
ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ให้พากันเข้าวัดนะ

วัดดูจิตใจของเรา ต้องวัดเสมอ

นั่งก็วัด นอนก็วัด เดินยืนก็วัด

วัดเพราะเหตุใด

ให้มันรู้ไว้ว่าจิตเรามันดีหรือไม่ดี

ไม่ดีจะได้แก้ไข ต้องวัดทุกวัน

ตัดเสื้อตัดผ้าก็ยังต้องวัดไม่ใช่เรอะ

ไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะ

อาจาริยบูชา พ
ระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ประวัติ พ

ระธรรมเทศนา และพ
ระอภิธรรมสังคิณ

ีมาติกาบรรยาย

บุญคือความสุข

บุญคือความเจริญ

บุญคือคุณงามความดี...

ถ้าใจเราไม่สงบ มันก็ไม่มีความสุข

ปฏิบัติไว้อย่าให้มันขาดซี่

ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อย

ต้องหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเสียก่อนจึงจะนอน

ทีงานการละ อุตสาหะทำาจนเหงื่อไหล

จนเหน็ดจนเหนื่อย

งานภายในของเราล่ะ เราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะ
อาจาริยบูชา 





อุโบสถวัดป่าไชยชุมพล (เสลียงแห้ง)

อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์





พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข

เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล (เสลียงแห้ง)





พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

รูปเหมือนบูรพาจารย์

ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดป่าไชยชุมพล



พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ

พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร





ประวัติ พระธรรมเทศนา  

และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
อาจาริยบูชา



อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (๑๑๔ ปี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

จ�านวนพิมพ์  ๕,๐๐๐ เล่ม 

ที่ปรึกษา พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

 วัดป่าไชยชุมพล (เสลียงแห่ง) อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

ผู้จัดท�า คณะกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนท�า

กราฟิกดีไซน์ ARTISTIC GROUP

 โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๒ ๑๓๕๑, ๐ ๒๘๘๔ ๓๕๓๖ 

 โทรสาร ๐ ๒๘๘๔ ๓๕๓๖

พิมพ์โดย บริษัท คิว พริ้นท์ แมแนจเม้นท์ จ�ากัด

 โทรศัพท์ ๐ ๒๘๐๐ ๒๒๙๒, ๐๘ ๔๙๑๓ ๘๖๐๐  

 โทรสาร ๐ ๒๘๐๐ ๓๖๔๙

พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑๑๔ ปี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

จ�านวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม 

ผู้จัดท�า คณะศิษยานุศิษย์

พิมพ์ครั้งที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)

จ�านวนพิมพ์ ๘,๐๐๐ เล่ม 

ผู้จัดท�า ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ๓๗๖ ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐  

 โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๙๐๐๐  โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๒๗๔๒  

 E - mail : aprint@amarin.co.th  Homepage : www.amarin.com



ที่ ชพศ. ๑๐๕/๒๕๖๐ ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. 

 บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐

 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือ และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 

นมัสการ พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข) 

ด้วยหนังสือ ๑๑๔ ปี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณี
มาติกาบรรยาย) ซึ่งรวบรวมและจัดท�าขึ้นโดยคณะศิษย์พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข เป็นหนังสือ 
ที่ด�ารงไว้ซึ่งค�าสอน ปฏิปทา ของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่าง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใฝ่ในธรรมท้ังหลาย ควรค่าแก่การศึกษาและน�ามาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ชมรม 
พทุธศาสน ์การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย เปน็ชมรมทีต่ัง้ขึน้เพือ่การศกึษาและเผยแพรธ่รรมะของ 
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง้ยงัสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย และ
พทุธศาสนิกชนผูม้จีติศรทัธาเลือ่มใสในพระบวรพทุธศาสนา ไดศ้กึษาธรรมะและน�าธรรมะไปประพฤติ
ปฏบิตัใินหนา้ทีก่ารงานและการด�ารงชวีติอยา่งมหีลกัธรรม อนัจะน�ามาซึง่ความสงบรม่เยน็และเปน็สขุ
ต่อตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจัดพิมพ์ 
หนังสือ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย) 
โดยขอเปลี่ยนชื่อหนังสือ “๑๑๔ ปี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” เป็น “อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” 
เพือ่เปน็ธรรมบรรณาการและเผยแพรบ่นอนิเทอรเ์นต็เปน็ธรรมทาน แกผู่ป้ฏบิตังิานการไฟฟา้ฝา่ยผลติ 
แห่งประเทศไทย และพุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป ทางชมรมพุทธศาสน์ฯ จึงขอกราบเรียนเพื่อ  
ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือ และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ดังกล่าว

จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

 (นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์) 

 ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
 ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. 
โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๓๐๓๒
โทรสาร ๐ ๒๔๓๖ ๓๐๙๙



อนุโมทนากถา

ตามที่ ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ

จัดพิมพ์หนังสือ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณี

มาตกิาบรรยาย) โดยขอเปลีย่นชือ่หนงัสอื “๑๑๔ ปี หลวงปูฝ่ัน้ อาจาโร” เปน็ “อาจารยิบชูา  

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” เพ่ือเป็นธรรมบรรณาการและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็น 

ธรรมทาน แกผู่ป้ฏบิตังิานการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย และพทุธศาสนกิชนผูส้นใจ

ทั่วไปนั้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งในเจตนาอันเป็นกุศลนี้

อาตมภาพขออนโุมทนาสาธกุารในกศุลเจตนาของทา่นในครัง้นี ้เพราะการจดัพมิพ ์

หนังสือธรรมะและเผยแพร่ธรรมะที่เป็นค�าสอน ปฏิปทา จริยาวัตร ของครูบาอาจารย์ 

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถือได้ว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังคุณค่าของพระธรรม 

ค�าสั่งสอน ความศรัทธา และความตั้งมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธศาสนาแก่ผู้คนในสังคม 

เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย จึงขอสนับสนุนและอนุญาตให้จัดพิมพ์ 

และเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็นธรรมทานได้ตามความประสงค์ 

ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัพรอ้มทัง้บุญกศุลทัง้หลายทีท่า่นได้กระท�าแล้วใน

ครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ เจริญในศีล สมาธิ และปัญญาทั้งทางโลกและ

ทางธรรม

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ และขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้

 ขออ�านวยพร

 พระครูวัชรธรรมาจารย์

 (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)

 วัดป่าไชยชุมพล (เสลียงแห้ง) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์



คําปรารภ

ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการ 

เผยแพร่หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายและเป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้อง 

ชมรมพทุธศาสนฯ์ มคีวามยนิดทีี่ไดจ้ัดพมิพห์นงัสือ อาจารยิบชูา พระอาจารยฝ์ั้น อาจาโร 

(ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย) มาเผยแพร่แก่สมาชิก

และประชาชนทั่วไป 

ชมรมพุทธศาสน์ฯ ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของพระครู 

วัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข) วัดป่าไชยชุมพล (เสลียงแห้ง)  

อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ ์ทีเ่มตตาอนญุาตใหช้มรมพทุธศาสนฯ์ จดัพมิพห์นงัสือ อาจารยิบูชา  

พระอาจารยฝ์ัน้ อาจาโร (ประวตั ิพระธรรมเทศนา และพระอภธิรรมสงัคณิมีาตกิาบรรยาย) 

เพื่อเป็นธรรมบรรณาการและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป 

เป็นธรรมบรรณาการที่มีคุณค่า เป็นแบบอย่างชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้ที่น�าไป

ปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี

 (นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์)

 ประธานคณะกรรมการบริหารงาน

 ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.



“ ... แม่ทัพที่จะยกพลนิกายเข้าสู่ยุทธสงคราม

ก็ต้องตระเตรียมเสบียงอาหารและ

เครื่องศาสตราวุธให้เพียงพอบริบูรณ์ก่อน 

จึงจะยกเข้าสู่ยุทธสงครามนั้นได้ ฉันใดก็ดี

บุคคลที่จะได้ประสบซึ่งความสุขนั้น

ก็ต้องอาศัยสะสมซึ่งการบุญการกุศลเหมือนกัน ... ”



สารบัญ

หน้า

•	ประวัติพระอาจารย์ฝั้น	อาจาโร (เรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ)   ๑

•	พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

 ๑. มนุษย์ ๗ จ�าพวก   ๙๗

 ๒. หายหลงเพราะรู้จัก “นะโม”   ๑๐๗

 ๓. หลงของเก่า   ๑๑๓

 ๔. วัด...วัดตนวัดตัวของเรา   ๑๑๙

 ๕. ตามหา “ผู้รู้”   ๑๒๗

•	พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย   ๑๓๓ 

 (เรียบเรียงโดยพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)



“ ... ศีลธรรมเท่านั้น

ที่จะทําให้บุคคลทุกชนชั้น

มีความสงบสุข 

ทั้งตนและคนทั่วไป ...”



ประวัติ

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร อำาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เรียบเรียงโดย พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒  

ตรงกบัวนัขึน้ ๑๔ ค่ำา เดอืน ๙ ปกีนุ ณ บา้นมว่งไข ่ตำาบลพรรณา อำาเภอพรรณานคิม 

จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อไชยกุมาร สุวรรณรงค์ มารดาชื่อนุ้ย ท่านมีพี่น้อง 

ร่วมมารดาบิดาคือ

๑. นางกองแก้ว อุปพงศ์

๒. นายกุล สุวรรณรงค์

๓. นางเฟื้อง สุวรรณรงค์

๔. นายฝั้น สุวรรณรงค์ (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 

๕. นายคำาพัน สุวรรณรงค์

๖. นางคำาผัน สุวรรณรงค์

ปฐมวัยและการศึกษาในเพศฆราวาส

ในเบื้องต้น ท่านได้ศึกษาอักษรสมัยอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ ในบ้าน 

ชาติภูมิของท่านนั้นเอง มีครูหุ่น ไชยชมภู เป็นผู้สอน ต่อมาครูหุ่น ย้ายไปที่อื่น  

ท่านก็ได้เรียนกับพระอาจารย์ตัน วุฒิสาร ท่านเป็นนักเรียนเรียนดี และเรียบร้อย 

จนจบตามหลักการศึกษาในสมัยนั้น หลังจากที่ได้เรียนจบแล้ว ท่านมีความตั้งใจ 

ที่จะเข้ารับราชการ จึงได้ไปอยู่กับนายเขียน อุปพงศ์ พี่เขยผู้เป็นปลัดขวาอยู่ที่เมือง

ขอนแก่น จากนั้นท่านก็ได้เข้าฝึกเป็นเสมียนอำาเภอ ท่านพระอาจารย์ฝั้นเล่าต่อไป

ว่า พี่ๆ ได้ใช้ท่านถือเอาปิ่นโตกับข้าวไปส่งนักโทษการเมือง คือ พระยาณรงค์ฯ  

เจ้าเมืองขอนแก่น ต้องโทษฐานฆ่าคนตาย กับนายวีรวงศ์ ปลัดซ้าย ต่อมา 
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นายเขียน อุปพงศ์ ถูกย้ายให้ไปอยู่อำาเภอกุดป่อง จังหวัดเลย ก็ได้ถูกเป็นผู้ต้องหา

คดีฆ่าคนตายอีกเช่นกัน

ในกาลครั้งนั้นท่านพระอาจารย์ฝ้ันได้เห็นเหตุการณ์สับสนวุ่นวายของ

ข้าราชการและบ้านเมือง ได้เห็นการปราบปรามผู้ร้าย มีการฆ่าฟันกัน นักโทษถูก

ประหารชีวิต เจ้าเมืองมาเปน็นักโทษ เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้ท่านได้สติบังเกิดความ

สลดจิต ให้ท่านคิดเบื่อหน่าย คลายความยินดี เพราะเห็นความยุ่งเหยิง และความ

ไม่แน่นอนของชีวิตในทางโลก จึงได้ตัดสินใจไม่รับราชการ คิดกลับบ้านเข้าไปบวช 

อยู่วัดดีกว่า จึงได้เดินทางไปลาพี่ทั้งสองที่จังหวัดเลย พอเดินทางไปถึง วันนั้นเป็น

วันหยุดราชการ เห็นพี่ทั้งสองไม่ได้ไปไหน อยู่กับหลานๆ ในเรือนชั้นบน เดินขึ้น

บันไดไปในเรือน นั่งลงยกมือไหว้พี่เขยและพ่ีสาว แล้วเอากระเป๋าเดินทางเข้าไว้ 

ลงไปอาบน้ำาชำาระร่างกายให้เย็นสบายหายเหนื่อย

พอเย็นวันนั้น ท่านจึงเข้าไปนั่งใกล้กับพี่สาว ได้พูดกับพี่สาวว่า “ที่ผมได้

เดินทางมาหาคุณพี่ทั้งสองคราวนี้ ตั้งใจจะมาลาคุณพี่ทั้งสองกลับบ้าน” พอจบคำา  

พี่สาวก็พูดขึ้นทันทีว่า “อยากกลับบ้านหรือเร่ืองอะไร คิดถึงบ้านหรือคิดถึงใคร  

คุณพ่อคุณแม่น่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงท่านหรอก กิจการงานทางบ้านก็มีพ่ีชายพ่ีสาว  

น้องชายน้องสาวเขาแทนแล้ว น้องไม่ต้องเป็นห่วงท่านหรอก” พอพี่สาวพูดจบลง 

ท่านยังไม่พูดอะไร พี่เขยก็พูดขึ้นต่อไปอีกว่า “ไหนๆ เราก็ได้ตั้งใจมาว่าจะยึดอาชีพ

ทางราชการ ออกจากบ้านมาทำาการทำางาน เวลานี้เราก็กำาลังทำางาน งานที่เราทำาก็

กำาลังจะก้าวหน้าอยู่แล้ว ไม่นานเท่าไรคำาสั่งก็จะมาถึง จักได้บรรจุเป็นข้าราชการ 

คิดดู ให้ดี อย่าใจร้อนไปมากนักเลย เหรอ ว่าไง มีคู่รักอยู่ทางบ้านเหรอ คิดถึงเขา

มากหรือ”

แทจ้รงิทา่นยงัไม่มีคูร่กั และยงัไม่เคยคดิทีจ่ะมคีูร่กัเลย แตเ่นือ่งดว้ยเวลานัน้

ท่านอายุย่าง ๑๙ ปี เป็นวัยที่กำาลังหนุ่ม พร้อมกับลักษณะรูปสมบัติและคุณสมบัติ

เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจและพอใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น จึงเป็นเหตุให้พ่ีเขยพูดคาดคะเน

และถามในทำานองนั้น ท่านพระอาจารย์ฝั้นเรียนตอบพ่ีเขยว่า “เวลานี้จิตของผม

เปลีย่นความคดิกลบัตรงกนัขา้ม มคีวามเบือ่หนา่ยทอ้ใจในงานอาชพีทางรับราชการ 

ไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะทำาต่อไปอีกแล้ว” “เพราะอะไร” พี่เขยซัก “อ้า...ผมไม่อยากจะ
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พูด ถ้าผมพูดแล้วเดี๋ยวคุณพี่ทั้งสองก็จะหาว่าผมพูดไม่มีมารยาท ไม่น่าพูดในที่นี้”  

“พดูไปเถิดนอ้งไม่ตอ้งเกรงใจ มคีวามทกุขใ์จ หรอืแค้นใจอยา่งไร กร็ะบายออกมาเถอะ  

พีท่ัง้สองจะคอยฟัง” “ถา้อยา่งนัน้ผมจะเลา่เรือ่งความคดิของผมใหค้ณุพีท่ัง้สองฟงั”

“แต่แรกผมก็คิดว่าผมจะยึดอาชีพทำางานราชการ จึงได้มาฝึกและทำางาน

ด้วยความพยายามและอดทน ผลของงานก็ได้คืบหน้ามาตามลำาดับ ต่อมา

ผมได้เห็นเจ้านายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลับกลายมาเป็นนักโทษการเมือง คือ 

พระยาณรงค์ฯ เจ้าเมืองขอนแก่น ตอ้งโทษตดิคกุโดยฐานฆา่คนตาย กบันายวรีพงศ ์ 

ปลดัซา้ย ตอ่มาคณุพีก็่ถกูย้ายออกจากปลัดอำาเภอเมอืงขอนแกน่ มาเปน็ปลดัอำาเภอ

อยู่อำาเภอกุดป่อง จังหวัดเลย แล้วก็ได้เป็นผู้ถูกต้องหาคดีฆ่าคนตายเช่นกัน ผมได้

เห็นเหตุการณ์สับสนวุ่นวายของข้าราชการ กับได้เห็นการปราบปรามผู้ร้าย มีการ

ฆ่าฟันกัน นักโทษถูกประหารชีวิต เจ้าเมืองกลับมาเป็นนักโทษ เร่ืองเหล่านี้เป็น

เหตุให้ผมได้สติ บังเกิดความสลดจิต ให้ผมคิดเบื่อหน่ายคลายความยินดี เพราะ

ความยุ่งเหยิงความไม่แน่นอนของชีวิตในทางโลก ท่านผู้ได้ศึกษาดีมีความรู้สูงและ

ได้รับตำาแหน่งหน้าที่การงานเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่ง

ในวงราชการอันมีเกียรติ เขาเหล่านั้นแทนที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างในทางที่ดีกลับ

ผิดด้วยการทุจริต ต้องโทษอย่างร้ายแรง ที่คุณพี่ให้ผมเอาข้าวไปส่งเจ้านายผู้ใหญ่ที่

ต้องโทษติดคุกอยู่ในห้องขัง ผมได้ไปเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความหมาย

ในจิตใจที่ไร้ศีลธรรม ศีลธรรมเท่านั้นที่จะทำาให้บุคคลทุกชนชั้นมีความสงบสุข 

ทั้งตนและคนทั่วไป สังคมใดถ้าหากว่าไร้ศีลธรรมประจำาบุคคลในสังคมนั้นแล้ว  

ต้องเหลวแหลก ทุกข์ก็ดี ภัยก็ดี เป็นความเหลวแหลกของสังคมที่มีบุคคล 

ไรศ้ลีธรรมในสังคมนัน้ด้วย มิได้เปน็เพราะดวงดาวทีไ่หนมาจากไหนเลย เปน็เพราะ 

จิตใจที่ไร้ศีลธรรมที่มีประจำาศาสนานี้เอง ผมลาคุณพ่ีทั้งสอง ไปถึงบ้านแล้ว 

ผมตั้งใจว่าจะไปบวชถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านอนุญาต”

พี่ทั้งสองได้ฟังน้องชายเล่าระบายความคิดเห็นของตนให้ฟังแล้ว ทั้งที่มี

ความรักและอาลัยไม่อยากให้น้องชายกลับไปเพราะขาดคนอาศัยช่วยเหลือกิจการ

ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน แต่จำาเป็นต้องตัดสินใจอนุญาต เพราะเขาคิดไปใน

ทางด ีควรผูเ้ปน็พีจ่ะตอ้งสนบัสนนุ พวกเรานบัถอืพระพทุธศาสนา ตามธรรมเนยีม
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ประเพณีที่เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาเป็นเวลาอัน

สืบเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเรา พ่อ แม่  

จะต้องฝึกอบรมลูกชายของตนให้ออกบวช เพื่อจะได้ฝึก ศึกษา ให้รู้จักความดี 

ความช่ัว ว่าความดีควรทำา ความชั่วควรละเว้นไม่กระทำาตามหลักธรรมคำาสอน

ของพระพุทธเจ้า ถือกันว่าถ้าบวชเป็นสามเณร เป็นการทดแทนคุณของคุณแม่  

ถ้าบวชเป็นพระ เป็นการทดแทนคุณของคุณพ่อ แต่ก่อนเขาถือกันอย่างนี้ จึงได้เป็น

ธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงบัดนี้

พระพทุธเจา้พระองคส์อนใหท้กุๆ คนรู้จกัเคารพรัก นบัถอืเชือ่ฟงั กราบไหว ้ 

คุณพ่อคุณแม่ และผู้เจริญด้วยวัยเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลของตน เพราะคุณพ่อคุณแม่ 

ท่านเป็นผู้มีบุญคุณแก่พวกเราผู้เป็นบุตรธิดามาก พวกเราจำาต้องละความชั่ว 

ทำาแต่ความดี เป็นการเสนอสนองความต้องการของท่าน การบวชก็คือการเข้าไป

ปฏิบัติละกรรมชั่วทำาแต่กรรมดี ลูกคนใดที่ได้บวชเป็นพระเป็นเณร จักได้ป้องกัน

ช่วยเหลือบิดามารดาไม่ให้ตกนรก เขาถือกันดังนี้ ส่วนลูกผู้ชายสมัยก่อนก็มีความ

พอใจและตั้งใจไว้เสมอว่า ตัวเองเกิดมาเป็นลูกผู้ชายแล้วต้องบวช เพื่อเป็นการสืบ

ดำารงวงศ์ตระกูลไว้ตามประเพณีมิให้ขาดสูญเสียไป และจะได้เป็นการตอบแทน 

บุญคุณค่าน้ำานมข้าวป้อนของพ่อแม่ ที่ท่านได้ทะนุถนอมกล่อมเกล้ียงเล้ียง 

บำารุงตนมาโดยความเหนื่อยยากลำาบาก การทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างอื่นใดที่จะ

เสมอดว้ยการบวชเปน็ภกิษสุามเณรในพระบวรพทุธศาสนาเปน็อนัไมม่ ีคดิดงันีแ้ลว้ 

คุณพี่ทั้งสองจึงตกลงใจอนุญาต ทั้งๆ มีความอาลัยและคิดถึง เพราะขาดน้องคนดี

ที่เคยได้ช่วยเหลืออยู่ที่บ้าน

เมื่อท่านได้รับอนุญาตจากพี่ทั้งสองแล้วก็เข้าไปเก็บสิ่งของบรรจุกระเป๋า 

เดินทางของทา่นเรยีบรอ้ย แลว้กราบลาคณุพีท่ัง้สองออกเดนิทาง ไมม่ใีครเปน็เพ่ือน 

ต้องไปด้วยกำาลังแข้ง เลาะเลียบภูเขาเป็นดงหนาป่าทึบเป็นทางเปลี่ยวและกันดาร  

มีภัยนานาชนิดจากช้างป่าและเสือสิงสาราสัตว์ต่างๆ เป็นอันมาก ท่านเดินทาง

จากจังหวัดเลย ผ่านจังหวัดอุดรธานี อำาเภอหนองหาน อำาเภอสว่างแดนดิน อำาเภอ

พรรณานคิม ถงึบา้นบะทอง เปน็เวลา ๑๐ วนั พอทา่นมาถงึบา้น วางกระเปา๋เดนิทาง 

ไว้ในที่ควรแล้ว เข้าไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ และได้ทักทายปราศรัยกับพี่ๆ น้องๆ 

ทั่วทุกคน
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คุณพ่อกับคุณแม่วันนั้น นับแต่มองเห็นหน้าลูกชายเดินมามีความดีใจและ

สุขใจที่สุด จะนำาเอาสิ่งใดมาเปรียบเสมอไม่ได้ แล้วก็ได้ถามความสุขทุกข์ในการ

เดินทางทุรกันดาร ตลอดถึงการกินอยู่หลับนอนกับพี่เมื่ออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและ

จังหวัดเลย ตลอดถึงความสุขความทุกข์ของลูกสาวลูกเขยและหลานๆ ทุกๆ คน  

ท่านก็พิจารณาเลือกเล่าแต่ในเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์และสบายใจให้พ่อแม่และ

ญาติๆ พี่น้องฟัง เพื่อไม่ให้ท่านเป็นห่วงและเสียใจ เรื่องพี่เขยถูกเป็นผู้ต้องหา 

ในคดีฆ่าคนตาย ท่านไม่เล่าให้ใครฟังเลย โดยคิดว่าแม้จะพูดให้รู้ ใครๆ ก็ช่วย

อะไรไม่ได้ มีแต่ทำาให้เกิดความเสียใจและทุกข์ใจไปเปล่าๆ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  

ในวันนั้น ลุง ป้า น้า อา ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงได้ทราบ

ขา่วการกลบัมาของทา่นในคราวครัง้นัน้ ก็พากนัมาเยีย่มเยยีนถามขา่วความสขุทกุข์

มากหน้าหลายตาเต็มบ้านแน่นไปหมด

สามเณรฝั้น

เมื่อท่านได้พักผ่อนอยู่ที่บ้าน พอหายเหนื่อยพอสมควรในการเดินทางจาก

จังหวัดเลยถึงบ้านที่อำาเภอพรรรณานิคมด้วยกำาลังเท้าแล้ว ท่านจึงเข้าไปกราบ 

ขออนญุาตจากมารดาบดิาออกไปบวชตามทีไ่ดต้ัง้ใจไวแ้ลว้นัน้ เมือ่ทา่นมารดาบดิา

ได้เห็นท่านมากราบขออนุญาตลาไปบวช ท่านทั้งสองมีความปีติปลื้มใจและดีใจ 

เป็นอย่างยิ่ง หาสิ่งใดที่จะนำาเอามาเปรียบเสมอมิได้ เพราะบิดามารดาทั้งสองท่าน 

มีความตั้งใจตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเสมอว่า ลูกชายของเราจะต้องบวชให้พ่อแม่ เราไม่

ควรปล่อยให้เป็นคนดิบคนดาย เม่ือลูกได้บวชอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ เราพ่อแม่

และญาติๆ  ของเรากจ็ะไดย้ดึเหนีย่วยดึถอืชายผา้จวีรของลกู ชกัจงูพวกเราพาขึน้ไป 

สูส่วรรคเ์ทวโลก เสวยทพิยส์มบตัอิยู่ในวมิานเงนิวมิานทองเพยีบพรอ้มดว้ยความสขุ 

อันเลิศประเสริฐยิ่ง ท่านบิดาพูดขึ้นว่า พ่อมีความพอใจและดีใจมาก ที่ลูกมาขอ

อนญุาตลาไปบวชในพระบวรพทุธศาสนาคราวนี ้แทจ้ริงเราพ่อแมท่ัง้สองไดป้รึกษา

ตกลงกนัไว้แลว้วา่ จะไปรบัเจา้เอามาบวช แตยั่งมทินัไดไ้ปรับ ลกูไดก้ลบัมาเสยีก่อน  

แล้วลูกก็มาขออนุญาตกราบลาเราผู้พ่อแม่อยากจะออกไปบวช ความคิดของเรา 

พ่อแม่ลูกมันตรงกันอะไรอย่างนี้ น่าแปลกจริงหนอ ชะรอยบุพเพสันนิวาสชาติ 

ปางก่อน พวกเราสามคนเคยปลูกศรัทธาสามัคคีทำาความดีร่วมกันมาแล้วเป็นแน่
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คุณแม่ก็ไปหยิบดอกไม้ธูปเทียนที่จัดเตรียมไว้แล้วย่ืนให้คุณพ่อพาลูกชาย 

(พระอาจารยฝ์ัน้ อาจาโร) ไปมอบใหท้า่นเจา้อาวาสวดัโพนทอง บา้นบะทอง ตำาบล

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านพระอาญาครูธรรม เจ้าอาวาสวัดโพนทอง จึงรับ

นายฝัน้ สวุรรณรงค ์ไวใ้หบ้รรพชาเปน็สามเณร เพราะอายุยังไมถ่งึพอทีจ่ะอปุสมบท

เป็นพระภิกษุได้ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับปีมะเมีย

นบัแตว่นัทีไ่ดบ้รรพชา สามเณรฝัน้ มีความขยันหมัน่เพียรในการเรียนหนงัสือ

และทอ่งสวดมนต ์มีจิตใจทรหดอดทนทอ่งสวดมนตส์ตูรนอ้ยสตูรใหญไ่ดเ้จนจบหมด  

ต่อมาในระยะไม่นาน มีความแตกฉานในการเรียนเขียนจาร อ่านหนังสืออักษร 

ตัวธรรม (เป็นหนังสือผูกใบลาน ทางภาคอีสานเรียนในสมัยนั้น) ได้เป็นอย่างดี  

มีสติปัญญาว่องไว เอาใจใส่ในข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรของสามเณรเป็นอย่างดี 

มีความเฉลียวฉลาด กิริยามารยาทเรียบร้อย มีความเคารพเชื่อฟัง ว่าง่ายสอนง่าย 

อยู่ในโอวาทคำาว่ากล่าวตักเตือนพร่ำาสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์ ท่านเล่าให้ฟังว่า 

หนังสือนวโกวาทท่านท่องจบสวดปากเปล่าได้ทั้งเล่ม

เข้าพิธีอุปสมบท (มหานิกาย)

ครั้นถึงปีมะแม พุทธศักราช ๒๔๖๒ สามเณรฝั้น มีอายุคำารบครบถ้วนได้ 

๒๐ ปเีตม็บรบูิรณ ์คณุโยมทัง้สองพรอ้มด้วยญาตพิีน่อ้งไดจ้ดัตระเตรยีมบรขิาร การ

อุปสมบทของสามเณรฝั้น สำาเร็จเสร็จบริบูรณ์แล้ว กาลเวลาอันดีที่เป็นอุดมมงคล

ก็มาถึง สามเณรฝั้น พร้อมด้วยเพื่อนๆ ก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบท โดยมีท่านพระครู

ป้อง (ป้อง นนตะเสน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์นวลและพระอาจารย์สังข์ 

เป็นพระกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์ตามลำาดับ ณ วัดสิทธิบังคม บ้านไฮ่ 

ตำาบลบ้านไร่ อำาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เมื่อได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้จำาพรรษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์ที่วัดสิทธิบังคม 

บ้านไฮ่ ภายหลังออกพรรษาแล้วท่านได้ลาอุปัชฌาย์ ไปอยู่กับท่านพระอาญา 

ครูธรรม (ภายหลังท่านได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสกลสมณกิจ เจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร) เจ้าอาวาสวัดโพนทอง บ้านบะทอง ซึ่งเป็นมาตุภูมิของท่าน
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ท่านพระอาญาครูธรรมได้พาพระลูกวัดท่านฝึกหัดภาวนาทำากรรมฐาน  

พระอาจารย์ฝัน้ทา่นกไ็ดร้บัการฝกึอบรมกรรมฐานการภาวนาครัง้แรกกบัพระอาญา 

ครูธรรม ด้วยท่านได้เคยติดตามพระอาญาครูธรรมออกธุดงค์ไปตามสถานที่

ต่างๆ ซึ่งเป็นที่สงบสงัด ฝึกหัดภาวนาตามป่าช้าป่าชัฏ ภูผาหน้าถ้ำาหลายๆ แห่ง  

หลายตำาบล ที่มีอยู่ในแถบนั้น วิธีทำากรรมฐานการภาวนาท่านทำาอย่างไร ควรจะได้

นำามาลงไว้ในที่นี้ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ทราบไว้บ้างว่า พระสมัยก่อนปฏิบัติอย่างไร

การฝึกกรรมฐานการภาวนาแตก่่อนนัน้ ทา่นใหม้กีารฝกึอบรมจติใจใหม้สีต ิ 

โดยวิธีนับลูกประคำา คือเอาด้ายมาร้อยเม็ดลูกประคำาจำานวน ๑๐๘ เม็ด เอามา

คล้องคอหรือข้อมือ แล้วนั่งบริกรรมภาวนาตั้งสติระลึกพุทธคุณว่า พุทโธๆๆๆ 

เช่นเดียวกัน แต่ต้องนับลูกประคำาไปด้วย เช่น บริกรรมว่า พุทโธ นับ ๑ ให้เอามือ

จับเลื่อนลูกประคำาลูกที่ ๑ ไว้ พุทโธ ๒ พุทโธ ๓ พุทโธ ๔ พุทโธ ๕ นับเลื่อนไป 

ตามลำาดับ ให้นับแต่ในใจไปจนครบตามจำานวนของลูกประคำาทั้ง ๑๐๘ เม็ด

เมื่อจบแล้วก็ตั้งต้นใหม่ คือ พุทโธ ๑ พุทโธ ๒ พุทโธ ๓ นับเรื่อยไป 

หลายๆ รอบ จนกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ มีความรู้สึกเบากาย

เบาจิต พอปรากฏเห็นนิมิตต่างๆ มีแสงสว่างเป็นต้น ก็ถือว่าผู้นั้นได้สมาธิชั้นต้น

แลว้ เมือ่ไปเลา่ให้ครผูู้อบรมฟัง มีครคูอยสอบอารมณบ์รกิรรมไปนบัไป ถา้หากผูใ้ด 

มีความพลั้งเผลอ หลงลืมสติ ท่านให้นับตั้งต้น คือ พุทโธ ๑ พุทโธ ๒ พุทโธ  

๓ - ๔ - ๕ ไปใหมไ่ปตามลำาดบั ทำาอยา่งนีแ้มก้ระทัง่ ยนื เดนิ นัง่ นอน กใ็หย้นืบรกิรรม

นับ เดินนับ นั่งนับ นอนนับ เว้นไว้แต่กิน และเวลานอนหลับ ให้เจริญอย่างนั้น 

ตลอดเวลา จนกวา่จะครบกำาหนด 7 วนั หรอืครึง่เดอืน หรอืเดอืน ๑ ตามทีอ่าจารย์

ผู้ฝึกอบรมกำาหนดให้ สมควรแก่ความสามารถของผู้ปฏิบัติจะทำาได้

ส่วนธัมมานุสสติ ความระลึกเจริญพระธรรมคุณ ก็เช่นเดียวกัน ให้ระลึก

นับธัมโม ๑ ธัมโม ๒ ธัมโม ๓ ไปตามลำาดับ นับไปจนครบ ๑๐๘ แล้วตั้งต้นนับใหม่  

ในอริยิาบถตา่งๆ เชน่เดยีวกนั สว่นสงัฆานสุสตนิัน้ ก็ใหต้ัง้สตริะลึกถงึคุณพระอริยสงฆ ์

เช่นเดียวกัน เปลี่ยนเป็นคำาว่า สังโฆ เท่านั้น เช่น สังโฆ ๑ สังโฆ ๒ สังโฆ ๓ ดังนี้ 

เปน็เหมอืนกลา่วแลว้ในพระพทุธคณุนัน้แล ทา่นพระอาจารย์ฝ้ัน ทา่นฝึกกรรมฐาน
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ภาวนากบัทา่นพระอาญาครธูรรมในครัง้นัน้ ไดร้บัผลเปน็อยา่งไรทา่นไมไ่ดเ้ลา่ใหฟ้งั 

จึงไม่สามารถจะนำาเอามาลงในที่นี้ได้

พบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ

เมื่อพระภิกษุฝั้น อาจาโร ได้อุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาและปฏิบัติอยู่กับท่าน

พระอาญาครูธรรม เป็นเวลา ๒ ปี ครั้นถึงเดือน ๓ ข้างขึ้น ปีพุทธศักราช ๒๔๖๓ 

ญาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรหลายรูป 

ออกเที่ยววิเวกเดินธุดงค์รุกขมูล มาถึงบ้านม่วงไข่ ตำาบลพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร ได้เข้าไปพักปักกลดอยู่ในป่า อันเป็นป่าช้า ข้างบ้านม่วงไข่ (ปัจจุบัน 

ที่ตรงนั้นได้สร้างเป็นวัดแล้วชื่อว่า วัดป่าภูไทสามัคคี)

ส่วนญาติโยมชาวบ้านม่วงไข่ ได้ทราบข่าวว่ามีพระธุดงค์มาพักปักกลดอยู่

ในป่าช้าข้างหมู่บ้านของตน พากันดีใจเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนก็อยากจะเห็น 

พระธุดงค์ จึงได้กระจายข่าวให้ได้ทราบท่ัวถึงกันอย่างรวดเร็ว คณะหญิงชาย

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันออกไปต้อนรับ ได้ช่วยปัดกวาดจัดทำาที่พักปักกลดและ 

ทางเดินจงกรม ตลอดจนถึงน้ำาด่ืมน้ำาใช้ถวาย คนผู้เฒ่าผู้แก่ก็นำาเอาน้ำาร้อนน้ำาอุ่น 

หมากพลู บุหรี่ไปถวายตามธรรมเนียมของคนสมัยนั้น เสร็จแล้วโยมที่เป็นหัวหน้า

ผู้เป็นนักปราชญ์อาจารย์พากันนั่งคุกเข่ากราบพระ ๓ หน แล้วนั่งสงบเรียบร้อย  

คอยฟังธรรมคำาอบรมจากพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตตะเถระต่อไป สำาหรับภิกษุที่ไป

รว่มฟงัดว้ยในคราวนี ้มีพระอาญาครดีู พระภกิษฝุัน้ อาจาโร พระภกิษกุู ่ธมัมทนิโน  

ได้มีใจเลื่อมใสศรัทธาชวนกันออกไปฟังพระธรรมเทศนาอบรมธรรมปฏิบัติด้วย

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ท่านได้แสดงธรรมเทศนาสั่งสอน

เริ่มตั้งแต่การให้ทาน การรักษาศีล ตลอดถึงการภาวนา ว่ามีผลอานิสงส์มาก  

แตก่ารทีผู่ใ้หท้าน รกัษาศีล ไหวพ้ระ ฟังธรรม กระทำาเจรญิพระกรรมฐานการภาวนา  

ทีไ่มไ่ด้อานสิงสผ์ลมากนัน้ เพราะพวกเรายงัมคีวามเหน็ผดิ มคีวามนบัถอืและเชือ่ถอื 

ผิดจากทางธรรมที่พระพุทธองค์นำาพาสาวกประพฤติปฏิบัติมา ตัวอย่างเช่น  

ชาวบ้านเรายังบวงสรวงนับถือบูชาหอทะดาอารักษ์ (เรียกตามภาษาพ้ืนบ้านสมัยก่อน)  

ภตูผปีศีาจ พระภูมิเจ้าที ่ผีสางนางไม้ เคารพนบัถอืเอามาเปน็ทีพ่ึง่ตามความเขา้ใจผดิ 
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ของพวกเรา โดยเข้าใจว่าของเหล่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ดลบันดาล 

คุ้มครอง ปกปักรักษา และป้องกันภยันตรายได้จริง มีการฆ่าสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า  

มีวัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ตลอดถึงเหล้า สุรา ยาดองของมึนเมาเอามาทำาพิธีกรรม  

เซน่สรวง บวงสรวง ทะดา ปศีาจ วญิญาณภตูผ ีพระภมูเิจา้ที ่เทวาอารกัษ ์เขาเหลา่นัน้ 

จะไดม้าเสวยเครือ่งสังเวยทีเ่อามาทำาการเซน่สรวงหรอืไมไ่มม่ใีครเหน็ เหน็แตพ่วกเจา้ 

เองนั้นแหละ อิ่ม เมา มึนเมามัวซัวเซีย ครึกครื้น หมดกันทั้งบ้าน แล้วสิ่งเหล่านั้น 

ก็จะมาช่วยอะไรเราไม่ได้ มีแต่จะมาก่อกวน ก่อกิน กับพวกเราร่ำาไป รวบปีหนึ่งๆ 

ก็ต้องเสียวัว เสียควาย หมู เป็ด ไก่ ให้มันทุกๆ ปี

พวกเรามีความเชื่อถือมาผิดๆ เพราะความเห็นผิดนี้แล ไม่ใช่ธรรมคำาสอน

ของพระพทุธเจ้าทีพ่าสาวก อบุาสก อบุาสิกา ประพฤตปิฏบิตัมิา การไหวพ้ระ ภาวนา 

รกัษาศลี ใหท้าน การทำาบญุกศุลจงึไมม่ผีลอานสิงส์มาก ใหพ้ากันเลิกละความเชือ่ถอื 

ผิดตามความที่เคยเชื่อถือและนับถือผิดมาแล้วนั้นเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

อย่าได้เกี่ยวข้องกับมันอีกอย่างเด็ดขาด

คุณพระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเรา

พระพทุธเจา้ ๑ พระธรรม ๑ พระสงฆ ์๑ ทัง้ ๓ อยา่งนี ้เรยีกวา่ พระรตันตรยั  

พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณคือ กายกรรม การกระทำาการใดๆ ทางกาย 

พระองค์ทรงละเว้นการกระทำาในทางที่ผิด มีการเบียดเบียนตนและคนอื่น  

ให้เกิดโทษ เป็นทุกข์ภัยอันตรายแก่ตนเองนั้นเสีย และพระองค์ทรงกระทำาแต่ใน 

ทางทีถู่ก ไมเ่บยีดเบยีนตนและใครคนอืน่เขา ตลอดถงึสตัวอ์ืน่ดว้ย ทำาแตคุ่ณความด ี

ที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนทั้งบุคคลอื่นและสัตว์อื่น กายของพระองค์ทำาแต่กรรมดี  

มีความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากกรรมอันมัวหมองต้องโทษ

พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณคือ วจีกรรม การกล่าวออกเสียง ชี้แจง

แสดงพูดออกเสียงมาทางวาจา พระองค์ทรงเว้นจากการกล่าวเท็จ พูดคำาหยาบ  

คำาสอ่เสยีด คำาเพอ้เจอ้ เหลวไหล ไมเ่ปน็ประโยชนท์ัง้ตนและคนอืน่ พระองค์ทรงพูด

แต่คำาสัตย์จริง เป็นคำาที่มั่นคงตั้งอยู่ตลอดกาล ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  

จึงเป็น สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระองค์ทรงกล่าวแต่คำาที่จะทำาให้เกิดความ 
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สมัครสมานประสานความสามัคคีในทางดีมีประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตลอดถึง

ประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประโยชน์ชาตินี้และชาติหน้า และประโยชน์อย่างสูงสุด

ช้ันวิมุตติเฉทปหาน พระองค์ทรงคุณคือ เว้นจากการพูดคำาหยาบซึ่งเป็นคำาพูด 

ทีแ่สลงหขูองผูท้ีไ่ดยิ้นไดฟั้ง ทำาใหเ้ปน็ทกุขโ์ทษไมเ่กดิประโยชนท์ัง้สองฝา่ย พระองค์

ทรงคุณคือ เว้นจากคำาพูดอันเหลวไหลไร้สาระ พูดแต่คำากอปรด้วยประโยชน์  

เป็นคำาพูดที่สะอาดหมดจดปราศจากมัวหมองธุลีละอองใดๆ ทั้งสิ้น จนพระองค์

ทรงได้บรรลุถึงซึ่งขั้นชั้นวจีวิสุทธิคุณอันยอดเยี่ยม

พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณคือ มโนวิสุทธิ มีจิตใจหมดจดสะอาด

ผอ่งใสบรสิทุธิ ์ปราศจากละอองธลุอีนัเปน็มลทนิ อนัมคีวามโลภ โกรธ หลง เปน็ตน้ 

พระองคม์กีาย มีวาจา มีจิตบรสุิทธ์ิปราศจากเครือ่งเศรา้หมอง คอื กเิลสอาสวะไมม่ี

ในกาย วาจา จิต พระองค์ได้บรรลุถึงขั้นวิสุทธิคุณอันยอดเยี่ยม ซึ่งไม่มีมนุษย์ และ

สัตว์ เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ใดๆ ในโลกได้บรรลุถึงคุณนามว่า วิสุทธิคุณ

อย่างเยี่ยมยอดนี้เลย

พระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด 

แก่พวกเราและสัตว์ทั้งหลายในโลกหาประมาณมิได้ พระองค์ไม่เห็นแก่ความ

เหนื่อยยากลำาบากในพระวรกาย ท่องเที่ยวไปโปรดเทศนาแนะนำาพร่ำาสอนตาม 

คามเขตนิคม ทุกแห่งทุกหน ทุกบ้านทุกตำาบล ตามหมู่บ้านชนบท บ้านน้อยใหญ่ 

ตามไร่นาป่าเขา จะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ เศรษฐี คฤหบดี มีจนคนใดอย่างไร 

ไม่เลือก พระองค์ทรงชักนำาพร่ำาสอน อนุเคราะห์ สงเคราะห์เวไนยชนเหล่านั้น  

ดว้ยอาศยัพระมหากรณุาเมตตาธิคณุของพระองคอ์ยา่งลน้ฟา้ลน้ฝัง่ ไมเ่คยบกพรอ่ง

แม้แต่น้อยเลย จึงได้ชื่อว่าพระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณ

พระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงพระปัญญาคุณ เป็นคุณอันสำาคัญยิ่ง เพราะ

พระปัญญาคุณนี้เอง ทำาให้พระองค์ได้ความสำาเร็จในการตรัสรู้บรรลุถึงอรหันตคุณ

เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเอกในโลก ธรรมที่พระองค์ทรงได้บรรลุถึง 

ซึง่การตรสัรูช้อบด้วยพระองคเ์องเหล่านัน้ พระองคย์งัไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาจากใคร 

คนใดที่ไหนมาก่อนเลย ไม่มี และไม่เคยมีใคร ครูอาจารย์ใดที่ไหนมาสั่งสอน หรือ

ชี้แจงแสดงบอกแนะแนวทาง ผิด ถูก ดี ชั่ว ให้แก่พระองค์ได้ทราบมาก่อนเลย 
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พระองคไ์ดต้รสัรูด้ว้ยพระปญัญาอนัปรชีาหลกัแหลม เฉลยีวฉลาดองอาจแกลว้กลา้ 

ยังความสามารถให้ได้บรรลุถึงคุณคือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยลำาพัง

พระองคเ์องอยา่งเยีย่มยอด เปน็เอกในโลกกบัดว้ย เทวดา มาร พรหม ในประชาชน 

กับด้วยสมณะและพราหมณ์ กับด้วยเทวดาและมนุษย์ สูงสุดไม่มีใครและสิ่งใด 

จะมาเปรียบเทียบเทียมเท่าพระมหาปัญญาคุณของพระองค์ได้

พระมหาปัญญาคุณอันเลิศประเสริฐสูงสุดนี้เอง ทำาให้พระองค์มีความ

สามารถได้ลุถึงซึ่งความสำาเร็จพระมหาสัพพัญญุตญาณคุณ เป็นคุณธรรมยิ่งใหญ่

สูงสุดกว่าโลกทั้ง ๓ คุณของพระพุทธเจ้านั้นมีมาก ไม่สามารถที่นำาเอามาแสดงที่นี้ 

ให้สิ้นสุดได้ ขอให้พวกเราศึกษาจดจำาไว้โดยอย่างย่อเพียง ๓ อย่างก่อน คือ  

ทรงพระมหาปัญญาคุณ ๑ ทรงพระมหาบริสุทธิคุณ ๑ ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ๑  

พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลาย พระองค์ 

ทรงไว้ด้วยดีแล้วซึ่งพระมหาปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ  

พระสพัพญัญคูณุ พระสพัพอนนัตคณุ ดงัแสดงมาแลว้นี ้ใหพ้วกเราทัง้หลายทกุทา่น 

ทุกคนตั้งจิตน้อมนึกระลึกถึงพระคุณของพระองค์ทุกวันทุกเวลา เคารพนบไหว้

น้อมกราบบูชานับถือเป็นสรณะที่พึ่งของตนทุกคนทุกท่านเถิด จักได้เป็นมหากุศล 

อนัล้ำาเลศิประเสรฐินกัแล ทีพ่วกเรานบไหวบ้ชูา เซน่สรวงเทวดาอารกัษ ์พระภมูเิจา้ที ่ 

ภูตผีปีศาจ อะไรเหล่านี้ มันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้ อย่าพากันเชื่อถือและ

นับถือผิดๆ ต่อไป

พระธรรมนั้นคือ สภาวะที่ให้เกิดความสุขและทุกข์จากบุคคลที่ฉลาดและ 

ไมฉ่ลาดกระทำาขึน้มานีเ้อง เปน็ความจรงิ มีตลอดกาล อย่างมัน่คง เปน็ของประจำาโลก  

จึงเรียกว่า ธรรมเป็นสภาพที่ดำารงทรงไว้ซึ่งความจริง พระธรรมนั้นบางอย่าง 

เมื่อบุคคลกระทำาแล้ว ให้เกิดความสุข เป็นคุณความดี มีประโยชน์แก่ตนผู้ทำาก็มี 

บางอย่างทำาแล้วกลับให้เกิดทุกข์เป็นโทษภยันตรายแก่ตัวผู้กระทำาก็มี บางอย่าง

ทำาแล้วเป็นกลางๆ ไม่เป็นคุณเป็นโทษก็มี แต่ที่นี่ จักแสดงธรรมในส่วนที่เป็นคุณ

และเป็นโทษเท่านั้น บุคคลใดที่ยังไม่ฉลาดไม่รอบรู้ในทางธรรม เขาย่อมฆ่าสัตว์  

ลักทรัพย์ ประพฤติมิจฉาจารทางกาม เป็นการทำาความทุจริตทางกาย เรียกว่ากาย

ทจุรติบา้ง เขายอ่มนำาเอาความไมจ่รงิมาพดูทัง้ๆ ทีรู่ ้เรยีกวา่ พดูเทจ็ ยอ่มพดูสอ่เสยีด 
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นำาเรือ่งยยุงใหแ้ตกรา้วซึง่กนัและกนั พดูคำาหยาบ ไมเ่สนาะเพราะหแูกผู่ท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งั

บ้าง พูดเพ้อเจ้อเลอะเทอะเหลวไหลไร้ประโยชน์ เป็นการทุจริตทางวาจาที่เรียกว่า 

วจทีจุรติ เขายอ่มมคีวามละโมบโลภเพง่เลง็ในวตัถขุา้วของของคนอืน่มาเปน็ของตน  

เรียกว่า อภิชฌาวิสมโลภะ คิดปองร้าย ผูกอาฆาตบาดหมางจองเวรจองผลาญ 

เปน็การคดิพยาบาท ยอ่มมีความคดิเห็นผิดจากความเปน็ธรรมทีม่เีหตผุลตามความ

เป็นจริง เป็นมิจฉาทิฏฐิ นี้เรียกว่า มโนทุจริต

คนไม่ฉลาดย่อมทำากรรมเป็นการทุจริต ด้วยกาย วาจา จิต เป็นอกุศลธรรม 

คือ อกุศล อันเป็นที่มาจากจิตที่ประกอบกับกิเลส มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูล

ชวนให้ทำาบาป อปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัย อาศัยมาจากอวิชชา เป็นนายช่างผู้ปรุง  

ชวนจติของคนผู้ไม่ฉลาดให้ทำากรรมทีเ่ปน็บาปอกศุล ใหผ้ลเปน็โทษ ไดร้บัความเสวย

ทุกข์ทรมานกายและจิตใจ อาศัยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชี้แจง

แสดงแนะนำาพร่ำาสัง่สอนชาวเราผูย้งัโง ่ยงัไมฉ่ลาดทัง้หลายอยา่งนีว้า่ สพัพปาปสัสะ 

อกรณัง เอตัง พุทธานสาสนัง อย่าทำากรรมอันเป็นบาปน้อยใหญ่ด้วยทั้งทางกาย 

วาจา ใจทั้งปวง นี้เป็นพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เราเรียกว่า

พระศาสนา ดังนี้

บุคคลผูม้สีตปิญัญาด ีเมือ่ไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดฟ้งั พระสทัธรรมอนัเปน็คำาสัง่สอน 

ของพระพุทธเจ้าแล้ว เขาย่อมเป็นผู้มีจิตอันแสนฉลาด รู้ความหมาย มีศรัทธา

เลือ่มใส เขา้ใจในอรรถในธรรม เขาทำาแตก่รรมด ีละกายทจุรติ ตัง้จติเจตนา เวน้หา่ง

จากบาป เช่นไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยเอาข้าวของผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดมิจฉาทางกาม  

ไม่พูดความเท็จ พูดแต่ความจริง ไม่พูดส่อเสียดให้เกิดความทะเลาะแตกความ

สามัคคีต่อกัน พูดแต่คำาให้เกิดความสมัครสมานประสานสามัคคีต่อกันและกัน  

ไม่พูดคำาหยาบ พูดแต่คำาไม่แสลงหู ทำาให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจดี ไม่มีภัยในคำาพูด  

พูดมั่นคงมีหลักฐาน ไม่เป็นคำาเพ้อเจ้อเหลวไหล ไร้ประโยชน์ เป็นวาจาสะอาด  

นักปราชญ์นิยมชมชอบ

บุคคลผู้ฉลาดนั้น แม้จะคิดสิ่งใด ก็ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่น  

อนภิชฌา (ไม่โลภคอยจ้องอยากได้ของเขา) อพยาบาท (ไม่คิดร้ายเบียดเบียน

เขา) มีความเห็นถูกต้อง คิดเว้นกรรมชั่ว ศึกษาสมาทานทำาแต่กรรมดี ยินดีพอใจ 

ในการทำาบญุ มทีานมยั สลีมยั ภาวนามยั ใหค้วามสำาเรจ็เปน็บญุ อาศยัไดก้ำาลงัหนนุ 
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มาจาก ปุญญาภิสังขาร เป็นนายช่าง มีวิชชามาเป็นปัจจัย ให้เป็นไปสมควรแก่ 

กำาลังของตน นี่เป็นฝ่ายกุศลธรรม ทำาได้ทุกคน เมื่อจิตใจมีความฉลาดแล้ว 

ย่อมยังกุศลให้ถึงพร้อม ที่เรียกว่า กุสลัสสูปสัมปทา (กุสลสฺสูปสมฺปทา) เอตัง  

พุทธานสาสนันติ นี้เป็นพระธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เราทุกคน 

ควรระลกึนกึมาเปน็ธรรมคำาภาวนาวา่ สวากขาโต ภควตา ธมัโม หรอืจะบรกิรรมวา่ 

ธัมโม เม นาโถ หรือ ธัมโม ธัมโม ธัมโมๆๆๆ ก็ได้ ให้พากันปฏิบัติอย่างนี้จึงจะถูก  

จึงจะมีผลอานิสงส์มาก เป็นทางสุคติ ปฏิบัติถูกอย่างนี้จึงจะได้รับประโยชน์ 

สำาเร็จสุขในมนุษย์สมบัติ และสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ เป็นสมบัติสุขอย่างยิ่ง 

ได้เลิกละความเชื่อถือ ที่นับถือผิดๆ อันพวกเราเคยถือมาแล้วนั้นเสีย

พระสงฆ์นั้นคือ ท่านปฏิบัติรักษากายของท่านดี วาจาของท่านก็ปฏิบัติดี  

จติของทา่นกม็สีตปิญัญาเปน็เครือ่งรกัษาและปอ้งกันอย่างดย่ิีง เปน็ สปุฏปินัโนสงฆ ์ 

ทา่นบคุคลใดปฏบิตัจิติและอบรมจติดว้ยสตปิญัญาอนัคมกลา้อยา่งถกูตอ้งตรงตาม

ทางของพระอรยิะ เปน็ทางอนัเอกเหนอืทางโลกทัง้ ๓ ทา่นนีแ้ล เปน็ อชุุปฏปัินโนสงฆ ์ 

ทา่นบคุคลใดเปน็ผูป้ฏบิตัจิติอาศยัทีไ่ดพ้ลงัมาจากมหาสตมิหาปญัญาทีต่นไดเ้ตรียม

ไวอ้ยา่งถกูตอ้งตามศลีธรรมของพระอรยิะ เหมอืนคนผูฉ้ลาด รูจ้กัเลอืกเอาลกูกญุแจ

ถูกกับตัวของมัน พอจับเข้าไปถึงจุดไขนิดเดียวก็หลุดพ้นออกมาทันทีนี้ฉันใด  

ท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องตามทางของพระอริยะเพื่อมรรคผลนิพพานก็เช่นกัน ผู้ปฏิบัติ

อยา่งนีแ้ล เปน็ ญายปฏปินัโนสงฆ ์บคุคลทา่นใดแลเปน็ผู้ปฏิบตัดิ ีปฏิบตัติรง ปฏิบตัิ

อย่างถูกต้อง ปฏิบัติชอบยิ่ง เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดงดงาม สะอาด ปราศจากกิเลส

ตัณหาอาสวะ เห็นแจ้งพระนิพพาน พระองค์ท่านนี้แล เป็น สามีจิปฏิปันโนสงฆ์

บุคคลท่านผู้ปฏิบัติดังได้แสดงมานี้จึงได้ชื่อว่าเป็น พระอริยสงฆ์สาวกของ

พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ เราทั้งหลายควรนบนอบคำานับ ต้อนรับ

เคารพกราบไหว้สักการบูชา ตั้งจิตด้วยสติระลึกน้อมนึกเอาเข้ามาภาวนาว่าเป็น

สรณะ ที่พึ่งของเราอันประเสริฐ สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ หรือจะบริกรรมว่า 

สังโฆ เม นาโถ หรือ สังโฆ สังโฆ สังโฆๆๆๆๆ ก็ได้ เมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วต้อง

ปฏิบัติตาม จักได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเรา ถ้าไม่ปฏิบัติก็พึ่งอะไรไม่ได้ จะเป็นคน

อนาถาหาที่พึ่งไม่มี มีแต่ภัยแต่เวร ทุกข์ยากลำาบากเดือดร้อน จะพึ่งพาอาศัยอะไร

ก็ไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไว้ให้ได้เป็นสมบัติของเราเอง
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เมือ่เราได้มาฝึกหัดปฏบัิตเิพือ่ให้จิตใจของเรามคีวามฉลาด เกดิมสีตปิญัญา

ศรัทธาเลื่อมใส เคารพนับถือเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธเจ้า  

คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ แล้วกราบไหว้บูชาทุกวันทุกเวลา อย่างนี้เราก็พึ่งได้ 

เพราะที่พึ่งของเรามีแล้ว เราทำาบุญให้ทานการกุศลใดๆ ย่อมได้ผลอานิสงส์

มาก เราอยู่ในชาติใดภพใด เราก็ได้อาศัยซึ่งบุญกุศลที่ตนทำาไว้แล้วเป็นที่พึ่งอาศัย 

บำารุงตกแต่ง คุ้มครองรักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นภัยอันตรายมีแต่ความสุขกาย

สบายใจ เราจะปรารถนาสิง่ใดกย็อ่มไดบ้รรลถุงึซ่ึงความสำาเร็จ เพราะมผีูไ้ดรั้บความ

สำาเร็จมากต่อมากนับจำานวนไม่ได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาแล้ว อย่างนี้พวกเรา 

ต้องการไม่ใช่หรือ เม่ือเราต้องการแต่เราไม่ทำาเราจะได้หรือ ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำา  

ได้จำาเพาะผู้ที่ได้ทำาไว้แล้วเท่านั้น ข้อนี้ควรจำาไว้ให้ดี

พระอาจารย์มั่นท่านได้เทศน์สอนอบรมแสดงถึงเรื่องทาน ศีล ภาวนา ว่ามี 

ผลมากก็เมื่อเรามีศรัทธา เลื่อมใส ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้เลิกละการนับถือ 

แลเชื่อถือผิด แล้วก็ปฏิบัติผิดๆ กันมานั้นเสีย ท่านได้แสดงอุปมาอุปไมย 

เปรยีบเทยีบใหพ้วกเราเห็นแจ้งจรงิประจักษใ์นจติใจ ทำาใหเ้กดิมคีวามพอใจ เลือ่มใส 

ศรัทธา ในพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ในกาลครั้งนั้น

เป็นอันมาก จึงมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ ตั้งจิตปฏิญาณตนเป็น พุทธมามกะ 

เลิกละการเซ่นสรวงบูชาอารักษ์ วิญญาณพระภูมิ เจ้าที่มเหศักดิ์หลักคุณ 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พากันนับถือเคารพกราบไหว้สักการบูชาแต่ในคุณ 

พระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งของ

ตนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ฝ่ายพระสงฆ์ ผู้ซึ่ ง มีศรัทธาได้มาร่วมฟังธรรมของพระอาจารย์มั่น  

ภูริทัตตะมหาเถระ ในคราวครั้งนั้น มีท่านพระอาญาครูดี พระภิกษุฝั้น อาจาโร  

พระภิกษุกู่ ธัมมทินโน ฟังท่านแสดงจบแล้ว เกิดความปีติปลื้มใจเป็นอย่างย่ิงทั้ง  

๓ องค์จึงเข้าไปมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้า เพ่ือจะได้

ฝึกศึกษาแล้วปฏิบัติตามพระอาจารย์ไป เมื่อพระอาจารย์มั่นและคณะได้พักอยู่ 

ทีน่ัน้ตามสมควรแกอ่ธัยาศยัแลว้ ทา่นไดพ้าคณะของทา่นจาริกออกเดนิธดุงค์ตอ่ไป  

เปน็เหตใุห้ศษิยใ์หมท่ัง้ ๓ องค ์ตระเตรยีมบรขิารการออกธดุงคอ์ยูป่า่ไมท่นั ถงึอยา่งนัน้ 
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ใจของท่านก็ไม่ยอมเลิกละความพยายามที่จะติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไป  

ด้วยใจศรัทธาอันเปี่ยมฝั่งไม่เคยบกพร่องตลอดเวลา

พบกับพระอาจารย์ดูลย์ อตุโล

คณะของพระอาจารยด์ลูย์ อตโุล (พระรตันากรวสิทุธิ ์เจา้อาวาสวดับรูพาราม 

จังหวัดสุรินทร์) จำานวน ๕ รูป มีพระอาจารย์สีทา พระอาจารย์บุญ พระอาจารย์หนู  

พระอาจารย์สิงห์ (พระญาณวิศิษฏ์ สมิทธิวีราจารย์ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา) 

ออกจากวัดสุปัฏนาราม อุบลราชธานี เที่ยวธุดงค์ติดตามหาพระอาจารย์มั่น  

ไปถึงบ้านท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นฤดูกาลเข้าจำาพรรษา เดินทางต่อไปไม่ได้  

คณะชาวบา้น ทา่คนัโทจงึไดช้ว่ยกนัจดัทำาทีพ่กัในปา่ชัว่คราวใหท้า่นไดอ้ยูจ่ำาพรรษา

ตามวินัยพุทธานุญาต

เมือ่ออกพรรษาแล้ว ทัง้ ๕ รปูตา่งกแ็ยกยา้ยกนัออกเดนิทาง แตก่ไ็ดน้ดัพบกนั 

ทีส่ำานกัของพระอาจารยม์ัน่ดว้ยกนั พระอาจารยด์ลูยไ์ปดว้ยกนักบัพระอาจารยส์งิห ์ 

ต่อมาพระอาจารย์ดูลย์ก็ได้แยกออกมาจากท่านพระอาจารย์สิงห์ไปคนละทาง  

แต่ก็มีจุดมุ่งหมายไปหาพระอาจารย์มั่นอันเดียวกัน ต่อมาพระอาจารย์ดูลย์ก็ได้

เดินทางไปทันพบท่านพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตตะมหาเถระ อยู่ที่บ้านตาลเนิ้ง  

อำาเภอสวา่งแดนดิน จังหวดัสกลนคร ทา่นไดอ้ยูฟ่งัเทศน ์ศกึษาวธิกีารปฏบิตัฝิกึหดั

ทำาสมาธิภาวนากับท่านพระอาจารย์มั่น พอเป็นที่เข้าใจนำาไปปฏิบัติตัวเองได้แล้ว  

จึงได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติเดินธุดงค์ก่อนไป

พระอาจารย์ดูลย์เที่ยวธุดงค์มาถึงบ้านกุดก้อม อำาเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร พอดีถึงกาลเข้าพรรษา คณะศรัทธาญาติโยมบ้านกุดก้อม พร้อมใจกัน 

จัดเสนาสนะที่พักชั่วคราวที่ป่าซึ่งห่างจากหมู่บ้านพอสมควร นิมนต์ให้ท่านเข้าอยู่ 

จำาพรรษา สามเณรที่ติดตามพระอาจารย์ดูลย์เกิดป่วยไข้เป็นมาลาเรียอย่างแรง 

อาการหนักมากถึงแก่ความตายเป็นที่น่าสงสารย่ิงนัก คณะศรัทธาจึงได้อาราธนา

ทา่นพระอาจารยด์ลูย์ไปเขา้จำาพรรษาอยู่ในโบสถว์ดัโพธิช์ยั บา้นมว่งไข ่ตำาบลพรรณา  

อำาเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร ซึง่พระอาญาครดูเีปน็ผูร้กัษาการแทนเจา้อาวาส  

ท่านพระอาจารย์ดูลย์จึงได้ย้ายไปเข้าจำาพรรษาอยู่ที่โบสถ์ในวัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่
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ช่างเป็นโชคดีที่หาได้ไม่ง่ายนัก ท่ีได้มีพระธุดงค์เที่ยวรุกขมูลมาเข้าอยู่ 

จำาพรรษาดว้ยอยา่งนี ้เปน็โอกาสอนัดสีำาหรบัพระอาญาครูดี พระภกิษฝ้ัุน พระภกิษกูุ่  

หลังจากท่านได้ฟัง ธัมโมวาท ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระแล้ว เกิดมี 

ศรทัธาได้มอบกายถวายชวีติ ตดิตามฝกึศกึษาอบรมภาวนากบัทา่นพระอาจารยม์ัน่

แต่บังเอิญตระเตรียมบริขารการออกอยู่ป่าไม่ทัน เป็นเหตุให้ท่านพระอาจารย์มั่น 

และคณะออกเดนิทางไปกอ่น ภายหลงัโชคอนัดมีมีาถงึเหมอืนเทวดาชว่ยมาบนัดาล

ให้ท่านพระภิกษุ ๓ รูปได้พบกับพระอาจารย์ดูลย์ดังกล่าวแล้ว ท่านอาญาครูดี  

พระภิกษุฝั้น พระภิกษุกู่ ท่านจึงได้เข้าไปศึกษาวิธีฝึกจิตตภาวนาเบื้องต้นกับ 

พระอาจารย์ดูลย์ตลอดพรรษาในปีนั้น

ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านทั้ง ๓ รูปและพระเณรองค์อื่นๆ อีกหลายรูป 

มพีระอาจารยดู์ลยเ์ปน็ผู้นำา พาคณะออกเดนิธดุงคเ์จาะจงตรงไปทีพ่ระอาจารยม์ัน่  

ภูริทัตตะมหาเถระ ได้ไปทันพบพระอาจารย์มั่นที่บ้านตาลโกน ตำาบลตาลเนิ้ง 

อำาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ท่านได้อยู่ศึกษาได้อุบายวิธีการภาวนาจาก 

พระอาจารย์ม่ันชนิดอย่างจุใจเต็มอัตราแล้ว พระอาจารย์ฝั้นท่านจึงได้ลา 

พระอาจารย์มั่นไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาร์ กันตสีละมหาเถระ  

ซึ่งท่านพักทำาความเพียรภาวนาอยู่ที่ป่าใกล้บ้านหนองดินดำา ใกล้กับบ้านตาลโกน 

นั่นเอง หลังจากนั้น ท่านก็เดินทางไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สิงห์  

ขันตยาคโม (พระญาณวิศิษฏ์) ที่บ้านหนองหวาย ท่านอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับ 

ท่านพระอาจารย์สิงห์ พอควรแก่ความต้องการแล้ว ได้ลาท่านพระอาจารย์สิงห์  

ย้อนกลับมาอยู่กับพระอาจารย์มั่นอีก

อุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่น

ทีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นสอนชี้วิธีทางปฏิบัติอย่างถึงจิตถึงใจ ให้เป็นผู้ตั้งใจ

ปรารภความเพียรแรงกล้าเด็ดเดี่ยว ไปลำาพังองค์เดียวเที่ยววิเวก อย่าได้คลุกคลีให้

ยินดีต่อความสงบ อย่ามักมาก ยินดีในความมักน้อย เป็นผู้สันโดษ ยินดีในความ

สันโดษ พอใจในปัจจัยสี่แต่ที่ตนมีอยู่แล้วได้มาโดยชอบธรรม นี้เป็นอริยะประเพณี

เป็นอริยะปฏิปทามีมาแต่โบราณกาล สืบสายต่อเนื่องมาไม่เคยขาดในวงศ์ของ 

พระอริยะ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไป๊ ไปผู้เดียวนั่นแหละจะได้กำาลังจิต  
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จักได้ฝึกจิตให้มีความกล้าหาญ ให้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะกับกิเลสตัณหา  

สัญญาพญามารที่มีสันดานบาปหยาบช้าทารุณ ก่อกวนจิตใจให้หมกมุ่นลุ่มหลง

อยู่ในใต้อำานาจของมัน โน้นภูเขา ป่าช้าป่าชัฏ เป็นที่สงบสงัดมีน้ำาใสสะอาด เป็นที่

ปราศจากคนไปมาพลกุพลา่น ไปเถอะไปคนเดยีวเทีย่วอยู่วเิวกประกอบความเพียร 

เจริญสติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา วิริยะ อันเป็นพละของใจให้เข้มแข็ง จิตใจจะได้ 

มีกำาลังกล้าหาญ องอาจ ชาญชัย ขับไล่พญามารพร้อมทั้งลูกสาวและเสนามาตย์ 

ให้หมดอำานาจพินาศขาดสูญไป จิตใจก็จักได้มาซึ่งความสงบสุขอย่างยิ่ง หมดจด

สงบระงับดับจากสิ่งก่อกวนอย่างนี้แล

อาจารย์ฝั้นได้ฟังธรรมคำาชี้แจงแสดงสอนแนะแนวทางปฏิบัติ ให้เห็นชัด

จะแจ้งเจาะจงตรงถึงจิตถึงใจของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ในคราว 

ครั้งนั้น ทำาให้ท่านได้เพิ่มกำาลังใจในความเชื่อมั่นต่อธรรมะปฏิบัติ ท่านจึงได้ปรารภ

ในใจตัวเองว่า ต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน 

เป็นเครื่องประกันการปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงอรรถ ถึงธรรม ด้วยความเพียรพยายาม

อย่างถูกต้องตามทางพระอริยะที่ท่านได้พาดำาเนินมา ยิ่งคิดยิ่งจิตกล้าอาศัยพลัง

ศรัทธามาแต่จากการฟังธรรม ท่านจึงได้ตกลงตัดสินใจเข้าไปกราบนมัสการลา 

พระอาจารย์มั่น ออกธุดงค์แต่องค์เดียว เที่ยวไป อาศัยกำาลังขาของตนเป็น 

ยานพาหนะ ปัจจัยค่าเดินทางรถเรืออะไรไม่เกี่ยว ยินดีพอใจในความมักน้อย 

สันโดษ ขจัดโกรธโลภหลง มุ่งจำานงตรงต่อวิเวกสงบสงัด ปฏิบัติบำาเพ็ญเพ่งเพียร

ภาวนา

ผีเจ้าถ้ำาพระบาท

ท่านได้ออกจากสำานักของท่านพระอาจารย์มั่น มุ่งไปยังภูเขาท้องที่อำาเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ขึ้นไปถึงภูเขาพระบาทบัวบก แล้วไปพักทำาความเพียร

ภาวนาอยูท่ีถ่้ำาพระบาท ทีน่ีแ่หละทีเ่ขาร่ำาลือเล่ากันวา่ใครมาอยู่ไมไ่ด ้เพราะผเีจา้ถ้ำา

ดุมาก ใครไปพักเป็นโดนหลอก จะเป็นหน้าไหนผีเจ้าถ้ำาไม่เกรงกลัว เล่นหลอกเอา

ทกุราย ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้ทา่นตดัสนิใจอยู่ เผือ่จะไดภ้าวนาตอ่สูด้กูนั ผีหลอกทีม่ี

อยูท่ัง้ภายนอกและภายใน จงึตัง้ใจประกอบการเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิเรง่ความเพยีร 

ภาวนา อยา่งเตม็สตปิญัญาตามพลังศรทัธาทีม่อียู ่ตัง้จติเจรญิสตริะลกึธรรมบรกิรรม
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ภาวนา ทัง้วนัทัง้คนื ทกุอริยิาบถ ยนื เดนิ นัง่นอน เวน้แตห่ลบั รูส้กึตวัตืน่ขึน้เมือ่ไรก็

ระลกึบริกรรมทำาความเพยีรภาวนาตอ่ เพือ่ฝกึสตใิหม้กีำาลัง จติก็จะตัง้มัน่เปน็สมาธิ

พอตกค่ำาคนืในคนืวนัที ่๒ เหตกุารณ์อนัสยองพองหวั เสยีงทีน่า่กลวักเ็กดิข้ึน  

เหมือนกับมีอะไรขึ้นไปเขย่าต้นไม้ มีเสียงดังเกรียวกราว เกรียวกราว เป็นระยะๆ 

นี่หรือที่ชาวบ้านเขาพูดเล่าลือกันนักหนาว่า ที่ถ้ำาพระบาทนี้มีผีดุมาก ใครมาพัก 

อยูแ่รมคนืทีถ่้ำาพระบาทนี ้ตอ้งถกูผเีจา้ถ้ำาพระบาทเลน่งานหลอกหลอนไมเ่ลือกหนา้ 

แม้แต่รายเดียว เวลานี้เราก็กำาลังถูกผีเจ้าถ้ำาพระบาทนี้หลอกอีกคนแล้ว ผีเราก็ 

ไม่เคยเห็น รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างเราก็ไม่รู้ ผีมีจริงหรือ ท่านนั่งรำาพึงในใจอยู่ใน

มุ้งกลด

ท่านก็นั่งตั้งกำาหนดจิตเข้าสมาธิ รวบรวมกำาลังใจอาศัยสติ สมาธิ ปัญญา 

ศรัทธา ความเพียร ที่มีอยู่มาอบรมภาวนารักษาจิตใจให้สงบ ไม่นานจิตก็รวม 

เขา้ภวงัค ์สงบเปน็สมาธอิย่างอิม่เอมเตม็อดัแนน่ในใจ ไมห่วัน่ไหวเกรงกลวัสิง่ใดทัง้สิน้  

เกิดความกล้าหาญใคร่อยากจะออกมาดูให้รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ ถ้าเป็น 

ผีเจ้าถ้ำาพระบาทนี้ และมาหลอกจริงละก็ เราก็จะได้รู้ได้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตา

ตนเองในวันนี้ จึงได้ลุกออกมายืนมองดูไปที่ต้นตะเคียนใหญ่ ก็ปรากฏเห็นเจ้าบ่าง  

๓ ตัวใหญ่ตัวเท่าแมวตัวใหญ่ๆ บ้านเรานี้แหละ บินมาจับเถาวัลย์ที่มันขึ้นปกคลุม

ต้นตะเคียนใหญ่ แล้วมันเขย่าเถาวัลย์กระทบกับต้นตะเคียน ทำาให้เกิดเสียงดัง 

เกรียวกราว เกรียวกราว ทำาให้สะเก็ดตะเคียนร่วงลงมามีเสียงดังเหมือนกับผีหลอก  

มันออกมาเขย่าต้นไม้

เมื่อท่านมองไปเห็นเจ้าบ่างสัตว์ ๓ ตัว บินหยอกกันเล่นอย่างสนุกสนาน 

ตามภาษาของสัตว์ดังนั้นแล้ว ท่านจึงได้คิดรำาพึง คำานึงนึกแต่ในใจว่า วันนี้เราได้

เห็นผีตัวจริงที่มันเคยหลอกเราและใครต่อใครมานักหนาแล้ว เจ้าผีตัวนี้เองที่ได้มา

หลอกพระสงฆ์ ภิกษุ สามเณร เถร ชี อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนประชาชนชาวบ้าน 

ผู้แสวงบุญมาบำาเพ็ญภาวนารักษาศีลปฏิบัติธรรม มาพักค่ำาคืนอยู่ที่นี่ เจ้าหลอก 

ไมเ่ลอืกหนา้มาเปน็เวลาช้านาน จนร่ำาลือเลา่ตอ่ๆ กนัมาวา่ผเีจา้ถ้ำาพระบาทนีด้รุา้ย

แรงมาก ทำาใหพ้ระสงฆอ์งคเ์จา้ผูท้ีท่า่นไมรู่ข้อ้เทจ็จรงิ เกดิความสะดุง้หวาดตกใจกลวั  

เก็บบริขารหอบหนีเตลิดเปิดเปิงไป ไม่กล้ากลับเข้ามาบำาเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ใน
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ถ้ำานี้ อีกฝ่ายหนึ่งกลัวตัวสะดุ้งนอนเป็นทุกข์ ส่วนพวกเจ้าเย้าหยอกกันสนุกสนาน 

พระองคอ่ื์นและคนอืน่พวกเจา้พากนัหลอกเขาได ้แตส่ำาหรับเรา พวกเจา้ ๓ สตัวเ์อย๋  

พวกเจ้าจะไม่มีปัญญาที่จะมาหลอกเราให้หลงกลัว สะดุ้งหวาดหวั่นในความหลอก

ของพวกเจ้าอีกแล้ว เราไม่หวั่นไหวสนใจกับพวกเจ้าอีกแล้ว จงพากันอยู่เป็นสุขๆ 

เถดิ อยา่ได้มทีกุขล์ำาบากกายและจติใจเลย ตัง้แตน่ัน้มาความเชือ่ถอืหรอืความสงสยั

ในเรือ่งผหีลอกของเจ้าถ้ำาพระบาททีไ่ด้ร่ำาลอืกนัมาเปน็เวลานานกเ็ปน็อนัสิน้ซากไป 

อย่างไม่มีปัญหาที่ยังสงสัยอะไรเศษเหลืออยู่เลย

ทา่นพระอาจารย์ฝ้ันออกเทีย่วธุดงคค์ราวนัน้ มสีามเณรนอ้ยตดิตามไปดว้ย

ช่ือสามเณรพรหม สุวรรณรงค์ เป็นหลานของท่าน พอเช้ารุ่งสว่างได้เวลาจึงพา 

สามเณรน้อยออกบิณฑบาตที่กระท่อมหลังเดียวมี ๒ ตายายมาทำาไร่อยู่กลางดง 

ได้ข้าวเหนียวองค์ละปั้นกลับมาฉัน อาหารกับข้าวอย่างอื่นไม่มี นอกจากเกลือกับ

พริกเท่านั้น ท่านฉันพอเพื่อปฏิบัติ ไม่ใช่ปฏิบัติเพ่ือฉัน ท่านพระอาจารย์ฝั้นกับ

สามเณรนอ้ยกอ็ยูไ่ดอ้ยา่งสบาย เพราะทกุคนมขีอ้ฝกึหดัมุง่ปฏบิตัเิพือ่อรรถเพือ่ธรรม

อย่างเดียว จึงเป็น สุภโรบุคคล สัลลหุกวุตติบุคคล เป็นคนเลี้ยงง่าย เบากาย เบาจิต  

อันเป็นธรรมของบัณฑิตผู้ฉลาดในประโยชน์ได้กระทำาแล้ว

การออกเดินธุดงค ์และความเปน็อยูข่องพระผูอ้ยูใ่นการปฏบิตัขิองพระธดุงค ์ 

ที่ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสามเณรออกปฏิบัติสมัยโน้น เมื่อนำามาเทียบกับการ 

ออกธุดงค์และความเป็นอยู่ของผู้ออกธุดงค์ปัจจุบันนี้ ผิดต่างห่างจากกันกับ 

สมัยก่อนโน้นมาก หันไปคนละทางมองไม่เห็นกันเลย จริงไหมท่าน แต่เมื่อเขา

ตามมาไม่ทันเพราะเขาเกิดที่หลัง เขาไม่ได้ประสบพบเห็นในตัวด้วยตาของเขาเอง  

เขาก็ไม่เช่ือว่าจะมีใครทำาได้ เพราะเขาไม่เคยทำาและไม่เคยเห็นใครทำา จึงทำาให้ 

เขาเป็นคนมีจักษุแต่ข้างเดียว แล้วยังมืดมึนเมามัวหมองอยู่ด้วยอาสวะซ้ำาเติมอีก 

ทางมีอยู่จึงไปไม่ถูก ขอพวกเราอย่าได้เป็นคนประเภทนี้เลย

ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านได้พักอยู่ทำาความเพียรที่ถ้ำาพระบาทอย่างยิ่งยวด

เต็มตามกำาลังศรัทธา ที่ได้ลาพระอาจารย์มั่นมาเพื่อการปฏิบัติ ได้รับความสงบ

สงัดขจัดสิ่งก่อกวนชวนให้ใจไม่สงบได้อย่างสมภูมิ อยู่ที่นั้นประมาณกึ่งเดือน  

จึงได้พาสามเณรน้อยออกเดินธุดงค์ ข้ามแม่น้ำาโขงไปสู่เขตประเทศลาว ด้วยความ 
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มุง่หวังตัง้ใจเจาะจงไปทีภ่เูขาควาย ซึง่เปน็ภเูขาทีส่งูใหญแ่ละกวา้งยาวมาก อยู่ตอน 

เหนอืของประเทศลาว ตดิตอ่กบัแดนประเทศญวน คร้ันไดข้้ามแมน่้ำาโขงไปอยู่ฝ่ังฝ่าย

ดินแดนประเทศลาวแลว้ เกดิการขดัขอ้งเพราะไมม่หีนงัสอืสทุธแิละหนงัสอืเดนิทาง 

ฝรัง่เศสผูเ้ปน็นายปกครองประเทศลาวกำาลังเขม้งวดกวดขนัคนเขา้เมอืงมาก ทา่นจงึ 

คิดเปลี่ยนทางกลับประเทศไทย เดินธุดงค์ตรงไปหาพระอาจารย์มั่น ซึ่งท่านออก

เดนิธดุงคม์าพกัทำาความเพยีรอยูท่ีข่า้งบา้นนาสดีา ตำาบลกลางใหญ ่อำาเภอบา้นผอื  

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อท่านพระอาจารย์ฝั้นเข้าไปกราบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ

เรียบร้อยแล้ว ได้ปราศรัยให้เป็นเหตุระลึกนึกถึงกันแล้ว พระอาจารย์มั่นได้พูด 

เพื่อเป็นกำาลังใจให้แก่พระอาจารย์ฝั้นและสามเณรว่า ดีแล้วที่พวกท่านได้ผีและ 

เสือมาเป็นอาจารย์ สอนให้รู้เท่าจิตที่มันหลงผลิตความกลัวขึ้นมาหลอกตัวเอง 

เห็นความโง่เขลาของจิตที่คิดปรุงหลงงมงายหมายมั่นสำาคัญผิดคิดว่าเป็นความจริง 

หลอกตัวเองให้กลัวไม่กล้าที่จะประกอบความพากเพียรเหมือนอย่างบางคนที่เขา

กลวักนั ผกีบัเสอื ถา้เราเชือ่กรรมดีทีมี่อยู่ในตวั ความกลวักไ็มม่ปีญัหา แตค่วามกลวั 

กม็ปีระโยชนอ์ยู่บา้งเหมอืนกนั ถา้เรากลา้ตอ่สูก้บัมนัแลว้ กจ็ะกลบัมาอบรมจติใจให้

สงบแนว่แนต่ัง้มัน่เปน็สมาธ ิเกดิปตีขิึน้มาฆา่ความกลวัดบัลงอยา่งราบคาบ จากนัน้

เรากจั็กได้เร่งเจรญิดำาเนนิความเพยีรตดิตอ่โดยไมห่ยุดย้ัง เพ่ือบรรลถุงึธรรมทีเ่รายัง

ไม่ได้บรรลุ เพื่อให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึง

เมื่อพระอาจารย์มั่น ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาจบลงคราวครั้งนั้น ทำาให้เกิด

ความปีติเพิ่มกำาลังใจแก่ท่านพระอาจารย์ฝั้นและสามเณรน้อยเป็นอย่างยิ่ง และ

พร้อมทั้งเกิดความอัศจรรย์ในใจว่า พระอาจารย์มั่นท่านทราบได้อย่างไร ทั้งที่เรา 

ก็ไม่ได้กราบเรียนเล่าอะไรให้ท่านทราบ ท่านทราบได้อย่างไรว่าพวกเราได้เผชิญ

กับผีหลอกและเสือ และว่าเราได้เอาอุบายในความกลัวเสือและผีหลอกนั้นมาแก้

จิตที่คิดกลัว จนเกิดมีความกล้าขึ้นมาในจิต ยังจิตให้รวมสงบลงเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ 

อย่างองอาจ น่าอัศจรรย์ใจจริงหนอ สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็มาเป็น สิ่งที่ไม่เคยมีก็มามี 

