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ค�ำน�ำ

 หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตเถระ  ปรากฏว่ามีท่านผู้สนใจมาก  เป็นที่น่า

ภูมิใจ  สมกับประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาท่ีชาวไทยนับถือเป็นชีวิตจิตใจตลอดมา  

ทั้งนี้ทราบจากคราวที่  “ศรีสัปดาห์”  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในพระราชพิธีรัชดาภิเษก  เพื่อแจกเป็น

ธรรมทานจ�านวนหลายพันเล่ม  ซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คงไม่ต�่ากว่า  ๒  แสนบาท  เมื่อแถลงให้ทราบ 

ทาง “ศรีสัปดาห์” เพื่อแจกทาน  ก็มีท่านที่สนใจมารับเป็นจ�านวนมาก  จนหนังสือไม่พอแจก 

และหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว  ทราบว่าทาง “ศรีสัปดาห์” ต้องพิมพ์เพิ่มอีกจ�านวน ๒ พันเล่ม   

เพื่อเป็นน�้าใจแด่ท่านที่เป็นสมาชิกแห่ง “ศรีสัปดาห์” แม้เช่นนั้นก็ยังไม่พอแก่ความต้องการ   

จ�าเป็นต้องขอความเห็นใจที่ “ศรีสัปดาห์” ไม่สามารถปฏิบัติกับทุกท่านได้โดยทั่วถึง  ดังนี้ จึง 

ท�าให้รู้สึกว่าหนังสือประวัติท่านเล่มนี้เป็นที่สนใจแก่ชาวพุทธเราอยู่มาก

 ด้วยเหตุนี้  ในวาระต่อมาจึงได้คิดรวมศรัทธากันจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีก  โดยขอให้ผู้เขียน

ประวัติท่านเป็นผู้น�าในการจัดพิมพ์  หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์องค์ส�าคัญนี้จึงได้ส�าเร็จเป็น 

เล่มขึ้นมาด้วยก�าลังศรัทธาของท่านที่ใจบุญทั้งหลาย  แต่ไม่สามารถออกนามให้ทั่วถึงไว้ ณ ที่นี่ได้  

เพราะมากท่านด้วยกันที่ร่วมบริจาค  จึงขออภัยทุกท่านด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง  กรุณายึดมั่น

ตามหลักธรรมว่า  “บุญย่อมเกิดที่น�้าใจของท่านผู้เป็นต้นเหตุแห่งศรัทธาบริจาค  ไม่เกิดในที่อื่นใด   

และใจจะเป็นผู้รับผลแห่งบุญทั้งหลายที่ตนบ�าเพ็ญไว้แล้ว”  ท่านจะเป็นสุขใจตลอดกาล  ไม่มีอะไร

มากวนใจ

 หนังสือเล่มนี้ผู ้เขียนมีความมุ่งหมายประสงค์ให้ทุกท่านที่มีศรัทธาเป็นเจ้าของด้วยกัน  

พิมพ์เป็นธรรมทานได้ทุกโอกาส  ไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด  ส่วนจะพิมพ์เพื่อจ�าหน่ายจึงขอ 

สงวนลิขสิทธิ์  ดังที่เคยปฏิบัติมาทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นต้นฉบับ  เพื่อเทิดทูนพระศาสนาและครู

อาจารย์ตามก�าลังด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคณุท่านพระอาจารย์ม่ันผูเ้ป็นเจ้าของประวตั ิ  จงก�าจดัภัย

พบิตัสิารพัดอันตราย  อย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลาย  ขอให้มีแต่คุณธรรมที่พึงปรารถนาและความสุข

กายสบายใจ  เพราะอ�านาจแห่งบุญเป็นที่พึ่งพิงอิงแอบแนบเนื้อท่านไปตลอดสาย  อย่าได้มีวัน

เสื่อมคลายหายสูญ  จงสมบูรณ์พูนผลไปด้วยสมบัติอันอุดมมงคลนานาประการ  ตลอดวันย่างเข้าสู่

พระนิพพานอันเป็นบรมสุขทุกทั่วหน้ากัน  เทอญ.   
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1

ประวัติ

ท่ำนพระอำจำรย์มั่น  ภูริทัตตเถระ

 ชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 

ที่ท่านก�าลังอ่านอยู่ขณะนี้  ผู้เขียน* ได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามก�าลังความสามารถ 

จากพระอาจารย์หลายท่านท่ีเคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุค ๆ  จนถึงวาระสุดท้าย  

แต่คง ไม่ถูกต้องแม่นย�าตามประสงค์เท่า ไรนัก  เพราะท่านที่จดจ�ามาและผู้รวบรวมคง ไม่อาจรู้และ

จ�า ได้ทุกประ โยค  และทุกกาลสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบ�าเพ็ญและแสดง ให้ฟัง ในที่ต่าง ๆ  กัน  ถ้า

จะรอ ให้จ�า ได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะน�ามาลงก็นับวันจะลบเลือนและหลงลืม ไปหมด  คง ไม่มี

หวัง ได้น�ามาลง ให้ท่านผู้สน ใจ ได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอน  

 ดังน้ันแม้จะเป็นประวัติที่ ไม่สมบูรณ์ท�านองล้มลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประ โยชน์

อยู่บ้าง  การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภาย ใน 

ที่ท่านรู้เห็นเฉพาะ ใจแล้วแสดง ให้ฟังนั้น  จะเขียนเป็นท�านองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของ 

พระสาวกทั้งหลายดังที่ ได้เห็น ในต�าราซึ่งแสดง ไว้ต่าง ๆ  กัน  เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะ ได้เห็นร่องรอย 

ทีธ่รรมแสดงผลแก่ท่านผู้สน ใจปฏบิตัติามมาเป็นยคุ ๆ  จนถงึสมัยปัจจบัุน  หาก ไม่สมควรประการ ใด 

แม้จะเป็นความจริงดังที่ ได้ยินได้ฟังมาจากท่าน  แต่ก็หวังว่าคง ได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลาย  

เนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู ้สน ใจ ในธรรมอาจ ได้คติข้อคิดบ้าง  จึง ได้ตัดสิน ใจเขียนท้ังที่  