ก็มาเห็นมาเป็นขึ้นมาได้ แปลกแต่ก็เป็นความจริงนี่กระไร

ท่านอยู่กับพระอาจารย์ม่ัน พอได้อุบายจากการฟังธรรมที่จะนำาออกไป

ปฏบิตัไิดแ้ลว้ จึงได้กราบลาทา่นพระอาจารยม์ัน่ออกเดนิธดุงคไ์ปทางอำาเภอวารชิภมูิ
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แต่เพียงลำาพังผู้เดียว พอไปถึงบ้านหนองแสง เกิดป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ อาการ 

หนกัมาก ทำาใหจ้ติใจกระสบักระสา่ยรอ้นรนกระวนกระวาย ทำาใหจ้ติฟุง้ซ่านรำาคาญ

ไม่มีความสงบ เกิดความคิดท้อถอยหมดกำาลังใจ อุบายความพากเพียรประกอบ

ด้วยสติปัญญาที่เคยนำาเอามาใช้ได้ผลแก่ตัวเองมาแล้ว คราวนี้กลับใช้ไม่ได้เสียแล้ว  

ยิ่งร่างกายอ่อนเพลียเสียกำาลังมากเท่าไร ย่ิงทำาให้จิตใจคิดมาก จึงจัดเก็บบริขาร

บรรจุลงในบาตร ยกขึ้นสะพาย มือถือกาน้ำา บ่าแบกกลดออกเดินธุดงค์เพื่อเปลี่ยน

สถานที่ ทั้งอาการไข้ก็ยังไม่ทุเลา

หมาหวงกระดูก

ขณะกำาลังเดินอยู่นั้นท่านได้มองไปเห็นหมาแทะกระดูกควายตายด้วย

โรคระบาดอยู่ พอท่านเดินเข้าไปใกล้ หมาก็วิ่งหนี พอท่านออกไปยืนดูอยู่แต่ไกล  

มันก็กลับเข้าไปแทะอีก ท่านได้ยืนพิจารณายกเอาเรื่องหมาหวงกระดูกควาย

ตายด้วยโรคระบาดมาวิจารณ์ตัวเองว่า เรานี้ก็มาหลงยึดถือหวงแหนท่อนกระดูก 

ในตวัเองนีย้ิง่มากกวา่หมาทีม่นัหวงกระดกูควายตายหา่นีเ้ปน็ไหนๆ เสียอกี หมาทีม่นั 

แทะกระดูกมันยังได้กลืนน้ำาลายของมันที่ได้ประสมกับรส กลิ่น ของกระดูกอยู่บ้าง 

พอให้เกิดความชื่นใจ ส่วนเราได้อะไรบ้างจากโครงกระดูกที่เราหวงแหน แบกหาม 

อยู่ตลอดเวลา นี่ชาติ นี่ชรา นี่พยาธิ นี่มรณะ เห็นไหม สิ่งเหล่านี้มีมาจากไหน  

อาศยัอะไรเปน็ทีเ่กดิ ไมใ่ชม่นัมาจากโครงกระดกูและมนัอาศยัเกดิอยู่ทีโ่ครงกระดกู

นี้เองมิใช่หรือ ใจเราที่ได้รับทุกข์ โทมนัส ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นอันอยู่ อันกิน หลับนอน  

ที่เรากำาลังได้รับอยู่ในเวลานี้ มันมาจากไหนเล่า ไม่ใช่มาจากชรา พยาธิ มรณะ  

ที่มีอยู่เต็มทั่วไปในโครงกระดูกของร่างกายอันนี้ดอกหรือ หมามันหลงหวงกระดูก

ซากควายตายห่ามันก็ยังวางปล่อยทิ้งวิ่งหนีได้ แต่เรานี่หนา ยิ่งโง่กว่าหมาเสียอีก 

หลงรักหลงหวงแหน หลงนอนกอดนอนซมงมอยู่ตลอดเวลา นอกจากทุกข์แล้ว  

เราไมเ่หน็ว่าเราไดอ้ะไรจากการแบกโครงร่างอนัเปน็ภาระอนัหนกันีเ้ลย อย่างไรเรา

จำาต้องรีบเร่งประกอบความเพียรอย่างนักต่อสู้ หัวเด็ดตีนขาดไม่ถอยหนี ท่านได้ 

ทำาความเพียรค้นคว้าพิจารณาอยู่ไม่นาน จิตรวมสงบลงอย่างแน่นหนา จากนั้นมา

อาการป่วยด้วยไข้หวัดก็หาย ร่างกายกลับปกติ



๒๒ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

การป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ของพระอาจารย์ฝั้นในคราวครั้งนั้น ทำาให้ท่าน 

ได้รบัผลประจกัษเ์ปน็กำาลงัใจอยา่งนา่อศัจรรย ์ทา่นไดบ้ำาบดัทกุขเวทนาอนักลา้แขง็ 

ด้วยธรรมโอสถ มีสติ วิริยะ ธัมมวิจยะ มาเป็นองค์ประกอบ เพ่งภาวนาบำาเพ็ญ

ความเพียร และอุบายที่ได้จากไปเห็นหมาแทะกระดูกควายตายด้วยโรคระบาดมา

เป็นเครื่องเตือนสติอบรมจิต จึงได้ความสลดสังเวชเบื่อหน่าย คลายความลุ่มหลง

ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตมีกำาลังกล้าโดยปัญญาอันแหลมคม สามารถตัด 

สิ่งก่อกวนกีดกันทางลงอย่างราบคาบ ได้มองเห็นฝั่งทางดิ่งตรงไปอย่างถูกต้อง 

สิ้นสงสัย

ญัตติเปลี่ยนเป็นธรรมยุติกนิกาย

เมื่ออาพาธที่เป็นไข้หวัดใหญ่บรรเทาทุเลาหายจากไปแล้ว ท่านได้คิดรำาพึง

ระลึกถึงพระอาจารย์มั่นว่า เราควรจะอยู่ใกล้ชิด เป็นลูกศิษย์ติดตาม ฝึกหัดปฏิบัติ

ตามทา่นไปอยา่ไดอ้อกหา่ง แตเ่รายงัเปน็พระนานาสงัวาส ไมอ่าจร่วมสงัฆกรรมทำา

สงัฆกจิใกลช้ดิเปน็อนัหนึง่อนัเดียวกันได้ ถา้ทา่นพระอาจารยม์ัน่ทา่นมคีวามเมตตา

อนุเคราะห์ รับเราเอามาเข้าญัตติเป็นพระในคณะธรรมยุติกนิกายแล้ว เราก็จะได้มี

สังวาสเสมอ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านและคณะของท่าน เราก็จักได้อยู่ใกล้ชิด 

ออกธดุงคต์ดิตามไปกบัทา่นดว้ย เมือ่ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้คิดตกลงปลงใจอนัแนว่แน ่

อย่างนี้แล้ว ก็จัดแจงเก็บบริขารเข้าในบาตร ผูกบาตรยกขึ้นสะพายบ่าข้างหนึ่ง

แบกกลด ออกเดินทางมุ่งไปหาพระอาจารย์มั่น ได้ไปพบท่านที่วัดมหาชัย อำาเภอ

หนองบัวลำาภู จังหวัดอุดรธานี จึงเข้าไปนมัสการกราบเรียนตามความดำาริ  

ขอญัตติเปลี่ยนเป็นพระธรรมยุต ท่านพระอาจารย์มั่นตกลงรับ เพราะท่านทราบ

จิตใจศรัทธาเลื่อมใสของพระอาจารย์ฝั้นเป็นอย่างดี เมื่อตระเตรียมบริขารและ 

ฝึกซ้อมการขานนาคได้ถูกต้องคล่องปากแล้ว จึงได้นำาไปทำาการญัตติเป็นพระ 

คณะธรรมยุต โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์  

พระอาจารย์รถเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มุกเป็นอนุสาวนาจารย์ เมื่อ

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๒๒ นาที ณ พัทธสีมา 

วัดโพธิสมภรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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พรรษาที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๖๘

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุตแล้ว ได้จำาพรรษาอยู่กับ 

พระอาจารย์ม่ัน ที่วัดอรัญญวาสี อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในพรรษานี้ 

พระอาจารย์ฝั้นได้อาพาธเป็นไข้มาลาเรีย ท่านได้พยายามทำาความเพียรภาวนา 

เพื่อบำาบัดอาการป่วยด้วยธรรมโอสถเช่นเคย คร้ันออกพรรษาแล้วได้แยกย้ายกัน

ออกไปเที่ยวบำาเพ็ญภาวนา แสวงหาความวิเวกสงบสงัดตามป่าช้าป่าชัฏ ตามถ้ำา

ภูเขาลำาเนาไพร ไปองค์ละทิศละทาง สมัยก่อนท่านไปพักภาวนาจำาพรรษาอยู่ที่ใด 

ท่านให้ทำาที่พักอาศัยชั่วคราว ไม่สร้างตั้งเป็นวัดเป็นวาอยู่ประจำาเหมือนอย่างพระ 

ทกุวนันี ้ทา่นมิอยู่ตดิถิน่ฐาน อยากได้เปน็สมภารแยง่วดัแยง่วากนั ทา่นทำาตวัเหมอืน

นกที่มีแต่ปีกบินไปจับที่ใดไม่มีรอยฉันนั้น

พระอาจารย์ฝั้นท่านไปพักอยู่ที่ไหน เมื่อมีคนไปกราบนมัสการหรือทำาบุญ 

ใหท้านอยา่งไรกต็าม ปกตทิา่นตอ้งเทศนอ์บรมส่ังสอน ทัง้เด็กเล็ก หนุม่สาวปานกลาง  

คนใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ ท่านสอนทุกรายไปไม่เลือก ให้รู้จักคุณพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ คุณมารดาบิดา ครูอาจารย์ ให้หมั่นกราบไหว้พระ ภาวนาระลึกเอา 

คณุพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ ์มาเปน็ทีพ่ึง่ทางใจของเรา ทา่นอธบิายใหผู้ฟ้งั 

สำารวมจิตตภาวนา ทำาสมาธิไปด้วย จากนั้นท่านก็ให้นึกบริกรรมคำาภาวนาว่า 

พุทโธๆๆๆๆ คำาเดียว ทำาจิตให้สงบเบาสบาย หายทุกข์หายยากลำาบากรำาคาญ  

ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย เย็นสบายในอกในใจ ทุกคนจึงติดอกติดใจ เกิดมีความเลื่อมใส 

ในองค์ของท่าน เคารพฝังแน่นอยู่ในใจจนตลอดชีวิต

พบโยมผู้รู้วาระจิต

มีตอนหนึ่งท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ท่านได้ออกธุดงค์ไปทาง

อำาเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธาน ีไดไ้ปพกับำาเพ็ญภาวนาอยู่ทีป่า่ ระหวา่งบา้นแหง่หนึง่ 

เปน็บ้านหนองดอง หรอือะไรนีแ้หละถา้ผูเ้ขยีนจำาไมผ่ดิ ในบา้นนัน้มผีูห้ญงิวยักลางคน 

คนหนึ่งชื่อนางคำาภู เธอมีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ฝั้น ได้ออกไปทำาบุญและ 

ฟังธรรม ท่านพร่ำาสอนอบรมทุกวัน เธอมีนิสัยเป็นคนกลัวผีหลอกมาก เวลาค่ำาคืน

ถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดแปลก ก็เกิดสะดุ้งหวาดกลัวว่าผีหลอก พระอาจารย์ท่าน
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พยายามสอนใหเ้ธอนัง่ภาวนา เธอไมก่ลา้นัง่ภาวนาโดยคิดวา่ ถา้เรานัง่แลว้เกดิเหน็ผ ี

ปรากฏขึ้นมา เดี๋ยวเป็นบ้า เพราะรักษาจิตไม่อยู่ ท่านสอนเท่าไรก็ไม่อยากจะทำา 

ท่านอาจารย์ก็พยายามสอนทุกวัน

อยู่มาวันหนึ่ง เธอจึงตัดสินใจนั่งภาวนาทดลองดู เพราะมาคำานึงว่า 

พระอาจารย์ท่านมีความเมตตา ได้มาอยู่สั่งสอนอนุเคราะห์เรา ท่านสอนชวน 

ให้เราไหว้พระแล้วนั่งภาวนาทุกวันๆๆ เป็นอะไรก็ให้มันรู้ คืนนี้แหละเราต้อง 

นั่งให้ได้ ค่ำาคืนนั้น เธอเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์แผ่เมตตาสัตว์  

แล้วเริ่มอธิษฐานจิต คิดบริกรรมทำาภาวนา ระลึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม 

สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบแล้ว ให้ระลึก พุทโธๆๆๆ คำาเดียว เธอมีความเพียร

อดทนนั่งได้นานพอสมควร เวลาออกจากสมาธิแล้ว เธอรู้สึกมีความสบาย เบากาย

เบาใจตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็นั่งภาวนาต่อๆ มาทุกวัน

มวีนัหนึง่เธอนัง่ภาวนาไปสักพกัหนึง่ จติกเ็ริม่สงบรวมลงไปสกัหนอ่ย กเ็กดิ 

นิมิตเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้า นึกกลัว พอเตรียมตัวจะลุกขึ้น ผีก็เลื่อนมานอน

ทับขาอยู่บนตักไว้ ลุกขึ้นไม่ได้ จนใจกำาลังคิดหาวิธีแก้ไข ในทันทีทันใดนั้นเอง 

ผีก็กลับกลายหายเข้าไปในร่างตัวของเธอเอง เกิดมีความสว่างไสว มองเห็นหัวใจ

ของเธอเองสว่างไสวใสสะอาด เธอสามารถเห็นจิตใจใครๆ เป็นอย่างไรเธอรู้หมด  

รูถึ้งใจของสตัวเ์ดยีรจัฉานตลอดถงึวญิญาณของสัตวใ์นกามภมู ิจติทีเ่คยมคีวามกลวั

กลบัหายกลายมาเปน็จิตกล้า หาผีตวัไหนทีจ่ะกอ่กวนหลอกใหห้ลงกลวัไมม่อีกีแลว้  

เธอมีความสงบสุข เบาสบาย อิ่มเอิบอยู่ด้วยความปีติตลอดคืน

พอรุง่เชา้วนัใหม ่เวลาตอนบา่ยเธอออกไปฟงัเทศนข์องพระอาจารยเ์ชน่เคย  

ท่านพระอาจารย์ได้สังเกตอากัปกิริยาตั้งแต่เห็นเธอเดินเข้ามา มีหน้าตาเบิกบาน

เปล่งปลั่ง มีสติสำารวมนิ่มนวลนอบน้อม ตาแหลมคม จิตเที่ยงตรงองอาจ กิริยา

อาการผิดเปล่ียนไปจากแต่ก่อนมาก เวลานั้นท่านพระอาจารย์เป็นไข้มีอาการ 

ไม่สบายมาก แต่ท่านพยายามทำาใจให้เข้มแข็ง แสดงเหมือนกับท่านไม่ได้เป็นอะไร 

ออกมานั่งพูดจาปราศรัย แล้วแสดงธรรมปฏิสันถาร พอท่านหยุดแสดงธรรม  

นางคำาภูผู้รู้จิตใจของผู้อื่นก็พูดขึ้นว่า แหมดอกบัวของครูบาอาจารย์วันนี้ คือเหี่ยว

หลายแท้ (ดอกบัวหมายถึงหัวใจ) เป็นความจริงหรือ โยมรู้จักจิตใจอาตมาได้

อยา่งไร ทา่นอาจารยร์บีถามเพราะแปลกใจ จริงค่ะ ทา่นอาจารย์ เปน็อย่างนัน้จริงๆ  



ขณะพระอาจารย์ฝั้นขึ้นไปพักบนถ้ำาขามครั้งแรก  

ญาติโยมช่วยกันจัดแคร่นอนให้เป็นที่พักชั่วคราว
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ดิฉันรู้ได้และเห็นได้ด้วยใจของดิฉันเอง ถึงใครไม่บอกก็รู้ได้ แม่คำาภูตอบจิตใจ 

มันเป็นอย่างไรก่อนที่จะได้เกิดความรู้ความเห็นแจ้งจริงประจักษ์ขึ้นมาได้อย่างนี้  

ไหนลองเล่าให้อาตมาฟังซิ นางคำาภูจึงได้เล่าเรื่องที่เธอภาวนาปรากฏเป็นนิมิต

เห็นผีที่นอนตายอยู่ตรงหน้า ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจนตลอดให้ท่านอาจารย์ทราบ  

แล้วท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้เทศน์อธิบายต่อเติมส่งเสริมให้มีกำาลังใจ ให้มีสติ

รักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิอย่างมั่นคง อย่าให้หลงไปตามอารมณ์สัญญาวิปลาส 

เคลื่อนคลาดจากสมาธิ สติ ปัญญา ให้น้อมจิตเข้ารู้ตัวอยู่เสมอ

ท่านอาจารย์แสดงธรรมจบแล้ว โยมคำาภูจึงได้กราบลากลับบ้าน ท่าน 

พระอาจารย์คิดอยากจะลองจิตโยมคำาภูดูอีกคร้ัง จึงได้เร่งประกอบความเพียร

ภาวนา ตั้งสติรักษาจิตให้สงบ พอจิตรวมสงบระงับดับทุกข์จากความเป็นไข้ได้แล้ว 

จิตมีความสว่างไสวปลอดโปร่ง เบาเนื้อเบาตัวสบายเป็นปกติแล้ว พอรุ่งขึ้นวันใหม่

เวลาบ่าย นางคำาภูก็ออกมาฟังเทศน์ของพระอาจารย์อีก วันนี้ท่านพระอาจารย์ 

นอนคลมุผา้ทำาทา่ไมอ่ยากจะลกุมาตอ้นรบั นางคำาภมูาถงึแล้วกราบและนัง่อยู่สกัครู่ 

หนึ่งชำาเลืองตามองส่องไปยังท่านพระอาจารย์อย่างแสดงให้เห็นว่ามีความเคารพ

และเลือ่มใสอยา่งสดุอกสดุใจ แลว้กลา่วคำาอทุานพดูขึน้มาวา่ ดอกบวัของทา่นอาจารย์

วนันีค้อืมาบานดหีลายแทน้อ้ ทา่นพระอาจารย์ฝ้ันนกึชมแตใ่นใจวา่ โยมคำาภนูีภ้าวนา

เกง่จรงิ ทำาความเพยีรภาวนาไดด้ ีจนจติมอีภญิญาแตกฉาน สามารถฉลาดรอบรูจ้กั 

จิตใจของผู้อื่นและสัตว์อื่นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง น้อยนักน้อยหนา  

คนที่จะปฏิบัติภาวนาได้อย่างนี้ หาได้โดยไม่ง่ายนักเลย

ติดตามท่านพระอาจารย์มั่น 

ท่านมาบำาเพ็ญทำาความเพียรพักอยู่ท่ีน้ันนานพอสมควรแล้ว ท่านมีความระลึก

ถึงพระอาจารย์ของท่าน (พระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตตะมหาเถระ) จึงได้ธุดงค์เดินย้อน 

กลบัมาทางวดัอรญัญวาสทีีไ่ดจ้ำาพรรษาอยู ่อำาเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย พอเดนิทาง 

มาถงึวดัอรญัญวาสี ปรากฏวา่พระอาจารยม์ัน่ไดอ้อกเดนิทางไปทางอำาเภอวารชิภมู ิ

จังหวัดสกลนครแล้ว และได้พำานักอยู่ที่บ้านหนองลาด ท่านพระอาจารย์ฝั้น 

เดินธุดงค์ตามไปที่บ้านหนองลาด เมื่อถึงบ้านหนองลาดก็ไปไม่ทันอีก เพราะท่าน

พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตฺตโก พระอาจารย์สีลา อิสฺสโร และพระอาญาครูดีพร้อมด้วย 
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ลกูศษิยข์องทา่นประมาณ ๒๐ องค ์โดยเจา้พระคณุพระธรรมเจดยี ์แหง่วดัโพธสิมภรณ ์ 
จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อุทกุกเขปสีมา หรือ อุทกสีมา (โบสถ์น้ำา)  
อยู่กลางหนองบ้านสามผง

ทา่นเคยเล่าให้ผู้เขยีนฟังวา่ ทา่นพระอาจารยม์ัน่คราวครัง้นัน้ทา่นไดไ้ปโปรด
หัวหน้าชฎิล ๓ สหาย ทั้ง ๓ ท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีชื่อเสียง มีคนเคารพนับถือ 
มีบริวารมาก ได้เป็นอุปัชฌาย์ให้บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เป็นสัทธิ
วิหาริกของแต่ละท่านในถิ่นนั้นเป็นจำานวนมาก พระอาจารย์มั่นท่านแสดง 
ธรรมปาฏหิารยิเ์ทศนท์รมานหัวหนา้ชฎลิทัง้ ๓ ทา่นพรอ้มทัง้บรวิาร จนไดเ้กดิปญัญา 
มศีรทัธาความเช่ือและเล่ือมใส ได้มอบกายถวายชวีติเปน็ลกูศษิยต์ดิตามปฏบิตัฝิกึหดั
อบรมอยูใ่นโอวาท ยอมละทฏิฐมิานะ เสยีสละนกิายเดมิ หนัเขา้มาเปลีย่นญตัตเิปน็ 
ธรรมยุติกนิกาย สำาหรับท่านพระอาญาครูดีน้ัน เม่ือก่อนท่านเคยเป็นครูบาของ 
อาจารย์ฝ้ัน ทีหลังท่านจึงได้เปล่ียนญัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุตภายหลังพระอาจารย์ฝ้ัน  
ต้ังแต่น้ันมาท่านพระอาญาครูดีต้องเคารพกราบไหว้นับถือพระอาจารย์ฝั้นเป็น 
ครูบา นั่งหรือเดินตามหลังพระอาจารย์ฝั้น แต่ถึงอย่างนั้นในด้านจิตใจต่างองค์ 
ตา่งกไ็ด้แสดงออกมาใหไ้ดเ้หน็วา่ มคีวามเคารพซึง่กนัและกนัไมท่ะนงองคท์า่นดว้ย
ถือทิฏฐิมานะ

พรรษาที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๖๙

พระอาจารยฝ้ั์น อาจาโร ทา่นจำาพรรษาอยูท่ีบ่า้นดอนแดง สว่นพระอาจารย์
มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ จำาพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านสามผง เมื่อออกพรรษาแล้ว  
พระอาจารยม์ัน่ทา่นไดน้ดัพระภกิษสุามเณรของทา่น ซึง่กระจายจำาพรรษาอยูต่ามปา่ 
ใกล้หมู่บ้านข้างเคียงแถบนั้นจำานวนประมาณ 7๐ รูป ให้ไปร่วมประชุมที่สำานัก 
พระอาจารย์ฝั้น อยู่จำาพรรษา บ้านดอนแดง อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
เมือ่พระภกิษุสามเณรอนัเปน็ศษิยานศุษิยข์องทา่นพระอาจารย์มัน่ประมาณ 7๐ รูป  
เดินทางมาถึงหมดทุกองค์แล้ว ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ จึงได้ 
เปิดประชุมที่ศาลาโรงฉัน

เรื่องท่ีท่านพระอาจารย์ม่ันได้หยิบยกข้ึนมาพูดในที่ประชุมครั้งนั้นก็คือ 
นอกจากทา่นใหโ้อวาทตกัเตอืนสัง่สอนเพือ่ใหศ้ษิยานศุษิยม์กีำาลงัใจ ทา่นแสดงธรรม
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ปลุกใจให้ลูกศิษย์ลุกขึ้นต่อสู้กับกิเลสที่ครอบงำาจิตใจให้อ่อนแอ ง่วงเหงาหาวนอน 

ขี้เกียจขี้คร้าน ฟุ้งซ่านเถลไถล ไม่มีความอดทนพยายามบำาเพ็ญเพียรภาวนา  

แล้วท่านได้ปรารภในที่ประชุมว่า ในเขตท้องที่ ๔ - ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเลย 

สกลนคร อุดรธานี นครพนม หนองคาย พวกเราก็ได้ออกเดินธุดงค์ทำาความเพียร

บำาเพ็ญภาวนา วกไปเวียนมาอยู่ในป่า ภูเขาแถบนี้ ก็เป็นเวลาหลายปีแล้ว ปีนี้ 

พวกเราควรไปทางไหนดี ส่วนผมจำาต้องพาคุณโยมแม่ให้ไปอยู่กับน้องสาวท่ีเมืองอุบลฯ  

เพราะท่านชราภาพมาก อายุ 7๘ ปีแล้ว จะพาทุลักทุเลอยู่ดงอยู่ป่าคงจะไปไม่ไหว  

พระอาจารย์สงิหแ์ละพระอาจารย์มหาปิน่ ปญัญาพโล ตา่งกร็บัรองจะพาคุณโยมแม ่

ของท่านพระอาจารย์ไปส่งถึงเมืองอุบลฯ แต่ต้องไปด้วยเกวียน เดินเท้าไปไม่ไหว  

เพราะท่านชราภาพมากไม่มีกำาลังพอ ที่ประชุมตกลงตามพระอาจารย์มั่นไป 

เที่ยวธุดงค์กรรมฐานตามท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันหมดทุกองค์ หลังจาก 

เลิกประชุมแล้ว ก็ได้แยกออกเดินธุดงค์ไปเป็นหมู่ๆ ถ้าใครองค์ใดไปพบสถานที่

เหมาะดีสบายมีความสงัด จะพักอยู่ปฏิบัติฝึกหัดเพื่อให้ได้กำาลังใจเพิ่มยิ่งๆ ขึ้นอีก

ก็อยู่ได้แต่ให้มีจุดหมายไปพบกันที่เมืองอุบลฯ

พระอาจารยฝ์ัน้ พระอาจารย์กู ่พระอาจารยอ์อ่น พระอาจารยก์วา่ พรอ้มทัง้ 

สามเณร ๒ - ๓ องค์ ออกเดินธุดงค์ไปด้วยกัน ผ่านบ้านตาล บ้านนาหว้า บ้าน 

นาวัว บ้านโพนสว่าง บ้านเชียงเครือ ถึงเมืองสกลนคร พักอยู่ 7 วัน เพราะโยม 

ในเมืองสกลนครมีศรัทธานิมนต์ไว้บำาเพ็ญบุญ เมื่อเสร็จแล้วก็เตรียมออกเดินทาง

ต่อไป ผ่านบ้านตองโขป บ้านโคก บ้านนามน บ้านดงเถ้าแก่ อำาเภอนาแก ลัดเข้า

ป่าเข้าดง ขึ้นภูเขาไปพักบ้านห้วยทราย คำาชะอี บ้านหนองสูง จังหวัดนครพนม  

ข้ามเขตไปจังหวัดอุบลราชธานี

วันหนึ่งพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ได้มีความวิตกเกิดขึ้นในใจว่า ถ้าหาก

มีผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์อาจารย์ แตกฉานในปริยัติธรรม

มาถามธรรมะที่สูงและลึกซึ้ง ทำาอย่างไรเราจึงจะตอบแก้ปัญหาธรรมของเขาได้  

ภายหลังท่านพระอาจารย์อ่อนได้นำาเอาเรื่องที่ท่านได้วิตกดังกล่าวมาแล้ว มาเล่า

ให้ท่านพระอาจารย์ฝั้นฟัง และท่านพระอาจารย์อ่อนได้เล่าต่อไปอีกว่า เมื่อก่อนที่

เขาถามปัญหาธรรมทุกครั้งมีท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ด้วย ท่านเป็นผู้แก้ตอบปัญหา
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ธรรมของเขาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความในปัญหาธรรมที่เขานำามาถาม 

จนผูฟ้งัไดรั้บความพอใจ หมดความสงสยั สว่นพวกเราจะทำาอย่างไรเมือ่ใครมาถาม

ปัญหาธรรม เพราะพวกเราก็ไม่ได้เรียนปริยัติธรรม และเพ่ิงมาฝึกหัดปฏิบัติใหม่  

จะตอบแก้ปัญหาธรรมะที่สูงและลึกซึ้งของเขาได้หรือ

เมื่อพระอาจารย์อ่อนพูดจบลงแล้ว พระอาจารย์ฝ้ันได้พูดข้ึนทันทีว่า  

จะไปกลัวทำาไมในเรื่องนี้ ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่หัวใจ รวมอยู่ที่ใจ พวกเรารู้จุดรวม 

ของธรรมทั้งหลายอยู่แล้ว ตอบเขาไปวันยังค่ำาก็ไม่มีวันอับจน เรื่องนี้ไม่ต้องวิตก 

พระอาจารยฝ์ัน้พดูอยา่งทา้ทาย องอาจ แสดงออกซ่ึงธรรมปาฏิหาริย์อนัเปน็อำานาจ

พลังของจิตใจ ที่ได้ฝึกอบรมอย่างจริงจัง จากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ 

พระอาจารย์อ่อนได้ฟังดังนั้นก็มีความโล่งใจหายกังวล พอไปถึงบ้านหัววัว อำาเภอ

กุดชุม จังหวัดยโสธร ก็ได้ไปพบพระอาจารย์มั่นที่ได้ไปพักดักรอคอยอยู่ที่นั้นก่อน

แล้ว เมื่อคณะลูกศิษย์ได้เดินทางมาถึงรวมกันหมดทุกชุดแล้ว จึงออกธุดงค์ต่อไป

พรรษาที่ ๓ พุทธศักราช ๒๔๗๐

พอไปถงึบ้านหัวตะพาน ก็ถงึเวลาจวนจะเขา้พรรษา พระอาจารยม์ัน่พกัอยู ่

ที่ป่าใกล้วัดหนองขอน พระอาจารย์ฝั้นตามไปช่วยจัดเสนาสนะ ทำาที่พักชั่วคราว

ในกาลพรรษาถวายเสร็จแล้ว พระอาจารย์ฝั้นได้ไปจำาพรรษาที่บ้านบ่อชะเนง 

ก่อนเข้าพรรษาได้มีเรื่องเกิดขึ้นแก่พระคณะนี้ คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน  

ตสิสะเถระ) เมือ่ยงัเปน็พระโพธวิงศาจารย ์ดำารงตำาแหนง่เปน็เจา้คณะมณฑลอสีาน

ทา่นออกตรวจการคณะสงฆ ์ทา่นได้เรยีกเจา้คณะแขวง อำาเภอตา่งๆ ในเขตจงัหวดั

อุบลราชธานี ให้เข้ามาประชุมที่วัดสุปัฏนาราม เมืองอุบลฯ เกี่ยวกับเรื่องระเบียบ

การปกครอง การศึกษาเล่าเรียน และการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์ พระภิกษุ 

สามเณร ให้มีความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

หลังจากการประชุมเสร็จแล้ว สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านได้ทราบว่า 

พระกรรมฐานคณะของพระอาจารย์มั่น ได้พาคณะมาพักอยู่ที่บ้านหนองขอน  

บ่อชะเนง หัวตะพาน ในเขตท้องที่อำาเภออำานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านจึง

ไดเ้รยีกพระเจ้าคณะแขวงอำาเภออำานาจเจรญิ และเจา้คณะแขวงอำาเภอมว่งสามสบิ  

มาถามว่า ได้ทราบว่ามีพระอาคันตุกะ คณะกรรมฐานเดินทางมาพักอยู่ในเขต 
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ท้องที่ของความปกครองของเธอหรือ พวกเธอได้ไปตรวจสอบถามดูหรือเปล่า  

เขามาจากไหน เขาอยู่อย่างไร ไปอย่างไร

พระเจ้าคณะอำาเภออำานาจเจริญ ได้กราบเรียนท่านว่า เกล้ามิได้ไปตรวจ

สอบถาม เพราะเนือ่งจากพระคณะกรรมฐานเหลา่นัน้เขาวา่เปน็ลกูศิษย์ของพระเดช 

พระคณุ พอเจ้าคณะแขวงพดูจบ สมเด็จพระมหาวรีวงศก์ข็ึน้เสยีงดงัออกมาทนัทวีา่  

“...บ๊ะ...ลูกศิษย์พระเดชพระคุณที่ไหน ข้าไม่รู้ไม่ชี้...ไป๊...ไล่มันให้ออกไป ไปบอก

พวกโยมอย่าใส่บาตรให้กิน” แล้วสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ก็สั่งเจ้าคณะแขวงอำาเภอ

ม่วงสามสิบและอำาเภออำานาจเจริญ พร้อมด้วยนายอำาเภอทั้งสองอำาเภอไปขับไล่

พระกรรมฐานคณะนี้ให้ออกไปจากเขตนี้ให้หมด แล้วกำาชับให้บอกพวกญาติโยม 

อย่าเอาข้าวใส่บาตรให้พระกรรมฐานกิน ถ้าใครฝ่าฝืนยังเอาข้าวใส่บาตรให้พระคณะน้ี 

กินแล้ว จะจับเอาไปเข้าคุกให้หมด แต่ถึงอย่างไร ชาวบ้านก็ไม่หวั่นเกรงแต่อย่างใด  

เขาพากันทำาบุญใส่บาตร ฟังธรรมจำาศีลปฏิบัติฝึกหัดเจริญเมตตาภาวนาเช่นเคย

ส่วนนายอำาเภอเข้าไปหาพระคณะนี้แล้วแจ้งว่า ท่านในนามของจังหวัด

ทางจังหวัดมีคำาส่ังมาว่า ให้กระผมมาขับไล่พระคณะนี้ให้ออกไปจากเขตนี้ให้หมด 

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม (พระญาณวิศิษฏ์) ได้พูดขอให้อำาเภอลดหย่อน 

ผ่อนผันให้ได้อยู่ท่ีน่ี เม่ือออกพรรษาแล้วจึงจะไป เวลาน้ีใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาอยู่แล้ว  

นายอำาเภอไม่ยอม อ้างแล้วแต่ทางจังหวัด พระอาจารย์สิงห์ พูดร้องขอต่อไปอีกว่า  

อาตมาเองเป็นคนเกิดอยู่ที่นี่ ญาติพี่น้องของอาตมาก็อยู่ที่นี่ นายอำาเภอก็อ้าง  

แล้วแต่ทางจังหวัดอยู่ท่าเดียวอยู่อย่างนั้น พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ช่วยพูดขอร้องให้ 

ผ่อนสั้นผ่อนยาวกันบ้าง นายอำาเภอก็อ้างแล้วแต่ทางจังหวัด

จากนั้นนายอำาเภอก็สำารวจชื่อพระภิกษุสามเณร ไม่เว้นแม้แต่เด็กตาปะขาว 

ตลอดถึงชื่อนามสกุล ชื่อบิดามารดา เกิดที่ไหน อยู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัดอะไร  

บวชที่ไหน อุปัชฌาย์อาจารย์ชื่ออย่างไร จดหมดรวมทั้งท่านพระอาจารย์มั่น  

พระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์มหาป่ิน พระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์ฝ้ัน พระอาจารย์เก่ิง  

พระอาจารยส์ลีา พระอาจารยก์ู ่พระอาจารย์กวา่ ฯลฯ พระเณรทัง้หมดกวา่ ๕๐ รูป  

ทั้งตาปะขาวและเด็กเกือบถึง ๑๐๐ คน นายอำาเภอทำาการจดจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งพระทั้งเณรและตาปะขาว ตั้งแต่กลางวันจนถึง ๒ ยามแล้วเสร็จ ตั้งหน้าตั้งตา

จดจนไม่ได้กินข้าวเที่ยง
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นายอำาเภอกลับไปแล้ว ฝ่ายคณะสงฆ์มีพระอาจารย์สิงห์เป็นประธาน  

ได้เปิดประชุมปรึกษากันว่าเราควรทำาอย่างไรเรื่องนี้จึงจะสงบไปด้วยดี ไม่ลุกลาม

ออกไปเปน็เรือ่งใหญ่ ในทีป่ระชมุลงความเหน็ควรมอบเรือ่งใหพ้ระอาจารยม์หาปิน่  

ปัญญาพโล กับพระอาจารย์อ่อน และพระอาจารย์ฝ้ัน รับไปพิจารณาแก้ไข  

หลังจากเลิกประชุมกันแล้วท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้ไปกราบเรียนพระอาจารย์มั่น 

ซึง่ทา่นพกัอยูท่ีบ่า้นหนองขอน พระอาจารย์มัน่คร้ันทา่นไดท้ราบเร่ืองแล้วทา่นพูดวา่  

ท่านฝั้นท่านลองพิจารณาดูซิ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันจะไปถึงไหน พอตกเย็นค่ำาคืน 

วนันัน้ พระอาจารยฝ้ั์นออกจากทางจงกรมแลว้ เขา้หอ้งไหวพ้ระสวดมนตเ์สรจ็แลว้

ก็นั่งสมาธิเข้าที่ พอจิตรวมสงบเบาสบายท้ังกายทั้งจิตแล้ว ก็เกิดมีนิมิตมาปรากฏ 

ให้เห็นว่า แผ่นดินที่ตรงมีเรื่องนั้นได้แตกเป็นทางแยกออกจากกันไปเป็น ๒ ภาค 

ผูท้ีอ่ยูข่า้งโนน้จะขา้มมาขา้งนีก็้ขา้มเขา้มาไมไ่ด ้ผูท้ีอ่ยูข่า้งนีอ้ยากจะขา้มออกไปขา้ง

โน้นก็ข้ามออกไปไม่ได้ พอรุ่งเช้าวันใหม่ พระอาจารย์ฝั้นท่านได้กราบเรียนเล่าเรื่อง

นิมิตที่ปรากฏเห็นเมื่อคืน ถวายให้พระอาจารย์มั่นฟัง

พระอาจารย์มหาปิ่นกับพระอาจารย์อ่อนไปบิณฑบาตกลับมาฉันแต่เช้า 

เสรจ็แลว้กอ็อกเดินทางด้วยลำาแขง้เขา้เมืองอบุลฯ เพือ่จะไดไ้ปพบกบัเจา้คณะจงัหวดั 

เมื่อพระอาจารย์ทั้งสองได้ไปถึงและพบกันกับเจ้าคณะจังหวัดแล้ว ได้เล่าเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นว่า เจ้าคณะจังหวัดสั่งให้นายอำาเภอไปไล่พระกรรมฐานของพวกคณะ 

พระอาจารย์มั่นไม่ให้อยู่ในถิ่นนั้น เจ้าคณะจังหวัดท่านได้ชี้แจงว่า ท่านไม่ทราบ  

ไม่รู้เรื่องเลย จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดจึงได้เขียนจดหมายไปถึงนายอำาเภอบอก 

นายอำาเภอว่าเรื่องนี้ท่านไม่เกี่ยวข้อง เรื่องทั้งหมดจึงสงบลงไป

แก้จิตวิปลาส

พระอาจารย์ฝั้นไปช่วยพระอาจารย์ดี ฉันโน บ้านกุดแห่ ตำาบลกุดเชียงหมี 

อำาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เนื่องจากคณะโยมบ้านกุดแห่มีศรัทธา พร้อมใจกัน

สร้างสำานกัสงฆ ์นมินตอ์าจารยด์ ีฉนัโน มาอยู่โปรดโยมทีบ่า้นนัน้ พระอาจารย์ดก็ีได้

ไปอยู่อบรมสั่งสอน พาปฏิบัติฝึกหัดภาวนา จนบางคนได้เกิดสัญญาวิปลาสขาดสติ 

ความสำานกึรู้สกึตวั พระอาจารยด์จีงึรอ้งขอใหพ้ระอาจารย์ฝ้ันชว่ยแก้ไข ทีว่า่บางคน 

ภาวนาเกิดเป็นจิตวิปลาสนั้นมันเป็นอย่างไร พระอาจารย์ฝั้นถาม พระอาจารย์ดี
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ตอบวา่ บางคนเดินไปตามทางถงึส่ีแยก ก็เกดิความรูต้วัขึน้มาในจติวา่สถานทีต่รงนี ้

เปน็ทีอ่งคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าและพระอรยิสาวกของพระพทุธเจา้เคยเสดจ็

มาทางสายนี ้แลว้พากนันัง่คกุเขา่ไหวก้ราบอยู่ทีน่ัน้เปน็เวลานาน กราบแล้วกราบเล่า  

เมื่อลุกไปจากที่นั้นแล้ว ไปถึงส่ีแยกข้างหน้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีก บางคนเมื่อเวลา 

กำาลังนั่งภาวนารวมอยู่ที่ศาลา เวลาจิตเกิดคิดวิปลาสก็ลุกข้ึนเปลื้องผ้านุ่งผ้าห่ม

ออกทั้งหมด แล้วเดินฝ่าผู้คนที่เขานั่งภาวนาอยู่ด้วยกัน เร่ืองเขาเป็นอย่างนี้ 

กระผมพยายามเท่าใดก็ไม่เป็นผล กรุณาท่านอาจารย์ได้เมตตาช่วยแก้ไขให้ด้วย  

พระอาจารย์ดีพูด

พระอาจารย์ฝั้นรับคำาว่าจะช่วยแก้ไข พระอาจารย์ดีจึงได้บอกนัดญาติโยม

ในบ้าน ให้ออกไปฟังเทศน์ของพระอาจารย์ฝั้น รวมกันที่ศาลาโรงธรรมตอนเย็น

วันนั้น ครั้งถึงเวลาแล้วพวกญาติโยมก็ได้ทยอยกันออกมารวมกันอยู่บนศาลา  

เมื่อพร้อมเพรียงกันแล้ว ได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ฝั้นข้ึนเทศน์ พระอาจารย์ฝั้น

จึงได้แสดงธรรมแนะนำาวิธีภาวนา อบรมจิตระวังรักษาจิต อย่าให้จิตคิดฟุ้งซ่าน  

เพ่นพ่านออกไปข้างนอก ตั้งจิตให้ตรงดำารงสติให้มั่น ให้มีความรู้ตัว มีความระลึก

นึกคำาบริกรรมว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบ

แลว้ให้ระลกึนกึเอาแต ่พทุโธๆๆๆๆ คำาเดยีว เพ่ือตดัสญัญาอารมณ์ข้างนอกข้างใน  

ให้เหลือแต่พุทโธอยู่ในใจอย่างเดียว ระลึกไปๆๆๆ อย่าปล่อยให้จิตว่าง เพราะ

จะเป็นช่องทางให้กิเลส ตัณหา สัญญา อารมณ์ เข้ามาอาศัย ก่อกวนจิตใจทำาให้ 

จิตฟุ้งซ่าน ขี้เกียจขี้คร้าน เกิดความรำาคาญ อยากหลับอยากนอน

ใหเ้พยีรพยายามระลึกพทุโธ อย่าใหเ้ผลอ เลนิเลอ่ขาดสตใิชไ้มไ่ด ้เพราะสต ิ

ทำาใหเ้ราระลกึได้หมายรูสึ้กตวัของเราเองไดเ้สมอ เมือ่เรามคีวามระลกึรูส้กึตวัเราเอง 

อยู่อย่างนี้ จิตของเราก็ไม่วิปลาสเคลื่อนคลาดไปเป็นอย่างอื่น เมื่อมันจะเห็น  

เราก็เห็น เราก็รู้ว่ามันจะเป็น เราก็ไม่ให้มันเป็น เพราะมันไม่ดี ไม่ใช่ทางของ 

พระอริยะ ทางที่ถูก เราต้องมีปัญญา รักษาจิตให้ได้รู้ได้เห็นจิตเราเองตลอดเวลา 

ทัง้กลางวนักลางคนื ยืน เดิน นัง่ นอน ให้เหน็ธรรมทัง้หลายเกดิขึน้ทีใ่จ ดบักด็บัลงทีใ่จ  

เหตุเกิดขึ้นที่ใจ ผลก็เกิดขึ้นที่ใจ เราไม่ควรไปดู ไปรู้เห็นที่ไหน ให้ดู รู้ เห็น อยู่ที่ 

ใจดวงนีด้วงเดียวก็พอแล้ว บำารงุใจดวงเดียวนีใ้หม้กีำาลงัดว้ยสมาธ ิวริยิะ สต ิปญัญา 

ศรัทธา ความเชื่อถือให้ถูกต้องตามทางของพระอริยะ
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เมื่อจิตมีสติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร อย่างถูกต้องเป็นกำาลัง 

มรรคสมังคี มีขึ้นที่จิตแล้ว จิตก็สามารถพิชิตชิงชัยได้ชนะกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิด

วิปลาสนั้นได้อย่างสิ้นซาก จากนั้นก็เหลือแต่ เอกังจิตตัง มีจิตดวงเดียว เอกังธัมมัง 

มธีรรมอนัเดยีว มีความเห็นเปน็อนัเดียวไม่แบง่แยก เหน็ธรรมในจติ เหน็จติในธรรม 

เหน็ธรรมเปน็จติ เหน็จติเปน็ธรรม ปราศจากตวัตน สัตว ์บคุคล เรา เขา จงึเปน็จติวา่ง  

จิตศูนย์ จิตว่างแบบนี้ใช่ว่างเปล่า แต่ว่างจากกิเลส อาสวะ จิตศูนย์ แบบนี้ไม่ใช่ 

สูญเปล่า แต่จิตสูญจากสัตว์ บุคคล จากตัวจากตน จากเขาจากเรา

พระธรรมเทศนาทีพ่ระอาจารยฝ์ัน้แสดงอบรมครัง้นัน้ทำาใหผู้ฟ้งัมคีวามรูส้กึ

สำานึกรู้ตัว ได้เจริญสติ ปัญญา รักษาจิตอย่างเอาจริงเอาจัง ผู้ที่จิตเคยเกิดวิปลาส

ขาดสติ ปัญญา จิตกลับเข้าสู่ความสงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีสติระลึกรู้สึกตัว จิตที่มี 

ความเห็นวิปลาสขาดสติก็หายกลับเป็นปกติ พระอาจารย์ดี ฉันโน และญาติโยม 

ทุกๆ คน เมื่อได้ฟังธรรมเทศนาจบลงแล้ว ต่างก็มีความปีติปลื้มใจเป็นอย่างย่ิง  

ต่างก็แซ่ซ้องสาธุการยินดีโดยทั่วกัน

ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้อยู่อบรมแนะนำา พาทำาสมาธิภาวนาต่อมาทุกวัน  

ญาติโยมก็พากันหลั่งไหลเข้าวัด ปฏิบัติบำาเพ็ญภาวนามีจำานวนเพิ่มมากขึ้น 

ทกุวนัๆ เมือ่ทา่นเหน็วา่ทกุคนทีไ่ปภาวนา มีสตปิญัญารักษาจติไมว่ปิลาสถกูตอ้งแล้ว  

ท่านจึงได้อำาลาพระอาจารย์ดีและญาติโยมกลับไปหาพระอาจารย์มั่น เพื่อจะได้ 

อยูจ่ำาพรรษากบัทา่นทีบ้่านหนองขอนนัน้ พอใกลถ้งึวนัจะเขา้พรรษา พระอาจารยก์ู ่

ซึ่งอยู่ที่สำานักวัดป่าบ้านบ่อชะแนง ไม่มีพระสวดปาฏิโมกข์ พระอาจารย์มั่น 

จึงได้ส่งพระอาจารย์ฝั้น ให้ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านบ่อชะเนงกับพระอาจารย์กู่ เพื่อจะได้

สวดปาฏิโมกข์

ออกพรรษาแล้วพระอาจารย์มั่นก็ได้เดินทางออกมาที่วัดป่าบ้านบ่อชะเนง  

ได้ประชุมปรึกษาเรื่องที่ออกปฏิบัติ และอบรมสั่งสอนประชาชนในเขตท้องที่เมือง 

อบุลฯ เมือ่ประชมุตกลงเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว ไดอ้อกเดนิทางรวมกบัพระอาจารยม์ัน่ 

เข้าเมืองอุบลฯ ระหว่างที่พระอาจารย์ฝั้นพำานักอยู่ที่วัดบูรพา เมืองอุบลฯ  

พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ได้สั่งให้พระอาจารย์ฝั้น กลับไปรับคุณโยมแม่ของ 



ประวัติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ๓๓

พระอาจารยม์ัน่ ซึง่อยูท่ีว่ดัปา่บา้นบอ่ชะเนง เขา้มาอยูเ่มอืงอบุลฯ ครัน้พระอาจารยฝ์ัน้ 

ไปถึงวัดป่าบ้านบ่อชะเนงแล้ว เห็นพระอาจารย์อุ่น (พระอาจารย์อุ่น มรณภาพ 

ที่อำาเภอท่าอุเทน) ได้เดินทางมาพักอยู่ที่นั้นก่อนแล้ว ท่านเรียนพระอาจารย์อุ่นว่า  

ท่านกลับมารับคุณโยมมารดาของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นไปเมืองอุบลฯ  

พระอาจารย์อุ่นจึงพูดรับรองกับพระอาจารย์ฝั้นว่า เรื่องนี้ให้เป็นภาระหน้าที่ 

ของผมเอง ท่านไม่ต้องเป็นห่วง ผมก็จักได้เข้าไปนมัสการท่านพระอาจารย์ใหญ่ 

มั่นอยู่แล้ว ถ้าท่านอยากจะปลีกตัวไปทำาความเพียรบำาเพ็ญภาวนา ที่ไหนเหมาะ 

ก็นิมนต์ ทางนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อย

พระอาจารย์ฝั้นเมื่อเห็นว่า พระอาจารย์อุ่นรับเป็นธุระพาโยมแม่ของ 

พระอาจารย์มั่นไปแทนดังนั้นแล้ว ท่านจึงได้คิดเปลี่ยนทางใหม่ ไม่อยากจะกลับ

เมืองอุบลฯ อีก ท่านระลึกถึงภูเขาแถวบ้านหนองสูง อำาเภอคำาชะอี ที่ได้ผ่านมา  

เหน็เปน็สถานทีส่งบสงัด เหมาะแก่การไปอยูป่ฏบิตัฝิกึหดัจติใจ ใหไ้ดก้ำาลงัสตปิญัญา 

สามารถต่อสู้ขับไล่ชิงชัยกับกิเลส อันเป็นเหตุก่อกวนจิตใจให้มัวหมอง เราจึงต้อง 

ได้รับทุกข์ให้ราบคาบ เมื่อท่านได้ตัดสินใจเปลี่ยนทางใหม่แน่วแน่แล้ว ก็เตรียม 

ออกเดินทาง มีพระเณร ๓ รูป ตาปะขาว ๒ คน ติดตามไปด้วย

ไล่พระกรรมฐาน

ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าที่สำานักสงฆ์ บ้านบ่อชะเนง นี้แหละเคยมีเร่ือง คือ 

พระเจ้าคณะหมวด (เจ้าคณะตำาบล) ท่านมาไล่ไม่ให้พวกเราอยู่ในเขตท้องที่ของ

ท่าน เรื่องมีอยู่ว่า อุปัชฌาย์ลุย ท่านได้เป็นเจ้าคณะหมวดอยู่ตำาบลเค็งใหญ่ ท่านได้

ทราบว่า มีพระกรรมฐานเดินธุดงค์มาพักอยู่ที่บ้านบ่อชะเนงนี้ ได้มาเทศนาสั่งสอน

ชาวบ้านมีความเคารพเลื่อมใสในพระคณะนี้มาก พากันหลั่งไหลไปทำาบุญให้ทาน 

ทุกวันๆ เต็มไปหมด เกิดความไม่พอใจ ได้พูดกับพวกญาติโยมชาวบ้านว่า  

พระอะไร วดัมไีมย่กัอยู ่ไมไ่ปพกั ไปเทีย่วพกัตามหวัไรห่วันา ตามปา่ตามดง นอนกบัดนิ  

กินกับทราย อาตมาจะไปขับไล่ให้ออกไปให้ไกลจากเขตนี้ คอยดูนะโยม

คณะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านผู้ที่มีความเคารพและเลื่อมใสในพระคณะนี้ 

เมื่อได้ทราบข่าวว่า อุปัชฌาย์ลุย เจ้าคณะหมวดจะออกไปขับไล่พระกรรมฐาน ซึ่งมี
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พระอาจารยฝ์ัน้เปน็หวัหนา้ ดงันัน้ทกุคนมคีวามตกใจเปน็ทกุข์เดอืดร้อนและเสยีใจ

มาก ทุกคนไม่อยากจะให้ท่านไป เพราะท่านได้มาพักอยู่ที่นี่ ท่านได้เทศนาอบรม 

สั่งสอนพวกเขาทุกวันทุกเวลา ทำาให้พวกเขามีศรัทธาเลื่อมใส จึงได้พากันหลั่งไหล

ออกไปบำาเพ็ญกุศล ฝึกหัดไหว้พระสวดมนต์ภาวนา รักษาศีล ยินดีในทานเพิ่ม

จำานวนมากขึน้ทกุวนัๆ ทำาใหช้าวบา้นมคีวามเลือ่มใสในทา่นมาก จงึไมอ่ยากใหท้า่น

หนไีปจากพวกเขา พวกเขาอยากให้ทา่นอยูโ่ปรดพวกเขานานๆ อปุชัฌายไ์มน่า่เลย 

พระดีๆ เข้ามาอยู่กับพวกเขาไม่ได้ เวลาท่านพาคณะออกบิณฑบาต พวกญาติโยม

มาใส่บาตรแล้ว ได้กราบเรียนเรื่องดังกล่าวให้ท่านทราบ ท่านพระอาจารย์ฝั้น 

ได้ฟังแล้วท่านไม่พูดอย่างใด ได้แต่ยิ้มๆ แล้วเดินรับบิณฑบาตผ่านเรื่อยไป สุดทาง 

แล้วก็กลับ ชาวบ้านก็พากันทยอยออกตามหลังท่านไปเพื่อไปคอยฟังอุปัชฌาย์ 

เจ้าคณะหมวด ท่านจะออกไปว่าอย่างไร

หลังจากนั้น เจ้าคณะหมวดท่านได้เดินออกมาหาพระอาคันตุกะที่มา

พักรุกขมูลทันที เม่ือเจ้าคณะตำาบลท่านเดินมาถึงที่พักของพระอาจารย์ฝั้นแล้ว  

พระอาจารย์ฝั้นท่านก็ได้ลุกขึ้นปฏิสันถารต้อนรับท่านเจ้าคณะหมวด ผู้มีบุญหนัก

ศักด์ิใหญ่ มุ่งมาเพื่อจะขับไล่ให้ท่านอาจารย์ออกไปจากที่นั้น โดยจัดที่ถวายให้ 

ท่านเจ้าคณะหมวดนั่ง แล้วกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะหมวดด้วยความ

เคารพ ท่านเจ้าคณะหมวดถามพระอาจารย์ฝั้นว่า พวกเธอพากันไปอย่างไร 

มาอย่างไร มาอยู่ที่นี่ต้องการอะไร พวกกระผมพากันเดินธุดงค์มา และจะพากันไป 

แบบพระธุดงค์กรรมฐานเขาปฏิบัติกัน ที่พวกกระผมมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะมาอาศัย

พึง่บญุบารมพีระคณุทา่นเจา้คณะทีน่ี ่เพราะพวกกระผมเปน็พระพึง่มาฝกึปฏบิตัใิหม ่ 

ยังไม่ฉลาดในพระธรรมวินัย ถ้าท่านเจ้าคณะเห็นการประพฤติปฏิบัติของ 

พวกกระผมไม่ถูกต้อง บกพร่องผิดทำานองคลองพระธรรมวินัยบกพร่องตรงไหน  

ขอความกรุณาได้ช่วยเมตตาตักเตือนสั่งสอนพวกกระผมด้วย พวกกระผมมีความรู้

น้อย ได้ผ่านการศึกษาก็น้อย ไม่ค่อยจะมีความฉลาด

ดงันัน้กระผมขอโอกาสกับพระคณุทา่นเจา้คณะ คอืทีพ่วกกระผมมาเทีย่วพกั 

อยูรุ่กขมลูร่มไมพ้กัอยูต่ามปา่ พระพทุธเจา้พระองค์หา้มไหม พระพุทธเจา้พระองค์

ไม่ห้ามการอยู่ป่า พระองค์กลับทรงอนุญาตเสียอีก เจ้าคณะตอบ แล้วมีความผิด 

ทางพระวินัยไหม พระอาจารย์ฝั้นถาม ทางพระวินัยก็ไม่ผิด เจ้าคณะตอบท่าน 
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พระอาจารย์ฝ้ันก็ได้ซักไซ้ไล่เลียงถามต่อไปว่า พวกกระผมเที่ยวเดินบิณฑบาต 

มาฉันผิดไหม ถามถึงฉันสำารวมในบาตร ฉันมื้อเดียวเที่ยวพำานักพักอยู่ตามป่า 

เทศนาอบรมสัง่สอนญาตโิยม ใหม้คีวามเคารพคารวะรูจ้กัคุณพระพทุธ คุณพระธรรม  

คณุพระสงฆ ์ใหรู้จ้กักราบ ใหรู้จ้กัไหว ้รูจ้กัทำาบญุใหท้าน จำาศลี ภาวนา อะไรเหลา่นี ้

มีความผิดไหม พระองค์ห้ามการปฏิบัติอย่างนี้ไหม เจ้าคณะตอบว่า พระพุทธเจ้า 

ไม่ได้ห้าม การปฏิบัติของพวกท่านที่พากันปฏิบัติอยู่ เวลานี้ก็ไม่มีความผิด  

เมื่อปฏิบัติไม่ผิด ปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติทุกอย่างแล้ว ก็ย่อมเป็นผู้ไม่มี

ความรงัเกยีจของเพือ่นนกับวชดว้ยกนัมใิชห่รอืขอรบั ใช ่ไมค่วรรงัเกยีจ เจา้คณะตอบ  

ถ้าอย่างนั้นการพักอยู่ปฏิบัติของพวกกระผมไม่มีความผิด ทางพระวินัยก็ไม่ได้

ห้าม และไม่เป็นที่รังเกียจของเพื่อนนักบวชประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแล้ว  

พวกผมต้องการอยากจะพักบำาเพ็ญเพียรอยู่ที่ไหนก็ควรจะอยู่ได้ใช่ไหม คงจะเป็น

อย่างนั้น ใช่แล้ว แต่อย่าพักอยู่นานๆ ประเดี๋ยวจะติดบ้านติดถิ่นติดที่อยู่ติดญาติ 

ติดโยม กรรมฐานจะเสื่อม

ท่านพระอาจารย์ฝั้นเห็นได้ท่าแล้ว พูดต่อไปอีกว่า ไหนพระคุณท่านเจ้า

คณะว่าจะมาไล่พระกรรมฐานอย่างนั้นหรือ ดีแล้วที่จะมาไล่กรรมฐาน อะไรเป็น

กรรมฐาน กรรมฐานอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตะโจ  

หนงั เหลา่นีห้รอืเปน็กรรมฐาน มนัมอียูท่ีเ่ราทกุคนมใิชห่รอืสิง่เหลา่นี ้ทา่นเจา้คณะ 

ก็เป็นอุปัชฌาย์เวลาบวชกุลบุตร ท่านก็คงสอนลูกศิษย์ของท่านให้รู้จักกรรมฐาน 

แล้วให้ฝึกอบรมกรรมฐาน ท่านสอนกรรมฐานอย่างนี้ให้เขามิใช่หรือขอรับ  

แล้วท่านจะมาขับไล่กรรมฐานโดยวิธีไหนเล่า เกสา - โลมา ท่านจะไล่ด้วยวิธีต้ม 

น้ำาร้อนลวกเหมือนฆ่าเป็ดฆ่าไก่เหรอ นขา - ทันตา จะเอาแหนบเอาคีมมาคีบ 

ดึงถอนออกมาอย่างนั้นหรือขอรับ หรือพระคุณท่านเจ้าคณะจะว่าอย่างไรให้ว่ามา  

พวกกระผมและพวกญาติโยมทั้งหลายจักได้ฟัง ถ้าท่านเจ้าคณะจะไล่กรรมฐาน 

แบบนี้กระผมก็ยินดีให้ไล่ขอรับ

ท่านอุปัชฌาย์เจ้าคณะหมวดบ้านเค็งใหญ่ได้ฟังแล้วก็ยิ่งมีความโกรธมาก 

แต่จะทำาอะไรก็ไม่ได้ คว้าได้ย่ามแล้วก็ลุกเดินออกไปทันทีแบบไม่กล้ามองดูหน้าใครเลย  

หลงัจากนัน้พระอาจารย์ฝ้ันก็ได้พาลูกศิษยข์องทา่นออกเดนิธดุงคต์อ่ไป มุง่ตอ่ภเูขา

ลำาเนาไพร ไปทางบ้านหนองสูง อำาเภอคำาชะอี จังหวัดนครพนม ท่านได้พาลูกศิษย์
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ของทา่นไปพกัทำาความเพยีรภาวนาอยูใ่นถ้ำาแหง่หนึง่ชือ่วา่ถ้ำาจำาปา แตก่ารเดนิทาง

ไปถ้ำาจำาปานัน้ลำาบากมาก ทางแคบรกเดนิหลงทางวกไปเวยีนมา ข้ึนๆ ลงๆ ดงก็หนา 

ป่าก็ทึบ ทั้งมีสัตว์ร้ายนานาชนิด พอไปถึงหนองน้ำาใหญ่ก็พากันพักเหนื่อยสักครู่ 

แล้วก็ออกเดินทางต่อไป

พอเดนิไปสกัพกัใหญ่ โยมผูน้ำาทางพาไปหลงทาง เดนิไปเทา่ไรกไ็ปไมถ่งึสกัท ี 

เกิดสงสัยเพราะหลงเดินวกย้อนกลับมาทางเก่า โดยเข้าใจว่าเดินไปหน้า ท่าน

อาจารย์จึงบอกพวกเราหลงทางเดินกลับมาทางเก่าอีกแล้ว โยมผู้นำาทางยังไม่เชื่อ

ท่านจึงช้ีตรงท่ีนั่งพักเหนื่อยนั้นว่า นี่น้ำาหมากที่เราบ้วนลงตรงที่เรานั่งพักเหนื่อย

เมื่อตะกี้นี้ โยมจึงเชื่อแล้วจึงกลับตั้งต้นเดินไปใหม่ ออกไปคราวนี้ไม่หลง ได้ไปถึง

ถ้ำาก็ในราว ๕ โมงเย็น เห็นว่าค่ำาแล้ว พวกโยมก็รีบเดินทางกลับบ้าน เพราะกลัว

จะมืดกลางทาง ประเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านไม่ได้ ท่านพระอาจารย์ถามพวกโยม 

ที่มาส่งว่า หมู่บ้านเขาอยู่ที่ไหน พวกโยมก็เรียนท่านว่าไม่ทราบ

เมื่อพวกเขาพากันกลับบ้านหมดแล้ว ท่านก็พาเณรจัดเลือกหาที่พัก ไปตัก 

และกรองน้ำาไว้ฉันไว้ใช้ กว่าจะแล้วเสร็จก็ค่ำามืดพอดี เดินทางทุลักทุเลเหนื่อย

ออ่นเพลยีทัง้วนั จึงเขา้ทีพ่กั สวดมนตไ์หวพ้ระแลว้กน็ัง่ทำาสมาธภิาวนา ไดพ้จิารณา

ระลกึนกึถงึหมูบ่า้นทีจ่ะไปบณิฑบาตวา่จะอยู่ในทศิทางใด แลว้จงึปล่อยวางมาตัง้สต ิ

กำาหนดจิตให้รวมเป็นกำาลัง ตั้งสมาธิให้จิตสงบด้วยความพยายาม ไม่ให้กำาลังจิต

ยอ่หยอ่น (กำาลงัจิตนัน้ คอื สต ิวริยิะ ปญัญา ศรทัธา สมาธ ิแตล่ะอยา่งนีส้ามคัคกีบัจติ  

ทำากิจร่วมกันในอารมณ์กรรมฐานที่เกิดปรากฏในจิตปัจจุบัน) ประเดี๋ยวเดียวจิตก็

รวมอารมณ์เป็นหนึ่ง จิตสงบแน่วแน่อยู่อารมณ์อันเดียว ความเหนื่อยอ่อนเพลีย 

งว่งเหงาหาวนอน ขีเ้กยีจขีค้รา้น ฟุง้ซา่นรำาคาญในจติดับไปมคีวามสงบสบาย อิม่กาย

อิม่ใจ เกดิสวา่งไสวในใจในจิต แล้วก็ปรากฏนมิติไดย้นิเสยีงววัรอ้ง ทา่นไดม้องไปทาง

ทศิทางทีไ่ดย้นิเสยีง กป็รากฏเหน็ทาง จงึไดเ้ดนิออกไปตามทาง เดนิไปๆ กไ็ปพบนา

และกระทอ่มนา พอมองขา้มทุง่นาไปฟากฝา่ยโนน้เหน็มหีมูบ่า้น และนมิติกห็ายไป

พอรุ่งเช้า ท่านก็ออกมา พาพระเณรปัดกวาดจัดสถานที่นั่งฉัน ถึงเวลาไป

บิณฑบาต ท่านก็พาพระเณรและตาปะขาว เดินออกไปตามทิศทางที่ปรากฏจดจำา

ไว้ในนิมิต ได้เดินไปไกลประมาณ ๒๐๐ เส้นก็ไปเห็นกระท่อมนา และทางเข้าไปใน
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หมู่บ้าน มีจริงตามความที่เห็นในนิมิต ไปถึงทุ่งนาหยุดยืนคลุมผ้า บ่าสะพายบาตร

เดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ 7 - ๘ หลังคาเรือน เมื่อรับบิณฑบาต

แล้วเวลาจะกลับถ้ำากลับไม่ถูก เพราะทางออกมาเป็นป่ารก ดงหนา ป่าทึบ จึงหลง 

กลับไม่ถูก ถามชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้จักถ้ำาจำาปาแม้สักคนเดียว เนื่องจากพวกเขา 

เหล่านั้นเพิ่งอพยพมาใหม่ ท่านจึงถามเขาอีกว่า โยมรู้จักไหมหนองน้ำาใหญ่ 

อยู่ทางไหน พวกโยมว่า หนองใหญ่พวกผมรู้จัก ถ้าอย่างนั้นโยมพาอาตมาไปให้ถึง

หนองน้ำาใหญ่แล้วอาตมาก็จะไปถูก

พวกโยมจงึไดพ้าทา่นไป เดนิกลบัมากวา่จะถงึถ้ำาตะวนักส็งูขึน้ สายมากเวลา

ประมาณ ๑๐ นาฬกิาเศษ ทีถ่้ำาจำาปาเปน็สถานทีว่เิวกเงยีบสงดั และแถมยงัมสีตัวป์า่ 

นานาชนิดเหลือหลากมากหลายอีกด้วย จำาพวกสัตว์ร้ายก็ชุกชุม ครูบาอาจารย์ 

สมัยก่อนลูกศิษย์คนใดจิตไม่ค่อยสงบ มีสติหลงใหล โลเล เหลาะแหละมัวเมา

ประมาทขาดความพยายาม ท่านมักส่งให้ไปอยู่ฝึกต่อสู้กับสถานที่เช่นนั้น

ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้พักทำาความเพียรภาวนา พาลูกศิษย์อยู่ที่ถ้ำาจำาปา

เป็นเวลาครึ่งเดือนกว่า จากนั้นท่านก็ได้จาริกไปตามป่าเขาละแวกนั้น จวนถึงเวลา

จะเข้าพรรษา ท่านได้พาลูกศิษย์ของท่านเดินทางออกมา ด้วยตั้งใจว่าจะกลับไป 

จำาพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่น ที่เมืองอุบลฯ พอเดินทางไปถึงสำานักที่พักสงฆ์ 

บ้านบ่อชะเนง ก็ได้พบกับท่านพระอาจารย์ทอง อโสโก ได้มาพักทำาความเพียร

ภาวนาอยู่ที่นั่น จึงได้ทราบจากท่านพระอาจารย์ทองว่า พระอาจารย์ใหญ่มั่น 

ท่านได้ลงไปอยู่กรุงเทพฯ กับท่านเจ้าคุณปัญญาพิศาลเถร (หนู) วัดปทุมวนาราม 

ตั้งแต่เดือน ๓

เมื่อพระอาจารย์ใหญ่มั่นไม่อยู่ ท่านพระอาจารย์ฝั้นจึงพิจารณาว่า ที่เราได้

เดินทางมาจากการเที่ยววิเวกตามถ้ำาตามภูเขา ก็เพราะเรามีความต้องการที่จะมา

จำาพรรษาอยูกั่บทา่นพระอาจารย์ม่ัน เม่ือทา่นพระอาจารยใ์หญม่ัน่ไมไ่ดอ้ยูใ่นเมอืง 

อุบลฯ แล้ว เราควรกลับไปทำาความเพียรภาวนาจำาพรรษาอยู่เขตท้องที่อำาเภอ

คำาชะอีดีกว่า เพราะสถานที่นั้นเป็นรมณียสถาน ไม่พลุกพล่าน มีความเงียบสงัด 

เป็นเสนาสนะเหมาะแก่การบำาเพ็ญทำาความเพียรภาวนาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่านคิด

เปลี่ยนใจไม่จำาพรรษาที่เมืองอุบลฯ แล้ว จึงเดินทางกลับไปยังสถานที่ดังกล่าว
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พรรษาที่ ๔ พุทธศักราช ๒๔๗๑

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เดินธุดงค์ไปถึงบ้านห้วยทราย ชาวบ้านมีศรัทธา

นิมนต์ให้ท่านอยู่จำาพรรษาในละแวกนั้น จึงได้ไปจัดทำาสำานักเป็นเสนาสนะ  

พักจำาพรรษาชั่วคราวที่ป่าหนองขอน ปี พ.ศ. ๒๔7๑ พระอาจารย์ฝั้นจำาพรรษา 

บา้นหว้ยทราย อำาเภอคำาชะอ ีจังหวดันครพนม เมือ่หมดเขตพรรษาปวารณาแลว้ ทา่น

ไดอ้อกเดนิทางย้อนกลับเมืองอบุลฯ อกีครัง้ ไดม้าพบกบัทา่นพระอาจารยส์งิหแ์ละ

พระอาจารย์มหาปิ่น ที่บ้านหัววัว ท่านพระอาจารย์สิงห์จึงได้นัดพระคณะลูกศิษย์ 

กรรมฐานที่ได้ติดตามพระอาจารย์มั่นทั้งหมดซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดอุบลฯ (ท่าน

พระอาจารยม์ัน่ ก่อนทีท่า่นจะลงไปกรงุเทพฯ ทา่นไดม้อบใหท้า่นพระอาจารยส์งิห ์ 

และพระอาจารย์มหาปิ่น ปกครองอบรมพร่ำาสอนสานุศิษย์ของท่านทั้งหมดแทน)  

ใหเ้ขา้มาพกัทีพ่กัสงฆบ์า้นหวัววั เพือ่รว่มปรกึษาเก่ียวกับไปชว่ยทางจงัหวดัขอนแก่น 

ที่ประชุมได้ปรึกษาตกลงกันว่า พวกเราควรออกเดินธุดงค์ไปเผยแพร่การประพฤติ

ปฏบิตัธิรรมแกป่ระชาชนชาวจังหวดัขอนแก่น เพือ่ชว่ยทา่นเจา้คณุพระพศิาลอรญัเขต  

(จันทร์ เขมิโย) ซึ่งท่านได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น

เมื่อในที่ชุมนุมปรึกษาได้ตกลงถูกต้องพ้องกันแล้ว จึงได้แยกย้ายกันออก

เดินธุดงค์ไปคนละทิศคนละทาง แต่ก็ได้นัดหมายให้ไปรวมกันที่จังหวัดขอนแก่น  

ก่อนเข้าพรรษา พระอาจารย์ฝั้นได้ออกเที่ยววิเวกมาทางจังหวัดสกลนคร เพื่อ

เยี่ยมเยียนญาติโยมและญาติพี่น้องของท่าน ซึ่งอยู่บ้านบะทอง อำาเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร ได้ขึ้นนั่งรถยนต์ ท่านเล่าว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นรถยนต์เลย  

จึงคิดจะลองขึ้นนั่งดูบ้าง บอกกะคนรถว่า ท่านจะไปลงที่บ้านม่วงไข่ อำาเภอ

พรรณานิคม ถึงบ้านม่วงไข่ รถหยุด ท่านลงจากรถยนต์แล้ว ออกเดินลัดทุ่งนา 

ข้ามห้วยน้ำาอูนไปบ้านบะทอง ไปพักที่ป่าช้าอยู่ทางทิศตะวันตก วัดโพนทอง (ที่วัด

ป่าอุดมสมพรปัจจุบัน)

ท่านได้พักเทศนาอบรมสั่งสอนสมควรแก่อัธยาศัยแล้ว จึงได้ธุดงค์ต่อไป  

ได้ไปอำาเภอวาริชภูมิ ผ่านอำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผ่านอำาเภอกุมภวาปี 

แลว้ผา่นไปอำาเภอน้ำาพอง จงัหวดัขอนแกน่ ไดข้ึ้นรถไฟทีส่ถานนี้ำาพอง ไปลงทีส่ถานี

ขอนแกน่ เพือ่จะได้ไปพบกับทา่นพระอาจารยส์งิห ์และพระอาจารยม์หาปิน่ ทีป่า่ชา้
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บา้นเหลา่งา พระคณะกรรมฐานมพีระอาจารย์สิงหเ์ปน็หวัหนา้ พระอาจารย์มหาปิน่ 

ป.ธ.๕ (น้องชายพระอาจารย์สิงห์) เป็นรองหัวหน้า ได้มาชุมนุมกันทั้งหมดจำานวน 

7๐ รูป ที่ป่าช้าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรมในปัจจุบัน)

เม่ือพระคณะธรรมจาริกได้เดินทางถึงหมดครบชุดแล้ว ก็ได้แยกย้ายกระจาย

กันไปอยู่ตามหมู่บ้านท่ีมีสถานท่ีเป็นป่าร่มเย็นเงียบสงัด ในท้องท่ีอำาเภอเมืองขอนแก่น

พรรษาที่ ๕ พุทธศักราช ๒๔๗๒

พระอาจารย์ฝั้นออกเดินทางไปบ้านผือ ตำาบลโนนทัน อำาเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ได้พักที่ป่าดอยภูตา มีศาลเจ้าภูตาหลังเล็กๆ ทรุดโทรมรกรุงรัง ชาวบ้าน 

สร้างไว้เซ่นสรวงตามความเชื่อว่าเป็นของศักด์ิสิทธิ์ ปีหนึ่งๆ พอถึงฤดูกาล 

ชาวบา้นชว่ยกนัจดัหาสตัวส์ีเ่ทา้ สองเทา้ ขา้วปลา สรุา อาหาร ฆา่สตัว ์๒ เทา้ ๔ เทา้  

เอามาทำาพลีกรรมเซ่นสรวงเจ้าพ่อภูตาทุกๆ ปี

เมื่อชาวบ้านได้เห็นพระมาพักอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อภูตาของเขาก็เกิดความ 

ไม่พอใจ บางคนมีความโกรธแค้นมาก ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้านสี่คนด้วยกันพากัน 

ออกไปดู ก็เห็นพระคณะของพระอาจารย์ฝั้นออกมาพักอยู่ที่นั้นจริง ทั้งสี่คน 

เกดิความไมพ่อใจ ได้แสดงปฏกิิรยิาตา่งๆ คนหนึง่ในสีค่นพดูขึน้วา่ พระอะไรมาอยู่

อยา่งนี ้วัดมทีำาไมไมไ่ปอยู ่ทีน่ีไ่มใ่ชท่ีอ่ยูข่องพระ แลว้กร้็องตะโกนเสียงดงัวา่ เอาปนื 

มายงิให้มนัตายเสยี เสยีงอกีคนรอ้งขึน้เสยีงดงัๆ อกีวา่ เอาสากมอง (ไมท้ีเ่ขาทำาเปน็

สากกระเดื่องสำาหรับตำาข้าวเปลือก) ตีหัวให้ในแตกก็แล้วกัน อีกคนหนึ่งว่าพวกเรา

ช่วยกันเอาดินขว้างให้มันออกไปเสียจากที่นี่

ฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็ว่าพวกเราควรเข้าไปถามดูเสียก่อน จะเป็นพระจริงหรือ

พระปลอม พระรา้ยหรอืพระดี พวกเราจะไดรู้ ้ทัง้สีค่นพอใจในคำาพดูของผูใ้หญบ่า้น 

จึงได้ถอยออกมายืนห่างๆ โยมผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปน่ังใกล้พระอาจารย์ฝ้ันแล้วถามว่า  

ทา่นมาอยูท่ีน่ีท่ำาไม ทา่นตอ้งการอะไรในทีน่ี ่ผู้ใหญบ่า้นถาม อาตมาได้เดินออกธดุงค์

รุกขมูลกรรมฐาน ต้องการอยู่สถานที่เงียบสงัดเพื่อปฏิบัติอบรมจิต ตามแบบฉบับ 

เยี่ยงอย่างพระธุดงค์กรรมฐานแต่สมัยก่อน อาตมาได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้เป็น 
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ที่วิเวกเงียบสงัดดี ไม่มีใครกล้ามาเที่ยวพลุกพล่าน จึงได้ตกลงใจพากันพักที่นี่  

โยมเห็นว่าพวกอาตมาพักอยู่ที่นี่ไม่ดีอย่างไรเล่า ท่านพระอาจารย์ฝั้นตอบและถาม

ไมด่ซีท่ีาน ประเด๋ียวเจ้าพอ่ภตูาเคอืงเอา เขา้ไปอาละวาดในหมูบ่า้นทำาความ

เดือดร้อนให้แก่พวกผมและชาวบ้าน เพราะไม่ห้ามปราม ปล่อยให้ท่านมาอยู่ที่นี่ 

เป็นการไม่ดีอย่างนี้ซีท่าน พวกผมจึงไม่ต้องการให้คณะท่านอาจารย์พักที่นี่ขอรับ 

ผู้ใหญ่บ้านพูด โยมคิดมากไปเอง ความจริงพวกอาตมากับเจ้าพ่อภูตาเข้ากันได้  

อยู่ด้วยกันได้ ตากับหลานทำาไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ พวกอาตมาก็เสมือนลูกหลาน

ของท่าน นับถือได้แต่พวกโยมหรือ พวกอาตมานับถือด้วยไม่ได้เหรอ

อาตมาไดม้าพกัอยูท่ีน่ี ่ไดท้ำาความเพยีรสวดมนตไ์หวพ้ระนัง่ทำาสมาธภิาวนา

ทุกวันทุกเวลา ได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ท่าน เมื่อท่านเจ้าพ่อ 

ได้รับแล้วอนุโมทนา ท่านก็คงจะได้รับความสุขพ้นไปจากทุกข์ จากภัย จากเวร  

จากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดังนี้ ท่านคงดีใจ คงไม่ทำาความเดือดร้อนให้แก่ 

พวกญาติโยมชาวบ้านดอก เพราะท่านมีความสุขกายสบายจิตจากผลบุญกุศลที่ 

พวกอาตมาไดแ้ผอ่ทุศิสง่ไปให ้โยมทัง้หลายจงพากันเข้าใจตามนีจ้งึจะถกู พวกอาตมา 

มาพกัอยูน่ีไ่ดพ้ากนัชำาระปดักวาดทำาความสะอาดเตยีนร่มร่ืนไปหมด ดูซีโยมแตก่่อน 

เมื่อพวกอาตมายังไม่ได้มาอยู่ กับที่พวกอาตมามาอยู่เวลานี้เป็นอย่างไรเล่า 

เหมอืนกนัเหรอ แตก่อ่นมนัรกรงุรงัไปหมดไมใ่ชเ่หรอ เดีย๋วนีม้นัสะอาดข้ึนมใิชเ่หรอ

ผู้ใหญ่บ้านได้ฟัง ทั้งได้เห็นประจักษ์ข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง ตามที่ 

พระอาจารย์ฝั้นแสดงได้ยกเหตุผลขึ้นมาอ้างดังนี้ ทำาให้โยมผู้ฟังทุกคนนึกเอะใจ

เพราะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินพระองค์ไหนแสดงให้ฟังอย่างนี้มาก่อนเลย แล้วนึก

อยากจะลองภูมิความรู้ของพระอาจารย์ฝั้น จึงได้คิดข้อธรรมตั้งเป็นปัญหาถาม  

พระอาจารย์ก็ได้ตอบแก้ปัญหาอย่างว่องไว พร้อมทั้งข้ออุปมาอุปไมย เปรียบเทียบ 

ให้เข้าใจทุกแง่ทุกมุม อย่างคล่องแคล่ว องอาจ จนเป็นที่พอใจของผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง 

ถึงกับผู้ใหญ่บ้านได้ลั่นปากพูดออกมาว่า น่าเลื่อมใสจริงๆ องค์สมเด็จพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าพระองค์เที่ยวไปโปรดสัตว์ แสดงธรรมสั่งสอนเมื่อสมัยก่อนฉันใด  

เด๋ียวนีท้า่นพระอาจารยก์ไ็ดพ้าคณะมา เทีย่วแสดงธรรมสัง่สอนโปรดพวกเราฉนันัน้  

ส่วนพวกลูกบ้านที่ออกมายืนอยู่ห่างๆ ก็ได้ขยับเข้ามานั่งใกล้ๆ ทุกคนมีความ
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พอใจและเล่ือมใสมาก ชวนกันกราบแล้วเข้าไปในหมู่บ้าน ไปขนเอา หมอน เสื่อ 

สาด อาสนะ น้ำาฉัน น้ำาใช้ จัดทำาที่พักถวายท่าน ชาวบ้านก็ได้ทำาบุญใส่บาตร  

ออกฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมจำาศีลภาวนาทุกๆ วัน ทำาให้เขาเกิดมีศรัทธา 

เลื่อมใสในองค์พระอาจารย์ฝั้นมาก จึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านอยู่จำาพรรษา  

ท่านพระอาจารย์จึงว่า ที่ตรงนี้จะอยู่จำาพรรษาไม่ได้ เพราะมันอยู่ใกล้ลำาน้ำาชี  

หน้าฝนน้ำาจะท่วม คณะโยมชาวบ้านจึงได้ไปจัดที่ป่าช้าถวายท่าน แล้วนิมนต์ท่าน

และคณะของท่านให้อยู่จำาพรรษา พระอาจารย์จึงได้เข้าจำาพรรษาที่ป่าช้าบ้านผือ 

ตำาบลโนนทัน อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ในกลางพรรษาปีนั้น มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่ได้เข้ามารับการฝึกอบรม 

ปฏิบัติ รับพระไตรสรณาคมน์ ยังมีทิฏฐิผิด เชื่อถือและนับถือผิด ยังถือฤกษ์  

วัน เดือน ปี ดีร้าย ถือพระภูมิเจ้าที่ภูตผีปีศาจ ทำาการเซ่นสรวงบูชาที่ตนเข้าใจว่า 

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถูกผีเจ้าภูตามาเข้าสิงอาละวาดก่อกวนคนในกลางบ้านของ 

คนกลุม่นัน้ เขา้สงิคนนัน้ จากคนนัน้ไปเขา้คนโนน้ ออกจากคนโนน้ไปเขา้คนนี ้ทำาให้

ผู้คนล้มตายไปแล้วก็มี ที่ยังไม่ตายก็มี ทำาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนด้วยผี 

ที่เข้ามาอาละวาดเบียดเบียน

พวกผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ได้รับและเคารพเชื่อถือ ตั้งอยู่ในคุณพระรัตนตรัย

ไม่ถือมงคลภายนอก ถือแต่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงที่ระลึก  

มีแต่เข้าวัดฟังธรรม จำาศีลภาวนา ทำาบุญทำาทานเป็นประจำา เห็นผีเข้าไปอาละวาด

เบียดเบียนชาวบ้านกลุ่มนั้นดังกล่าวแล้ว จึงได้ชวนกันออกไปวัด เข้าไปกราบ

นมัสการท่านพระอาจารย์ฝั้น แล้วจึงกราบเรียนท่านว่า เวลานี้พวกผี ปีศาจ เข้าไป

อาละวาดก่อกวนชาวบ้านดังกล่าวมาแล้ว พวกดิฉันและลูกๆ เกรงว่าจะถูกผีเจ้า

เข้าสิงเหมือนกับพวกนั้น พวกดิฉันขอความเมตตาจากพระอาจารย์กรุณาได้เป็น 

ที่พึ่งแก่พวกดิฉันและลูกด้วย

พระอาจารย์จึงพูดให้พวกโยมมีกำาลังใจว่า พวกเราอย่าพากันกลัวเลย  

ไม่เป็นไรดอก ไม่ต้องกลัว ให้พากันตั้งใจน้อมนึกระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า  

คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เอามาเป็นที่พึ่งที่นับถือ แล้วนึกบริกรรมภาวนาว่า 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบแล้ว ให้ระลึก  
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พุทโธๆๆๆๆๆ คำาเดียว ให้ระลึกนึกในใจตลอดไป ทุกวันทุกคืน ยืน เดิน นั่น นอน 

ดังนี้ ผีเจ้าพ่อ ผีภูตา ผีโหง ผีห่า จะมาทำาอะไรเราไม่ได้ดอก กลัวทำาไม เราได้ 

คุณพระมาเป็นที่พึ่งแล้ว พุทโธ คือเป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้า พุทธานุภาเวนะ  

คุณพระพุทธเจ้ามีคุณามหาอานุภาพมาก พระองค์ทรงชนะข้าศึก ศัตรูหมู่

ปัจจามิตรจะคิดเบียดเบียนกระทำาร้ายอะไรไม่ได้ ธัมโม เป็นองค์คุณของพระธรรม 

อันนำามาซ่ึงความเป็นธรรมศักดิ์สิทธ์ิ ธัมมานุภาเวนะ คุณของพระธรรมมีคุณา 

มหาอานุภาพมาก ย่อมคุ้มครองปกปักรักษาผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ ภยันตราย

ทั้งปวงได้ สังโฆ เป็นองค์คุณของพระอริยสงฆ์ ผู้ทรงคุณอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษ ผู้ควร 

กราบไหวส้กัการบชูา เปน็เนือ้นาบญุของสตัวโ์ลก ไมม่ทีีไ่หนอืน่อกีแลว้จะเหนอืกวา่  

สงัฆานภุาเวนะ คณุของพระอรยิสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้นัน้ มคีณุามหาอานภุาพ

มาก ถ้าผู้ใดได้น้อมระลึกกราบไหว้ เคารพปฏิบัติอยู่เสมอแล้ว ก็สามารถคุ้มครอง

และป้องกันทุกข์อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งได้

คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สรณะของเรา ที่พ่ึงของเรามีเท่านี้  

เราต้องระลึกถึงพระองค์ เมื่อเข้าถึงพระองค์แล้วจึงจะพึ่งพระองค์ได้ ถ้าไม่ถึงก็พึ่ง

ไมไ่ด ้ถา้เราระลึก เคารพ กราบไหวบู้ชา ระลกึภาวนาทกุวนัเวลาอยูอ่ยา่งนี ้ใหเ้รยีก

ผีมากินว่า ผีเอ๋ย จงมากินเถิด จ้างให้ก็ไม่กล้ามากินดอก เมื่อโยมได้ฟังธรรมของ 

พระอาจารย์ฝั้นแสดงจบลงแล้ว ทำาให้พวกเขาเกิดเพ่ิมกำาลังใจในความเลื่อมใส

เป็นอย่างยิ่ง พากันกำาหนดจดจำาแล้วตั้งระลึกนึกท่องบริกรรมพร่ำาภาวนาตลอดวัน

เวลาไม่ได้ขาด ก็ปรากฏว่าพวกภูตผีที่ก่อกวนเบียดเบียน ไม่กล้าเข้ามากล้ำากราย

ทำาอันตรายแก่พวกชาวบ้านที่เข้าวัดปฏิบัติภาวนานั้นเลย จนพวกนั้นออกปากถาม

ผขีณะทีเ่ขา้สงิคนอยูน่ัน้วา่ ทำาไมทา่นเจา้ตาไมไ่ปเขา้สงิคนทีอ่ยูท่างโนน้บา้ง ผเีจา้ตา

ในรา่งของคนตอบวา่ เขา้ไปใกลเ้ขาไมไ่ด ้ขา้ไมก่ลา้ไป ขา้จะกลา้ไปไดอ้ยา่งไรเพราะ

ในบ้านของพวกเขาเหล่านั้น เห็นมีแต่พระนั่งเป็นแถวเต็มไปหมด

ความจริงคนในบ้านหมู่นั้น ไม่มีใครมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านสักองค์แม้แต่ 

คนเดียว เป็นแต่เพียงพวกเขาเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใส ได้เคารพปฏิบัติกราบไหว้รำาลึก

นึกบริกรรมคำาภาวนาเท่านั้น ทำาให้เจ้าผีภูตามองเห็นพระนั่งอยู่เต็มบ้านไปหมด  

พวกชาวบา้นท่ีนบัถอืผี ไม่นบัถอืพระ เม่ือถกูผเีจา้ตากอ่กวน จงึไดน้ดัประชมุปรกึษา

หารือกัน เรื่องเก็บเงินเอามาจ้างหมอผี ให้เขามาทำาพิธีไล่ผีให้หนีออกไปจากบ้าน 
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ให้สิ้นซาก เมื่อในที่ประชุมได้ตกลงพร้อมใจกันแล้ว จึงได้ไปติดต่อหมอผี หมอผี

บอกว่าจะให้ไปไล่ผีออกไปจากบ้านนั้นทำาได้ รับรองไม่ยาก แต่ต้องเอาเงินมาให้

เสียก่อน จึงจะไปทำาพิธีขับไล่ผีให้ได้ ถ้าไม่เอาเงินมาเสียก่อน เมื่อเราได้ทำาการ 

ขับไล่ผีให้ได้ออกไปแล้ว ประเดี๋ยวภายหลังจะเอาเงินจากใครก็ไม่ได้ ไม่มีใครยอม

ออกให้ เราจึงต้องเก็บเงินเอาไว้ก่อน

ทุกคนเมื่อได้ยินหมอผีพูดดังนั้นแล้ว จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้คนเดินเก็บเงินจาก

ชาวบา้นทกุๆ หลงัคาเรอืน ถา้เรอืนใดไมย่อมเสยีเงนิ เขาจะไมย่อมขับไลแ่ละปอ้งกัน

ผใีนเรอืนนัน้ให ้สว่นคณะญาตโิยมพวกทีม่คีวามเคารพนบัถอืพระ ละจากการนบัถอืผี  

ชวนกันไปวัดไปกราบเรียนพระอาจารย์ฝั้นว่า เวลานี้คณะกรรมการในหมู่บ้านได้

ประชุมกัน เก็บเงินตามชาวบ้านทุกๆ หลังคาเรือน เอาไปจ้างหมอผีให้ขับไล่และ

ปอ้งกนัผทีีเ่ข้ามาอาละวาดอยูใ่นบ้านให้หมดไป ถา้ใครไมอ่อกเงนิ เขาจะไมป่อ้งกนั

และขับไล่ผีออกจากเรือนนั้นให้

ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พวกดิฉันสมควรจะออกเงินค่าขับไล่ 

ค่าคุ้มครองป้องกันผีกับพวกเขาหรือไม่ หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะให้พวกดิฉัน 

ทำาอย่างไรดี พระอาจารย์ฝั้นได้ฟังแล้วยิ้มๆ หัวเราะ แล้วพูดว่า ถ้าหากว่าเขาเรี่ยไร 

เก็บเงินเอาสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น กุฏิ วิหาร ศาลาการเปรียญ โรงเรียน

ประชาบาล โรงพยาบาลสาธารณสขุ เหลา่นีค้วรให ้ถา้เขาเกบ็เงนิเอาไปเปน็ค่าจา้งไลผ่ ี 

อยา่ให ้เพราะพวกเราไม่ได้นบัถอืผี พวกเราไมเ่คยเซน่สรวง ชบุเลีย้งผ ีพวกเราเคารพ

นับถือไหว้กราบบูชาแต่พระเท่านั้น เราพึ่งพระ ไม่ได้พึ่งผี ผีไม่มีอยู่ในบ้านเรือน 

ของพวกเรา เราพึ่งอะไรผี ผีเราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่าง

พวกเราฟังดูเถอะ ขี้ร้ายก็เหมือนผี เลวก็เหมือนผี สกปรกก็เหมือนผี  

โง่ก็เหมือนผี ขี้เกียจขี้คร้านก็เหมือนผี ผีไม่ใช่เป็นของดี สิ่งใดที่ไม่ดีแล้ว เขาก็เอามา 

เปรียบเทียบกับผีทั้งนั้น อาตมาจึงได้กล่าวว่า ผีเป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควร 

เอามาเปน็ทีพ่ึง่มิใชห่รอื หรอืวา่ยงัไง ใครตอ้งการพึง่สิง่ทีไ่มด่บีา้ง ทกุคนไมต่อ้งการ

มิใช่หรือของไม่ดี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ อย่างนี้เป็นที่เลิศ ที่ประเสริฐ 

พวกเราเรียกว่า คุณพระรัตนตรัย ผู้ที่เลื่อมใสเคารพกราบไหว้บูชา แล้วตั้งจิตระลึก

นึกภาวนา เอาเป็นที่พึ่งของตนอย่างที่เรียกว่า พระไตรสรณาคมน์ บุคคลใดจะเป็น 
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ผู้หญิงหรือชายก็ตาม จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม มีความเคารพกราบไหว้สักการบูชา 

ด้วยศรัทธาความเล่ือมใสในคุณพระรัตนตรัย ผู้นั้นแลจักได้ที่พ่ึงอันเกษม พ่ีพ่ึง 

อันเป็นมงคลอุดมสูงสุด พวกเราท้ังหลายได้ท่ีพ่ึงเช่นน้ีแล้ว ย่อมพ้นไปจากทุกข์ท้ังปวง

ดังนี้ พากันเข้าใจใหม่พวกเราทั้งหลาย เรื่องมันเป็นอย่างนี้ ญาติโยม 

ทั้งหลายเข้าใจหรือยัง นี่แหละที่พึ่งของเรามีเท่านี้ พากันเข้าใจไว้ นัตถิ เม  

สะระณงั อญัญงั ทีพ่ึง่อืน่ของเราไมม่ ีพทุโธ เม สะระณงั วะรงั พระพทุธเจา้เปน็ทีพ่ึง่ 

อนัประเสรฐิของเรา นตัถ ิเม สะระณงั อญัญัง ทีพ่ึ่งอืน่ของเราไมม่ ีธมัโม เม สะระณัง  

วะรัง พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ที่พึ่งอื่น

ของเราไม่มี สังโฆ เม สะระณัง วะรัง พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรา นัตถิ  

แปลวา่ ไมม่ ีทา่นปฏเิสธหมด พึง่อะไรไมไ่ดส้กัอยา่ง ในไตรโลก คอื กามโลก รปูโลก 

อรปูโลก ถา้เรามีคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ไวท้ีใ่จของเราบรบิรูณเ์ตม็ที ่เราจะ

ไปอยูโ่ลกไหนกไ็ปได ้เพราะเรามทีีพ่ึง่ทีอ่าศยัทีไ่ป ทีอ่ยูแ่ลว้ เราจะไปจะอยูก่ม็คีวามสขุ  

เราจะพึ่งอะไรก็พึ่งได้ เมื่อเรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้ในใจของเราอย่าง

ล้นฝั่งอยู่เสมอ ไม่บกพร่อง เราจะพึ่งโลกไหนก็พ่ึงได้โดยแท้ ไม่ต้องสงสัย เมื่อ 

พวกท่านทั้งหลายได้สดับในโอวาทานุสาสนีแล้ว ให้พากันกำาหนดจดจำาไว้ในใจ  

นำาเอาไปปฏิบัติตาม อย่าพากันมีความประมาทดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้

เมือ่พระอาจารยฝ์ัน้ทา่นไดแ้สดงธรรม ชีแ้นะนำาพร่ำาสอนจบลงแลว้ ญาตโิยม

ทุกคนที่นั่งฟังเกิดความปีติ ปล้ืมในใจ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น 

อย่างยิ่ง จึงได้พากันเลิกละสละทิ้งการนับถือพระภูมิเจ้าที่ ภูตผี ปีศาจ ที่พวกเขา 

เคยนบัถอืมาแตเ่ก่าก่อนนมนานจนหมดส้ิน ไดส้มาทานถอืศลีกบัพระไตรสรณาคมน์

ตั้งแต่บัดนั้นมา เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้ว พระอาจารย์ฝั้นได้อำาลาญาติโยม

ออกเที่ยวธุดงค์ไปตามป่า หาสถานที่มีป่าที่สงบวิเวกทางเขตอำาเภอน้ำาพอง  

จังหวัดขอนแกน่ จงึไดจ้ดัเตรยีมเกบ็บรขิารเปน็การสำาเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไดอ้อก

เดนิทางจากท่ีพกัสำานกัโนนปา่ช้า บ้านผือ ไดเ้ขา้ไปพกัทีว่ดัศรจีนัทรใ์นเมอืงขอนแกน่ 

ส่วนญาติโยมพอได้ทราบว่า พระอาจารย์ฝั้นได้ออกจากสำานักแล้ว พากันมีความ

โศกเศร้าโศกาอาลัยในจิตใจเป็นอันมาก ไม่สามารถระงับดับความอาลัยจากจิตใจ

ของตนได ้พากนัออกอทุานวา่ ชาวเราทัง้หลายจะอยูไ่ดอ้ยา่งไรเมือ่ไมม่พีระอาจารย ์
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มาเถิดพวกเรา ไป พวกเราติดตามท่านไป ไปขอร้องให้ท่านมีความเมตตา กลับมา

อนุเคราะห์โปรดชาวเราบ้านผืออีกสักครั้งเถิด

เมื่อทุกคนตกลงตัดสินใจไปด้วยกันแล้ว ต่างก็ได้รีบออกเดินทางติดตาม 

พระอาจารย์ไป ได้ไปทันพบท่านพระอาจารย์ฝั้นที่วัดศรีจันทร์ จึงพากันเข้าไป

อ้อนวอน ขอร้องให้ท่านมีความเมตตา โปรดญาติโปรดโยมอีกสักครั้งเถิด  

ขณะเดียวกัน ภูตผีที่ชาวบ้านได้เลิกนับถือและเชื่อถือ ได้สละละทิ้งจนมีความสงบ 

หลบหนีหายไปแล้วได้กลับเข้ามาอาศัยเบียดเบียนชาวบ้านอีก เหมือนกับว่าภูตผี

เหล่าน้ันช่วยมาเป็นใจกับชาวบ้าน เป็นเหตุให้ชาวบ้านได้ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นร้องเรียน 

พระอาจารย์อีกด้วยว่า หลังจากท่านพระอาจารย์ได้เดินทางมาแล้ว ภูตผีที่เคย 

หลบหนีหายไปแล้ว ก็ได้กลับเข้ามาอาศัยอยู่ทุกหลังคาเรือนอีก มันมาเข้าทรง 

เข้าสิงเบียดเบียนชาวบ้านให้ได้ลำาบากเดือดร้อนวุ่นวายเข้าอีก ขอพระอาจารย์ 

ได้เมตตาพวกกระผมชาวบ้านผือบ้างเถิด ถ้าไม่มีพระอาจารย์แล้ว พวกกระผม

และชาวบ้านผือก็จะอยู่ไม่ได้ อยู่ได้ก็จะไม่มีความสุข ท่านพระอาจารย์องค์เดียว

เท่านั้นที่มีความสามารถแก้ปลดเปลื้องระงับดับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ที่ปรากฏ

อยู่ในเวลานี้ได้

เมื่อพระอาจารย์ฝั้นได้ฟังคำาอาราธนาขอร้องนิมนต์ให้ท่านกลับ เพื่อจะได้

ช่วยระงับดับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว ทำาให้ท่านมีจิตเมตตาสงสารชาวบ้าน 

หนองผือ ที่มีศรัทธาเพิ่งเริ่มเข้าวัดปฏิบัติ ฟังธรรม จำาศีล ไหว้พระภาวนา ท่านก็ได้ 

พิจารณาในใจปรารภถึงตัวท่านเองว่า ที่เราได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้  

ก็มีความตั้งใจเจตนาที่จะเข้ามาทำาประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม บัดนี้

ญาตโิยมกไ็ดเ้กดิมศีรทัธาเลือ่มใสในพระศาสนา เขามคีวามพอใจใครจ่ะศกึษาปฏบิตั ิ

ฝึกหัดอบรมบ่มอินทรีย์ จะได้เป็นปัจจัยอุปนิสัยบารมีแก่กล้าย่ิงๆ ข้ึนไป ถ้าเรา 

ไม่กลับไปให้ได้บำาเพ็ญประโยชน์ในคราวครั้งนี้ ก็เท่ากับว่าเราทำางานผิดพลาด 

ขาดจากประโยชน์อย่างน่าเสียดาย ความจริงเราก็มุ่งมาบำาเพ็ญประโยชน์ส่วน

นี้โดยตรงอยู่แล้ว เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นำาธรรมานุธรรมปฏิบัติ มาฝึกหัด 

เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ได้ฝึกฝนตนให้ถูกต้องตามอริยมรรคปฏิปทา จักได้ดำารง

ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป
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ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้ตัดสินใจกลับ จึงรับคำาอาราธนาของญาติโยมว่า 

อาตมารบันมินตแ์ลว้ ใหพ้ากนัสบายใจ กลบับา้นกลบัชอ่งกันเสีย อาตมาก็จะตามไป 

ภายหลัง คณะโยมบ้านผือได้พากันยกมือสาธุ สาธุการกระพุ่มมือน้อมกราบ 

พระอาจารย์ด้วยความดีใจท่ีได้สมหวัง ยังความปราโมทย์ให้แก่ชาวบ้านผือ 

ที่นั่งรอคอยฟังทุกๆ คน คงเป็นด้วยกุศลที่ทุกคนได้เคยบำาเพ็ญมา พระอาจารย์ 

จึงเมตตากลับมาโปรดพวกเราดังนี้

พรรษาที่ ๖ พุทธศักราช ๒๔๗๓

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้กลับมาจำาพรรษาสำานักโนนป่าช้า บ้านผือ  

อกีเปน็ครัง้ที ่๒ ตดิตอ่กัน ในพรรษานี ้พระอาจารยไ์ดต้ัง้จติคดิสมาทาน อธษิฐานใจ 

ในข้อวัตรปฏิบัติขัดเกลาเพ่งเผาฝึกจิตบำาเพ็ญทำาความเพียร เหมือนกับที่ท่านเคย

ปฏิบัติมาทุกๆ ปี ท่านยินดีตามที่มีอยู่ เป็นผู้มีความอยากมักน้อยสันโดษ สำารวม

ในอธิศีล อบรมอยู่ในอธิจิต จำาเริญเจริญให้บริบูรณ์ยิ่งด้วยอธิปัญญา เพื่อให้ได้มา 

ซ่ึงวิชชา วิมุตติ ท่านยินดีในที่วิเวกสงัดขจัดเสียซึ่งความคลุกคลี และทั้งได้ตั้งใจ

เทศน์ธรรม แนะนำาพร่ำาสอนแก่พุทธบริษัท ทั้งคฤหัสถ์และนักบวชจนตลอดพรรษา 

ประชาชนได้หลั่งไหลเข้าวัด ฟังธรรม จำาศีล เจริญภาวนาเพิ่มจำานวนมากขึ้นๆ  

ทกุวันๆ ทา่นสอนใหเ้ขาเลกิละการทรงเจา้เข้าผ ีตลอดถงึการเซ่น บวงสรวงสักการะ 

พระภมูเิจ้าที ่ภตูผปีศีาจ หกัไม ้ดหูมอ ถอืฤกษ ์ถอืยาม เปน็ความเหน็ผิด ไมถ่กูตอ้ง 

ตามธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้นำามาซึ่งทุกข์โทษไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้กระทำา 

ญาติโยมโดยส่วนมากที่ได้ฟังเทศน์อบรมธรรมที่พระอาจารย์ได้พร่ำาสอนแล้ว  

ก็พากันเลิกละจากทางผิด ตั้งจิตระลึกนึกน้อมไหว้กราบ เคารพรับนับถือแต่ใน 

คุณพระรัตนตรัย เอามาเป็นท่ีพ่ึงของตนทุกๆ คน ต้ังแต่น้ันมาตลอดกระท่ังจนทุกวันน้ี

ออกพรรษาแล้ว ท่านพระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ได้มาชักชวนพาไปเที่ยว

วิเวกทางจังหวัดอุดรธานี พอเดินทางไปถึงบ้านจีต อำาเภอหนองหาน จังหวัด

อุดรธานี พระอาจารย์อ่อนได้แยกทางไปเยี่ยมพี่สาวป่วยหนักอยู่ที่บ้านดอนเงิน 

อำาเภอกมุภวาป ีจังหวดัอดุรธาน ี(เปน็มาตภุมูขิองพระอาจารยอ์อ่น) พระอาจารยฝ์ัน้  

พักอยู่บ้านจีต แต่ลำาพังองค์เดียว พระอาจารย์ฝั้นเผชิญต่อสู้กับปัญหาคนหากิน 

ในทางทจุรติมจิฉาชีพ คอืในบ้านจีตมีตาปะขาวผมยาวคนหนึง่ชือ่วา่ ไทส้ขุ ไดบ้ญัญตัิ
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ธรรมตอ่ไก ่ตัง้ขึน้มาเอง เปน็ทางการหากนิหลอกลวงชาวบา้นใหห้ลงเชือ่ตามกลวธิี

หากินหลอกลวงของเขาเองว่า ชาวเราทั้งหลาย เราได้ไปพบของดี และเราก็ได้นำา

เอามาเผยแพร่แจกจ่ายให้พวกท่านทั้งหลาย ถ้าท่านผู้ใดใคร่อยากจะได้บรรลุธรรม 

เห็นธรรมแล้ว จงพากันจับเอาไก่ตัวผู้หนึ่งตัวและตัวเมียหนึ่งตัวนำาเอามาให้เรา  

เราจะทำาให้ท่านได้บรรลุถึงซึ่งธรรมของดีจริงโดยไม่ต้องทำาอะไร ให้พวกท่านกลับ

ไปอยู่ที่บ้านของท่านเฉยๆ ก็สามารถได้บรรลุธรรม รู้ขึ้นมาเองได้ พวกชาวบ้าน

ที่ยังโฉดเขลาเบาสติปัญญาเข้าใจว่าเป็นความจริง เพราะเห็นว่าท่านเป็นนักบวช  

ทรงศีลธรรมประจำาใจ ชาวบ้านจึงได้เชื่อถือและเลื่อมใส จึงต่างก็พากันจับไก่ 

คนละคู่ๆ  เอาไปใหต้าปะขาวผูว้างแผนหลอกลวงนัน้เปน็จำานวนมาก พระอาจารยฝ์ัน้ 

ได้มาประสบเหตุการณ์ เห็นวิธีหากินอันสกปรกโสมม เป็นกลหลอกของไท้สุข 

ลวงชาวบ้านเช่นนั้น

ท่านพระอาจารย์รู้สึกมีความเมตตาสงสารชาวบ้านผู้ไม่คงแก่การศึกษา

ปญัญายงัออ่นเปน็กำาลัง จึงได้เรยีกอตีาปะขาวไทส้ขุมาอบรมสัง่สอน ใหม้คีวามรูส้กึ

สำานึกตน แล้วยอมรับสารภาพผิด ให้เขาเลิกละจากการหากินทุจริตมิจฉาชีพต่อไป  

แรกๆ ตาปะขาวไท้สุขเขาไม่ยอมเชื่อฟังในธรรมตามคำาชี้แจงแสดงสั่งสอนของท่าน

อาจารย์ เพราะเขาถือว่าที่เขาทำาไปแล้วนั้นไม่ผิด เขาอ้างว่า เขาไม่ได้บังคับให้เอา

มาให้ ชาวบ้านมีศรัทธา มีความพอใจเอาให้เราเอง เขาจึงมีความเห็นว่า ธรรม 

ตอ่ไกข่องเขาไมด่แีละผดิตรงไหน ตาปะขาวธรรมตอ่ไกไ่ทส้ขุ ยงัอวดอา้งธรรมตอ่ไก ่

ของเขาเองว่า ในธรรมต่อไก่ของเขาได้บัญญัติสรณะที่พึ่งของเขาถึง ๔ อย่างคือ  

กุฏฐัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ดังนี้ อย่างนี้ดีกว่าของท่าน ของท่าน 

มีแต่เพียง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เท่านั้น

ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้ซักถามว่า กุฏฐัง หมายถึงอะไร เป็นสรณะที่พ่ึงได้ 

จริงหรือไม่ ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สุข ตอบคำาถามของพระอาจารย์ฝั้นไม่ได้ กุฏฐัง

หมายถงึอะไรกไ็มรู่ ้ไดแ้ตว่า่ดกีวา่ ดกีวา่เทา่นัน้ แตก่ไ็มท่ราบวา่ดอียา่งไร ตาปะขาว

หมดปัญญา อธิบายความคำาว่า กุฏฐัง ไม่ได้ จึงได้อาราธนาขอให้ท่านพระอาจารย์

อธิบาย ท่านพระอาจารย์จึงได้อธิบายคำาว่า กุฏฐัง ให้ฟังว่า คำาว่า กุฏฐังนั้น เป็นชื่อ 

ของโรคชนิดหนึ่ง มันเกิดขึ้นที่ร่างกายคนบางคน แปลว่าโรคเรื้อน จะพากันเอา 

โรคเรื้อนมาเป็นสรณะที่พึ่งได้อย่างไร โรคเร้ือนนี้ถ้าหากว่ามันเกิดเป็นข้ึนมาอยู่ที่
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ร่างกายของผู้ใดแล้ว มิได้ทำาให้ผู้นั้นได้รับความสุขสบายเลย มีแต่ผู้นั้นจะต้องได้รับ

แต่ความทุกข์เจียนตาย หรือทรมานจนถึงแก่ความตาย

ตาปะขาวธรรมตอ่ไกไ่ทส้ขุยงัไดต้อบโตข้ึน้มาวา่ ผูท้ีน่บัถอืพระพทุธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ๓ อย่างนี้ ตายไปหมดแล้ว ถ้าถือ ๔ อย่างเหมือนของเขาแล้ว จะไม่ตาย  

ถึงตายพระอินทร์ก็ใช้ให้เทวดา เอาสวิงทองคำามาตักเอากระดูกมารวมกันเข้า  

แล้วเอาน้ำาเต้าทองมารดชุบชีวิตให้ฟื้นขึ้นมา แล้วพาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า  

ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้ไดอ้ธบิายพรอ้มทัง้ยกเหตผุลใหฟ้งั ตาปะขาวธรรมตอ่ไกไ่ทส้ขุ  

กย็งัไมย่อมสละทฏิฐิของตนได ้ยงัยกเอาคาถา คำาบรกิรรมภาวนาของเขาวา่ ดวีเิศษนกั  

ไม่มีของใครอื่นใดจะสู้ได้ คือ ทุ สะ นะ โส โม นะ สา ทุ คาถา บริกรรมภาวนา 

ของเขา ๘ อักขระนี้ดีอย่างมหัศจรรย์

เมื่อตาปะขาวกล่าวจบลงแล้ว ท่านพระอาจารย์ได้ยกเอาคาถาของเขานั้น 

ขึ้นมาแสดงให้เขาฟังต่อไปว่า คำาว่า ทุ สะ นะ โส นั้น เป็นคาถาของสัตว์นรก ๔ ตน  

ที่ตายไปตกนรกชื่อว่า โลหกุมภี มีความเดือดร้อนพล่านด้วยน้ำาทองแดงอยู่ตลอด

เวลา เรื่องมีอยู่ว่า สัตว์นรก ๔ ตนนั้น เมื่อคราวได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้เกิดเป็น

บุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก ในเมืองนั้น มีตระกูลเศรษฐีอยู่ ๔ คน เศรษฐีทั้ง ๔ คนนั้น 

ทุกคนต่างก็มีลูกชายด้วยกันทั้ง ๔ คน มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและเป็นเพื่อนกัน

มีความรักกันมาก ไปไหนก็ไปด้วยกัน บุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คนมีรูปร่างหน้าตาสะสวย

งดงามมาก ทำาใหส้ตรมีคีวามกำาหนดัรกัใคร ่เคลบิเคลิม้หลงใหลในรูปสมบตัอินังาม

ที่มีผิวพรรณผุดผ่องของบุตรเศรษฐี พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติข้าวของ

เงินทองแก้วแหวนแสนสิ่งก็มาก

บุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คนได้อาศัยที่ตนมีรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ ใช้จ่าย 

ทรัพย์นั้นล่อให้ผู้หญิงชอบใจ เกิดความกำาหนัดรักใคร่พอใจในลูกเศรษฐีทั้ง ๔ คน  

นั้น ได้ทอดตัวเข้าไปได้ประพฤติอสัทธรรมในกามมิจฉาจารโดยไม่เลือกว่าลูกเขา  

เมียใคร ไม่เลือก เอาได้ทั้งนั้น ครั้นบุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คน สิ้นชีพวายชนม์แล้ว  

ก็ได้ไปตกนรกชื่อว่าโลหกุมภี นรกขุมนี้ สัตว์นรกที่ตกไปนั้น ไปลอยอยู่ในกระทะ

หม้อน้ำาต้มทองแดงจนละลายเป็นน้ำาร้อนเดือนพล่านตลอดเวลา สัตว์นรกตกไป

ลอยน้ำาทองแดงนั้น เพราะโทษประพฤติผิดศีล ๕ ข้อ ๓ เป็นการกระทำาผิดในกาม

มิจฉาจาร สัตว์นรกที่ตกไปลอยอยู่ในน้ำา พลิกคว่ำาพลิกหงายจมลงไปถึง ๘ หมื่นปี 
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จึงถึงก้นหม้อ นรกขุมนั้น แล้วก็ลอยพลิกคว่ำาพลิกหงายลอยขึ้นมาอีกถึง ๘ หมื่นปี  

จงึไดโ้ผลข่ึน้มาได ้แลว้สตัวน์รกนัน้มคีวามปรารถนาใคร่จะประกาศบอกผลของกรรม

ที่ตนได้กระทำาให้ปรากฏ ก็กล่าวได้เพียงคำาเดียวก็จมลงไปอีก พลิกคว่ำาพลิกหงาย 

ในน้ำาทองแดงที่เดือดพล่านอยู่ ๘ หมื่นปี ถึงก้นหม้อ สัตว์นรกทั้ง ๔ ตนนั้นต่างคน 

ต่างลอยเช่นเดียวกัน ๘ หมื่นปี จึงโผล่ขึ้นมาได้กล่าวคาถาคนละตัว คนที่ ๑ ทุ  

ที่ ๒ สะ ที่ ๓ ว่า นะ ที่ ๔ ว่า โส ดังนี้แล้วก็จมลงไป ถ้าบาปกรรมของสัตว์เหล่านั้น

ทีไ่ดท้ำาไวย้งัไมส่ิน้ตราบใด สตัวเ์หลา่นัน้กย็งัไมต่ายอยูต่ราบนัน้ เพือ่จะไดเ้สวยทกุข์

ทรมานด้วยกรรมชั่วที่ตัวได้กระทำาไว้

ตาปะขาวธรรมต่อไก่ไท้สุขได้ฟังพระอาจารย์ฝั้นเทศน์คาถาที่ตนเอามา 

บริกรรมว่า ทุ สะ นะ โส นั้น เป็นคาถาของสัตว์นรก ก็ยังไม่ยอมเชื่อ ท่าน 

พระอาจารย์จึงได้อธิบายต่ออีกว่า คำาว่า ทุ นั้นแปลว่า ชั่ว สัตว์นรกตนที่ ๑  

โผล่ขึ้นมาอ้าปากอยากจะประกาศให้ได้ทราบผลกรรมชั่วที่ตัวได้กระทำาไว้ เมื่อยัง

เป็นมนุษย์บุตรเศรษฐีนั้นว่า ความชั่วเราได้ทำาไว้แล้วหนอเราจึงได้ตกทุกข์ทรมาน

อยู่ในนรกนี้ แต่ยังไม่ทันจบก็จมลงไป ตนที่ ๒ ว่า สะ นั้นว่า เราจักพ้นไปจากทุกข์ 

ได้อย่างไร เพราะความดีเราไม่ได้ทำาไว้เลย เรามีแต่กรรมชั่ว กล่าวยังไม่จบ  

ได้แต่ สะ คำาเดียวก็จมลงไปอีก ตนที่ ๓ ว่า นะ นั้น หมายความว่า เมื่อเราได้พ้นไป 

จากนรกนี้แล้ว เราจะไม่ทำากรรมชั่วทุจริตกามมิจฉาจารอีกเลย ตนที่ ๔ ว่า โส  

เรานัน้เมือ่ไดไ้ปเกิดเปน็มนษุย์แล้ว จะทำาแตก่รรมด ีมใีหท้าน ฟงัธรรม จำาศลี ภาวนา 

อย่างเต็มที่จนตลอดชีวิต สัตว์นรกทั้ง ๔ ตนนั้นได้กล่าวคาถาคนละคำา ก็จมลงไป

ยังพื้นขุมโลหกุมภีนรก

เมื่อพระอาจารย์ฝั้นแสดงธรรมพร่ำาสอนอบรมจบลงแล้ว ตาปะขาวธรรม

ต่อไก่ไท้สุขและบริวาร ก็ยังยืนกรานการกระทำาของตนว่าตัวเองทำาถูก จึงยังไม่ยอม 

สละเลิกละจากธรรมต่อได้ ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้พยายามอบรมสั่งสอนอยู่ 7 วัน 

พร้อมท่านพระอาจารย์อ่อน พระอาจารย์กู่ได้มาสมทบร่วมด้วย ได้ช่วยกันตอบโต้

ปัญหาตาปะขาวไท้สุขและบริวาร ซักถามข้อข้องใจและสงสัย เขายกปัญหาธรรม 

ส่วนใดขึ้นถาม ทั้งสามพระอาจารย์ก็ได้ช่วยกันตอบโต้แก้ปัญหาธรรมที่เขาถาม 

มานั้นจนหมดเปลือก ทำาให้ผู้ฟังได้ความรู้แจ่มแจ้งสิ้นสงสัย จิตใจของตาปะขาว 

ผมยาวธรรมต่อไก่ไท้สุขและบริวารค่อยอ่อน ถอดถอนทิฏฐิผิดของตนออกได้
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ตาปะขาวผมยาวไท้สุขจึงได้ยอมรับสารภาพผิด และพูดเปิดเผยความจริง 

ให้ฟังว่า ธรรมต่อไก่นี่เป็นของเขาได้บัญญัติขึ้นเอง เป็นนาหากินของพวกผม  

พอพวกผมไดฟ้งัธรรมของทา่นพระอาจารยแ์สดงอบรมพร่ำาสอน จงึไดเ้กิดความรู้สกึ 

สำานึกตัวว่า เป็นการหลอกลวง แต่นี้ต่อไปพวกผมจะตั้งใจปฏิบัติอยู่ในธรรม 

คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตามคำาแนะนำาสั่งสอนของพระอาจารย์ทั้ง ๓ องค์  

พระอาจารย์ฝ้ันเห็นผมของตาปะขาวยาวรุงรัง ท่านจึงได้ส่ังให้ไปตัดออกเสียตะปะขาว 

แกจะไม่ยอมตัด พูดอ้างว่าถ้าแกตัดผมออกเมื่อไรแกต้องตาย จนพระอาจารย์อ่อน 

ช่วยพูดรับรองว่าไม่ตายเพราะเหตุที่ตัดผม เขาจึงยินยอมตัดผมออก ภายหลัง 

จากธรรมต่อไก่ไท้สุขตัดผมยาวออกแล้ว มีพลานามัยร่างกายเป็นปกติสุข ทำาให้ 

พวกเขากับทั้งบริวารเพิ่มความเลื่อมใสในปฏิปทาความรู้ความสามารถของ 

พระอาจารยท์ัง้สามองคเ์ปน็อยา่งยิง่ ไดช้กัชวนกนัออกไปฟงัธรรมคำาแนะนำาสัง่สอน

เพิ่มจำานวนขึ้นทุกๆ วัน

ที่นั้นยังมีโยมผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นโรคไอเป็นเวลานานแล้ว ขณะที่เธอ 

มานั่งภาวนาก็ไอไม่หยุด พระอาจารย์ได้ยินเสียงไอจึงได้ถามผู้หญิงคนนั้นว่า ทำาไม

ไมไ่ปให้หมอเขาตรวจรกัษา หญงิคนนัน้ตอบวา่ ใหห้มอเขาตรวจรกัษา กนิยามามาก

ตอ่มากแลว้มนักไ็มเ่หน็หายสกัท ีเมือ่พระอาจารย์ทา่นได้ยินคำาตอบของผู้หญงิคนนัน้

แลว้ ทา่นกไ็ดใ้ชพ้ลงักระแสจติพจิารณากท็ราบวา่ เปน็เนือ่งมาจากกรรมเกา่ทีเ่ขาได้

เคยทำาไว้แต่ชาติก่อนตามมาให้ผลในชาตินี้ เขาจึงไอ รับประทานยาเท่าใดก็ไม่หาย 

แตจ่ะหายไดด้ว้ยอานภุาพพลังจากกำาลังจิตตภาวนา แลว้แผเ่มตตาจติ อทุศิสว่นกศุล 

ส่งถึงเจ้ากรรมนายเวร เมื่อเขาเหล่านั้นได้อนุโมนารับเอาซ่ึงส่วนกุศลผลบุญแล้ว  

ก็มีความผ่องแผ้วในจิต กลับมาเป็นมิตรกับเรา

พระอาจารย์จึงได้แนะนำาผู้หญิงที่เป็นโรคไอคนนั้นว่า เป็นด้วยกรรมไม่ดี 

ที่เราได้ทำาไว้แต่ชาติก่อน ถึงโยมจะกินยาเท่าไรก็ไม่หาย ให้โยมตั้งจิตอธิษฐาน  

นัง่ภาวนาทำาความเพยีรพยายามใหจ้ติรวมสงบลงเปน็สมาธแินว่แน ่เบากายสบายใจ

แจ่มใสปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจ แล้วแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศล เจาะจงส่งไปถึง 

เจ้ากรรมนายเวรที่โยมได้กระทำาไว้แต่ชาติก่อน อย่างนี้แน่นอนต้องหาย

โยมผู้หญิงคนนั้นครั้นได้ฟังคำาแนะนำาจากท่านพระอาจารย์ฝั้นดังนั้น ก็มี

จิตชื่นชมยินดีเลื่อมใส พอใจต่อการทำาความเพียรภาวนา ตั้งสติระลึกกายหายใจ
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ภาวนากำากบัอยูก่บัจติ มคีวามรูต้วัประคองไวไ้มใ่หใ้จฟุง้ซ่าน เปน็เวลานานทนทาน 

ต่อการนั่งภาวนาครานั้นอย่างไม่ลดละ จิตจึงสละละวางห่างออกไกลจากนิวรณ์

อ่อนสงบระงับสบายหายจากอาการไอ ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใส เป็นกำาลังใจให้โยม 

คนนัน้มศีรทัธา อดทนนัง่บรกิรรมคำาภาวนา เพ่งเพียรพยายามด้วยความ ฉนัทะ วริิยะ 

จิตตะ วิมังสา ด้วยอำานาจอิทธิบาทภาวนา ก็สามารถยังจิตให้สงบรวมมีอารมณ์ ๑  

แน่วแน่อยู่ในธรรมดวงเดียวเป็น สุขาเอกัคคตา มีความสุข วิเวกเอกัคคตา อยู่ด้วย

นามธรรม อาการป่วยไข้ไอประจำาก็สงบระงับกลับหายเป็นปกติอย่างไม่น่าเชื่อว่า 

จะมีขึ้นได้ แต่ก็ได้มีมาแล้ว โยมผู้หญิงคนนั้นมีความสุขกายสบายใจและดีใจมาก  

ได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิต อุทิศส่วนกุศลผลคุณสมบัติเจาะจงส่งไปถึงสรรพสัตว์ ทั้ง

มารดา บิดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ อินทร์ พรหม ยม มาร จงมารับสาธุการส่วนกุศล

ของขา้พเจ้าคราวครัง้นีเ้ถดิ คาถาทีท่า่นพระอาจารย์ฝัน้ไดส้อนใหโ้ยมคนนัน้ภาวนา

ว่าดังนี้ “สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ”

พระอาจารย์ฝั้นท่านได้พักอยู่ที่นั้นตามสมควรแก่อัธยาศัยแล้ว จึงได้ลา

ญาติโยมออกเที่ยววิเวก ทำาความเพียรในละแวกนั้นเป็นที่พอใจแล้ว ท่านก็ได้ 

เดินทางกลับมาหาครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนที่จังหวัดขอนแก่นอีก ท่านได้ไปพัก 

ที่วัดศรีจันทร์ ขณะเดียวกันทางวัดก็กำาลังจะจัดเตรียมบริขารจะบวชพระเณร 

เป็นจำานวนมาก ท่านได้รับมอบภาระในการตัดเย็บผ้า สบง จีวร สังฆาฏิสองชั้น 

กับผ้าบริขารอื่นอีกด้วยเป็นจำานวนมาก ท่านจึงต้องนั่งตัดเย็บตลอดทั้งกลางวัน 

กลางคืน ไม่มีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนเลย เพราะมีเวลาเหลือน้อย

หลังจากได้บวชพระเณรเสร็จแล้ว ท่านก็เริ่มกลับป่วยเป็นไข้มาลาเรียขึ้นมา

อีก พระอาจารย์ท่านได้รักษาตัวของท่านเองด้วยวิธีการพักผ่อนภาวนารักษาจิตใจ

ให้สงบ เป็นธรรมโอสถที่ท่านพระอาจารย์ได้เคยนำาเอามาใช้ในเวลาอาพาธตามที่ 

ท่านเคยปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่หายสนิท เพียงทุเลาเท่านั้น ท่านได้ระลึกถึงภูระงำา  

นึกอยากจะไปจำาพรรษาอยู่บำาเพ็ญเพียรภาวนาที่นั้น คงจะได้รับความสงบสงัด 

ปฏิบัติเพิ่มพูนกำาลัง สมาธิ สติ ปัญญา วิชชา วิมุตติ ให้ปรากฏประจักษ์แจ้งชัดใน

ปจัจุบนั ทา่นจงึไดเ้ขา้ไปอำาลาทา่นพระอาจารย์สงิห ์และพระอาจารย์มหาปิน่ ไปอยู่ 

จำาพรรษาบนภูเขาระงำา ท่านพระอาจารย์สิงห์พูดว่า ท่านฝั้นพาพระหัวโจกขึ้นไป 

อยู่ภูเขาภาวนาศึกษาอบรมกับท่านด้วย พระอาจารย์ฝ้ันท่านยังไม่ทราบว่า 
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พระหัวโจกที่ท่านพระอาจารย์สิงห์บอกนั้นเป็นใคร แต่พอมองเห็นมือท่านยกขึ้น 

ช้ีตรงไปที่พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ ท่านจึง อ๋อ ท่านกงมานี้เอง ท่านว่า 

พระหัวโจก (ท่านพูดหยอกแบบกันเอง) ท่านพระอาจารย์ฝั้นกับพระอาจารย์กงมา

จึงได้ออกเดินทางไปอยู่จำาพรรษาบนภูเขาระงำาด้วยกัน

พรรษาที่ ๗ พุทธศักราช ๒๔๗๔

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ปี พ.ศ. ๒๔7๔ พรรษาที่ 7 ท่านได้มาจำาพรรษา

อยู่ที่บนภูเขาระงำา อำาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ตลอดเวลาตั้งแต่พระอาจารย์ฝั้น 

ป่วย เป็นไข้เรื้อรังยังไม่ขาด ยิ่งมาอยู่บนภูเขาระงำาย่ิงกลับกำาเริบหนักข้ึนอีก  

ทำาให้ปวดตามเนื้อตามตัวทั่วไปหมด นั่ง นอน ยืน เดิน มีแต่ปวดทุกอิริยาบถ  

ปวดไปหมดเหลือที่จะอดทน ถึงอย่างนั้นพระอาจารย์ท่านเป็นนักต่อสู้ที่มีจิตใจ

กล้าหาญ เป็นศิษย์ที่ได้รับการฝึกจิตมาแล้วอย่างชำานาญจากพระอาจารย์โด่งดัง  

ท่านเป็นศิษย์มีครู ฝึกศึกษาวิชาเพลงนักรบกับข้าศึก (คือกิเลส) จากอาจารย์ที่ดี

ฝมีอืเอก (พระอาจารย์ม่ัน ภรูทิตัตะมหาเถระ) ทา่นจงึไมม่คีวามอาลยัหว่งใยในชวีติ

เย็นค่ำาวันหนึ่ง ท่านได้พิจารณาถึงทุกข์ที่ท่านได้รับและทรมานทั้งร่างกาย

และจิตใจ ได้บังเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกาย ไม่เสียดายอาลัยในชีวิต  

ท่านจึงได้ตั้งจิตปรารภความเพียรอย่างอุกฤษฏ์ ถึงชีวิตจะแตกดับก็ยอม เราจะ 

นัง่สมาธภิาวนาจนมนัหาย ถา้ไมห่ายตายกย็อม ทา่นจงึไดอ้อกไปนัง่ทีบ่นรา้นเตีย้ๆ 

อยู่ใต้ร่มไม้ข้างนอก เป็นที่มีอากาศโล่งโปร่งสดชื่นสบาย ท่านได้นั่งตั้งกายตรง  

ดำารงสติไว้มั่น เพียรเพ่งต่อสู้กำาหนดรู้เวทนา เป็นทุกข์ที่มีกำาลังกล้าจากอาการ 

เจ็บไข้ในเวลานั้น

พระอาจารย์ท่านกำาหนดรู้ทุกขเวทนาที่เผ็ดร้อนเจ็บแสบกล้าในเวลานั้น

ทัง้หมดรวมเปน็ทกุขสัจจะ ในทกุขเวทนาขนัธ ์เปน็ขนัธมาร เปน็มารกอ่กวนขดัขวาง

หลอกลวงใหเ้ราหลง เราจงึไมไ่ดป้ระสบพบทางอนัสงบสขุ ขันธมารมนัไมไ่ดเ้ปน็มติร 

กับเรา มันเบียดเบียนเรา บีบคั้นเราตลอดเวลา ข้ารู้ข้าเห็นด้วยตัวมันแล้ว 

โดยความเปน็จรงิวา่ ทกุขน์ีเ้ปน็มารอนัโหดรา้ยทีส่ดุ มารคอื ทกุขขนัธ ์เปน็ศตัรขูองเรา 

อย่างฉกรรจ์ เราจะต้องต่อสู้เพื่อปราบศัตรูให้สิ้นซากไปจากเรา ทุกขขันธมารนี้มัน



ประวัติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ๕๓

อยูร่อบตวัเราอยา่งแนน่หนา เหมือนภเูขาหนิลว้นสงูจรดฟา้ ตัง้อยูโ่ดยรอบทัง้ ๔ ทศิ  

แต่ละทิศกลิ้งเข้ามาหากัน หาช่องที่จะหลบหลีกลอดออกไปก็ไม่มีแม้แต่น้อย

ท่านได้กำาหนดเอาทุกขเวทนาที่เป็นปัจจุบัน ตั้งสติระลึกทุกขเวทนานั้นมา

เป็นเวทนาสติปัฏฐานภาวนา สัมปชาโน มีความรู้ตัว มีความอดทน มีความเพียร 

เพ่งเผากิเลสที่อาศัยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแล้วเกิดข้ึนจนพินาศ ท่านพยายามด้วย

สติปัญญาอันคมกล้า ทุกขเวทนาไม่สามารถข่มขี่ขู่เข็ญครอบงำาจิตของท่านได้  

จิตก็รวมสงบ เวทนาก็ดับ พร้อมทั้งวิตก วิจาร ทุกข์ ปีติ สุข ก็ดับๆๆๆๆ ไปหมด 

เหลือแต่ เอกัง จิตตัง จิตดวงเดียวเป็นอุเบกขารมณ์อยู่ด้วย อัปปนาจิต ตลอดคืน 

ยังรุ่ง ทุกขเวทนาที่เคยมีกำาลังกล้าก็ได้ถูกแผดเผาด้วยขันติธรรม ความอดกลั้น

ทนทานและด้วยความเพียร อันเป็น ตปะ เครื่องเผากิเลส ทั้งกองทุกข์ก็ได้ดับ

หมดสิ้นไปด้วยกับความสงบอย่างสนิท ชนิดที่ถอนรากถอนโคนที่ยังไม่เคยพบเห็น 

เป็นมีมาก่อนเลย

ท่านนั่งตั้งสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวค่ำาจนรุ่งเช้าขึ้นวันใหม่ ถึงเวลาพระเณร 

ออกบิณฑบาตแล้ว ท่านก็ยังนั่งตั้งตัวเที่ยงตรงแน่วแน่เฉยอยู่ พระเณรไปบิณฑบาต

กลับมาแล้วท่านก็ยังนั่งอยู่ จัดเตรียมอาหารรอคอยท่านจนสาย ท่านก็ยังนั่งท่าตรง

ดำารงสติเที่ยงมั่นเหมือนจะไม่ได้หายใจอย่างนั้นแหละ พระเณร ใครๆ ก็ไม่กล้า

เขา้ไป แตพ่อเหน็ตะวนัขึน้สายจนสดุวสิยัทีจ่ะรอคอยไดแ้ลว้ สามเณรองค์หนึง่จงึได้

คอ่ยยอ่งคลานเขา้ไปใกล้ๆ  ทา่นแลว้กราบ กพ็อดจีติของทา่นไดถ้อนออกจากสมาธ ิ

ปรากฏได้ยินเสียงสามเณรกราบ ท่านพระอาจารย์ได้ลืมตามองดูสามเณร

ทา่นมองเหน็สามเณรครัง้แรกทา่นบอกวา่ เหน็เหมอืนไมใ่ชส่ามเณร เหมอืน

กะสัตว์อะไรที่ท่านยังไม่เคยรู้จัก พอได้ยินเสียงสามเณรพูดนิมนต์ให้ไปฉัน จึงได้

รู้ว่าเป็นสามเณร ท่านจึงได้พูดกับสามเณรว่า ฉันอะไร เรายังไม่ได้ไปบิณฑบาต  

พวกกระผมไปบิณฑบาตกลับมาและได้จัดอาหารรอคอยท่าท่านอาจารย์ เวลานี้

ตะวันสายประมาณเกือบ ๑๐ โมงกว่าแล้ว โอ้ ๑๐ โมงกว่าแล้วหรือ แหม เรานั่ง

ปรากฏเหมือนว่านั่งประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง สามเณรถวายการปฏิบัติกิจเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นพระอาจารย์จึงได้ไปนัง่ฉนัอาหารบณิฑบาต พรอ้มดว้ยพระภกิษุ

สามเณร แต่วันนั้นปรากฏว่าฉันสายมากผิดปกติเป็นประวัติการณ์
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ต้ังแต่วนันัน้มา อาการอาพาธดว้ยไขม้าลาเรียกไ็ดด้บัสญูสลายหายเปน็ปกต ิ 
ท่านก็มีความอิ่มเอิบด้วยความสงบสุข ด้วยความวิเวก สงบวิเวกทั้งกาย ทั้งจิต  
ทัง้อปุธกิเิลส เปน็ความสงบสุขอยา่งเยีย่มยอด ตลอดทัง้กลางวนักลางคนื นอน เดนิ 
นัง่ กเ็ปน็สขุ ทา่นยงัไดร้ำาพงึระลกึถงึพระองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เมือ่สมยั
พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆ พระองค์ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ ๔๙ วัน ถ้าอย่างนี้ก็ควรนั่งได้
เพราะไมม่ทีกุขท์ีไ่หนอะไรมาจากไหนทีจ่ะมากอ่กวน มแีตค่วามสขุลว้นๆ ทีเ่กดิแต่
ความวิเวกภายในจิตใจ

ในคืนวันหนึ่ง ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านนั่งภาวนา พอจิตกำาลังจะรวมสงบ
แวบออกไป ก็ปรากฏนิมิตเห็นผู้หญิงสาวท้องมีครรภ์แก่คนหนึ่ง ปวดท้องจะคลอด
บุตร ท่านจึงได้เทศน์เตือนสติให้หญิงคนนั้นภาวนาท่องบริกรรมด้วยคาถาดังนี้ 
“โสตถิ คัพภัสสะ” ดังนี้ หญิงนั้นก็คลอดอย่างง่ายดาย เป็นเด็กชายแล้วใหญ่เติบโต 
รา่งกายสมบูรณ ์ลกุขึน้เดนิออกวิง่ไปวิง่มาทำาการทำางานไดอ้ยา่งนา่อศัจรรย ์วนัตอ่มา 
มีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งได้พาลูกสาวมีครรภ์ ข้ึนมาหาท่านพระอาจารย์ฝั้น แล้ว 
กราบเรียนปรับทุกข์ให้ท่านฟังว่า ลูกสาวของดิฉันคนนี้มีท้องแก่จวนจะคลอดแล้ว 
ดิฉันเป็นทุกข์กระวนกระวายใจมาก เพราะเขาพึ่งมีครรภ์ครั้งแรกด้วย คิดกลัวว่า
จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตลูกสาวของดิฉัน ขอพระคุณท่านพระอาจารย์ ได้มีความ
เมตตาเป็นที่พึ่งแก่ลูกสาวของดิฉันด้วย กรุณาช่วยชีวิตลูกสาวของดิฉันไว้อย่าให้ 
มีอันตรายด้วยเถิด

ท่านอาจารย์จึงคิดรำาพึงแต่ในใจว่า เร่ืองนี้เองที่ปรากฏเป็นนิมิตให้เราเห็น
มากอ่นแลว้แตเ่มือ่คนืพรอ้มทัง้คาถา ทา่นพระอาจารยจ์งึไดพ้ดูปลอบใจวา่ไมเ่ปน็ไร
ดอกโยม อาตมาจะช่วย ให้พากันทำาใจให้สบาย อาตมารับรองไม่เป็นไร ว่าแล้ว
ท่านพระอาจารย์ก็พาโยม ๒ คนแม่ลูกประกาศปฏิญาณตนรับพระไตรสรณคมน์  
โดยท่านเป็นผู้นำาว่า ให้เขาว่าตาม ว่า

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  
ท่านเตือนว่า กราบลง ๑ ครั้ง นี่เรากราบพระพุทธ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลง ๑ ครั้ง นี่เรากราบ
ระลึกถึงคุณพระธรรม

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบลง ๑ ครั้งนี้  
เรากราบระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์
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ท่านพระอาจารย์ นำาว่า นะโม ๓ หน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้า 

ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระธรรม 

ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระอริยสงฆ์ 

ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้า  

แม้เป็นครั้งที่สอง

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระธรรม  

แม้เป็นครั้งที่สอง

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระอริยสงฆ์  

แม้เป็นครั้งที่สอง

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระพุทธเจ้า  

แม้เป็นครั้งที่สาม

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระธรรม  

แม้เป็นครั้งที่สาม

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งคุณพระอริยสงฆ์  

แม้เป็นครั้งที่สาม

ท่านนำากล่าวคำาปฏิญาณตนเป็นอุบาสิกา

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ,  

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค ปาณุเปตัง  

สะระณัง คะตัง.
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ทตุยิมัปาหัง ภนัเต, สุจิระปะรนิพิพตุมัป,ิ ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค ปาณุเปตัง  

สะระณัง คะตัง.

ตะตยิมัปาหัง ภนัเต, สุจิระปะรนิพิพตุมัป,ิ ตงั ภะคะวนัตงั สะระณงั คจัฉาม,ิ  

ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ, อุปาสิกัง มัง สังโฆ ธาเรตุ, อัชชะ ตัคเค ปาณุเปตัง  

สะระณัง คะตัง.

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ ว่าเป็น 

ที่พึ่งที่นับถือ ขอพระสงฆ์จงจำาไว้ว่า ข้าพเจ้านี้เป็นอุบาสิกา ในพระพุทธศาสนา

ตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป ตราบเทา่สิน้ชวีติแหง่ขา้พเจา้นีแ้ล แลว้ทา่นนำาสวดพทุธคุณตอ่

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต 

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ให้หมอบลงแล้วว่า

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตตะสา วา, พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, 

พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ. เงยขึ้นแล้วว่า

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทฏิฐโิก อะกาลโิก เอหปิสัสโิก โอปะนะยโิก  

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ให้หมอบลงแล้วว่า

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตตะสา วา, ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, ธัมโม  

ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม. ให้เงยขึ้นแล้วว่า

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  

สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน  

ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ อาหเุนยโย ปาหเุนยโย ทกัขิเณยโย อญัชะลกีะระณี

โย อะนุตตะรัง ปุญญัก เขตตัง โลกัสสาติ

ให้หมอบลงแล้วว่า

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตตะสา วา, สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สังโฆ

ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ. แล้วให้เงยขึ้น
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ต่อไปท่านนำาสวด แผ่เมตตาตน

อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ อัพฺยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ  

โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (นี้แผ่เมตตาตนแล) ท่านนำาสวดแผ่เมตตาสัตว์

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัพเพ สัตตา  

อัพฺยาปัชฌา โหนตุ สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง  

ปะริหะรันตุ (นี้องค์เมตตาแล)

สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ (นี้องค์กรุณาแล)

สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ (นี้องค์มุทิตาแล)

สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะ 

ปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา  

ภะวิสสันติ (นี้องค์อุเปกขาแล)

เสร็จแล้วท่านสอนให้ภาวนาโดยท่านนำาว่าให้เขาว่าตาม ดังนี้

พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ

แล้วท่านให้ว่า พุทโธๆ คำาเดียวตลอดไป ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านเทศน์

อบรมสัง่สอนพธีิปฏบัิตใินพระไตรสรณคมน ์ตลอดถงึการเคารพกราบไหว ้นอ้มนกึ 

ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาภาวนาทุกวันทุกเวลาพอสมควรแล้ว 

ท่านจึงหยิบเอากระดาษซองบุหรี่มาเขียนคาถาคลอดบุตร ตามที่ท่านได้นิมิต

แต่เมื่อคืนว่า โสตถิ คัพภัสสะ ท่านเขียนเสร็จแล้ว เอาวางให้ลูกสาวยายคนนั้น 

ท่องภาวนา หญิงสองคนแม่ลูกกราบลากลับบ้าน 

หญิงลูกสาวได้คาถาแล้วก็ต้ังใจท่องจำา ระลึกนึกบริกรรมภาวนาอยู่ตลอดเวลา 

เพราะกลัวตาย วาระสุดท้ายวันเวลาก็มาถึง หญิงคนนั้นก็ได้คลอดบุตรออกมา

อย่างง่ายดายโดยความสวัสดีไม่มีอันตรายและความเจ็บปวด ทำาให้ทั้งแม่และลูก

ต่างมีความดีอกดีใจมาก ยิ่งเพิ่มความเคารพและเลื่อมใสในองค์พระอาจารย์ฝั้น 

ยิง่ขึน้ สว่นประชาชนชาวบ้านได้ทราบขา่วกพ็ากนัหลัง่ไหลขึน้ไปหาพระอาจารยฝ์ัน้ 

บนภูระงำา ไปทำาบุญฟังธรรมจำาศีล ภาวนา และขอเรียนคาถาคลอดบุตร  

ท่านพระอาจารย์ก็บอกสอนให้ทุกผู้ทุกคนไม่เลือกแต่ผู้ใด
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ที่บนภูเขาระงำานี้เอง ท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งด้วยมือของท่านเอง 

เป็นอักษรไทยน้อย (ที่ภาคโน้นเรียกตัวหนังสือธรรม) จากหนังสือใบลาน ชื่อว่า 

“อภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย” (ได้เคยพิมพ์แล้วอยู่ในหนังสือ อนุสรณ์งานศพ

พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ) เป็นลายมือของท่านเองทั้งหมด ท่านเขียนหนังสือ 

อักษรธรรมได้สวยมาก พร้อมทั้งมีคำาอธิบายมีข้ออุปมาอุปไมยอย่างลึกซึ้ง 

แจม่แจง้ ยงัไมเ่คยเหน็ใครทีไ่หนจดัทำามากอ่น เมือ่เวลามงีานศพก็นมินตพ์ระมาสวด

มาติกาบังสุกุล เท่านั้น พวกเราไม่ทราบความหมาย และมีอรรถาธิบายว่าอย่างไร  

เป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าศึกษามาก ผู้ใคร่ต่อการศึกษาควรหามาอ่าน

เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวจาริกเดินธุดงค์ไปพักบำาเพ็ญเพียร

ภาวนา ในท้องที่เขตอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่นไปพบกับพระอาจารย์สิงห์  

พระอาจารย์มหาปิ่น อยู่ที่นั้นโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน

ตั้งสำานักวัดป่าศรัทธาราม นครราชสีมา

ทีพ่ระคณะกรรมฐานมทีา่นพระอาจารยส์งิห ์ขนัตยาคโม (เจา้คณุพระญาณ

วิศิษฏ์) เป็นหัวหน้าได้นำาคณะพระกรรมฐานมาเผยแพร่ อบรมสั่งสอนประชาชน

ชาวจังหวัดนครราชสีมา สมัยนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสะมหาเถระ อ้วน)  

เมือ่ยงัเปน็ทีพ่ระพรหมมุน ีดำารงตำาแหนง่เจา้คณะมณฑลอสีาน ยา้ยจากเมอืงอบุลฯ  

มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ในเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ท่านพระอาจารย์ฝั้นเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า สมเด็จท่านคงว้าเหว่ เนื่องจาก

เมื่อก่อนท่านเจ้าคุณสมเด็จฯ ท่านอยู่วัดสุปัฏฯ เมืองอุบลฯ เคยมีลูกศิษย์ลูกหาทั้ง

คฤหสัถ ์และบรรพชติจากทกุทศิทกุทางหอ้มลอ้มดว้ยความเคารพนบัถอื อยูใ่กลช้ดิ 

สนิทสนมเป็นอันมาก ท่านย้ายมาอยู่นครราชสีมาใหม่ๆ คงมีคนและลูกศิษย์ลูกหา 

นอ้ย จึงเปน็เหตใุหท้า่นระลกึถงึพระอาจารยส์งิห ์และพระอาจารยม์หาปิน่ ทา่นเปน็ 

พระคณาจารย์มีคนเลื่อมใสเคารพนับถือมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ท่านได้พาคณะ

ลูกศิษย์ของท่านเป็นจำานวนมาก กำาลังออกเผยแพร่พร่ำาสอนอบรมธรรมะปฏิบัติ

กรรมฐานอยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น สมเด็จฯ จึงหาวิธีออกอุบายเดินทางไป 

ตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อจะได้ไปพบกับพระอาจารย์สิงห์ ซ่ึงเป็น

สัทธิวิหาริกของสมเด็จฯ ท่าน



ประวัติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ๕๙

เมื่อสมเด็จฯ มาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว สมเด็จฯ ท่านได้ถามหาท่าน 

พระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปิ่น แล้วมีบัญชาว่าท่านต้องการพบ  

เมื่อท่านพระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาปิ่นได้เข้าพบกับสมเด็จฯ  

สมเด็จฯ จึงส่ังให้พระอาจารย์สิงห์และท่านพระอาจารย์มหาป่ินพาคณะพระกรรมฐาน 

ไปชว่ยทางจงัหวดันครราชสมีา พระอาจารย์สงิหซ่ึ์งเปน็หวัหนา้คณะจงึไดพ้าลกูศิษย์

พระคณะกรรมฐานพรอ้มดว้ยบรษิทับรวิารเปน็จำานวนมาก ออกเดนิทางมาเผยแพร่

ฝึกหัดปฏิบัติภาวนากรรมฐาน อบรมสั่งสอนประชาชนชาวนครราชสีมา

พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ ก็ได้เดินทางร่วมกับคณะมาคราวครั้งนั้นด้วย 

ครั้งแรกมาพักที่วัดสุทธจินดา ในเมืองนครราชสีมา คุณหลวงชาญนิคม ผู้บังคับฯ  

ตำารวจกองเมืองนครราชสีมา มีศรัทธายกที่ดินถวายเป็นสำานักพระกรรมฐาน  

หลังกองช่างกลรถไฟนครราชสีมา ที่วัดป่าสาลวันอยู่ทุกวันนี้ หลังจากรับ 

ถวายที่ดินของคุณหลวงชาญฯ เรียบร้อยแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  

(ตสิโส อว้น) ไดพ้าพระอาจารย์สงิห ์พระอาจารยม์หาปิน่ (เปน็นอ้งชายพระอาจารย์

สงิห์) และพระอาจารยฝ์ัน้ ไปเย่ียมทา่นเจา้คุณอบุาลคุีณปูมาจารย ์(สริจินัโท จนัทร)์ 

วดับรมนวิาส กรงุเทพฯ เพราะไดท้ราบขา่ววา่ทา่นเจา้คุณพระอบุาลฯี ขาหกั ทา่นพกั 

ที่วัดบรมนิวาส ตั้งแต่เดือน ๓ จนถึงเดือน ๖ จึงได้กลับจังหวัดนครราชสีมา

ตอนนี้จักได้นำาท่านผู้ใคร่ต่อการศึกษาและท่านผู้คงแก่การปฏิบัติได้อ่าน 

เพื่อจักได้ทราบจริยานุวัตร อันเป็นปฏิปทาบารมีส่วนหนึ่งของพระอาจารย์ฝั้น  

อาจารเถระ จากจริยานุวัตรอันดีงามทั้งหลายเหล่านี้เอง เป็นบารมีส่งเสริมให้ท่าน

ได้รับความเคารพนับถือว่า เป็นปูชนียภิกขุรูปหนึ่ง ในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน

ผู้เขียนได้ฟังแล้วจากพระอาจารย์ฝั้นเล่าให้ฟังว่า ตลอดเวลาที่ท่านพักอยู่

ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ คราวนั้น มีแต่ท่านองค์เดียวต้องออกจากที่พักแต่เช้าๆ  

ต้องไปปฏิบัติพระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์มหาปิ่น และสมเด็จฯ ถวายน้ำา ถวาย

ไม้สีฟัน และยาสีฟัน ถวายผ้าเช็ดตัว เทและล้างกระโถน ชำาระทำาความสะอาด  

เก็บที่นอน หมอนมุ้ง เอาบาตร อาสนะ กระโถน กาน้ำา ออกไปปูแต่งตั้งไว้ที่โรงฉัน

เวลาเดียวกัน เสร็จจากปฏิบัติพระอาจารย์สิงห์แล้วก็ไปปฏิบัติพระอาจารย์มหาปิ่น

และสมเด็จฯ เหมือนดังกล่าวแล้ว ปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันๆ ก่อนออกรับบิณฑบาต 
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ถวายท่านพระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์มหาปิ่น และสมเด็จฯ ด้วย สมเด็จฯ ท่าน

ไม่เคยสะพายบาตร พระอาจารย์ฝั้นถวายแนะวิธีสะพายและวิธีเปิดฝาบาตรปิด

ฝาบาตรเวลาอาหารในบาตรสมเด็จฯ เต็ม ท่านรีบถ่ายเอาอาหารออกด้วยเกรงว่า 

สมเด็จฯ จะหนัก เวลากลับจากบิณฑบาต ท่านก็จัดบาตรจัดอาหารใส่บาตร  

นำาอาหารที่ท่านเคยฉันถวาย เอาอาหารที่ท่านไม่ฉันออก เพราะไม่ถูกกับธาตุของ

ทา่น เมือ่ทา่นฉนัเสรจ็แล้วทา่นตอ้งล้าง เชด็ ทำาความสะอาดบาตรทัง้ ๔ ใบของทา่น

ด้วย เสร็จแล้วนำาเอาไปเก็บไว้

ทีก่ลา่วมานีก้ลา่วเฉพาะเวลาทีท่า่นพำานกัอยู่ทีว่ดับรมนวิาส เสมอืนทา่นยัง

เปน็พระนวกะบวชใหม ่ทา่นไดไ้ปอยูท่ีไ่หนกบัพระอาจารย์องค์ใด ทา่นปฏิบตัติัง้อยู่

จริยานวัุตรอันดงีามเปน็ประจำานสิยัตวัองคท์า่นตลอดไป ทา่นเปน็ผูม้ปีกตขิยันหมัน่

เพียร มีความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำาบากในกิจการงานที่รู้ว่าเป็นประโยชน์ 

ทั้งส่วนของท่านและของคณะส่วนรวม ตลอดถึงประโยชน์ประเทศชาติ ศาสนา  

ทา่นมคีวามเคารพออ่นนอ้มกับพระเถระผู้ใหญผู่เ้ปน็ครเูปน็อาจารยม์าก ทา่นไปอยู่

กับพระอาจารย์องค์ใดหรือหมู่ใด คณะใดที่ไหน พระอาจารย์องค์นั้น หรือหมู่นั้น  

คณะนั้น และสถานที่นั้นๆ ไม่เคยมีความหนักอกหนักใจ หรือความวุ่นวายเสียหาย 

จากพระอาจารย์ฝั้นแม้แต่น้อยเลย เพราะปฏิบัติด้วยความเคารพและเลื่อมใส 

ในพระธรรมวินัยจากใจจริงมั่นคงอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและ 

ลบัหลงั ทา่นมสีตปิญัญาเฉลียวฉลาดองอาจแกลว้กลา้ รา่เรงิ ทา่มกลางชมุนมุชนชัน้

ทุกคณะทุกบริษัท

ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านมีน้ำามันผึ้งที่ท่านได้กลั่นเอาจากขี้ผึ้งแท้ ที่เรียกว่า 

ขึผ้ึง้บรสิทุธิ ์สำาหรบัทาแก้ปวด เคล็ดยอก ตามมอืเทา้ แขง้ขา มไีวป้ระจำา ไปทีไ่หนทา่น

ก็พาติดตัวไปด้วย เวลาสมเด็จฯ พักผ่อนกลางวัน ท่านก็เอาน้ำามันผึ้งเข้าไปปฏิบัติ

นวดเทา้ถวายสมเดจ็ฯ ทกุวนัๆ สมเดจ็ฯ รกัและนบัถอืเชือ่ถอืในองค์พระอาจารยฝ์ัน้ 

มาก สมเด็จฯ ท่านได้พูดออกปากกล่าวปวารณากับท่านพระอาจารย์ฝั้นเสมอๆ  

วา่ ทีพ่วกเธอถกูฉนัตกัเตอืนสัง่สอน บางครัง้จนตอ้งถกูด ุถกูดา่ วา่กลา่วดว้ยเจตนา

หวังดี เธอมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรบ้าง ท่านกราบเรียนตอบสมเด็จฯ ว่า  

ถ้าพระเดชพระคุณไม่ว่ากล่าวดุด่าส่ังสอนพวกเกล้าฯ แล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะให้ใคร

มาดุด่าว่ากล่าวตักเตือนพร่ำาสอนพวกเกล้าฯ คำาที่พระเดชพระคุณดุด่าว่ากล่าว 
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ตักเตือนพร่ำาสั่งพร่ำาสอนพวกเกล้ากระผม เกล้าฯ มีความเคารพนับถือว่า มีคุณค่า

อันประเสริฐสูงสุด ย่ิงกว่าคำาสรรเสริญเยินยอของชาวโลกเสียหลายร้อยเท่าพันทวี  

จากคำาตอบตรงนี้แหละสมเด็จฯ มีความพอใจมาก เออฉันก็คิดเห็นอย่างนี้  

จึงได้ว่ากล่าวไปอย่างนั้น แต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ดุด่าว่าพวกเธอและใครๆ อีกแล้วน่ะ  

บอกคณะกรรมฐานของพวกเธอให้ทราบด้วย ฉันจะไม่ใช้อารมณ์โมโหโทโสกับ 

พวกเธออีกนะ ตั้งแต่นี้ต่อไป สมเด็จฯ ท่านพูดปวารณาอย่างนี้กับพระอาจารย์ฝั้น 

ท่านพระอาจารย์ฝ้ันเข้าไปปฏิบัติเวลาท่านพักผ่อนตอนกลางวันประจำาทุกๆ วัน  

มีวันหนึ่ง พระอาจารย์ฝ้ันท่านลงไปซักผ้าอยู่ข้างล่าง ท่านกำาลังนั่งซักผ้าจีวรอยู่  

ได้ยินเสียงของแข็งกระทบกับฝากุฏิอยู่ข้างบนดังเปรี้ยง แล้วเสียงกลิ้งคลุกๆๆ  

ออกไป ท่านพระอาจารย์คิดในใจว่ามีเรื่องอะไรอีกแล้ว จึงได้ลุกไปดู เห็นสมเด็จฯ 

ยืนที่ประตูห้อง กำาลังดุพระองค์หนึ่งอยู่ พอท่านได้มองเห็นพระอาจารย์ฝั้นขึ้นไป  

สมเด็จฯ รีบเข้าห้องปิดประตูเงียบไปเลย พระอาจารย์กลับลงไปซักผ้าและย้อม

ผ้าสบงจีวรอีก มีพระมหาเปรียญองค์หนึ่ง ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ กับกุฏิสมเด็จฯ นั้นแหละ  

ได้เดินไปเห็นพระอาจารย์ฝ้ันซักผ้าและย้อมผ้า ได้มีศรัทธาเกิดข้ึนในใจ ใคร่อยากได้บุญ  

จึงได้ขอช่วยซักย้อมผ้ากะท่านพระอาจารย์ฝั้น ท่านอาจารย์เห็นพระมหาองค์นั้น

ยงัซกัผา้ยอ้มผา้ไมเ่ปน็ ทา่นจงึไดแ้นะสอนใหพ้ระองคน์ัน้เขา้ใจในวธิซีกัและยอ้มผา้

พระองค์นั้นจึงได้ออกปากพูดขึ้นให้ท่านอาจารย์ฟังว่า อ้อ อย่างนี้เอง  

เมื่อก่อนพระอาจารย์มั่นท่านได้มาซักและย้อมผ้าสบงจีวรของท่านอยู่ที่นี้ ผมได้ไป

ขอซักและย้อมผ้าช่วยท่าน แต่ท่านไม่ยอมให้ผมช่วย และพระอาจารย์มั่นท่านได้

พูดว่า พระวินัยท่านเรียนอยู่ถึง ๕ ปีก็ยังไม่จบ ผมนึกแต่ในใจว่า เรียนวินัยอะไรถึง  

๕ ปไีมจ่บ เราเรยีนไม่ถงึปทีอ่งนวโกวาทไมก่ีว่นักจ็บ เดีย๋วนีผ้มรูต้วัวา่ตวัเองพึง่รูจ้กั 

พระวินัยของตัวเองจากการแนะนำาของท่านอาจารย์วันนี้เอง ผมยังซักผ้าย้อมผ้า

สบงจีวรไม่เป็น ถึงทำาได้ก็ไม่ถูกต้องตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ 

การซักผ้า ย้อมผ้า เป็นวินัยของเราผู้เป็นพระทั้งนั้น

หลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้ไปพักที่วัดป่าดอนขวาง นครราชสีมา 

พระองค์นั้นได้ออกจากวัดบรมฯ ตั้งใจไปฝึกหัดปฏิบัติภาวนาเจริญธรรมกรรมฐาน

กับท่านพระอาจารย์ฝั้น ที่วัดป่าดอนขวาง วันหนึ่งคณะญาติโยมนำาผ้าขาวเป็นไม้
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หลายๆ พับมาทอดเป็นผ้าป่ามหาบังสุกุลเป็นจำานวนมาก ท่านพระอาจารย์ฝั้น 

ไดท้ำาการตดัเย็บเปน็ผา้สบง จวีร ถวายพระภกิษสุามเณรทีข่าดแคลน ทา่นมหาอยาก

จะเปลีย่นผา้สงัฆาฏใิหม ่เพราะผนืเกา่คร่ำาครา่มาก จงึได้เรียนใหท้า่นพระอาจารย์ฝ้ัน 

ทราบ พระอาจารย์จึงเอาผ้าให้เลือก เมื่อท่านมหาเลือกผ้าได้แล้ว ท่านบอกให้ท่าน 

มหา วัด กะ ตัดเอาเองตามใจชอบ แต่ก็ตัดไม่เป็น ท่านพระอาจารย์จึงวัดกะตัดให้  

แล้วบอกให้พระมหาเย็บเอาเอง ท่านก็เย็บไม่เป็นอีก ท่านพระอาจารย์ก็เย็บให้  

เสรจ็แลว้บอกทา่นมหาถกัลกูดมุ รงัดมุ และใหต้ดิลูกดุม รังดุมเอาเอง แตท่า่นองค์นัน้ 

ก็ทำาไม่เป็นสักอย่าง คราวนี้ทำาให้พระมหาองค์นั้นมีความสำานึกรู้สึกตัว ว่าตัวเอง 

ยงัไมไ่ดเ้รยีนรูพ้ระวนิยัเลย จึงได้บอกประกาศตวัเองใหค้ณะญาตโิยมซึง่นัง่อยูท่ีน่ัน้ 

ฟังว่า อาตมาเพิ่งมาฝึกหัดเรียน ก ข ใหม่ พระคณะปฏิบัติท่านเรียนรู้พระวินัย 

จริงๆ อาตมายังโง่มาก ทำาอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง นี้แหละ พระอาจารย์มั่นท่านพูด

ให้อาตมาฟังว่า ท่านเรียนพระวินัย ๕ ปีจบ นี้เป็นความจริง

เมื่อท่านพระอาจารย์ฝั้นยังพำานักอยู่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ วันหนึ่ง  

ทา่นพระอาจารย์สงิห์ใดพ้าท่านพระอาจารย์ฝัน้ไปฟังเทศน์ทา่นเจ้าคณุพระปญัญา 

พิศาลเถร (หนู) วัดปทุมวนาราม สมัยนั้นรถยนต์หายาก ต้องย่ำาไปด้วยเท้า  

ในระหว่างทางท่ีท่านกำาลังเดินไป ได้พบกับหญิงสาวคนหน่ึงเดินสวนทางมา  

พอได้เห็นเท่าน้ันแหละ ท้ังๆ ท่ีไม่เคยได้รู้จักมักคุ้นมาก่อน ไม่ทราบว่าเขาช่ือเรียงเสียงไร  

พ่อแม่ เรือนชาน บ้านช่อง พี่น้องวงศ์วานของแม่สาวคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน  

ช่ัวขณะที่เห็นเท่านั้น ทำาให้เกิดอารมณ์ปลาบที่หัวใจทันที เกิดความรักใคร่พอใจ 

ในตัวแม่สาวคนนั้น วางไม่ลง พยายามหาอุบายพิจารณาแก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้ผล 

อุบาย สต ิปญัญา สมถะ วปิสัสนากก็ลบักลายหายหนา้ไปหมด ความรักความใคร่นี ้

มิได้เลือกกาล สถานที่ เลว ดี มี จน แต่อย่างใด มันข่มเหงหัวใจของสัตว์ทั้งหลาย

โดยมไิด้เลอืกหนา้วา่เปน็ใคร ชนชัน้ วรรณะไหน ไมไ่ดเ้วน้ทัง้นัน้ แตก็่ไดม้คีวามรู้สกึ

สำานกึตวัอยูเ่สมอมไิดป้ระมาท ขณะเดยีวกนัทา่นกไ็ดเ้ตอืนตวัทา่นเองวา่ เราจำาตอ้ง

ขจัดอารมณ์อันเป็นหลุมรักอันกว้างใหญ่และลึกมาก ยากที่สัตว์ในโลกผู้มีอวิชชา 

ตัณหา อุปาทาน กรรม ภพ ที่ข้ามไปให้พ้นได้

ท่านพระอาจารย์ฝั้นพอเดินทางกลับมาถึงวัดบรมนิวาสแล้ว ท่านได้กราบ

เรียนพระอาจารย์สิงห์ เรื่องจิตของท่านได้หลงไปตกนรก ขุมน้ำาแสบ น้ำาเค็ม  
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ให้ท่านทราบ เผื่อท่านจักได้หาอุบายวิธีแก้ไข พระอาจารย์สิงห์จึงแนะนำาให้ท่าน 

พระอาจารย์ฝั้นเข้าไปพักทำาความเพียรภาวนาอยู่ในวิหารคด ที่บริเวณโบสถ์ 

วดับรมนวิาส พระอาจารยฝ์ัน้กป็ฏบิตัติามคำาทีท่า่นพระอาจารยส์งิหแ์นะนำา ทา่นได ้

เขา้ไปอยูป่ฏบิตัปิระกอบทำาความเพยีรเจรญิภาวนา ตัง้สตริะลึกรู้ตวัอยู่อย่างแนน่หนา  

พจิารณากายาอสุภกรรมฐาน ตัง้จิตม่ันคง ดำารงสตแินว่แน ่ดว้ยความเพยีรพยายาม 

ให้ติดต่อเนื่องกันไปมิให้พลั้งเผลอทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน เจริญทั้ง

สมถะ และวิปัสสนาภาวนาสัมพันธ์กันไป เพื่อจะชิงชัยกับกิเลสที่มันยึดเบญจขันธ์ 

เปน็ทีอ่าศยัหลบซอ่น เสมอืนเปน็เกราะปอ้งกนัปราการทีก่เิลสไดพ้ึง่อาศยั ยากทีใ่ครๆ  

ในโลกจะเข้าไปทำาลายมันได้ เราจะใช้ความเพียรและความอดทนเป็นตบะมาเพ่ง

แผดเผา เกราะป้อมปราการของมัน (เบญจขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ) ให้พังทลายเป็นจุณวิจุณในคราวครั้งนี้ให้สิ้นซากไป

ท่านปฏิบัติอยู่ 7 วัน จิตใจสงบสบาย มีความเบากายเบาใจ สว่างไสวในใจ 

จะนกึคดิสิง่ใดทะลปุรโุปรง่ จงึไดรู้เ้รือ่งแมห่ญงิสาวคนนัน้วา่เปน็บพุเพสนันวิาส คือ 

เคยครองเรอืนครองรกัสมัครสังวาสรว่มกันมาแลว้ในอดตีกาล จงึใหไ้ดเ้กดิความรูส้กึ

มอีารมณม์ากระทบกระเทอืนใจเชน่นัน้ บดันีเ้ราไดเ้หน็ไดรู้จ้กัแลว้ เจา้สงัขารเจา้เอย๋ 

เจ้าได้อวิชชามาเป็นปัจจัยอาศัย เป็นเกราะหุ้มห่อหลบซ่อนตัวของเจ้าเป็นอย่างดี  

เราจกัตอ้งทำาลายเกราะของเจ้า คอื อวชิชา ดว้ยอาวธุ ๓ วธิ ีคอื สจัจญาณวถิปีนาวธุ 

กิจจญาณวิถีปนาวุธ และกตญาณวิถีปนาวุธ ให้หมดสิ้นไป เจ้าจะไม่มีโอกาสได้พบ

กับเราอีกแล้ว การพบกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย เจ้าสังขารเอ๋ย เจ้าจงไปอย่างผู้ที่สิ้น

เหตุปัจจัยเถิด

ท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่า ปีนั้นกรุงเทพมหานครมีงานฉลองสมโภช

พระนคร เน่ืองในวาระที่ได้ตั้งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ มาเป็นเวลาได้  

๑๕๐ ปี เป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่มีโอกาสเข้าไปเห็นกรุงเทพฯ ท่านได้ไป 

ที่โบสถ์พระแก้วกับพระมหาสมบูรณ์ ท่านได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 7  

ตอนเสดจ็พระราชดำาเนนิเขา้ไปในโบสถพ์ระแกว้ เวลาขากลบัแทบจะหาทางออกไป 

ไม่ได้ เพราะมีแต่คนเต็มแน่นไปหมด เบียดเสียดยัดกันไป ไม่ทราบว่าใครเป็นใคร 

ท่านพระอาจารย์ได้อาศัยเด็กลูกศิษย์ที่เดินทางไปด้วย เอามากั้นตัวท่านไว้เวลา 

ผูห้ญงิจะชนทา่น กวา่จะเดินไปถงึวดับรมนวิาสกแ็ทบแย ่ถงึวดัดกึดืน่ พระอาจารยฝ์ัน้ 
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ท่านได้พักอยู่ที่วัดบรมนิวาสประมาณเดือนเศษ จึงได้กลับนครราชสีมา ไปพัก 

ที่วัดป่าสาลวัน หลังกองช่างกลรถไฟโคราช ต่อมาท่านได้ไปสร้างสำานักอีกแห่งหนึ่ง 

อยูท่ีป่า่ชา้ที ่๒ ระหวา่งบา้นหวัทะเลกบักรมทหารบกมณฑลที ่๓ จงัหวดันครราชสมีา

พรรษาที่ ๘ พุทธศักราช ๒๔๗๕

สำานักสงฆ์แห่งนี้ (ต่อมาชื่อว่า วัดป่าศรัทธารวม) เมื่อบุกเบิกครั้งแรก  

ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นหัวหน้า มีพระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี  