ไม่สะดวก ใจนัก

 ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ  เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควร ได้รับยกย่อง 

สรรเสรญิอย่างยิง่จากบรรดาศิษย์ผูอ้ยู ่ใกล้ชดิท่าน  ว่าเป็นอาจารย์วปัิสสนาชัน้เยีย่ม ในสมัยปัจจบุนั  

จากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูง  ผู้ที่อยู่ ใกล้ชิด ได้มี โอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมา 

ท�า ให้ปราศจากความสงสัย ในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ ในภูมิธรรมขั้น ใด  ท่านมีคนเคารพนับถือ

มาก  ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ในภาคต่าง ๆ  เกือบทั่วประเทศ ไทย  นอกจากนั้นท่านยังมีสานุศิษย์

ทั้งนักบวชและฆราวาส ในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อม ใส ในท่านอย่างถึงใจตลอดมา  

ท่านมีประวัติงดงามมาก  ทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้าย

ไม่มีความด่างพร้อยเลย  ซึ่งเป็นประวัติที่หา ได้ยาก ในสมัยปัจจุบัน  ความเป็นผู้มีประวัติอันงดงาม

  *  ท่านอาจารย์พระมหาบัว  ญาณสัมปันโน
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ตลอดสายนี้   รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็น ไหน ๆ  

 ท่านก�าเนิด ในสกุลแก่นแก้ว  โดยนายค�าด้วงเป็นบิดา  นางจันทร์เป็นมารดา  นับถือ

พระพุทธศาสนาประจ�าสกุลตลอดมา  เกิดวันพฤหัสบดี  เดือนยี่  ปีมะแม  วันที่ ๒๐ มกราคม   

พ.ศ. ๒๔๑๓  ที่บ้านค�าบง  ต�าบล โขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  มีพี่น้องร่วมท้องกัน ๙ คน   

แต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง  ๒  คน  ท่านเป็นคนหัวปี  มีร่างเล็ก  ผิวขาวแดง   

มีความเข้มแข็งว่อง ไวประจ�านิสัย  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็ก  พออายุ ได้  ๑๕  ปี ได้บรรพชา

เป็นสามเณรอยู่ ในส�านักวัดบ้านค�าบง  มีความสน ใจและรักชอบ ในการศึกษาธัมมะ  เรียนสูตร 

ต่าง ๆ   ในส�านักอาจารย์ ได้อย่างรวดเร็ว  มีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อย ไม่เป็นที่หนัก ใจ 

หมู่คณะและครูอาจารย์ที่ ให้ความอนุเคราะห์

 เมื่อบวช ได้  ๒  ปี  ท่านจ�าต้องสึกออก ไปตามค�าขอร้องของบิดาที่มีความจ�าเป็นต่อท่าน   

แม้สกึออก ไปแล้วท่านกย็งัมคีวามมัน่ ใจท่ีจะบวชอกี  เพราะมีความรกั ในเพศนกับวชมาประจ�านิสยั  

เวลาสึกออก ไปเป็นฆราวาสแล้ว ใจท่านยังประหวัดถึงเพศนักบวชมิ ได้หลงลืมและจืดจาง  ทั้งยัง 

ปัก ใจว่าจะกลับมาบวชอีก ใน ไม่ช้า  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอ�านาจศรัทธาที่มีก�าลังแรงกล้าประจ�า

นิสัยมาดั้งเดิมก็เป็น ได้

 พออายุ ได้  ๒๒  ปี  ท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นก�าลังจึง ได้ลาบิดามารดา  ท่านทั้งสอง 

ก็อนุญาตตาม ใจ ไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะ ให้ลูกของตนบวชอยู่แล้ว  พร้อมทั้งมีศรัทธา 

จัดแจงบริขาร ในการบวช ให้ลูกอย่างสมบูรณ์  ท่าน ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบ   ใน

ตัวเมืองอุบล  มีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์  ท่านพระครูสีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย ์

ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖   

พระอุปัชฌายะ ให้นามฉายาว่า  ภูริทัต โต   เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้มาอยู่ ในส�านักวิปัสสนากับท่าน

พระอาจารย์เสาร์  กันตสี โล  วัดเลียบ  เมืองอุบล

เกิดสุบินนิมิต

 เมือ่ท่านเร่ิมปฏบิตัวิปัิสสนา ใหม่ ๆ   ในส�านักพระอาจารย์เสาร์  กนัตส ีโล  วดัเลยีบ  อบุล –

ราชธาน ี  ท่านบริกรรมภาวนาด้วยบท  พุท โธ  ประจ�านิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่น ๆ    

ในขั้นเริ่มแรกยัง ไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควร  ท�า ให้มีความสงสัย ในปฏิปทาว่าจะถูก

หรือผิดประการ ใด  แต่มิ ได้ลดละความเพียรพยายาม  ในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอ ให ้
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เย็นใจบ้าง  ในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่า  ท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่า ใหญ่อันรกชัฏ 

ที่เต็ม ไปด้วยขวากหนามจนจะหาที่ด้นดั้นผ่านแทบ ไป ไม่ ได้  ท่านพยายามซอกซอน ไปตามป่านั้น  

จนพ้น ไป ได้ โดยปลอดภัย  พอพ้นจากป่า ไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตา  เดินตามทุ่ง ไป โดยล�าดับ 

 ไม่ลดละความพยายาม  ขณะท่ีเดนิตามทุ่ง ไป ได้พบ ไม้ต้นหนึง่ชือ่ต้นชาต ิ  ซ่ึงเขาตัดล้มลงขอนจมดิน

อยู่เป็นเวลานานปี  เปลือกและกระพี้ผุพัง ไปบ้างแล้ว  ไม้ต้นนั้นรู้สึก ใหญ่ โตมาก  ท่านเองก็ปีนขึ้น

และ ไต่ ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้น  พร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภาย ในและรู้ขึ้นมาว่า   ไม้นี้จะ ไม่มี

การงอกขึ้น ได้อีก   ซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะ ไม่ก�าเริบ ให้เป็นภพ – ชาติสืบต่อ ไปอีกแน่นอน  