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และพระอื่นๆ อีก ๑๐ รูป สามเณร ๔ รูป มีชาวบ้าน

ในหมู่บ้านมาปฏิบัติฝึกหัดอบรม ฟังเทศน์ฟังธรรม จำาศีล ภาวนา ปฏิบัติอุปถัมภ์

ทะนุบำารุง ได้แก่ บ้านหนองโสน บ้านหนองปรือ บ้านหัวทะเล และในเมือง

นครราชสีมา สมัยนั้น นายพลตรีหลวงชำานาญยุทธศาสตร์ (จอมพลผิน ชุณหะวัณ) 

เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา วัดป่าศรัทธารวมเป็นวัด

ของคณะกรมทหารพรอ้มราษฎรรว่มกันสรา้ง เพือ่การบำาเพญ็บญุกศุลและอบรมของ 

คณะทหาร เมื่อพระอาจารย์มหาปิ่นและพระอาจารย์องค์อื่นๆ ได้ออกจากวัดป่า

ศรทัธารวมไปแลว้ ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้ อาจาโร ไดเ้ปน็เจา้อาวาสวัดปา่ศรทัธารวม 

จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘7 ท่านจึงได้อยู่จำาพรรษาวัดบูรพา ในเมืองอุบลราชธานี

ในระยะเวลาที่ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พำานักอยู่วัดป่าศรัทธารวม 

ตำาบลหัวทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีท่านพระอาจารย์มหาปิ่น 

ปัญญาพโล เป็นหัวหน้า ได้นำาปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติที่ได้ฝึกหัดอบรมมาในฝ่ายทาง

วิปัสสนากรรมฐาน สายของท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์มั่น  

ภูริทัตตะมหาเถระ มาประกาศเผยแผ่แก่ประชาชนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา  

ตั้งหลักปฏิบัติสำานักวัดวิปัสสนา ฟื้นฟูเชิดชูพระพุทธศาสนา ตามเย่ียงอย่างอริยะ

ประเพณีมาจากอริยวงศ์ขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ดำารงทรง

อยู่ต่อมาได้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ในการนี้ มีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้วยองค์หนึ่ง

ไดเ้ปน็กำาลงัชว่ยนำาคณะประพฤตปิฏบัิต ิฝึกหดัอบรมภาวนา เทศนาธรรมพร่ำาสอน

คณะพทุธบรษิทั ทัง้คฤหสัถบ์รรพชติ ใหม้จีติศรทัธาเลือ่มใสในพระบวรพทุธศาสนา

ไดเ้ขา้มาบวชเปน็พระภกิษ ุสามเณร อบุาสก อบุาสกิา เปน็จำานวนมาก ออกพรรษา 
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สิน้เวลาเขตกฐนิไปแลว้ ทา่นกน็ำาพระภกิษ ุสามเณรไปอยู่ตามภเูขาลำาเนาปา่ เสาะหา 

ทางวิเวกเพ่ือเป็นการฝึกหัดการปฏิบัติในการออกเดินธุดงค์ ดำารงชีวิตอบรม

จิตตภาวนาอยู่ตามป่า ที่เรียกตามภาษาธุดงค์ว่า อยู่รุกขมูล

ครัง้หนึง่ ทา่นพระอาจารย์ได้ไปกับทา่นพระอาจารยอ์อ่น ญาณสริ ิออกธดุงค์

เที่ยววิเวกไปทางบ้านคลองไผ่ ตำาบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ไปถึงบ้านหนองบัว พระอาจารย์ฝั้นป่วยเป็นไข้อาการหนักมาก ฉันยาแก้ไขอะไร

เข้าไปก็ไม่หาย ท่านนั่งพิจารณาเวทนาที่เป็นทุกข์ ที่ท่านกำาลังได้รับความทรมาน

อย่างหนัก เกิดความเบ่ือหน่ายในชีวิต มีแต่เจ็บๆ ไข้ๆ ถึงจะอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์  

มีแต่เจ็บ มีแต่ไข้ แล้วๆ เล่าๆ เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หาย ประเดี๋ยวก็สบาย ประเดี๋ยว 

ก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ท่านจึงตัดสินใจว่าเราจะนั่งภาวนา  

เอาความตายเป็นที่ตั้ง ถ้ามันหายก็หาย ถ้าไม่หายตายก็แล้วไป ท่านจึงได้ไป 

กราบเรียนท่านพระอาจารย์อ่อนว่า วันนี้ผมจะนั่งภาวนาให้มันตายถ้ามันไม่หาย

ดงันีแ้ลว้ทา่นก็กลับไป เขา้ทีน่ัง่ทำาสมาธิภาวนา กำาหนดเอาทกุขเวทนามาเปน็ธรรม

ที่ควรกำาหนดรู้ตัว มีความเพียรมีความพยายามเอาสติกับปัญญามาประกอบการ

พิจารณาเป็นกิจจญาณ ในการเพ่งเพียรแผดเผาเอากิเลสที่ได้เหตุปัจจัยอาศัยจาก

ทุกขเวทนาแล้วเกิดขึ้นมารบกวน อย่างโดยไม่มีการยับยั้งลดละเลิกถอน แม้แต่ 

คำาว่าย่อหย่อนเลิกถอยก็ไม่ให้มี สติปัญญาพิจารณาเผามันเลย จิตที่มีสติปัญญา 

เปน็เครือ่งรกัษา และกำาจัด คุม้ครอง หรอืปอ้งกนัอยูอ่ยา่งมัน่คง ทกุขเวทนาอนัเปน็

ที่นำามาซึ่งกิเลส เป็นเหตุนำาทำาจิตให้ฟุ้งซ่านเกิดความรำาคาญ (อุทธัจจะ กุกกุจจะ)  

ก็ถึงซึ่งความสงบ ระงับดับหายลงไป

ในทันใดนั้นก็มีนิมิตมาปรากฏให้เห็น จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบ กระโดดออก

จากร่างกายมายืนอยู่ข้างหน้าของท่าน แล้วท่านพระอาจารย์ก็ได้กำาหนดจิตตามดู  

เจ้าสิ่งนั้นก็ได้กลับกลายมาเป็นกวาง แล้วก็กระโดดลงไปในห้วย กระโดดขึ้น

จากห้วยว่ิงต่อไป แล้วกลายมาเป็นช้างตัวใหญ่ เดินบุกเข้าไปในป่าโครมครามๆ  

ออกไป จนลับสายตาของท่าน

พระอาจารย์ฝั้นท่านได้พิจารณาซึ่งนิมิตที่ปรากฏเกิดข้ึนแก่ท่านคราวนี้ว่า 

ไข้มาลาเรียที่ท่านกำาลังป่วยอยู่ขณะนี้ มันได้กระโดดหนีไปจากร่างกายของท่านไป
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หมดสิ้นแล้ว คราวนี้ไข้ต้องหายขาดแน่นอน ท่านนั่งภาวนาอยู่นานเท่าไรก็ไม่ทราบ 

เมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าอาการไข้ได้ดับไปพร้อมกับทุกขเวทนาหายไปหมดแล้ว  

ท่านจึงได้ถอนจิตออกจากสมาธิ รู้สึกมีความเบากายเบาใจ มีจิตสว่างไสวปลอด

โปร่ง สงบอิ่มเอิบสดชื่นในจิตในใจ จะยืนหรือเดิน นั่งนอนอย่างไรก็มีความสุขสงบ

วเิวกไปหมด ทา่นไดอ้อกเดนิไปทีท่า่นพระอาจารยอ์อ่นอยู ่ทา่นพระอาจารยอ์อ่นพดู

ทักขึ้นว่า แน่ะ ไหนว่าท่านจะนั่งสู้ตายถ้าไข้ไม่หาย ลุกมาทำาอะไรเล่า พระอาจารย์ 

ฝัน้ตอบวา่ หายแล้ว กระผมจึงได้ลุกออกมา แลว้ทา่นกไ็ดเ้ลา่เรือ่งนมิติทีท่า่นไดเ้หน็

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วทุกประการ ถวายให้พระอาจารย์อ่อนฟังตั้งแต่ต้นจนอวสาน 

ต้ังแต่นั้นมาพระอาจารย์ฝ้ันท่านไปอยู่ป่าดงพงไพรภูเขาที่ใด ก็ไม่ปรากฏว่าท่าน

เป็นมาลาเรียอีกเลย

ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พำานักอยู่ที่วัดป่าศรัทธารวม นครราชสีมา 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔7๕ ถึง ๒๔๘๖ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี ตลอดเวลา

ที่ท่านอยู่ที่นครราชสีมา ณ วัดป่าศรัทธารวม ท่านได้ปฏิบัติบำาเพ็ญประโยชน์

ทั้ง ๒ โดยสม่ำาเสมออย่างสมบูรณ์ คือ อัตตประโยชน์ และสาธารณประโยชน์  

ด้วยความพากเพียรพยายามและความอดทน โดยไม่เห็นแก่ความยุ่งยาก ลำาบาก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ผลที่ปรากฏออกมาก็คือ เกียรติศัพท์อันงามของท่าน

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เริ่มมีเสียงดังปรากฏออกมาแล้วสู่ชุมนุมชนบริษัท  

ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างก็น้อมจิตเลื่อมใส กราบไหว้สักการบูชาในปฏิปทา  

จริยานุวัตร ข้อประพฤติปฏิบัติอันดีงามถูกต้อง ตามมรรคาพระอริยสาวกสงฆ์ 

ผู้สุปฏิปันโน ท่านปฏิบัติฝึกหัด กาย วาจา ใจ อย่างเที่ยงตรงต่อพระธรรมวินัย 

ได้อย่างเปิดเผย ท่านไม่มีสิ่งใดในจิตใจที่จะทำาให้ท่านต้องซ่อนเร้น ปกปิดอำาพราง  

ในดา้นการประพฤตแิละปฏบิตั ิดว้ยกาย และวาจาใจ ทีจ่ะใหเ้กดิความเคลอืบแคลง

ระวังระแวง กินแหนงสงสัยในวงภายในของคณะผู้ปฏิบัติ ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต  

ทุกคนและทุกชนชั้นต่างก็มีจิตใจเล่ือมใสเคารพบูชา ศรัทธาในพระบารมีที่มีอยู่ใน

องค์ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ท่านพระอาจารย์ฯ ท่านอยู่วัดป่าศรัทธารวมแต่ในพรรษา เวลาออกพรรษา

แล้ว ท่านนำาลูกศิษย์ออกเดินธุดงค์ทุกๆ ปี จึงเกิดมีสำานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ตามบ้านที่ท่านได้ไปพักขึ้นหลายแห่ง คราวหนึ่ง ท่านพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร
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หลายรูปและตาปะขาวด้วย ออกเดินธุดงค์ไปท้องที่อำาเภอโชคชัย แล้วผ่านไปที่  

อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไปพักวิเวก ทำาความเพียรภาวนาอยู่ที่ 

ภูเขาตะกุดรัง ที่นั้นมีรอยพระบาทจำาลองตั้งแต่สมัยไหนไม่ทราบได้ มีศาลาหลังคา

มุงด้วยสังกะสีครอบรอยพระพุทธบาทเพื่อมิให้ฝนตกถูก มีพระองค์หนึ่งได้ไปพัก

ปักกลดอยู่ข้างๆ รอยพระพุทธบาทนั้น ต่อมามีโยมใคร่จะทำาบุญบ้าน ได้มานิมนต์

พระไปสวดพุทธมนต์มงคลบ้านในตอนเย็นค่ำา

ตอนบ่ายในวันนั้น ไปรวมฉันน้ำาร้อนเสร็จแล้ว ได้พากันซ้อมสวดมนต์  

เพื่อจะได้ให้เสียงเข้ากัน แต่เมื่อสวดปรากฏว่าเสียงไม่ถูกกัน บ้างก็เสียงสูงบ้าง 

กเ็สยีงต่ำา บา้งกเ็สยีงเลก็ใหญไ่มเ่ขา้กนั จงึเกิดมปีากเสียงถกเถยีงกันข้ึน ไมล่งรอยกัน  

แลว้กเ็ลกิกนัไป อยูป่ระจำาทีข่องตนๆ เพือ่ประกอบทำาความเพียรภาวนา พอตอนดึก 

สงดัเงยีบกไ็ดย้นิเสยีงนกหวดีดงัขึน้เปน็สญัญาณเรียก ไดยิ้นทัว่ถงึทกุๆ องค์ สักครู่ก ็

ไดย้นิเสยีงนกหวดีดงัขึน้มาอกีเปน็ครัง้ที ่๒ และครัง้ที ่๓ ดงัมาจากทางรอยพระบาท

ที่พระองค์นั้นพักอยู่ ทุกองค์จึงลุกขึ้นออกมาดู ก็ปรากฏเห็นพระองค์ที่พักอยู่ข้าง 

รอยพระพุทธบาทน่ังตัวส่ัน มีเหง่ือออกโซมท้ังตัว เป็นอะไร พระอาจารย์ฝ้ันท่านถามข้ึน  

ท่านอาจารย์ไม่ได้ยินหรือ เสียงดังเหมือนกะสังกะสีอยู่บนหลังคาจะพังแหลกไป

หมดแล้ว เขามาจะทุบกระผมแต่ยังไม่ทันจะทุบ กำาลังขู่และทุบสังกะสี เสียงดัง 

เหมือนกับฟ้าผ่า แท้จริงเสียงที่ว่านั้น นอกจากพระองค์นั้นแล้วองค์อื่นไม่มีใคร 

ได้ยินเลย มีแต่ท่านที่อยู่ข้างรอยพระพุทธบาทองค์เดียวเท่านั้นได้ยิน

พระอาจารย์ฝั้นท่านได้พิจารณารู้เหตุแล้ว ท่านจึงได้เรียกพระทุกองค์ 

มารวมกันแล้ว ท่านจึงได้เทศน์ตักเตือนพระภิกษุสามเณรให้เห็นโทษในความวิบัติ 

ที่มีความเห็นขัดแย้งซึ่งกันและกันเรื่องสวดมนต์เมื่อตอนบ่ายนี้ ไม่มีความเคารพ

ซึ่งกันและกันตามพระธรรมวินัย ไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ต่อไป 

พวกเราควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องวิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นในคณะของพวกเราได้อีก  

ให้ตั้งอยู่ในความสามัคคี คือ กายสามัคคี จิตสามัคคี ทิฏฐิสามัคคี อย่าให้กายแตก

สามคัค ีกายแตกไมด่ ีใชไ้มไ่ด ้จติแตกกไ็มด่ ีใชไ้มไ่ด้ ความคิดเหน็แตกแยกก็ไมด่ ีเมือ่ 

ไมด่แีลว้มนักใ็ช้ไม่ได้ ใครก็ไม่อยากได้ ใครๆ กไ็มป่รารถนาไมต่อ้งการเพราะมนัแตก  

ให้มจิีตประกอบดว้ยความเมตตาเคารพคารวะซ่ึงกนัและกัน จงึจะเปน็ไปเพ่ือความ

สุขความเจริญในพระธรรมวินัยของเรา ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง
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ประทานไว้มอบให้พวกเราแล้ว พวกเราควรรักควรทะนุถนอมบำารุงรักษาไว้ให้ดี  

เราทั้งหลายควรปฏิบัติตามอย่างนี้ต่อไป

พระทกุองคท์ีไ่ดม้านัง่รว่มกนัประชมุฟงัโอวาทของทา่นพระอาจารย์ฝ้ันแลว้ 

ตา่งองคต์า่งกร็ูส้กึสำานกึผดิ กลบัมจีติใจผอ่งใส ไดท้ำาความเคารพคารวะซึง่กนัและกนั 

แล้วจึงได้เลิก กลับไปประกอบทำาความเพียรบำาเพ็ญภาวนา เหตุการณ์ก็สงบตั้งแต่

นั้นมา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก พระอาจารย์ฝั้นได้พาพระภิกษุสามเณรพักวิเวกฝึกจิต

บำาเพ็ญภาวนา พอจวนถึงเวลาใกล้จะเข้าจำาพรรษาแล้วก็พากันกลับมาจำาพรรษา

อยู่ที่วัดป่าศรัทธารวม

ออกเดินธุดงค์ไปจังหวัดเชียงใหม่

นับแต่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ แยกจากคณะศิษยานุศิษย์ 

ไปอยู่ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แต่ลำาพังองค์เดียว เปรียบประดุจช้างเผือก

หัวหน้าจ่าฝูงออกจากโขลงเที่ยวอยู่แต่ลำาพังผู้เดียว ไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยช้างและ 

ลูกช้างด้วยกัน มีตนตัวเดียวเที่ยวหากินแต่ลำาพังตามใจชอบ ย่อมได้รับรสจาก 

หญ้าอ่อนและน้ำาใสอย่างสะดวกสบายเพียงพอแก่ความต้องการนี้ฉันใด แม้ท่าน 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ ก็ได้ออกจากคณะไปเที่ยววิเวกอยู่ตามป่าที่

จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนเหนือของแดนไทยก็ฉันนั้น

พระอาจารย์ฝั้นมีความระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์ของ

ท่านมิได้ขาด เมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้คิดตัดสินใจออกเที่ยวเดินธุดงค์ โดยมีท่าน 

พระอาจารย์อ่อนได้ร่วมทางไปด้วย ตั้งจิตเจาะจงตรงไปที่พระอาจารย์ของท่าน  

ณ ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เพราะได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านไป

อยูท่ีน่ัน้ พอไปถงึวดัเจดีย์หลวงก็ได้ไปพบพระอาจารยใ์หญม่ัน่มารอคอยอยูก่อ่นแลว้ 

พอท่านพระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์ฝั้นเดินเข้าไปหา พระอาจารย์ใหญ่มั่น

ได้พูดทักพระอาจารย์ทั้งสองว่า แหม พวกพระเจ้าชู้ ท่านพระอาจารย์ฝั้นพอได้ยิน

ทา่นพระอาจารยใ์หญ่พดูวา่ดังนัน้นกึสะดุ้ง เกดิมคีวามละอายในใจตวัทา่นเองมาก  

แต่ท่านก็มีความสำานึกระลึกรู้สึกตัวขึ้นได้ว่าเรามีความผิด เพราะแต่ก่อนเมื่ออยู่กับ

พระอาจารยม์ัน่ ผา้จวีร สบง บรขิาร ทา่นพระอาจารยใ์หญท่า่นพายอ้มดว้ยแกน่ขนนุ 
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(สกีรกั) ทา่นไมใ่หใ้ชย้้อมสเีหลอืงอย่างทีต่ลาดเขานยิมใชก้นั แตน่ีผ่า้จวีรและผา้สบง 

ของพระอาจารย์ฝั้นและพระอาจารย์อ่อนล้วนแต่ย้อมสีเหลืองแจ๋ว ประกอบกับ 

ฝาบาตรก็ประดับด้วยมุก ขัดแวววาวด้วยลวดลายทั้งสององค์ พระอาจารย์ใหญ่ 

จึงได้พูดอย่างนั้น ท่านพูดตามความจริง ความจริงมีอยู่อย่างนี้ท่านก็พูดอย่างนี้

ทา่นพระอาจารยอ์อ่นทา่นนกึละอายในใจมาก ทา่นปรารภวา่จะเอาฝาบาตร

โยนทิ้งเข้าไปในป่า แต่ภายหลังเห็นว่ามุกที่ประดับฝาบาตรท่านไม่ได้ขัดหรือเลื่อย 

ตัดทำาเอง เป็นของเขาทำาไว้แล้วคงใช้ได้ วันต่อมาท่านพระอาจารย์ทั้งสองจึงได้

ถากแก่นขนุนเอามาต้มเคี่ยวให้ออกเป็นสีดีแล้ว ซักผ้าจีวร สบง และผ้าบริขารให้

สีเหลืองออกแล้ว จึงซักย้อมด้วยน้ำาแก่นขนุนที่ต้มเค่ียวเอาไว้จนผ้าเป็นสีแก่นขนุน

ตามที่ต้องการ

นั่งภาวนาจนสว่าง

ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้บอกให้จัดที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนเย็นค่ำา

วันนั้น พระอาจารย์ทั้งสองได้เข้าไปถวายการปฏิบัติ ท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้พูด

กับท่านพระอาจารย์ทั้งสองว่า พวกท่านมานี้นับว่าโชคดีมาก ที่ผมได้มารอพบ 

พวกทา่นอยูท่ี่นี ้มิฉะนัน้พวกทา่นจะไม่ได้เหน็ผมเลย มพีระภกิษ ุสามเณร หลายคณะ 

หลายพวกมาเที่ยวตามหาผมแต่ไม่พบ เพราะผมออกไปปฏิบัติ ไปอยู่ตาม 

สถานที่สงบสงัดแต่ลำาพังองค์เดียว ไม่มีใครรู้จัก พระเณรเป็นร้อยๆ มา ก็ไม่สำาคัญ

เท่าพวกท่านมาดอก

ท่านอาจารย์ทั้งสองถวายการปฏิบัติอยู่ดึกเกือบสองยาม พระอาจารย์ใหญ่

ได้ลุกขึ้นนั่ง ตั้งท่าตรงองอาจ แล้วแสดงธรรมปฏิบัติ เปิดเผยให้ท่านพระอาจารย์ 

ทั้งสองฟังอย่างจะแจ้ง ยกขึ้นมาแสดงเรื่องมรรคผล นิพพานญาณวิมุตติ  

แลว้แสดงอรยิวงศ ์อรยิประเพณขีองพระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆส์าวกเจา้ทัง้หลาย 

ว่าพระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านผู้เป็นพระอริยะ 

ทั้งหลายเหล่านั้น ท่านมีข้อวัตรปฏิบัติเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง ทุกกาลทุกเวลา  

ทุกอิริยาบถ ท่านไม่ได้เลิกละ สละปล่อยวางจนตลอดชีวิต พระองค์ไม่คลุกคลี  

ทรงชกันำาพาสาวกยนิดีแตใ่นทีว่เิวกสงบสงดั พาสาวกของพระองคป์ฏบิตั ิอปัปจิฉตา 
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มกันอ้ย สนัโดษ มจีติใจเดด็เดีย่วมัน่คง คงทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง มรรคผลธรรมวเิศษนัน้

ไม่เลือกบุคคล เพศ ภูมิ ชนชั้น วรรณะ และไม่เลือกกาล สถานที่ ผู้ดีมีจน มรรคผล

มีตลอดกาล ตลอดเวลา มีประจำาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา

เรายังขาด ศีล สมาธิ ปัญญา ศรัทธา สติ ความเพียร ยังไม่แก่กล้า เต็มเปี่ยม

บริบูรณ์ จิตจึงไม่มีกำาลังต่อสู้เอาชนะกับกิเลสได้ พวกเรามานี้ไม่ใช่มาเล่น เราบวช 

ก็ไม่ใช่บวชเล่น เราบวชจริง เรามาจริง เราต้องปฏิบัติจริง จึงจะรู้จึงจะเห็นธรรม

อันเป็นของจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมจริง เป็นสัจธรรม 

พระองคท์รงแสดงธรรมเปน็คำาทีม่ั่นคง มีอยูแ่ละตัง้อยูต่ลอดกาล ไมเ่คยเปลีย่นแปลง 

ทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน ไม่เคยคร่ำาครา ยังสดใสใหม่เอี่ยมเต็มเปี่ยมอยู่ 

ตลอดกาลทุกเมื่อ ไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อย จงพากันปฏิบัติอย่างเอาจริง 

เอาจัง เพื่อจิตจะได้มีกำาลังแข็งแกร่ง ต่อสู้กับข้าศึกผู้คึกคะนองก่อกวนเราอยู่

ตลอดเวลามาเป็นเวลาอันยาวนาน จะนับประมาณกี่ร้อยกี่พันกัปกัลป์อนันตชาติ 

ก็ประมาณมิได้ ทำาให้เราได้รับทุกข์ทรมานมาแสนสาหัสจนนับร่องรอยไม่ได้

ธรรมปฏิปทาที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่เทศนาแสดงในคืนวันนั้น แหมช่าง 

น่าอัศจรรย์มาก ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลย ท่านนั่งตัวตั้งตรง ท่าทางองอาจ 

ตาแหลมคมทอดต่ำาสำารวม เสียงก้องดังฟังกังวานนุ่มนวลชวนให้จิตผู้ฟังปลื้มปีติ 

สงบอิ่มอย่างบอกไม่ถูก ทำาให้พระอาจารย์ทั้งสองมีกำาลังใจ ในคืนวันนั้นท่าน 

นั่งสมาธิจนสว่าง ไม่รู้สึกเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเลย

ท่านพระอาจารย์อ่อนกราบขออนุญาต ลาพระอาจารย์ใหญ่ไปบำาเพ็ญ 

ทำาความเพียรภาวนาที่อำาเภอพร้าว ท่านพระอาจารย์ฝั้นปรารภว่าจะไปด้วย แต่ยัง

ไมท่นัไดล้า ทา่นพระอาจารย์ใหญ่ได้พดูขึน้กอ่นวา่ ทา่นฝัน้อยูก่บัผมทีน่ีก่ส็บายแลว้

ถงึจะไปทีอ่ืน่กไ็ม่สบายดอก พระอาจารย์ใหญพ่ดูใหน้ยัอยา่งนี ้ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้ 

ทราบไดท้นัทวีา่พระอาจารยใ์หญ่ตอ้งการใหพ้ระอาจารยฝ์ัน้อยูก่บัทา่น ไมอ่ยากให้

ไปที่อื่น ท่านพระอาจารย์จึงไม่ได้ไปอำาเภอพร้าวกับท่านพระอาจารย์อ่อน

หลายคร้ังท่ีท่านพระอาจารย์ฝ้ันปรารภว่า จะไปกราบขออนุญาตลาไปเท่ียว

วิเวกบำาเพ็ญเพียรภาวนาท่ีอ่ืน ท่านพระอาจารย์ก็ไม่ให้ไป โดยพูดกับท่านพระอาจารย์ฝ้ัน 

ว่าท่านฝั้นอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วทุกครั้งไป เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นไม่ประสงค์จะ
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ให้พระอาจารย์ฝั้นไปที่อื่น ท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ไม่ไป จนกว่าท่านอนุญาตเมื่อไร 

ท่านจึงจะไป ท่านมีความเคารพเชื่อฟัง ตั้งอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ของท่าน

อย่างหาผู้ที่เสมอเหมือนได้โดยไม่เป็นการง่ายเลย ต่อมาท่านจึงได้อนุญาตให้ไป  

พระอาจารย์ฝัน้จงึไดไ้ป ไดอ้อกไปพกัทีห่ว้ยน้ำารนิและทีบ่า้นโปง่กบัทา่นพระอาจารย์

อ่อน อยู่ที่บ้านโป่ง พระอาจารย์อ่อนป่วยเป็นไข้มาลาเรีย ท่านพระอาจารย์ฝั้น 

ไดร้กัษาพยาบาลทา่นพระอาจารยอ์อ่นอยูห่ลายวนั อาการไขข้องท่านพระอาจารย์

ออ่นพอทเุลาเบาบางขึน้แล้ว จึงได้พากันกลบัไปหาพระอาจารยม์ัน่ทีว่ดัเจดยีห์ลวง 

เมืองเชียงใหม่ พอท่านอาจารย์ทั้งสองไปถึง พระอาจารย์ใหญ่ได้เทศน์และสอนให้

พระอาจารย์ฝ้ันทำาความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาหลับนอน จนจิต 

มีกำาลังกล้า เป็นธรรมดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรๆ ทั้งสิ้น

พอเวลาใกล้จะถึงกาลเข้าพรรษา ท่านพระอาจารย์ฝั้นได้รับธนาณัติจาก 

พ.ท.หลวงเกรียงฤทธิพิเชตุ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา  

เป็นเงิน ๔๐ บาท พร้อมกับจดหมายนิมนต์พระอาจารย์ฝั้นกลับไปจำาพรรษาวัดป่า 

ศรัทธารวม โคราช ท่านพระอาจารย์ฝั้นยังไม่อยากกลับ แต่ท่านพระอาจารย์อ่อน 

ชวนกลับว่า ไป กลับๆๆ ไม่อยู่แล้ว กลับๆๆ ตกลงพระอาจารย์ทั้งสองจึงเข้า

ขออนุญาตกราบนมัสการลาพระอาจารย์ใหญ่กลับนครราชสีมา จำาพรรษาอยู่

วัดป่าศรัทธารวม ท่านพระอาจารย์อ่อนอยู่วัดป่าสาลวัน หลังกองช่างกลรถไฟ 

นครราชสีมา เช้ือไข้มาลาเรียที่ท่านพระอาจารย์อ่อนเป็นไข้อยู่ที่เมืองเชียงใหม่ 

ยังไม่หายขาด จึงได้ติดตามท่านมาถึงโคราช กลับมากำาเริบเป็นขึ้นมาอีกอย่างแรง

จนขึ้นสมอง เพ้อคลั่งไม่มีสติรู้สึกตัว ทหาร ๕-๖ คนจับแทบจะไม่อยู่ จึงได้รับเอาไป

รักษาที่เสนารักษ์ มณฑลทหารบก นครราชสีมา เห็นนายทหารเข้ามาเยี่ยมก็ยกมือ 

ชีห้นา้ดา่ใครตอ่ใคร ด่าสวด ด่าซาย ช้ีหนา้ นัน่กห็มาตวัหนึง่ นีก่ห็มาตวัหนึง่ มองเหน็ 

สายไฟว่าเป็นงูไปหมด ร้องเสียงลั่น งูๆๆๆ หมอจึงได้ถวายยาฉันให้นอนหลับ 

จึงสงบหลับไป รักษาพยาบาลอยู่ประมาณ 7 วัน ท่านพระอาจารย์อ่อนจึงได้หาย 

จากมาลาเรียขึ้นสมอง จากนั้นมาอาการไข้จึงค่อยหายดีขึ้นตามลำาดับ

ตอ่มา ป ีพ.ศ. ๒๔๘๒ พระอาจารยส์งิห ์ขันตยาคโม (เจา้คุณพระญาณวศิษิฏ์)  

เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ได้รับจดหมายของโยมบ้านนาโสก อำาเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ว่าเวลานี้ที่วัดป่าดงเท้าเก่า บ้านนาโสก มีแม่ชีเป็นพระอรหันต์ ประกาศ 
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ตวัเองวา่เปน็นางภกิษ ุมผีูค้นแตกตืน่กนัมาก บางคนก็เชือ่ บางคนก็ไมเ่ชือ่ ในจดหมาย 

ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ไประงับเหตุการณ์น้ีด้วย ท่านพระอาจารย์สิงห์ 

ติดธุระไปไม่ได้ จึงได้มอบให้ท่านพระอาจารย์ฝั้นรับเป็นธุระไปทำาหน้าที่แก้ไขแทน  

คร้ันออกพรรษาสิน้เขตกฐนิไปแลว้ ทา่นจงึไดอ้อกเดนิทางเพ่ือไปทำาธรุะตามทีไ่ดรั้บ

มอบหมายจากท่านพระอาจารย์สิงห์

แม่ชีอรหันต์ ?

เรื่องมีอยู่ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ แม่ตัด อยู่บ้านนาน้อย มีศรัทธาเลื่อมใส

ใคร่อยากจะออกบวชเป็นนางชี จึงได้สละลูกหลานบ้านเรือนแล้วมาบวชเป็นแม่ชี  

(ผู้หญิงโกนผมโกนคิ้ว แล้วนุ่งขาวห่มผ้าขาว รักษาศีล ๘) แล้วมาฟังเทศน์ฟังธรรม

กบัทา่นพระอาจารยอ์าญาครดีู ซึง่ทา่นอยู่ทีว่ดัสนัตกิาราม บา้นนาโสก (ดงเทา้เกา่)  

แม่ชีตัดเมื่อได้รับการอบรมส่ังสอนวิธีการปฏิบัติฝึกหัดภาวนาจากท่านพระอาญา

ครูดีแล้ว ก็กลับไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านนาแกน้อย แต่แม่ชีเทียวออกมาฟังเทศน์ 

พระอาญาครดูแีทบทกุวนั ทำาใหจ้ติใจของแมช่มีกีำาลังความเล่ือมใสในใจอย่างแรงกล้า  

ตั้งใจทำาความเพียรภาวนาตลอดเวลาไม่ลดละ เธอได้กำาหนดจิตคิดตั้งบริกรรม 

คำาภาวนาทัง้วนัทัง้คนื เดนิ ยนื นัง่ นอน จติทีไ่ด้กำาลังจากสต ิปญัญา ศรัทธา ความเพียร  

กร็วมลงสูค่วามสงบสงดัจากกาม สงดัจากอกศุล จติกผ็อ่งใสบรสิทุธิห์มดจดสะอาด 

มีกำาลังสามารถรู้สึกรู้เห็นชาติของตนเองได้ว่า แต่ชาติก่อนตัวเองเคยได้ถือกำาเนิด 

เกิดเป็นลูกชายของท่านพระอาญาครูดี

แม่ชีตัดจึงได้นำาเอาเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านพระอาญาครูดีฟัง ท่านพระ

อาญาครูดีจึงซักถามแม่ชีตัดว่า มีอะไรเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นความจริงว่า 

แต่ชาติก่อนแม่ชีเคยได้มาถือเอากำาเนิดเกิดเป็นลูกของอาตมาจริง ฝ่าเท้าของคุณพระพ่อ 

มีรูปกงจักร แม่ชีตอบ แล้วแม่ชีจึงขออนุญาตดูฝ่าเท้าของคุณพระพ่อ (คือฝ่าเท้าของท่าน

พระอาญาครูดี) ท่านก็อนุญาตให้ดู ในความรู้สึกของแม่ชีก็ปรากฏว่ามีเป็นความจริง  

แมช่จีงึไดม้คีวามเชือ่มัน่วา่ ตวัเองเคยไดถ้อืเอากำาเนดิมาเกดิเปน็ลกูของคณุพระพอ่  

คือพระอาญาครูดีจริงๆ ตั้งแต่นั้นมาแม่ชีตัดก็เรียกท่านพระอาญาครูดีว่าเป็น 

พระพ่อ ส่วนท่านพระอาญาครูดีท่านก็เชื่อ นับถือแม่ชีตัดว่าเป็นลูกชายของ 
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ท่านจริงๆ ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ไปมาสังคมสมาคมอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเหมือน
พ่อกับลูก แม่ชีจึงได้ขออนุญาตคุณพระพ่อเข้ามาอยู่ในวัด เพื่อจะได้ฝึกหัดและ
ปฏิบัติใกล้ชิดกับคุณพระพ่อ ท่านพระอาจารย์อาญาครูดีก็ได้อนุญาตให้ลูกชาย 
ในเพศรา่งของแมช่เีขา้มาอยูก่ฏุใิกลก้นักบักฏุขิองทา่น คณุพระพอ่ (พระอาญาครดู)ี  
ก็ได้อบรมสั่งสอนลูกชาย (แม่ชีตัด) ให้เร่งทำาความเพียรเพ่ือให้ได้บรรลุธรรมที่ยัง 
ไม่ได้บรรลุ เพื่อให้ถึงซึ่งธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือตัดกระแสแห่งวัฏฏะ เพ่ือละสังโยชน์ 
โดยลำาดับ ให้ได้บรรลุถึงซ่ึงธรรมช้ันสูงย่ิงๆ ข้ึนไป ลูกชายในร่างของนางชีก็มีความ
เคารพเช่ือฟังต้ังอยู่ในโอวาทของคุณพระพ่อทุกอย่าง ปฏิบัติคุณพระพ่ออย่างเหมือนกับ 
เด็กผู้ชายปฏิบัติกับอาจารย์ ทำาให้คุณพระพ่อหลงรักลูกชายชีคนนี้มาก

ต่อมาการบรรลุธรรมบังเกิดขึ้นแก่ลูกชาย โดยพระธรรมมาแสดงตัว 
ให้ปรากฏเห็นเป็นองค์พระอยู่บนศีรษะแม่ชีตัด พระที่สถิตบนศีรษะก็ค่อยสั่งสอน
ตักเตือนแม่ชีให้ปฏิบัติตามตลอดเวลา แม่ชีก็ทำาตาม พูดตาม ไปตาม อยู่ตาม 
พระธรรมทา่นบอกทา่นสอนทกุอยา่ง พระธรรมไดแ้สดงใหแ้มช่ฟีงัวา่ ในอดตีชาตทิี่
ลว่งกาลมายาวนานแลว้ วา่ทา้วฯ ไดถ้อืกำาเนดิเกดิมาเปน็ลูกชายของทา่นพระอาญา
ครูดี (ท้าวฯ คือชื่อที่พระธรรมเรียกแม่ชีตัดเมื่อเป็นลูกชายของอาญาครูดี) มีนามว่า 
ท้าวบุญ มีศรัทธาได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองตักกสิลา  
ต่อมาได้เป็นพระอาจารย์บุญ พระอาจารย์บุญเป็นพระที่มีเมตตามหานิยมมาก  
มีประชาชนคนทุกเพศทุกวัยเคารพเลื่อมใสรักใคร่ท่านมาก

พระอาจารย์บุญคลุกคลีม่ัวอยู่กับบริษัทบริวารทุกวันทุกเวลามากจนเกิน
ขอบเขต เป็นเหตุให้จิตใจเสื่อมทราม จนหลงลืมสติ ไม่มีเหลือแม้กระทั่งพระธรรม
เครื่องคุ้มครองทั้งตนและโลก คือ หิริ โอตตัปปะ กิเลสกามและวัตถุกามติดตาม
มาประจวบกันได้จังหวะ ตัณหาราคะที่มีอยู่ภายในก็บีบเอาหัวใจพระอาจารย์บุญ 
บงัคบัสนบัสนนุให้พระบุญพอใจหลงใหลในสกีาผูม้าเปน็โยมอปุฏัฐากของตน จนได้
กระทำากรรมอนัลามกต่ำาจนถงึทีส่ดุในการประพฤตพิรหมจรรย ์ดว้ยขม่ขนืเสพเมถนุ
ธรรมกับสีกาผู้อุปัฏฐากตน ยังผลให้ตนต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระ
อาจารย์บุญ เมื่อตายจากนั้นก็ไปตกนรกเสวยทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกนั้น 7 หมื่น
กัลป์ พ้นจากนรกขุมใหญ่แล้ว ยังตกนรกขุมเล็กที่เป็นบริวารอยู่โดยรอบขุมใหญ่อีก
เสวยเวทนาทนทุกข์ในนั้นจนสิ้นบาปกรรม พ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรต 7 กัลป์  
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พน้จากเปรตมาเปน็สัตวเ์ดียรจัฉาน ถกูเขาตอนตดัพชืออกอกี 7 กลัป ์นบัชาตไิมถ่ว้น 
ที่ได้ท่องเที่ยวเกิดในกำาเนิดต่างๆ ให้ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัส เพราะกรรมที่ตน
ทำาให้ต้องอาบัติโทษเมื่อคราวเป็นพระบุญนั้น

คร้ันกลบัชาตมิาชาตนิีจ้งึไดม้าเปน็เพศหญงิ มส่ิีงทีเ่ปน็ตำาหนอิยู่ทีแ่ข้ง มรีอย
โดยรอบ เพราะบาปกรรมที่ได้กระทำาจึงถูกจองจำาทำาโทษทรมาน จึงมีรอยปรากฏ
เป็นแข้งขากิ่วมาในชาตินี้ บัดนี้ท้าวฯ ได้เกิดมาเป็นคน แลได้มาพบกับคุณพระพ่อ
แล้ว ถ้าหากว่าคุณพระพ่อไปไหนและอยู่ที่ไหน ให้ท้าวฯ ติดต้อยห้อยตามคอย
ปรนนิบัติปฏิบัติดูแลรักษาคุณพระพ่อ (พระธรรมพูดผ่านมาทางแม่ชีตัด) ต่อมา 
พระธรรมได้พูดผ่านในร่างของแม่ชีตัดอีกว่า ไป๊ ให้พากันไปดูบ้านเก่าของท้าวฯ  
และคุณพระพ่อที่เมืองตักกสิลา ชื่อว่าวัดกู่แก้ว บ้านจีด ป่าขี ตำาบลจีด อำาเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การเดินทางไปเมืองตักกสิลา คือบ้านจีด ในครั้งนั้นมีท่านพระอาญาครูดี 
พระบุญ (ไม่ใช่พระบุญหรือแม่ชีตัดชาติก่อน) สามเณรทองเพียร สามเณรทองดี  
สามเณรทองใย และแม่ชีตัด ไปถึงบ้านจีดแล้ว ได้ไปพักปักกลดอยู่ที่วัดกู่แก้ว  
พระธรรมในร่างของแม่ชีก็บอกว่า นี่แหละเมืองตักกสิลา อันเป็นบ้านเกิดของท้าวฯ 
และคุณพระพ่อ แล้วพระธรรมก็บอกว่า มีเถาย่านางเถาใหญ่อยู่ห่างไปประมาณ 
๑ เส้นกว่า แล้วมีเจดีย์เก่าๆ อยู่หนึ่งองค์อยู่ที่ต้นไทร ไทรต้นนั้นพระธรรมบอกว่า 
เป็นไทร ๙ กำา คือรากหยั่งลงดินมี ๙ ราก พระบอกว่าให้คุณพระพ่อพาท้าวฯ  
ไปนั่งภาวนาอยู่ที่นั้นแหละ ต่อไปพระธรรมจะเอาไหเงินไหทองคำาขึ้นมาให้ เพราะ
เจ้าของได้มาถงึแลว้ ใหค้อยด ูบอกอกีวา่คนืน้ีแหละจะเอาไหเงนิไหทองคำาขึน้มาใหไ้ด ้ 
มีคนคอยเฝ้าดูอยู่ที่นั้น แต่ก็ไม่เห็นปรากฏ เห็นมีแต่รอย ส่วนชาวบ้านได้ประชุม
ปรึกษาตกลงกันว่าไม่ควรเอาขึ้น ก็เลยเลิกกันไป

พอจะถึงวันเข้าพรรษาก็ได้พากันอยู่จำาพรรษาที่วัดกู่แก้วนั้น ระหว่างกลาง
พรรษากม็เีรือ่งแปลกประหลาดมาอกี คอืพระธรรมในร่างของแมช่แีสดงธรรมเทศนา 
แก้กรรมพระภิกษุสามเณรในวัด มีแก้กรรมของพระบุญ เพราะพระบุญมีกรรม
หนักมากถึง 7 แสน แลพระบุญได้มีความประมาทในคุณพระพ่อ วิธีแก้กรรมของ 
พระบุญหรือขององค์อื่นๆ และใครก็ดี พระธรรมบอกว่าให้ปล่อยวางกรรมนั้นเสีย 
อย่างนี้ทุกราย
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เมื่อหมดเขตพรรษากาลผ่านพ้นไปแล้ว ได้ออกเดินธุดงค์ไปจำาพรรษาที่ 

บา้นเหลา่เมอืงพกึ พรรษานีพ้ระธรรมแสดงธรรมเทศนาประกาศวา่ เวลานีไ้ดม้ศีตัรู

ตดิมาคดิจะฆา่คณุพระพอ่ ขอให้ทา้วและพระภกิษสุามเณรชว่ยกนัระมดัระวงัรกัษา

คณุพระพอ่ใหด้ ีจงึไดป้ระชมุปรกึษาจดัผลดัเปลีย่นกนัอยูเ่วรยามตดิตอ่กนัตลอดวนั

ตลอดคืน ได้ปฏิบัติจัดการอยู่เวรยามกันมาก็หลายวันหลายคืนแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่า

มอีะไรหรอืใครทีไ่หนมาเปน็ศตัรคููอ่าฆาตมาดรา้ยแตอ่ยา่งใดเลย จงึสามเณรทองใย 

กับสามเณรจวงอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่ ตอนดึกประมาณ  

๕ ทุ่มเศษ สามเณรจึงไปเอาค้อนมาตีเคาะไม้ลองดู แม่ชีตัดพอได้ยินเสียงไม้ 

ที่สามเณรเคาะเท่านั้นแหละ ก็ตกใจ ลุกขึ้นตะโกนออกเสียงลั่นว่า เขาจะมาฆ่า

คุณพระพ่อแล้ว ช่วยด้วยๆๆ พระเณร ชาวบ้านพอได้ยินเสียงแม่ชีร้องตะโกน

ดังนั้นก็เข้าใจว่ามีคนจะมาฆ่าพระอาญาครูดีจริงๆ เพราะต่างคนก็ต่างเตรียม

ระมัดระวังอยู่แล้ว ก็พากันวิ่งออกมา ได้ยินแต่เสียงถามกันว่า อะไรๆ ใคร ที่ไหนๆ  

ถามกนัไปถามกันมา ก็ไม่เห็นมีใครทีไ่หนเปน็ศตัรมูาจะทำารา้ยคดิฆา่พระอาญาครดู ี 

เพียงแต่ได้ยินเสียงที่สามเณรเคาะไม้เท่านั้น ก็กลัวร้องตะโกนเสียงลั่นไปเลย  

ไมน่า่เชือ่เลย ทำาให้คนแตกตืน่โดยไม่มีเหตผุล แลว้กเ็ลกิรากลบัไป พระอาญาครดูลีง 

ทณัฑกรรมทำาโทษสามเณร เพราะได้ตเีคาะไมใ้หแ้มช่ตีดัตกใจ แลว้รอ้งตะโกนทำาให้

ผู้คนแตกตื่น

สามเณรทองเพียร สามเณรทองใย สามเณรทองดี มีความเหนื่อยหน่าย 

คลายความเลื่อมใส และความเคารพนับคือพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัด เพราะเห็น 

การปฏิบัติคลุกคลีกันเกินขอบเขต สามเณรทั้ง ๓ องค์ จึงพากันหนีโดยไม่ได้ 

บอกลาพระอาจารย์อาญาครูดีแต่อย่างใด ได้ไปอยู่วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา กับ 

พระอาจารยส์งิห ์ขนัตยาคโม (พระญาณวศิษิฏ)์ ตอ่มาสามเณรทัง้ ๓ องค ์อาย ุ๒๐ ปเีตม็  

ก็ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้ง ๓ องค์ อยู่ที่วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

สว่นทา่นอาญาครดูกีบัพระบญุและแมช่ตีดั ไดเ้ดนิทางกลบัมาอยู่วดัปา่สงบ

อารมณ์ (สันติการาม) บ้านนาโสก ต.นาแก จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดเดิมของท่าน 

ท่านเคยอยู่มาก่อนแล้ว แม่ชีตัดได้เร่งประกอบทำาความเพียรภาวนาไปตามความสำาคัญ 

อันเป็นอุดมการณ์ของตน ซึ่งใครจะตำาหนิติชมประการใดมิได้เอาใจใส่อะไร 
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กับใครทั้งนั้น มุ่งแต่ทำาความเพียรภาวนากับปรนนิบัติระมัดระวังรักษาคุณพระพ่อ

ด้วยความเพียรที่มีความพยายามติดต่อ ก็มีนิมิตปรากฏเห็นพระธรรมที่ประทับอยู่ 

บนศีรษะแม่ชี ได้ส่องแสงสว่างจ้าพุ่งออกไปให้แม่ชีตัดได้มองเห็นสารพัดหมด 

ทุกอย่าง เรียกว่าพระธรรมสรญาณ จะเป็นเรื่องอดีต อนาคตใกล้หรือไกล จะเป็น

โลกนีห้รอืโลกไหน พระธรรมกพ็าไปสอ่งใหเ้หน็ได ้แมช่จีะไปเทีย่ว นรก สวรรค์ชัน้ใด 

พรหมชั้นไหน พระธรรมก็สรญาณให้แม่ชีมองเห็นหมด

แม่ชีอยากจะไปฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์อรหันต์

สาวกองค์ไหนเมื่อไร ก็ไปได้ทุกเมื่อ แม่ชีได้ไปนำาเอาพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้า

ลงมาแสดงให้คุณพระพ่อและญาติโยมคณะบริษัทฟัง ก่อนจะไปฟังธรรมเทศนา

พระพุทธเจ้า แม่ชีก็ประกาศให้คณะญาติโยมทราบล่วงหน้าก่อน ว่าวันนั้นเวลา

เทา่นัน้เราจะไปเอาพระธรรมเทศนาขององคพ์ระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้มาแสดง

ใหค้ณะพทุธบรษิทัฟัง ถา้ทา่นผู้ใดใครอ่ยากจะฟงั กข็อใหม้ารวมชมุนมุอยูท่ีศ่าลาวดั

นีเ้วลาบา่ย ๓ โมง พอได้เวลาทา่นพระอาญาครดูอีอกมานัง่เปน็ประธานบนอาสนะ

ที่จัดไว้บนศาลา พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา ศรัทธาญาติโยม ก็มารวมอยู่ที่

ศาลาตามเวลาที่กำาหนดไว้ พอถึงเวลา แม่ชีก็เดินมาขึ้นศาลาโรงธรรม เข้าไปกราบ

พระประธานแล้ว จึงหันไปกราบคณุพระพอ่ เมือ่คณะพทุธบรษิทัมาชมุนมุกนันัง่สงบ

เงียบไม่มีเสียงแล้ว แม่ชีตัดก็นั่งเข้าที่คือทำาสมาธิ สักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนกับ

เสียงชายหนุ่มในร่างของแม่ชีว่า

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ตัวข้าน้อยขอโอกาสขอพระองค์ได้ทรง 

พระกรุณาแสดงพระธรรมเทศนาแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้จดจำาแล้วนำา 

คำาสั่งสอนของพระองค์ไปแสดงให้คุณพระพ่อ และญาติโยมคณะพุทธบริษัท 

ฟังด้วยเถิด 

เอ่อดีละ (เสียงใหญ่ลากยาว เสียงพระพุทธเจ้าในร่างของแม่ชี) ดูก่อนท้าวฯ  

ให้ท้าวฯ จงต้ังใจฟังเพ่ือจะได้จดจำา แล้วนำาเอาพระธรรมคำาส่ังสอนท่ีเราตถาคตเทศนาน้ี 

ไปแสดงใหค้ณุพระพอ่ฟงั เวลานีม้ารผูใ้จบาปหยาบชา้เลวทรามคอยจอ้งมองหาชอ่ง

หาโอกาสแทรกแซงกระทำาย่ำายศีาสนาของเราตถาคต และเบยีดเบยีนสาวกผู้ลูกศิษย์



ประวัติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 77

ของเราตลอดเวลา ขอให้คณุพระพอ่อยา่ไดม้คีวามประมาท และใหค้ณะพทุธบรษิทั 

ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจงระมัดระวังรักษาคุณพระพ่อ อย่าให้มารมาก่อกวน 

ทำาอันตรายต่อคุณพระพ่อด้วย

“ขอรับ” (เสียงเล็ก คือ เสียงของท้าวฯ ในร่างของแม่ชีตัด) กระผมจะได้จำา

เอาพระธรรมเทศนานี้นำาไปแสดงให้คุณพระพ่อและคณะพุทธบริษัทฟัง 

จากน้ันท้าวฯ ในร่างของแม่ชี ได้นำาเอาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 

มาแสดงให้คุณพระพ่อ และคณะสัปบุรุษพุทธบริษัทฟังดังต่อไปนี้ 

ท้าวฯ ในร่างของแม่ชีได้หันหน้าเข้ามาหาท่านอาญาครูดีแลคณะญาติโยม  

ซ่ึงนั่งชุมนุมคอยฟังด้วยอาการสงบเงียบเรียบร้อยอยู่บนศาลาโรงธรรม พูดว่า  

ข้าแต่คุณพระพ่อ ตัวข้าน้อยขอโอกาสต่อคุณพระพ่อแลคณะญาติพ่ีน้องทั้งหลาย  

โปรดตั้งใจฟัง ตัวท้าวฯ คือ ตัวข้าน้อยนี้จะได้นำาพระธรรมเทศนาขององค์ 

สมเด็จพระศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้คุณพระพ่อ และพ่อแม่ 

ครูบาอาจารย์ พร้อมทั้งคณะญาติโยมทั้งหลายฟัง

ต่อมาแม่ชีก็ได้พูดชี้มือไปทักทายคนโน้นคนนี้ว่า แต่ชาติก่อนคนนั้น 

เป็นอย่างนั้น ได้ทำาบาปอย่างนั้นแล้วตายไปตกนรก 7 แสน (เจ็ดแสนอะไร จะเป็น

เจ็ดแสนชาติ เจ็ดแสนกัปป์ ก็ไม่ได้บอกชัด) แล้วก็แสดงผลของกรรมที่เขาคนนั้น 

ได้กระทำาไว้ปรากฏเห็นโดยทั่วกัน

เรือ่งมอียู่วา่ พระอาจารยอ์งคห์นึง่ไดพ้าคณะศษิย ์พระเณร ออกไปเดนิธดุงค์ 

ไปทางภสูงิห์ ภวูวั อ.บงึกาฬ จ.หนองคาย แมช่ ี๓ คนใครจ่ะไปศกึษากบัพระอาจารยส์ทีดั  

วดัพระบาทโพนฉนั ฝ่ังซา้ยของแม่น้ำาโขง ประเทศลาว ขออาศยัพระอาจารยอ์งคน์ัน้ 

ติดตามไปด้วย ครั้นไปถึงภูสิงห์ คณะแม่ชีก็ได้แยกทางจากอาจารย์องค์นั้น  

ตรงไปทีพ่ระอาจารยสี์ทดัอยูไ่ปถงึบ้านโพนแพงซึง่อยูต่ดิรมิแมน่้ำาโขงฝัง่ไทย จงึไดไ้ป 

ติดต่อหาเรือเพื่อจะได้ข้ามฝั่งไปทางโน้น ก็ได้ทราบจากคนที่อยู่บ้านโพนแพงนั้น

บอกว่า พระอาจารย์สีทัดมรณะเสียแล้ว แม่ชี ๓ คนผิดหวังหมดกำาลังใจ จึงได้ 

พากันเดินทางกลับมาถึงบ้านผักขะ ตะวันค่ำาพอดี จึงได้พากันแวะไปพักที่วัดร้าง 
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อยู่ใกล้ข้างๆ บ้านนั้น มีคนผู้ชายในบ้านนั้น เห็นแม่ชีคนแปลกหน้ามาพักอยู่ที่นั้น 

ก็ได้มาปราศรัยไต่ถาม ได้ทราบความแล้วชายคนนั้นได้หลอกว่ามีอาจารย์ฆราวาส

คนหนึ่งอยู่ในบ้านนี้ เป็นศิษย์พระอาจารย์สีทัด มีความรู้ดีภูมิความรู้สูง ภาวนา 

เกง่มาก ประชาชนเคารพนบัถอืมาก พวกแม่ชคีวรลองศกึษากับเขาดบูา้ง แมช่พีาซ่ือ

หลงเชื่อ จึงถูกมนุษย์สารเลวซึ่งตั้งตนเป็นอาจารย์ ล่วงเกินจนเสียความบริสุทธิ์ 

ทั้งสามคน

พอรุ่งเช้าก็พากันเดินทางกลับด้วยความเสียใจ ในคืนนั้นพระธรรมของ 

แมช่ตีดักไ็ดส้รญาณใหแ้มช่ตีดัเหน็ รูเ้หตกุารณ์ตา่งๆ ทีเ่กิดข้ึนแก่แมช่พีวกนัน้ พอเหน็ 

คณะชี ๓ คนเดนิมา แมช่ตีดักช็ีห้นา้พวกแมช่ ี๓ คนนัน้ทนัทวีา่ พวกเจา้ ๓ คนศีลขาด

แล้วทุกคน ต้องโทษหนัก เพราะร่วมสังวาสผู้ชาย ได้ขาดจากความเป็นนักบวชแล้ว 

ชีทัง้ ๓ คนกร็บัสารภาพวา่เปน็ความจรงิทกุอย่าง แลว้แมช่ตีดัก็ตดัสนิลงทณัฑกรรม

ทำาโทษพวกชี ๓ คนนัน้ โดยใหช้ ี๓ คนนัน้ไปแสดงความผดิทีต่นตอ้งโทษแก่พระสงฆ์

ทกุๆ องคแ์ละทกุๆ วนั ถา้มีภกิษสุงฆม์าจากวดัอืน่กใ็หไ้ปแสดงบอกทกุๆ องค ์และ

ทุกราย แม่ชี ๒ คนทนอยู่ไม่ได้ ก็ออกกลับไปอยู่บ้านของตน

สามเณรทองเพียร สามเณรทองใย สามเณรทองดี ที่หนีจากอาญาครูดี  

ได้ไปบวชเป็นพระแล้วทั้ง ๓ องค์ อยู่ท่ีวัดป่าสาลวัน หลังกองช่างกลรถไฟ 

นครราชสมีา วญิญาณของพระ ๓ องคน์ี ้แหละไดเ้ขา้มาเขา้ทรงกบัแมช่ ีเวลาตอนเชา้ 

ของวันหนึ่ง แม่ชีตัดได้ประกาศบอกให้ทราบทั่วถึงกันว่า ในเวลาบ่ายวันนี้จะมีผู้มา

แสดงกรรมวิบาก ให้ทุกท่านทุกคนมารอคอยฟังอยู่ที่บนศาลาโรงธรรม เพื่อมาฟัง 

การแสดงผลของกรรมเวลาตอนบ่ายวันนี้ด้วย

พอตกบ่ายก็ได้มีชาวบ้านทั้งชายหญิงออกมาในวัดเป็นจำานวนมาก มีแม่ชี 

คนหนึ่งเมื่อบวชแล้วไปอยู่ในบ้านกับลูกหลานชื่อแม่ชีซอง พอตอนบ่ายได้เวลา

ก็เห็นแม่ชีซองเดินออกมา มีอากัปกิริยาท่าทางแลสำาเนียงเสียงพูดเหมือนผู้ชาย 

ทกุอยา่ง สำานวนคำาพดูกบัชาวบา้นใชส้ำานวนเหมอืนพระพดูกบัโยม เขา้ไปในวดักไ็ด้

ทักทายปราศรัยกับโยมคนนั้นโยมคนนี้ เหมือนกับคนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วจากกัน 

ไปนาน เพิง่จะมาพบกัน ได้เดินไปตามบรเิวณวดั ตรวจดกูฏุหิลงันัน้หลงันี ้แลว้ถาม

ว่าโยม ท่านพระอาจารย์อาญาครูดีท่านอยู่ไหม เมื่อได้ทราบว่าท่านอยู่แล้ว ก็ขึ้นไป 
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บนศาลาโรงธรรม กราบพระประธาน แล้วกราบท่านอาญาครูดี กราบเสร็จแล้ว 

ก็ขยับจะเข้าไปนั่งใกล้ๆ กับท่านอาญาครูดี แต่ท่านอาญาครูดีได้ชี้บอกให้ไปนั่งบน

อาสนะที่ห่างออกไปซึ่งจัดไว้แล้ว

พอแม่ชีซองนั่งลงแล้วได้ยกมือขึ้นประนมพูดขึ้นว่า ไหว้ละ พระพ่อแม่ 

ครูบาอาจารย์ มีความสุขสบายดีอยู่หรือ เออ มีความสุขเป็นปกติตามธรรมดาของ

สังขาร ท่านอาญาครูดีตอบ แล้วถาม ท่านเป็นใคร มาจากไหน ผมพระทองเพียร 

มาจากนครราชสมีา (วญิญาณในรา่งแมช่ซีองตอบ) มธีรุะอะไรหรือ จงึไดม้าทางไกล

มาก พระอาญาครูดีถาม ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กระผมมานี้ตั้งใจมากราบ 

ขอขมาคารวะ ขมาโทษกบัครอูาจารย ์ใหค้รอูาจารย์อโหสิกรรมใหก้ระผมผู้โงเ่ขลาด้วย  

กรรมอะไร โทษอะไร คอืกระผมไดล้กัหนไีปจากครอูาจารย ์เพราะความไมพ่อใจทีไ่ด้

เหน็ครูอาจารยห์ลงเชือ่แมช่ ีคลกุคลจีนเกนิขอบเขต จติของกระผมไดม้คีวามดหูมิน่

ประมาทครูอาจารย์ว่า ครูอาจารย์กับแม่ชีตัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จิตเบื่อหน่าย

คลายความเลื่อมใสไม่เคารพรับนับถือ จึงได้ลักหนีไป แท้จริงครูอาจารย์กับแม่ชีตัด 

ไม่ได้เป็นอะไรกัน ยังมีความบริสุทธ์ิอยู่ กระผมระลึกเรื่องนี้มาเมื่อใดก็นึกเสียใจ 

ตัวเองมาก กระผมไม่มีความสบายในใจ ทุกข์ใจไม่เป็นตาหลับตานอน

กระผมได้มีความสำานึกระลึกรู้ตัวแล้วว่าตัวเองมีความผิด จึงคิดมาขอขมา

คารวะสารภาพผิดตอ่ครอูาจารย์ ขอให้ครอูาจารยไ์ดเ้มตตาโปรดอดโทษอโหสกิรรม

ใหแ้กก่ระผมผู้โง่เขลาเบาสตปิญัญาด้วยเถดิ เออ ดแีลว้ละ่ ทีไ่ดก้ระทำาผดิและคดิผดิ 

เมื่อรู้สึกตัวแล้วมาสารภาพยอมรับผิด ต่อไปให้สำารวมระวัง จากนั้นพระทองเพียร 

ในรา่งของแมช่กีไ็ดพ้ดูคยุสนทนาปราศรยักบัทา่นพระอาญาครดู ีและไดบ้อกโยมผูท้ี่

นัง่อยูใ่กล้ๆ  ประเคนกาน้ำา หมาก บหุรี ่เคีย้วหมาก สูบบหุร่ี และกิริยาทา่ทางเหมอืน

พระทองเพียรทุกอย่าง แล้ววิญญาณของพระทองเพียรก็ได้ลาพระอาญาครูดีกลับ  

พอวิญญาณพระทองเพียรกลับ แม่ชีก็หมอบล้มลง สักครู่ก็ลุกขึ้นนั่ง พอลืมตาเห็น

ตัวเองมานั่งอยู่ชั้นบนก็ตกใจ รีบลงมาแล้วพูดว่า ดิฉันมาอยู่ที่นี่แต่เมื่อไหร่ มาได้

อย่างไร แสดงความตกใจและกลัวในตัวเอง มีความอายๆ มีผู้ถามว่า เมื่อตะกี้แม่ชี

เป็นอะไร รู้ตัวไหม ตอบ ไม่รู้ ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นอะไร แม่ชีตัดซึ่งนั่งภาวนาเข้าสมาธิ

อยูใ่นขณะนัน้ ได้พดูขึน้วา่ ตอ่ไปนีจ้ะได้ขึน้ไปนำาพระธรรมเทศนา ของพระพทุธเจา้

มาแสดงให้คุณพระพ่อ และคณะพุทธบริษัทฟัง ให้พากันมาชุมนุมคอยฟัง แม่ชีตัด
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ก็นั่งกำาหนดจิตทำาสมาธิภาวนาประมาณสักพักหนึ่ง ก็ลืมตามองไปที่พระประธาน 

กราบ ๓ หน แล้วพูดขึ้นว่า

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ตัวข้าน้อยขอโอกาส ขอพระองค์ได้ 

ทรงพระกรณุาแสดงพระธรรมเทศนาส่ังสอนแดข่า้นอ้ย เมือ่ขา้พระองคฟ์งัแลว้กจ็ะ

ได้กำาหนดจดจำา นำาเอาพระธรรมคำาสั่งสอนไปแสดงให้คุณพระพ่อ และญาติโยม 

คณะพุทธบริษัทฟังต่อไป เออดีละ (แม่ชีตัดพูดเสียงใหญ่เพ่ือให้คล้ายเสียง

พระพทุธเจ้า) ดกูรทา้วฯ ทา้วฯ จงตัง้ใจฟงั แลว้จดจำานำาเอาพระธรรมเทศนาของเรา

ตถาคตไปแสดงให้คุณพระพ่อ และคณะบริษัทฟัง คือเวลานี้มารผู้ใจบาปเข้าดลใจ 

พวกพระภิกษุให้เป็นพระอลัชชี ผู้ไม่มีความละอาย ให้ประพฤตินอกรีตนอกรอย 

ผดิแผกแตกตา่งจากพระธรรมวนิยัทีเ่ราตถาคตไดท้รงบญัญตัไิว ้เขา้มาบวชเหยยีบย่ำา 

ศาสนาของเราตถาคตมากขึ้นทุกวันๆ ขอให้คุณพระพ่ออย่าได้ประมาทเลินเล่อ

เผลอตัวหลงใหลมัวหมองในกลหลอกลวงของพวกมารผู้ใจบาป ให้คุณพระพ่อ 

เพยีรพยายามเอาใจสูก้บัพญามารจนกวา่จะไดช้ยัชนะ ทา้วจะระมดัระวงัคุณพระพอ่ 

ทัง้กลางวนักลางคนื อย่าได้ปล่อยให้ทา่นอยูล่ำาพงัองคเ์ดยีว ใหม้กีารอยูเ่วรยามรกัษา 

อย่าให้พลาดท่าเสียทีแก่อลัชชีผู้เป็นมารใจบาปหยาบช้าย่ำายีศาสนา

ขอรับ (เสียงชายหนุ่มในร่างของแม่ชีตัด) กระผมจะได้นำาเอาคำาสั่งสอนอัน

ประเสรฐิเลศิยิง่นีไ้ปแสดงแกค่ณุพระพอ่และคณะพทุธบรษิทั แลว้จกัพากนัประพฤติ

ปฏิบัติต่อไป ผู้เป็นท้าวฯ ในร่างของแม่ชีตัดก็หันหน้าไปกราบคุณพระพ่อ ๓ หน 

แล้วหันไปทางคณะพุทธบริษัทกล่าวว่า ข้าน้อยขอโอกาสคุณพระพ่อ และญาติโยม

สัปบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตั้งใจฟังดังข้าน้อยจะได้นำาเอาพระธรรมเทศนา 

คำาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดา ตรัสเทศนาสั่งมาว่า บัดนี้พวกมาร 

ผูใ้จบาปไดเ้ขา้มาดลใจพระภกิษใุหเ้ปน็อลชัชผีูไ้มม่คีวามละอาย ใหป้ระพฤตนิอกรตี 

นอกรอย ใหผ้ดิแผกแตกออกจากพระธรรมวินยัทีเ่ราตถาคตไดบ้ญัญตัไิว ้เข้ามาบวช

เหยียบย่ำาทำาลายศาสนาของเราตถาคต มีจำานวนมากขึ้นทุกวันๆ ขอให้คุณพระพ่อ

อย่าได้ประมาท เลินเล่อเผลอตัว มัวหลงใหลในกลหลอกลวงของพวกมารผู้ใจบาป

ให้คุณพระพ่อเพียรพยายามต่อสู้กับพวกมารผู้มีสันดานบาป จนกว่าจะได้ชัยชนะ

และให้คณะบริษัทญาติโยมทั้งหลายพากันระมัดระวังรักษาคุณพระพ่อและท้าวฯ 
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ให้ดีให้พากันจัดอยู่เวรอยู่ยามทั้งกลางวันกลางคืน อย่าให้พลาดท่าเสียทีแก่อลัชชี

ผู้เป็นมารบวชเข้ามาล้างผลาญพระศาสนา

ตอ่มาจึงได้จัดการอยู่เวรยามเฝ้าประตวูดับา้ง กฏุพิระอาญาครดูบีา้ง กฏุขิอง

ท้าวฯ ผู้ลูกชายพระอาญาครูดี (คือแม่ชีตัด) บ้าง ญาติโยมนอกนั้นก็พากันเลิกรา 

กลบับา้นของตนๆ ตามปกต ิทา้วฯ ตอ้งไปนำาเอาพระธรรมเทศนาจากพระพทุธเจา้

มาแสดงใหค้ณุพระพอ่และคณะพทุธบรษิทัฟงัวนัละ ๒ ครัง้ คือตอนสายครัง้ ๑ ตอน

บา่ยอกีครัง้ ๑ อย่างนีท้กุๆ วนั พอได้ 7 วนั ทา้วฯ กป็ระกาศใหค้ณะญาตโิยมทราบ

อีกว่า บ่ายวันนี้ก็จะมีผู้มาแสดงกรรมวิบาก คือผลของกรรมที่เขาได้กระทำาไว้ให้ฟัง 

ให้พ่อแม่พี่น้องมารวมกันที่ศาลาโรงธรรมเวลาบ่าย ๓ โมงวันนี้เช่นเคย

พอถึงเวลาบ่าย ๓ โมงกว่า ก็มีวิญญาณของพระอีกองค์ได้มาเข้าทรงในร่าง

ของแม่ชีซองคนนั้นอีก เหมือนกันกับวิญญาณของพระทองเพียรที่ได้กล่าวมาแล้ว 

วิญญาณพระองคน์ีเ้ปน็คนชาวจงัหวดัศรสีะเกษ เสียงสำาเนยีงพูดของวญิญาณทีผ่่าน

มาทางแม่ชีซองก็เป็นเสียงพระองค์นั้น ซึ่งเป็นเสียงชาวศรีสะเกษจริงๆ อากัปกิริยา

ท่าทางก็เหมือนพระองค์นั้นทุกอย่าง สำาเนียงพูดก็ดี อากัปกิริยาท่าทางก็ดี ของ 

ผูห้ญงิจะมาดดัแปลงใหเ้หมอืนกบัสำาเนยีงเสยีงและอากปักริยิาผูช้ายนัน้ไมอ่าจทำาได้

งา่ยนกั จงึทำาให้ผู้ทีไ่ด้พบเห็นเปน็เรือ่งอศัจรรย ์สว่นใหญก่ม็คีวามเชือ่วา่เปน็วญิญาณ

ของพระองคน์ัน้ไดเ้ขา้มาทรงจรงิๆ ตอ่มาวญิญาณของพระองคน์ัน้ออกไปแลว้ได ้7 

วนั กม็วีญิญาณของพระทองด ีซึง่อยูท่ีว่ดัปา่สาลวนัแหง่เดยีวกบัพระทองเพยีร กม็า

เขา้ทรงกบัแม่ชซีองทำานองเดียวกัน ตอ่มาอกี 7 วนั วญิญาณของพระทองใยกไ็ดม้า

เข้าทรงกับแม่ชีซองในทำานองเหมือนกันอีก

พระทองเพียร พระทองดี พระทองใย ก็คือสามเณรทองเพียร ทองดี ทองใย  

ซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านพระอาญาครูดี ที่ลักหนีไปบวชเป็นพระอยู่กับ 

พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา ตอนวิญญาณของท่านทุกองค์ที่มา 

เขา้ทรงในรา่งของแม่ชซีอง ทกุๆ องคก็์ยงัอยูท่ีว่ดัปา่สาลวนั ตามวนัเวลาทีว่ญิญาณ

ออกไปทรงกับแม่ชีซอง ก็ไม่มีอะไรผิดปกติ วิญญาณของพระเหล่านั้นทุกๆ องค์ที่ 

มาเข้าทรงก็เพื่อจะขอขมาคารวะต่อพระอาญาครูดี ที่ทุกองค์ได้มีจิตคิดดูหมิ่น
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ประมาททา่นพระอาญาครดูทีีค่ลกุคลกีบัแมช่ตีดั แลว้ไดล้กัหนไีปโดยมไิดข้ออนญุาต

บอกลาท่านพระอาญาครูดีผู้ที่เป็นอาจารย์ของตน เป็นการทำาผิดต้องโทษ

แมช่ตีดัได้มีพระสรญาณให้เห็นกรรมและผลกรรม จงึไดป้ระกาศใหท้ราบวา่

วนันีจ้ะมผีูม้าแสดงกรรมวบิากผลของกรรมอกี แมช่ตีดัประกาศใหรู้ล้ว่งหนา้ทกุครัง้  

ทำาให้ผู้ที่ได้ไปพบเห็นแปลกใจมาก แม่ชีซองนั้นเมื่อวิญญาณของพระเหล่านั้น 

ออกไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรเห็นว่าผิดปกติ เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตใจหรือสติ

ปัญญาก็ปกติ หลังจากวิญญาณของพระที่มาเข้าทรงออกไปแล้ว และเมื่อวิญญาณ

ของพระเหลา่นัน้จะมาเขา้ทรง แมช่ซีองกไ็ม่ไดรู้้ตวัลว่งหนา้ไวก้อ่นพอถงึเวลากเ็ปน็

ขึน้มาเองเลยทีเดียว แม่ชีซองกับแม่ชีตดัไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั เมือ่เลกิชมุนมุแลว้ แมช่ซีอง

กก็ลบัไปในบ้านอยูก่บัลกูหลานของแกเอง แมช่ตีดัทราบลว่งหนา้ไดอ้ย่างไร ถา้ไมใ่ช่

แกสำาเร็จอรหันต์ เป็นที่อัศจรรย์ใจ ตรงนี้แหละทำาให้มีผู้เคารพเลื่อมใส เชื่อแน่ในใจ

ว่าแม่ชีตัดได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ จึงมีเสียงเล่าลือแตกตื่นออกไปทุกสารทิศ 

แมชี่ตดักม็คีวามสำาคญัวา่ตวัเองไดบ้รรลธุรรมสำาเร็จเปน็พระอรหนัต ์การนุง่หม่กใ็ช ้

ผ้าขาวตัดเย็บเป็นขันธ์ ทั้งสบง ผ้านุ่ง จีวร ผ้าห่ม สังฆาฏิ ผ้าพาดบ่า ครบเป็น 

ไตรจีวร ๓ ผืน เหมือนกับพระภิกษุสงฆ์ ผิดแต่เป็นสีขาว ไม่ได้ย้อมสีเหลือง

บุคคลที่เคราะห์ร้ายอย่างน่าสงสาร ถูกเขากล่าวหาว่าเป็นมารตัวร้ายกาจ

เบอร์ ๑ ว่าพยายามจะฆ่าพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัด เขาคนนั้นคือนายเชียงใบ  

อยู่บ้านนาโสกบ้านเดียวกัน ถึงแม้ว่านายเชียงใบได้เข้าไปกราบไหว้พูดวิงวอนขอ

อย่าได้กล่าวใส่ร้ายเข้าใจผิด โดยตนเองไม่ได้มีจิตคิดเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อย แต่ก็

ไม่ได้ผล นายเชียงใบจึงร้อนรน ไม่เป็นตาหลับขับตานอน จึงได้เขียนจดหมายไป

นมสัการกราบเรยีนทา่นพระอาจารยส์งิห ์ขนัตยาคโม อยูว่ดัปา่สาลวนั นครราชสมีา 

และนิมนต์ท่านพระอาจารย์สิงห์ไปเพื่อพิจารณาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ครั้งนี้ด้วย พระอาจารย์สิงห์ติดธุระไปไม่ได้ จึงได้มอบหมายเร่ืองนี้ให้ท่าน 

พระอาจารย์ฝั้นไปดำาเนินการแก้ไขแทน

เมื่อปวารณาออกพรรษาพ้นเขตกฐินแล้ว ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ 

ก็ได้ออกเดินทางโดยขึ้นรถไฟกับเด็กตาปะขาวสงวน ลูกศิษย์มาจากบ้านมะรุม 
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ตดิตามไปดว้ย ลงรถไฟทีส่ถานอีดุร แล้วตอ่รถยนตไ์ปลงอำาเภอพรรณานคิม แวะไป

เยี่ยมโยมที่บ้านบะทอง พาญาติโยมทำาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ถึงเปตชนผู้บุพการี 

แล้ว จึงได้ออกเดินทางไปบ้านนาโสก เมื่อไปใกล้จะถึงบ้านนาโสก พระอาจารย์ฝั้น 

เกดิปว่ย จะเดนิทางตอ่ไปไม่ได้เพราะไม่มีแรง จงึสง่ขา่วไปถงึนายเชยีงใบ บา้นนาโสก  

เจ้าของจดหมายที่ส่งไปกราบเรียนและนิมนต์ให้มา

นายเชียงใบพอได้ทราบข่าวการมาของท่านพระอาจารย์ฝั้นก็มีความดีใจ  

รีบออกไปรับท่านพระอาจารย์ฝ้ันเข้ามาในวัดป่าสงบอารมณ์ บ้านนาโสก  

นายเชียงใบไดถ้อืโอกาสตอนไปพบทา่นพระอาจารย์ฝ้ัน เลา่เร่ืองพระอาญาครูดกีบั

แม่ชีตัดถวายให้ฟังโดยละเอียด ตั้งแต่ต้นจบอวสาน ตลอดถึงเร่ืองที่แม่ชีตัดกล่าว

หาว่านายเชียงใบเป็นมารตัวร้ายกาจ พยายามวางแผนคิดจะฆ่าพระอาญาครูดีกับ 

แมช่ตีดัใหท้า่นพระอาจารยฝ์ัน้ฟงั จรงิไหมเล่าทีเ่ขาวา่อย่างนัน้ ทา่นพระอาจารย์ถาม  

ไม่จริงขอรับ นายเชียงใบตอบ แล้วพูดต่อไปว่า กระผมไม่เคยคิดแม้ด้วยใจ กระผม

จะทำาได้อย่างไร ทั้งกระผมก็ยังมีความเคารพนับถือท่านอยู่ ไม่น่าจะกล่าวหา 

กระผมเช่นน้ัน เป็นกรรมอะไรของกระผมแท้ๆ อยู่ดีๆ ก็มาถูกกล่าวหาอย่างนี้  

ว่าแล้วก็กราบลาพระอาจารย์ฝั้นกลับบ้าน

ท่านพระอาจารย์ฝั้นขึ้นไปหาท่านอาญาครูดี พระอาญาครูดีทำาการ

ปฏิสันถารพระอาจารย์ฝ้ันและถามว่า ครูบามากับใคร ไม่มีคนไปรับครูบาหรือ  

นายเชียงใบไปรบัมา พระอาจารยฝ์ัน้ตอบ ทา่นพระอาญาครดูพีอไดย้นิวา่นายเชยีงใบ 

ไปรับมาเท่านั้นแหละ ตกใจร้องขึ้นว่า ครูบา พร้อมทั้งยกมือ นั่นแลตัวสำาคัญ  

ครูบาระวังหนา อย่าไปคบกับมัน เป็นอะไร พระอาจารย์ฝั้นถาม มันภาวนาไม่เป็น 

มันไม่ได้อะไรกับเขา ไม่มีใครเคารพเชื่อถือและนับถือมัน มันแกล้งหาเร่ืองจะมา

ทำาร้ายผม แม่ชีและคณะบริษัท ชาวบ้านเขาระแวงระวังอยู่เวรยามกันตลอดเวลา 

ก็เพราะอ้ายหมอนี้แหละ ครูบาอย่าให้มันเข้ามาในวัดหนา

ท่านพระอาจารย์ฝั้นพักอยู่ที่วัดสงบอารมณ์ประมาณหนึ่งเดือนเพื่อจะได้

พิจารณาสังเกตเหตุการณ์เรื่องพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัด ส่วนแม่ชีตัดก็ยังนำาเอา 

พระธรรมเทศนามาแสดงให้คุณพระพ่อและคณะญาติโยมฟัง และวิญญาณของ



๘๔ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พระทองเพียร พระทองดี พระทองใย ก็ยังผลัดเปลี่ยนเวียนมาเข้าทรงกับแม่ชีซอง
เชน่เคย ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้กไ็ดม้าเหน็ประจกัษกั์บตวัทา่นเอง ผู้คนก็พากันแตกตืน่ 
มาฟงักนัเตม็ศาลาโรงธรรมทกุวนัๆ การอยู่เฝา้เวรยามตามประตวูดั ตามกฏุกิจ็ดัอยู ่
กนัตลอดวันตลอดคนื แมช่ตีดัทีถ่อืตวัเองวา่เปน็ลูกชายของทา่นอาญาครูดทีีเ่รียกวา่  
ท้าวฯ แต่ชาติก่อน ก็อยู่ห่างจากคุณพระพ่อ คือพระอาญาครูดีไม่ได้ ด้วยเชื่อว่า 
ถ้าออกไปอยู่ที่อื่นห่างจากคุณพระพ่อ ตัวเองต้องตาย เพราะมารจะมาทำาร้าย 
เอาให้ถึงแก่ชีวิต นี้เป็นคำาถือมั่นสำาคัญของแม่ชีตัด

ท่านพระอาจารย์ฝั้นพอท่านมาถึง ได้เห็นพฤติการณ์ก็ทราบได้ทันทีว่าถูก
กเิลสหลอกใหห้ลงถอืมัน่สำาคญัผดิ เกดิทฏิฐบิญัญตัข้ึินมาหลอกตวัเองใหห้ลง เพราะ
จิตยังไม่มีกำาลังสติปัญญา พอที่จะกำาจัดกิเลสตัวโมหะความหลงให้ขาดหมดสิ้น 
ไปได้ จึงมีการกลัวมารตลอดเวลา และยังกลัวตาย ถ้าผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วจริง ท่าน 
ไม่มีอะไรที่จะกลัว หรือที่จะทำาให้ท่านกลัวอีกแล้ว พระอรหันต์ท่านไม่เคยตาย
และท่านไม่เคยกลัวตาย แม่ชีตัดยังมีมาร ยังกลัวมาร และยังกลัวตายเสียดาย
ชีวิตอยู่ จะสำาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไร แม่ชีตัดมีญาณรู้เหตุการณ์ต่างๆ ได้
ถูกต้องนั้นไม่ใช่ความรู้ที่เกิดปรากฏอยู่ในจิตใจของแม่ชีเอง เป็นความรู้จากสังขาร
ภายนอกปรงุหลอกใหห้ลง คอืมพีระอยูบ่นศรีษะของแมช่เีองเปน็ผูบ้อกและสรญาณ 
ให้รู้ แม่ชีตัดจึงรู้ ความรู้ที่สำาคัญว่าตนรู้ตนเห็นนี้เองมันหลอกตัวเอง ส่วนท่าน 
พระอาญาครูดีก็ยังมีความหลงเชื่อแม่ชีตัดว่าเป็นผู้วิเศษ จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้าน
ญาติโยมหลงเชื่อไปตามๆ กัน

ฉะนัน้ ทา่นพระอาจารยฝ์ัน้จงึตอ้งพดูกบัทา่นพระอาญาครดูใีหท้า่นเขา้ใจดี
มีความเห็นชอบตรงถูกต้องตามความเป็นจริงเสียก่อน จึงค่อยเทศน์แก้แม่ชีตัดและ
ญาติโยมบริษัทภายหลัง ท่านพระอาจารย์ฝั้นขึ้นไปหาท่านพระอาญาครูดี เมื่อเห็น
ท่านพระอาญาครูดีอยู่ลำาพังองค์เดียว ท่านพระอาญาครูดีถามพระอาจารย์ฝั้นว่า
ครูบามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง การปฏิบัติของพวกผมและคณะบริษัทที่ครูบาได้
มาเห็นอยู่เวลานี้ ดีแล้วที่ครูบาได้มาพบเห็นด้วยตนเอง เพ่ือจะได้ช่วยกันรับรู้และ
รับรองนำาเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อไป

ท่านพระอาจารย์ฝั้นอยากจะพูดเร่ืองนี้กับท่านพระอาญาครูดีมานาน
แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้โอกาส ตอนนี้ท่านได้โอกาสดี เมื่อท่านพระอาญาครูดีพูดจบ 
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พระอาจารยฝ์ัน้ทา่นกพ็ดูขึน้ทนัทวีา่ เรือ่งน้ีผมเข้าใจดี ผมได้พิจารณาแล้วตัง้แตม่าถงึ

ทแีรก ตามเหตผุลแลว้แมช่ตีดัยังไมไ่ดบ้รรลธุรรมสำาเรจ็มรรคผลธรรมวเิศษอะไรเลย  

จิตหลงวิปัสสนูปกิเลส เป็นเหตุให้เกิดสัญญาวิปลาส ความเห็นเคลื่อนคลาดจาก

ความเป็นจริง พระอาญาครูดีชักจะไม่พอใจในคำาตอบของท่านพระอาจารย์ฝั้น  

จึงพดูขึน้ทนัทวีา่ ถา้แมช่ตีดัไมไ่ดบ้รรลธุรรมจรงิเหมอืนอยา่งครบูาวา่แลว้ ทำาไมแมช่ ี

จึงสามารถมีญาณรู้อะไรต่ออะไรต่างๆ อย่างถูกต้องเล่า

ตอนนี้ท่านพระอาจารย์ท่านอธิบายธรรมอันสุขุมลึกซึ้งละเอียดลออ 

กวา้งขวางมาก ยกขอ้อปุมาอปุไมยไดอ้ยา่งดมีาก ผูเ้ขยีนไมส่ามารถจดจำานำาเอามา 

ลงได้ละเอียดลออทุกถ้อยทุกกระทงได้ จึงนำามาลงเท่าที่จดจำารำาลึกขึ้นมาได้  

ท่านอธิบายมีตอนหนึ่งว่า ที่แม่ชีตัดสามารถมีความรู้มีญาณรู้อะไรต่ออะไรต่างๆ 

หลายอย่างนั้น อาจรู้ได้จริง แต่เป็นเพียง ญาณโลกีย์ เท่านั้น ไม่ใช่ญาณข้ันสิ้น 

อาสวะ ญาณโลกีย์นั้น ถ้าจิตมีสติ มีความเพียร ความพยายามภาวนาอย่างถูกต้อง

ของบุคคลผู้ต้องการรู้อรรถรู้ธรรม แล้วประกอบความเพียรเจริญภาวนา มีความ

พยายามอย่างดีมีกำาลังติดต่อเนื่องกันไม่ขาดระยะ จิตสงัดจากกาม สงัดจากนิวรณ์ 

มจีติอนัเปน็กศุล จติมกีำาลงัไดร้บัความวเิวก จติก็รวมลงสู่ความสงบมอีารมณ์เปน็หนึง่ 

แน่วแน่อยู่ในภายใน จิตปล่อยวางอารมณ์หยาบที่ยังเหลืออยู่ ก้าวสู่ความละเอียด

เป็นจิตบริสุทธิ์ ผ่องใสสะอาด เป็นจิตละเอียดอ่อน ควรแก่การบรรลุธรรม ควรแก่

การนอ้มระลกึธรรม ทัง้ทีเ่ปน็อดตี อนาคต และปจัจบุนั อาจมญีาณรู้ปพุเพสันนวิาส

ชาติกำาเนิดของตนและของคนอื่นได้ ที่เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย  

ตายแล้วตายอีก เกิดแล้วเกิดอีก เป็นอเนกชาติไม่สามารถที่จะนับประมาณได้  

นี้ก็ยังเป็นความรู้อยู่ในชั้นญาณโลกีย์ หรือมีญาณจักษุ สามารถมองเห็นด้วย

ทพิยจักษุวา่ นายนัน้นางนัน้ตายแลว้จากชาตนิี ้ไดไ้ปเกดิอยูท่ีโ่นน้ มสีขุมทีกุขต์กยาก

หรือได้ดีอย่างนี้ๆ มีผิวพรรณดี หรือผิวพรรณทราม มีอายุยืน หรือสั้นเท่านั้นๆ ปี 

เห็นชัดด้วยธรรมจักษุไม่ใช่จักษุธรรมดา นี้ก็ยังเป็นญาณโลกีย์อยู่เพราะความรู้คือ  

สติปัญญาวิชาขั้นนี้ เป็นแต่เพียงข่มขู่กิเลสอาสวะให้สงบลงชั่วคราวเท่านั้น  

ไม่สามารถประหารกิเลสอาสวะที่มีอยู่แล้วในสันดานของตนเองได้ กำาลังวิปัสสนา 

สติปัญญาญาณ ยังไม่มีกำาลังพอ ยังไม่สามารถที่จะทำานิโรธในส่วนอาสวักขยญาณ

ให้แจ้งได้
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แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงบรรลุญาณ ทำาให้

พระองค์ทรงระลึกชาติได้หลายชาติ หลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น แสนล้าน

อสงไขยชาต ิทีเ่รยีก ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ในยามแรก เปน็ญาณทีห่นึง่ในวชิชา ๓  

และพระองค์ได้ทรงบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือ ทรงรู้เห็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็น

ไปตามกรรม สัตว์บางจำาพวกทำาแต่กรรมชั่ว เมื่อตายกายแตกแล้ว ก็ได้ไปสู่ทุคติ 

บางพวกทำาแต่กรรมดี เมื่อตายกายแตกตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

เป็นญาณที่สอง พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในเวลาเที่ยงคืนแห่งราตรี ญาณทั้ง ๒ นี้ 

พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้ว แต่พระองค์ก็ยังไม่ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้ว เพราะญาณ

ทั้ง ๒ คือ การระลึกชาติได้ก็ดี การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็ดี เป็นแต่เพียงญาณรู้เห็น

สิง่ภายนอก เป็นกุปปธรรมของอนยิตบุคคล ยงัไมพ่น้ไปจากสงัขาร อาสวกัขยญาณ

บังเกิดขึ้นแล้วเมื่อใด เมื่อนั้นจิตได้บรรลุถึงอาสวักขยญาณ สังหารตัดกิเลส เป็น 

สมจุเฉทปหาน ดบักเิลสและกองทกุขอ์ยา่งไมม่อีะไรเปน็เศษเหลือแมแ้ตน่อ้ย จงึเปน็

อรหาอรหะปฏิปันโนบุคคล ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงซึ่งได้เป็นพระอรหันตขีณาสพแล้ว 

ท่านเป็นผู้ชนะมารแล้ว ไม่เคยหวั่นไหวในกิเลสมารและขันธมาร มัจจุมาร

พระอรหันต์ท่านไม่เคยตาย และท่านไม่กลัวความตาย เพราะท่านพ้นแล้ว 

จากความตาย ถ้าจิตใจยังมีความหวั่นไหวอยู่ ชื่อว่ายังไม่สิ้นกิเลส ยังมีความกลัว

ตาย ก็ยังตัดกิเลสยังไม่ได้ พระอรหันต์ท่านไม่เป็นคนขี้ขลาดจิตวิปลาสอย่างนี้  

ส่วนวิญญาณเข้าทรงเข้าสิงก็ไม่เป็นของจริงอะไรเลย อย่าพากันหลงเชื่อหลงถือใน 

สิง่ทีไ่มเ่ปน็สารประโยชน ์สว่นพระผูเ้จา้ของวญิญาณทีม่าเขา้ทรงกบัแมช่ซีองทกุองค์  

เวลานี้ท่านก็ยังอยู่ที่วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา อาตมาก็เห็น ท่านเหล่านั้น 

ท่านไม่ได้เป็นอะไรเลย ไม่มีท่านองค์ไหนทราบเรื่องอะไร เพราะไม่มีอะไรผิดปกติ

ท้ังร่างกายและจิตใจพอท่ีจะเป็นเหตุสงสัยและสนใจ จิตใจเป็นของละเอียดอ่อน  

จะน้อมไปเป็นอะไรมันก็เป็นได้ จะน้อมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้น มันสัมปยุต

ด้วยกับเรื่องใด เรื่องนั้นก็เป็นขึ้นมา จิตน้อมไปในทางบ้า มันก็เป็นบ้าขึ้นมา  

จิตน้อมไปในทางดีก็เป็นคนดี ไปเป็นสัตว์ก็จิตอันนี้ ไปเป็นเปรต อสุรกาย  

ภูตผีปีศาจ ก็ไปจากจิตอันนี้ จิตนี้พาให้เป็น ไม่ใช่สิ่งอื่นพาให้เป็นไปเป็นเทวบุตร 

เทพธิดา เป็นพระอินทร์ พระพรหม พญายม พญายักษ์ ก็จิตนี่แลเป็น ตลอดถึง 

คนมั่งมี คฤหบดี เศรษฐี พระมหากษัตริย์ หรือจะเป็นพระพุทธเจ้า ปัจเจกพุทธเจ้า 
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พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ก็จิตนี้เองเป็น ถ้าจิตไม่เป็นก็ไม่มีอะไรเป็น 

ธรรมทั้งหลายสำาเร็จมาจากใจ

ขอโอกาสทา่นอาจารย ์ถา้อยา่งนัน้วญิญาณของใครทีม่าเข้าทรงกบัแมช่ซีอง  

ไม่ใช่วิญญาณของพระสามองค์นั้นหรือ (ผู้เขียนกราบเรียนถาม) วิญญาณของ 

พระที่ไหน แม่ชีนั้นแลเป็น มันเป็นจากจิตของแม่ชีเอง (ท่านพระอาจารย์ฝั้นตอบ)

พอมาถึงตอนนี้ผู้เขียนใคร่จะเล่าเรื่องวิญญาณเข้าทรงกับสามเณรน้อย  

เป็นคล้ายๆ กันอีกเรื่องหนึ่งมาลงให้ผู้ที่สนใจได้อ่าน เพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้ 

เพราะเวลานีป้ระชาชนชาวไทยในพระพทุธศาสนา พากันเชือ่ถอืเร่ืองวญิญาณอะไร

ต่ออะไรเข้าทรงและเข้าประทับทรง แตกตื่นกันเกลื่อนเกือบทั่วประเทศ เรื่องนี้ 

ไม่เป็นของแปลก สำาหรับผู้ที่ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลตามความเป็นจริง  

มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมีแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่เป็นของใหม่ที่ควรแปลกและหลงเชื่อถือ

ให้ชาวพุทธเราทุกๆ ท่านหันมองไปดูทางประชาชนชาวจีนทั้งที่อยู่ในประเทศไทย 

ประเทศจีนพ้ืนแผ่นดินใหญ่ ในอดีตอันยาวนาน เขามีความเคารพนับถือและ 

เช่ือถืออย่างเคร่งมากในเรื่องวิญญาณมาแต่โบร่ำาโบราณกาลดึกดำาบรรพ์ ทำาพิธี 

ไหว้วอนเซ่นสรวงดวงวิญญาณให้มาประทับทรง ลงมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

ต่างๆ นานา ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพ นิรมิตช่วยดลบันดาลในสิ่งที่ตน

ตอ้งการให้สำาเรจ็ไดต้ามความปรารถนาของตนทกุอย่าง ถงึกบัมกีารแสดงการลุยไฟ 

และประทับนั่งกระทืบย่นโยกตัวไปมาอยู่บนปลายเหล็กแหลมคม เอาเหล็กแหลม

แทงปากและตัดลิ้น เอาเลือดมาเขียนคาถาลงยันต์อันศักดิ์สิทธิ์ แจกจ่ายเพื่อ 

จะไดเ้อาไปตดิไวส้ำาหรบัไหวบู้ชา จะได้เปน็เครือ่งปอ้งกนัรกัษาทรพัยส์มบตัลิกูหลาน

บ้านเรือนของตน

ปัจจุบันนี้ ประชาชนคนจีนในเมืองจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่เป็นอย่างไร

กระเจิดกระเจิงไปอยู่ที่ไหน วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธานุภาพมาก ทำาไมไม่

แสดงพลังฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ทรมานศัตรูผู้เป็นปรปักษ์กับตน ให้เขามีจิตใจเคารพ

อ่อนนอ้ม นบัถอืเซน่สรวงกราบไหวบ้ชูาดว้ยอำานาจความเกรงกลวัอทิธาเดชานภุาพ

ของวิญญาณผู้ศักดิ์สิทธิ์ กลับตรงกันข้าม ถูกเขาทำาลายทิ้งหมด ไม่มีความหมาย

อะไรเลย ช่วยอะไรไม่ได้



๘๘ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พ่อแม่พี่น้องของเราชาวพุทธทั้งหลาย สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม  

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว สันทิฏฐิโก เป็นของผู้ปฏิบัติจะพึงเห็น

แจง้ด้วยตนเอง พระพทุธองคไ์มใ่หเ้ชือ่ถอืและนบัถอืตามโดยมคีวามเหน็วา่สิง่นีเ้ปน็

ของดมีคีนนบัถอืมานาน พระองคส์อนให้เช่ือกรรมและผลของกรรมทีเ่รากระทำาแลว้

ในปัจจุบัน แล้วให้ละเลิกจากการกระทำาชั่วที่ตัวเคยทำามาแล้วนั้นเสีย แล้วตั้งหน้า 

ทำาแต่ความดีต่อไป นี้เป็น สวากขาตธรรม เป็นคำาที่พระองค์ทรงตรัสสั่งสอนอย่าง

ดีแล้ว เรานับถือและเชื่อถืออย่างนี้เป็นการนับถือเชื่อถือถูกต้องตามธรรมคำาสอน

ของพระพุทธเจ้า อย่าหลงเชื่องมงายกราบไหว้วิญญาณ

วิญญาณที่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในโลกหรือในไตรภพ ไม่ใช่วิญญาณที่วิเศษ

อะไร เปน็วญิญาณทีย่งัมคีวามทกุขใ์นทกุขข์นัธเ์หลา่นีแ้ล อนัจติของทา่นผูว้สิทุธนิัน้ 

ทา่นไมม่าวุน่วายในรา่งกายอนัสกปรกของคนทีย่งัมกีเิลสหนาปญัญาหยาบอยา่งนัน้

หรอก ท่านเบื่อท่านหน่ายคลายจากจิตของท่านเสียหมดแล้ว จะมีเหตุปัจจัยอันใด 

ที่จะมาพาให้ท่านเก่ียวข้องอีกเล่า การเซ่นสรวงพระภูมิเจ้าที่ ภูตผี วิญญาณ  

การเข้าทรงเหล่านี้ พระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์สาวก อริยอุบาสกอุบาสิกา 

ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสละละทิ้งอย่างเด็ดขาดแล้ว 

พวกเราชาวพทุธทีส่ดุทา้ยภายหลงั กย็งัโงง่มงายตายอยาก ยังมาเก็บเอาซากทีท่า่น

ลากทิ้งไปแล้ว มาเป็นที่เคารพรับนับถือกราบไหว้บูชา เอามาเป็นที่พึ่งหรือ นี้หรือ

เขมาเขมะสรณคมน์ อันอุดมของเราอย่างประเสริฐเลิศจริง

ชักจะออกนอกเรื่องไปแล้ว ขอกลับจับเอาเร่ืองวิญญาณเข้าประทับทรง

สามเณรนอ้ยมาดำาเนนิตอ่ไป เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๐๖ มสีามเณรนอ้ยรูปหนึง่ อายุประมาณ 

๑๒ หรอื ๑๓ ขวบนีแ้หละ พำานกัอยูว่ดัอโศการาม ต.บางปิง้ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 

เธอเป็นคนขยันข้อวัตรปฏิบัติดี มีความเพียร พระอาจารย์ของเธอได้แนะนำา 

พร่ำาสอนอบรมให้หมั่นเจริญภาวนา พานั่งสมาธิทุกวันมิได้ประมาท วันหนึ่ง  

สามเณรนอ้ยกำาลงันัง่ภาวนา กป็รากฏวา่วญิญาณของทา่นพ่อล ีธมมฺธโร (พระสทุธ ิ

ธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม มาเข้าประทับทรง 

กับสามเณร แล้วมาแสดงพระธรรมเทศนาให้พระภิกษุและสามเณรแลอุบาสก

อุบาสิกาฟัง ปกติสามเณรน้อยยังเทศน์ไม่เป็นเพราะเพิ่งบวช แต่เวลาวิญญาณของ 
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ท่านพ่อลีมาเข้าประทับทรง เธอเทศนาได้คล่อง ถูก เหมือนท่านพ่อลีเทศน์จริงๆ 

ไม่มีผิด

ข่าวนี้ได้กระจายไปทั่ววัดและชาวบ้านพากันแตกตื่น ทั้งพระภิกษุ สามเณร 

อุบาสก อุบาสิกา พากันหลั่งไหลไปฟังเทศนาท่านพ่อลี ที่วิญญาณของท่านมา 

เข้าประทับทรงในร่างของสามเณร บางท่านก็สงสัย บางท่านก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณ

ของท่านพ่อลีมาเข้าประทับทรงจริงๆ ส่วนพระผู้เป็นอาจารย์ของสามเณรน้อยใคร่

จะพิสูจน์ เพื่อทราบข้อเท็จจริงให้ยิ่งกว่านี้ จึงได้พาสามเณรตระเวนไปหาพระเถระ

ครูบาอาจารย์ท่านผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ตามวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน เพื่อให้ท่าน

พิสูจน์และรับรอง

พระอาจารย์ของสามเณรน้อยพาสามเณรน้อยไปหาพระอาจารย์ฝั้นที่วัด 

พระศรีมหาธาตุ เวลานั้นท่านอาพาธ ท่านได้ไปพักให้หมอรักษาอยู่ที่เรือนรับรอง 

วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร พ.ศ. ๒๕๐๖ พระอาจารย์ของสามเณรได้

เล่าความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณของท่านพ่อลีมาเข้าประทับทรงกับสามเณร 

ลูกศิษย์ของท่าน ตามที่ได้เป็นมาแล้วตั้งแต่ต้นจนตลอดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือ

ใหท้า่นพระอาจารยฝ์ัน้พสิจูนข์อ้มลูใหท้ราบความเทจ็จรงิ เมือ่พระอาจารยอ์งคน์ัน้

เล่าจบแล้ว ท่านพระอาจารย์ฝั้นก็ได้พูดขึ้นทันทีว่า อย่าหลงเชื่อ สัญญามันหลอก 

ไม่เป็นความจริงอะไรหรอก นี้ก็เรื่องหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์ฝั้นท่านไม่ให้เชื่อถือ 

ตั้งแต่นั้นมาทั้งพระผู้เป็นอาจารย์และสามเณรน้อยได้หายเงียบไป เลยไม่ทราบไป

อยู่ไหนจนบัดนี้

ท่านพระอาญาครูดีชักลังเลใจ เมื่อได้ฟังคำาช้ีแจงแสดงธรรมของท่าน 

พระอาจารย์ฝั้นแล้ว ต่อมาพระ ๓ องค์คือ พระทองเพียร พระทองดี พระทองใย  

ซึง่จำาพรรษาอยูท่ีว่ดัปา่สาลวนั นครราชสีมา ทีเ่ปน็เจา้ของวญิญาณกไ็ดเ้ดนิทางมาถงึ  

มาพักอยู่วัดป่าสงบอารมณ์ บ้านนาโสก ได้เป็นกำาลังสนับสนุนให้เห็นจริงตาม 

พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ฝั้น วันนั้นท่านได้ประกาศให้พระภิกษุ 

สามเณร ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ทั้งในวัดแลในบ้านให้มารวมฟังธรรมคำาอบรม 

สั่งสอนของท่านพระอาจารย์ฝั้น ที่ศาลาโรงธรรม เมื่อถึงเวลาได้มาประชุม 

พร้อมเพรียงกันแล้ว พระอาจารย์ฝั้นก็ได้ลงมาเทศนาชี้แจงแสดงธรรมพร่ำาสั่งสอน
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ให้ทุกคนต้ังอยู่ในความสงบ ให้มีระเบียบเรียบร้อย นี้เป็นธรรมแท้ของพระพุทธ

ศาสนา อย่าพากันแตกตื่น อย่าพากันหลง ชุลมุนวุ่นวายกัน ตอนนี้ผู้ฟังสงัดเงียบ 

เหมือนกะไม่มีลมหายใจ

พระอรหนัตขณีาสพเจา้ทัง้หลาย ทัง้ในอดตีและปจัจบุนั ทา่นไมต่ายเหมอืน

สตัวธ์รรมดา เพราะทา่นไม่มีอารมณ ์และไมม่อีะไรทีจ่ะมาทำาใหท้า่นตายดว้ย ทา่น

จึงไม่กลัวตาย และท่านไม่เคยกลัวภัย เพราะท่านพ้นจากภัยแล้ว ท่านจึงเป็นผู้ไม่มี

ภัยที่จะทำาให้ท่านกลัว ท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ภัยอันตรายชีวิตแตกตายใดๆ 

ทั้งสิ้น นี้เป็นพระอรหันต์ ผู้สิ้นกิเลสอาสวะแท้ ท่านเป็นผู้ได้บรรลุถึงธรรมจริงแท้

ให้พากนัเขา้ใจตามนี ้พวกเราเวลานีไ้มเ่ปน็อย่างนัน้ มแีตม่ารคอยจองกรรมจองเวร

เบียดเบียนแก่กันและกัน สะดุ้งหวาดระแวงตลอดเวลา หาความสงบก็ไม่มี คลุกคลี

ตลอดวันตลอดคืน ต้องมีเวรยามเฝ้าประตู กลัวศัตรูจะมาทำาอันตราย จิตใจที่มี

ความสะดุ้งหวาดขี้ขลาดขี้กลัวอย่างนี้หรือเป็นจิตใจที่มีภูมิธรรมขั้นสูง จะให้เชื่อถือ

ได้อย่างไรเมื่อจิตใจมันเป็นอย่างนี้ กิเลสตัวเองหลอกตัวเอง แล้วก็เที่ยวหลอกลวง

ผูอ่ื้นให้หลงเชือ่ตามๆ ไปดว้ย กเิลสมนัสรา้งภาพพจนข้ึ์นในจติของตวัเองแลว้แสดง

ใหต้นและคนอืน่เหน็วา่เปน็ผูว้เิศษ ผูไ้มม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนีก้เ็ชือ่มัน่ดว้ยสำาคัญ

ว่าเป็นความจริง หลงเชื่ออย่างงมงายวุ่นวายกันทั้งวัดทั้งวา พระพุทธเจ้าก็ดีแล 

พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านไม่หลงงมงาย และท่านไม่เคยสอนให้

เชื่อถือความหลงงมงายเหมือนอย่างพวกเราเดี๋ยวนี้เลย

ตอ่ไปอยา่พากันตืน่ขา่ว อยา่พากันเชือ่ถอืความตืน่ขา่ว พระพทุธเจา้พระองค์

ทรงสัง่สอนพระพทุธสาวก อบุาสก อบุาสกิา ใหม้คีวามฉลาดมปีญัญา พระองค์สอน

ใหพ้วกเราใชส้ตปิญัญาพจิารณาเหตแุละผล อนัเปน็หลกัธรรมแหง่ความจรงิ เพราะ

สภาวธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ ถ้าเหตุดี ผลก็ต้องดีมาตามเหตุ จะเปลี่ยนแปลง 

เปน็อยา่งอืน่ไปไมไ่ด ้เปน็ธรรมจรงิไปตามเหตแุลผลตัง้แตไ่หนแตไ่รมา มมีานานแลว้  

เป็นของจริงอย่างมั่นคง มีตลอดกาล ส่วนเหตุทางฝ่ายไม่ดีนั้นล่ะ ส่วนผลนั้นก็ต้อง

ไม่ดีมาตามเหตุเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรจำาไว้เป็นหลักความ

ประพฤติและปฏิบัติต่อไป อย่าพากันถือผิดวิปริตไปจากเหตุและผล
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ผูฟ้งัทกุคนนัง่กำาหนดจติของตนอยา่งสงบเงยีบ หย่ังจติใจใหถ้งึอรรถถงึธรรม  

เมื่อพระอาจารย์ฝั้นแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว ผู้ฟังได้ยกมือขึ้นสาธุการ 

พร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันหมดทุกคน ทุกคนรู้สึกว่ามีความปล้ืมปีติ ดีใจใน 

พระสทัธรรมเทศนาของทา่นพระอาจารย์ฝัน้ในครัง้นัน้เปน็อยา่งยิง่ พระอาจารยฝ์ัน้ 

สัง่ใหแ้มช่ตีดัเกบ็ขนสิง่ของของแมช่เีอง ออกไปจากกฏุทิีแ่มช่ตีดัอยูใ่กลช้ดิกบักฏุขิอง 

พระอาญาครดีู ไปอยู่กับพวกชีขา้งนอก ทแีรกแมช่ตีดัคดัคา้นไมย่อมไป วา่ถา้ออกไป 

แลว้ตวัเองตอ้งตาย ตายก็ตายซ ีให้มันรู ้พระอรหนัตไ์มต่อ้งกลวัตาย ทา่นพระอาจารย์ 

ฝั้นกล่าว ผลสุดท้ายแม่ชีตัดจำาเป็นต้องขนของออกไป ทั้งท่านพระอาญาครูดีและ 

แม่ชีตัดยังลังเลใจในความเช่ือถือความสำาคัญสัญญาของแต่ละฝ่ายที่เคยยึดมั่น 

ถอืมัน่มาแตก่อ่น ปลอ่ยวางยงัไมไ่ดห้มด พระอาจารยฝ์ัน้ทา่นจงึใหญ้าตโิยมรบัทา่น 

พระอาญาครดูพีาไปสง่ทีป่า่ชา้ระหวา่งบา้นนาหวัชา้งกับบา้นบะทองตอ่กัน ในอำาเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (เวลานี้เป็นวัดป่าอุดมสมพร)

พระอาจารย์ฝั้นท่านได้ชำาระแก้ไขเรื่องพระอาญาครูดีกับแม่ชีตัดตามที่ 

ท่านพระอาจารย์สิงห์ได้มอบหมายมาให้ เมื่อท่านได้แก้ไขสำาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อย

แลว้ พอถงึเวลาจะเขา้พรรษา ทา่นกเ็ดนิทางกลับนครราชสีมา ไปจำาพรรษาอยู่ทีว่ดัปา่ 

ศรัทธารวม ท่านจึงได้เล่าให้ผู้เขียนฟัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ภายหลังท่านพระอาญา

ครูดีได้ยา้ยไปอยูบ่า้นมว่งไข ่และไดถ้งึแกม่รณภาพอยู่ทีน่ัน้ (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๑)

ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ไทยใหญ่ (เมืองเชียงตุง)

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ทหารไทยได้ร่วมกับ 

ทหารสัมพันธมิตร (ญี่ปุ่น) ยกทัพไปทำาการตอนเหนือของประเทศ ทำาการยึดเมือง

เชียงตุงได้ จอมพลผิน ชุณหะวัณ เมื่อมียศเป็นพลตรีหลวงชำานาญยุทธศาสตร์  

เป็นแม่ทัพกองทัพมณฑลทหารบกที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ได้คุมทหารออกไปรบ 

ครั้งนี้ด้วย เมื่อเข้ายึดเมืองเชียงตุงได้แล้ว ทางรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งพลตรีหลวง

ชำานาญยุทธศาสตร์เป็นข้าหลวงใหญ่อยู่เมืองเชียงตุง แต่ได้เปลี่ยนชื่อจากเชียงตุง 

มาเป็นสหรัฐไทยใหญ่ จอมพลผินจึงได้เดินทางกลับนครราชสีมา เพื่อมาย้าย

ครอบครัวเข้ากรุงเทพฯ แล้วจะได้ไปอยู่ประจำาที่มณฑลสหรัฐไทยใหญ่ต่อไป
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เมื่อจอมพลผินเดินทางไปถึงนครราชสีมาแล้ว จึงมีบัญชาให้นายทหาร 

ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์ฝั้นที่วัดป่าศรัทธารวม พร้อมทั้งพระองค์อื่นอีก 

รวมทัง้หมด ๕ รปู ใหไ้ปรบัสงัฆทานทีบ่า้นของทา่น ในพระจำานวน ๕ รูปนัน้มผีูเ้ขียน 

อยู่ด้วย ท่านพระอาจารย์ฝ้ันไปถึงบ้าน ล้างเท้าเช็ดเท้า นิมนต์ท่านขึ้นข้างบนนั่ง

บนอาสนะที่ตบแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว จอมพลผินแต่งตัวแบบพลเรือน นุ่งกางเกงจีน 

ขายาว เสือ้ขาวแขนส้ัน เขา้มากราบใกล้ชดิพระอาจารยฝ์ัน้อยา่งเรยีบรอ้ยเหมอืนกะ

ลูกศิษย์ก้นกุฏิ ผู้เขียนเห็นแล้วจำาท่านไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นชาวจีนหรือพ่อค้าคฤหบดี 

มาร่วมพิธีทำาบุญถวายสังฆทาน ต่อเมื่อพระอาจารย์ฝั้นท่านถามขึ้นว่าคุณหลวง

สบายดีหรือ มาถึงแต่เมื่อไร จึงทำาให้ผู้เขียนทราบว่าเป็นจอมพลผิน

จอมพลผินตอบคำาถามของท่านพระอาจารย์แล้ว ได้เล่าเรื่องต่างๆ ถวาย

ใหท้า่นพระอาจารย์ฝ้ันฟังวา่ กระผมได้เขา้ไปทีจ่งัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพชูา 

(เขมร) ตอนทหารไทยเราได้ยกกำาลังไปรบอินโดจีน ได้เข้ายึดจังหวัดพระตะบอง 

ประเทศเขมร หลังจากทหารไทยของเรายึดจังหวัดพระตะบองไว้ได้แล้ว กระผม 

ได้เข้าไปเห็นจังหวัดพระตะบองเป็นครั้งแรก ปรากฏเหมือนกับเมืองร้าง เงียบ

วังเวงไม่มีผู้คนเดินไปมา ประตูบ้านเรือนปิดหมด วัดวามีอยู่ก็ปิดประตูเงียบหมด 

เชน่เดยีวกนั ใหท้หารสุรนิทรท์ีพ่ดูภาษาเดียวกนัไปเทีย่วคน้หา จงึไดท้ราบวา่เขากลวั

ทหารไทย ได้พากนัหลบหนอีอกไปจากบา้นไปซกุซอ่นอยูต่ามไรน่าปา่เขา ทหารไทย

จึงได้ไปหาและเกลี้ยกล่อมให้ผู้ที่หลบหนีกลับเข้ามาอยู่บ้านสู่เมืองคืนปกติ และ 

ได้ประกาศว่า คณะทหารไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับพ่อแม่พี่น้องชาวพระตะบอง แต่มา

คุม้ครองใหพ้อ่แม่พีน่อ้งชาวพระตะบองของเราอยูเ่ยน็เปน็สขุ ขอใหพ้อ่แมพ่ีน่อ้งของ

เราที่หลบซ่อนอยู่กลับมาสู่อยู่บ้านช่องของตนๆ ต่อไป ประชาชนที่ได้หลบหนีภัย 

พอได้ยินประกาศก็พากันดีใจ หลั่งไหลออกจากป่ากลับคืนมาสู่อยู่บ้านเรือน 

ของตนทุกๆ คน

จอมพลผินเล่าต่อไปอีกว่า มีทั้งพระภิกษุและสามเณรเป็นจำานวนหลายรูป

มีพระเถระผู้ใหญ่เป็นหัวหน้า ได้นำาดอกไม้เครื่องสักการบูชาถือเอาเข้าหากระผม

แล้วบอกว่าอาตมภาพได้นำาเครื่องสักการะมาเพ่ือคารวะท่านผู้เป็นหัวหน้าทหาร

กองทัพไทยในที่นี้ กระผมได้ยินพระเถระท่านกล่าวดังนั้นก็ตกใจ เพราะไม่เคยเห็น 
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ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่า พระทำาความเคารพคารวะฆราวาสญาติโยมอย่างนี้เลย 

กระผมรีบลุกขึ้นกราบเรียนให้ท่านทราบทันทีว่า ไม่ได้ พระเจ้าพระสงฆ์เคารพ

คารวะคฤหัสถ์อย่างผมไม่ได้ ว่าแล้วกระผมก็นิมนต์ท่านทุกรูปขึ้นไปนั่งบนที่สูง 

สว่นกระผมได้นัง่ลงบนพืน้ทีต่่ำาแล้วกราบนมสัการทา่นผูเ้ปน็พระเถระผูใ้หญใ่นสงฆ ์ 

แล้วได้กราบเรียนท่านว่า คณะรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

ประชาชนไทยเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา 

ประจำาชาต ิคนไทยทกุคนไม่วา่จะเปน็คนชนชัน้วรรณะใด ทกุคนยอ่มมคีวามเคารพ

กราบไหว้พระสงฆ์ผู้ทรงศีลและบวชในพระพุทธศาสนา แม้บวชในวันนั้นก็ตาม 

คฤหัสถ์จำาต้องทำาความเคารพกราบไหว้พระสงฆ์

รัฐบาลไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยและประชาชนชาวไทย

มีความเคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ เมื่อจอมพลผิน 

พูดจบแล้ว มีพระสงฆ์ชาวจังหวัดพระตะบองท่ีเคยมาอยู่เมืองไทยและพูดภาษาไทยได้  

ลุกขึ้นขออนุญาตพระมหาเถระแล้วพูดข้ึนว่า ที่อาตมภาพพร้อมด้วยคณะพระ

ภิกษุสามเณรได้นำาเครื่องสักการะมาทำาความเคารพคารวะ ฯพณฯ นี้ ก็ได้พากัน 

ทำาตามธรรมเนียมที่เคยทำามาทุกครั้งที่เจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ฝรั่งเศสมา พระเถระ

ผู้ใหญ่ในถ่ินนั้นต้องพาพระภิกษุสามเณรนำาเคร่ืองสักการะไปแสดงทำาความเคารพ

คารวะฝรั่งผู้เป็นเจ้าขุนมูลนายที่มาในถิ่นนั้น พระสงฆ์ที่นี้ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็น

เวลานานแล้ว จึงเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ท่านผู้อ่านเมื่อได้

อ่านมาถึงตอนนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง เจ้านายฝร่ังเศสที่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์

ในพระพทุธศาสนาของประชาชนกัมพชูาในสมยันัน้ ปจัจบุนันีย้ิง่ย่ำาแยไ่ปกวา่นัน้อกี

จอมพลผินจึงได้กราบเรยีนทา่นพระอาจารยฝ์ัน้ตอ่ไปวา่ เวลานีค้ณะรฐับาล

นายกจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้แต่งตั้งให้กระผมไปเป็นข้าหลวงประจำาอยู่เมือง

เชยีงตงุ แตม่าเปลีย่นชือ่ใหมว่า่สหรฐัไทยใหญ ่เมือ่กระผมไดไ้ปอยูป่ระจำาแลว้กระผม 

จะต้องปรับปรุงบ้านเมือง พร้อมทั้งพระพุทธศาสนาก่อน เพราะพระพุทธศาสนา 

ในประเทศนั้นเสื่อมทรามไปหมด เกือบจะไม่มีเหลือเลย พระเณรฉันอาหาร 

ทกุเวลาได้เหมอืนฆราวาส เขา้ไปในบา้นเลีย้งดลูกูหลาน เฝ้าบา้นใหพ่้อแมไ่ปหากิน  

ไปอยู่ปะปนกับผู้หญิงยิงเรือเขาไม่ถือกัน พระท่ีปฏิบัติเหมือนท่านพระอาจารย์ไม่มีเลย  
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ท่านอาจารย์ว่างไหม ถ้าท่านอาจารย์ไม่ขัดข้อง กระผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ 

ไปช่วยอบรมสั่งสอน ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาที่มณฑลสหรัฐไทยใหญ่ด้วย เวลานี้ 

ท่านอาจารย์มหาปิ่นไปอยู่ที่ไหน (หมายถึงพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล  

ผู้เป็นน้องชายของท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน) 

จอมพลผนิถาม อาตมาเวลานีว้า่ง ส่วนตวัแลว้กไ็มม่คีวามขดัขอ้ง แตพ่ระอาจารยส์งิห ์

ไม่ทราบท่านจะว่าอย่างไร พระอาจารย์มหาปิ่นเวลานี้ท่านอยู่ที่วัดป่าทรงคุณ 

ดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี ท่านพระอาจารย์ฝั้นตอบ แหมท่านอยู่ไกลเหลือเกิน

จะไปนมินตก์ไ็มม่เีวลา กระผมจำาตอ้งรบีกลบั เอาอยา่งนีก้แ็ลว้กนั กระผมขอนมินต์

ทา่นอาจารยฝ์ัน้ตอนนีเ้ลย แตก่ระผมจะตอ้งเดนิทางไปกอ่น เมือ่ไปถงึเมอืงเชยีงตงุ

แล้ว กระผมจะสั่งมาเป็นทางการให้มารับท่านอาจารย์ไป ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ 

ได้พบกับท่านอาจารย์มหาปิ่นแล้ว กระผมขอกราบนิมนต์ท่านไปด้วย ถ้าท่าน

อาจารย์กับท่านอาจารย์มหาปิ่นได้ไปอบรมสั่งสอนพาประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัด

ศึกษา เหมือนที่ท่านอาจารย์ทำาอยู่เวลานี้ จะได้ประโยชน์มาก ที่จริงกระผมไม่ได้

ทะเยอทะยานอยากได้อะไรอีกเลย ยศกระผมก็พอ เงินเดือนกระผมก็พอ แต่นายก

ท่านไม่ยอมท่านเอาให้ เอาให้ กระผมก็จำาเป็นต้องรับ เมื่อได้เวลาแล้วก็ทำาพิธี 

ถวายสังฆทานท่านพระอาจารย์และพระทุกองค์รับแล้ว ถวายพรเสร็จแล้วก็พา 

กลับไปฉันที่วัด

ภายหลงัทา่นพระอาจารยฝ้ั์นเคยพดูใหใ้ครตอ่ใครฟงัอยูเ่สมอวา่ มจีอมพลผนิ 

คนเดียวเท่าน้ันแหละที่รู้จักพอ นอกนั้นยังไม่เคยได้ยินใครในเมืองไทยสักคนเดียว

พูดว่าพอเลย ในตอนสุดท้ายญี่ปุ่นแพ้สงคราม มณฑลสหรัฐไทยใหญ่ก็กลับเป็น

เมืองเชียงตุงเหมือนเดิม

(ประวัติพระอาจารย์ฝ้ัน อาจารโร ที่พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ เรียบเรียง  

จบแต่เพียงเท่านี้)



พระธรรมเทศนา

โดยพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร



“...เราทุกวันนี้ 

การที่ฟังๆ กันทุกวัน 

แต่ไม่ปรากฏจะได้สำาเร็จมรรค สำาเร็จผล 

คือเราเป็นแต่ฟังเป็นพิธี 

มิได้ฟังถึงธรรม ถึงวินัย ถึงข้อปฏิบัติ...”



๑
มนุษย์ ๗ จำาพวก

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ณ วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร

วันที่ ๒7 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

เข้าที่ฟังธรรม นั่งให้สบาย เรามานี่ต้องการความสุข ความสบาย ฟังธรรม

ต้องฟังข้างใน ไม่ต้องไปฟังข้างนอก ฟังข้างนอกมันได้ยินแต่เสียง เสียงว่ามันสุข 

มันทุกข์นี่ ได้ยินแต่เขาว่า นี่ฟังเข้าข้างใน นั่งให้สบาย นั่งขาขวาทับขาซ้าย มือขวา 

ทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง วางท่าวางทางให้สง่าผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส เรามานี่ 

ต้องการความสุขความสบาย ฟังข้างในอย่าไปฟังข้างนอก ธรรมดาผลไม้ก็ดี  

มันงอกขึ้นจากใน สุขก็ไม่อยู่ข้างนอก อยู่ข้างใน เรานั่งให้สบายๆ เมื่อกายเราสบาย

แล้ว เราก็วางดวงใจให้สบาย

เมือ่กายใจสบายใหน้กึถงึทีพ่ึง่ของเราทัง้หลายวา่อะไรเปน็ทีพ่ึ่ง ทา่นสอนวา่ 

เอาคุณพระพุทธเจ้า เอาคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พ่ึง เป็นที่ระลึก 

เป็นที่กราบที่ไหว้สักการบูชาของเรา ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะได้นอกจากพระพุทธเจ้า

นี้ในเบื้องต้น ต่อไปเราก็นึกคำาบริกรรมภาวนา บริกรรม สรณะ คือสรณะของจิต 

ได้แก่คำาบริกรรมว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ สามหนแล้วรวมเอาแต่ 

พุทโธๆ คำาเดียว หลับตางับปากเสีย ลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิก ให้ระลึกเอาในใจ  

เด๋ียวเราอยากรูว้า่ตวัของเรามนัเปน็ยงัไงอยู ่ความสขุความทกุขข์องเรานี ่เราอยากรู้

วา่มนัอยูช่ัน้ใด ภมูใิด หรอืในภพอนัใด มนัดีหรือมนัชัว่ หรืออะไรดีอะไรชัว่ ก็ฟงัข้างใน  

อย่าไปฟังข้างนอก ท่านฟังกันแต่ก่อน ได้ยินพระพุทธองค์ทรงเทศนาแล้ว สาวก 

ทั้งหลายได้สดับโอวาทคำาสั่งสอนของท่านแล้ว ก็ได้สำาเร็จมรรคสำาเร็จผล
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มาเด๋ียวนี้ฟังเทศน์แล้วก็แล้วไป ไม่มีใครได้มรรคได้ผล ก็เพราะฟังไม่ดี  

เมื่อฟังธรรมไม่ดีก็เลยไม่มีพระพุทธ ไม่มีพระธรรม ไม่มีพระสงฆ์ เลยไม่มีศาสนา 

ไม่รู้จักว่าศาสนาอยู่ตรงไหน อยู่ตรงฟ้าหรืออยู่ตรงอากาศ หรืออยู่ตรงพื้นดิน หรือ

ตรงปา่เขาเลากา อนันี ้สวรรคอ์ยู่ทีไ่หน นรกอยูท่ีไ่หน นพิพานอยูท่ีไ่หน ไดย้นิแตว่า่ 

นรกสวรรคน์พิพาน เดีย๋วนีค้นทัง้หลายกเ็ลยไมเ่ชือ่ ไมเ่ชือ่นรกสวรรค ์วา่บญุวา่บาป 

คนทั้งหลายว่าเหลือเชื่อ ศาสนาคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหลือเชื่อ ว่าศาสนา

ไม่มีประโยชน์ ทำาให้คนโง่ 

คิดดูเดี๋ยวนี้ละ ศาสนาอะไรทำาให้คนโง่ ดูซี ศาสนาคืออะไร ศาสนาคือ 

คำาสั่งสอน ท่านสอนอะไร ก็สอนกายสอนวาจาสอนใจของคน ท่านไม่ได้สอนอื่น  

สอนเพื่ออะไรกายวาจาใจของคน ท่านให้ละความชั่วทางกายทางวาจาทางใจ  

ความช่ัวไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของคน ท่านสอนให้ละความชั่วเพราะ

กลัวเราทุกข์กลัวเรายาก กลัวเราลำาบากรำาคาญ กลัวเราอดเราจน ตกทุกข์ได้ยาก 

ท่านสอนอย่างนี้ก็ดูเอาซี เชื่อหรือไม่เชื่อ ว่าทุกข์ยาก อะไรทุกข์ล่ะ หรือข้าวของ 

เงินทองทุกข์ยาก หรือฟ้าอากาศทุกข์ยาก การงานทุกข์ยาก ไม่มี มีแต่หัวใจคน  

มันทุกข์ยาก หัวใจคนวุ่นวายเดือดร้อน นี่แหละให้ดูเอา นี่แหละบาป นี่แหละนรก  

เมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้ว เวลาเราดับขันธ์ จิตนั้นก็นำาเราไปทุคติ เวลานี้มันก็ทุกข์

อยู่แล้ว

บางคนมาคำานึงดู อดีตมันเป็นมายังไง ปัจจุบันเป็นยังไง อนาคตข้างหน้า

จะเป็นยังไง ดูซิอนาคตข้างหน้าท่านไม่ให้คำานึงคิดถึง อดีตล่วงมาแล้วท่านไม่ให้

คำานึงคิดถึง ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสติ ท่านให้ดูในปัจจุบัน  

นิง่อยูน่ี ้เวลานีจ้ติของเราเปน็ยงัไง จติเรามนัสขุ หรอืมนัทกุขม์นัยากวุน่วายเดอืดรอ้น  

ถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้ว อนาคตก็ร้อนอย่างนี้ อนาคตก็ทุกข์อย่างนี้ พิจารณาดูซิ  

ถ้าจิตเราสงบ มีความสงบ จิตเราดี มีความสุขความสบาย เย็นอกเย็นใจ ไม่ทุกข์

ไม่ร้อนไม่วุ่นวาย พุทโธ ใจเราเบิกบาน พุทโธ ใจเราสว่างไสว พุทโธ ใจเราผ่องใส

สะอาดปราศจากทุกข์ ปราศจากโทษ ปราศจากภัย ปราศจากเวร ปราศจากความ

ชั่วช้าลามก ปราศจากความทุกข์ความจน เมื่อจิตเราเป็นอย่างนั้น นี่แหละนำา 

ความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้า



มนุษย์ 7 จำาพวก ๙๙

จึงว่าให้นั่งดู ให้ฟังธรรม ฟังดูซิ ธรรมมันเกิดที่ไหนเล่า ความสุขทุกข์  

อะไรเป็นสุข อะไรเป็นทุกข์ให้ฟังดู เราอยากดี อะไรมันดี ความดีก็คืออย่างอธิบาย 

ใหฟ้งั ความดมัีนยังง้ี คอืใจเราดีใจเราสงบ ไมท่ะเยอทะยานดิน้รน ไมก่ระวนกระวาย

เดือดร้อน ไม่ฟุ้งซ่านรำาคาญ ไม่หงุดหงิด ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ใจเราดีสงบนิ่ง 

มันว่างหมด อารมณ์ทั้งหลายว่างหมดไม่มีอะไร ใจสงบมีความสุขความสบาย  

อันนี้แหละนำาความสุขความเจริญมาให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้า ดูเอาซี

เราทั้งหลายมานี้ก็ต้องการความสุขความสบาย มาวัด ไม่ใช่ศาลาเป็นวัด  

ไม่ใช่กุฏิโบสถ์วิหารเป็นวัด วัดอยู่ที่ดวงใจคน ศาลาก็คนทำา โบสถ์ก็คนทำา คนทำา 

ทั้งหมด เมื่อใจคนดี สิ่งเหล่านั้นมันก็ดี เมื่อใจคนไม่ดี ส่ิงเหล่านั้นมันก็ไม่ดี  

ใจตกนรกก็แม่นจิตของคน ใจสวรรค์ก็แม่นจิตของคน เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้  

ในมนุษย์ทั้งหลายมี 7 จำาพวก มนุษย์มี 7 อย่าง

มนสุสตริจัฉาโน ทำาไมจึงวา่มนสุสตริจัฉาโน ดซู ิรา่งกายเปน็มนษุย ์หวัใจเปน็

สัตว์เดรัจฉาน คือมันขี้เกียจขี้คร้าน รับอาหารแล้วก็นอน ไม่รู้จักการกราบ ไม่รู้จัก 

การไหว้ ไมรู้่จกัการรกัษาศลีภาวนา ทำาบญุใหท้านอะไร เหมอืนกับสัตวเ์ดรัจฉานนะ่ 

มนษุยเ์ชน่นัน้แหละตายไปกไ็ปเปน็สตัวเ์ดรจัฉาน ดเูอาซ ิพจิารณาเอาซ ีรา่งกายเปน็

มนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน

มนสุสเปโต รา่งกายเปน็มนษุย์แตห่วัใจเปน็เปรต มนัมแีตโ่มโหโทโส อยากฆา่ 

อยากฟัน ความทะเยอทะยานดิ้นรน มีพยาบาทอาฆาตจองเวร ดูซิ ใจมันมีอาฆาต 

นี่แหละมนุสสเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์ เมื่อดับขันธ์ไปแล้วก็ไปเป็นเปรต 

มนสุสนริเย มนษุยห์วัใจเปน็นรก หวัใจเปน็นรก คือมนัมดื มนักลุม้อกกลุม้ใจ 

ให้ทกุขใ์ห้รอ้น ดเูอาซ ินัน่แหละนรก ดบัขนัธไ์ปแลว้กไ็ปนรกซ่ี ไดรั้บความทกุข์ความ

ยากความลำาบากรำาคาญ นี่มนุษย์เช่นนี้ ทีนี้ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้น เกิดเป็นมนุษย์ 

กเ็ปน็มนษุยท์ีต่่ำาชา้ หวัใจต่ำาชา้ อยา่งอธบิายมาแลว้ ต่ำาชา้ยงัไงละ่ เปน็ใบบ้า้เสยีจรติ  

หูหนวกตาบอด ปากกกื กระจอกงอกงอ่ย ขีท้ดูกฏุฐงั ตกระกำาลำาบาก แนะ่ มนษุยห์วัใจ

เป็นยังงั้น ถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ต่ำาช้า ดูซิใจเราทุกคน ไม่ว่าพระว่าเณร  
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ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย เอ้าดู อธิบายให้ฟัง ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการก็เลิกก็ละ

เสียซิ ให้รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักผิดรู้จักถูก รู้จักฟังอธิบายให้ฟัง

มนุสสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวธิดา เทวบุตร หัวใจมีทาน 

มีศีลมีภาวนา รู้จักเคารพนบน้อม รู้จักกราบรู้จักไหว้ ใจมีหิริโอตตัปปะ ละอายบาป  

กลัวบาป ใจเบิกบาน ใจสว่างไสว ใจดี ดับขันธ์ก็ไปเป็นเทวบุตรเทวธิดา เรื่องเป็น

อย่างนั้น ดูเอาซิ

มนุสสพรหมา ท้าวมหาพรหม นางมหาพรหม หัวใจเช่นใด มีพรหมวิหาร 

มีพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ หัวใจว่างไม่มีอะไร เหมือนกะอากาศนี้แหละ  

วา่งเปลา่หมด เหลอืแตอ่รปูจติ ดบัขนัธก์ไ็ปเปน็พรหม ทา้วมหาพรหม นางมหาพรหม  

อยากรู้ก็ดูเอาซิ ที่อยู่ของเราเป็นอย่างนี้ มนุษย์ทั้งหลาย

มนุสสอรหัตโต ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นพระอรหันต์ คือละกิเลส  

ละตัณหา กิเลสคือใจเศร้าหมอง ตัณหาคือใจทะเยอทะยานดิ้นรนกระวนกระวาย 

ท่านละกิเลสตัณหา ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ อวิชชา ตัณหาอุปาทาน ภพชาติ 

ละเด็ดขาดในสันดาน ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจ เมื่อดับขันธ์ไปก็เข้าสู่นิพพาน ดับทุกข์

ในวัฏสงสาร ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ก็เป็นแต่มนุษย์ ได้แต่มนุษย์ซิ

เราจึงมาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเรา เพ่งเล็งดูซิ เราอย่าดูอื่น เรานั่งอยู่ก็นั่ง

ดใูจของเรา ไมไ่ด้ดูดินฟ้าอากาศนะ ใจของเรามนัเปน็อยา่งไร เหมอืนทีอ่ธบิายใหฟ้งั

ไหมล่ะ มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขซิ ทีนี้

มนุสสพุทโธ ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เป็น

มนุษย์เหมือนกับพวกเรานี้ ว่าเรื่องภพเรื่องชาติของท่าน บิดามารดาของท่านก็มี 

บุตรภรรยาท่านก็มี ท่านเป็นมนุษย์ครือเรานี่แหละ แต่ท่านประพฤติปฏิบัติ ตรัสรู้

ด้วยพระองค์เอง เป็น สยัมภู ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะนำา 

พร่ำาสอน รู้ด้วยตนเองเป็นสยัมภู รู้แจ้งแทงตลอดหมดซึ่งสารพัน เญยยธรรม 

ทั้งหลาย ไม่มีที่ปกปิด สัตว์ทั้งหลาย ตนของท่าน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ญาณ

ความรู้ความเห็นในบุพชาติเบ้ืองหลัง เป็นอะไรๆ มาท่านรู้หมด เรื่องมันเป็น 
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อย่างนั้น จุตูปปาตญาณ จุติจากนี้ไปอยู่ในภพชาติใด ภพน้อยภพใหญ่ ท่านรู้หมด

คือเหมือนอธิบายให้ฟังนี้ อาสวักขยญาณ สิ้นจากภพจากชาติท่านก็รู้หมด

ท่านจึงได้วางศาสนาไว้ให้แก่พวกเราพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่

เกดิสดุทา้ยภายหลงันี ้ไมไ่ดเ้หน็องคพ์ระพทุธเจา้ มาพบปะแตธ่รรมะคำาสัง่สอนดงัที ่

ได้ชี้แจงแสดงแล้วนี้ ได้ยินได้ฟัง เอหิปัสสิโก จงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรม  

ธรรมอะไรละ่ รปูธรรมนามธรรมนีแ้หละ คอืมาดอูตัภาพรา่งกายของเรามนัมอีะไรบา้ง  

ตวัของเรา วา่เปน็คน คนอยูท่ีไ่หนคน้ดซู ิมาพิจารณาดูซิ เราถอืวา่เปน็คนเปน็ตรงไหน 

เล่า นั่นก็เป็นผม เป็นขน เป็นเล็บ เป็นฟัน เป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นตับ ไต ไส้น้อย 

ไส้ใหญ่ อาหารเก่าอาหารใหม่ ใช่ไหมเล่า คนอยู่ที่ไหน อันนั้นก็เป็นน้ำาดี น้ำาเสลด  

น้ำาเหงือ่น้ำาไคล น้ำามกูน้ำาลายไปเสยีแลว้ เป็นเลือดไปเสยีแลว้ เปน็น้ำามตูรไปเสยีแลว้  

ที่ไหนละคน 

นีแ่หละ ใหน้อ้มเขา้มาเลง็ด ูมาดธูรรมนีใ้หรู้จ้กัไว ้อนันี ้เมือ่ธรรมเปน็ โอปนยโิก  

น้อมเข้ามา ปัจจัตตัง รู้จำาเพาะตน ใครเป็นผู้ว่าน้ำามูก น้ำาลาย น้ำาเหงื่อ น้ำาไคล  

ใครเปน็ผูรู้ ้โอปนยิโก นอ้มเขา้ผูรู้ซ้ ิใครเปน็ผูว้า่สขุวา่ทกุขว์า่ดวีา่ชัว่ อะไรสขุ อะไรทกุข ์ 

ทุกข์เพราะเหตุใด ทุกข์เพราะจิตเราไม่สงบ ทุกข์เพราะจิตเราหลง สุขเพราะเหตุใด 

สขุเพราะจิตเราสงบ จติเราไมห่ลง จติสงบนิง่มนัวา่งหมด จติไมไ่ดไ้ปยดึอนัโนน้อนันี ้

จติไมไ่ดส้ง่ขา้งหนา้ขา้งหลัง จิตไม่ได้ส่งขา้งซา้ยขา้งขวาขา้งบนขา้งลา่ง ตัง้ไวจ้ำาเพาะ

ท่ามกลางผู้รู้ พุทโธอยู่นั่น เบิกบานสว่างไสว ความสุขมันอยู่ตรงนี้

เหตนุัน้ใหพ้ากนัเพง่เลง็ดซู ีจะไปฟงัวา่สุขอยู่ตรงโนน้ ทกุข์อยู่ตรงนี ้หาไมเ่จอ  

เพราะเหตนุัน้ใหด้ซูี ่นัง่อยูมั่นกแ็สดงใหเ้รา นัง่ๆ ไปหนอ่ยหนึง่ เราจะรูธ้รรม ขดัตรงนัน้  

ปวดตรงนี้ นี่แหละธรรมะ ผู้ใดเห็นทุกข์อันนี้แหละผู้นั้นแหละเห็นธรรม ผู้นั้นแหละ

จะรู้ธรรม ให้พิจารณาธรรมอันนี้ แสดงให้เราเห็น โอ รูปธรรมอันนี้แหละได้ยินแต่

เขาว่า ทีนี้เข้าใจลักษณะแล้ว มันเป็นพยานแล้ว พยานความรู้ว่า อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ได้ยินแต่เขาว่า 

มาบัดนี้ เราก็ต้องดูซิ อนิจจังมันเป็นยังไง ทุกข์มันเป็นยังไง อนัตตามันเป็น

ยังไง
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อนิจจัง มันไม่เที่ยง เราก็รู้ว่าไม่เที่ยง จริงหรือไม่จริง ไม่เที่ยงน่ะ มันไม่เที่ยง 

แล้ว แต่มันจะเป็นขัดตรงโน้น ปวดตรงนี้ แล้วแต่จะเป็นแล้ว เป็นหวัด เป็นไอ  

เปน็ไข ้เปน็หนาวสารพดัละ นีแ่หละอนจิจงั เยน็แลว้กร็อ้น วุน่วาย เรยีกวา่มนัอนจิจงั 

มันไม่เที่ยง ทีนี้เราจะทำาให้มันเที่ยง จะให้มันเป็นยังงั้น เราต้องทำาจิตให้มันเที่ยง  

มนัเทีย่งแลว้มนักไ็มแ่ปรผนั มนัเทีย่งแลว้มนักไ็มท่กุข์ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง สิง่นัน้ก็เปน็ทกุข์

ทุกขัง ขังอยู่ในตัวเราทั้งหมด มีที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น มันยุ่ง จี้ลงหน่อย

เดียวก็เห็นมีแต่ทุกข์ ทุกขุมขนแหละความทุกข์นี้ ให้รู้จักอย่างนี้ 

สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็น อนัตตา ทำาไมว่าอนัตตา คือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน 

ไม่ได้บอกบังคับบัญชาผู้ใด ไม่ได้อยู่ในอำานาจผู้ใด ท่านจึงจัดเป็นอนัตตา

ทนีีเ้มือ่เราเห็นส่ิงเหล่านัน้เปน็อนตัตาหมดแลว้ ตอ้งโอปนยโิกซ ินอ้มเขา้มา 

ใครเปน็ผูว้า่อนัตตา มันจะได้เห็นตวัตน มันจะไดเ้หน็ผูรู้ ้พทุธะคอืผูรู้ ้รูว้า่สิง่นัน้เทีย่ง  

สิง่นีไ้มเ่ทีย่ง ผูใ้ดรูว้า่ไมเ่ทีย่ง กอ็ยา่ไปเอาซไิมเ่ทีย่ง สิง่นัน้เปน็ทกุข ์เรากอ็ยา่ไปเอาซ ิ

สิ่งที่มันเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา เราก็อย่าไปจับซิสิ่งอนัตตา ถ้ามันรู้มักต้อง 

โอปนยิโก น้อมเข้ามา เราก็ยังรู้ว่ามันทุกข์อยู่แล้ว เราก็ยังรู้อนัตตาอยู่แล้ว รู้จักว่า

อนัตตาก็อย่าไปถือว่าเป็นอัตตาซิ ปล่อยวางละให้หมดซิ

นี่ ให้เข้าใจอย่างนี้ซิ ต้องประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัดให้มันรู้ เราอยากพ้นทุกข์  

สิ่งใดเป็นทุกข์ก็อย่าไปยึดมันซิ อย่าไปถือมันซิ ปล่อยวางเสียซิ ยึดทุกข์มันก็ 

เป็นทุกข์ซิ ยึดเอาส่ิงไม่ดี มันก็เป็นคนไม่ดีซิ อย่ามายึดเอาซิ วางให้สบาย ผู้รู้ว่า 

สบายมี นี่แหละผู้ปฏิบัติให้พึงรู้และให้พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ ยถาภูตัง ญาณทัสสนัง 

ทัสสนะ เราก็ได้ยินได้ฟังได้เห็น ภูตัง คือความเป็นอยู่ มันเป็นอยู่ยังไงจิตใจของเรา

เดี๋ยวนี้น่ะ มันดีหรือมันชั่ว มันสุขหรือมันทุกข์ หรือมันไม่สุขและไม่ทุกข์ ให้มันรู้ซิ 

นีแ่หละจึงวา่ปฏบัิตสัิกแตว่า่พดู นัง่ดซูีเ่ดีย๋วนี ้เรือ่งทกุขเ์ชือ่หรอืยงั มนักแ็สดง

ให้เห็นแล้วนี่ ขัดตรงโน้น นั่งไปได้หน่อยมันขัดข้ึนมาปวดข้ึนมา อันนั้นแหละทุกข์  

อย่าหลง รู้มันแล้วอย่าหลง อย่าทำาบาปทำากรรม ทำาความชั่ว ทำาบาปทำากรรม

ทำายังไงเล่า คือจิตมันไม่สงบ จิตมันไปปรุงไปแต่งอยู่ มันไม่นิ่ง กรรมเก่าก็ยัง 

ไม่หมด กรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปมันจะหมดสักทีเรอะ เราไปกำาเอา อย่าไปกำาเอาซิ 
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วาง ปลอ่ยมนัซ ิสิง่ใดเปน็ทกุขม์นัไมใ่ชต่วัตนไมใ่ชท่กุข์ ทกุข์ไมใ่ชต่น อย่าไปยึดเอาซิ  

ปล่อยวางให้หมด นี่ข้อสำาคัญ

เหตุนั้นให้พึงรู้พึงเข้าใจซิเราน่ะ สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง นี่เราอยาก

พน้ทกุข ์กท็กุขอ์ยูท่ีไ่หน ความพน้ทกุขค์อืจติเราไมท่กุข์ จติเราไมท่กุข์มนักพ้็นทกุข์ซิ  

จิตมันไม่ใช่ทุกข์ ถ้ามันทุกข์มันก็ไปโน่นไปนี่ซิ กระโดดโน่น กระโดดนี่ซิ จิตมัน

เหนื่อยไม่เป็น จิตมันทุกข์ไม่เป็น ถ้ารู้จักเหนื่อยมันก็หยุดซ่ี ลองบอกมันอย่าไปซิ  

อย่ากระโดดซิ นิ่ง วางเสียซิ เปรียบเหมือนกับเราทำางาน ถ้ารู้จักเหนื่อยแล้วก็หยุด 

อุปมาภายนอกอย่างนั้น รู้จักทุกข์ก็หยุดซิ อย่าไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยต่อไปซิ  

หยุดนิ่งให้มันว่างหมด

พอจติสงบนิง่ได้แล้ว จิตลหุตา เบาจติ กายกเ็บาสบาย จติมทุตุา มทุ ุมนัออ่น  

นิ่ม อ่ิมอกอิ่มใจ นั่นแหละดูเอา พ้นทุกข์ตรงนี้แหละ ไม่ใช่ที่อื่น ต่อไปให้พากัน 

ดใูหพ้งึรูพ้งึเหน็พงึเขา้ใจในขอ้ปฏบัิต ิอย่าสกัแตว่า่ทำา ดใูหเ้หน็ตวัจรงิมนัซ ีสขุจรงิๆ 

ก็เมื่อเราละได้แล้ว เราปล่อยวางได้แล้ว เมื่อเราไม่ละไม่ปล่อยไม่วางก็ทุกข์จริงๆ  

เหน็ทกุขเ์หลอืทน นัง่กไ็มต่ดิ กระดกุกระดกิอยู่เร่ือย นัน่มนัเปน็ทกุข์ ดเูอาซี แนห่รือ

ไม่แน่ ใครเป็นล่ะ วางดูซิ ถ้าจิตมันไม่ว่าแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอะไรว่า เขาไม่ได้เป็นอะไร 

เราไปว่าเอา ทุกข์ก็เราไปว่าเอา สุขก็เราว่าเอา เราว่าสุขมันก็เป็นสุข เราว่าทุกข์มัน

เป็นทุกข์ เราว่าดีมันก็ดี เราว่าชั่วมันก็ชั่ว สมมติเอา เรื่องสมมติ

นี่สัตว์ทั้งหลายจมในมหาสมุทร หลงสมมติ ไปนึกว่าตัวว่าตน ไปนึกว่าสัตว์

วา่บคุคล วา่เราวา่เขา แนะ่ เราเพง่เลง็ลงตรงนีซ้ ีเอา้ จติมนัสงบหรอืยงั ดเูอาไมส่งบ 

นั่นแหละมันเป็นทุกข์ อยากรู้อยากเห็น นี่แหละ กัมมัสสโกมหิ กรรมเป็นของ 

ของตน เห็นกรรมอันโน้นกรรมอันนี้ กรรมอยู่ที่ไหน กรรมไม่ได้มาจากฟ้าอากาศ 

ต้นไม้ภูเขาเลากา หรือมาจากบ้านเมืองถนนหนทาง 

กรรมเกิดจากกายของเรา เกิดจากวาจาใจของเรานี้ กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม มันเกิดตรงนี้ เราก็ปล่อยกรรมเสียซี กรรมเก่าก็ยังไม่หมด กรรมใหม่ก็

ต่อเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสักที ถ้าหยุดเสียล่ะ ผู้นี้ไม่ทำากรรมต่อไป กรรมมันจะมา

จากที่ไหนเล่า กายกรรมเราก็ดีแล้ว วจีกรรมวาจาเราก็ไม่มี ยังเหลือแต่มโนกรรม 

คือความน้อมนึก กรรมเป็นของของตน กัมมัสสโกมหิ กรรมเป็นของของตน  
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ไม่ใช่เป็นของของคนอื่น ของตนน่ะแหละ เราทำาไม่ดีใครทุกข์ เราประพฤติดีใครสุข  

เราเป็นผู้สุขไม่ใช่เรอะ เราเป็นผู้ทุกข์ไม่ใช่เรอะ ให้พากันให้พึงรู้พึงเห็นซิ กรรมเป็น

ของของตน กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ เราทำากรรม 

อนัใดไวเ้ปน็บญุหรอืเปน็บาป เราจะรบัผลของกรรมสบืไป อนันีเ้ราจะรูไ้ด ้กรรมดนีะ่  

กัลยาณังวา กรรมอันดี รวมส้ันๆ คือ จิตเราดีมีความสุขความสบาย จิตสงบ

แล้วรู้สึกเบาตนเบาตัว เบาร่างเบากาย หายทุกข์หายยาก ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุข 

ความสบาย นีแ่หละกรรมอนัดี ใจมันสงบ ปาปะกงั คอืกรรมอนัชัว่ละ่ คอืจติไมส่งบ 

ดิ้นรนส่งโน่นส่งนี่ ไปปรุงไปแต่ง ไปก่อบาปก่อกรรม อันนี้เรียกกรรมอันชั่ว เมื่อเป็น

เช่นนี้แล้ว ต่างคนต่างเพ่งเล็งดูหัวใจของเรา

เอ้า ต่อนี้จะไม่อธิบายแล้ว ได้ยินเสียงอันใดก็ตาม รู้ว่าไม่มีอันตรายแล้ว  

ไม่ต้องเดือดร้อน ต่างคนต่างฟังหัวใจของตัว จริงหรือไม่จริง มันสงบ อยากพ้นทุกข์  

คือจิตเราไม่ส่งไปตรงโน้นตรงนี้ วางให้หมดปล่อยให้หมด ให้มันว่างมันสบาย  

ดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันรู้ดี ดูลมหายใจให้รู้ อายุของเราเท่าลมหายใจ 

เท่านี้น่ะ หายใจเข้าหรือหายใจออกให้ดูเอา เมื่อหายใจมันเย็นก็ทำาให้ใจมันเย็น 

หายใจมันสบายก็ทำาใจของเราให้มันสบาย อย่าไปวุ่นวายซิ นั่งให้สบายๆ ไม่นาน

เท่าไรดอกเอาสัก ๓๐ นาที 

เป็นยังไงดีไหมทุกคน เทศน์ให้ฟังแล้ว ทำาให้มันรู้เห็นซิ เป็นยังไงเข้าใจไหม 

มาสอบดูใจเรา เห็นธรรมไหม ได้ความเป็นยังไง ใจเป็นยังไงล่ะ นั่งดูใจเจ้าของน่ะ 

อยากสุขสบายให้รู้ไว้ซิ นี่แหละประเทศไทยถือพุทธศาสนา เอาอะไรเป็นศาสนา  

ถ้าเราไม่ทำาอย่างนี้ก็ไม่เข้าถึงศาสนา ไม่เห็นศาสนาซิ ศาสนาคือคำาสั่งสอน ก็สอน 

อันนี้แหละ สอนเพื่อให้เรามีความสุขความสบาย ให้ละความชั่ว ละทำาไมความชั่ว 

เพราะกลัวเราทุกข์ กลัวเรายาก กลัวเราลำาบากเราจน ความชั่วต้องละ อธิบายแล้ว 

ความสุขความสบายก็คือใจเราดีมีสุขความสบาย อันนี้นำาความสุขความเจริญให้ใน 

ปัจจุบันและเบื้องหน้า เมื่อใจเราสบายแล้ว ทำาอะไรก็สบาย การงานก็สบาย 

ครอบครัวก็สบาย ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็สบาย ดับขันธ์แล้วก็ไปอยู่ 

ที่สบายน่ะซี
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บอกแล้ว ใจเราไม่สบาย ใจเราไม่ดีแล้ว ก็ทุกข์ก็ยาก วุ่นวายเดือดร้อน  

ก็รับความทุกข์ความยากซี ครอบครัวก็ลำาบาก อะไรก็ทุกข์ยากไปหมด ชาวบ้าน 

ร้านตลาดประเทศชาติก็ยาก นี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่ทุกข์ที่ยาก ไม่ใช่อื่น

ทุกข์ยาก ไม่ใช่ฟ้าอากาศทุกข์ยาก ต้นไม้ภูเขาเลากาทุกข์ยาก หัวใจคนนี่ซิทุกข์ยาก  

มาแก้ที่นี่ซิ ถือศาสนา เข้าถึงพระพุทธ ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ์ พุทธะคือความรู้  

ถึงผู้รู้นั่นซิ พระธรรมก็เราทำาทั้งหมด ดีชั่วไม่ใช่อื่นทำา ฟังดูซิ กุสลาธัมมา อกุสลา

ธัมมา เราทำามามันจึงได้ นี่เราไม่ทำามาแต่อยากได้ อยากได้อันโน้น อยากได้อันนี้  

เราไม่ได้ทำามันก็ไม่ได้ซี่ เราทำามามันจึงได้ สิ่งใดไม่ได้ทำามา มันก็ไม่ได้ สุขทุกข์ 

เราทำามามันจึงได้ เข้าใจไหมล่ะ ต่อไปให้พากันนั่งดูนะ บ้านเมืองของเราอยากให้

มันสงบ ประเทศชาติไม่วุ่นวาย อย่าให้มันวุ่นใจเรา ต่างคนต่างสงบ



“...เมื่อจิตของเราสงบภายในแล้ว 

อุปมาเหมือนนำ้าสงบ นำ้าสงบแล้วก็ใส

ใสแล้วก็มองเห็นเหตุ มองเห็นผล

มองเห็นบุญกุศล มองเห็นสุข มองเห็นทุกข์ 

มองเห็นดี มองเห็นชั่ว...”
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เราอยากไดแ้ตส่งบถา่ยเดยีว อยากใหเ้ปน็อยา่งนัน้ เราตอ้งเพง่ดคูำาบรกิรรม

ภาวนา เมื่อมีคำาบริกรรมภาวนาแล้ว เราจะต้องละวิตกเสียก่อน วิตกข้ึนมา เรา

อยากรู้อะไรล่ะ เราต้องเพ่งดูกรรมของเรา ภพของเรามีอยู่สามภพ กามาวจรธัมมา  

รูปาวจรธัมมา อรูปาวจรธัมมา นั่นที่อยู่ของเรา เช่นจิตของเราเดี๋ยวนี้แหละอยู่แต่ 

ในกามาวจรกุศลนี้ ฉกามาวจรกุศลนั่นแบ่งเป็นสองนัย เป็นฉกามาวจรสวรรค์ 

อันหนึ่ง เป็นอบายภูมิอันหนึ่ง คือจิตเรามันท่องเที่ยวอยู่ในรูป ในเสียง ในกลิ่น  

ในรส ในสัมผัส ในอารมณ์ทั้งหลาย

เหตุนีแ้หละ เราจงึทำาบรกิรรมภาวนาเสยีก่อนในเบือ้งตน้ ใหน้กึ พุทโธ ธมัโม  

สังโฆ แล้ว ให้นึก พุทโธ พุทโธ จิตเรามันอยู่กับที่หรือมันอยู่ที่ไหน ก็เพ่งเล็งดูจิต 

ของเราให้รู้ในเบื้องต้นอันนี้แหละ ถ้าเรายังจับอะไรไม่ได้ ให้บริกรรมภาวนาเพ่งเล็ง

ดูคำาบริกรรมภาวนานั้นเพื่อให้รู้จักสติ รู้จักจิตของเรา จิตของเรามันส่งหน้าส่งหลัง  

หรือส่งซ้ายส่งขวา หรือส่งข้างบนข้างล่าง ต้องให้รู้จักไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้นให้นึก 

คำาบริกรรมนี้ให้หนักๆ เข้าไป เร่งๆ เข้าไป เพ่งเล็งเข้าไป จิตจะสงบลงได้ จะรู้จัก

ความประสงค์จิตของเรา ถ้ายังไม่อยู่อันใดไม่ทันได้ ตั้งจิตให้มันนิ่งอยู่อันเดียว 

เมือ่นกึคำาบรกิรรม พทุโธๆ แลว้ เรากว็างคำาบรกิรรม เพง่ดทูีรู่อ้ยูน่ัน่ มนัหลง 

หรือมันไม่หลงให้รู้จัก มันไม่หลงคืออันใด คือเรากำาหนดให้นิ่งก็นิ่งอยู่อันเดียว  

มันไม่ส่งไปโน่นไปนี่ เห็นคำาภาวนาอยู่ที่เดียว เราก็เพ่งอยู่ตรงนั้น หรือมันถอนจาก 

ตรงนัน้แลว้หาทีจ่บัไมไ่ด ้มนัไมห่ยดุอยู ่เราจงึมาพจิารณามลูกรรมฐาน เพง่ดกูรรมฐาน  
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จำาแนกแจกธรรมให้มันเห็น เราหลงว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา

เป็นเขา จึงให้มาพิจารณา นะโม นี้น่ะ เคยพิจารณาแล้วหรือยังนะโม เคยพิจารณา

หรือยัง มูลกรรมฐานอาการ ๓๒ นี้น่ะต้องพิจารณาเสมอซิให้ค้นอยู่ เพ่ือจะละ 

สกักายทฏิฐ ิเพือ่จะละ วจิกิจิฉา เพือ่จะละ สลีพัพตปรามาส การลบูคลำาศลีนีแ่หละ 

มันจึงละได้

พิจารณาอย่างไรล่ะ เราจะพิจารณาให้มันละ สักกายทิฏฐิ ถืออันนี้เป็นตัว 

เป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเราเป็นเขา นี่ มันคาอยู่ตรงนี้คนเรา พระพุทธเจ้า

ท่านสอน นะโม ให้รู้จัก นะ รู้จัก โม หัวใจตัวเรามันจึงรักษาได้

ให้น้อมเข้ามาถึง นะ พิจารณา นะ เราก็พิจารณาธาตุน้ำา ปิตตัง น้ำาดี  

เรากพ็จิารณาดนู้ำาดนีีเ่ปน็ยงัไง น้ำาดนีีเ่ปน็คนหรือเปน็อะไร เปน็ผู้หญงิหรือเปน็ผู้ชาย 

เพ่งดู มันอยู่ที่ไหนน้ำาดีนี่น่ะ เสมหัง น้ำาเสลด อย่างนี้ล่ะ บุพโพ น้ำาเหลืองอย่างนี้ล่ะ 

โลหติงั น้ำาเลอืดมนัอยู่ทีไ่หนเลา่ สิง่เหลา่นัน้เปน็คนหรอืเปน็อะไร เรากเ็พง่ด ูมนัเปน็

อะไร มันดีหรือมั่นชั่วยังไง เสโท น้ำาเหงื่ออย่างนี้ล่ะ เมโท น้ำามันข้น อัสสุ น้ำาตา วสา  

น้ำามันเหลว เขโฬ น้ำาลาย สิงฆาณิกา น้ำามูก ละสิกา น้ำาไขข้อ มุตตัง น้ำามูตร  

สิ่งเหล่านี้เราก็เพ่งดู เพ่งเพราะเหตุใด สิ่งเหล่านี้เป็นของเอาหรือเป็นของทิ้ง ให้

รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้น่ะไม่เป็นแก่นเป็นสาร ไม่เป็นคน ไม่เป็นตนเป็นตัว ไม่เป็นผู้หญิง 

ไมเ่ปน็ผูช้าย พอจติเราเหน็แลว้ มนักถ็อนอปุาทานการยดึทัง้หลาย มนัละหมด เพราะ 

สิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นสาระสักอย่าง ไม่มีแก่นสาร

การพิจารณาอันนี้ก็เพื่อจิตจะได้ถอนอุปาทานการยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา  

สิ่งนี้เป็นของเรา นี่ เพื่อจะถอนอุปาทานการยึด สิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็น

อะไร เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคน เขาอยู่อย่างน้ัน เรามาถืออันนี้ แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มี

ใครต้องการ มีแต่คนรังเกียจ น้ำามูกอย่างนี้ใครต้องการ น้ำาเหงื่อใครต้องการ ไม่มี

ไม่ใช่เรอะ นี่ มันเห็นความชำารุดทรุดโทรมแล้ว จิตมันจึงวางสัญญาอารมณ์ได้ มัน

เลยหายจากสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา นีมั่นมาคามาขอ้งอยูอ่นันีแ้หละ จงึใหพ้จิารณา 

สิ่งเหล่านี้ลงในจิตของตน เชื่อม่ันอยู่อย่างนี้ ให้มันเห็นอันหนึ่งอันใดแล้ว จิตมัน

สงบเอง ถ้ายังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ตราบใดแล้ว จิตมันฟุ้ง มันไม่หยุดไม่หย่อน  

มันถือสัญญาสำาคัญมั่นหมาย นั่นดี นั่นชั่ว นั่นผิด นั่นถูก เลยไปยึดอยู่อย่างนั้น  
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มันเลยเป็นทุกข์ ถือรักถือชังอยู่อย่างนั้น มันเลยเป็นทุกข์ นี่ เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว

มันจะไปรักอะไรล่ะ มันจะไปชังอะไรล่ะ มันอยู่อย่างนั้น จะไปรักมันก็อยู่อย่างนั้น 

จะไปรังเกียจมันก็อยู่อย่างนั้น มันไม่ได้ว่าอะไร เป็นแต่เราไปว่าเขา นี่คือให้จิตสงบ

ต้องพิจารณาอย่างนั้น 

โม นี้ท่านว่า เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน ตะโจ หนัง อันนี้

แหละมลูกรรมฐาน สัตวท์ัง้หลายมันหลงในสิง่เหลา่นีแ้หละ เรากพ็จิารณาอนันีแ้หละ 

เพื่อเหตุใด สิ่งที่ว่ามานี่มันเป็นคนหรือเป็นอะไร มังสัง เนื้ออย่างนี้เป็นคนไหมล่ะ  

นะหารู เส้นเอ็นเป็นคนไหม อัฏฐิ กระดูกอย่างน้ีเป็นคนไหม เราก็เพ่งดูมันไม่ได้เป็นคนน่ี  

อัฏฐิมิญชัง เยื่อในกระดูกล่ะมันก็ไม่ได้เป็นคน วักกัง ไต หะทะยัง หัวใจ ยะกะนัง  

ตบั กโิลมะกัง พงัผืด ปหิะกัง ม้าม ปปัผาสงั ปอด อนัตงั ไสใ้หญ ่อนัตะคณุงั ไสน้อ้ย  

อุทะริยัง อาหารใหม่ กะรีสัง อาหารเก่า เหล่านี้น่ะ มันไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เรอะ  

แน่ะ เราเอาอะไรมาเป็นคนล่ะ เลยหลงสมมติ เมื่อเราเห็นความจริงเป็นอย่างนี้  

เรากถ็อนสมมตวิา่คนซ ิมันเห็นส่ิงเหล่านีช้ำารดุทรดุโทรมแลว้ มนักว็างอปุาทานขนัธ ์ 

วางอุปาทานการยึดถือ มันก็ละสักกายทิฏฐิได้ วิจิกิจฉา ความสงสัยว่าอันนั้นดี 

อันนี้ชั่วมันก็ไม่มีเสียแล้ว มันเป็นอย่างนั้น

ยถาภูตัง ญาณ ทัสสนัง ภูตัง ความเป็นอยู่ เราก็เพ่งเห็นกำาหนดจิตเข้าแล้ว  

นี่แหละ เห็นอันหนึ่งอันใดแล้ว มันก็สงบเอง จิตเรามันเป็นอย่างนั้น สงบเพราะ 

เหตุใดเล่า มันไม่เป็นแก่นเป็นสาร มันไม่มีสาระ ไม่น่าอยากได้อะไรสักอย่าง 

ในสิ่งเหล่านี้ พิจารณาดูซิ มันมีอะไร มันไม่มีคนแล้ว เพราะเราได้จำาแนกแจกแล้ว 

ภควา จำาแนกแจกธรรม พอจำาแนกแจกออกแล้วมันไม่มีอะไรนี่

เหตุนั้นให้พิจารณาเพ่งนึก พุทโธ พุทโธ พอวางแล้วก็เพ่งดูสิ่งนี้ละ ให้ดูว่า 

มันอยู่อย่างไร จิตเรามันหลงอะไร หรือมันไม่หลงก็ให้มันรู้ ในกามาวจรทั้งหลาย 

ความสำาคัญรูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี สัมผัสอารมณ์ทั้งหลายทั้งหมด มันมา

หลงสิ่งเหล่านี้ พอเห็นลงอย่างนี้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแก่นสาร ไม่มีสาระ  

เรามาหลงสมมติหลงนิยม หลงถือว่าเป็นตนเป็นตัว เป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นเรา

เป็นเขา เรามาถืออยู่อย่างนี้แหละมันจึงได้ทุกข์ พอมันเห็นไม่มีสาระสักอย่างแล้ว 

มันก็วางหมด
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พอจิตเราวางหมดนี่แหละ จิตนั้นก็วางจากกามภพ วางจากรูปภพ ยังเหลือ 

แตอ่รปูภพ มาพจิารณาแลว้กย็งัเหลอื “นาม” มนัมแีต ่เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 

เราก็พิจารณาซี่ สัญญา โอ เราไปสัญญาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ เราไปสัญญาเอาเฉยๆ 

สังขาร เราไปปรุงแต่ง วิญญาณ เป็นผู้ไปรู้ รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้น พอมัน

เห็นเป็นอย่างนั้นแล้ว มันก็หยุดนิ่งอยู่อันเดียว เพราะมันไม่มีที่เอา มันว่างไปหมด 

เพราะมันวางหมดสิ่งเหล่านี้ มันทอดธุระ ไม่ได้ไปยึด เมื่อเราไม่ได้ไปยึดสิ่งเหล่านั้น  

จิตมันก็สงบ เหลือแต่ผู้รู้อันเดียว เราก็กำาหนดความรู้อันนั้น

นีแ่หละ เพราะจติมนัวา่งจากรปู มนัเหลอืแตอ่รูป อรูปจติ เปน็แตจ่ตินีไ้ปยึด 

ไปถือทั้งหมด เป็นแต่จิตนี่เป็นผู้ไปสมมติ เป็นแต่จิตนี่เป็นผู้ไปยึดเอา เราก็มารู้เท่า

สงัขาร รูเ้ทา่วญิญาณอนันีแ้หละ พอมนัรูเ้ทา่แล้วมนัก็วางหมดแหละ แตน่ีเ้รายังไมรู้่เทา่  

ปัญญาของเรายังไม่รู้เท่าสัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เลยหลงอยู่นี่แหละ นี่เรา

หัดไม่ให้หลง อันนี้พอเรารู้แล้ว มันจะไปก่อภพก่อชาติที่ไหนๆ เราก็รู้ได้ หรือมัน

ถือที่มืด หรือมันถือที่ว่าง หรือความเฉยๆ แล้วแต่จิตของเรา เราก็ไปตามรู้มันอีก  

มันไปติดตรงไหนล่ะ มันก็เป็นภพตรงนั้น มันไปติดในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส 

เหล่านี้ นั้นมันก็เป็นกามภพ ท่องเที่ยวในวัฏสงสาร ให้รู้จักที่อยู่ของจิต 

เหตนุัน้ใหพ้ากนัพจิารณาตามรูต้ามเหน็ความเปน็อยู่ความมอียู่ อย่าไปหานะ  

ไปหาละไม่เจอ ให้กำาหนดนิ่งดูให้มันรู้อยู่อย่างนั้น มันสุขก็ดูให้มันรู้อยู่อย่างนั้น  

ที่มันมีอยู่ นี่แหละผู้ปฏิบัติ ท่านจึงให้ละตัณหา หาแล้วมันไม่เห็น ให้มันหยุดนิ่งเรา

ก็เห็น จะให้จิตเราสงบได้ เปรียบภายนอกเหมือนกับน้ำา มันจะใสได้ต้องทำาอย่างไร 

เราต้องวางน้ำานั้นให้มันนิ่ง พอมันนิ่งมันก็ใส พอน้ำามันใสเราก็มองเห็นได้ทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง นี่ก็ฉันใด จิตเรานิ่งแล้ว มันภาวนา มันได้ความ ฟังเทศน์ก็ได้ความ ถ้าจิต

ไมน่ิง่ ฟงักไ็มไ่ดค้วาม ภาวนากไ็มไ่ดค้วาม มนัไมรู้่จกัดรู้ีจกัชัว่ ไมรู้่จกัสขุไมรู้่จกัทกุข์ 

นั่นแหละ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 

สมถะ นัน่แหละทำาจติใหส้งบ พอมนัสงบแล้ว มนัก็เกิดวปิสัสนาข้ึน วปิสัสนา

คอืความรู ้เกดิญาณ ความรูข้ึน้ มนัรูส้งัขารทัง้หลาย รูท้ีด่บัของสงัขาร พอมนัเกดิตรง

ไหนมนักด็บั พอจิตมันนิง่ พอมันเคล่ือนจากทีล่ะ มนัตวัสงัขารละ มนัปรงุแลว้ กร็ูจ้กั

ดับตรงสังขาร ทีนี้เรามาพิจารณาสังขารทั้งหลายมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น สังขาราทุกขา  
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สังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ สังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งหมด  

สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน พอเราเห็นอย่างนี้

แล้วมันก็รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ดับในตนของตนเอง นี้แหละ  

เมื่อได้ยินแล้วต้อง โอปนยิโก ต้องน้อมเข้าไปนะ



“...ให้พากันเข้าวัดนะ 

วัดดูจิตใจของเรา ต้องวัดเสมอ

นั่งก็วัด นอนก็วัด เดินยืนก็วัด

วัดเพราะเหตุใด

ให้มันรู้ไว้ว่าจิตเรามันดีหรือไม่ดี

ไม่ดีจะได้แก้ไข

ต้องวัดทุกวัน ตัดเสื้อตัดผ้าก็ยังต้องวัดไม่ใช่เรอะ

ไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะ...”