 ค�าว่าขอนชาติ  ท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมา  ที่ขอนชาติผุพัง 

ไป ไม่กลับงอกขึ้น ได้อีก  เทียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุด ในอัตภาพนี้แน่ถ้า ไม่ลดละความ 

พยายามเสีย  ทุ่งที่เวิ้งว้างกว้างขวางเทียบกับความ ไม่มีสิ้นสุดแห่งวัฏฏะวนของมวลสัตว์  ขณะที่

ก�าลังยืนพิจารณาอยู่  ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่าง ใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาติ

นั้น  ท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้น  ขณะนั้น

ปรากฏว่าม้า ได้พาท่านวิ่ง ไปอย่างเต็มก�าลังฝีเท้า  ท่านเองก็มิ ได้นึกว่าจะ ไปเพ่ือประ โยชน์อะ ไร 

ณ  ที่ ใด  แต่ม้าก็พาท่านวิ่ง ไปอย่าง ไม่ลดละฝีเท้า  โดย ไม่ก�าหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์  

ใด ๆ   ในขณะน้ัน  ระยะทางที่ม้าพาวิ่ง ไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้นรู้สึกว่า ไกลแสน ไกล โดย ไม่อาจ

จะคาด ได้  ขณะที่ม้าก�าลังวิ่ง ไปนั้น ได้แลเห็นตู้ ใบหนึ่ง  ในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระ ไตรปิฎกซึ่งวิจิตร 

ด้วยเงินสีขาวงดงามมาก  ม้า ได้พาท่านตรงเข้า ไปสู่ตู้นั้น โดยมิ ได้บังคับ  พอถึงตู้พระ ไตรปิฎก  ม้า 

ก็หยุด  ท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระ ไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้า  ส่วน 

ม้าก็ ได้หายตัว ไป ในขณะนั้น โดยมิ ได้ก�าหนดว่า ได้หาย ไป ในทิศทาง ใด  ท่าน ได้เดินตรงเข้า ไปหา 

ตู้พระ ไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้น  ซึ่งมองจากนั้น ไปเห็นมีแต่ป่ารกชัฏที่เต็ม ไปด้วย 

ขวากหนามต่าง ๆ   ไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อ ไปอีก ได้  แต่มิทันจะ ได้เปิดดูตู้พระ ไตรปิฎกว่ามีอะ ไร

อยู่ข้าง ในบ้าง   เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้น

 สุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่น ใจว่า  จะมีทางส�าเร็จตาม ใจหวังอย่างแน่นอน 

ไม่เป็นอย่างอื่นถ้า ไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้น  จากนั้นท่าน ได้ตั้งหน้าประกอบความ

เพียรอย่างเข้มแข็ง  มีบท  พุท โธ  เป็นค�าบริกรรมประจ�า ใจ ในอิริยาบถต่าง ๆ  อย่างมั่น ใจ  ส่วน

ธรรมคือธุดงควัตรที่ท่านศึกษาเป็นประจ�าด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบท

จนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิต  ได้แก่ ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  ไม่รับคหปติจีวรที่เขาถวายด้วย

มือ ๑  บิณฑบาตเป็นวัตรประจ�าวัน ไม่ลดละ  เว้นเฉพาะวันที่ ไม่ฉันเลยก็ ไม่ ไป ๑  ไม่รับอาหาร 
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ที่ตามส่งทีหลัง  คือรับเฉพาะที่ ได้มา ในบาตร ๑  ฉันมื้อเดียว คือฉันวันละหน ไม่มีอาหารว่าง ใด ๆ  

ที่เป็นอามิสเข้ามาปะปน ในวันนั้น ๆ   ๑  ฉัน ในบาตร คือมีภาชนะ ใบเดียวเป็นวัตร ๑  อยู่ ในป่า 

เป็นวัตร  คือเที่ยวอยู่ตามร่ม ไม้บ้าง  ในป่าธรรมดา  ในภูเขาบ้าง  หุบเขาบ้าง  ในถ�้า  ในเงื้อมผา

บ้าง ๑  ถือผ้า ไตรจีวรเป็นวัตรคือมีผ้า  ๓  ผืน  ได้แก่  สังฆาฏิ  จีวร  สบง  (เว้นผ้าอาบน�้าฝน 

ซึ่งจ�าเป็นต้องม ีในสมยัน้ี) ๑  

 ธดุงค์นอกจากนีท่้านกส็มาทานและปฏิบัตเิป็นบางสมัย  ส่วน ๗ ข้อน้ีท่านปฏิบัติเป็นประจ�า

จนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอ ได้ยาก ในสมัยปัจจุบัน  ท่านมีนิสัยท�าจริง ในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอก

การ ใน  ไม่เหลาะแหละ  มีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็ม ใจ  ในอิริยาบถต่าง ๆ  เต็ม ไปด้วย

ความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภาย ใน  ไม่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเข้ามาแอบแฝง ได้ทั้ง ๆ  ที่มี

กิเลสเหมือนสามัญชนทั่ว ๆ   ไป  เพราะท่าน ไม่ยอมปล่อย ใจ ให้กิเลสย�่ายี ได้  มีการต้านทานห�้าหั่น

ด้วยความเพียรอย่าง ไม่ลดละ   ซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มาก   (ตามท่านเล่า ให้ฟัง ในเวลาบ�าเพ็ญ)

  ในระยะต่อมาที่แน่ ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณา ได้แล้ว  ท่านจึงย้อนมาพิจารณา

สุบินนิมิตจน ได้ความ โดยล�าดับว่า  การออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับ

จิต ให้พ้นจากความผิดมีประเภทต่าง ๆ    ซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสรรพทุกข์ 

และป่าอันรกชัฏทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวง  ให้ถึงที่เวิ้งว้าง ไม่มีจุดหมาย  ซึ่งเมื่อ 

เข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวล โดยประการทั้งปวง  ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบ

เหมือนม้าตัวองอาจเป็นพาหนะขับขี่ ไปถึงที่อันเกษม  และพา ไปพบตู้พระ ไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงาม  