๓
หลงของเก่า

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ณ วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร

พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่า สัจจังเว อมตา วาจา เอสะ ธัมโม สนันตโน  

ธรรมเป็นของเก่า มิใช่เป็นของใหม่ เราประพฤติเราปฏิบัติ ให้รู้จักของเก่า คือที่เรา

เกิดมาแล้วของเก่าทั้งนั้น อารมณ์สัญญาทั้งหลายที่เราได้รู้ได้เห็น ได้ยินได้ฟังมา 

เป็นแต่ของเก่าทั้งหมด มิใช่เป็นของใหม่สักอย่าง เราเกิดมา ไม่รู้จักว่ากี่กัปกี่กัลป์

อนันตชาติแล้ว เรื่องมันเป็นอย่างนี้ 

เพราะเหตุนั้น เราต้องพิจารณาของเก่า รูปร่างนี้ก็ของเก่า สังขารร่างกายนี่ 

กข็องเกา่ จติใจของเรานีก็่เปน็ของเก่า มิใชเ่ปน็ของใหม ่ฟา้อากาศดนิน้ำาลมไฟกเ็ปน็ 

ของเก่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ปุพเพ อนนุสสุเตสุ ธัมเมสุ ธรรมทั้งหลายมันมีอยู่ 

อย่างน้ัน เหตุน้ันเราพึงให้รู้จัก เราได้เวียนว่ายตายเกิดมาน้ีไม่รู้จักว่าก่ีกัปก่ีกัลป์อนันตชาติ 

แล้ว มาถึงชาติภพอันนี้แหละ เหตุนั้นให้เราพากันพิจารณาสิ่งเหล่านี้ ให้รู้จักธรรม 

ทัง้หลาย มรรคผลสวรรคน์พิพานก็ไม่ใช่ของใหม ่เปน็ของเกา่ทัง้นัน้ ศลี สมาธ ิปญัญา 

หลักพระพุทธศาสนาก็ของเก่าทั้งนั้น มิใช่เป็นของใหม่ 

คนทั้งหลายล่ะตื่นเก่าตื่นใหม่ ว่าสมัยใหม่ ที่แท้จริงเป็นของเก่า คนหลง

เข้าใจเป็นของใหม่ เห็นใหม่ก็ว่าเป็นของใหม่ แท้ที่จริงของเก่าทั้งนั้น เหตุนั้นให้ 

พากันให้รู้จักความเป็นอยู่ความมีอยู่ ท่านจึงว่า ยถาภูตัง ญาณทัสสนัง ภูตัง  

ความเปน็อยู ่เราจะรูค้วามเปน็อยู่ไดยั้งไง เดีย๋วนีเ้ราไดย้นิไดฟ้งั เอหปิสัสโิก รอ้งเรยีก 

สตัว์ทัง้หลายมาดธูรรม ตอ้งมาดอูนัใดเลา่ กด็รููปธรรมนามธรรมของเรา รูปธรรมคือ

อัตภาพร่างกายของเรานี้ นามธรรมดวงใจของเรา ผู้คิด อารมณ์ สัญญา นี่มันเป็น 

ของเก่าหรือของใหม่ ให้พิจารณา
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ความเป็นอยู่ยังไง เราต้องให้พิจารณา คือความหลง นี่ให้รู้ เดี๋ยวนี้เราหลง 

เราไม่รู้ จึงได้กลายเป็นอื่นไป ถ้าเรารู้แล้วเราไม่หลง คืออัตภาพร่างกายเรานี้ไม่เป็น

สิ่งน่าหลงสักอย่าง เราต้องพิจารณาเช่นที่พระอุปัชฌายะสอนมูลกรรมฐาน เราก็

ไม่น่าหลง ท่านสอนมูลกรรมฐาน ท่านสอนอะไร ท่านก็สอนผม สอนขน สอนเล็บ 

สอนฟัน สอนหนัง ผมขนเล็บฟันหนังนั้นเป็นของเก่าหรือของใหม่ เราควรพิจารณา

โอปนยิกธรรม ให้น้อมเข้ามาพิจารณาดู ผมนี้เป็นของใหม่หรือของเก่า ขนเป็นของ

ใหม่หรือของเก่า เล็บของเราเป็นของใหม่หรือของเก่า ฟันของเราเป็นของใหม่หรือ

ของเก่า หนังของเราเป็นของใหม่หรือของเก่า มันเป็นของเก่าตั้งแต่เราเกิดมา

เหตุนั้นเราต้องน้อมพิจารณาในมูลกรรมฐานนี้ เพื่อเหตุใด เพื่อไม่ให้หลง  

อันนี้เราหลงแล้วสำาคัญมั่นหมายเป็นอื่นไป เป็นของใหม่ไป เมื่อเห็นเป็นของใหม่ 

แล้วเราก็เลยอยากได้ ถ้าเราเห็นเป็นของเก่า เปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนกับ 

ผา้ผอ่นทอ่นสไบ มนัชำารดุทรดุโทรมไปแลว้ เราก็ไมต่อ้งการและไมอ่ยากได ้นีส้งัขาร

ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน เห็นความชำารุดทรุดโทรมอยู่แล้ว ที่ท่านสอนแล้ว 

ในมลูกรรมฐาน อปุชัฌายะทา่นสอนให้อนโุลมปฏโิลม อนโุลมวา่ผมขนเลบ็ฟนัหนงั 

เป็นของดีของงามหรือ อันนี้ปฏิโลมเข้ามามันงามยังไงผม ถ้ามันงามแล้ว เราชำาระ

สะสางทำาไม ดูสีมันก็ดี ดูกล่ินมันก็ดี พจิารณาดซู ิมนัเปน็ของสะอาดหรอืไมส่ะอาด 

เหตุนั้นเราต้องเป็นพระกรรมฐาน เรียนกรรมฐาน เราเป็นกรรมฐาน กรรมฐาน

อันนี้มันมีอยู่จำาเพาะทุกรูปทุกนาม ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชาย เหตุนั้นพระพุทธเจ้า 

จึงสอนข้อนี้

ท่านสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่กรรมฐานนี้ ปุพเพ อนนุสสุเตสุ ธัมเมสุ มีมา

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา หากคนเราไม่ได้พิจารณา เมื่อไม่ได้พิจารณาแล้วก็เลยพากัน 

หลงอยู่นี่หละ เหตุนั้นให้พากันพิจารณาให้รู้ เมื่อรู้แล้วมันไม่หลง มันรู้แล้วมันเป็น 

ยังไงล่ะ มันเป็นของโสโครกสกปรกหรือเป็นของไม่สะอาด ไม่เป็นแก่นสาร ไม่มี

สาระ และไม่มีใครต้องการ เช่นผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้ถูกข้าวถูกอาหาร เราจะ

ฉันก็ไม่ได้ รับประทานก็ไม่ได้ ทำาไมจึงเป็นยังงั้นเล่า ก็เพราะมันไม่ดีมันไม่สะอาด

มันน่าเกลียด เมื่อมันน่าเกลียดอย่างนี้แล้ว เราไปรักใคร่อะไรล่ะ ไปยินดีอะไรล่ะ 

จึงได้หลงทะเยอทะยาน ดิ้นรนกระวนกระวายจิตใจของเรา 
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เหตุนั้นให้พากันน้อมเข้ามาพิจารณาให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ เมื่อเราเห็น 

สิ่งเหล่านี้แล้ว เราก็จะถอนราคะความกำาหนัดยินดีในรูป เราก็ถอนโลภะความโลภ 

อยากได้ เราก็ถอนโทสะความโกรธ ถอนโมหะความหลง ไม่มีสิ่งจะต้องการ  

จิตเรากเ็ปน็ศลี จติเรากเ็ปน็สมาธ ิจติเรากม็ปีญัญาความรอบรูใ้นกองสงัขารทัง้หลาย

เหล่านี้ อะไรมาปรุงแต่งไม่ได้ มาหลอกหูหลอกตาเราไม่ได้ มาหลอกจมูกหลอกลิ้น 

หลอกกายหลอกใจของเราไมไ่ด ้นีเ่ราพจิารณาแลว้เหน็จรงิแจง้ประจกัษแ์ลว้ เชือ่มนั

ลงยังงั้น นี่ไม่ได้โกหกหลอกลวงใคร สิ่งเหล่านี้ถ้าตนของตนไม่เห็นแล้ว ใครจะบอก

จะสอนสักเท่าไรมันก็ไม่เชื่อฟัง

ในธรรมคุณท่านจึงว่า สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง คือท่านสอนให้มา

ปฏิบัติ รู้ผม รู้ขน รู้เล็บ รู้ฟัน รู้หนังนี่แหละ ท่านไม่ได้สอนอันอื่น เดี๋ยวนี้เราก็มา

หลงอะไร ก็มาหลงผม หลงขน หลงเล็บ หลงฟัน หลงหนังนี่แหละ ถ้าเราเกิดมา 

ผมไม่มี ขนไม่มี เล็บไม่มี ฟันไม่มี หนังไม่มีแล้ว คนเราจะน่าดูไหม น่ารักใคร่ 

น่าชอบใจและยินดีไหม ให้พิจารณาดูซิ มันเป็นยังไง นี่เพื่อ ยถาภูตัง ญาณทัสสนัง  

ความเป็นอยู่ ความมีอยู่อย่างนี้ นี่แหละ เรามาหลงสิ่งเหล่านี้แหละ จึงได้วุ่นวาย 

เดือดร้อน ประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่สงบ เพราะคนประกอบด้วยโลภะ ราคะ 

โทสะ โมหะ มันเกิดวุ่นวายกันซิ แน่ะ เรื่องมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเราพิจารณาเห็นแล้ว  

เรากเ็ปน็ผูส้ำารวมกาย สำารวมวาจา สำารวมใจเราเรียบร้อย เมือ่มคีวามสำารวมอย่างนี ้ 

จะไปฆ่าผู้ฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ตัวโตอะไร แม้แต่มดตัวแดงแมงตัวน้อยท่านก็ไม่ให้

กระทำา ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน คิดดูซิ ไม่ให้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  

ให้สำารวมกายของเรา กรรมทั้งหลายมันเกิดมาจากกายของเรา ไม่เห็นว่ากรรม 

ทั้งหลายมันเกิดมาจากฟ้าอากาศ

เหตน้ัุนเม่ือเรามาพจิารณากาย พจิารณาวาจา พจิารณาใจแลว้ กรรมมนัเกดิ

จากกาย เกดิจากวาจา เกดิจากดวงใจ นี ่เรากม็ารกัษากาย รกัษาวาจา รกัษาดวงใจ

เรานี้ให้เป็นศีล ศีลคือความปกติ มันไม่มีความทะเยอทะยานดิ้นรน เมื่อจิตของเรา

ปกต ิกายของเราปกต ิใจของเราปกตแิล้ว มนักเ็ปน็ศลี ศลีกค็อืความสงบ มนักม็คีวาม

เยือกเย็น มีความเบา มีความสบาย มีความสว่างไสว มันก็มีความผ่องใสในศาสนา 

ในธรรมวนิยั นีม้นัเปน็อยา่งนี ้เหตนุัน้ใหพ้ากนันอ้มเขา้มาพจิารณา ตา่งคนตา่งสงบ 

ต่างคนต่างระงับภัยระงับเวรแล้ว ภัยเวรทั้งหลายก็ไม่มี บ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุข
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สนุกสบาย ต่างคนต่างสบาย ต่างคนต่างเป็นสุข เพราะไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีบาป  

ไม่มีกรรม กรรมเกิดจากกาย เกิดจากวาจา เกิดจากดวงใจของเรา พระพุทธเจ้า

ทา่นสอนไวเ้ปน็หลักพระพทุธศาสนา เปน็เครือ่งแกท้กุข ์เปน็เครือ่งดบัทกุข ์เมือ่เรา

ไมม่ภียัไมม่เีวรแลว้ เวรมนัจะมาจากทีไ่หนละ่ กรรมมนัจะมาจากทีไ่หนละ่ ความชัว่ 

มันจะมาจากที่ไหน เพราะเราไม่มีแล้วในจิตใจของเรา 

เหตุนั้นให้พากันทำาทุกวัน ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ มันเป็นอย่างนี้ ปุพเพ 

อนนสุสเุตส ุธัมเมสุ ธรรมทัง้หลายมมีาอยูอ่ยา่งนี ้เหตนุัน้ใหพ้ากนัใหเ้หน็ใหรู้ต้อ่ไป  

อย่าได้พากันสงสัยสนเท่ห์ลังเลในศาสนาธรรมะคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อ

ใจของเราสำารวมเรียบร้อยแล้ว จิตของเราก็เป็นสมาธิ เพราะมันไม่มีโทษ ไม่มีบาป  

ไมม่กีรรม ไมม่ภียั ไมม่อีปุสรรคแลว้ จติของเราก็ตัง้มัน่ ตัง้เทีย่ง ตัง้ตรง มคีวามเยือก

ความเย็น มีความเบา มีความสบาย มีความสว่างไสว มีความผ่องใส เป็นสรณะ 

ทีพ่ึง่ของเราได ้เรากไ็ดท้ีพ่ึง่ทีด่ ีอตัตโนนาโถ ตนเปน็ทีพ่ึง่ของตน ไดท้ีพ่ึง่ของของตน

อนัด ีอนัเลศิอนัประเสรฐิหาคา่หาราคามไิด ้พจิารณาดซู ิเรากน็อ้มเขา้มาพจิารณาซ ิ 

ไม่ใช่ไปพิจารณาอื่น

เราภาวนาทุกวัน เราก็ทำาจิตให้เป็นสมาธิ วิธีจะดับบาปดับกรรมดับความ

ชั่วช้าลามกทั้งหลาย ดับภัยดับเวร จะล้างบาปล้างกรรม ล้างภัยล้างเวรทั้งหลาย

นั่น ไม่มีวิธีอื่นนอกจากเรานั่งสมาธิ เมื่อนั่งสมาธิ จิตสงบเป็นหนึ่งแล้ว เอกังจิตตัง  

เปน็จิตอันเดียวแลว้ เอกงัธมัมงั เปน็ธรรมอันเดยีวแลว้ บาปกรรมทัง้หลายมนัก็ไมม่ ี

ภยัทัง้หลายมนักไ็มม่ ีเวรทัง้หลายมนักไ็มม่ ีความชัว่ทัง้หลายมนักไ็มม่ ีมแีตค่วามสขุ 

นั่นซิ สุขเพราะอะไร นัตถิ สันติปะรัง สุขัง สุขเพราะจิตเราสงบ เมื่อจิตเราสงบ  

เราก็เป็นสุข ความสุขเกิดจากตรงนี้ เมื่อความสุขมันมีแล้ว ภัยมันจะมีมาจากที่ไหน

ล่ะ ทุกข์มันจะมีมาจากที่ไหนล่ะเมื่อจิตเราเป็นสุขแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงทำาจิต

ของเรานี้ให้เป็นสุข เราต้องนั่งสมาธิให้จิตตั้งมั่น เมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้ว ก็มีความสุข 

ความสบาย 

เมื่อมีความสุขความสบายแล้ว เกิดมีอุบายเกิดมีปัญญาความรู้ เกิดมีความ

ฉลาด เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขาร เพราะสังขารมันปรุงแต่งไม่ได้ สิ่งจะ

เกิดขึ้นจากสมาธิเรารู้แล้ว จิตเราเคลื่อนไปข้างหน้ามาข้างหลัง ข้างซ้ายข้างขวา  
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ขา้งบนขา้งลา่งเรากร็ูแ้ลว้ จติเราเศรา้หมองเรากร็ูแ้ลว้ จติเราผอ่งใสเรากร็ูแ้ลว้ เรยีกวา่ 

ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขาร จิตเราเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็รู้แล้ว นี่ เพราะ

เราทำาสมาธิเป็นหลัก หรือจิตเราเอนเอียงไปทางไหนเราก็รู้แล้ว จิตเรามีความโลภ 

ความโกรธ ความหลงขึ้นมามันก็รู้แล้ว มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ซิ จึงว่าเจริญ เกิดปัญญา

ก็อาศัยหลักสมาธินี้

เหตุนั้นผู้จะมีอุบายมีปัญญา มานั่งสมาธิมันก็เห็น สุขมันก็เห็น ดีมันก็เห็น 

ช่ัวมนักเ็หน็ ภพชาตทิัง้หลายมนักเ็หน็ พน้ทกุข์มนักเ็หน็ ไมพ้่นทกุข์มนักเ็หน็ มดืมนั

ก็เห็น สว่างมันก็เห็น หลงมันก็เห็นมันก็รู้ รู้ในสมาธินี้แหละ มันก็เห็นตรงนั้น ไม่ใช่

ไปเห็นตรงอ่ืน เหตนุีใ้หพ้ากนัใหรู้ใ้หเ้หน็พวกเรา นีแ่หละอบุายจะไดแ้กไ้ขใหจ้ติสงบ  

เราต้องเดินมูลกรรมฐานนี้ให้มาก ภาวิโต พหุลีกโต ทำาให้มากพิจารณาให้มาก 

เพราะเราเห็นในมูลกรรมฐานแล้ว เห็นรากเห็นฐานแล้ว เมื่อเห็นสมุฏฐานแล้ว  

เราก็ตัดสมุฏฐานซิ แก้สมุฏฐานซิ เมื่อสมุฏฐานไม่มีแล้ว มันก็หมดน่ะซิ

เด๋ียวน้ีเราไม่รู้จักว่าสมุฏฐานเกิดมาจากท่ีไหน สมุทัยน่ันมันมาจากสมุฏฐานใด  

สิ่งเหล่านี้เป็นแต่สมมติทั้งหมด ผมก็สมมติ ขนก็สมมติ เล็บก็สมมติ ฟันก็สมมติ 

หนังก็สมมติ ผู้คนเราก็สมมติ ต้นไม้ภูเขาเลากา มีแต่สมมติทั้งหมด หลง ดีชั่วเรา

เป็นผู้สมมติทั้งนั้น เหตุนั้นเราต้องพิจารณาให้มันแน่ลงไปในจิตของเรา เมื่อจิตเรา

เป็นสมาธิเที่ยงตรงอยู่อย่างนั้น มันก็ได้รับความสุขความสบายซิ เราอยากสุขอยาก

สบายละทำาจิตของเราให้สงบ ถ้าจิตเราไม่สงบแล้วมันจะสุขได้อย่างไร เราก็ต้องรู้ซิ  

จิตไม่สงบน่ะมันเพราะเหตุใด ก็เพราะความหลงน่ะ เราก็เห็นแล้ว นี่ หลงสังขาร  

ให้รู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณซี

เหตุนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแน่นอนลงไป จริงแจ้งประจักษ์ลงไป 

จะสงสัยอะไรในธรรมในวินัยในศาสนา มรรคผลธรรมวิเศษมันก็เกิดข้ึนนั่นแหละ  

มันจะได้เกิดจากที่ไหนเล่า เกิดจากจิตสงบนั่นแหละ เราก็รู้ที่นั่นแหละ จิตเราอยู่ใน 

ช้ันใดภูมิใดภพใดชาติใดมันก็รู้ จิตตกในกามภพ รูปภพ อรูปภพเราก็รู้ซิ จิตตก 

ในกามภพ มนัก็หลงอยูใ่นกามภพ หลงในรปู หลงในเสยีง ในกลิน่ในรสสมัผสัอารมณ์

ทัง้หลาย จิตพน้จากกามภพ คอืมันไม่หลงในรปู ในเสยีง ในกลิน่ ในรส ในสมัผสัทัง้หลาย  

มันไม่หลง วางหมด เห็นแต่รูปนี้เกิดมาแล้ว เห็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เกิดแก่ 
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เจ็บตายแล้วรูปอันนี้ เรามาพิจารณาดังนี้ มันก็สังเวชสลดใจในรูปในเสียงในกลิ่น

ในรส มันก็ไม่มีความทะเยอทะยาน เห็นแต่สังขารร่างกายเรานี้เป็นแต่ความชำารุด

ทรุดโทรมในรูปนี้ จิตเลยอยู่ในนี้ เมื่อจิตอยู่ในนี้แล้ว มันเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีแก่นสาร 

ไม่มีสาระ จิตนั้นก็พ้นจากรูป มันก็ไปอรูป อรูปภพ อรูปภพมันก็ว่างหมด เหลือแต่

จิตดวงเดียว ไปอยู่ที่ว่างๆ เป็นภพอยู่ เรียกว่าอรูปภพ นี่ภพทั้งหลายเป็นอย่างนี้ 

นี้ถ้าเรามารู้ในภพทั้งสามเหล่านี้แล้ว กามภพก็ดี รูปภพก็ดี อรูปภพก็ดี  

สิ่งเหล่านี้มันเป็นภพอยู่แล้ว ถ้ามีภพแล้วมันก็ต้องมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย ถ้าเรา

พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย นี่ส่ิงเหล่านี้เป็นทุกข์ ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์

แล้ว เราก็รู้เท่าสมุทัยแล้ว จิตของเราก็หลุดพ้นไปจากภพทั้งสาม มันก็เป็น นรูป  

มันเป็นโลกุตรธรรมไป มันเลยรูปไปหมด กามาวจราธัมมา รูปาวจราธัมมา  

อรูปาวจราธัมมา นรูปาวจราธัมมา นรูปาวจรธัมมาเป็นยังไงเล่า รูปก็ไม่ใช่ ไม่ใช่รูป 

ก็ไม่ใช่ ดินก็ไม่ใช่ ลมก็ไม่ใช่ ไฟก็ไม่ใช่ อากาศก็ไม่ใช่ วัตถุก็ไม่ใช่ อากาศธาตุก็ไม่ใช่  

ปฏิเสธหมด จึงว่าเป็นวิมุตติ เป็นผู้หลุดพ้นจากภพทั้งหลาย นี่มันเป็นอย่างนั้น  

เป็นผู้สุด สิ้นสุด ไปสุดนั่นแหละ

เหตุนั้นเราต้องพิจารณาเข้าไป จิตเราเป็นยังงั้น เห็นแล้ว เราก็เพ่งเล็งดูซี 

ให้มันรู้ภพรู้ชาติของเราซิ เราพ้นจากทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ เราพ้นจากภพมันก็ไม่มีภพ  

เราพน้จากชาตมัินก็ไม่มีชาตซิ ิเรายังไม่พน้จากทกุข ์มนักไ็มพ่น้ทกุขซ์ ิมภีพอยูม่นัก็

ไม่พ้นภพ ผู้จะพ้นชาติมันต้องไม่มีชาติ เป็นอย่างนี้ เหตุนั้นให้พากันพินิจพิจารณา

ให้มันแน่นอนลงไป จริงแจ้งประจักษ์ลงไป เชื่อมั่นลงไปในตัวของเราซิ จะสงสัย

อะไรเล่าในธรรมวินัยนี้ เหตุนั้นให้พากันให้รู้ให้เห็น ดังได้นำามาเตือนใจพวกเรา 

ทั้งหลายตามข้อปฏิบัติ เราทั้งหลายเป็นผู้หลงในสามภพนี้ เมื่อเราเห็นจริงแจ้ง

ประจักษ์และเชือ่มัน่อยา่งนีแ้ลว้ โยนโิสมนสกิาร พากนักำาหนดไวแ้ลว้ นำาไปประพฤติ

ปฏิบัติฝึกหัด แต่นี้ต่อไปเราไม่ประมาท ก็จะประสบเห็นแต่ความสุขความเจริญ  

ดังได้แสดงมา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้



๔
วัด...วัดตนวัดตัวของเรา

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ณ วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

วันนี้เป็นวันอาสาฬหะ เข้าพรรษาวาสัง นี่เราทั้งหลายจะเวียนเทียนบูชา

พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ ์... พระทา่นจะไดจ้ำาพรรษา เข้าพรรษาในวนัพรุ่งนี ้ 

วันนี้เราบูชาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ที่พึ่งของเรา เป็นที่ระลึก 

ที่กราบที่ไหว้ เป็นที่สักการบูชา ให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรา พระธรรมอยู่

ในใจของเรา พระอริยสงฆ์อยู่ในใจของเรา เชื่อมั่นอย่างนี้ เราเป็นผู้ไม่งมงาย

บางคนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนกัน ท่านนิพพานแล้ว ท่านวางศาสนา

ไว้ที่ไหนเล่า ก็วางที่กาย ที่วาจา ที่ใจของพวกเรา ทีนี้เราจะทำาที่กายของเรา  

พรอ้มทัง้กาย พรอ้มทัง้วาจา พรอ้มทัง้ดวงใจ ใหถ้งึคุณพระพุทธเจา้ ถงึคุณพระธรรม  

ถึงคุณพระอริยสงฆ์ เชื่อมั่นอย่างนั้น เมื่อเราทำาอยู่อย่างนี้ ศาสนามันก็รุ่งเรืองเจริญ

อยู่ เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ ถ้าเราไม่ประพฤติ เราไม่ปฏิบัติ เราไม่กระทำา ก็หมด

ศาสนา หมดคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธเจ้าท่านสำาเร็จดีแล้ว ท่านปรินิพพานแล้ว ยังเหลือแต่ธรรมะ 

คำาสั่งสอนของท่าน ท่านสอนอะไร ท่านสอนกายของเรา สอนวาจาของเรา สอน

ใจของเรา สอนเพราะเหตุใด สอนให้ละความชั่ว ความชั่วไม่ได้อยู่ที่อื่นไกล อยู่ที่

กาย อยู่ที่วาจา อยู่ที่ใจของเรา ละความชั่วเพราะเหตุใด กลัวเราทุกข์ กลัวเรายาก  

กลัวเราลำาบากรำาคาญ กลัวเราอด กลัวเราจน กลัวเราตกทุกข์ได้ยาก เพราะฉะนั้น 

จงึใหพ้ากนัทำาคณุงามความด ีทา่นสอนกาย สอนวาจา สอนใจของคนใหท้ำาคณุงาม
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ความดีทางกาย ทางวาจา ทางดวงใจ เมื่อกายเราทำาคุณงามความดีแล้ว ความสุข 

ความเจริญของเราก็ยังอยู่ เราก็ได้รับผลความสุขความเจริญในปัจจุบันและ 

เบื้องหน้า ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ 

เมื่อเราเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้ารอบหนึ่ง นึกพุทโธๆ ไป  

เดนิจงกรมไป ไม่ตอ้งเปล่งวาจา นกึเอาในใจ เพง่ดใูจของเราจนครบรอบประทกัษณิ

รอบทีห่นึง่แลว้ รอบทีส่องใหน้กึถงึพระธรรมคำาสัง่สอนของพระพทุธเจา้ ทา่นสอนกาย 

ของเรา สอนใจของเราเพื่อให้เรามีความสุข เพื่อให้เรามีความสบาย เพื่อให้เรา

มีคุณงามความดี นี่รอบที่สอง รอบที่สาม นึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ นึกถึง

ยังไง นึกถึงกายนึกถึงใจของเรา เราเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งกาย ทั้งวาจา  

ทัง้ดวงใจ มอืเราก็ถอืดอกไม้ธูปเทยีน เวยีนประทกัษณิสามรอบ นีใ่หเ้ขา้ใจอยา่งนัน้  

อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติซื่อ ปฏิบัติตรงธรรม ตรงวินัย ตรงคำาส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า เข้าหาความสงบ บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนนี่ก็เพราะความไม่สงบ 

ให้ต่างคนต่างสงบ กิเลสของเราเมื่อความสงบมีแล้วกำาจัดได้ เมื่อจิตของเราสงบ

ดีแล้ว จิตผ่องใสเหมือนกับน้ำาสงบ มันผ่องใสสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจาก

โทษ ปราศจากภัย ปราศจากเวร ปราศจากความชั่วช้าลามก ปราศจากความทุกข์ 

ความจน เราไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้

เพราะฉะนั้น ให้พากันทำา ทำาเล่นก็ได้อยู่ แต่มันได้เล่นๆ ต้องทำาจริงๆ จังๆ 

ให้เชื่อมั่นในเจ้าของ มันเป็นอย่างใด มันดีก็ใจเราดี มันดีอกดีใจ มีความสุขความ

สบาย นี่พูดง่ายๆ ให้ดูเอา นี่แหละความดี เรามานี้ก็ต้องการความดี ไม่ใช่อื่นไกล 

เรามาทำานี่ก็ต้องการความดี ต้องการความสุข ต้องการความเจริญ และต้องการ 

ความพ้นทุกข์ เมื่อใจเราดีแล้ว ใจเราสงบดีแล้ว เราก็มีความสุขความเจริญ มันก็ 

พ้นจากทุกข์ พ้นจากภัย พ้นจากกิเลสจัญไร ความชั่วช้าลามก ความชั่วช้าลามก 

ไม่ได้อยู่ที่อ่ืน อยู่ที่ใจของเรา เมื่อเรานึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือที่อธิบายมาแล้ว 

ความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่มี เราอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นเอาไว้ นี่เป็นสรณะที่พึ่งของเรา 

เหตุนั้นให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจ อย่าสักแต่ทำา ให้เข้าใจ

นี่ พุทธศาสนา ท่านไม่ได้หมายอื่นเป็นพุทธศาสนา ไม่ได้หมายฟ้าอากาศ 

บ้านเมือง ถนนหนทาง ไม่ได้หมายต้นไม้ภูเขาเลากา ไม่ได้หมายกุฏิศาลาโรงธรรม 

















การสรงน้ำาศพของพระอาจารย์ฝั้นครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของเมืองไทย  

ไม่ว่าในกรณีศพของบุคคลใดก็ตาม ถ้าพระมหากษัตริย์พระราชทานอาบน้ำาศพ

แล้วจะไม่มีการรดน้ำาศพอีก แต่กรณีศพของพระอาจารย์ฝั้น พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ด้วยพระกระแสรับสั่งของพระองค์เองว่า

“ขออย่าได้ห้ามประชาชนสรงน้ำาศพท่านอาจารย์

 จงให้เขาได้สรงน้ำากันต่อไป ตามแต่ศรัทธา”
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โบสถว์หิารเปน็ศาสนา ศาสนาทา่นบญัญติัคือกายของเรานี ้วาจาใจของเรานี ้ศาสนา

เราก็มาประพฤติปฏิบัติให้มันถึงกายถึงใจของเราซี เพื่อให้กายของเราเรียบร้อย  

ใจของเราเรียบร้อย นั่นแหละ เราก็ต้องการอย่างนี้ไม่ใช่เรอะ ไม่ต้องการกาย

พิกลพิการ ใจพิกลพิการ ไม่อยากได้ไม่ใช่เรอะ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็สำารวม

ให้เรียบร้อยแล้ว โทษน้อยใหญ่ไม่มีแล้ว เราจะไปเกิดในชาติในภพใดในปัจจุบันนี้  

ก็เกิดเป็นคนเรียบร้อย

เพราะฉะนัน้ ให้รูจั้ก ศาสนาอยูต่รงนี ้ไมไ่ดอ้ยูท่ีอ่ืน่ มนัอยูท่ีก่ายทีใ่จของเรา 

เมื่อเราปฏิบัติอยู่ ศาสนามันก็เจริญอยู่ ถ้าเราทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ประพฤติ  

ไมไ่ดก้ระทำา ก็หมดศาสนา ผู้ใดรงัเกียจศาสนา ชงัศาสนา ชงัพระแลว้ รงัเกยีจพระแลว้  

อุดจมูกเสีย เออ อุดได้ไหมล่ะจมูก พระไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่ที่จมูกของเรา ลมหายใจ

เข้า ลมหายใจออกอยู่ที่ไหนเล่า อยู่ที่จมูกไม่ใช่เรอะ ผู้ใดรังเกียจศาสนาอุดจมูกเสีย 

อุดจมูกได้อย่างนั้นละผู้รังเกียจศาสนา ยังอุดจมูกบ่ได้ อย่าไปรังเกียจศาสนา

ใหพ้ากันประพฤตคิณุงามความดี พากนัปฏบิตัจิรงิๆ จงัๆ บา้นเมอืงของเรา

ก็อยู่เย็นเป็นสุข เราทำาคุณงามความดีทั้งกายทั้งวาจาใจแล้ว ความชั่วทั้งหลายมันก็

สลายไปเอง นี่พากันเข้าใจซิ เพราะสัตว์ทั้งหลายในโลก มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้น่ะ 

ใครๆ ก็ตอ้งการความด ีเมือ่ผู้ใดจะมาทำาลายความดแีลว้ ธรณสีูบกนิ เพราะไม่รูจ้กั

ความดี เกดิมาเราทำาคณุงามความดแีลว้ ใหพ้ากนัรูจ้กั เราถอืพระพทุธเจา้ พระธรรม  

พระสงฆ์นี้เป็นสรณะที่พึ่งของเรา มีอานุภาพและศักดิ์สิทธิ์ ให้ระลึกไว้ในใจของเรา

ต่อไป ให้พากันมีอานุภาพ ถ้าประเทศอื่นจะมาทำาลายนั้นน่ะ ธรณีสูบรับรองร้อย

เปอรเ์ซน็ต ์เอาซีถ่า้เราถอืจรงิๆ นะ เราถอืพระพทุธเจา้ เคยไปวดั ไมไ่ดย้นิดอกเรอะ 

ว่าพญามารหรือใครทำาลายท่าน ธรณีสูบไม่ใช่เรอะ หรือว่าไง ผู้ใดเบียดเบียน

พระพุทธเจ้าก็ธรณีสูบไม่ใช่เรอะ เราก็เห็นอยู่ในตำานานหรือในตำาราท่านว่าไว้

เพราะฉะนั้น ที่พึ่งของเราไม่มีในสามโลกนี้ มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียว

เทา่นัน้ ขาดพระพทุธเจ้าองคเ์ดียวละทำาอะไรเปน็ละ่คนเรา กด็ซูี ่พทุธะ ขาดความรู ้

แลว้ทำาอะไรเปน็ ทำาอะไรไม่ได้ พึง่ไม่ได้ หูตาจมกูเรากพ็ึง่ไมไ่ด ้แขง้ขาตนีมอืเรากพ็ึง่

ไม่ได้ มันขาดความรู้แล้วทำาอะไรเป็น พึ่งไม่ได้ เดี๋ยวนี้เรามีพุทธะ ผู้รู้ เรามีความรู้ 

แล้วพึ่งได้หมดสามโลกนี้ เข้าใจไหมล่ะ เรารู้สึก รู้ดี รู้ชั่ว รู้สุข รู้ทุกข์ พึ่งได้ ให้รู้จักซี่ 
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นีแ่หละ เราจงึมาประพฤตปิฏบัิตเิพือ่ศาสนาเจรญิ เพราะฉะนัน้ประเทศเราจะเจรญิ 

ได้ต้องอาศัยพระพุทธศาสนา ชาติ คือความเกิด พุทธะ คือความรู้ รู้จักผิด รู้จักถูก 

รู้จักดี รู้จักชั่ว 

เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จัก ความชั่วสำาคัญว่าดี คนที่ดื่มสุราสาโท เล่นพ่งเล่นไพ่ 

การพนัน ขโมยโพยโจร มันไม่รู้จักว่าดีว่าชั่ว เมื่อลักเขาแล้ว เขาฆ่าไม่ใช่เหรอ มันดี

ที่ไหน เขาใส่คุกใส่ตะราง เรื่องมันเป็นอย่างงั้น นั่นแหละไม่รู้จักความผิดเหมือนกับ

แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เรามีพุทธะ เรารู้แล้ว สิ่งใดชั่วเราก็ไม่ทำา เราทำาแต่คุณงาม

ความดี เพราะฉะนั้น ให้เข้าถึงศาสนา ชั้นศาสนา แก่นศาสนา คือเข้าถึงศาสนา คือ

เข้าถึงกาย เข้าถึงใจของเราที่กระทำา นี่คือการประพฤติปฏิบัติ นี่เราเกิดมาก็มีเท่านี้ 

มีกายกับใจเท่านี้ ทุกข์ยากก็ไม่มีอื่นยาก ยากกายกับใจนี้ 

พระพทุธเจ้าทา่นสอนให้พากันทำาคณุงามความด ีเมือ่คณุงามความดมีแีลว้ 

มันไม่ทุกข์ไม่ยาก กายของเราก็บริบูรณ์ ใจของเราก็บริบูรณ์ เมื่อเราไม่ประพฤติ 

ไม่ปฏิบัติ เราไม่ทำาแล้ว กายของเราก็วิบัติ ใจของเราก็วิบัติ วิบัติเป็นอย่างไร คือ

เสยีจรติผดิมนษุย ์ทกุขย์ากลำาบาก กายพกิลพกิาร หหูนวกตาบอด กระจอกงอกงอ่ย 

ขี้ทูดกุฏฐัง อยากได้ไหมล่ะ ไม่อยากได้ซักคนดอก จะว่ายังไง เข้าใจหรือยัง  

ตอ่นีไ้ป พากนัเขา้ใจแล้ววธีิเวยีนเทยีน จะได้นำาถวายเปน็อาสาฬหะและวนัเขา้พรรษา 

เพือ่ชำาระกเิลสของเรา ชำาระทฏิฐมิานะของเรา ชำาระความชัว่ของเรา เพ่ือกำาจดัทกุข์ 

กำาจดัภยั กำาจดักิเลสจัญไร ไม่ได้ล้างบาปล้างกรรมดว้ยน้ำา เราทำาคณุงามความดแีลว้ 

ความชั่วมันก็หายไป เข้าใจไหมล่ะข้อนี้ 

ต่อไปเป็นการเดินเวียนเทียน พากันตั้งใจ เรามาทำาบุญกุศล เรามาทำา 

คุณงามความดี เมื่อมาเช่นนี้แล้ว เราก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนไปแล้ว อันนี้ก็เป็นการ

ทำาบุญอันหนึ่ง เป็นอามิสบูชา ทีนี้จะมาปฏิบัติบูชา คือมาปฏิบัติ มาปฏิบัติกาย 

ของตน มาปฏิบัติวาจาของตน ปฏิบัติใจของตนให้เรียบร้อย คนเราแต่ก่อนทำาบุญ

นั้น ก็ทำาแต่เป็นพิธี รับศีลก็รับแต่เป็นพิธี โกหกพระเรื่อยไป นี่ต่อนี้ไปอย่าให้เป็น 

สีลัพพตะ ความลูบคลำาในศีล ให้พากันรู้จักศีลของเราทุกคน และเป็นที่พึ่งของ 

เราทุกคน 
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เราไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่ง เราเอาพระรัตนตรัยทั้งสามนี้ คือพุทธรัตนะ 

ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ รัตนะแปลว่าแก้ว แก้วคือพระพุทธเจ้า แก้วคือพระธรรม 

แก้วคือพระสงฆ์ เปรียบเหมือนกับแก้ว เราไม่นับถือสิ่งอื่นเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึก 

ที่กราบ ที่ไหว้ เราพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้งสามประการนี้ เป็นที่กราบ

ไหว้ ผูท้ีถึ่งไตรสรณาคมน ์คอืผูถ้งึพระพทุธศาสนา ถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

แล้ว ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเรา พากันให้กราบให้ไหว้

อรหัง กล่าวถึงพระพุทธเจ้า สวากขาโต กล่าวถึงพระธรรม นมัสการ 

 พระธรรม สปุฏปินัโน กลา่วถงึพระอรยิสงฆ ์มอบกายถวายชวีติตอ่คุณพระพุทธเจา้ 

คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์แล้ว โทษที่หนักก็เบาไป โทษที่เบาก็หายไป นี่ มันเป็น

เช่นนี้ เมื่อเป็นผู้ถึงพระไตรสรณาคมน์เช่นนี้แล้ว เราต้องละเว้นเหตุสามสถาน 

ข้อหนึ่ง อย่าไปไหว้ผี เชื่อผีถือผีหรืออะไรก็ตาม ชั่วช้าลามกคือผี ไม่ดีคือ

ผี อย่าไปนับถือมัน ไม่รู้จักภาษาคือผีนี้แหละ เราอย่าไปนบ อย่าไปกราบไหว้ผี

ทั้งหมด นี่แหละให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจต่อไป ผู้ใดไปกราบผีไปไหว้ผีแล้ว พระ 

ไตรสรณาคมน์ท่านเศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป

ขอ้สอง อยา่ถอืมงคลตืน่ขา่ว ผูถ้งึพระไตรสรณาคมนแ์ล้ว ตืน่ข่าวเปน็ยังไงเล่า  

ถือฤกษ์ยามดี เคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ดูมดดูหมอ ดูหมอดูต่างๆ ปลูกศาลเพียงตา  

ลงเลขลงผา เสียเคราะห์สะเดาะนาม ผู้ถือมงคลตื่นข่าว ตื่นกันเฉยๆ ว่ามื้อนั้นไม่ดี  

มื้อนี้ดี มื้อนั้นจม มื้อนั้นฟู เมื่อนั้นพาล ไม่เห็นอะไรจมอะไรฟูซักอย่าง เมื่อเป็น 

เช่นนั้นแล้ว เราต้องละเว้นเหล่านี้ จึงจะเป็นผู้ถึงพระไตรสรณาคมน์ ถ้าผู้ใดปฏิบัติ

เช่นนั้นแล้ว ขาดจากพระไตรสรณาคมน์ ขาดจากพุทธศาสนา พระไตรสรณาคมน์

เศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป เป็นเรื่องงมงาย

ข้อสาม อย่าถือตามศาสนาอื่นในคนพวกนอกศาสนา ถ้าผู้ใดไปถือเช่นนั้น

แล้วขาดจากศาสนา ขาดจากพระไตรสรณาคมน์ เศร้าหมอง เจ้าของเป็นบาป 

นี่ให้ละเว้นเหตุสามประการนี้ ให้พากันให้พึงรู้พึงเข้าใจ ถ้าเราไปถือเช่นนั้น 

แล้วไม่พบพระพุทธเจ้า ทำาบุญให้ทานเท่ากับทิ้งในมหาสมุทร เรื่องไม่มีที่สิ้นสุด  

เรื่องเป็นยังงี้แหละให้รู้จัก
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ต่อไปให้รู้จักข้อปฏิบัติ ศีลของเรา บางคนว่าเราไม่ได้รับศีล ว่าไม่ได้ศีล  

มะยัง ภันเต ติสสรเณนะ สหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านว่า 

โอ ไปขอก้อนหินยังไงเล่า เราไม่ได้แบกก้อนหินมา สีลัง ทำาใจของเราให้เป็นศีล  

จะไปขอใครเล่า ปัญจะ ได้มาพร้อมกันตั้งแต่เราเกิดมา ศีลห้า ให้รู้จักตัวศีลห้า  

ศลีห้าคอือะไรเลา่ ขาเราทัง้สองนีแ่หละ มอืเราทัง้สอง ศรีษะอนัหนึง่ รวมกนัเปน็หา้ 

นีแ่หละคอืศลีหา้ ทา่นไมไ่ดเ้อาศลีให ้เราอย่าเอาหา้นัน่ไปทำาโทษหา้ ปาณา นัน่กโ็ทษ  

อทินนา ก็โทษ กาเม ก็โทษ มุสา ก็โทษ สุรา นั่นก็โทษ นี่ท่านไม่ให้ทำาโทษเท่านั้น  

ท่านไม่ได้เอาศีลให้ ถ้าเราไม่ได้ทำาโทษห้าอย่างนี้แล้ว อยู่ในรถก็เป็นศีล ในถนน

หนทางก็เป็นศีล ในบ้านในเมืองก็เป็นศีล ในดงในป่าก็เป็นศีล นั่งก็เป็นศีล นอนก็ 

เป็นศีล เดินอยู่ก็เป็นศีล นี่แหละให้พากันรู้จักศีล รับหรือไม่รับก็เป็นศีลทั้งนั้น  

เมื่อเราทำาโทษอยู่แล้ว สมาทานวันยังค่ำาก็ไม่เป็นศีล

ปาณาติปาตา เว ยังไม่ทันจบ ยุงมากัด...ตบปั๊บ มันก็ไม่เป็นศีลหรอก  

เรื่องมันเป็นยังงั้นหรอก สมาทานวันยังค่ำาก็ไม่เป็นศีลแบบนี้แหละให้จำาไว้ นี่แหละ

ต่อนี้ให้รู้จักศีล ไม่ต้องรับกับใคร ท่านก็บอก อย่าพากันฆ่าสัตว์นะ อย่าพากันขโมย 

อย่าพากันประพฤติผิดกาม อย่าพากันมุสา อย่าพากันดื่มสุราสาโทกัญชายาฝิ่น 

ทา่นบอกเทา่นัน้แหละ ทา่นไมไ่ดเ้อาศลีให ้เวรมณี เวรมณี อย่างนัน้เปน็วา่ตามบาล ี 

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีมดดำา

มดแดงเหล่านี้เป็นต้น

เมื่อประกาศปฏิญาณรักษาศีลแล้ว เราไม่ละเว้นก็โกหกพระเรื่อยไป ก็เป็น

โทษซิ ต่อไปน้ีให้เข้าใจไว้เรื่องศีล นี้เม่ือเรานั่งอยู่นี่ก็เราไม่ได้ทำาอะไรไม่ใช่เรอะ  

ห้าอย่างนี้ ทีนี้ผู้จะรักษาศีลแปดต่อไป เราเว้นอาหารในเวลาวิกาล ไม่ดูประโคม

ต่างๆ ดีดสีตีเป่า เอาบุญแล้วก็พากันให้รู้จัก เดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเรา วัดวาศาสนา

มันไม่เจริญ แต่ก่อนมีบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งแล้ว ตั้งวัดไว้ มีพระเจ้าพระสงฆ์ประพฤติ

ปฏิบัติบ้านหนึ่งเป็นวัดและเจดีย์ เป็นที่สักการบูชา ที่เคารพนบนอบ ที่กราบที่ไหว้ 

เป็นที่ทำาบุญให้ทาน นี้จึงเรียกว่า วัด วัดตนวัดตัวของเรา เป็นเครื่องวัด

เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เอาสนามวัดเป็นสนามเล่น วัดเลยไม่มีอำานาจ  

วัดเลยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็เลยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
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เลยไมม่อีำานาจ ไม่มีอานภุาพ เพราะเราไมร่กัษาไว ้เรือ่งมนัเปน็อยา่งนัน้ อนันีม้าเอา

บุญแล้วก็หาหมอลำาหมู่ หมอรำาวง หาภาพยนตร์ หาการละเล่น มาเล่นในวัดในวา 

กินสุราสาโทอึกทึกครึกโครม เป็นบ้าเต้นยึกยักๆ หมดคืน หมดวัน ว่าตัวมาทำาบุญ

นั่นละ คนเลยเป็นบ้าไปซะล่ะทีนี้ บอกยังไงก็ไม่รู้จักศีล ไม่รู้จักธรรมซิ เพราะฉะนั้น

จะมคีวามเคารพนบนอบอย่างไร ศีลแปลวา่ผูส้งบกายวาจาเรยีบรอ้ย ไมก่ระทำาโทษ

น้อยใหญ่ทางกายทางใจของเรา เราก็เป็นคนสวยคนงามซิ

เดี๋ยวนี้ยังมีแต่คนหมอรำาหมู่เป็นยังไงเล่า หมอรำาวง ดูซิเอ้า สั่นยึกยักๆ  

อยู่นั่น แน่ะ มันไม่ใช่คนนะเดี๋ยวนี้ อาตมาไม่ชนะ แล้วจะรดน้ำามนต์ให้ ผู้นั้น 

เป็นบ้าแล้ว จะเป็นอันนี้แล้ว หลอกให้น้ำามนต์ ให้อาตมารดน้ำามนต์ หมอเพื่อนว่า

โรคเสน้ประสาท ขูก่ไ็มไ่ด ้ฉดียากไ็มห่าย เอามาหาอาจารย ์มาหาอาจารยก์เ็ลยหาย  

หมอเขาว่าเป็นเส้นประสาท นั่นแหละมันเป็นผี ให้รู้จักต่อไป เราถือศีลแปดแล้ว  

นจัจะคตีะวา ใหล้ะเวน้ดดีปีส่เีปา่ประโคมตา่งๆ ทา่นหา้ม เรากเ็อามาเลน่ในวดัในวา  

มันเป็นโทษเท่าไหร่แล้วนั่น บาปเท่าไหร่แล้วนั่น พากันรู้จักซี เรามาทำาบุญ  

รู้จักบุญรู้จักบาปเสียซิ อธิบายให้ฟังแล้วเร่ืองศีล เร่ืองสรณะ ต่อนี้ไปลงมือทำาบุญ 

เอ้าเข้าที่นั่ง ฟังธรรมนั่งให้สบาย



“...ไม่ใช่ว่าชักบังสุกุล

ให้ผู้นั้นไปสวรรค์นิพพาน 

ชักให้คนที่ยังอยู่นี่ดูต่างหาก

ท่านให้ดูให้พิจารณาว่า

ข้องนั่นข้องนี่แล้วมันได้อะไร 

มันมีอะไร...”



๕
ตามหา “ผู้รู้”

โดย พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ณ วัดป่าอุดมสมพร จ. สกลนคร

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

นั่งให้สบาย นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกาย 

ให้สบาย เราต้องการความสุขความสบาย วางท่าวางทางให้สบาย สง่าผ่าเผย  

ย้ิมแย้มแจ่มใส ไม่ต้องกดต้องตึง วางให้สบาย พอกายเราสบายแล้ว วางดวงใจ 

ใหส้บาย เมือ่ใจเราสบายแลว้ ใหร้ะลกึถงึคณุพระพุทธเจา้ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ ์

อยูใ่นใจ เช่ือมัน่อยูน่ัน่ จงึใหน้กึคำาบรกิรรมภาวนาวา่ พุทโธ ธมัโม สังโฆ พุทโธ ธมัโม  

สังโฆ สามหนแล้ว ให้นึก พุทโธๆ คำาเดียว

หลบัตา งับปากเสีย ให้ระลึกอยูใ่นใจ พทุโธ คอืความรู ้ความรูอ้ยูต่รงไหนละ่ 

ตาเราก็เพ่งดูที่รู้ว่าพุทโธ ให้กำาหนดดู นี่เราอยากรู้ หูก็ลงไปฟังที่รู้อยู่นั่น สติของเรา 

ก็จดจ่อ ดูอันรู้อยู่นั่น อย่าส่งใจไปข้างหน้ามาข้างหลัง ข้างซ้ายข้างขวา ข้างบน 

ข้างล่าง ตั้งเฉพาะท่ามกลางอันรู้อยู่ ความรู้อยู่ตรงไหน เรากำาหนดอยู่ตรงนั้น 

ไม่ต้องหา วางให้หมด ดูอันรู้นั่นอยู่ นี่แหละเราจึงรู้จักว่าที่พึ่งของเรา

เมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิ มันตั้งตรงแน่วอยู่ภายใน ใส รู้สึกเบาตน

เบาตัวเมื่อจิตสงบแล้ว หายทุกข์หายยาก หายความลำาบากรำาคาญ มีแต่ความเบา 

มีแต่ความสบาย นั่นแหละ ที่อยู่ของตน นี่เรียกว่าเป็นกุศลธรรม เมื่อจิตของเรามี

ความเบาความสบายแล้ว มันนำาความสุขความเจริญให้ มันได้อุบายปัญญา ความรู้  

ความฉลาดเกิดตรงนั้น เราพัก เราจะมีกำาลัง สติของเรา สมาธิของเรา ปัญญาของ
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เราเกิดจากนั้น มันไม่เกิดจากอื่นไกล เรารู้นี่ จิตของเรามืด ผู้รู้นั่นพุทธะ แปลว่าผู้รู้  

เราอยากรู้มันเป็นอยู่ยังไง ผู้รู้ว่ามืดมันมี มันมืด เราก็ยึดเอาความมืดมาเป็นตนเสีย 

มันสว่างก็ไปยึดเอาความสว่างมาเป็นตนเสีย นี่ มันเป็นอย่างนี้ มันทุกข์ก็ไปยึด

เอาทุกข์มาเป็นตนเลย เราไม่กำาหนดว่า ผู้รู้ว่าทุกข์มันมี ทุกข์ต่างหาก ผู้รู้ต่างหาก  

มันเฉยๆ ก็ผู้รู้เฉยๆ มี ผู้รู้มันไม่ได้เป็นอะไรซี่ 

อยา่งพทุธะเปน็ผู้รู ้เหนอืหมดทกุอยา่งความรูอ้นันี ้มดืมนักร็ู ้หลงมนักร็ู ้ทา่น

อาจารยม์ัน่ทา่นเคยพดูแตก่อ่น ทา่นรอ้งตะโกนแรง ทา่นวา่ใครเรียนไป ถงึแตอ่วชิชา

ก็ไปหยุดแหละ ถึงแต่อวิชชา ผู้ใดก็ว่าแต่อวิชชา คือความหลง ท่านบอกยังงี้แหละ  

ผู้ใดรู้อวิชชาล่ะไม่ดู รู้แต่ว่าอันนั้นเป็นอวิชชา นั่น ท่านบอกยังงี้ อวิชชาคือ 

ความหลง ใครเป็นผู้รู้อวิชชาล่ะ เราไม่ได้ดูแน่ะ ให้ดูผู้รู้อวิชชานั่นซิ มันก็เป็นวิชาขึ้น

มาล่ะ อวิชชาคือความไม่รู้ วิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริง นี่ มันเป็นอย่างนี้ เราก็เพ่งดู 

ผูรู้น้ัน้อยู ่ความรูอ้นันีไ้มใ่ชเ่ปน็ของแตกของทำาลาย และไมเ่ปน็ของสญูหาย นดิหนึง่

มันก็รู้ มันรู้อยู่หมด จึงว่าพุทธะคือผู้รู้ เราอยากรู้มันเป็นยังไง มันเป็นสุข เราไปยึด

เอาสุข ผู้รู้สุขมันมีอยู่ มันเป็นทุกข์ เราก็ไปยึดเอาทุกข์มาเป็นตน ผู้รู้ทุกข์มันมีอยู่  

เราเป็นผู้ไปยึดเอาทั้งหมด นี่ จึงว่าอยากรู้มันเป็นอยู่ยังไง สิ่งทั้งหลายทั้งหมด 

ไม่มีใครทำาให้ เราทำาเอาเองทั้งหมด สุขทุกข์ ดีชั่ว เราไม่มีโอกาสอย่างคุณหลวงว่า  

เดี๋ยวนี้เรามีอะไร นั่งอยู่เดี๋ยวนี้ เรามีโอกาสเต็มที่ ไม่มีอะไรซักอย่าง ดูแต่ดวงใจดวง

เดียวเท่านี้ นี่เราต้องฟังดู ทีนี้มันไปเกาะตรงไหนเล่าหัวใจของเรา 

ภเว ภวา สัมภวันติ เราจะรู้จักภพที่อยู่ของตน ภวะ แปลว่าภพ เราเจริญภพ

ภาวนานี้ ภวะแปลว่าภพ ภพน้อยๆ ภพใหญ่ๆ ที่เราไปยึดตรงไหนนั่นแหละ ภพ

อยู่ตรงนั้นแหละ ไปยึดเอาสุข นั่นมันก็เป็นภพ ไปยึดเอาทุกข์มันก็เป็นภพ ยึดเอาดี  

มันก็เป็นภพที่ดี ยึดเอาชั่วมันก็เป็นภพที่ชั่ว ไปยึดเอาทุกข์ก็เป็นภพที่ทุกข์ นี่ที่อยู่  

อัตตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อจิตเราสบายแล้ว เราก็ได้ที่พึ่งอันสบาย  

เมื่อจิตเราไม่สบาย เราก็ได้ที่พึ่งอันไม่สบาย นี่มันเป็นอย่างนี้ 

ให้พึงรู้พึงเห็นซิ สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง ไม่ใช่ผู้อื่นเห็น เราเป็น 

ผู้เห็นซ่ี ให้มันรู้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์ซี มันจึงหาย ความสงสัยในภพทั้งหลาย  

ภพนอ้ยๆ ใหญ่ๆ  ทีใ่กลท้ีไ่กล ในนอก ผูน้ีท้ัง้หมดเปน็ผูไ้ปยดึ ผูน้ีท้ัง้หมดเปน็ผูไ้ปถอื 
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ให้รู้จัก นรกมันก็ไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาเลากา ในพื้นดินฟ้าอากาศ นรกก็หมายความ

ทกุข ์อะไรทกุขเ์ดีย๋วนี ้ถา้จติเราทกุขน์ัน่แหละตวันรก นรกกห็มายความทกุข ์ภพหนึง่ 

เป็นอย่างนั้น สวรรค์หมายความสุข จิตเราเป็นสุข เราก็ได้ที่พึ่งอันสุข ก็สบาย  

เย็นอกเย็นใจ หายทุกข์หายยาก หายความลำาบากรำาคาญ ไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มี

ความชั่วทั้งหลาย มีแต่ความเบาความสบาย ใสอยู่ภายในผู้รู้อันนั้น ความพ้นทุกข์ 

เราอยากพ้นทุกข์ เราให้รู้จักว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวทั้งหมด เราไปยึดเอา  

เราอยากพน้ทกุขก์ใ็หก้ำาหนดดซู ีถา้จติของเรามทีกุขอ์ยู ่มนักไ็มพ่น้ทกุข ์จติพน้ทกุข์

คอืมนัไมท่กุข ์คอืมนัละมนัวางหมด เมือ่มนัละมนัวางหมดแลว้ นัน่แหละมนัพน้ทกุข์

ตรงนัน้ มนัไมไ่ดพ้น้ทีอ่ืน่ ผูน้ีเ้ปน็ทกุข ์นีแ่หละใหพ้ากนักำาหนดดใูหรู้ ้ใหเ้พง่เลง็ลงไปซ ิ 

ให้มันแน่นอนลงไปซิ เชื่อมั่นลงไปซิ สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเอง จะไม่เห็น

อย่างไรล่ะจิตของเรา เราสบายเราก็รู้ เราไม่สบายเราก็รู้

เอ้า ต่อไปต่างคนต่างฟังดวงใจของเรา ได้ความยังไงแล้วพิจารณาให้มันรู้  

เมื่อเราได้ยินเสียงทั้งหลายทั้งหมด ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอันตรายแล้ว เราก็ไม่ 

เดือดร้อน ตั้งดูความรู้ของเรานั่น เราอยากสุขก็วางจิตของเราให้สบาย สังขารทั้ง

หลายเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมด สังขารมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น เรากำาหนดจิต 

ของเราผู้รู้อันเดียวเท่านั้น นี่แหละ ตนของตนคือ ผู้รู้ ผู้รู้นั่นแหละ จิตวิญญาณ 

อันนั้นแหละมันไปก่อภพก่อชาติ มันไปก่อที่ไหนเล่า คือ ไปยึดที่ไหนแล้วมันก็ไป

เกิดที่นั่น เราได้แต่เดี๋ยวนี้ ได้สุขได้ทุกข์ มันต้องสร้างไว้แต่เดี๋ยวนี้ ต้องทำาแต่เดี๋ยวนี้  

เหตุน้ี เราจะน่ังสมาธิดูว่าจิตของเราตกในช้ันภูมิใด เช่น กามาวจรกุศล น้ีแบ่งเป็นสองนัย  

แบ่งเป็นอบายภูมิอันหนึ่ง แบ่งเป็นฉกามาวจรสวรรค์อันหนึ่ง เรารู้ได้ยังไง แบ่งเป็น

อบายภูมิ คือจิตเราทุกข์ จิตเราไม่ดี จิตเศร้าหมอง จิตวุ่นวาย นี่ไปทางอบายภูมิ 

ไปทางนรก จิตเราผ่องใส มีความเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส นี่เป็นฉกามาวจรสวรรค์ 

ทีนี้ให้เราพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้

เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน เห็นแต่ภายนอกไม่มีแก่นสาร ไม่มีสาระ เราละได้  

เรามาเห็นแต่สังขารร่างกายเท่านี้ มาเห็นแต่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ 

มาเหน็อัตภาพรา่งกายนี ้มนัเกดิจากนีท้ัง้หมด เราก็มาพิจารณาสงัขารร่างกายเรานี ้ 

นะโม นี้ มันไม่มีแก่น ไม่มีสาร นะ คืออันใด เช่น ปิตตัง น้ำาดี เสมหัง น้ำาเสลด บุพโพ 
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น้ำาเหลือง โลหิตัง น้ำาเลือด เสโท น้ำาเหงื่อ เมโท น้ำามันข้น อัสสุ น้ำาตา วสา น้ำามัน

เหลว เขโฬ น้ำาลาย สิงฆาณิกา น้ำามูก ละสิกา น้ำาไขข้อ มุตตัง น้ำามูตร สิ่งเหล่านี้

เป็นของทิ้งทั้งหมด มิใช่เป็นของเอา สังขารร่างกายเรานี้ไม่เป็นแก่นเป็นสาร มีแต่

กองทุกข์ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน ไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคล ไม่ใช่เป็นเราเป็นเขา 

เราก็ละรูปภพ ถึงอรูปภพ เหลือแต่จิตดวงเดียว มันวางกายหมดแล้ว เห็นแต่จิต 

ดวงเดียว ใส ว่างอยู่หมด นั่นเรียกอรูปภพ ชั้นพรหม

ถ้าเรารู้จักภพทั้งสามนี้ว่ามันยังเป็นทุกข์อยู่ นำาให้ทุกข์อยู่ภพทั้งหลายนี้  

ละกิเลส ละตัณหาราคะโลภะที่ยึดน้อยหนึ่งก็ตาม ยังกิญจิรูปัง ในรูปทั้งหลายนี้  

จติมนัวางหมดไม่มีอะไรจนนดิหนึง่ ทีมื่ดทีส่วา่งไมม่ ีเปน็ วมิตุต ิหลดุพน้หมด นัน่มนั 

ก็เข้าสู่ปรินิพพาน ไม่มีเกิดไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บไม่มีตาย ไม่มีทุกข์ ไม่มีอะไร สังขาร 

ทั้งหลายไม่มี เป็นผู้ระงับดับหมดแล้ว ไม่มีอะไร เรื่องสมมตินิยมไม่มี จึงว่าวิมุตติ 

แปลว่าหลุดพ้นหมด ข้อนี้ตนของตนต้องรู้เอง จะอธิบายอยู่อย่างนี้มันก็เป็นสมมติ 

นี่สมมติให้รู้จักหนทาง ผลที่สุดคือวิมุตติหลุดพ้น เอ้า ต่อนี้ไปให้นั่งดูจิตของเราอยู่

ในชั้นใด ภูมิใด...



พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

เรียบเรียงโดยพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร



“... เมื่อบุคคลผู้ใดเห็นปัจจุบันธรรมคือ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้ให้แจ้งชัดแล้ว

บุคคลผู้นั้นก็จัดเป็นผู้สามารถจะยัง

ศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นในตนได้ ...”
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เรียบเรียงโดย

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

กรุณา วิยะ สัตเตสุ ปัญญายัสสะ มเหสิโน

เญยยธัมเมสุ สัพเพสุ ปวัตติตถะยถารุจิง

ทยายะ ตายะ สัตเตสุ สมุสสาหิตมานโส

ฯลฯ

อภิธัมมกถัง กเถสีติฯ

ณ บัดนี้ อาตมภาพจักได้รับประทานวิสัชนา ในพระอภิธรรมมาติกา ๒๒  

ตกิะในเบือ้งตน้ สนองศรทัธาธรรมของทา่นสาธชุนสปัปรุษุ โดยสมควรแกก่าลเวลา 

ด้วยพระอภธิรรมมาตกิานี ้ยากทีจ่ะอธบิายแก้ไขแปลออกไปใหพิ้สดารได ้มแีตท่า่น 

สวดมาติกาเพลาบังสุกุลเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นบาลีอยู่ ยากที่จะเข้าใจได้  

ที่ท่านแปลออกไว้ก็มีแต่พระอภิธรรม 7 คัมภีร์อย่างย่อเท่านั้น แต่ในพระอภิธรรม

มาตกิานี ้หาไดแ้ปลออกใหว้ติถารพสิดารไม ่พระอภธิรรมมาตกิา ๒๒ ตกิะในเบือ้งตน้ 

นี้ ทรงสำาแดงเมื่อพระชินสีห์พระศาสดาจารย์ เสด็จคมนาการข้ึนจำาวัสสาในชั้น

ดาวดึงสาเทวโลก ทรงตรัสเทศนาในพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ โปรดหมู่เทวกัลยา  

มพีระพทุธมารดาเปน็ตน้ กเถต ุกามะยะตา ทรงปจุฉาเปน็สกวาท ีปรวาท ีทกุๆ คัมภร์ี  

เป็นลำาดับๆ ไปฯ

เบื้องหน้าแต่นี้ อาตมภาพจักได้วิสัชนาในพระอภิธรรมมาติกาเป็นปุจฉา

วิสัชนา ตามนัยพระพุทธฎีกาเช่นนั้น เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสได้ศรัทธา เชื่อมั่นใน

คุณพระรัตนตรัยยิ่งๆ ขึ้นไป
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สมัยครั้งหนึ่ง ยังมีพระอาจารย์องค์หนึ่งชื่อว่า สกวาทีอาจารย์ มารำาพึงแต่
ในใจวา่ เมือ่สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้จะทรงตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธ
มารดานั้น พระองค์ได้เลือกคัดจัดสรรพระวินัย พระสุตตันตะ พระอภิธรรม ทั้ง ๓  
ปิฎกนี้แล้ว ก็ยังไม่เห็นว่าจักเสมอด้วยคุณของพระพุทธมารดานั้นได้ เห็นแต่ 
พระอภธิรรมมาตกิานีไ้ซรจ้งึจะสมควรดว้ยคณุของพระพุทธมารดา แตพ่ระบาลนีัน้
ก็ยังปรากฏอยู่ ๒๒ ติกะ ติกะละ ๓ รวมเป็น ๖๖ บทดังนี้ ทำาไฉนหนออาตมาจึงจะ
รู้จักเข้าใจในเนื้อความแห่งพระอภิธรรมมาติกานี้ได้

เมือ่ทา่นสกวาทอีาจารย์คดิรำาพงึแตใ่นใจฉะนีแ้ลว้ จงึคมนาการเขา้ไปสูส่ำานกั
ของท่านปรวาทีอาจารย์ ท่านปรวาทีอาจารย์จึงกล่าวพระบาลีขึ้นว่า กุสะลา ธัมมา  
อกุสะลา ธัมมา เป็นต้น โดยเนื้อความเดิมในปฐมมาติกานี้ว่า กุสะลา ธัมมา ธรรม 
ทั้งหลายที่เป็นกุศลนั้นอย่างหนึ่ง อกุสะลา ธัมมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลนั้น 
อย่างหนึ่ง อัพยากะตา ธัมมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากฤตนั้นอย่างหนึ่ง

๑.กุสะลา ธัมมา

โดยความอธิบาย ในธรรมที่เป็นกุศลนั้นว่า ธรรมอันเป็นส่วนของบุคคล 
ทั้งหลาย ผู้ฉลาด แปลว่าตัดออกเสียซึ่งบาป ไม่ให้เกิดขึ้นในสันดานได้ มีอุปมา
เหมือนหนึ่งบุคคลปลูกผลไม้ มีต้นมะม่วง เป็นต้น คอยระวังรักษาไม่ให้กาฝาก
บงัเกดิขึน้ในตน้มะม่วงนัน้ได้ เพราะกลัวตน้มะมว่งนัน้จะไมง่าม จะมผีลนอ้ยเปรยีบ
เหมือนร่างกายของบุคคลผู้ฉลาด อันธรรมดาบุคคลผู้ฉลาดนั้นย่อมระวังรักษา 
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ให้บังเกิดความเศร้าหมองได้ฉะนั้น

ท่านปรวาทีอาจารย์ถามว่า ในปฐมมาติกาคือ กุสะลา ธัมมา นั้น ท่าน
ก็แปลถูกต้องตามพยัญชนะแล้ว แลยังอัตถาธิบายความอุปมาอุปไมยซ้ำาอีกเล่า  
ยังจะมีอะไรที่ข้าพเจ้าจักต้องแจกแจงอีกหรือ?

ท่านสกวาทีอาจารย์จึงว่า โดยอัตถะนั้นข้าพเจ้าก็เข้าใจแล้ว แต่ข้าพเจ้า 
ยังมีความวิตกถึงบุคคลที่โง่กว่าข้าพเจ้านี้ก็ยังมีอยู่บ้าง เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึง 
ขอคำาแนะนำาต่อไปอีกสักหน่อย ขอรับ

ทา่นปรวาทอีาจารย์จึงตอบขึน้วา่ เอโก กริะ ปรุโิส ดกูอ่นทา่นสกวาทยาจารย ์ 
ดังได้ยินข่าวว่ามีบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนฉลาด ได้เห็นเรือพลัดมาติดอยู่ที่หน้าท่าของตน 



พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย ๑๓๕

แล้วก็พิจารณาเห็นว่า เรือนี้เป็นเรือโจร โจรเก็บเอาของในเรือไปหมดแล้ว ลอยเรือ

มาหน้าท่าของเรา ถ้าเราไม่ผลักออกไปเสียจากหน้าท่าของเราไซร้ เมื่อเจ้าของเรือ

มาพบเข้าในกาลใด ก็จักกล่าวโทษว่าเราเป็นโจรลักเอาเรือมาดังนี้

เปรียบเหมือนหนึ่งบุรุษไถนา วันหนึ่งโจรนำาเอาถุงทรัพย์ไปทิ้งไว้ที่ริมนา 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเสด็จไปกับพระอานนท์ ครั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตร

เห็นถุงทรัพย์นั้นแล้ว จึงทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า อสรพิษอยู่ที่นี้แล้ว ครั้นบุรุษ

ไถนาไดฟ้งัพระพทุธฎกีาตรสัแก่พระอานนทด์งันัน้ กส็ำาคญัเสยีวา่เปน็อสรพษิจรงิๆ  

หาได้คิดว่าโจรเอาถุงเงินไปทิ้งไว้ในที่นั้นไม่ แล้วพระองค์จึงคมนาการเสด็จไป 

สู่ที่อื่น ครั้นภายหลังบุรุษผู้เป็นเจ้าของทรัพย์มา เห็นถุงทรัพย์ของตนทิ้งอยู่ที่ริมนา

ของบุรษุไถนานัน้แลว้ กส็ำาคญัมัน่หมายวา่บรุุษไถนานัน้เปน็โจร จงึจบัเอาบรุุษไถนา 

นั้นไปฉะนี้ บุคคลผู้มีวิจารณญาณพิจารณาเห็นเหตุผลดังนี้แล้ว ก็ถอยเรือนั้น 

ออกจากหนา้ทา่ ปลอ่ยไปตามกระแสน้ำา กจ็ดัไดช้ือ่วา่เปน็ผูฉ้ลาด ตดัฐานะภยัเสยีได ้ 

ดังนี้

ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนหนึ่งบุรุษเลี้ยงโค บุรุษเจ้าของโคนั้นเมื่อได้เห็น 

โคหลวงมาอยู่ในคอกของตนแล้ว ก็คิดแต่ในใจว่า ถ้าผู้ใหญ่บ้านและนายอำาเภอ 

มาเหน็โคหลวงมาอยูใ่นคอกของเราแลว้ กจ็ะหาวา่เราลักเอาโคของหลวงมาแลว้ก็จะ

จับเอาตัวเราไปลงทัณฑกรรมต่างๆ เมื่อบุรุษเลี้ยงโคคิดเช่นนี้แล้ว ก็เปิดประตูคอก 

ไล่โคหลวงออกไปให้พ้นจากบ้านของตน ดังนี้ก็จัดได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาด ตัดราชภัย

ให้พ้นไปเสียได้ ดังนี้

อีกเรื่องหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะของเราได้เสวยพระชาติเป็น 

กทุทาลบัณฑติ ครัง้นัน้พระองคไ์ดท้ำาไรข่า้วโพดและถัว่ราชมาส อยู่ริมฝัง่มหาสมทุร  

ครั้นถึงคิมหันตฤดูแล้ว ก็บวชเป็นฤาษี เมื่อวัสสันตฤดู (ฤดูฝน) แล้วก็สึกออกมา 

ทำาไรต่อ่ไป เปน็เชน่นีอ้ยูถ่งึ 7 ครัง้ คอื บวช 7 ครัง้ สกึ 7 ครัง้ ครัน้ภายหลงั พระองค์

จึงมาคิดว่า เรามีความเหนื่อยยากลำาบากกาย ต้องบวชต้องสึก เพราะเป็นห่วงจอบ

กบัขา้วโพดเป็นตน้นีเ้อง ทำาให้เราตอ้งบวชๆ สกึๆ เมือ่พระองคค์ดิไดเ้ชน่นีแ้ลว้จงึนำา

เอาผา้หอ่พชืคามกับจอบนัน้ไปโยนทิง้เสียทีร่มิฝัง่มหาสมทุร ครัน้สิน้หว่งสิน้กงัวลแลว้  

พระองคจ์งึมาเจรญิสมาบตั ิกไ็ดส้ำาเรจ็ญาณโลกีย์ คร้ันจตุจิากนัน้แล้วก็ได้อบุตับิงัเกิด

ในชั้นพรหมโลก ดังนี้
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แสดงมาทั้งนี้ก็เป็นแต่อุปมาอุปไมยเพ่ือจะให้เห็นความว่า ร่างกายของเรา

ท่านทั้งหลาย คือ เบญจขันธ์ทั้ง ๕ นี้ เมื่อบุคคลมีความยินดีรักใคร่อยู่ตราบใดแล้ว  

ก็จักได้เสวยแต่กองทุกขเวทนาอยู่ตราบนั้น เท่ากับว่ายินดีอยู่ด้วยราชภัยคือ  

พญามัจจุราช และโจรภัยคือโมหะ เหมือนดังพระบาลีที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า  

ปัญจุปาทานักขันธาทุกขา ดังนั้น โดยเน้ือความว่า สัตว์โลกทั้งหลายมีความ 

เดือดร้อนอยู่ ก็เพราะเข้าไปยึดถือเอาขันธ์ไว้ว่าเป็นของของเราฉะนี้

ในธรรมทีว่า่ กสุะลา ธมัมา นัน้คอื มพุีทธประสงค์ใหเ้อาองค์ปญัญาตดัอาลยั

ในเบญจขันธ์ทั้ง ๕ เสียได้ โดยเห็นว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน เพราะเบญจขันธ์นั้น

ไม่ได้อยู่ในอำานาจใต้บังคับของผู้ใด เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า กุสะลา ธัมมา แปลว่า 

ตัดเสียซึ่งบาปออกจากกาย วาจา ใจ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ วินะยะ แปลว่าวินัย ก็แปลว่า  

นำาเสียซึ่งบาปออกจากกาย วาจา ใจ ไม่ให้ติดอยู่ในสันดานได้ ปฏิปัตติ ก็แปลว่า 

ปฏิบัติกลับ กาย วาจา ใจ ที่เป็นบาปให้เป็นบุญเป็นกุศลเสียฉะนี้ เพราะเหตุนั้นจึง

ได้เรียกชื่อว่า ศีล ว่า วินัย ว่า ปฏิบัติ ดังนี้

๒. อกุสะลา ธัมมา

เบื้องหน้าแต่นี้จักได้แก้ไขในบทที่ ๒ ต่อไป อกุสะลา ธัมมา นี้สืบไป  

โดยพระบาลีว่า อกุสะลา ธัมมา ธรรมทั้งหลายอันเป็นอารมณ์แห่งจิต คือว่าทรงไว้

ซึ่งจิตอันที่เป็นอกุศลธรรม อกุสะลา ธัมมา ถ้าชี้ตัวบุคคลก็แปลว่า ธรรมของบุคคล 

ผ้ไูมฉ่ลาด หรอืแปลวา่ ไมต่ดับาปกรรมออกไปจาก กาย วาจา ใจ กไ็ด ้ความอธบิาย

ว่า คนโง่ ไม่ระงับบาปที่จะถึงแก่ตน บางคนบาปยังไม่ทันถึงตนเลย ก็เที่ยวแสวงหา

บาปใส่ตนก่อนก็มี

ทา่นสกวาทอีาจารยจ์งึถามขึน้วา่ คำาวา่บาปทีจ่กัมาถงึแกต่นนัน้อยา่งไร และ

ที่ว่าบาปยังไม่ทันมาถึงตน ก็ไปเที่ยวแสวงหาบาปใส่ตนก่อนนั้นอย่างไร ขอท่าน 

ปรวาทีฯ จงวิสัชนาความข้อน้ีให้เกิดเป็นสุตตมยปัญญาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าข้า?

ท่านปรวาทีจึงอธิบายว่า บาปที่จะมาถึงแก่ตนนั้น ด้วยเหตุที่จักกระทำาให้

เดือดร้อนขึ้นก่อน เป็นต้นว่าไปได้ยินเสียงเขาลงอาญาหรือทุบตีด้วยไม้ ค้อน หรือ
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ก้อนดิน เป็นต้น บุคคลที่จะเกิดความเดือดร้อนนั้น เพราะไม่ปิดป้องกำาบังไว้ให้ดี  

ปล่อยให้เสียงนั้นล่วงเข้ามากระทบหูหรืออายตนะนั้นมาถึงตน บุคคลผู้นั้นก็ได้ 

ชื่อว่าเป็นคนโง่ ไม่ฉลาด ไม่ตัดบาป ไม่ระวังบาปที่จักมาถึงแก่ตนฉะนี้ ถ้ามิฉะนั้น 

เปรียบเหมือนบุคคลที่มีเรือนไฟไหม้ บุรุษนั้นเมื่อได้เห็นไฟไหม้มาแต่ไกลแล้ว  

กไ็มร่ะมดัระวงัไฟและไมต่ดัเชือ้ไฟเสยีแตท่ีต่น้ลม เพราะฉะนัน้จงึไดช้ือ่วา่เปน็คนโง ่

ไม่ฉลาด ไม่ระวังบาปที่จักมาถึงแก่ตน ดังนี้

คำาที่ว่าไปเที่ยวแสวงหาบาปใส่ตนนั้น ได้แก่บุคคลที่เที่ยวปักขวากหลาวไว้ 

และดักบ่วงข่ายไว้สำาหรับจะให้สัตว์มาติดตายนั้นแล จักได้ชื่อว่าไปเที่ยวแสวงหา

บาปมาใส่ตน ที่ว่าไม่ตัดบาปเสียนั้น มีคำาอธิบายว่า ยังมีต้นไม้ไทรอยู่ต้นหนึ่ง ไม่สู้

โตนัก มีใบ กิ่ง ก้าน บริบูรณ์เป็นอันดีอยู่ในป่าหิมวันตประเทศ วันหนึ่งมีนกบินไป

จบักนิเถาวลัย์ ครัน้ภายหลังก็บินมาจับทีต่น้ไทรนัน้แลว้กถ็า่ยอจุจาระลงไป ครัน้ถงึ

วสนัตฤด ูเมล็ดเถาวลัย์นัน้ก็งอกงามขึน้มาทีใ่ตต้น้ไทร ยงัมคีนจำาพวกหนึง่ไดเ้ดนิมา

เห็นเถาวัลย์กำาลังงอกขึ้นอยู่ใต้ต้นไทร แล้วบอกแก่ต้นไทรนั้นว่า หน่อเถาวัลย์นั้น 

ครั้นงอกงามขึ้นมานี้แล้ว ถ้าทิ้งไว้ให้มันเจริญใหญ่โตแล้ว ก็จักปกคลุมท่านให้ถึงแก่

ความตายไปในที่สุด ต้นไทรจึงตอบขึ้นว่า มันคงไม่ทันที่จะงอกงามขึ้นมาคลุมเรา

ได้ สัตว์ทั้งหลาย มีกระต่ายและสุกรเป็นต้น ก็จะมากัดกินเป็นอาหาร เถาวัลย์ก็จัก

ถึงแกค่วามตายไป ไมท่นัทีจ่ะเลือ้ยยาวขึน้มาได ้คร้ันนานไปเถาวลัย์นัน้ก็เจริญใหญ่

โตขึ้นมา ไม่มีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลาย มีกระต่ายและสุกรเป็นต้น จนเถาวัลย์นั้น

เลื้อยขึ้นไปถึงคาคบใหญ่ ยังมีคนจำาพวกหนึ่งได้ตักเตือนต้นไทรนั้นว่า เหตุไฉนท่าน

จึงได้ให้โอกาสแก่เถาวัลย์นั้นเล้ือยขึ้นมาจนถึงเพียงนี้เล่า ครั้นนานไปมันก็จักคลุม

ยอดของท่าน ท่านก็จักได้ความลำาบาก ถึงแก่ความตายไป ครั้นต้นไทรได้ฟังแล้ว 

จึงตอบขึ้นว่า ท่านอย่าได้กลัวเลยว่าเถาวัลย์มันจักไม่ตาย ถ้าพวกตัดเสาเขามาเห็น 

เข้าแล้ว เขาก็จักตัดเอาไปทำาเชือกลากเสา ต้นเถาวัลย์นั้นก็จักถึงแก่ความตายไป 

ครั้นนานมา ต้นเถาวัลย์นั้นก็เลื้อยขึ้นไปคลุมยอดแห่งต้นไทร จนต้นไทรนั้นถึงแก่

ความตายหักลงไปอยู่เหนือปฐพี

แสดงมาทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นความประมาทที่ไม่คิดตัดบาปทางกาย วาจา ใจ 

เพราะฉะนั้นจึงต้องลำาบากในภายหลัง ฉะนี้ฯ
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ท่านสกวาทีอาจารย์จึงถามขึ้นว่า บุคคลที่ไม่ตัดบาปนั้น ครั้นตายแล้วได้ไป 

เสวยทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้นนั้น จักได้แก่บุคคลจำาพวกใด?

ท่านปรวาทีจึงชักนิทานในคัมภีร์ธรรมบทมาแสดงให้เห็นปรากฏว่า ยังมี 

กุลบุตร ๔ คนพี่น้องกัน ครั้นได้ทัศนาการเห็นหญิงสวยผู้ภรรยาของท่านผู้อื่น แล้ว

เกิดความกำาหนัดมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ ได้กระทำากาเมสุมิจฉาจาร ครั้นพวกเขา

กระทำากาลกิริยาตายไปแล้ว ก็ไปตกอยู่ในนรกโลหกุมภีนานประมาณหกหมื่นปี

แล้ว จนนำ้านั้นเดือดขึ้นมาถึงปากหม้อกระทะทองแดงที่เดือดพล่าน แล้วก็ได้สติ  

มีความปรารถนาจะประกาศถึงบุพกรรมของตนให้ปรากฏ แต่ก็กล่าวไม่ได้ตลอด  

ไดแ้ตเ่พยีงคนละอกัขระ คนทีห่นึง่วา่ ท ุความเตม็แปลวา่ ขา้พเจา้เปน็คนชัว่ ทีส่องวา่ 

สะ ความเตม็แปลวา่ ขา้พเจ้ามาตกอย่ใูนนรกนีน้านประมาณหกหมืน่ปแีลว้ ทีส่ามวา่  

นะ ความเต็มแปลว่า ข้าพเจ้าไม่มีที่สุดว่าจักหมดกรรมเมื่อไร ที่สี่ว่า โส ความเต็ม

แปลว่า ข้าพเจ้าจักไม่กระทำากรรมชั่วอีกต่อไปแล้ว ดังนี้ พอยังไม่ทันจะหมดเร่ือง 

ที่จักกล่าว ได้แต่คนละอักขระๆ เท่านั้น นำ้าก็พัดหมุนลงก้นหม้ออย่างเดิม แล้วก็ได้

เสวยทุกขเวทนา เผ็ด แสบ ร้อน อยู่ในนรกอีกต่อไปจนกว่าจะสิ้นบาปกรรม เพราะ

โทษที่ตนไม่ได้ตัดบาปทาง ปรทาริกกรรม (กระทำาผิดในภรรยาของผู้อื่น) สัตว์นรก 

ทัง้ ๔ ตนเหลา่นีเ้มือ่ยงัเปน็มนษุย์อย่นูัน้ ชือ่วา่เปน็คนโง ่คนไมฉ่ลาด ไมต่ดับาปกรรม

เสีย เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นสัตว์นรก เสวยทุกขเวทนาอยู่ในโลหกุมภี ฉะนี้ฯ

๓. อัพยากะตา ธัมมา

ในลำาดบันีจ้กัไดว้สิชันาแกไ้ขในบทที ่๓ สบืตอ่ไป โดยพระบาลวีา่ อพัยา กะตา  

ธัมมา แปลว่า ธรรมอันเป็นอารมณ์แห่งจิตที่เป็น อัพยากฤต ข้อนี้แปลว่า ธรรมอัน

พระพุทธองค์มิได้ทรงพยากรณ์ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป ดังนี้ โดยความอธิบายว่า 

จิตทีไ่มย่นิดียนิรา้ย ไมโ่สมนสัโทมนสันัน้แล ชือ่วา่ อพัยากฤต เปรียบเหมอืนหนึง่วา่  

ใบบัวอันนำ้าดีและน้ำาชั่วตกถูกต้องแล้ว ก็ไหลไปไม่ขังอยู่ได้ฉะนั้น ถ้ามิฉะนั้นเปรียบ

เสมอืนเสาไมแ้ก่นอนับุคคลฝังไวแ้ล้วเหนอืแผน่ดนิ ผงเผา้เถา้ธลุจีะปลวิมาสกัเทา่ใดๆ  

ก็ดี ก็ไม่ติดอยู่ที่เสาได้ จิตที่เป็นอัพยากฤตนั้น ถึงใครๆ จะบูชาดีก็ดี บูชาชั่วก็ดี  

ก็ไม่มีความยินดียินร้ายฉะนั้น
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ทา่นสกวาทอีาจารยจ์งึไดข้ออปุมาอปุไมยขึน้อกีวา่ ขา้แตท่า่นปรวาทอีาจารย ์

ซึ่งท่านได้ชี้แจงแสดงมาก็ถูกต้องตามพระบาลีดีแล้ว ข้าพเจ้าได้ฟังก็มีความยินดี

ชอบใจทุกประการแล้ว แต่ข้าพเจ้าขออุปมาอุปไมยอีกสักหน่อย ขอรับ

ท่านปรวาทีอาจารย์จึงแสดงอุปมาอุปไมยว่า ดูกรท่านสกวาทีอาจารย์ 

นครทวาริกะ ปุริโสวิยะ จิตที่เป็นอัพยากฤตนั้นเปรียบเหมือนหนึ่งนายทวาริกะคือ  

บุรุษผู้เฝ้าซึ่งประตูพระนคร จิตที่เป็นกุศลนั้นเปรียบเหมือนหนึ่งชนที่เข้าไปใน 

ประตูพระนคร จิตที่เป็นอกุศลนั้นเปรียบเหมือนชนที่ออกไปจากประตูพระนคร  

นายทวาริกะผู้เฝ้าซึ่งประตูพระนครนั้นก็ไม่ได้ไต่ถามซ่ึงชนที่เข้าออก เพียงแต่เห็น 

หาได้ถามชนที่เข้าออกนั้นไม่ เช่นนี้แลชื่อว่า อัพยากฤต

ถ้ามฉิะนัน้เปรยีบเหมอืนหนึง่ภาชนะทีใ่สน่ำา้เปน็ตน้ ภาชนะทีเ่ตม็แลว้ดว้ยนำา้

นัน้ ถงึใครๆ จะเอานำา้ใสล่งไปอกีสกัเทา่ใดๆ กด็ ีนำา้ในนัน้กย็อ่มไหลลน้ออกไปจาก

ภาชนะ ไม่สามารถขังอยู่ได้ ฉันใดก็ดี จิตที่เป็นอัพยากฤต ที่พระพุทธองค์มิได้ทรง

พยากรณไ์วว้า่เปน็บญุเปน็บาปนัน้ กช็ือ่วา่บญุบาปไมม่ ีถงึบญุบาปจกัมมีาสกัเทา่ใดๆ  

ก็ดี ก็ไม่สามารถจะติดค้างอยู่ได้ มีอุปไมยดังภาชนะที่เต็มแล้วด้วยนำ้า ฉะนั้น

จิตที่เป็นอัพยากฤตนี้ก็ย่อมมีแต่ในพระอริยเจ้าจำาพวกเดียวเท่านั้น หาได้มี

แก่ปุถุชนไม่ ปุถุชนนั้นมีแต่จิตเป็นบุญเป็นบาปทั้งสองประการ จิตที่เป็นอัพยากฤต

นั้นหาได้มีไม่ เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอัพยากฤตนั้น จึงมิได้บังเกิดแก่ปุถุชน

ท่านสกวาทีอาจารย์ได้ฟังก็ชอบใจ จึงไต่ถามต่อไปอีกว่า บุคคลผู้ใดมีแต่จิต 

ที่เป็นกุศล ส่วนอกุศลและอัพยากฤตไม่มี บุคคลผู้ใดมีแต่จิตที่เป็นอกุศล ส่วนกุศล 

และอัพยากฤตไม่มี บุคคลผู้ใดมีแต่จิตที่เป็นอัพยากฤต ส่วนกุศลและอกุศล 

ไม่มีเล่า ขอรับ?

ท่านปรวาทีอาจารย์จึงวิสัชนาว่า บุคคลที่มีจิตเป็นบาปเป็นอกุศลนั้น  

ก็ได้แก่นายพราน คิดแต่จะฆ่าเนื้อฆ่าปลาอยู่เป็นนิจ กุศลจิตและอัพยากฤตจิตนั้น 

ไม่บังเกิดมีแก่นายพรานเลย ดังน้ี บุคคลท่ีมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลน้ัน ได้แก่พระอริยสัปปุรุษ  

ท่านคิดแต่การบำาเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา สดับฟังพระธรรมเทศนา
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เปน็นจิ อกศุลจติและอพัยากฤตจติกไ็มบ่งัเกดิมแีกท่า่นดงันี ้เพราะฉะนัน้จงึวา่ จติที ่

เป็นอัพยากฤตนี้ ย่อมบังเกิดมีแต่พระอรหันต์อย่างเดียว พระอรหันต์เมื่อเข้านิโรธ

สมาบตัแิลว้ จติทีเ่ปน็บุญเปน็บาปนัน้ไม่บังเกดิมแีกท่า่น ฉะนัน้นกัปราชญผ์้มูปีญัญา 

พงึสนันษิฐานเขา้ใจตามนัยพระพทุธภาษติอนัวิจติรพิสดาร อาตมาแกไ้ขมาในปฐม

มาติกา บทที่ ๓ โดยสังเขปก็ยุติลงแต่เพียงนี้ฯ

๔. สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

ในลำาดับนี้จักได้แสดงติกมาติกาบทที่ ๔ สืบต่อไป โดยพระบาลีว่า สุขายะ  

เวทะนายะ สมัปะยตุตา ธมัมา แปลวา่ธรรมทัง้หลายซ่ึงเปน็อารมณ์แหง่จติอนัสัมปยุต 

แลว้ด้วยเวทนา เวทนาแปลวา่เสวยอารมณ ์สขุายะ แปลวา่เปน็สขุ โดยความอธบิาย

ว่า ธรรมทั้ังหลายอันสัมปยุตแล้วด้วยความเสวยอารมณ์เป็นสุขนั้น คือ จักขุ โสตะ 

ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ที่ได้สัมผัสรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ล้วน

แตเ่ปน็ทีร่กัทีเ่จรญิใจ คอืวา่ไมย่งัใจใหเ้ดอืดร้อน มแีตค่วามโสมนสัยินดี ในเมือ่สัมผัส

มาถูกต้องกับทวาร มีจักขุทวารเป็นต้น เพราะฉะนั้นธรรมดวงนี้สมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่า สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฉะนี้

พระสกวาทีอาจารย์จึงขอความอุปมาอุปไมยต่อไปว่า ข้าแต่ท่านปรวาที

อาจารย์ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงให้พิสดารอีกสักหน่อยเถิดพระเจ้าข้า

พระปรวาทีอาจารย์จึงวิสัชนาว่า คนหนาวได้ห่มผ้า คนร้อนได้อาบนำ้า  

คนหิวอาหารได้รับประทานอาหารบรรเทาเวทนาเก่าลงได้ และห้ามเวทนาใหม่

ไม่ให้กำาเริบขึ้นมาได้ ฉะนี้ ก็จักได้ชื่อว่าสัมผัสถูกต้องเวทนาที่เป็นสุข ถ้ามิฉะนั้น  

เปรียบเหมือนหนึ่งคนยากจนเข็ญใจ เมื่อได้ลาภ ยศ ฐานันดรอันใดอันหนึ่งแล้ว  

ก็ย่อมมีความชื่นชมยินดีเป็นกำาลัง ดังนายควาญช้าง เดิมทีก็เป็นคนยากจนอนาถา 

ครั้นได้รับจ้างเขาเลี้ยงช้าง แล้วก็ได้รับประทานอาหารเช้าเย็น คร้ันอยู่มาภายหลัง 

ก็ได้เสวยราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ เสวยแต่เวทนาที่เป็นสุขฉะนั้น ถ้ามิฉะนั้น 

ก็เปรียบเหมือนหนึ่งพระเจ้าสักกมันธาตุราชกุมาร เมื่อเดิมทีนั้นก็เป็นคนยากจน

เขญ็ใจ จะแสวงหาอาหารบรโิภคแตล่ะม้ือนัน้กท็ัง้ยาก จนทีส่ดุแมแ้ตผ่า้จะน่งุจะหม่ 

ก็ไม่มี มีแต่นุ่งใบไม้ ครั้นภายหลังก็ได้เป็นบรมจักรพรรดิ แสนที่จะมีความสุขสบาย

ดังนี้
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๕. ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

ในลำาดับนี้จักได้วิสัชนาแก้ไขในบทที่ ๕ สืบต่อไป โดยพระบาลีว่า ทุกขายะ 

เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตแล้วด้วยทุกขายะ 

เวทะนายะ นามธรรมทีไ่ดเ้สวยอารมณเ์ปน็ทกุข์ โดยความอธบิายวา่ ธรรมทัง้หลาย

ที่ทรงไว้ซึ่งจิตของบุคคลที่มีความลำาบากนั้นก็ได้แก่คนที่ยากจนเข็ญใจและคนที่มี

โรคาพยาธิเบียดเบียนต่างๆ และคนที่ต้องราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น 

เหล่านี้แลช่ือว่า ทุกขายะ เวทะนายะ เป็นทุกขเวทนาอีกอย่างหนึ่ง คือทุกข์ของ 

สัตว์ในนรก ทุกข์ของเปรต อสุรกาย ทุกข์ของสัตว์เดียรัจฉานกำาเนิด ทุกข์ของสัตว์ 

ที่จักเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ดังนี้แลชื่อว่า ทุกขเวทนา

ทา่นสกวาทอีาจารยจ์งึถามขึน้วา่ บคุคลทีไ่ดเ้สวยทกุขเวทนาอย่างทีไ่ดแ้สดง

มานี้คือใคร ผู้ใดเป็นตัวอย่างขอรับ โปรดได้อรรถาธิบายให้แจ่มแจ้ง ขอรับ?

ทา่นปรวาทอีาจารย์จึงนำาบุคคลยกขึน้มาแสดงใหเ้หน็เปน็นทิศันอทุาหรณว์า่ 

ยังมีสตรีผู้หนึ่งชื่อว่า นางสุปปวาสา เป็นมารดาของพระสีวลีที่ทรงพระครรภ์อยู่ถึง  

7 ปี 7 เดือน 7 วัน ครั้นภายหลัง นางสุปปวาสา ผู้เป็นมารดานั้นจึงได้ชี้แจงแสดง

เหตุให้ปรากฏว่า ตนประกอบไปด้วยความทุกข์เหลือที่จะอดทนพ้นที่จักพรรณนา 

เป็นต้นว่า ครรภ์นั้นได้ใหญ่เกินประมาณ จะนั่งก็เป็นทุกข์ จะนอนก็เป็นทุกข์ จะยืน

ก็เป็นทุกข์ จะเดินก็เป็นทุกข์ ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า ทุกขเวทนา ทุกข์นั้นแปล

ว่าลำาบาก ลำาบากนัน้แปลวา่ความชัว่ กม็าจากความชัว่ทีต่วัเองกระทำาไวไ้มด่ ีเพราะ

เหตนุัน้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจ้าจงึไดท้รงตรสัเทศนาวา่ สพัพะปา ปสัสะอะ

กะระณัง ดังนี้ ก็เพื่อพระพุทธประสงค์ไม่ให้สัตว์กระทำาบาป เพราะทรงพระกรุณา

แกส่ตัว ์จกัไม่ให้ได้เสวยทกุขเวทนา ด้วยทรงหวงัพระหฤทยัวา่จกัใหส้ตัวไ์ดเ้สวยแต่

สุขเวทนายิ่งๆ ขึ้นไปฉะนี้ฯ

๖. อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา

เบือ้งหนา้แตน่ีจ้กัไดแ้สดงในบทที ่๖ วา่ อะทกุขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะ

ยตุตา ธมัมา นีต้อ่ไป ขอ้นีแ้ปลวา่ ธรรมทัง้หลายอนัสมัปยตุแลว้ดว้ยเวทนาทีไ่มม่สีขุ

ไมม่ทีกุข ์โดยความอธบิายวา่ ทกุขก์อ็าศยัแกเ่บญจขนัธท์ัง้ ๕ เมือ่ไดป้ฏบิตัวิปิสัสนา
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ภาวนา วิจารณญาณเห็นเบญจขันธ์ทั้ง ๕ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน หรือเห็นว่าเป็น

อยา่งอืน่ มใิช่เราและตวัตนของเราแลว้ อปุาทานกไ็มเ่ขา้ไปใกลไ้ปยดึถอืปลอ่ยวางเฉย  

เพราะฉะนั้นจึงว่า สุขทุกข์ไม่มีดังนี้ ส่วนอารมณ์นั้นเล่าก็มีอุเบกขา อุเบกขานั้น 

แปลว่า เข้าไปเห็นเบญจขันธ์ทั้ง ๕ เบญจขันธ์ทั้ง ๕ ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับสูญไป 

สิน้ไป สว่นความร้คูวามเห็นนัน้ก็ไม่เจือปนอย่ดูว้ยเบญจขนัธท์ัง้ ๕ เพราะเหตนุัน้จงึวา่  

ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข ฉะนี้ฯ

ทา่นสกวาทอีาจารย์จึงถามสืบตอ่ไปอกีวา่ อารมณท์ีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุนัน้เปน็

อย่างไร เป็นโลกีย์หรือเป็นโลกุตระ หรือเป็นประการใด?

ทา่นพระปรวาทอีาจารยจ์งึไดเ้ฉลยวินจิฉยัวา่ ความทีว่า่ไมม่ทีกุข์ไมม่สีขุนัน้ 

ที่เป็นโลกีย์ก็มี ที่เป็นโลกุตระก็มี เปรียบเหมือนหนึ่งอารมณ์ที่ร้อนแล้ว แลมีความ

ปรารถนาจักให้พ้นร้อนไปหาเย็น แต่ยังไปไม่ทันจะถึงความเย็นฉะนั้น

แล้วท่านปรวาทีอาจารย์จึงย้อนถามท่านสกวาทีอาจารย์กลับคืนมาอีกว่า 

ท่านสกวาทีอาจารย์จักมีความเห็นเป็นอย่างไร เมื่อได้ออกจากความร้อนแต่ยัง

ไม่ทันถึงความเย็น?

ท่านสกวาทีฯ ตอบว่า อารมณ์นั้นร้อน

ท่านปรวาทีอาจารย์จึงถามอีกว่า อารมณ์นั้นจักร้อนอย่างไร เมื่อได้หนีพ้น

ร้อนมาแล้ว?

พระสกวาทีฯ จึงตอบว่า ถ้าพ้นอารมณ์ร้อนมาแล้ว อารมณ์นั้นก็เย็น

พระปรวาทีฯ จึงว่า จะเย็นได้อย่างไรเพราะยังไม่ถึงความเย็น?

พระสกวาทีฯ จึงว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว อารมณ์นั้นก็ไม่เย็นไม่ร้อน

พระปรวาทีฯ จึงอนุโลมคล้อยตามว่า นั้นแลธรรมที่สัมปยุตแล้วด้วยเวทนา 

ที่ไม่ทุกข์ไม่สุข

ท่านสกวาทีอาจารย์ยังมีความวิมติกังขา คือ มีความสงสัย จึงไถ่ถามอีกว่า 

ธรรมที่เป็นโลกีย์นั้นคือใคร ผู้ใดกระทำาได้แล้ว ขอพระผู้เป็นเจ้าชี้บอกบุคคลที่เป็น
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โลกีย์มาแสดงในที่นี้ เพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างสักเรื่องหนึ่ง พอเป็นเครื่องเตือนสติ

ให้สิ้นความสงสัย?

ท่านปรวาทีฯ จึงนำาบุคคลมาแสดงเพื่อให้เป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า เอโก เถโร  

ยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่ง ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในอรัญราวป่า ท่านได้นั่ง 

เจรญิวปิสัสนา พจิารณาซึง่สงัขารธรรม คอือนจิจงั ความไมเ่ทีย่ง ทกุขัง ความทนทกุข์ 

ยากลำาบาก อนัตตา ความมิใช่ตัวเราและของเรา หรือตัวตนของเรา จนอารมณ์นั้น

ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข แต่เฉยๆ อยู่ตลอดกาล ขณะนั้นยังมีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่ง เข้ามา

คาบเอาพระมหาเถระองค์นั้นไปบริโภคเป็นภักษาหาร เมื่อเดิมทีนั้นก็บริโภคตั้งแต่

เทา้ขึน้ไปจนถงึโคนเขา่ พระผ้เูปน็เจา้กไ็มส่ขุไมท่กุข์ จติของพระผู้เปน็เจา้นัน้ก็ยังเปน็

โลกีย์อยู่ คือท่านยังเป็นปุถุชนอยู่ ยังไม่ได้สำาเร็จอะไร เมื่อเสือโคร่งใหญ่นั้นบริโภค 

ถึงสะเอวและท้องน้อย ท่านก็ยังไม่สำาเร็จมรรคผลธรรมวิเศษอันใด อารมณ์ของ 

ท่านนั้นยังเฉยๆ อยู่ ไม่เดือดร้อนหวั่นไหว คร้ันบริโภคถึงดวงหฤทัยของท่านแล้ว 

ท่านก็ได้สำาเร็จอรหันต์พ้นกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานในปาก

เสือโคร่งใหญ่นั้น ฉะนี้ฯ

อนึง่ นกัปราชญ์ผู้มีวจิารณญาณพงึสนันษิฐานเขา้ใจตามนยัพระพทุธภาษติ

อันวิจิตรพสิดาร อาตมารบัประทานวสิชันามาในตกิมาตกิาบทที ่๖ แตพ่อสงัขิตตนยั

โดยย่นย่อพอสมควรแก่กาลเวลาเพียงเท่านี้ฯ

๗. วิปากา ธัมมา

ณ บัดนี้จักได้แก้ไขในติกมาติกาที่ 7 ตามลำาดับสืบไป โดยนัยพระบาลีว่า  

วิปากา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นสุขและทุกข์ต่างๆ กัน คือกรรมวิบากที่

เป็นส่วนบุญนั้นเรียกว่า กุศลวิบาก ๑ กรรมวิบากที่เป็นส่วนบาปนั้นเรียกว่า อกุศล

วิบาก ๑ ขันธวิบาก ๑ และปัญญาวิบาก ๑

กรรมวิบากนั้นเป็นผลจาก ๒ ประการ คือ อกุศลวิบาก ได้แก่ผลทุจริต ๓ 

คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ทุจริตทั้ง ๓ เหล่านี้เป็นฝ่ายอกุศลวิบาก  

กุศลวิบาก ได้แก่ผลสุจริต ๓ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ สุจริตทั้ง  

๓ เหล่านี้ เป็นฝ่ายกุศลวิบาก เมื่อเสวยแล้วก็มีผลต่างๆ กัน
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ทุจริตทั้ง ๓ นั้นได้แก่สัตว์ที่เสวยทุกข์ยากลำาบากต่างๆ หลายอย่างหลาย

ประการ เป็นต้นว่าให้โรคาพยาธิเบียดเบียนมาก และให้เป็นคนยากจนเข็ญใจ  

ไรท้รพัยอ์บัปญัญาและยงัสตัวใ์หต้กไปในอบายภมูทิัง้ ๔ ฉะนี ้ชือ่วา่อกศุลวบิากทัง้ ๔

ผลกรรมที่ ๒ คือสุจริตทั้ง ๓ นั้นได้แก่สัตว์ที่เสวยความสุขสนุกสบายต่างๆ 

หลายอยา่งหลายประการ เปน็ตน้วา่ใหป้ราศจากโรคาพยาธแิละใหม้ัง่มทีรพัยส์มบตัิ

สมบูรณ์บริบูรณ์มาก และยังสัตว์ให้เสวยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์เป็นต้นฉะนี้ 

ชื่อว่า กุศลวิบาก

ขันธวิบากนั้นคือยังร่างกายของสัตว์ให้ได้โทษ ลดน้อยถอยกำาลังลงไป และ

ให้ฟันหัก ผมหงอก เนื้อหนังเหี่ยวแห้ง หูตึง ตามืดมัวไป ทั้งสรีระร่างกายนั้นไซร้ก็

คดค้อมน้อมโค้งไปเบื้องหน้า ให้ทรมาทรกรรมด้วยโรคาพยาธิต่างๆ ฉะนี้ จึงชื่อว่า  

ขันธวิบาก

ปัญญาวิบากน้ันยังสัตว์ให้รู้จักบาปรู้จักบุญ รู้จักคุณและโทษ ประโยชน์และมิใช่

ประโยชน์ท้ังปวงตามความเป็นจริงได้ และให้มีปัญญาสามารถรู้จัก สัพพเญยยธรรม  

ที่เป็นโลกีย์และเป็นโลกุตระได้ฉะนั้น จึงชื่อว่า ปัญญาวิบาก

ท่านพระสกวาทีฯ ได้เสวนาการฟังธรรมบรรยายแล้วก็ชอบใจชื่นชมยินดี 

ยิ่งนัก จึงขอให้ท่านปรวาทีฯ ยกเอาบุคคลตัวอย่างต่อ เพื่อเป็นนิทัศนนัยอีก ๔ คน

ว่าอกุศลวิบากนั้นจักได้แก่บุคคลผู้ใด กุศลวิบากนั้นจักได้แก่บุคคลผู้ใด ขันธวิบาก

นั้นจักได้แก่บุคคลผู้ใด และปัญญาวิบากนั้นจักได้แก่บุคคลผู้ใด ขอรับ?

ท่านพระปรวาทีฯ จึงได้เฉลยตอบต่อไปว่า อกุศลวิบากนั้นได้แก่อุบาสก 

ทีถ่กูตดัคอนัน้เอง กศุลวบิากนัน้กไ็ดแ้กท่า้วมหาชมพูบดนีัน้เอง ขันธวบิากนัน้ก็ได้แก่ 

พระปูติคัตตติสสเถระนั้นเอง ปัญญาวิบากนั้นได้แก่พระจุฬปันถกนั้นเองฯ แก้ไขใน 

ติกมาติกาบทที่ 7 โดยสังเขปก็ยุติไว้แต่เพียงนี้ฯ

๘. วิปากะธัมมะ ธัมมา

ในลำาดับนี้จักได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๘ ว่าด้วย วิปากะธัมมะ ธัมมา 

สืบต่อไป โดยเนื้อความว่า ธรรมทั้งหลายอันเกิดแห่งวิบาก ได้แก่ เหตุและปัจจัย
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เปรียบเหมือนหนึ่งต้นมะพร้าวที่ควรจะงอกออกมาจากผลมะพร้าวห้าว (แห้ง) ได้ 

และมีบุคคลนำาเอาไปปลูกไว้ในแผ่นดิน ต้นมะพร้าวนั้นก็งอกงาม เจริญใหญ่โต 

ขึ้นมาจนถึงแก่ตกจ่ัน แล้วก็กลายเป็นมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าว ต้นมะพร้าว 

ทีง่อกงามเจรญิขึน้นัน้ได้แก่เหต ุบุคคลทีน่ำาไปปลกูลงไวน้ัน้ไดแ้กป่จัจยั ผลมะพรา้ว

อ่อนและผลมะพร้าวห้าวที่ควรจะบริโภคนั้นได้แก่วิบาก

อีกนยัหนึง่วา่ อกศุลกรรมนัน้เปรยีบเหมอืนหนึง่ตน้ไมท้ีม่พิีษสง เมือ่มผีลสกุ

แลว้กใ็หโ้ทษแก่บุคคลผู้บรโิภคฉะนัน้ กุศลวบิากนัน้เปรยีบดจุหนึง่ตน้ไมท้ีไ่มม่พีษิสง 

เมื่อมีผลอันสุกแล้ว ก็ย่อมนำาประโยชน์ให้สำาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไป โดยเหตุนี้ 

จึงว่า บาปเป็นเหตุ ทุกข์เป็นผล บุญเป็นเหตุ สุขเป็นผล ดังนี้

เพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสเทศนาไว้ว่า  

วิปากะธัมมะ ธัมมา ฉะนี้ โดยเนื้อความว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องอุดหนุนของ

ความสุขพิเศษ เปรียบเหมือนเครื่องบ่มผลไม้ทั้งปวง มีผลมะม่วงและกล้วยเป็นต้น 

อีกประการหนึ่ง ตัวอวิชชานี้แลเป็นวิบากธรรม เพราะสังขาร วิญญาณ นามรูป  

จะบังเกิดได้ ก็ต้องอาศัยอวิชชาเป็นเดิมเหตุ ถ้ามิฉะนั้นก็ต้องอาศัยแก่มูล ๖ คือ 

กุศลมูล ๓ และอกุศลมูล ๓ มูลทั้ง ๖ นี้เป็นเหตุให้บังเกิดบุญ เกิดบาป เพราะฉะนั้น  

จึงได้ชื่อว่า วิปากะธัมมะ ธัมมา ฉะนี้ฯ

๙. เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ ธัมมา

ในลำาดับนี้จักได้แสดงในบทที่ ๙ ว่า เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ ธัมมา  

นีส้บืตอ่ไป โดยเนือ้ความวา่ ธรรมทัง้หลายมใิชเ่หต ุมใิชว่บิาก แปลวา่ธรรมไมม่วีบิาก 

ไม่มีเหตุปัจจัยดังนี้ โดยความอธิบายว่า ธรรมที่ไม่มีทั้งเหตุทั้งผล เปรียบเหมือน

บุคคลที่นอนหลับฝันไปว่า ได้บริโภคอาหารอิ่มหนำาสำาราญใจ คร้ันตื่นข้ึนมาแล้ว

อาหารและความอิม่ในฝันก็หายไปหมด อาหารนัน้ไดแ้กเ่หต ุความอิม่ในอาหารนัน้

กไ็ดแ้กผ่ล บคุคลทีน่อนหลับฝันไปนัน้ก็ได้แกธ่รรม คอื เนวะวปิากะนะวปิากะธมัมะ 

ธมัมา ฉะนี ้เม่ือตราบใดธรรมนัน้แสดงให้ตรงกบัธรรมชือ่วา่ เนวะวปิากะนะวปิากะ

ธัมมะ ธัมมา ฉะนี้ก็คือพระนิพพานแล้ว เมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ธรรม

ดวงนั้นก็ต้องอาศัยบุญและบาปที่สัตว์กระทำาอยู่ ครั้นถึงพระนิพพานแล้ว บุญและ
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บาปก็สูญไปหมด ดังมีพระบาลีปรากฏว่า เอสะ ธัมโม สะนันตะโน ธรรมดวงเดียว 

นี้แลเป็นธรรมของเก่า เป็นธรรมเครื่องยินดีของสัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า 

เป็นประธาน หรือแปลอีกนัยหนึ่งว่า เป็นธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้

ข้ามไปแล้วจากกิเลส ฉะนี้ฯ

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ธรรมดวงเดียวนี้เป็นธรรมของพระอริยเจ้า 

ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ข้าพเจ้ามีความสนใจมานานแล้ว ข้าพเจ้าอยากจะ

เข้าใจโดยง่ายๆ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาให้ท่านปรวาทีฯ จงแสดงอุปมาอุปไมย

เพื่อให้เกิดสันนิษฐาน ณ กาลบัดนี้ด้วยเถิด ขอรับ?

พระปรวาทีฯ จึงแสดงอุปมาว่า ธรรมดวงนี้เปรียบเสมือนหนึ่งบุคคลย้อม

ผ้าด้วยสีต่างๆ มีสีเหลือง ดำา แดง เป็นต้น บุคคลที่ย้อมผ้านั้นก็ได้แก่สังขารนั้นเอง 

สีต่างๆ นั้นก็ได้แก่วิบากกรรม คือ ผลแห่งบุญและบาปนั้นเอง ผ้านั้นก็ได้แก่ธรรม 

ชื่อว่า เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะ ธัมมา นี้เอง เมื่อบุคคลย้อมผ้าและสีต่างๆ  

นั้นหายสูญไปจากผ้าแล้ว ผ้านั้นก็มีสีขาวบริสุทธิ์อย่างเดิม ปราชญ์ผู้มีวิจารณญาณ

พงึสนันษิฐานเขา้ใจตามนยัพระพทุธภาษติอนัวจิติรพสิดาร ไดแ้สดงมาในตกิมาตกิา

บทที่ ๙ แต่โดยสังขิตตกถาไว้เพียงเท่านี้ฯ

๑๐. อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา

ในลำาดับนี้จักได้แสดงติกมาติกาบทที่ ๑๐ สืบต่อไป ตามนัยพระบาลีว่า  

อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ทรงไว้ซ่ึงธรรมชาติ  

อนัเปน็เครือ่งกำาหนดในอปุาทาน คอืความเขา้ไปถอืเอาซึง่รปู เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ ว่าเป็นของถาวรมั่นคง หลงว่าเป็นของดีงาม ถือว่าเป็นของตนจริงๆ  

เพราะฉะนั้นจึงได้ถือว่าอุปาทานจักบังเกิดขึ้นได้ ก็อาศัยความไม่รู้จักว่าเป็นโทษ 

เห็นไปว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตน เพราะฉะนั้นจึงได้หลงรักใคร่พอใจ ชอบใจ 

แต่อันที่จริงนั้น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้ ย่อมให้โทษหลายอย่าง

หลายประการ โทษของรูปนั้นเป็นต้นว่า หนาวก็เป็นทุกข์ ร้อนก็เป็นทุกข์ อยาก 

ข้าวอยากนำ้าก็เป็นทุกข์
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ถ้าจะอุปมาให้เห็นชัดแล้ว บุคคลที่ถือรูปว่าเป็นของของตนนั้น ย่อมหลง

กระทำาแต่บาปกรรม เพื่อนำามาบำารุงซึ่งรูปของตนและรูปของท่านผู้อื่น ครั้นตายไป

แล้วก็ได้เสวยแต่ทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้น ก็เพราะเหตุที่เขาถือว่า

รปูเปน็ของของตนนีเ้อง อปุมาเหมือนเวทนาบคุคลทีง่กูดัตายฉะนัน้ อกีประการหนึง่ 

บุคคลที่ถือว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นของของตนนั้น เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณ ก็มิใช่ของของตนเพราะเป็น วิปริณามะธรรม รู้ยักย้ายกลับกลาย

ไปต่างๆ ก็ยังขืนยึดถือไว้ว่าเป็นของของตน เพราะฉะนั้น บุคคลที่ถือไว้ว่าเป็นของ

ของตนนั้น ก็อยากให้มีแต่ความสุขสบาย ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น

กลับกลายรำ่าไป แต่บุคคลก็ยังขืนยึดถือเอาไว้ว่าเป็นของของตน เพราะฉะนั้นจึงได้

ประสบแตค่วามทกุขย์ากลำาบากใจหลายอย่างหลายประการ เพราะอปุาทานเข้าไป

ยึดถือไว้ไม่วาง ฉะนี้ฯ

๑๑. อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา

จกัไดแ้สดงในบทที ่๑๑ สบืตอ่ไปวา่ อะนปุาทนินปุาทานยิา ธมัมา นัน้แปลวา่ 

ธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกำาหนดถือเอาซึ่งอารมณ์ที่ไม่พึงถือเอา ดังนี้ โดยความ

อธิบายว่า โลกธรรมทั้ง ๘ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทั้ง ๔ เหล่านี้เป็นอิฏฐารมณ์ 

ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และความทุกข์ ทั้ง ๔ เหล่านี้เป็นอนิฏฐารมณ์ 

อารมณ์ทั้ง ๘ เหล่านี้เรียกว่าโลกธรรม เพราะโลกธรรมทั้ง ๘ นี้กระทำาใจให้ขุ่นมัว 

วุ่นวายไป ไม่ใช่เครื่องระงับ และกระทำาใจให้เดือดร้อนไปต่างๆ เพราะฉะนั้นองค์

สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจ้าจึงได้ทรงตรสัไวว้า่ อะนปุาทนินปุาทานยิา ธมัมา แปลวา่  

ธรรมทั้งหลายอันไม่ควรเข้าไปถือเอาเป็นอารมณ์ ดังนี้ เพราะเหตุว่าโลกธรรม 

ทัง้ ๘ เหลา่น้ี เปน็เครือ่งกวนใจของหมู่สัตวโ์ลกทัง้ปวง โดยความอธบิายวา่ โลกธรรม

ทั้ง ๘ เหล่านี้เปรียบเหมือนกงจักรสำาหรับดักสัตว์ให้หมุนเวียนไป ให้ได้เสวย

ทุกขเวทนาต่างๆ ดังเปรตที่ต้องกงจักรตัดศีรษะ แต่สัตว์ทั้งหลายเห็นว่าโลกธรรม

ทั้ง ๘ เหล่านี้เป็นความสุข ก็เช่นเดียวกันกับโลกธรรมทั้ง ๘ ที่กระทำาสัตว์ให้วุ่นวาย

เดือดร้อนไป เสวยแต่ความทุกขเวทนา ดังนี้ฯ
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๑๒. อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา

ในบทที่ ๑๒ ว่า อะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา นั้นแปลว่า ธรรมทั้งหลาย

อันเป็นเครื่องกำาหนดถึงธรรมที่ควรพึงถือเอาและธรรมที่ไม่ควรพึงถือเอา ดังนี้  

โดยความอธิบายว่า ธรรมที่ควรจะพึงถือเอานั้นก็คือ พระอริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 

มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้เอง ส่วนธรรมที่ไม่ควรพึงถือเอานั้นคือโลกธรรมทั้ง ๘ นั้นเอง  

โดยเนื้อความในพระบาลีว่า ไม่ถือซึ่งโลกธรรมทั้ง ๘ และถือเอาพระอริยมรรค ๘ 

เพราะฉะนัน้จงึไดช้ือ่วา่ อะนปุาทนินานปุาทานยิา ธมัมา ฉะนี ้แกไ้ขมาในตกิมาตกิา

บทที่ ๑๒ ก็ยุติแต่เพียงนี้ฯ

๑๓. สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา

จักได้แสดงในติกมาติกาที่ ๑๓ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า สังกิลิฏฐะ 

สังกิเลสิกา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต  

ดังนี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลบางจำาพวกได้วิตกคิดไปถึงบุคคลที่ได้ฆ่าตน ที่ได้ 

ลักของของตนไป ที่ได้กระทำาล่วงเกินลูกเมียของตน ที่ได้หลอกลวงตน ดังนี้ เหตุ  

๔ ประการนี้ย่อมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งสิ้น เปรียบเหมือนหนึ่งตั๊กแตนที่

ยนิดใีนไฟ ถูกร้อนเข้าจึงได้รู้ว่าเป็นทุกข์ เพราะฉะน้ันจึงได้สมกับพระบาลีว่า สังกิลิฏฐะ 

สังกิเลสิกาธัมมา ฉะนี้ แต่เดิมทีนั้นจิตก็เศร้าหมองอยู่แล้ว ยังไปคิดเอาอารมณ์ 

เศร้าหมองมาประสมกันด้วยจิตที่เศร้าหมองนั้นอีก จิตก็ยิ่งเศร้าหมองทวีขึ้นไป 

ฉะนี้ แสดงติกมาติกาในบทที่ ๑๓ มาพอสมควรแล้ว จึงขอยุติไว้แต่เพียงนี้

๑๔. อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา

จกัไดแ้สดงตกิมาตกิาในบทที ่๑๔ สืบตอ่ไป โดยนยัพระบาลวีา่ อะสงักลิฏิฐะ 

สงักเิลสกิา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลายทีป่ระกอบไปดว้ยจติอนัเศรา้หมองแลว้ และ

ไปคิดเอาแต่อารมณ์ที่ไม่เศร้าหมอง ดังนี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลบางจำาพวกที่มี

จิตอันเศร้าหมองแลว้ แตไ่ดค้ดิถงึคณุพระรตันตรัยวา่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

ทัง้ ๓ รตันะนี ้ถา้ใครได้นบัถอืแล้ว อจิฉติงั ปตัถติงั ผ้นูัน้จะปรารถนาสิง่ใดกส็ามารถ

ให้สำาเร็จได้ทุกประการ โดยความอุปมาว่า บุคคลที่ว่ายนำ้าไป ย่อมคิดถึงแต่ศีล 
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ทาน การกุศลของตนให้เป็นอารมณ์ เปรียบเหมือนอุปพุทธเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า  

อุปพุทธนั้นเดิมเป็นคนยากจนเข็ญใจ ทั้งประกอบไปด้วยโรคาพยาธินั้นก็มาก  

ทัง้ทกุขย์ากลำาบากเหลือทีจ่ะประมาณ แตเ่ขาไดย้ดึคณุพระรตันตรยั คอื พระพทุธคณุ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเป็นอารมณ์อยู่เป็นนิตย์ ครั้นภายหลังได้บริโภค 

ธัญญสมบัติ สรรพโรคาพยาธิก็หายไปหมด เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า  

อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๑๕. อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา

จักได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๑๕ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า อะสังกิ

ลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ดังนี้ แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันทรงไว้ซึ่งจิตที่ไม่เศร้าหมอง 

ความคดินกึกค็ดินกึในธรรมทีไ่มเ่ศรา้หมอง ดงันี ้โดยความอธบิายวา่ จติทีเ่ปน็กิริยา

ประกอบไปด้วยธรรม อันเป็นเครื่องถอนออกเสียซ่ึงธรรมทั้งหลายอันเป็นเคร่ือง 

เศร้าหมองอยู่ในสันดาน เปรียบเหมือนหนึ่งทารกไม่มีความยินดีในกามคุณแต่ไป

บรรพชา บรรพชาก็เป็นเครื่องกำาจัดเสียจากกามคุณ เพราะฉะนั้นจึงสมกับบาลีว่า  

อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ซึ่งแปลว่า ธรรมก็ไม่เศร้าหมอง จิตก็ไม่เศร้าหมอง  

ความคิดนึกในธรรมารมณ์ก็ไม่เศร้าหมองฉะนี้ แก้ไขในบทติกมาติกาที่ ๑๕ ก็ยุติ

แต่เพียงนี้ฯ

๑๖. สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา

ในลำาดับนี้จักได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๑๖ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  

สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายเป็นไปกับวิตกและ 

วิจาร วิตกและวิจารทั้ง ๒ นี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลที่มีวิจารตรึกตรองไป

ต่างๆ นั้น เปรียบเหมือนหนึ่งพระโสดาบันท่านวิจารไปว่า สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  

สลีพัพตปรามาสขาดไปแลว้ ไมม่อีย่ใูนสนัดานของเราแลว้ จะคิดเปน็ประการใดหนอ 

จึงจะสละกามฉันทะ พยาบาท ได้ฉะนี้ ความตรึกตรองไปเช่นนี้เรียกชื่อว่า วิจาร 

แลว้ทา่นจึงวติกไปวา่ กามฉนัทะ พยาบาท ก็ยังมอียู่ในสันดานของเรา เราจะคิดเปน็ 

ประการใดหนอ เราจึงสละกามฉันทะ พยาบาท ไปได้ ฉะนี้
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พระสกวาทีฯ จึงขออุปมาอุปไมยต่อไปอีกว่า ข้าแต่ท่านปรวาทีฯ ความข้อนี้ 

ข้าพเจ้ายังมีความสงสัยอยู่ เพราะฉะนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงอุปมาอุปไมย 

อีกต่อไป

พระปรวาทีฯ จึงได้แสดงอุปมาอุปไมยว่า เปรียบเหมือนหนึ่ีงพ่อค้าลงทุน 

หากำาไร การคา้ขายนั้นมกีำาไรมากอย่แูล แต่วา่วิตกไป กลวับุคคลผ้อูืน่เขาจะมาแยง่

ซึ่งค้าขายฉะนี้ ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนท่านทายก อุบาสก อุบาสิกาที่ได้โอกาส

ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน และพิจารณาทดลอง 

ของบริโภคเครื่องไทยทานของตนก็เห็นว่าดีแล้ว และคิดไปว่าพระท่านจะชอบ 

หมดทุกองค์ หรือว่าจะไม่ชอบบ้างเป็นประการใด คอยตรวจตราแลดู เพิ่มเติม 

เปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นต้นอยู่อย่างนี้ ฉะน้ีแล เรียกว่าวิตกวิจาร เพราะฉะนั้นจึง 

สมกับพระบาลีว่า สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๑๗. อะวิตักกะ วิจาระมัตตา ธัมมา

ในบทที่ ๑7 ว่า อะวิตักกะ วิจาระมัตตา ธัมมา นั้นแปลว่า ธรรมทั้งหลาย

อันเป็นเครื่องทรงไว้ซึ่งจิต มาตรว่ามีแต่วิจาร วิตกไม่มี ดังนี้ โดยความอธิบายว่า

บุคคลทีก่ระทำากศุลสจุรติ จติไมว่อกแวกหว่ันไหวแลคิดไปวา่เปน็บญุเปน็กศุลแลว้ก็

ก้มหนา้กระทำาไป มไิดเ้คลือบแคลงกนิแหนงเมื่อภายหลัง ดงับคุคลผู้ชำานาญในการ

ดูเงิน ที่ดีก็ว่าดี ที่แดงก็ว่าแดง เพราะเชื่อมือเชื่อตาของตนฉะนั้น

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า บุคคลมีแต่วิจารไม่มีวิตกดังนี้ ข้าพเจ้ามี 

ความสงสัยว่า เมื่อบุคคลไม่มีวิตก แล้วจะเอาวิจารมาแต่ไหนเล่า ขอพระผู้เป็นเจ้า 

จงแสดงอุปมาอุปไมย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกต่อไป?

พระปรวาทีฯ จึงได้แสดงอุปมาอุปไมยว่า บุคคลมีแต่วิจาร วิตกไม่มีนั้น

เปรียบเหมือนหนึ่งหัวปลีแห่งกล้วย เมื่อเดิมทีนั้นเป็นหัวปลีอยู่ กล้วยหามีไม่  

เมือ่ปลนีัน้กลายเปน็กลว้ยแลว้ เจา้ของกลว้ยกต็ดัเอาปลไีปเสยี กลว้ยกแ็กไ่ปทกุวนั  

เขากเ็รยีกวา่กลว้ย เขาหาไดเ้รยีกวา่หวัปลไีม ่ดงัโลกโวหารทีพ่ดูกนัอย่วูา่ บคุคลผ้นูัน้ 

กระทำาสิ่งใดๆ ไม่ได้ตรึกตรอง กระทำาตามความชอบใจของตนดังนี้ เพราะฉะนั้น 

จึงสมกับพระบาลีว่า อะวิตักกะ วิจาระมัตตา ธัมมา ฉะนี้ฯ
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๑๘. อะวิตักกาวิจารา ธัมมา

ในบทที่ ๑๘ ว่า อะวิตักกาวิจารา ธัมมา นั้นแปลว่า ธรรมทั้งหลายที่ทรงไว้

ซึ่งจิตอันไม่วิตกวิจาร ดังนี้ โดยความอธิบายว่า บุคคลจำาพวกหนึ่งจะกระทำาสิ่งไร 

ก็ไม่ตรึกตรอง ไม่พิจารณา เมื่อเขาว่าดีก็ดีตาม มีแต่ความเชื่ออย่างเดียว

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า บุคคลที่ไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ความเชื่ออย่างเดียว

นั้นคือใคร ผู้ใดเล่าเป็นตัวอย่าง?

พระปรวาทีฯ จึงนำาบุคคลมาแสดงเพ่ือเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า เมื่อ 

พระอานันทะไปกระทำากายคตาสติกรรมฐาน พิจารณาซึ่งอาการ ๓๒ เป็นอนุโลม 

ปฏิโลม ครั้งนั้นก็ยังไม่สำาเร็จอาสวักขัยไปได้เพราะวิตกไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า และเชื่อคำาพยากรณ์ภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า อาตมาจะได้ 

สำาเร็จอาสวักขัยในวันนี้ ก็เหตุไฉนยังไม่สำาเร็จเล่า อย่ากระนั้นเลยชะรอยว่า 

ความเพยีรจะกลา้ไป จำาอาตมาจะพกัผอ่นเอนกายเสยีสักหนอ่ยเถดิ พอคิดจะจำาวดั

เอนกายลง ก็หมดความวิจารถึงอาการ ๓๒ และหมดความวิตกถึงพระพุทธองค์ 

กไ็ด้บรรลอุาสวกัขยั ไดส้ำาเรจ็เปน็พระอรหนัตป์ฏิสมัภทิาญาณ ดว้ยมาตดัวติกวจิาร 

ออกไปเสียได้ฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ซึ่ง

แปลว่า ธรรมอันหมดวิตกวิจารฉะนี้ นักปราชญ์ผู้มีวิจารณญาณก็พึงสันนิษฐาน

เข้าใจตามนัยพระพุทธภาษิตอันวิจิตรพิสดาร อาตมาแสดงติกมาติกาบทที่ ๑๘  

แต่โดยสังเขปกถาพอเป็นธรรมสวนานิสงส์แต่เพียงนี้ฯ

๑๙. ปีติสะหะคะตา ธัมมา

ณ บัดนี้ จะได้แสดงในติกมาติกาบทที่ ๑๙ เป็นปุญญานุสนธิสืบต่อไป  

โดยนัยพระบาลีว่า ปีติสะหะคะตา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันร่วมมา

ดว้ยปตี ิปตีน้ัินมีลักษณะ ๕ ประการ คอื ขณกิาปตี ิ๑ ขทุทกาปตี ิ๑ โอกกนัตกิาปตี ิ๑  

อุเพงคาปีติ ๑ ผรณาปีติ ๑ ขณิกาปีติน้ันบังเกิดเป็นขณะ เมื่อบังเกิดดุจหนึ่งว่า 

สายฟา้แลบ ขทุทกาปตีนิัน้บงัเกดินอ้ย เมือ่บงัเกิดดจุหนึง่คลืน่กระทบฝ่ัง โอกกันตกิา 

ปีตินั้น เมื่อบังเกิดขึ้นกระทำาให้กายหวั่นไหว อุเพงคาปีตินั้น เมื่อบังเกิดขึ้นก็กระทำา

ให้ขนพองสยองเกล้า แล้วกระทำาให้กายลอยไปบนอากาศได้ ผรณาปีตินั้น เมื่อ
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บังเกิดขึ้นก็ทำาให้ซาบซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย เปรียบเหมือนบุคคลที่ได้บริโภค

โภชนาหารอันโอชารสต่างๆ ฉะนั้น ปีตินั้นแปลว่าอิ่มใจ เป็นที่ยินดีของสัตว์ที่เป็น

โลกวิสัยนี้ทั่วไป

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ปีตินั้นแปลว่าอิ่ม บุคคลที่ได้บริโภคโภชนาหาร

อันโอชารสต่างๆ ก็อิ่ม ได้ลาภที่ชอบใจก็อิ่ม จิตที่ฟุ้งซ่านไปก็อิ่ม จิตที่ระงับก็อิ่ม 

เรียกว่าปีติ ปีติในที่นี้จะว่าอิ่มด้วยอะไร?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า ปีติในที่นี้แปลว่าอิ่ม เพราะมิได้มีความกังวลอีก 

ต่อไป ดังบุคคลที่หิวอาหารจัด ก็เที่ยวแสวงหาอาหารตามชอบใจของตน คร้ันได้

บริโภคอาหารอิ่มแล้ว ก็สิ้นความกังวล ไม่ต้องแสวงหาอีกต่อไป เปรียบเหมือนหนึ่ง

พระวกักลภิกิขุ มีความหวงัตัง้ใจจะดูพระพทุธเจา้ใหอ้ิม่ใจ เมือ่ไมไ่ดเ้หน็พระพทุธเจา้

ก็มีความโทมนัสเสียใจ ครั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว จิตใจที่โทมนัสนั้นก็หายไป 

ความอิ่มอย่างนี้แลเรียกว่าปีติ เพราะฉะน้ันจึงสมกับพระบาลีว่า ปีติสะหะคะตา 

ธัมมา ฉะนี้

๒๐. สุขะสะหะคะตา ธัมมา

ในบทที่ ๒๐ ว่า สุขะสะหะคะตา ธัมมา นั้นแปลว่า ธรรมทั้งหลายอันร่วม 

มาแล้วด้วยความสุข ความสุขนั้นมี ๔ ประการ คือ ความสุขกาย ๑ ความสุขที่ไม่มี

โรคเบียดเบียน ๑ ความสุขใจที่ไม่เศร้าหมอง ๑ ความสุขที่สมเหตุที่คิด สมกิจที่

กระทำา ๑ ยังมีความสุขอีกประเภทหนึ่งมีอยู่ ๔ ประการเช่นกันคือ สุขมีอายุยืน ๑ 

สุขมีรูปงาม ๑ สุขมีกำาลังกาย มีกำาลังทรัพย์ มีกำาลังปัญญา ๑ สุขในความหมดเวร

หมดกรรม ๑ เมื่อจะว่าย่อๆ ก็มีอยู่ ๒ ประการ คือ โลกียสุข ๑ โลกุตรสุข ๑

โดยความอธิบายว่า ความที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเรียกว่าความสบาย  

ความสบายเรยีกวา่ ความสขุ สขุทีป่ระกอบไปดว้ยกเิลสนัน้เรยีกวา่ โลกยีสขุ ความสขุ 

ที่ไม่มีกิเลสนั้นเรียกว่า โลกุตรสุข ความสุขทั้ง ๒ ประการนี้เมื่อจะอ้างบุคคลก็ได้แก่  

สุขสามเณร เม่ือเดิมทีน้ันก็เป็นคนยากจนเข็ญใจ ได้ถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 

แล้ว แต่นั้นก็เป็นสุข สุขมาจนกระทั่งถึงศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ทรงพระนามว่าสมณโคดม นี้เป็นเขตโลกียสุข ตั้งแต่วันได้บรรลุอาสวักขัยเป็น

พระอรหันต์ ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานนั้น เป็นเขตโลกุตรสุข สุโข วิเวโก ความ

เงียบสงัดจากกิเลส ก็เป็นสุขประการหนึ่ง สุโข พุทธานะมุปาโท ความบังเกิด

ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสุขประการหนึ่ง สุขา สัทธัมมะเทสะนา  

การท่ีได้ฟังพระสัทธรรมคำาส่ังสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสุขประการหน่ึง สุขา สังฆัสสะ 

สามัคคี การที่พร้อมเพรียงกันแห่งสงฆ์เป็นสุขประการหนึ่ง สะมัคคานัง ตะโป  

สุโข การกระทำากิเลสให้เร่าร้อน คือผ่อนผันบรรเทาให้เบาบางพ้นจากสันดานไปได้ 

ก็เป็นสุขประการหนึ่ง ความปฏิบัติความประพฤติเป็นไปในกายวิเวก จิตตวิเวก  

อุปธิวิเวก วิเวกทั้ง ๓ นี้แลเรียกชื่อว่าความสุข เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า  

สุขะสะหะคะตา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๑. อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา

ในบทที ่๒๑ วา่ อเุปกขาสะหะคะตา ธมัมา นัน้ แปลวา่ ธรรมทัง้หลายอนัเปน็

อารมณ์แห่งจิตที่เป็นอุเบกขา อุเบกขานั้นคือหมดปีติแลหมดสุข จึงจัดเป็นอุเบกขา 

ไวท้ีน่ี ้อเุบกขานีก้บ็งัเกดิขึน้แตส่ขุ สขุนัน้กบ็งัเกิดข้ึนแตป่ตี ิตอ่เมือ่หมดปตีแิลหมดสุข

แล้ว อุเบกขาจึงจะบังเกิดขึ้น โดยความอธิบายว่า หมดปีติแลหมดสุขแล้วจึงจะเป็น

อุเบกขา ถ้าปีติและสุขยังมีอยู่แล้ว อุเบกขาก็ไม่บังเกิดขึ้นได้ อุเบกขาในที่นี้ประสงค์

ความวา่ ปตีกิบัสขุทัง้สองบงัเกดิขึน้แลว้แลหายไป ถา้ปตีแิละสขุทัง้สองยงัมอีย่ตูราบใด  

ก็ไม่จัดเป็นอุเบกขาได้ ถ้าปีติและสุขทั้งสองไม่มีแต่เดิมมา อุเบกขาก็ไม่มีเหมือนกัน  

เพราะเหตุว่าไม่อาจมีอุเบกขาได้เอง เปรียบเหมือนหนึ่งแสงสว่างอันบังเกิดแต่ 

เปลวไฟ ไฟจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแก่เชื้อฟาง ฟางก็ได้แก่ปีติ เปลวไฟก็ได้แก่

ความสุข แสงสว่างก็ได้แก่อุเบกขา

เพราะฉะนัน้ สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธะจงึไดท้รงประทานเทศนาวา่ ปตี ิสุข  

อุเบกขา เป็นลำาดับกันมา เหมือนอย่างสุขทั้ง ๓ ประการ คือ สุขในมนุษย์ สุข 

ในสวรรค์ และสุขในพระนิพพาน

สุขในมนุษย์ไม่เท่าสุขในสวรรค์ สุขในสวรรค์ไม่เท่าสุขในพระนิพพาน  

เช่นนี้ดังมีในเรื่องราวท้าวมหาชมพูเป็นตัวอย่างว่า เมื่อเดิมทีท้าวมหาชมพูนั้นได้ 
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เสวยสขุในสริิราชสมบตัใินมนษุย ์แลว้ไปยนิดใีนสวรรค์วา่สขุย่ิงกวา่ในมนษุย์ คร้ันได้

เหน็สขุในพระนพิพานอนัเปน็บรมสขุย่ิงกวา่สขุทัง้สองนัน้แลว้ กท็ิง้สขุทัง้สองนัน้เสยี

ความสุขทั้ง ๓ นั้น คือ มนุษย์ สวรรค์ และพระนิพพานนี้ ก็มีนัยเดียวกัน 

กับธรรมทั้ง ๓ คือ ปีติ สุข อุเบกขา เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อุเปกขา 

สะหะคะตา ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาในติกมาติกา บทที่ ๒๑ ก็ยุติลงแต่เพียงนี้ฯ

๒๒. ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๒๒ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  

ทสัสะเนนะ ปะหาตพัพา ธมัมา เปน็ตน้ แปลวา่ ธรรมทัง้หลายอนับคุคลจะละกเิลส 

ได้เพราะเหตุที่ได้เห็น ดังนี้ โดยความอธิบายว่า จิตที่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ 

นั้น ครั้นได้เห็นเข้าแล้ว ก็บังเกิดสังเวชสลดใจ จึงละกิเลสได้ เหมือนหนึ่งบัณฑิต

สามเณร เมือ่ไดเ้หน็ผมของตวัแลว้กบ็งัเกดิปัญญาพิจารณาเปน็อสภุะ วา่ผมของเรา

ไม่งาม ผมของผู้อื่นก็ไม่งามเหมือนกัน อรหัตผลก็บังเกิดปรากฏขึ้น ดังนี้

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า บุคคลที่ละกิเลสได้เพราะได้เห็นนั้น ก็เห็นอยู่

ด้วยกนัโดยมาก เหตไุฉนจงึละกเิลสไมไ่ด ้หรอืการทีเ่หน็นัน้จะมนียัตา่งกนัอยา่งไร?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า การเห็นนั้นมีนัยต่างกัน ที่เห็นให้เกิดกิเลสก็มี  

ทีเ่ห็นใหล้ะกเิลสกม็ ีสดุแตเ่หตทุีไ่ดเ้หน็ ถา้เหน็ของทีง่าม ทีช่อบใจ ก็ใหบ้งัเกิดกเิลส

ได้ดังนี ้เพราะเหตนุัน้สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธะจงึไดท้รงตรัสสัง่สอนพุทธบริษทัวา่  

อะสุภานุปัสสี วิหะระติ ดังนี้ ก็เพื่อพระพุทธประสงค์จะให้อยู่ด้วยความเห็น 

ซึ่งอารมณ์อันไม่งาม เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา 

ธัมมา ฉะนี้

๒๓. ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ในบทที่ ๒๓ ว่า ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา นั้น แปลว่า ธรรมทั้งหลาย

อันบุคคลจะพึงละกิเลสได้เพราะการที่ภาวนานั้น ภาวนาก็มีอยู่ ๓ ประการ คือ 

บริกรรมภาวนาละกิเลสอย่างหยาบได้ ๑ อุปจารภาวนาละกิเลสอย่างกลางได้ ๑ 
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อัปปนาภาวนาละกิเลสอย่างละเอียดได้ ๑ เมื่อจะชี้บุคคลที่ท่านละกิเลสให้หมดไป 

แลยังธรรมวิเศษได้ ด้วยอำานาจแห่งภาวนา ๓ ประการนี้ ก็มีเป็นอเนกประการ เช่น 

ภิกษุที่ได้เห็นฟันของสตรี หรือนางรูปนันทาที่ได้เห็นนิมิตที่งามยิ่งกว่ารูปของตน 

หรือพระปัจเจกโพธิทั้ง ๕๐๐ พระองค์ที่ได้เห็นดอกบัวร่วงลงฉะนี้ เรียกว่าภาวนา 

โดยความอธิบายว่า ปัญญาที่หยาบก็ละกิเลสอย่างหยาบได้ ปัญญาอย่างกลาง 

ก็ละกิเลสอย่างกลางได้ ปัญญาอย่างละเอียดก็ละกิเลสอย่างละเอียดได้ ภาวนา

นั้นไซร้ประสงค์ความว่า ให้รู้จักดีชั่ว ละความชั่วให้หมดไป และกระทำาคุณความดี 

ให้บังเกิดขึ้นในตน ดังนี้ เรียกช่ือว่า ภาวนา เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า  

ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๔. เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา

ในบทที่ ๒๔ ว่า เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา นั้น

แปลวา่ ธรรมทัง้หลายอนับุคคลจะพงึละกิเลสไดด้ว้ยเหตทุีไ่มไ่ดเ้หน็และไมใ่ชห่นทาง

ภาวนานั้น โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายที่ละกิเลสได้ด้วยนิสัย เปรียบเหมือน

ทุกุลบัณฑิต เห็นก็ไม่ได้เห็น ภาวนาก็ไม่ได้เจริญ เป็นแต่กระทำาความในใจไม่ยินดี

ในกามคุณ ดุจบุคคลผู้มีอารมณ์อันดี ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นแต่อยู่เฉยๆ อยู่ 

เพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นไปตามนิสัย บุคคลที่จะละกิเลสได้ด้วยเหตุที่ไม่ได้เห็นและ 

ไม่ได้ภาวนา เป็นแต่กระทำาความไม่ยินดีในกามคุณเช่นกับทุกุลบัณฑิตนั้น ก็หาได้

โดยยากยิง่นกั เพราะเหตนุัน้จงึสมกบัพระบาลวีา่ เนวะ ทสัสะเนนะ นะ ภาวะนายะ 

ปะหาตัพพา ธัมมา ฉะนี้ ได้แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๒๔ ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฯ

๒๕. ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้แสดงติกมาติกาในบทที่ ๒๕ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 

ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีเหตุแล้วจึง

ละกิเลสได้เพราะความเห็น ดังนี้ โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายมีปัจจัยเกื้อกูล

อุดหนุนก่อน แล้วจึงละกิเลสได้ด้วยความเห็นนั้น ความเห็นนั้นก็มีอยู่ ๒ ประการ 

คือ เห็นด้วยตาแล้วละกิเลสได้ก็มี เห็นด้วยปัญญาแล้วละกิเลสได้ก็มี
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ความที่เห็นด้วยตาแล้วละกิเลสได้นั้น ก็ได้แก่บุคคลที่เห็นบุคคลอื่นเสวย

ทุกขเวทนาต่างๆ แล้ว ก็บังเกิดความสังเวชสลดใจ กลัวแต่ภัยอันนั้นจะมาถึงตน  

ดังมีบุคคลเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า ยังมีสตรีสองคนพี่น้องกัน ผู้พี่สาวนั้นก็มีสามี

ก่อน ครั้นมีครรภ์ถึงกำาหนดทศมาสแล้ว ก็คลอดบุตร ได้ความลำาบากเวทนาแสน

สาหัส ถึงแก่กระทำากาลกิริยาตายไป น้องสาวได้เห็นพี่สาวถึงแก่ความตายดังนั้น  

ก็บังเกิดความสังเวชสลดใจ จึงไม่มีสามีต่อไป กลัวแต่ภัยเช่นนั้นจะบังเกิดมีแก่ตน  

ฉะนี้ ก็จัดได้ชื่อว่า ละกิเลสได้เพราะความเห็นด้วยตา ดังวิสัชนามาฉะนี้

ความทีเ่หน็ดว้ยปญัญาแลว้ละกเิลสไดน้ัน้ โดยเนือ้ความวา่ บคุคลทีเ่หน็นาม

และรูป โดยพระไตรลักษณญาณว่า รูปและนามทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นอนิจจัง ทุกขัง  

อนัตตา แล้วแลเบื่อหน่ายจากขันธ์ทั้ง ๕ ดังนี้แลเรียกว่า ละกิเลสได้ด้วยปัญญา 

เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๖. ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

ในบทที่ ๒๖ ว่า ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา นั้น แปลว่า ธรรม

ทั้งหลายที่มีปัจจัยเก้ือกูลอุดหนุนแก่ธรรมอันจะพึงละกิเลสได้ด้วยภาวนานั้น  

โดยความอธิบายว่า โลกียธรรมเป็นปัจจัยเกื้อกูลโลกุตรธรรม ศีลเป็นปัจจัยเกื้อกูล

แก่สมาธิ ศีลก็ได้แก่ ความสำารวมกาย วาจา และความอดใจ สมาธิก็ได้แก่ภาวนา 

เพราะฉะนัน้ ธรรมบทนีจึ้งได้ชือ่วา่ โลกียธรรม โลกยีธรรมกเ็ปน็ปจัจยัใหเ้กดิภาวนา 

ศีลมีอยู่ ๒ ประการ คือ โลกียศีล ๑ โลกุตรศีล ๑ ภาวนาก็มีอยู่ ๒ ประการ คือ  

โลกียภาวนา ๑ โลกุตรภาวนา ๑

โลกียศีลนั้นก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ได้แก่โลกียภาวนาเท่านั้น จะไปเกื้อกูลแก่

โลกุตรภาวนานั้นไม่ได้ เพราะเหตุใด เพราะเหตุว่า โลกียศีลนั้นระงับได้เป็นคราวๆ 

ครั้นภายหลังกิเลสก็เกิดขึ้นได้ เปรียบเหมือนหนึ่งศิลาทับหญ้า ธรรมดาว่าศิลาอัน 

ทบัหญา้นัน้ เม่ือศิลาทบัอย่ ูหญ้านัน้ก็งอกขึน้ไมไ่ด ้ศลิานัน้กไ็ดแ้กศ่ลี หญา้นัน้กไ็ดแ้ก่

กเิลส เมือ่บคุคลผ้ไูมร่ะวงัรกัษาองคแ์หง่ศลี และกระทำาศีลใหข้าดไป กิเลสก็บงัเกิดข้ึน

ได้อีกอยา่งเดิม เปรยีบเหมอืนหนึง่บคุคลทีตั่ดตน้ไมไ้ซร้ ตดัตน้แตไ่มต่ดัรากดว้ยแลว้  

นานไปฝนตกลงมาก็กลับงอกงามขึ้นอีก ฉะนั้นจึงว่า บุคคลรักษาโลกียศีลนั้น ไม่มี
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ความปรารถนาที่จะตัดกิเลส มีแต่ความปรารถนาที่จะให้ได้บุญได้กุศลอย่างเดียว 

เปรียบเหมือนรากไม้เกาะเกี่ยวอยู่กับแผ่นดิน คร้ันได้นำ้าฝนตกลงมาถูกต้องแล้ว  

กก็ลบังอกขึน้มาไดอ้กี ฉนัใดกด็ ีโลกยีศลีกม็อีปุาทานเกีย่วอย่ ูกเิลสกอ็าศยัอปุาทาน

บังเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะเหตุนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อุปาทานปัจจยา ภโว เมื่อมี

อุปาทานเป็นปัจจัยแล้ว ภพก็อาศัยบังเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะฉะนั้นจึงว่าโลกียศีลนี้ 

กิเลสยังอาศัยบังเกิดขึ้นได้อยู่ ศีลอันนั้นแลชื่อว่า โลกียศีล ดังนี้

ในโลกุตรศีลนั้น โดยเนื้อความว่า ศีลอันใดไม่ยังกิเลสให้บังเกิดขึ้นได้ ศีล

อันนั้นแลชื่อว่า โลกุตรศีล ดังนี้ โดยความอธิบายว่า โลกุตรศีลนั้นไม่ต้องสมาทาน  

ไม่ต้องระวังรักษา กิเลสบังเกิดขึ้นไม่ได้ เปรียบเหมือนหนึ่งบุคคลที่ตัดต้นไม้แล้ว

แลขุดถอนรากเสียฉะนั้น ถึงฝนจะถูกต้องเป็นประการใดๆ ก็ดี ก็ไม่สามารถจะ

งอกงามขึ้นมาได้ ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดยอดตาลและยอดมะพร้าว 

ธรรมดาวา่ยอดตาลและยอดมะพรา้วอนับคุคลตดัแลว้นัน้ กไ็มส่ามารถจะงอกขึน้ได ้ 

โลกุตรศีลก็มีอุปไมยเหมือนกันฉะนั้น

บุคคลที่รักษาโลกุตรศีลนั้น เพราะมีปัญญาพิจารณาเห็นว่า ปัญจขันธ์แล

สรรพธรรมทัง้ปวงแตล่ว้นเปน็ของอนจิจงั ทกุขัง อนตัตา ทัง้ส้ิน เพราะฉะนัน้ทา่นจงึ

ไมไ่ดร้กัไมไ่ดช้งั กเิลสกบ็งัเกดิขึน้ไมไ่ด ้กเิลสจะบงัเกดิขึน้ไดน้ัน้ กเ็พราะจติทีร่กัทีช่งั

นีเ่อง เมือ่จติไมร่กัไมช่งัแลว้ กเิลสกจ็ะบงัเกดิขึน้มาแตไ่หนเลา่ อปุมาเหมอืนหนึง่ไฟ  

ธรรมดาว่าไฟจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยเชื้อมีอยู่ แต่ถ้าเชื้อไม่มีแล้ว ไฟก็เกิดขึ้น 

ไมไ่ด ้ฉนัใดกด็ ีใจของพระอรยิสรรพบรุษุทัง้หลายนัน้ย่อมไมม่เีชือ้ คืออปุาทานทีแ่จง้

ไปดว้ยพระไตรลักษณญาณนัน้อย่ใูนจิตสันดานเปน็นจินรินัดร เมือ่เชือ้คอือปุาทาน

ไม่มีแล้ว กิเลสก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนหนึ่งเชื้อแห่งไฟฉะนั้น

เพราะเหตุนั้นจึงว่า โลกุตรศีลนั้นไม่ต้องสมาทาน ไม่ต้องรักษา เป็นแต่

ใช้ปัญญาดวงเดียวก็รู้กิเลสได้หมด เมื่อรู้กิเลสได้หมดแล้วก็เป็นโลกุตรศีล ไม่ต้อง

สมาทานรักษา โลกียภาวนานั้น เมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็หายไป ไม่ถาวรมั่นคงอยู่ได้

เหมือนหนึ่งจิตที่เป็นเอกัคตาแล้ว ก็กลับมาเป็นวิตกวิจารอีกต่อไปได้ฉะนั้น หรือ

เปรียบเหมือนหนึ่งบุคคลที่ขึ้นต้นไม้ ครั้นเก็บเอาผลได้แล้ว ก็กลับลงมากองไว้ 

ใตต้น้ไม ้แลว้จึงขึน้ไปเก็บอกีฉะนัน้ ถา้มิฉะนัน้เปรยีบเหมอืนบรุษุทีไ่ปบวชในสำานกั
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แห่งพระสารีบตุรแลว้ แลเรยีนภาวนาไดส้ำาเร็จฌานโลกย์ีเหาะไปได ้คร้ันภายหลงัไป

เหน็สตร ีกม็จีติปฏพิทัธย์นิดชีอบใจ อยากไดส้ตรีนัน้มาเปน็ภรรยาของตน ภาวนานัน้

กเ็สือ่มหายไป ครัน้ภายหลงัไปประพฤตโิจรกรรม เขาจบัตวัได ้ถงึแกโ่ทษประหารชวีติ 

พระสารบีตุรผ้เูปน็อปุชัฌายไ์ด้ทราบเหตดัุงนัน้แลว้ จงึไปเตอืนสตใิหภ้าวนา บรุษุนัน้

ก็ระลึกได้ จึงบริกรรมภาวนา ก็เหาะหนีรอดความตายมาได้ฉะนั้น เพราะเหตุนี้ 

จึงว่า โลกยีภาวนานัน้ไมถ่าวรมัน่คงอย่ไูด ้เม่ือบงัเกิดข้ึนแลว้กส็ญูหายไป เพราะเปน็ 

ของไมเ่ทีย่ง ร้กูำาเรบิได้ ไม่เหมือนโลกุตรภาวนา โลกตุรภาวนานัน้เปน็ของถาวรมัน่คง 

เที่ยงแท้ ไม่รู้แปรผันวิปริตกลับกลอกเหมือนหนึ่งโลกียภาวนา

โลกุตรภาวนานั้น เปรียบเหมือนหนึ่งบุคคลที่ว่ายนำ้าไปในที่นำ้าพัดให้

กลายกลับกลอกไปมา ครั้นถึงฝั่งฟากแล้วก็พ้นจากนำ้าไม่มีคลื่นฉะนั้น โดยความ

อธิบายว่าภาวนาให้บังเกิดขึ้นแล้วแลไม่หายไม่สูญไป ฉะนั้นแลชื่อว่าโลกุตรภาวนา  

โลกุตรภาวนานั้นอุปมาเหมือนบุคคลที่เข้าถำ้าจนคำ่ามืด มืดนั้นก็ได้แก่บุคคลที่แรก

เจริญภาวนา บุคคลที่แรกเจริญภาวนานั้นก็ยังมืดอยู่ ครั้นภาวนาบังเกิดขึ้นแล้ว  

ก็มีแต่ความสว่างขึ้น ไม่มืดต่อไป บุรุษผู้เข้าป่าในเวลาคำ่ามืดนั้น ครั้นแสงพระจันทร์

ส่องสว่างลงมาแล้ว ย่อมได้แสงจันทร์เป็นท่ีดำาเนินไป บุรุษนั้นก็ได้เห็นพระจันทร์

แล้ว บุรุษนั้นก็เดินไปสถานที่ใดๆ จะให้พ้นพระจันทร์ไปนั้นไม่ได้ เมื่อบุรุษนั้นจะ 

เดนิไปส่ปูระเทศทีใ่ดๆ พระจนัทรก์ต็ามไปในประเทศทีน่ัน้ๆ ฉนัใดก็ดี ทา่นทีไ่ด้เจริญ

โลกตุรภาวนาน้ัน เมือ่โลกตุรภาวนาบงัเกดิขึน้แลว้ กย็อ่มตดิตามผ้นูัน้ไปจนตราบเทา่ 

เขา้ส่พูระนพิพานฉะนัน้ เพราะเหตนุัน้จึงสมกบัพระบาลวีา่ ภาวะนายะ ปะหาตพัพะ 

เหตุกา ธัมมา ดังนี้

๒๗. เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา

ในบทที่ ๒7 ว่า เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา  

ธัมมา นี้แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ธรรมที่พึงละกิเลส เพราะ

เหตุที่ไม่ได้เห็นแลไม่ได้ภาวนานั้น ความอธิบายว่า ในเบื้องต้นที่หนึ่งนั้นว่าละกิเลส

ได้เพราะเห็น บทที่สองนั้นว่าละกิเลสได้เพราะภาวนา ดังนี้ ในบทที่สามนั้นว่า 

ไมต่อ้งเหน็ไม่ตอ้งภาวนา ละกิเลสได้ด้วยภาวะของตนเอง เปรยีบเหมอืนหนึง่ตน้ไม้
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ที่มีผลเป็นต้น ธรรมดาว่าผลไม้นั้น บางทีหล่นลงเองก็มี บางทีหล่นด้วยพายุพัดก็มี  

บางทีหล่นด้วยคนสอยก็มี บางทีหล่นด้วยสัตว์ทั้งหลายมีค้างคาวเป็นต้น แต่พระ

ธรรมบทนี้หล่นลง โดยสภาวะของตนเอง จะได้ลงด้วยคนสอยและลมพายุพัดและ 

สตัวจ์ำาพวกหนึง่จำาพวกใดกระทำาหามิได้ เพราะฉะนัน้จงึไดช้ือ่วา่ เนวะ ทสัสะเนนะ 

นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฉะนี้

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ข้าแต่ท่านปรวาทีฯ ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมา

ว่า ท่านที่ได้สำาเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆ นั้น ก็เพราะได้เห็น ได้เจริญภาวนา 

ดังที่ท่านได้เห็นฟองนำ้าและพยับแดดเป็นฉะนี้ ในพระกรรมฐาน ๔๐ แลวิปัสสนา 

๑๐ นั้นก็ดี ท่านแสดงไว้ว่าได้สำาเร็จเพราะเหตุที่ได้เห็น และเหตุที่ได้เจริญภาวนา 

ดังนี้ ก็แลคำาที่ท่านว่าไม่ต้องเห็นไม่ต้องภาวนานั้น ข้าพเจ้ามีความสงสัยเพราะ 

ไมเ่คยได้ยนิไดฟ้งั เพราะฉะนัน้ ขอพระปรวาทฯี จงแสดงอา้งบคุคลพอเปน็ตวัอย่าง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอีกต่อไป

พระปรวาทฯี จึงนำาเอาเรือ่งพระอานนทม์าแสดงเพือ่ใหเ้ปน็นทิศันอทุาหรณ์

ว่า ดูก่อนท่านสกวาทยาจารย์ เมื่อพระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปถึงเมือง 

กุสินารา ครั้งนั้น พระอานนท์ได้ทราบว่า พระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพาน 

กม็คีวามเศรา้โศกาอาลัยไปตา่งๆ พระองคจ์งึทรงตรสัแกพ่ระอานนทว์า่ มา โสจะย ิ 

ดูก่อนอานนท์ เธออย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลย เมื่อเราผู้ตถาคตนิพพานไปแล้ว  

พระมหาอรยิะกัสสปะจะยกพระวนิยัสุตตนัตอภธิรรมขึน้ส่สูงัคายนา ในกาลครัง้นัน้

ท่านจะได้บรรลุอาสวักขัยเป็นพระอรหันต์ดังนี้

ครั้นถึงวันประชุมสังคายนา พระสงฆ์ทั้งหลายจึงตักเตือนพระอานนท์  

เสวะสันนิปาโต วันพรุ่งนี้แล้วพระสงฆ์จะประชุมกระทำาสังคายนา ตวัง เสโข  

ตวัทา่นยงัเป็นเสขบุคคลอยู่ ทา่นหาสมควรทีจ่ะเขา้ประชมุสนันบิาตไม ่อปัปะมตัโต  

โหติ ฉะนั้นท่านจงอย่าได้ประมาทเลย ดังนี้ เมื่อพระอานนท์ได้ฟังซึ่งคำาแห่งสงฆ์

ตักเตือน ดังนั้น จึงเข้าไปสู่ที่สงัดกระทำาสมณธรรมปลงปัญญาลงความเห็นชัดว่า  

เราคงได้สำาเร็จมรรคผลธรรมวิเศษพระอรหันต์เป็นแน่ พระองค์ทรงตรัสไว้แล้ว 

ไม่เป็นคำาสอง ดังนี้ ดูก่อนท่านสกวาทีฯ พระอานนท์ก็ไม่ได้สำาเร็จมรรคผลธรรม

วิเศษอันใดเพราะเหตุที่ได้เห็นนั้น
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ครั้นมาภายหลัง พระอานนท์ก็ได้เจริญกายคตาสติกรรมฐาน พิจารณาซึ่ง

อาการ ๓๒ โดยพระไตรลักษณญาณ จนคืนยันรุ่งพระอานนท์ก็ไม่ได้สำาเร็จมรรคผล

วิเศษอันใด เพราะเหตุนั้น พระอานนท์จึงวิตกไปว่า ก็เหตุใดหนอเราจึงไม่ได้สำาเร็จ

เป็นพระอรหันต์ สังขาระสะมัตโถ ชะรอยว่าเราจะทำาความเพียรกล้าหนักไป จำาเรา

จะระงบัสงัขารเสยีสกัหนอ่ยใหส้บาย แลว้จงึจะภาวนาใหมต่อ่ไป ฉะนี ้พระอานนทก็์

ละความเหน็และภาวนานัน้แลว้จงึเอนกายลง พระเศยีรยงัไมถ่งึพระเขนย พระบาท

ยงัไมพ่น้พืน้ พระอานนทก์ไ็ดบ้รรลอุาสวกัขยัเปน็พระอรหนัตป์ฏสิมัภทิาในระหวา่ง

อริยิาบถทัง้ ๔ นัน้ โดยความอธบิายวา่ พระอานนทเ์ปน็ผู้เก้ือกูลแก่ธรรมอนัจะพึงละ

กิเลสได้ด้วยเหตุที่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องภาวนา ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า  

เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฉะนี้ ปราชญ์ 

ผู้มีวิจารณญาณก็พึงสันนิษฐานเข้าใจตามนัยพุทธภาษิตอันวิจิตรพิสดาร อาตมา 

รับประทานวิสัชนามาในติกมาติกาที่ ๒7 นี้โดยสังเขปกถา ก็ยุติลงเพียงนี้

๒๘. อาจะยะคามิโน ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้แสดงในติกมาติกาที่ ๒๘ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  

อาจะยะคามิโน ธัมมา เป็นต้น แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุจะยังสัตว์ให้ได้

เสวยความสุข เพราะการสร้างสมซึ่งบุญนั้น ธรรมดาว่าบุคคลไปสู่หนทางอันไกล  

กต็อ้งอาศยัสะสมเสบยีงอาหารใหเ้พยีงพอบริบรูณ์กอ่น จงึจะมคีวามสุขความสบาย

ในหนทางฉะนั้น หรือเปรียบเหมือนหนึ่งแม่ทัพที่จะยกพลนิกายเข้าสู่ยุทธสงคราม  

ก็ต้องตระเตรียมเสบียงอาหารและเครื่องศาสตราวุธให้เพียงพอบริบูรณ์ก่อน  

จึงจะยกเข้าสู่ยุทธสงครามนั้นได้ ฉันใดก็ดี บุคคลที่จะได้ประสบซึ่งความสุขนั้น  

กต็อ้งอาศยัสะสมซึง่การบญุการกศุลเหมอืนกนั ดงัมใีนราชเทวตาสงัยตุพทุธภาษติวา่  

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย เมื่อบุคคลผู้ใดสะสมซึ่งบุญ บุญนั้นก็จะนำามาซึ่งความสุข 

เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อาจะยะคามิโน ธัมมา ฉะนี้ฯ

๒๙. อะปะจะยะคามิโน ธัมมา

ในบทที่ ๒๙ ว่า อะปะจะยะคามิโน ธัมมา นั้น แปลความว่า ธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นเหตุจะยังสัตว์ให้ได้เสวยซึ่งความทุกข์ เพราะไม่ได้สั่งสมขึ้นซึ่งการบุญ 
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การกุศล โดยความอธิบายว่า บุคคลจะถึงซึ่งความทุกข์ยากลำาบากเข็ญใจเพราะ

ไม่มีเครื่องใช้สอยต่างๆ มีเงินทองผ้านุ่งห่มเป็นต้นนั้น ก็เพราะไม่ได้สั่งสมการบุญ

การกุศล เปรียบเหมือนหนึ่งคนยากจนอนาถาเที่ยวขอทานท่านผู้อื่นเลี้ยงอัตภาพ  

บางวนักไ็ด้ บางวนักไ็มไ่ด ้วนัทีข่อเขาไมไ่ดน้ัน้แลมากกวา่วนัทีไ่ด ้เพราะของของตน 

ไม่มีจึงต้องถึงซึ่งความลำาบากดังนี้ ดังมีบุคคลเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า ยังมีเศรษฐี 

ผ้หูนึง่ชือ่ อานนัทเศรษฐี ผู้นีไ้ม่ได้กระทำาบญุใหท้านแกใ่ครๆ ครัน้ตายไปกไ็ดบ้งัเกดิ

ในครรภจั์ณฑาล ตัง้แตท่ารกนัน้มาปฏสินธกิารตัง้ครรภข์ึน้มา กก็ระทำาใหบ้ดิามารดา

ทั้งสองถึงแก่ความยาก เที่ยวขอทานเขาได้โดยลำาบาก คร้ันคลอดออกมาพอรู้เดิน 

ได้แล้ว มารดาบิดาพาไปเที่ยวขอทาน ก็เลยไม่ได้สิ่งอันใดมา ถ้าไม่พาไป ไปแต่ตน 

ผ้เูดยีว กไ็ดม้าพอเปน็ยาปรมตัถเ์ลีย้งกนัไป เพราะเหตนุัน้มารดาจงึพาไปปล่อยทิง้เสีย 

ให้ไกลพ้นจากบ้านของตนแล้ว ก็เที่ยวขอทานเขากินได้โดยความสะดวกดี

ฝ่ายทารกนั้นก็เที่ยวขอทานเขาไป เมื่อทารกทั้งหลายได้เห็นแล้ว ก็พากัน 

ไล่ทุบตีให้ถึงแก่ความตาย แล้วจึงพากันเอาไปโยนทิ้งไว้เหนือกองหยากเยื่อในที่ 

แห่งหนึ่ง เพลาเช้าวันนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเสด็จไปโคจรภิกขาจาร