แต่วาสนา ไม่อ�านวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียง ได้เห็นแต่มิ ได้เปิดตู้พระ ไตรปิฎกออกชมอย่างสม ใจเต็มภูมิ

แห่งจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่  อันเป็นคุณธรรมยังผู้เข้าถึง ให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือ

ทั่ว ไตร โลกธาตุ  มีความฉลาดกว้างขวาง ในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทร  ไม่มีความคับแค้น 

จนมุม ในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้น  แต่เพราะกรรมอันดีเยี่ยม ไม่เพียงพอ  

บารมี ไม่ ให้ โอกาส  วาสนา ไม่อ�านวย  จึงเป็นเพียง ได้ชมตู้พระ ไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผล ให้

ท่าน ได้รับเพียงขั้นปฏิสัมภิทานุศาสน์  มีเชิงฉลาด ในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถีแก่หมู่ชนพอเป็นปาก

เป็นทางเท่านั้น  ไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควร  ทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่า  การสั่งสอนของท่านพอเป็น

ปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตาม  แต่บรรดาผู้ที่ ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาด�าเนิน  

และธัมมะที่ท่านน�ามาอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาท  แต่ละครั้งละคราว  ล้วนเป็นความซาบซึ้ง 

จับ ใจ ไพเราะเหลือจะพรรณนา  และยากที่จะ ได้เห็น ได้ยินจากที่อื่น ใด ในสมัยปัจจุบัน  ซึ่งเป็นสมัย

ที่ต้องการคนดีอยู่มาก  
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เกิดสมำธินิมิต

 เมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุท โธ  อยู่ที่วัดเลียบ  จังหวัดอุบล ฯ  ขณะที่จิตสงบลง

ปรากฏเป็นอุคคหนิมิตขึ้นมา ในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้า  แสดงอาการพุพองมีน�้าเน่าน�้าหนอง 

ไหลออกมา  มีแร้งกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจาย 

ไปทั่วบริเวณ  เป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณ ในขณะนั้น  เมื่อจิตถอนขึ้นมา  

ในวาระต่อ ไป ไม่ว่าจะนั่งภาวนา  เดินจงกรมหรืออยู่ ในท่าอิริยาบถ ใด  ท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็น 

เครื่องพิจารณา โดยสม�่าเสมอ ไม่ลดละ  จนนิมิตแห่งคนตายนั้น ได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ 

ต่อหน้าท่าน  เมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนัก ๆ  เข้าก็ยิ่งแปรสภาพ ไปต่าง ๆ   ไม่มีทางสิ้นสุด  ท่าน

พยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่าง ๆ  จน ไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจะยุติ

ลง ณ ที่ ใด  ยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่าง ๆ   ไม่มีสิ้นสุด  โดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพัก ๆ  บ้าง  

ปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้าง  แล้วเดิน ไป – มา 

บนภูเขานั้นบ้าง  ปรากฏเห็นก�าแพงขวางหน้ามีประตูบ้าง  ท่านเปิดประตูเข้า ไปดูเห็นมีที่นั่งและ 

ที่อยู่ของพระ  ๒ – ๓  รูปก�าลังนั่งสมาธิอยู่บ้าง  บริเวณก�าแพงนั้นมีถ�้าและเงื้อมผาบ้าง  มีดาบส

อยู่ ในถ�้านั้นบ้าง  มียนต์คล้ายอู่มีสายหย่อนลงมาจากหน้าผาบ้าง  ปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อู่ขึ้น ไปบน

ภูเขาบ้าง  มีส�าเภา ใหญ่อยู่บนภูเขาบ้าง  เห็น โต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ ในส�าเภาบ้าง  มีประทีปตามสว่างอยู่ 

บริเวณรอบ ๆ  หลังเขานั้นบ้าง  ปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้าง  จน ไม่อาจจะตามรู ้

ตามเห็น ให้สิ้นสุดลง ได้

 สิ่งที่ท่าน ได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุ ให้รู้สึกว่ามีมากมายจน ไม่อาจจะน�ามากล่าว ให้จบสิ้น 

ได้  ท่านพิจารณา ในท�านองนี้ถึง  ๓  เดือน  โดยการเข้า ๆ  ออก ๆ  ทางสมาธิภาวนา  พิจารณา ไป 

เท่า ไรก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจน ไม่มีทางสิ้นสุด  แต่ผลที่ปรากฏจากการพิจารณา ไม่ค่อย

มีพอเป็นเครื่องยืนยัน ได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ ใจ  เมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้ว  ขณะ 

กระทบกับอารมณ์ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ทั่ว ๆ   ไปก็เกิดความหวั่น ไหว  คือท�า ให้ดี ใจ  เสีย ใจ  รักชอบและ 

เกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้น ๆ   หาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่มิ ได้  จึงเป็นเหตุ ให้ท่านส�านึก 

ในความเพียรและสมาธิที่เคยบ�าเพ็ญมาว่าคง ไม่ ใช่ทางแน่  ถ้า ใช่ท�า ไมถึง ไม่มีความสงบเย็น ใจและ

ด�ารงตนอยู่ด้วยความสม�่าเสมอ  แต่ท�า ไมกลับกลายเป็น ใจที่วอกแวกคลอนแคลน ไปตามอารมณ์

ต่าง ๆ   ไม่มีประมาณ  ซึ่ง ไม่ผิดอะ ไรกับคนที่เขามิ ได้ฝึกหัดภาวนาเลย  ชะรอยจะเป็นความรู ้

ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนา ไปกระมัง ?  จึง ไม่เกิดผลแก่ ใจ ให้ ได้รับความ 

สงบสุขเท่าที่ควร
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 ท่านจึงท�าความเข้า ใจเสีย ใหม่ โดยย้อนจิตเข้ามาอยู ่ในวงแห่งกาย  ไม่ส่ง ใจ ไปนอก  พจิารณา

อยู่เฉพาะกาย  ตามเบื้องบน  เบื้องล่าง  ด้านขวาง  สถานกลาง  โดยรอบ  ด้วยความมีสติตาม

รกัษา  โดยการเดนิจงกรม ไป – มา  มากกว่าอริยิาบถอืน่ ๆ   แม้เวลานัง่ท�าสมาธภิาวนาเพ่ือพกัผ่อน 

ให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางกาลก็ ไม่ยอม ให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมา  แต่ ให้จิตพิจารณาและ 

ท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่าง ๆ  เท่านั้น  ถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ ให้หลับด้วยการพิจารณา

กายเป็นอารมณ์

 พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพ่ือ ให้ ใจสงบ

ด้วยอุบายนี้  อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบ ไหนกันอีกแน่  ความที่จิต ไม่ ได้พักสงบตัวเลย 

เป็นเวลาหลายวันพร้อมกับ ได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลา  จิตจึงรวมสงบลง ได้อย่างรวดเร็ว

และง่ายดายผิดปรกติ  ขณะที่จิตรวมสงบตัวลง ไป  ปรากฏว่าร่างกาย ได้แตกออกเป็นสองภาค   

และรู้ขึ้นมา ในขณะนั้นว่า  “นี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้ว  ไม่สงสัย”  เพราะขณะที่จิตรวมลง ไป

มีสติประจ�าตัวอยู่กับที่ ไม่เหลว ไหลและเที่ยวเร่ร่อน ไป ในที่ต่าง ๆ  ดังที่เคยเป็นมา  และนี้คืออุบาย

ที่แน่ ใจว่าเป็นความถูกต้อง ในขั้นแรกของการปฏิบัติ  ในวาระต่อ ไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องด�าเนิน 

ไม่ลดละ  จนสามารถท�าความสงบ ใจ ได้ตามต้องการ  และมีความช�านิช�านาญขึ้น ไปตามก�าลัง

แห่งความเพียร ไม่ลดหย่อนอ่อนก�าลัง  นับว่า ได้หลักฐานทางจิต ใจที่มั่นคงด้วยสมาธิ  ไม่หวั่น ไหว

คลอนแคลนอย่างง่ายดาย  ไม่เหมือนคราวบ�าเพ็ญตามนิมิต ในขั้นเริ่มแรกซึ่งท�า ให้เสียเวลา ไปเปล่า

ตั้ง ๓ เดือน  โทษแห่งความ ไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอย ให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็น ไปต่าง ๆ  

ดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั้นแล  อย่างน้อยก็ท�า ให้ล่าช้า  มากกว่านั้นก็ท�า ให้ผิดทาง  และมีทางเสีย 

ไป ได้อย่าง ไม่มีปัญหา

 ท่านเล่าว่า  สมัยที่ท่านออกบ�าเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้ง โน้น  ไม่มี ใครสน ใจท�ากันเลย  ใน

ความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่า  การบ�าเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอม  ไม่เคยมี 

ในวงของพระและพระศาสนาเลย  แม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินธุดงค์ ไป  ซึ่ง 

อยู่ห่างกันคนละฟากทุ่งนา  เขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมาก  ถ้าอยู่ ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้า

บ้านกันหมด  ถ้าอยู่ ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อน ในป่ากันหมด ไม่กล้ามายืนซึ่ง ๆ  หน้าพอ ให้เรา 

ได้ถามหนทางที่จะ ไปสู่หมู่บ้าน ต�าบลต่าง ๆ  บ้างเลย  บางครั้งเราเดินทาง ไปเจอกับพวกผู้หญิงที ่

ก�าลังเที่ยวหาอยู่หากิน  เที่ยวเก็บผักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็ก ๆ  ติด ไปด้วย  พอมองเห็น

พระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องลั่นบอกกันด้วยความตก ใจกลัวว่า  “พระธรรมมาแล้ว”  พร้อม

กับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินเสียงดังตูมตาม  โดย ไม่อาลัยเสียดายว่าอะ ไรจะแตก 
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อะ ไรจะเสียหาย  ส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อน  ถ้าอยู่ ใกล้ป่าหรืออยู่ ในป่าก็พากันวิ่ง 

เข้าป่า  ถ้าอยู่ ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้าน  ส่วนเด็ก ๆ  ที่ ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ ใหญ่ร้อง โวยวายและ

ต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้อง ไห้วิ่ง ไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้น  โดย ไม่มี ใครกล้าออกมารับเอาเด็ก ไป

ด้วยเลย  เด็กจะวิ่งตามผู้ ใหญ่ก็ ไม่ทัน  เลยต้องวิ่งหันรีหันขวางอยู่แถว ๆ  นั้นเอง  ซึ่งน่าขบขันและ 

น่าสงสารเด็กที่ ไม่เดียงสาซึ่งร้อง ไห้วิ่งตามหาผู้ ใหญ่ด้วยความตก ใจและความกลัวเป็น ไหน ๆ    

ส่วนพระธรรมท่านเห็นท่า ไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้อง ไห้ ใหญ่  ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่าน ไป 

ให้พ้น  ถ้าขืน ไปถามเด็กเข้าต้อง ได้เรื่องแน่ ๆ   คือเด็กยิ่งจะกลัวและร้อง ไห้วิ่ง ไปวิ่งมา  และยิ่งจะ

ร้อง ไห้ ใหญ่ ไปทั่วทั้งป่า  ส่วนผู้ ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ ในป่าอย่างกระวนกระวาย  ทั้ง

กลัวพระธรรมกรรมฐาน  ทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีก  ใจเลย ไม่เป็น ใจเพราะ 

ความกระวนกระวายคิดถึงลูก  เวลาพระธรรมผ่าน ไปแล้วแม่วิ่งหาลูก  ลูกวิ่งหาแม่  วุ่นวาย ไป 

ตาม ๆ  กัน  กว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกสาแหรกขาด ไป

พักหนึ่ง  พอออกมาครบถ้วนหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวายเพราะความกลัว

พระธรรมกรรมฐาน ไปยก ใหญ่   ก่อนที่เที่ยวหากินตามปรกติ

 เรื่องเป็นเช่นนี้  โดยมากคนสมัยที่ท่านออกธุดงคกรรมฐานเขา ไม่เคยพบเคยเห็นกันเลย   

จึงแสดงอาการตื่นเต้นตก ใจและกลัวกันส�าหรับผู้หญิงและเด็ก ๆ   ฉะนั้น เมื่อคบกัน ในขั้นเริ่มแรก 