บณิฑบาต ครัน้ได้ทอดพระเนตรเห็นทารกนัน้นอนตายอย่บูนกองหยากเยือ่นัน้แลว้ 

จึงทรงตรสัแกพ่ระอานนทว์า่ ดกูอ่นอานนท ์ทารกทีน่อนตายอยู่บนกองหยากเย่ือนี ้

ก็คืออานันทเศรษฐีนั้นเอง เพราะตนไม่ได้บำาเพ็ญกุศลไว้ จึงต้องถึงซึ่งความทุกข์

ยากลำาบากเห็นสภาวะปานฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะปะจะยะคา

มิโน ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๐. เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา

ในบทที่ ๓๐ นั้นมีพระบาลีว่า เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา  

แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุจะยังสัตว์ให้ได้ถึงซึ่งความสุข ด้วยการสะสม 

ก็ไม่ใช่ ด้วยการไม่สะสมก็ไม่ใช่ โดยความอธิบายว่า สะสมแต่การบุญ ไม่สะสมการ

บาป แต่ธรรมบทนี้แปลว่าไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป เปรียบเหมือนหนึ่งคนนอนหลับไม่สุข

ไม่ทุกข์ฉะนั้น ถ้ามิฉะนั้นก็เปรียบเหมือนคนที่หนีร้อนไปหาเย็น หนีร้อนออกไปพ้น

จากร้อนแล้วแต่ยังไม่ทันถึงความเย็น ยังอยู่ในระหว่างกลางๆ ฉะนี้ เมื่อจะชี้บุคคล

เป็นนิทัศนอุทาหรณ์แล้ว ก็ได้แก่พระมหาเถรที่บอกแก่นายช่างแก้วมณีว่า โทษยัง
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มีแก่บุคคลในโลกฉะนี้ เพราะตัวของท่านนั้นไม่สุขไม่ทุกข์ ท่านอยู่ในระหว่างกลาง 

ไม่ร้อนไม่เย็น โดยเหตุนี้ก็ย่อมพิสดารอยู่ในคัมภีร์พระธรรมบทนี้ แล้วนำามาแสดง

ในที่นี้แต่โดยสังเขปกถาให้สมกับพระบาลีว่า เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน  

ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๑. เสกขา ธัมมา

เบื้องหน้าแต่นี้จะได้แสดงในติกมาติกาที่ ๓๑ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลี

ว่า เสกขา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายที่จำาจะต้องศึกษาดังนี้ ธรรมที่จำาจะต้อง

ศึกษานั้นมีอยู่ ๓ ประการ คือ อธิศีลสิกขา ๑ อธิจิตตสิกขา ๑ อธิปัญญาสิกขา ๑  

เป็นธรรม ๓ ประการฉะนี้

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ธรรมทั้ง ๓ ประการนี้จะต้องศึกษาอย่างไรจึงจะ

เรียกว่า อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาได้ พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า ในสิกขาทั้ง ๓ นั้น 

ก็คือ ศีลกล้า ศีลยิ่ง ๑ ศึกษาให้จิตยิ่ง ๑ ศึกษาให้ปัญญายิ่ง ๑ โดยความอธิบายว่า  

ศีลนั้นก็มีอยู่ ๓ สถาน คือ ศีลอย่างตำ่า ๑ ศีลอย่างกลาง ๑ ศีลอย่างยิ่ง ๑ ผู้รักษา

ศีลนั้น บางคนก็เปล่งอุบายวาจาว่าจะรักษาศีล ไม่กระทำาบาปด้วยกายวาจา ครั้น

บาปมาถึงแก่ตนเข้าแล้ว ก็ไม่มีเจตนาจะรักษาศีลนั้นไว้ได้ ขืนกระทำาบาปลงไปด้วย

กายวาจา ดังนี้ เรียกชื่อว่าศีลอย่างตำ่า บุคคลผู้รักษาศีลนั้นบางคนก็ตั้งเจตนาไว้ว่า

จะรักษาศีล ไม่กระทำาบาปด้วยกายวาจา ครั้นบาปมาถึงแก่ตนเข้าแล้ว ก็คิดได้ว่า

เรารักษาศีล ไม่ควรกระทำาบาปด้วยกายวาจา ดังนี้ เรียกชื่อว่าศีลอย่างกลาง บุคคล 

ผู้รักษาศีลนั้นบางคนก็รักษาพร้อมด้วยกายวาจา ไม่กระทำาบาปจริงๆ จนเห็น 

พระอริยสัจธรรมทั้ง ๔ ดังนี้ เรียกชื่อว่าศีลอย่างยิ่ง อีกประการหนึ่ง บุคคลที่เป็น 

สัตบุรุษมารักษาศีล ๕ ได้บริสุทธิ์ดีแล้วก็ยังไม่พอแก่ศรัทธา จึงรักษาศีล ๘  

ให้ยิ่งขึ้นไป ครั้นรักษาศีล ๘ ได้บริสุทธิ์ดีแล้วก็ยังไม่พอแก่ศรัทธา ละเพศฆราวาส

ออกบรรพชาเป็นสามเณรรักษาศีล ๑๐ ให้ยิ่งขึ้นไป จนได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษา

ศีล ๒๒7 ดังนี้ เรียกว่าศึกษาในศีลชื่อ อธิศีลสิกขา

พระสกวาทฯี จงึขออปุมากบัพระปรวาทฯี อกีตอ่ไป พระปรวาทฯี จงึได้อปุมา 

ต่อไปว่า ธรรมดาว่าบุคคลที่ปลูกต้นไม้หวังผลแล้ว ก็ย่อมระวังรักษา หมั่นรดนำ้า
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พรวนดิน ไม่ให้ต้นไม้นั้นเหี่ยวแห้งตายไป คอยระวังรักษาอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ขาด 

จนตน้ไมน้ัน้งอกงามเจรญิขึน้ มดีอกออกผลสมความประสงค์ของตนฉนัใดกด็ ีบคุคล

ผู้มีวิรัติเจตนามารักษาศีลหวังต่อความสุขแล้วนั้น ก็ย่อมตั้งเจตนาระวังรักษาไม่ให้

อุปกิเลสเข้ามาท่วมทับศีลได้ และยังศีลของตนให้บริบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป เหมือนบุคคล

ที่ปลูกต้นไม้ฉะนั้น

เบ้ืองหนา้แตน่ีจ้ะไดแ้กไ้ขในอธจิติตสกิขาตอ่ไป บคุคลทีจ่ะกระทำาจติใหย้ิง่นัน้ 

ก็พึงคิดว่าเราจะให้ทานตามได้ตามมี ครั้นเห็นทานมีผลแล้ว ก็พึงคิดว่าเราจะรักษา

ศีลต่อไป ครั้นเห็นศีลมีผลมากกว่าทานแล้ว ก็พึงคิดว่าเราจะเจริญภาวนาต่อไป  

ครัน้เหน็ภาวนามผีลมากกวา่ทานศลีแลว้ กพ็งึคิดวา่เราจะฟงัพระธรรมเทศนาตอ่ไป 

ครั้นเห็นอานิสงส์ในการฟังพระธรรมเทศนานั้นว่ามีผลมากยิ่งกว่าทาน ศีล ภาวนา 

นั้นแล้ว ก็อุตสาหะฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพ ด้วยหวังตั้งจิตว่าจะรับเอาข้อ 

อันเป็นแก่นสาร ดังนี้เรียกว่าศึกษาให้จิตยิ่ง ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา

เบือ้งหนา้แตน่ีจ้ะไดแ้กไ้ขในอธปิญัญาสกิขาสบืตอ่ไป บคุคลผ้กูระทำาปญัญา

ให้ยิ่งนั้น ก็พึงให้รู้จักบำาเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา แลสดับฟังพระธรรม

เทศนาเหมือนอย่างอธิศีล อธิจิตฉะนั้น โดยความอธิบายว่า ปัญญาที่เป็นสามัญ

ลักษณ์ คือรู้ว่าสังขารธรรมเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สามัญปัญญานี้แลเรียกว่า

พระปริยัติ เมื่อรู้จักพระปริยัติโดยลักษณะสามัญฉะนี้แล้ว ก็บังเกิด นิพพิทาญาณ

หยั่งรู้หยั่งเห็นในทางปฏิบัติ ว่าปฏิบัตินั้นยิ่งกว่าพระปริยัติ คือความเบื่อหน่าย 

ในสังขารธรรมทั้งปวง เมื่อรู้ว่าจิตของตนมีความเบื่อหน่ายแล้ว ก็ได้รู้ว่าความ 

ปฏิบัติอย่างนี้ เป็นความปฏิบัติยิ่งกว่าพระปริยัติ ปัญญาเป็นนิพพิทาญาณนี้แล

เรียกว่าปฏิบัติ เม่ือมากำาหนดรู้จักปฏิบัติโดยมีนิพพิทาญาณฉะนี้แล้ว ก็บังเกิด 

มญุจติกุมัยตาญาณ หย่ังร้หูย่ังเห็นในทางปฏเิวธ ชือ่วา่ อธปิญัญาสกิขา เพราะฉะนัน้ 

จึงสมกับพระบาลีว่า เสกขา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๒. อะเสกขา ธัมมา

เบื้องหน้าแต่นี้จะได้แสดงในติกมาติกาที่ ๓๒ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  

อะเสกขา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันไม่ศึกษา โดยความอธิบายว่า ธรรม
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ที่ไม่ศึกษานั้น ก็ได้แก่ความเกียจคร้านกระทำาในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญานั้น  

เสื่อมทรุดไปทุกทิวาราตรีกาล เปรียบปานประหนึ่งว่า บุคคลปลูกต้นไม้หวังผล 

แลเป็นคนเกียจคร้าน ไม่หมั่นระวังรักษา รดนำ้าพรวนดิน แล้วต้นไม้นั้นก็มีแต่

เศร้าโศกเหี่ยวแห้งตายไป เปรียบสัตว์ในอบายภูมิทั้ง ๔ สัตว์ในอบายภูมิทั้ง ๔  

นั้น เมื่อเดิมทีก็เป็นมนุษย์นี้เอง แต่เป็นมนุษย์ที่ปราศจากศีล สมาธิ ปัญญา 

ที่ดีชอบ จึงต้องทนทุกขเวทนาเห็นสภาวะปานนี้ เพราะอะไรเป็นเดิมเหตุ ก็เพราะ

ความที่ไม่ศึกษาในศีล สมาธิ ปัญญานี่เอง

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า การที่ไม่ศึกษานั้นจะมีโทษอย่างไร จะได้แก่

บุคคลจำาพวกใด?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาแก้ว่า บุคคลผู้มีความประมาท เกียจคร้าน ไม่ศึกษา

ในหนทางศีล สมาธิ ปัญญา และไม่แสวงหาซึ่งความสุขแก่ตนนั้น ย่อมมีโทษมาก

หลายประการ เปรียบเหมือนหนึ่งบุคคล ๒ จำาพวก เดินทางไกลกันดารด้วยนำ้า 

จำาพวกหนึง่เกยีจครา้นไม่เพยีรเดินไป จำาพวกหนึง่มมีานะเพยีรเดนิไป ครัน้เดนิไปๆ  

กใ็หก้ระหายนำา้เปน็กำาลัง คนเกียจครา้นนัน้จงึบอกกบัเพือ่นกนัวา่ เราเหน็จะเดนิไป 

ไม่ไหว ขี้เกียจเต็มทีแล้ว เพื่อนที่มีมานะจึงตักเตือนข้ึนว่า ท่านจงอุตสาหะเดินไป 

อีกสักหน่อย ก็จะพบต้นมะขามป้อม กินแก้กระหายนำ้า ถัดต้นมะขามป้อมนั้นไป 

ก็จะพบต้นมะเฟือง ถัดต้นมะเฟืองนั้นไปก็จะพบสระนำ้า ได้อาบกินตามความ

สบายใจ คนเกียจคร้านนั้นจึงบอกว่า เราเดินไปไม่ไหว เราอดนำ้ามาสามวันแล้ว 

เพราะฉะนัน้ เราจะเขา้อาศัยพกัอยู่ในสถานทีน่ี ้พวกมมีานะไมเ่กยีจครา้นอตุสาหะ

เดินไป ก็ถึงต้นมะขามป้อม ได้กินผลมะขามป้อมแล้วก็มีกำาลังเดินต่อไป ก็ได้ถึง 

ตน้มะเฟอืง ไดกิ้นผลมะเฟืองก็มีกำาลังเดินตอ่ไป กไ็ดบ้รรลถุงึสระนำา้ กไ็ดอ้าบไดก้นิ 

โดยความสบายใจ จนได้บรรลุความสุขสันต์ภิรมย์ สมดังมโนประสงค์ของตน  

บุคคลเกียจคร้านนั้นก็ถึงแก่ความตายในสถานที่นั้น

เพราะเหตุนั้นจึงว่า บุคคลที่ไม่ศึกษาย่อมประกอบไปด้วยโทษคือความ

ตาย เกิดอยู่ในสังสารทุกข์ ไม่มีกำาหนดชาติ ทั้งกันดารลำาบากเดือดร้อนต่างๆ ฉะนี้  

ดังมีนัยพระพุทธฎีกาว่า อิธะ ตัปปะติ อิธะ โมทะติ เปจจะโมทะติ โดยเนื้อความ

ว่า บุคคลจะได้ความเดือดร้อนในโลกนี้แล้ว มิหนำาซำ้าไปเดือดร้อนในอบายภูมิทั้ง ๔  

อีกนั้น ก็เพราะตนไม่ได้บำาเพ็ญกุศลสุจริตไว้ และไม่ได้ศึกษาในศีล สมาธิ ปัญญา 



พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย ๑๖๕

ให้เป็นที่พึ่งแก่ตนในกาลก่อน เพราะฉะนั้นจึงได้ประสบแต่อนิฏฐารมณ์ คือ 

ความเดอืดรอ้น ทัง้ในอธิโลก (โลกนี)้ และปรโลก (โลกหนา้) ฉะนี ้บคุคลทีไ่มเ่ดือดร้อน 

ย่อมมีแต่ความชื่นชมในโลกนี้แล้ว มิหนำาซำ้าไปชื่นชมในปรโลกอีกนั้น ก็เพราะ

ท่านได้บำาเพ็ญสุจริตไว้ แลได้ศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา ไว้ให้เป็นที่พึ่งแก่ตนแต่ใน 

กาลก่อน เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ประสบแต่อิฏฐารมณ์ คือความชื่นชมยินดีทั้งใน 

อิธโลกและปรโลกฉะนี้ฯ

๓๓. เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา

เบื้องหน้าแต่นี้จะได้แสดงในบทที่ ๓๓ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า เนวะ

เสกขา นาเสกขา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายจะศึกษาก็ไม่ใช่ จะไม่ศึกษาก็ไม่ใช่ 

โดยความอธิบายว่า ไม่ต้องศึกษาก็ได้สำาเร็จ เป็นขึ้นได้เองตามภูมิที่ ดังมีบุคคลเป็น

นิทัศนอุทาหรณ์ว่า พระศรีธาตุราชกุมารไม่ต้องศึกษาก็สำาเร็จวิชาการได้หมด ไม่ว่า

สรรพวิชาสิ่งใดๆ ก็ได้สำาเร็จได้ทุกประการฉะนั้น ถ้ามิฉะนั้นเปรียบเหตุต้นไม้ไม่มี 

คนปลูก ขึ้นเอง แต่ไม่ขึ้นทั่วไป เฉพาะขึ้นได้แต่ดินที่อันควร ฉันใดก็ดี มรรคผล

ธรรมวเิศษจะบังเกิดขึน้ได้นัน้ ก็ตอ้งอาศัยภมูอินัควร มกีเิลสกไ็มบ่งัเกดิ ไมม่กีเิลสก ็

ไมบ่งัเกดิ เฉพาะบังเกิดขึน้ได้แตท่า่นทีมี่บารมแีกก่ลา้ ฉะนัน้ โดยเนือ้ความวา่ธรรม

ในที่นี้ ประสงค์บุคคลที่มีอุปนิสัยเคยได้กระทำามาแต่ในกาลก่อน เพราะเหตุนั้นจึง

แปลว่าศึกษาก็ไม่ใช่ ไม่ศึกษาก็ไม่ใช่ ฉะนี้ ดังมีบุคคลเป็นนิทัศน์ตัวอย่าง เมื่อพระ

กุมารกัสสปะได้ฟังพยากรณ์ภาษิต ๑๕ ข้อ ซึ่งมีในธัมมิกปัญหาสูตรนั้น ก็อุตสาหะ

ทรงจำาไว้ได้แม่นยำา บริกรรมภาวนามาสิ้นกาลนานแล้ว ก็ยังไม่ได้สำาเร็จมรรคผล

อันใด ครั้นมาภายหลัง ท้าวมหาพรหมจึงมาถามปัญหาอันนั้นแก่กุมารกัสสปะ  

กุมารกัสสปะจึงนำาปัญหานั้นไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์

ภาษติปญัหา ๑๕ ขอ้ตัง้แตต่น้จนอวสานทีสุ่ด พระกุมารกัสสปะก็ได้สำาเร็จพระอรหนัต์

ปฏสิมัภทิาปรากฏในพทุธศาสนาดังนี ้เพราะฉะนัน้จงึสมกบัพระบาลวีา่ เนวะเสกขา  

นาเสกขา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๔. ปะริตตา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้แก้ไขในติกมาติกาบทที่ ๓๔ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า  

ปะรติตา ธมัมา แปลวา่ ธรรมมีประมาณนอ้ย โดยความอธบิายวา่ บคุคลผ้มูสีตปิญัญา



๑๖๖ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

นอ้ยจะเจรญิธรรมทีม่ากกไ็มไ่ด ้ไมเ่ปน็ผลสำาเรจ็ พาใหเ้กดิความเดอืดรอ้นรำาคาญใจ  

ดังมีในชาดกว่า พระจูฬปัณถกมีสติปัญญาน้อย ไปเรียนวิชาอยู่ในสำานักแห่งทิศาปาโมกข์ 

อาจารย์ ก็จำาอะไรไม่ได้ จำาได้แต่ ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณา ฆะเฏสิ อะหังปิตัง  

ชานามิ ชานามิ เท่าน้ัน ก็ยังเกิดผลให้สำาเร็จได้และเป็นนิสัยติดตามมา คร้ันถึงศาสนา

ของสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าสมณโคดม โดยความหวังต้ังจิตก็ได้ไปบวชอยู่

ในสำานักแห่งมหาปัณถกผู้เป็นพ่ีชาย จะเล่าเรียนอะไรก็ไม่ได้ ให้บังเกิดความเดือดร้อน 

รำาคาญใจ จึงหนไีปส่สูำานกัพระพทุธเจา้ โดยความหวงัตัง้ใจวา่จะลาสิกขา คร้ันไปถงึ

สำานกัพระพทุธเจา้แลว้ พระองคก์ไ็ดท้รงทราบดว้ยพระปญัญาญาณวา่ จะไดส้ำาเร็จ

แก่พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณแต่ธรรมมีประมาณน้อย เพราะฉะนั้นพระองค์จึง 

ผูกพระคาถาให้เจริญบริกรรม ๑๐ อักขระว่า ระโช หะระณัง ระชัง หะระติ ดังน้ี  

พระจูฬปัณถกก็จำาได้ อุตสาหะเจริญบริกรรมไป ก็เป็นผลให้สำาเร็จพระอรหันต์ได้  

เพราะธรรมมีประมาณน้อย แลมีนิสัยน้อยพอควรแก่อารมณ์ ฉะนี้ อีกประการหนึ่ง  

เมื่อจะได้สำาเร็จนั้นก็เพราะจิตที่น้อยลงๆ ธรรมที่น้อยนั้น ก็เฉพาะมีอารมณ์ 

น้อยลงๆ เหมือนกัน เปรียบเหมือนสูปังและพยัญชนังที่มีรสอันอร่อยดี ถึงจะมี 

น้อยก็เป็นที่บริโภคมีกำาลัง เพราะรสนั้นถูกต้องกันกับอัธยาศัยของผู้ที่บริโภค  

เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า ปะริตตา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๕. มะหัคคะตา ธัมมา

ในบทที่ ๓๕ นั้น พระบาลีว่า มะหัคคะตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 

อนัเลศิใหญ ่โดยความอธิบายวา่ ธรรมทีพ่ระองคท์รงตรสัเทศนาเปน็อทุเทสวาระนัน้  

ชื่อว่าธรรมอันเลิศ ครั้นพระองค์ทรงจำาแนกออกไปให้มากเป็นนิทเทสวาระนั้น  

ชือ่วา่ธรรมอนัมาก เพราะฉะนัน้จงึไดแ้ปลวา่ ธรรมทัง้หลายอนัเลศิใหญฉ่ะนี ้เพราะ

เหตุว่าพระองค์ทรงอธิบายให้มากออกไปตามวิสัยของบุคคลผู้มีปฏิสัมภิทาญาณ 

เช่น อย่างพระสารีบุตรได้ฟังแต่พระคาถาบทหนึ่งว่า เย ธัมมา เหตุปัปภะวา เท่านี้  

กไ็ดต้รสัร้แูทงตลอดไปได้ถงึ ๑,๐๐๐ นยั แลทะลไุปในพระอรยิสจัทัง้ ๔ ฉะนี ้เพราะ 

สติปัญญาของท่านมาก เป็นวิสัยของพระอัครสาวกเบ้ืองขวา เพราะฉะน้ันจึงจะสามารถ

จะตรัสรู้แทงตลอดถึงมหัคคตธรรมน้ันได้ มหัคคตธรรมกับปริตตธรรมเป็นของคู่กัน  

เพราะมีธรรมน้อยก่อนแล้วบังเกิดธรรมมาก เช่นพระจูฬปัณถกได้เรียนคาถาว่า  
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ระโช หะระณงั ระชงั หะระต ิและพระสารบีตุรไดฟ้งัคาถาวา่ เย ธมัมา เหตปุปัภะวา  

เท่านี้ แล้วก็สามารถตรัสรู้แทงตลอดไปในธรรมที่มากนั้นได้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับ

พระบาลีว่า มะหัคคะตา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๖. อัปปะมาณา ธัมมา

ในบทที่ ๓๖ นั้น พระบาลีว่า อัปปะมาณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นไม่มีประมาณ ญาณปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมนั้น

ก็ไม่มีประมาณ เม่ือจะมีอุปมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า แลพระปัจเจกพุทธเจ้า  

และพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วนั้น แลยังจะมาในเบื้องหน้านั้น 

ก็ประมาณไม่ได้ ฉันใดก็ดี ธรรมที่แสดงมาทั้งนี้ก็มีอุปไมยเหมือนกันฉะนั้น ที่ท่าน

ประมาณไวว้า่แปดหม่ืนส่ีพนัพระธรรมขนัธด์งันี ้กป็ระมาณไดโ้ดยสงัขติตนยั เพราะ

เหตุว่าธรรมทั้งหลายที่ได้แสดงมา ตั้งแต่กุสลาเป็นต้นเหล่านี้ เมื่อจะแจกออกไปแต่

บทใดบทหนึ่ง ก็ไม่มีที่จะจบลงไปได้ ที่ได้แสดงมาทั้งนี้แต่โดยสังขิตตนัย พอควรแก่

ความเขา้ใจ สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธะทรงตรสัเทศนาเปน็อทุเทสวาระแตโ่ดยยอ่ๆ 

ฉะนี ้กก็ำาหนดได้ถงึส่ีหม่ืนสองพนัพระธรรมขนัธ ์เพราะฉะนัน้จงึสมกบัพระบาลวีา่ 

อัปปะมาณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๓๗. ปะริตตารัมมะณา ธัมมา

ในบทที ่๓7 นัน้ พระบาลวีา่ ปะรติตารมัมะณา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลาย 

มีอารมณ์น้อย โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายกระทำาความยินดีให้น้อยลง  

หรือกระทำาความยินดีให้หมดไป ไม่มีอารมณ์คือว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านดังนี้

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า ธรรมทั้งหลายอย่างไรที่ว่ากระทำาให้อารมณ์

น้อยลง ไม่กระทำาให้อารมณ์ฟุ้งซ่านไป ขอท่านจงได้แสดงเพื่อให้เกิดความเลื่อมใส

ต่อไป ณ กาลบัดนี้

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า มรณธรรมนี้แลเป็นธรรมที่ยังอารมณ์ให้น้อยลง  

แลไม่กระทำาอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านไป อารมณ์จะฟุ้งซ่านไปก็เพราะเหตุที่ได้เห็นรูป  

ฟังเสียง เป็นต้น เพราะฉะนั้นอารมณ์จึงฟุ้งซ่านไป เมื่อบุคคลผู้ใดมีธรรมเป็น 
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อารมณ์อยู่ในสันดานแล้ว บุคคลผู้นั้นก็มีความยินดีน้อย จัดได้ชื่อเป็นผู้ไม่ประมาท 

แลมีอารมณ์อันน้อยลง เป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆ ฉะนี้ ดังมีใน 

พระอัปปมาทธรรมที่พระองค์ทรงตรัสถามภิกขุบริษัทว่า ท่านทั้งหลายคิดถึง

มรณธรรมวันละเท่าใด ภิกขุองค์หนึ่งจึงทูลว่า ข้าพระองค์คิดถึงความตายในเวลา 

เมือ่ไปบณิฑบาตวา่ เรายงัไมท่นัจะกลบัจากบณิฑบาต ก็จะตายเสยีในระหวา่งทีเ่ดนิ

ไปบณิฑบาตฉะนี ้สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธะกท็รงตรสัตเิตยีนวา่ ยงัมคีวามประมาท 

อย่ ูฉะนี ้ภกิขอุงคห์นึง่จงึทลูวา่ ขา้พระองคค์ดิถงึมรณธรรมในเวลาเมือ่จะฉนัจงัหนัวา่  

เรายังไม่ทันจะกลืนอาหารลงไปในลำาคอ ก็จะตายเสียในระหว่างกำาลังที่จะกลืน 

คำาอาหารลงไปดังนี้ สมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสติเตียนว่า ยังมีความประมาท

มากอยู่ ฉะนี้ ภิกขุองค์หนึ่งจึงทูลว่า ข้าพระองค์คิดถึงมรณธรรมตามลมอัสสาสะ

ปัสสาสะว่า เราหายใจออกไปแล้วไม่หายใจกลับเข้ามา ก็จะตายเสียในระหว่าง

ลมอัสสาสะปัสสาสะนั้น ดังนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะก็ทรงตรัสสรรเสริญว่า  

ดกูอ่น ภกิขผุ้เูหน็ภยัในชาต ิถา้ทา่นปรารถนาจะยงัความยนิดใีหน้อ้ยลง กจ็งมนสกิาร

กำาหนดถงึมรณธรรมตามลมอสัสาสะปสัสาสะนีเ้ถดิ กจ็ะบงัเกดิความสงัเวชสลดใจ  

ได้ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระคุณรัตนะทั้ง ๓ ประการ อันเป็นเครื่องป้องกัน 

สรรพภัยทั้งปวง อันจะบังเกิดมีมาถึงแก่ท่านทั้งหลาย ทั้งภายในแลภายนอก

ดูก่อนภิกขุทั้งหลายผู้เห็นภัยในชาติ เมื่อพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายองค์ใด

มาระลึกถึงมรณธรรมอยู่เป็นนิตย์อย่างนี้แล้ว พระโยคาวจรเจ้าองค์นั้นก็ชื่อว่าเป็น

ผู้ไม่ประมาท และกระทำาอารมณ์ให้น้อยลง ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า 

ปะริตตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้

๓๘. มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๓๘ นั้น โดยพระบาลีว่า มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา แปลว่า  

ธรรมทั้งหลายมีอารมณ์มาก ยังอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านมากดังนี้ โดยความอธิบายว่า  

ความยินดีในรูปก็มีมาก ความยินดีในเสียงก็มีมาก ความยินดีในกลิ่นก็มีมาก ความ

ยนิดใีนรสกม็มีาก ความยนิดใีนสมัผสักม็มีาก ความยนิดใีนธรรมกม็มีาก เมือ่บคุคล

ผู้ใดมีความยินดีมากในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านี้แล้ว บุคคล

ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์มากฉะนี้
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พระสกวาทฯี จึงถามขึน้วา่ บุคคลมคีวามยนิดมีากในกามคณุทัง้ ๕ จะมโีทษ

อย่างไร จะได้แก่บุคคลผู้ใด?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า บุคคลมากไปด้วยกามคุณทั้ง ๕ นั้น ย่อมมีโทษ

เมื่อภายหลัง ดังมีบุคคลเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า พระบรมโพธิสัตว์ของเราได้เสวย 

พระชาติเป็นพระเจ้าสักกมันธาตุราช ในกาลคร้ังนั้นมีความปรารถนาจะเรียนวิชา 

ให้สำาเร็จ ด้วยหวังพระทัยว่าจะหานางแก้ว ครั้นได้นางแก้วตามความประสงค์แล้ว  

ก็ปรารถนาเป็นพระบรมจักรพรรดิราชสืบต่อไป ครั้นได้เป็นพระบรมจักรพรรดิราช 

ดังความประสงค์แล้ว ก็ปรารถนาเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ในทวีปทั้งสี่สืบต่อไป  

ครั้นได้เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ในทวีปทั้งสี่สมความประสงค์แล้ว ก็ปรารถนาเป็นใหญ่

กวา่เทวดาตอ่ไป ครัน้ได้เปน็ใหญ่กวา่เทวดาสำาเรจ็ดงัความประสงคแ์ลว้ กป็รารถนา

เปน็ใหญก่วา่พระอนิทรต์อ่ไป แตไ่ม่สมความประสงค ์กลบัตกลงมาจากสวรรคด์งันี ้

เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา ดังนี้

๓๙. อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา

ในลำาดบันีจ้ะไดแ้สดงในบทที ่๓๙ สบืตอ่ไป โดยนยัพระบาลวีา่ อปัปะมาณา

รัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีอารมณ์ไม่มีประมาณ กระทำาความยินดี

มากไม่มีสิ้นสุด โดยความอธิบายว่า จิตของปุถุชนนั้น อารมณ์ไม่มีประมาณ ยินดี

ในลาภไมม่ปีระมาณ ยินดใีนยศไมม่ปีระมาณ ยนิดใีนความสรรเสรญิกไ็มม่ปีระมาณ  

ยินดีในความสุขก็ไม่มีประมาณ เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงตรัสว่า อัปปะมาณารัม

มะณา ธัมมา ฉะนี้ เมื่อจะชี้ตัวอย่างให้เป็นพยาน ก็ได้แก่นิทานสุนัขจิ้งจอก 

ที่ลักมนต์ของพราหมณ์ไป ก็ปรารถนาเป็นใหญ่กว่าสัตว์ในป่าหิมพานต์ คร้ันได้

สำาเรจ็ดังความประสงคข์องตนแลว้ กป็รารถนาจะเปน็ใหญก่วา่มนษุย ์กห็าไดส้ำาเรจ็ 

ดังความปรารถนานัน้ไม ่เพราะตนเปน็สตัว์เดยีรัจฉานไมรู้่จกัประมาณตน จนแก้วห ู

แตกตายไปฉะนั้น เพราะฉะนั้นจึงว่าจิตของปุถุชนไม่มีประมาณ สมกับพระบาลี

ว่า อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๓๙ ก็ยุติลง 

แต่เพียงนี้ฯ
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๔๐. หีนา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้แสดงในติกมาติกาบทที่ ๔๐ ต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า หีนา 

ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายยังอารมณ์ให้เลวตำ่าช้า โดยความอธิบายว่า กามคุณ

ทั้ง ๕ เป็นธรรมอย่างตำ่า กระทำาให้สัตว์เลวทรามตำ่าช้า สมดังพระบาลีว่า หีโน  

คมัโม โปถุชชะนโิก อะนะรโิย แปลวา่ ความประกอบในความสขุ หโีน เปน็ธรรมอนัตำา่ชา้ 

เลวทราม คมัโม เปน็ธรรมของชาวบ้าน โปถชุชะนโิก เปน็ธรรมของปถุชุน อะนะรโิย  

ไม่ใช่ธรรมของพระอริยเจ้า ดังนี้ โดยความอธิบายว่า กามคุณทั้ง ๕ คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านี้ เมื่อบุคคลผู้ใดประพฤติให้เป็นไปมากอยู่ในจิตสันดาน

แลว้ กก็ระทำาใหบ้คุคลผ้นูัน้ตกตำา่อย่ใูนโลก คือกระทำาใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพ

ทั้งสามไม่มีกำาหนดชาติ ไม่สามารถจะยกตนให้พ้นจากสังสารทุกข์นี้ได้ เพราะเป็น

โลกียธรรม ยังสัตว์ให้หมุนเวียนไปต่างๆ ไม่อาจจะยังตนให้พ้นจากสังสารทุกข์นี้ได้  

ดังบุรุษที่มีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในภรรยาซึ่งเป็นชู้กับบุรุษผู้เป็นน้องชาย คร้ันน้องชาย

ฆ่าให้ตายแลว้กไ็ปบงัเกดิเปน็งเูหลอืม ครัน้ตายจากงเูหลอืมแล้วกไ็ปบงัเกิดเปน็สนุขั 

ครัน้ตายจากสุนขัแล้วก็ไปบังเกิดเปน็โค เวยีนวา่ยตายเกดิอย่ใูนเรอืนแหง่ภรรยานัน้ 

เพราะโทษแหง่กามคณุ ดว้ยเหตฉุะนีจ้งึเรยีกชือ่วา่ หนีาธรรม เปน็ธรรมอนัพระอรยิเจา้ 

ทั้งหลาย อันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน ไม่ได้สรรเสริญว่าเป็นธรรม

อันประเสริฐ ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า หีนา ธัมมา ฉะนี้

๔๑. มัชฌิมา ธัมมา

ในบทที่ ๔๑ นั้นมีพระบาลีว่า มัชฌิมา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมี

อารมณ์เป็นอย่างกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่ร้อนไม่เย็น โดยความอธิบายว่า อารมณ์นั้นดี 

กไ็มด่ ีชัว่กไ็มช่ัว่ เลวกไ็มเ่ลว ประณตีกไ็มป่ระณีต เปน็กลางๆ อยู่ เพราะฉะนัน้ สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธะจึงได้ทรงตรัสว่า เป็นหนทางแห่งอริยมรรคทั้ง ๘ มีสัมมาทิฏฐิ

เปน็ตน้ ถา้จะวา่เปน็อเุบกขากไ็ดอ้ย่ ูเพราะอารมณน์ัน้ไมย่นิดยีนิรา้ย เปรยีบเหมอืน 

เรือข้ามฟากออกจากท่าแล้ว แต่ยังไม่ทันถึงฝั่ง อยู่แต่ในระหว่าง ธรรมที่ชื่อว่า 

มัชฌิมา นั้นก็ได้แก่อารมณ์ที่ออกจากทุกข์แล้ว แต่ยังไม่ทันถึงสุข ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่า  

มัชฌิมา ธัมมา ดังนี้ฯ



พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย ๑7๑

๔๒. ปะณีตา ธัมมา

ในบทที ่๔๒ นัน้มพีระบาลวีา่ ปะณีตา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลายประณีต 

โดยความอธบิายวา่ บุคคลทีต่ัง้อยู่ในศีล ๕ ศลี ๘ อนัเปน็ไปกบัดว้ยพระไตรสรณคมน ์

นัน้ ประณตีกวา่บคุคลทีไ่มไ่ดต้ัง้อย่ใูนศลี ๕ ศีล ๘ อนัเปน็ไปกับด้วยพระไตรสรณคมน ์ 

พระสกิทาคาประณีตกว่าพระโสดาบัน พระอนาคาประณีตกว่าพระสกิทาคา  

พระอรหันต์ประณีตกว่าพระอนาคา พระอัครสาวกประณีตกว่าพระปกติสาวก 

พระปัจเจกพุทธเจ้าประณีตกว่าพระอัครสาวกทั้งปวง พระพุทธเจ้าประณีตกว่า

พระปัจเจกพุทธเจ้า ปณีตธรรมเป็นธรรมละเอียดกว่ามัชฌิมาธรรม มัชฌิมา

ธรรมละเอียดกว่าหีนาธรรม โดยความอธิบายว่า คนหยาบกับคนละเอียดต่างกัน 

ธรรมที่ช่ือว่าปณีตธรรมนั้น ได้แก่ธรรมของบุคคลผู้มีสติ ดังเร่ืองฉัตตปาณิอุบาสก  

ขณะกำาลังเข้าเฝ้าและฟังธรรมพระบรมศาสดาอยู่นั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จ

มายังที่ประทับของพระพุทธองค์ ฉัตตปาณิอุบาสกจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับ

พระราชาหรือไม่หนอ หากเราไม่ลุกขึ้นต้อนรับ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็อาจจะ 

ทรงกริว้ แตห่ากเราลุกขึน้ตอ้นรบั ก็จักได้ชือ่วา่เปน็ผ้ใูหค้วามเคารพพระราชา แตห่า

ไดเ้คารพพระบรมศาสดาและพระสทัธรรม (ซึง่เปน็ธรรมอนัประณตีกวา่) ไม ่ครัน้คิด

แลว้ดังนี ้จึงตดัสนิใจไมล่กุขึน้ตอ้นรบัพระราชา นัง่ฟงัธรรมในทีอ่นัควรขา้งหนึง่ตอ่ไป  

แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๔๒ ก็ยุติแต่เพียงนี้ฯ

๔๓. มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๔๓ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 

มัจฉัตตะนิยะตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีทิฏฐิอันผิด เป็นธรรมอันเที่ยงที่จะ

ไปสู่ทุคติ โดยความอธิบายว่า ทิฏฐิอันเห็นผิดนั้นมีอยู่ ๓ ประการคือ อุจเฉททิฏฐิ ๑  

สัสสตทิฏฐิ ๑ อกิริยทิฏฐิ ๑ ความเห็นว่าบุญบาปไม่มี หรือเห็นว่าตายแล้วไม่เกิด  

สูญไป ทั้งน้ีเรียกว่า อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นของเที่ยงไม่กลับกลอกยักย้าย

แปรผนั เชน่วา่เดยีรัจฉานกเ็ป็นเดียรจัฉาน เดยีรจัฉานไมก่ลับเปน็มนุษย ์ความเหน็

เชน่นีเ้รยีกชือ่วา่ สสัสตทฏิฐ ิความเหน็วา่ไมต่อ้งบำาเพ็ญบญุกุศล ส่ิงใดถงึกำาหนดแล้วก็ 

สำาเร็จไปเอง ความเห็นเช่นน้ีเรียกช่ือว่า อกิริยทิฏฐิ ทิฏฐิท้ังสามประการเหล่าน้ีเท่ียงท่ีจะ 

ไปสู่อบายภูมิทั้ง ๔ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา ดังนี้
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๔๔. สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา

ในบทที่ ๔๔ นั้นมีพระบาลีว่า สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา แปลว่า ธรรม 

ท้ังหลายมีทิฏฐิอันชอบ แลเป็นธรรมอันเท่ียงท่ีจะไปสู่นิพพาน โดยความอธิบายว่า ทิฏฐิ 

อนัชอบนัน้มอีย่ ู๔ ประการ ทกุเข ญาณงั ความเหน็ในปญัจขนัธท์ัง้ ๕ วา่ เปน็ทกุข ์๑  

ทกุขสมทุเย ญาณงั ความเหน็ในตนวา่เปน็ทีบ่งัเกดิขึน้แหง่ทกุข ์๑ ทกุขนโิรเธ ญาณงั  

ความเหน็ในธรรมวา่เปน็เครือ่งดับทกุขไ์ด้จรงิ ๑ ทกุขนโิรธคามนิยิา ปฏปิทายะ ญาณงั  

ความเห็นในพระนิพพานว่าเป็นหนทางดับทุกข์ได้ ๑ ความเห็นทั้ง ๔ ประการนี้แล  

ท่านเรียกชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐินั้นแปลว่า ความเห็นดีเห็นชอบ ความเห็นดี

เห็นชอบนี้แลเที่ยงที่จะไปสู่สุคติ โดยความอธิบายว่า ความเห็นธรรมของจริงเป็น

ความเห็นชอบ ความเห็นชอบนั้นก็คือ ความเห็นสมมุติว่าเป็นธรรมไม่จริง ธรรม

ที่โลกสมมุติตามใจนั้นแล เป็นธรรมไม่จริง เมื่อเห็นตามสมมุติถอนสมมุติเสียได้

แล้วเรียกว่า วิมุตติธรรม ที่เป็นวิมุตติธรรมนี้แล เรียกว่า ความเห็นจริงเห็นชอบ  

เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา ดังนี้

๔๕. อะนิยะตา ธัมมา

ในบทที่ ๔๕ นั้นมีพระบาลีว่า อะนิยะตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 

ไม่เที่ยง บุญก็ไม่เที่ยง บาปก็ไม่เที่ยง โดยความอธิบายว่า ปุถุชนนั้น บุญก็กระทำา 

บาปกส็ร้าง แตไ่มเ่ทีย่งทีจ่ะไปส่สูวรรค ์และไมเ่ทีย่งทีจ่ะไปส่นูรก เพราะไมเ่ปน็ใหญ ่

เมื่อเวลาใกล้จะตาย ถ้าบุญส่งให้ก็ไปสวรรค์ ถ้าบาปส่งให้ก็ไปนรก เพราะเหตุฉะนี้ 

จึงแปลว่า เป็นธรรมไม่เที่ยง ในเวลาอาสัญกรรมใกล้จะตาย เพราะฉะนั้นจึงสมกับ

พระบาลีว่า อะนิยะตา ธัมมา ฉะนี้ฯ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๔๕ ก็ยุติแต่เพียง

เท่านี้

๔๖. มัคคารัมมะณา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๔๖ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 

มคัคารมัมะณา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลายมพีระอริยมรรคเปน็อารมณ์ โดยความ

อธิบายว่า ธรรมดาว่าพระอริยเจ้าก็ย่อมยินดีแต่ในหนทางของพระอริยเจ้า เหมือน

หนึ่งพระโสดาบันท่านก็ยินดีในธรรมที่ท่านละไว้แล้ว ๓ อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ  
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ความถือตัวถือตน ๑ วิจิกิจฉา ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ๑ สีลัพพตปรามาส  

ความลูบคลำาในวัตรปฏิบัติอย่างอื่นๆ ๑ การละธรรมทั้งสามประการนี้เป็นอารมณ์

แห่งพระโสดาบันบุคคล พระสกิทาคาละธรรม ๓ ประการนี้ และทำากามราคะและ

ปฏิฆะให้เบาบางลง พระอนาคาละธรรมทั้ง ๕ ประการนี้เป็นอารมณ์ พระอรหันต์

ละสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ ประการเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า  

มัคคารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๔๗. มัคคะเหตุกา ธัมมา

ในบทที่ ๔7 นั้นมีพระบาลีว่า มัคคะเหตุกา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 

อันเป็นเครื่องอุดหนุนแก่พระอริยมรรค โดยความอธิบายว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็น 

หิตานุหิตประโยชน์แก่พระอริยมรรคนั้น มีอยู่ ๓ ประการ ธรรมทั้ง ๓ ประการนั้น

ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลนั้นแปลว่า ละเสียจากบาป สมาธินั้นแปลว่า จิตถอน 

จากบาป ตั้งอยู่ในที่ชอบ ไม่ตกไปในบาป ปัญญานั้นแปลว่า รู้จักกิเลส เครื่อง 

เศร้าหมองไม่มีในจิต จิตไม่ตกไปในกิเลส ความที่รู้ว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองไม่มี

ในจิต ดังนี้ เรียกชื่อว่า ปัญญา ธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญานี้แล  

เป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระอริยมรรค หรืออีกประการหนึ่ง ความเห็นเป็น 

พระไตรลกัษณญาณกจ็ดัวา่ปญัญาในทีน่ีเ้หมอืนกนั เพราะฉะนัน้จงึสมกับพระบาลี

ว่า มัคคะเหตุกา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๔๘. มัคคาธิปะติโน ธัมมา

ในบทที่ ๔๘ นั้นมีพระบาลีว่า มัคคาธิปะติโน ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย

ทีเ่ปน็ใหญใ่นทางทีจ่ะดำาเนนิไปส่พูระนพิพานนัน้ ก็ไดแ้กน่สิยัทีแ่กก่ลา้ จงึจะดำาเนนิ

ไปสู่พระนิพพานได้ ถ้านิสัยไม่แก่กล้าแล้ว ก็ดำาเนินไปไม่ได้ ธรรมที่เป็นใหญ่ในที่นี้

ก็ได้แก่ที่นิสัยอย่างตำ่าเพียงแสนมหากัปป์ อย่างยิ่งเพียง ๑๖ อสงไขย ถ้ายังไม่ครบ

ก็ยังเป็นไปไม่ได้ บุคคลที่มีบารมีอ่อนแอ มีนิสัยอ่อนแออยู่นั้น ก็ได้แก่พระจุลกาล 

ได้บรรพชาแล้วก็ต้องสึกออกไปเป็นฆราวาสอีก ดังนี้ บุคคลผู้มีนิสัยบารมีเป็นใหญ่

ในที่จะดำาเนินไปสู่พระนิพพานได้นั้น ก็ได้แก่พระมหากาลผู้พี่ชายของจุลกาล ฉะนี้

แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๔๘ ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฯ
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๔๙. อุปปันนา ธัมมา

เบื้องหน้าแต่นี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๔๙ สืบต่อไป โดยนัย 

พระบาลีว่า อุปปันนา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแล้ว โดยความ

อธบิายวา่ ธรรมทัง้หลายทีเ่ปน็สมมตกิจิหรอืวมิตุตกิจิ ถา้บงัเกดิขึน้แลว้กเ็รยีกวา่ชือ่  

อุปปันนา ธัมมา ทั้งสิ้น

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า อย่างไรจึงเรียกว่าสมมติธรรม อย่างไรจึง 

เรียกว่าวิมุตติ?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า ธรรมเหล่าใดที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ธรรม

เหล่านั้นช่ือว่าเป็นธรรมสมมติทั้งสิ้น ธรรมเหล่าใดที่เป็นพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  

สังฆรัตนะ ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นวิมุตติทั้งสิ้น หรืออีกนัยหนึ่ง โลกเรียกว่าสมมติ 

พระนิพพานเรียกว่าวิมุตติ ฉะนี้

พระสกวาทีฯ จึงถามขึ้นว่า สมมตินั้นบังเกิดขึ้นแก่ใคร วิมุตตินั้นบังเกิดขึ้น

แก่ใคร?

พระปรวาทีฯ จึงวิสัชนาว่า สมมตินั้นก็เกิดขึ้นแก่นันทมาณพที่ไปกระทำา

สมัครสังวาสกับนางอุบลวรรณาเถรี จนธรณีสูบเอาไปดังนี้ จึงชื่อว่าสมมติบังเกิด

ขึ้นแล้ว วิมุตตินั้นก็บังเกิดขึ้นแก่พระยสกุลบุตรเมื่อเวลาไปดูอาการฟ้อนรำาแล้วเกิด

ความเบื่อหน่าย ฉะนั้น แสดงมาทั้งนี้โดยย่อๆ พอให้สมกับพระบาลีว่า อุปปันนา 

ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๐. อะนุปปันนา ธัมมา

ในบทที่ ๕๐ นั้นมีพระบาลีว่า อะนุปปันนา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 

ไม่บังเกิดขึ้นแล้ว โดยความอธิบายว่า บุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้ว ธรรมที่จะนำา

ความสุขมาให้นั้น ก็ไม่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น ครั้นดับขันธ์ลงก็คงไปบังเกิดในนรก 

เช่นอยา่งนายจนุทสกุรเปน็ตน้ ฉะนัน้อกีนยัหนึง่โดยพทุธประสงค์วา่ อนนัตรยิกรรม ๕  

และ นิวรณธรรม ๕ อย่างนี้ ถ้ามีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้ว มรรคผลธรรมวิเศษสิ่งใด  
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ก็ไม่บังเกิดแก่บุคคลผู้นั้น จัดเป็นสัคคาวรณ์ (ห้ามสวรรค์) มัคคาวรณ์ (ห้ามมรรค) 

ไปดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะนุปปันนา ธัมมา ดังนี้

๕๑. อุปปาทิโน ธัมมา

ในบทที ่๕๑ นัน้ โดยนยัพระบาลวีา่ อปุปาทโิน ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลาย

อันบังเกิดขึ้นแล้ว โดยความอธิบายว่า อุปปาทินธรรม นี้ เป็นธรรมของพระอริยเจ้า 

เมือ่บังเกดิในบคุคลผ้ใูด กยั็งบคุคลผ้นูัน้ใหเ้ปน็พระอรยิเจา้ ธรรมของพระอรยิเจา้นัน้

ก็คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ธรรมทั้ง ๙ เหล่านี้ ถ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของแท้ 

ของจริง และเป็นของไม่เส่ือมส้ินไป อีกนัยหนึ่งท่านประสงค์ว่า พระพุทธเจ้า  

พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั้น ก็เรียก

ชื่อว่า อุปปาทิโน ธัมมา สุดแต่เป็นธรรมบังเกิดขึ้นแล้ว ก็จัดได้ชื่อว่าอุปปาทินธรรม 

ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อุปปาทิโน ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาใน 

ติกมาติกาบทที่ ๕๑ โดยสังขิตตกถาเพียงเท่านี้ฯ

๕๒. อะตีตา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๕๒ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลีว่า 

อะตีตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายที่ล่วงไปแล้ว ที่จัดเป็นกุสลา กุศลก็ดี หรือ

ร่างกายที่จัดเป็นธาตุทั้ง ๔ หรือจัดเป็นอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ ที่เกิดขึ้นแล้ว 

และดับสูญไปนั้นก็ดี เรียกชื่อว่า อะตีตา ธัมมา ทั้งสิ้น

๕๓. อะนาคะตา ธัมมา

ในบทที่ ๕๓ นั้น พระบาลีว่า อะนาคะตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 

ทีย่งัมาไมถึ่ง โดยความอธบิายวา่ บญุกด็ ีบาปกด็ ีทีบ่คุคลไดก้ระทำาโดยกายวาจาใจ

แล้ว แลยังไม่เห็นผลนั้น ก็ชื่อว่าอนาคตธรรม หรืออีกนัยหนึ่งว่า สัตว์ที่บังเกิดแล้ว

และยังไม่ถึงแก่ความตายนั้น ก็เรียกชื่อว่าอนาคตธรรม หรืออีกประการหนึ่ง บุคคล

ทีส่ร้างบารมยีงัไมเ่ตม็ทีแ่ละมรรคผลธรรมวเิศษกยั็งไมเ่กดิมนีัน้ กเ็รียกชือ่วา่อนาคต

ธรรมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะนาคะตา ธัมมา ฉะนี้ฯ
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๕๔. ปัจจุปปันนา ธัมมา

ในบทที่ ๕๔ นั้น โดยพระบาลีว่า ปัจจุปปันนา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลาย 

อันบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยความอธิบายว่า ธรรมที่เป็นปัจจุบันนั้นก็คือ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี้แลชื่อว่า ปัจจุบันธรรม โดย

ความเปน็จรงิกค็อืไมเ่ทีย่ง มคีวามเกดิขึน้แลว้ กต็อ้งมคีวามดบัไปเปน็ธรรมดา และ 

เป็นทุกข์เหลือที่จะทน จนตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับไป ไม่มีวิสัยที่จะฝ่าฝืน และไม่เป็น

ไปตามอำานาจของท่านผู้ใด อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้แลเป็นปัจจุบันธรรม แลเป็น

วิปัสสนาปัญญา เป็นธรรมที่คงทนต่อความเพียร เมื่อบุคคลผู้ใดเห็นปัจจุบันธรรม 

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้ให้แจ้งชัดแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จัดเป็นผู้สามารถจะยังศีล  

สมาธ ิปญัญา ใหบ้รสิทุธิบ์รบิรูณข์ึน้ในตนได ้เพราะอารมณข์องปจัจบุนัธรรมนัน้นอ้ย  

ยอ่มเปน็อารมณอ์นัสะดวกด ีปจัจบุนัธรรมน้ี เมือ่บคุคลผู้ใดมารู้แจง้เหน็ชดัตามความ

เปน็จรงิอยา่งไรแลว้ บคุคลผ้นูัน้กเ็ปน็ผ้ไูมฝ่า่ฝนืและไมต่อ้งแกไ้ขยกัยา้ย เมือ่เปน็อย่ ู

อย่างไรก็รู้ตามเห็นตามไปอย่างนั้น ก็เป็นทางสัมมาทิฏฐิปฏิบัติอยู่เอง เพราะมา 

รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไร ย่อมถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ ซ่ึงพระองค์ 

ทรงบณัฑรูเทศนาไวว้า่ อะสังหิรงั อะสังกุปปงั แปลวา่ ธรรมไมง่อ่นแงน่คลอนแคลน 

และเป็นธรรมไม่กำาเริบจลาจล เป็นธรรมทนต่อความเพียรจริงดังนี้ ปัจจุบันธรรม

นี้แล เป็นมัชฌิมาปฏิปทา หนทางปฏิบัติอย่างกลาง เมื่อจะสันนิษฐานตามนัย 

พระสุตตันตโวหารแลวินัยบัญญัติ ปรมัตถ์ ๔ ธรรมทั้ง ๓ ปิฎก ที่พระองค์ทรงตรัส

สอนพระปัญจวัคคีย์ภิกขุนั้น ก็มีพระพุทธประสงค์จะให้เห็นตามความที่เป็นจริง 

โดยสภาพอันเป็นปัจจุบันนี้เอง เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า ปัจจุปปันนา  

ธัมมา ฉะนี้ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๕๔ ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ฯ

๕๕. อะตีตารัมมะณา ธัมมา

เบ้ืองหนา้แตน่ีจ้ะไดว้สิชันาในตกิมาตกิาบทที ่๕๕ สบืตอ่ไป โดยนยัพระบาลวีา่  

อะตีตารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีอดีตเป็นอารมณ์ โดยเนื้อความว่า 

บคุคลมาระลกึถงึทานศีลทีต่นได้บำาเพญ็ไวแ้ลว้ใหเ้ปน็อารมณว์า่ ทานทีเ่ราไดใ้หแ้ลว้

ด้วยตดัรากมจัฉรยิะตระหนีเ่สยีได ้แลจติของเรากเ็ปน็จติบริสทุธิ ์สะอาด ปราศจาก
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โลภมจัฉรยิธรรมแลว้ แลจดัเปน็จาคานสุต ิแปลวา่ระลกึถงึกเิลสทีต่นละไดแ้ลว้ดงันี้

ก็ดี หรือ สีลานุสติ แปลว่าระลึกถึงศีลที่รักษาแล้ว ด้วยละโลภะ โทสะ โมหะ เสีย

ได้ แลจิตของเราก็เป็นจิตผ่องใส สะอาด ปราศจากอภิชฌาพยาบาทได้แล้วดังนี้ก็ดี  

บุคคลมาระลึกถึงคุณแห่งทาน ศีล เป็นต้น ที่ตนได้บำาเพ็ญไว้แล้วก็ดี ก็จัดได้ชื่อว่า

อตีตารมณ์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อะตีตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๖. อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๕๖ นั้นมีพระบาลีว่า อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรม

ทั้งหลายมีอนาคตเป็นอารมณ์ โดยเนื้อความว่า บุคคลมาคิดถึงตนว่า นัตถิ ญาณัง 

อะปญัญสัสะ คณุะสัมปตัต ิส่ิงหนึง่ส่ิงใดเปน็ตน้วา่ญาณหรอืปญัญากด็ยีงัไมม่แีกเ่รา 

เราก็ยังไม่ได้ไม่ถึงซึ่งคุณธรรมอะไร ยัมหิ ญาณัญจะ ถ้าเรามีญาณมีปัญญาแล้วไซร้ 

นพิพานงั สนัตเิก กจ็ะไดช้ือ่วา่ เราเปน็ผ้นูัง่ใกลก้บัพระนพิพาน ดงันี ้เมือ่บคุคลมาคิดถงึ

แตค่วามโงข่องตนขึน้แลว้ แลมาอตุสาหะบำาเพญ็ฌานสมาบตั ิแลวมิตุตญิาณทสัสนะ  

คอืความร้แูจง้เหน็ชดัในพระนพิพานธรรม เพือ่จะใหบ้งัเกดิในตน ดงันี ้กจ็ดัไดช้ือ่วา่ 

อนาคตารมณ์ สมกับพระบาลีว่า อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๗. ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๕7 นั้น โดยนัยพระบาลีว่า ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา แปลว่า 

ธรรมทั้งหลายมีปัจจุบันเป็นอารมณ์แห่งจิต โดยเนื้อความว่า บุคคลผู้มาพิจารณา

ตนว่า ในเวลานี้เรามีความสุขเพราะกุศลวิบาก คือผลแห่งสุจริตทั้ง ๓ ในเวลานี้เรา 

มคีวามทกุขเ์พราะอกุศลวบิาก คอืผลแห่งทจุรติทัง้ ๓ ดงันี ้โดยความอธบิายวา่ บคุคล

ผู้มีสติไม่เผลอไปในเวลาเมื่อได้เสวยสุขทุกข์อันบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้ว เอาวิบาก

แหง่สจุรตินัน้ใหเ้ปน็อารมณ ์ไมต่อ้งไปแสวงหาทีอ่ืน่ไกล โดยพระพุทธประสงค์นัน้ก็

คือ ให้พิจารณาในสติปัฏฐานทั้ง ๔ นั้นเอง เรียกชื่อว่า ปัจจุปปันนารัมมะณะธรรม  

เพราะเป็นธรรมบังเกิดอยู่ที่เฉพาะหน้า ตามอิริยาบถทั้ง ๔ เพราะฉะนั้นจึง 

สมกบัพระบาลวีา่ ปจัจปุปนันารมัมะณา ธมัมา ฉะนี ้แก้ไขมาในตกิมาตกิาบทที ่๕7  

แต่โดยสังขิตตกถาเพียงเท่านี้ฯ
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๕๘. อัชฌัตตา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๕๘ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลี

ว่า อัชฌัตตา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นภายใน โดยเนื้อความว่า ธรรม

ที่เป็นภายในนั้น ท่านประสงค์ธรรม ๒ ประการ คือ ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศล ๑ ธรรม

ที่เป็นฝ่ายอกุศล ๑

ธรรมท่ีเป็นฝ่ายกุศลนั้นคือฌานทั้ง ๕ ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลนั้นคือนิวรณ์  

๕ ธรรมทั้งสองนี้ ก็จัดเป็นอัชฌัตตธรรม บังเกิดขึ้นในภายในอย่างหนึ่ง หรืออีก 

นัยหนึ่งอาการ ๓๒ ซึ่งจัดเป็นดิน ๒๐ นำ้า ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ เหล่านี้ก็ดี หรือจัดเป็น 

อายตนะ ๖ คอื จกัข ุโสตะ ฆานะ ชวิหา กาย ใจ เหลา่นีก้ด็ ีจะเรยีกชือ่วา่ อชัฌตัตกิธรรม 

ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อัชฌัตตา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๕๙. พะหิทธา ธัมมา

ในบทที ่๕๙ นัน้มีพระบาลีวา่ พะหิทธา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลายอนัเปน็

ภายนอก โดยเนื้อความว่า ดิน นำ้า ไฟ ลม อันเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั่วไป อันเป็น

ตะวนัดวงพระอาทติยก็์ดี จะเรยีกวา่ เตโชธาตกุด็ ีหรอืพืน้แผน่ดนิ เรยีกวา่ ปฐวธีาตุ

ก็ดี หรือลมพัดทั่วไปให้ใบไม้ไหว แลลมพายุใหญ่พัดให้ต้นไม้หักล้มลง หรือลมพายุ

พัดให้นำ้าฝนตกลงมาที่เรียกว่า วาโยธาตุก็ดี หรือนำ้าทั่วไปซึ่งมีในบึงบางห้วยหนอง 

เป็นต้น ที่เรียกว่า อาโปธาตุก็ดี หรืออายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เหล่านี้ก็จัดเป็น พาหิระกะธรรม ทั้งสิ้น ดังนี้ เพราะฉะนั้น

จึงสมกับพระบาลีว่า พะหิทธา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๖๐. อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา

ในบทที ่๖๐ นัน้มีพระบาลีวา่ อชัฌตัตะพะหทิธา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลาย 

อันมีทั้งภายในและภายนอก โดยเนื้อความว่า ธรรมที่จัดเป็นภายในภายนอกนั้น 

ก็เป็นเหตุอาศัยซึ่งกันและกันไป ธรรมภายในก็เป็นเหตุให้ละกิเลสภายนอกได้ 

ธรรมภายนอกก็เป็นเหตุให้ละกิเลสภายในได้ เปรียบเหมือนหนึ่งพระปทุมกุมารได้

ทัศนาการเห็นดอกปทุมชาติบัวหลวงแล้ว ก็บังเกิดโยนิโสมนสิการ พิจารณาเห็น
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โดยพระไตรลักษณญาณแล้ว ก็ได้สำาเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอำานาจพระ 

ไตรลกัษณญาณ แตต่อ้งอาศัยธรรมภายนอก คอืดอกปทมุชาตบิวัหลวงเปน็เหตกุอ่น  

จึงสำาเร็จได้ เพราะเหตุนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา ดังนี้

อีกประการหนึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็จัดเป็น พาหิระกะธรรม เพราะ

เป็นธรรมเกิดขึ้นเป็นสัตว์ เป็นบุคคล ต้องอาศัยเหตุภายนอกคือมารดาบิดาก่อน 

จึงจะบังเกิดขึ้นได้ วิญญาณนั้นไซร้เป็นธรรมภายใน มารดาบิดาเป็นธรรมภายนอก  

ความแกน่ัน้กมี็ ๒ ประการ คอื ปฏจิฉนันะชรา ความแกภ่ายใน ๑ อปัปฏจิฉนันะชรา  

ความแก่ภายนอก ๑ พยาธิ ความเจ็บกายไม่สบายใจก็มีอยู่ ๒ คือ ความเจ็บปวด

บงัเกดิขึน้ ความไมส่บายในใจ เจบ็ใจ แคน้ใจ จดัเปน็อชัฌัตตกิธรรมภายใน ความตาย

เป็นพาหิรกธรรมภายนอก ความตายก็มีอยู่ ๒ ประการ คือ ตายด้วยโรค บังเกิดขึ้น

ภายในกาย เรยีกวา่ อชัฌตัตมรณธรรมภายใน ๑ ตายดว้ยเครือ่งศาสตราวธุ เปน็ตน้ 

อันเกิดขึ้นด้วยความเพียรของท่านผู้อื่น เรียกว่า พาหิรกมรณธรรมภายนอก ๑  

เพราะเหตนุัน้ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เปน็ตน้เหลา่นี ้เมือ่จะกลา่วถงึโสกปรเิทวทกุข ์

ต่างๆ นั้นแล้ว ก็มีนัยเช่นเดียวอย่างเดียวกัน บางทีบังเกิดแต่เหตุภายในอาศัยเหตุ

ภายนอกก็มี บางทีบังเกิดแต่เหตุภายนอกอาศัยเหตุภายในก็มี เพราะฉะนั้นจึงได้

ชื่อว่า อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา นี้ แก้ไขมาในติกมาติกาบทที่ ๖๐ แต่โดยสังเขป

เพียงเท่านี้ฯ

๖๑. อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๖๑ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลี

ว่า อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายอันมีอารมณ์เป็นภายใน โดย 

เนื้อความว่า พระโยคาวจรเจ้าผู้แสวงหาซึ่งความสุขสำาราญใจ แลมาเจริญฌาน

สมาบัติให้บังเกิดขึ้นในตน เพราะฌานสมาบัตินั้นเป็นธรรมบังเกิดขึ้นในภายใน

ท่านทั้งหลายเหล่านี้ย่อมแสวงหาแต่ความระงับ เพ่งเอาแต่สมาบัติให้เป็นอารมณ์ 

เช่นเดียวกับสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตร เมื่อเวลาเขาจะเอาไปฆ่า พระสารีบุตร

จึงไปเตือนให้สติ ก็ระลึกถึงฌานที่ตนเคยได้เจริญนั้นได้ ก็เพ่งฌานความระงับนั้น 

ให้เป็นอารมณ์แล้ว ก็เหาะหนีรอดความตายไปได้
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โดยความอธิบายว่า ก็ได้แก่ธรรมที่เย็นใจ ความบริสุทธิ์ใจเย็นใจนี้แล เป็น

ธรรมภายในแผ่ซ่านออกไปให้เป็นอารมณ์ในภายนอก บุคคลจะได้ประสบซึ่ง 

ความสุขกายสบายจิตทั้งภายในแลภายนอกนั้น ก็ต้องอาศัยธรรมภายในดวงเดียว 

มคีวามบรสิทุธ์ิใจแผ่ซา่นออกไปเปน็อารมณภ์ายนอก ธรรมภายในคอืความบรสิทุธิ์

ภายในใจดวงเดียวนี้แล ย่อมสามารถจะยังสรรพทุกข์ภัยอุปัทวันตรายทั้งปวง 

ให้เข้าไประงับดับเสียได้ สมดังนัยพระพุทธสุภาษิตว่า ปะริตตัง พุทธะมันตานัง  

ปะวะรัง สัพพะมันตานัง อัชฌัตติกะพาหิเรชาตัง อันตะรายัง วิสาสะนัง ปะริตตา 

นุภาเวนะ ละภันติ สัพพะมังคะลัง ดังนี้

โดยความอธิบายว่า ธรรมภายในคือใจบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าธรรม 

มปีระมาณนอ้ย ปะรติตงั แปลวา่ พระนพิพาน เปน็ธรรมมปีระมาณนอ้ย ธรรมนอ้ย

ดวงเดียวนี้แล พุทธะมันตานัง เป็นมนต์ของพระพุทธเจ้า ปะวะรัง สัพพะมันตานัง  

และเป็นมนต์อันประเสริฐกว่ามนต์ทั้งปวง อัชฌัตติกะพาหิเรชาตัง อันตะรายัง  

วิสาสะนัง อันตรายอันหนึ่งอันใดซึ่งบังเกิดมีภายในแลภายนอก ก็ย่อมเสื่อมสูญไป

โดยอำานาจแห่งพระปริตร คือพระนิพพานเป็นธรรมมีประมาณน้อยนี่เอง ปะริตตา  

นุภาเวนะ ละภันติ สัพพะมังคะลัง สรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้ประสบซึ่งความสุข

สำาราญใจกไ็ดเ้พราะอานภุาพแห่งพระปรติรอนัเปน็ธรรมมอีารมณภ์ายในอยา่งเดยีว 

เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๖๒. พะหิทธารัมมะณา ธัมมา

ในบทท่ี ๖๒ นัน้มีพระบาลีวา่ พะหิทธารมัมะณา ธมัมา แปลวา่ ธรรมทัง้หลาย 

อันมีอารมณ์เป็นภายนอก โดยเนื้อความว่า บุคคลทั้งหลายเมื่อได้ประสบซึ่งเวทนา

อนัใดอนัหนึง่แล้ว ก็ยอ่มเอารปูเปน็อารมณ ์เพราะรปูนัน้เปน็พาหริกธรรมภายนอก 

ส่วนเวทนานั้นก็หาได้ระงับลงไม่ กลับได้เสวยซึ่งเวทนากล้ายิ่งๆ ยิ่งขึ้นไป เปรียบ 

เหมอืนจนัทคหาบณัฑติ ทีไ่ดป้ระสบซึง่ความทกุขเวทนาแลว้ แลเพง่เอารปูภายนอก

เป็นอารมณ์ จนถึงแก่ความตายไปด้วยพวกโจรนั้น

โดยความอธิบายว่า ความไม่สงบระงับใจ คือความเดือดร้อนขึ้นในใจ  

แต่ใจนั้นก็เป็นธรรมชาติด้ินรนเดือดร้อนอยู่โดยปกติธรรมดาของตนแล้ว มิหนำาซำ้า 
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ยังเอาธรรมภายนอก ซึ่งมิใช่ธรรมเครื่องระงับเข้ามาเป็นอารมณ์อีกเล่า ก็ย่ิงร้อน 

หนกัทวีขึน้ไป เพราะเหตนุัน้ สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึไดท้รงตรัสเทศนาสัง่สอนแก่ 

พุทธบริษัททั่วไปว่า ธรรมภายนอกไม่ใช่ธรรมเครื่องระงับ และไม่ใช่ธรรมของเรา 

ตถาคต ดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า พะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้

๖๓. อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา

ในบทที่ ๖๓ นั้นโดยนัยพระบาลีว่า อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา  

แปลว่า ธรรมทั้งหลายมีภายในแลภายนอกเป็นอารมณ์ โดยเนื้อความว่า ธรรม 

ทัง้หลายมอีารมณเ์ปน็ ๒ บงัเกดิขึน้พรอ้มกนัแล้วแลถอืเอาเปน็อารมณ์ เพราะเหตนุัน้ 

จงึชือ่วา่ อชัฌัตตะพะหิทธารมัมะณา ธัมมา ดงันี ้เมือ่จะชีบ้คุคลทีไ่ดส้ำาเรจ็มรรคผล

ธรรมวิเศษให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยอำานาจแห่งธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ ก็มีที่มามาก

เป็นอเนกประการ

ดังพระภกิษ ุ๓๐ รปูไดเ้หน็พยบัแดดแลว้ ก็นกึเปรียบเทยีบกบักายของตนวา่ 

ธรรมในกายของเรานี้ก็เช่นเดียวกับพยับแดดฉะนี้ ในทันใดนั้น สมเด็จพระศาสดา 

กท็รงเปลง่พระรศัมไีปใหต้อ้งกายของพระภกิษ ุ๓๐ รปูนัน้ แลว้จงึทรงตรสัเทศนาวา่  

เอสะธัมโม สะนันตะโน ธรรมดวงเดียวน้ีแลเป็นธรรมของเก่า เป็นธรรมของพระอริยเจ้า  

ธรรมดวงเดียวเป็นธรรมของเก่านั้นคือพระนิพพานนี้เอง พระภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น

ก็ได้บรรลุอาสวักขัยเป็นพระอรหันตขีณาสพ เหาะลอยมาสู่สำานักสมเด็จพระบรม

ศาสดา แลว้จงึกลา่วสรรเสรญิซึง่พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆโ์ดยอเนกปรยิาย 

โดยความอธิบายว่า พระอริยเจ้าท่านเอาธรรมภายนอกเปรียบกับธรรมภายใน  

เอาธรรมภายในออกเป็นอารมณ์ภายนอกดังนี้ เพราะฉะนั้นจึงสมกับพระบาลีว่า 

อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฉะนี้ แสดงมาในติกมาติกาบทที่ ๖๓ แต่โดย

สังเขปกถาก็ยุติลงเพียงเท่านี้ฯ

๖๔. สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา

ในลำาดับนี้จะได้วิสัชนาในติกมาติกาบทที่ ๖๔ สืบต่อไป โดยนัยพระบาลี

ว่า สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา แปลว่า ธรรมทั้งหลายเป็นไปกับด้วยความ 
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คบัแคน้นัน้ กเ็พราะความทีไ่ดเ้หน็ซึง่อนฏิฐารมณ ์อนัไมเ่ปน็ทีร่กัทีป่รารถนาของตน  

เป็นต้นว่า ได้เห็นโจรผู้ร้ายหรือได้เห็นสัตว์ดุร้ายต่างๆ มี เสือ หมี เป็นต้น หรือ

บางทีได้เห็นบุคคลต่างๆ มีเจ้าหนี้และบุคคลผู้ประทุษร้ายแก่ตน เป็นต้น เช่นกับ 

พระอานนท์ถึงซึ่งความคับแค้นขึ้นในใจ เพราะได้เห็นช้างนาฬาคิรีวิ่งเข้ามาจะ

ประทุษร้ายแก่ตนกับพระพุทธเจ้า ในกาลครั้งนั้น พระอานนท์ก็บังเกิดความ 

เดือดร้อนคับแค้นขึ้นในใจ เพราะความที่ได้เห็นฉะนี้ฯ

๖๕. อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา

ในบทที ่๖๕ นัน้มพีระบาลวีา่ อะนทิสัสะนะสปัปะฏิฆา ธมัมา แปลวา่ ธรรม

ทั้งหลายบังเกิดคับแค้นขึ้นในใจเพราะความที่ไม่ได้เห็น โดยเนื้อความว่าบุคคล 

ทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อเวลาได้ประสบซึ่งความพลัดพรากจากสัตว์แลสังขารอันเป็น

ที่รักที่เจริญใจ หรือเม่ือเวลาทรัพย์แลสมบัติฉิบหายไปด้วยภัยอันใดอันหนึ่งก็ดี  

ย่อมบังเกิดความคับแค้นขึ้นในใจเพราะความที่ไม่ได้เห็น

ดังมีบุคคลเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ว่า ยังมีบุรุษผู้หนึ่งไปเรียนมนต์ปลาอยู่ใน

สำานักของอาจารย์แห่งหนึ่ง ครั้นจำาได้จนชำานิชำานาญแล้ว จึงลาอาจารย์ไปกระทำา

บริกรรมอยู่ที่หาดทรายริมฝั่งแม่นำ้าแห่งหนึ่ง ตั้งความเพียรบริกรรมไปๆ ก็ไม่เห็น

ปลามา ตัวเองบังเกิดความคับแค้นขึ้นในใจ คร้ันรู้ถึงอาจารย์ อาจารย์จึงบอกว่า

ท่านอย่าบริกรรมลืมตาขึ้น ปลามันกลัว บุรุษนั้นก็กระทำาตามลัทธิของอาจารย์  

นัง่หลบัตาบรกิรรมไป อาจารย์ก็จับปลามาใสล่งในบอ่ทีบ่รุษุนัน้บรกิรรมอย่ ูครัน้บรุษุ

นั้นลืมตาขึ้นก็ได้เห็นปลา ก็บังเกิดความดีใจ สิ้นความคับแค้นในใจ ดังนี้ เพราะเหตุ

นั้นจึงได้ชื่อว่า อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา ฉะนี้ฯ

๖๖. อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา

ในบทที่ ๖๖ นั้น โดยมีนัยพระบาลีว่า อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา  

แปลว่า ธรรมทั้งหลายจะมีความคับแค้นในใจก็ไม่ใช่ จะไม่เห็นก็ไม่ใช่ แต่ดับกิเลส 

ได้โดยอาศัยอำานาจของตนเอง โดยเนื้อความ อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา นี้ก็ 

ได้แก่ นิโรธธรรม ด้วยอรรถว่าด้วยความเห็นและความไม่เห็น ได้แก่เมื่อนิโรธธรรม



พระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย ๑๘๓

บังเกิดขึ้นแล้ว นิวรณ์ธรรมทั้ง ๕ ก็ดับไป โอวาทคำาสั่งสอนอันใดอันหนึ่งก็ดับไป  

วิตก วิจาร ปีติ สุข ก็ไม่มีในนิโรธธรรม เพราะฉะนั้นจึงแปลว่า จะคับแค้นก็ไม่ใช่ 

จะเห็นก็ไม่ใช่ แต่ละกิเลสได้ด้วยความไม่ต้องเห็นนั้นก็ได้แก่พระอริยมรรค ไม่เห็น 

ก็จริงอยู่ แต่รู้ว่าตัณหาราคะ โทสะ โมหะ ไม่มี เปรียบเหมือนบุคคลนอนหลับ 

ฝันไปได้เห็นรูปสัตว์ต่างๆ มีเสือและช้างเป็นต้น บุคคลนอนหลับแลฝันไปนั้น  

จะเห็นก็ไม่ใช่ ถ้าจะว่าเห็นหรือ เสือช้างก็ไม่มี ถ้าจะว่าไม่เห็นหรือ ก็เห็นในฝัน 

ไปแล้วฉันใดก็ดี พระธรรมที่ชื่อว่า อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ก็มีอุปมาอุปไมย

เหมือนกันกับบุคคลที่นอนหลับฝันไป ฉะนั้นฯ

อาตมารับประทานวิสัชนามาในพระอภิธรรมมาติกา ๒๒ ติกะ ๖๖ มาติกา  

แต่โดยสังเขปกถาพอเป็นธรรมสวนานิสงส์ก็ยุติลงโดยสมควรแก่กาลเพียงเท่านี้  

เอวังฯ

(จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง)



รายชื่อหนังสือของชมรมพุทธศาสน์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่แล้ว

 *๑. พุทธศาสนปฏิบัติอย่างไร

  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๘,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๒. โสฬสธรรม

  ธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๘,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๓. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

  ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒7 ๒๐,๐๐๐ เล่ม

 *๔. อัตตโนประวัติ

  อัตตโนประวัติ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒7 ๑๐,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒7 ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๕. อนาลโยบูชา

  พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ขาว อนาลโย และประวัติวัดถ้ำากลองเพล

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒7 ๑๐,๐๐๐ เล่ม



๑๘๕

 *๖. ประทีปในต่างแดน

  พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

 *7. สัตตรัตน์

  พระธรรมเทศนา พระอาจารย์หลุย จันทสาโร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

 *๘. บทสวดมนต์ฉบับกัลยาณชน พร้อมคำาแปล

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๒๐,๐๐๐ เล่ม

 *๙. ธัมมวโรวาท

  พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๑๐. ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

  ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๕,๐๐๐ เล่ม

 *๑๑. ประทีปแห่งทวีปเอเชีย

  โดย เซอร์ เอดวิน อาร์โนลด์

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๑๒. พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

  โดย สมเด็จพระญาณสังวร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๐ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๑๓. พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

  ประวัติชีวิต - คติธรรม - ธรรมเทศนา

  โดย พระครูนันทปัญญาภรณ์

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ ๒๐,๐๐๐ เล่ม



๑๘๖ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

 *๑๔. พระอุบาสีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

  อัตตโนประวัติ ธรรมบรรยาย และคิริมานนทสูตร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๑ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๑๕. แสงส่องใจให้เพียงพรหม

  พระธรรมนิพนธ์

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๐,๐๐๐ เล่ม

 *๑๖. พุทธศาสนสุภาษิต

  พระธรรมนิพนธ์

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๔ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๑7. ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

  พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๑๘. ชีวประวัติ หลวงพ่อเกษม เขมโก

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๑๙. พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓7 ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๒๐. สุมงคลปูชา

  พระปัญญาพิศาลเถระ (ไพบูลย์ สุมงคโล)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓7 ๑๒,๐๐๐ เล่ม

 *๒๑. ราชสังวรญาณปูชา

  พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๘ ๒๐,๐๐๐ เล่ม



๑๘7

 *๒๒. ชีวิตและสังคมที่สมบูรณ์

  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๘ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๒๓. ธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๒๔. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๒๕. พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๒๖. มรดกธรรม

  พุทธทาส อินทปัญโญ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๒7. พระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๒๘. สมาธิ

  อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๒๙. หยดน้ำาบนใบบัว

  พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๓๐. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ

  ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ 7,๐๐๐ เล่ม

 *๓๑. ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๒,๐๐๐ เล่ม



๑๘๘ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

 *๓๒. ธรรมะสำาหรับผู้บริหาร

  พระเทพบัณฑิต

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๕,๐๐๐ เล่ม

 *๓๓. อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖,๐๐๐ เล่ม

*๓๔. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

*๓๕. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

 ๓๖. พระอาจารย์วัน อุตฺตโม

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

*๓7. เทสโกวาท

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๘,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔7 ๓,๐๐๐ เล่ม

 *๓๘. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๒,๐๐๐ เล่ม

 ๓๙. พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔,๕๐๐ เล่ม

 ๔๐. วัณณาภมหาเถรบูชา

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔7 ๑๒,๐๐๐ เล่ม

 ๔๑. คำาพ่อแม่

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔7 ๑๕,๐๐๐ เล่ม

  พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔7 ๓,๐๐๐ เล่ม



๑๘๙

 ๔๒. มณีรัตน์ อัญมณีแห่งไพรสณฑ์

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔7 ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๔๓ ตำารายาสมุนไพร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔7 ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๔๔. หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๘,๐๐๐ เล่ม

 ๔๕. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพระศาสนา

  พระราชประวัติ พระธรรมเทศนา

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๔๖. ประวัติพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)

  พระครูภาวนากิจโกศล (หลวงปู่สอ พันธุโล)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๔7. ประวัติและธรรมคำาสอน

  พระครูวิจิตรกิตติคุณ (หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต)

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖,๐๐๐ เล่ม

 *๔๘. ตามรอยพระพุทธองค์

  หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖,๐๐๐ เล่ม

 ๔๙. ๘๖ ปี หลวงปู่จันทา ถาวโร

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖,๐๐๐ เล่ม

 *๕๐. ฐานสโมบูชา 

  หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

  พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๖,๐๐๐ เล่ม



๑๙๐ อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

 *๕๑. ธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ ผู้มากมีบุญ

  พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๕๒. รำาลึกวันวาน

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 ๕๓. กุลเชฏฐาภิวาท ฉบับสมบูรณ์

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๘,๐๐๐ เล่ม

 ๕๔. ใต้จิตสำานึก หลวงปู่ขาว อนาลโย

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

 *๕๕. ๑๐๑ ญาณทรรศน์

  พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕7 ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๕๖. ๑๐๒ ญาณสังวรธรรม

  สารธรรมในสมเด็จพระญาณสังวร

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๘,๐๐๐ เล่ม

 *๕7. หลวงปู่แหวน สุจิณโน

  ปฏิปทา จริยาวัตร และธัมโมวาท

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๘,๐๐๐ เล่ม

 ๕๘. อาจาริยบูชา พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

  ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

  พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘,๐๐๐ เล่ม

*หนังสือหมดแล้ว



๑๙๑

ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

๑. เพือ่เผยแพรห่ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาใหแ้พรห่ลายและเปน็ทีเ่ขา้ใจ 

อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่สมาชิกและผู้สนใจ

แนวทางปฏิบัติ

๑. เผยแพร่ธรรมะให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ โดยการจัดเทศน์หรือปาฐกถา

ธรรมตามโอกาสอันควร

๒. เผยแพรธ่รรมะให้แก่สมาชิกและผูส้นใจ โดยการจดัหาหนงัสอืหรอืวารสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สมาชิกได้ศึกษา

๓. ส่งเสริมให้สมาชิกผู้สนใจได้มีการฝึกอบรมทางด้านสมาธิภาวนา

๔. ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจไปคารวะครูบาอาจารย์ และบำาเพ็ญ 

ธรรมปฏิบัติ

๕. เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยน ยืม หนังสือธรรมะอันมีคุณค่า

ระหว่างสมาชิกด้วยกัน

๖. ชักชวนให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวาระอันสำาคัญตาม

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชน

7. เผยแพร่ธรรมะให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ โดยการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ

ที่น่าสนใจ





ประวัติ พระธรรมเทศนา และพระอภิธรรมสังคิณีมาติกาบรรยาย

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ให้พากันเข้าวัดนะ

วัดดูจิตใจของเรา ต้องวัดเสมอ

นั่งก็วัด นอนก็วัด เดินยืนก็วัด

วัดเพราะเหตุใด

ให้มันรู้ไว้ว่าจิตเรามันดีหรือไม่ดี

ไม่ดีจะได้แก้ไข ต้องวัดทุกวัน

ตัดเสื้อตัดผ้าก็ยังต้องวัดไม่ใช่เรอะ

ไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะ

อาจาริยบูชา พ
ระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ประวัติ พ

ระธรรมเทศนา และพ
ระอภิธรรมสังคิณ

ีมาติกาบรรยาย

บุญคือความสุข

บุญคือความเจริญ

บุญคือคุณงามความดี...

ถ้าใจเราไม่สงบ มันก็ไม่มีความสุข

ปฏิบัติไว้อย่าให้มันขาดซี่

ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อย

ต้องหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเสียก่อนจึงจะนอน

ทีงานการละ อุตสาหะทำาจนเหงื่อไหล

จนเหน็ดจนเหนื่อย

งานภายในของเราล่ะ เราไม่รักษาใครจะรักษาล่ะ
อาจาริยบูชา 