จึง ไม่ค่อยมี ใครสน ใจธัมมะกับพระธุดงค์นัก  นอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมาก  ทั้งนี้อาจจะเป็น

เพราะเหตุหลายประการ  เช่น มารยาทท่านก็อยู่ ในอาการส�ารวมเคร่งขรึม   ไม่ค่อยแสดงความคุ้น

กับ ใครนักถ้า ไม่คบกันนาน ๆ  จนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้ว  และผ้าสังฆาฏิ จีวร สบง อังสะ และบริขาร 

อื่น ๆ   โดยมากย้อมด้วยสีกรักคือสีแก่นขนุน   ซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อม ใส

 เวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรม ในที่ต่าง ๆ   ท่านครองจีวรสีแก่นขนุน  บ่าข้างหนึ่ง

แบกกลด  ซึ่งมีขนาด ใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่ โลก ๆ   ใช้กันทั่ว ๆ   ไป  บ่าข้างหนึ่งสะพายบาตร  ถ้ามี

ด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถว  ครองจีวรสีกรักคล้ายสีน�้าตาล  

เห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ ไม่น้อยส�าหรับผู้ที่ยัง ไม่เคยพบเห็นมาก่อน  และน่าเลื่อม ใสส�าหรับผู้ที่เคย 

รู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้ว  ประชาชนที่ยัง ไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อม ใสก็ต่อเม่ือ

ท่าน ไปพักอยู่นาน ๆ   เขา ได้รับค�าชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่าง ๆ  หลายครั้งหลายคราว  นาน ไป ใจ

ก็ค่อย โอนอ่อนต่อเหตุผลอรรถธรรม ไปเอง  จนเกิดความเชื่อเลื่อม ใสกลายเป็นผู้มีธรรม ใน ใจ  มี

ความเคารพเลื่อม ใส ในครูอาจารย์ผู้ ให้ โอวาทสั่งสอนอย่างถึง ใจก็มีจ�านวนมาก
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 พระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริง ๆ   เข้าถึง ใจประชาชน ได้ดีและท�าประ โยชน์ ได้

มาก โดย ไม่อาศัยค�า โฆษณา  แต่การประพฤติปฏิบัติตัว โดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิต ใจ 

ผู้อื่น ให้เกิดความสน ใจ ไปเอง

 การเที่ยวแสวงหาท่ีวิเวกเพ่ือความสงัดทางกายทาง ใจ ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่าง ๆ   

เป็นกิจวัตรประจ�านิสัยของพระธุดงคกรรมฐานผู้มุ่งอรรถธรรมทาง ใจ  ดังนั้นพอออกพรรษาแล้ว  

ท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุก ๆ  ปี  โดยเที่ยว ไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้

อาศัย โคจรบิณฑบาต  ทางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุก ๆ  ภาค  เพราะมีป่ามีภูเขามาก    

เช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย เลย หล่มสัก  และทางฝั่งแม่น�้า โขงของ 

ประเทศลาว  เช่น ท่าแขก เวียงจันทน์ หลวงพระบาง ที่มีป่าเขาชุกชุมมาก  เหมาะแก่การบ�าเพ็ญ 

สมณธรรม  การบ�าเพ็ญเพียร ในท่าอิริยาบถต่าง ๆ  นั้น  ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ ในสถานที่ ใด ไม่มีการ

ลดละทั้งกลางวันกลางคืน  ถือเป็นงานส�าคัญยิ่งกว่างานอื่น ใด  เพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่น

ไม่ชอบทางการก่อสร้างแต่เริ่มแรกมา  ท่านชอบการบ�าเพ็ญเพียรทาง ใจ โดยเฉพาะ  และ ไม่ชอบ

เกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชน  ชอบอยู่ล�าพังคนเดียว  มีความเพียรเป็นอารมณ์ทาง ใจ  มีศรัทธา

มุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้า  ดังนั้นเวลาท่านท�าอะ ไรจึงชอบท�าจริงเสมอ  ไม่มีนิสัย โกหก

หลอกลวงตนเองและผู้อื่น  

 การบ�าเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ ไปตลอดสาย  ทั้งมีความขยัน  ทั้งมีความทรหด

อดทนและมีนิสัยชอบ ใคร่ครวญ  จิตท่านปรากฏว่ามีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่าง

สม�่าเสมอ  ไม่ล่าถอยและเสื่อม โทรม  การพิจารณากายนับแต่วันที่ท่าน ได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้อง  

ในขั้นเริ่มแรกมาแล้ว ไม่ยอม ให้เสื่อมถอยลง ได้เลย  ท่านยึดมั่น ในอุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและ 

พิจารณากายซ�้า ๆ  ซาก ๆ  จนเกิดความช�านิช�านาญ  แยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกาย ให้เป็นชิ้นเล็ก 

ชิ้น ใหญ่และท�าลายลงด้วยปัญญา ได้ตามต้องการ  จิตยิ่งนับวันหยั่งลงสู่ความสงบเย็น ใจ ไปเป็น

ระยะ ไม่ขาดวรรคขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลา

 ท่านเล่าว่า  ท่าน ไปที่ ใด อยู่ที่ ใด ใจท่านมิ ได้เหินห่างจากความเพียร  แม้ ไปบิณฑบาต   

กวาดลานวัด ขัดกระ โถน ท�าความสะอาด เย็บผ้า ย้อมผ้า เดิน ไปมา ในวัดนอกวัด  ตลอดการ 

ขบฉัน  ท่านท�าความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อน ไหว  ไม่ยอม ให้เปล่าประ โยชน์จาก

การเคลื่อน ไหว ใด ๆ  ทั้งสิ้น  นอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้น  แม้เช่นนั้นท่านยังตั้ง ใจ ไว้เมื่อรู้สึกตัว 

จะรีบลุกขึ้น ไม่ยอมนอนซ�้าอีก  จะเป็นความเคยตัวต่อ ไปและจะแก้ ไข ได้ยาก  ตามปรกตินิสัย 
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พอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้นล้างหน้าแล้วเร่ิมประกอบความเพียรต่อ ไป  ขณะที่ตื่นนอนขึ้นมาและ 

ล้างหน้าเสร็จแล้วถ้ายังมีอาการง่วงเหงาอยู่ท่าน ไม่ยอมนั่งสมาธิ ในขณะนั้น  กลัวจะหลับ ใน  ท่าน

ต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความ โงกง่วงที่คอยแต่จะหลับ ในเวลาเผลอตัว  การเดินจงกรมถ้าก้าวขา ไป

ช้า ๆ  ยังไม่อาจระงับความง่วงเหงา ได้  ท่านต้องเร่งฝีก้าว ให้เร็วขึ้นจนความง่วงหาย ไป  เมื่อรู้สึก

เมื่อยเพลียและ ไม่มีความง่วงเหลืออยู่ ในเวลานั้น  ท่านถึงจะออกจากทางจงกรมเข้ามาที่พักหรือกุฏิ  

แล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อ ไปจนสมควรแก่กาล

 เมื่อถึงเวลาบิณฑบาตก็เตรียมนุ่งสบง ทรงจีวร ซ้อนสังฆาฏิ สะพายบาตรขึ้นบนบ่า 

ออกบิณฑบาต ในหมู่บ้าน โดยอาการส�ารวม  ท�าความรู้สึกตัวกับความเพียร ไปตลอดสายบิณฑบาต

ทั้ง ไปและกลับ  ถือเป็นการเดินจงกรม ไป ในตัว  มีสติประคอง ใจ ไม่ปล่อย ให้เพ่นพ่าน โลเล ไปตาม

อารมณ์ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ทั่ว ไป  เมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้ว  เตรียมจัดอาหารที่ ได้มาจากบิณฑบาต 

ลง ในบาตร  ตามปรกติท่าน ไม่รับอาหารที่ศรัทธาตามมาส่ง  ท่านรับและฉันเฉพาะที่บิณฑบาต ได ้

มาเท่านั้น  ตอนชรามากแล้วท่านถึงอนุ โลมผ่อนผันคือรับอาหารที่ศรัทธาน�ามาถวาย  ฉะนั้น  

อาหารนอกบาตรจึง ไม่มี ในระยะนั้น

 เมื่อเตรียมอาหาร ใส่ลง ในบาตรเสร็จแล้ว  เริ่มพิจารณาปัจจเวกขณะเพื่อระงับดับ ไฟนรก 

คือตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิว โหย ได้ ในขณะนั้น  คือจิตอาจบริ โภคด้วยอ�านาจตัณหา  

ความสอดส่าย ในอาหารประณีตบรรจงและมีรสเอร็ดอร่อย โดยมิ ได้ค�านึงถึงความเป็นธาตุและ

ปฏิกูลที่แฝงอยู่ ในอาหารนั้น ๆ   ด้วยปฏิสังขา โยนิ โส  ฯลฯ   เสร็จแล้วเริ่มฉัน โดยธรรม  มิ ให้เป็น ไป

ด้วยตัณหา ในทุก ๆ  ประ โยคแห่งการฉัน  จนเสร็จ ไปด้วยดีซึ่งจัดว่ามีวัตร ในการขบฉัน  หลังจากนั้น 

ก็ล้างบาตร  เช็ดบาตรแห้งแล้วผึ่งแดดชั่วคราวถ้ามีแดด  และน�าเข้าถลก  ยก ไป ไว้ ในสถานที่ควร  

แล้วเริ่มท�าหน้าที่เผาผลาญกิเลส ให้วอดวายหายซาก ไปเป็นล�าดับจนกว่าจะดับสนิท ไม่มีพิษภัย 

เครื่องก่อกวนและรังควานจิต ใจต่อ ไป  แต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู ้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็ญ ใจ 

เหลือจะกล่าว  เพราะแทนที่เราจะเผามัน ให้ฉิบหายแต่มันกลับมาเผาเรา ให้ ได้รับความทุกข์ร้อน

และตายจากคุณงามความดีที่ควรบ�าเพ็ญ ไปอย่างสด ๆ  ร้อน ๆ   และบ่อนท�าลายเราทั้ง ๆ  ที่เห็น ๆ  

มนัอยูต่่อหน้าต่อตาแต่ ไม่กล้าท�าอะ ไรมัน ได้  เพราะกลวัจะล�าบาก  

 ผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนอยู่บนหัว ใจเราจน ได้  และเป็นเจ้า ใหญ่นาย โตตลอด ไป  แทบ

จะ ไม่มีเพศมีวัย ใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสู้และเอาชนะมัน ได้  โลกจึงยอมมันทั่ว ไตรภพ  

นอกจากพระศาสดาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ท�าการกวาดล้างมัน ให้สิ้นซาก ไปจาก ใจ ได้  ไม่กลับแพ้
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อีกตลอดอนันตกาล  เมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตาแหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชน 

ด้วยการประทานพระธรรมสั่งสอน  จนเกิดศรัทธาเลื่อม ใสและปฏิบัติตามพระ โอวาทด้วยความ 

ไม่ประมาทนอน ใจ  บ�าเพ็ญ ไป ไม่ลดละ  รอยพระบาทคือแนวทางทีเ่สดจ็ผ่าน ไปกส็ามารถตามเสด็จ 

จนเสรจ็สิน้ทางเดนิคอืบรรลถุงึพระนพิพาน  ด้วยการดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอรหันต์

ขึ้นมาเป็นล�าดับล�าดา  โลก ได้กราบ ไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญ ใจตลอดมา  นี้คือท่านผู้สังหารกิเลส

ตัวมหาอ�านาจ ให้ขาดกระเด็นออกจาก ใจหายซาก ไป โดยแท้   ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น  

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเจริญตามรอยพระบาทพระศาสดา   มีความเพียรอย่างแรงกล้า   

มีศรัทธาเหนียวแน่น  ไม่พูดพล่ามท�าเพลง  พอเสร็จภัตตกิจแล้ว  ท่านก้าวเข้าสู่ป่าเดินจงกรมเพื่อ

สงบอารมณ์ ในรมณียสถานอันเป็นที่ ให้ความสุขส�าราญทางภาย ใน  ทั้งเดินจงกรม  ทั้งนั่งสมาธิ

ภาวนา  จนกว่าจะถึงเวลาอันควร  จึงพักผ่อนกายเพื่อคลายทุกข์  พอมีก�าลังบ้างแล้วเริ่มท�างาน 

เพื่อเผาผลาญกิเลสตัวก่อภพก่อชาติภาย ใน ใจต่อ ไป  ไม่ลดหย่อนอ่อนข้อ ให้กิเลสหัวเราะเย้ยหยัน   

การท�าสมาธิก็เข้มข้นเอาการ  การท�าวิปัสสนาปัญญาก็หมุนตัวอย่าง ไม่หยุดยั้ง  ทั้งสมาธิและ

วิปัสสนา  ท่านด�าเนิน ไปอย่างสม�่าเสมอ  ไม่ ให้บกพร่อง ในส่วน ใดส่วนหนึ่ง  จิตท่าน ได้รับ 

ความสงบสุข โดยสม�่าเสมอ  ที่มีช้าอยู่บ้าง ในบางกาล  ตามที่ท่านเล่าว่า  เพราะขาดผู้แนะน�า  

ในเวลาติดขัด  ล�าพังตนเองเพียง ไปเจอเข้าแต่ละเรื่องกว่าจะหาทางผ่านพ้น ไป ได้ก็ต้องเสียเวลา ไป 

หลายวนั  ทั้งจ�าต้อง ใช้ความพิจารณาอย่างมากและละเอียดถี่ถ้วน  เพราะนอกจากติดขัดจน ไป  

ไม่ ได้แล้วยังกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วย   หากมีผู้คอยเตือนและ ให้ค�าแนะน�า ในเวลาเช่นนั้น 

บ้าง  รู้สึกว่า ไป ได้อย่างรวดเร็ว  ไม่ต้องเสียเวลาและเป็นที่แน่ ใจด้วย  ฉะนั้น กัลยาณมิตร   

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับผู้ก�าลังอยู่ ในระหว่างแห่งการบ�าเพญ็ทาง ใจ  ท่านเคยเหน็โทษของความ

ขาดกลัยาณมติรมาแล้วว่าเป็นสิ่ง ไม่ดีเลย   และเป็นความบกพร่องอย่างบอก ไม่ถูก

พ่อแม่ครูอำจำรย์ใหญ่ท่ำนพระอำจำรย์เสำร์  กันตสีโล

 ในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอย ให้ความร่มเย็นอยู่ก็ตาม  เวลา ไปเที่ยว

ธุดงค์ ในที่ต่าง ๆ  กับท่านพระอาจารย์เสาร์ผู้เป็นบุพพาจารย์  แต่เวลาเกิดข้อข้อง ใจขึ้นมา  ไป

กราบเรียนถามท่าน  ท่านก็ตอบว่า  ผม ไม่เคยเป็นอย่างท่าน  เพราะจิตท่านเป็นจิตที่ผาด โผนมาก   

เวลาเกิดอะ ไรขึ้นมาแต่ละครั้งมัน ไม่พอดี  เดี๋ยวจะเหาะขึ้นบนฟ้าบ้าง  เดี๋ยวจะด�าดินลง ไป ใต้พื้น

พิภพบ้าง  เดี๋ยวจะด�าน�้าลง ไป ใต้ก้นมหาสมุทรบ้าง  เดี๋ยวจะ โดดขึ้น ไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้าง  

ใครจะ ไปตามแก้ทัน  ขอ ให้ท่าน ใช้ความพิจารณาและค่อยด�าเนิน ไปอย่างนั้นแหละ  แล้วท่านก ็
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 ไม่ ให้อุบายอะ ไรพอเป็นหลักยึดเลย  ตัวเองต้องมาแก้ตัวเอง  กว่าจะผ่าน ไป ได้แต่ละครั้งแทบ 

เอาตัวไม่รอดก็มี

 ท่านเล่าว่า  นิสัยของท่านพระอาจารย์เสาร์  เป็น ไปอย่างเรยีบ ๆ   และเยอืกเยน็น่าเลือ่ม ใส

มาก  ที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิ  ตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอ  บางครั้งตัวท่าน

ลอยขึ้น ไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่  ท่านเองเกิดความแปลก ใจ ในขณะนั้นว่า  “ตัวเราถ้า 

จะลอยขึ้นจากพื้นแน่ ๆ ”  เลยลืมตาขึ้นดูตัวเอง  ขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดี  เพราะ

พะวักพะวงกับเรื่องตัวลอย  ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรง  ต้องเจ็บเอวอยู่หลาย

วัน  ความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริง ๆ   สูงประมาณ ๑ เมตร  ขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้น

จิต ได้ถอนออกจากสมาธิ  จึง ไม่มีสติพอยับยั้ง ไว้บ้างจึงท�า ให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรง  เช่นเดียวกับ 

สิ่งต่าง ๆ  ตกลงจากที่สูง  ในคราวต่อ ไปเวลาท่านนั่งสมาธิ  พอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้น   

ท่านพยายามท�าสติ ให้อยู่ ในองค์ของสมาธิแล้วค่อย ๆ  ลืมตาข้ึนดูตัวเอง  ก็เห็นประจักษ์ตาว่า   

ตัวท่านลอยขึ้นจริง ๆ   แต่มิ ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรก  เพราะท่านมิ ได้ปราศจากสติและคอย 

ประคอง ใจ ให้อยู่ ในองค์สมาธิ  ท่านจึงรู้เรื่องของท่าน ได้ดี  

 ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มาก  แม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยัง ไม่แน่ ใจ  ต้องเอาวัตถ ุ

ช้ินเล็ก ๆ  ขึ้น ไปเหน็บ ไว้บนหญ้าหลังกุฎี  แล้วกลับมาท�าสมาธิอีก  พอจิตสงบและตัวเริ่มลอย 

ข้ึน ไปอีกท่านพยายามประคองจติ ให้มัน่อยู ่ในสมาธ ิ  เพือ่ตวัจะ ได้ลอยขึน้ ไปจนถงึวตัถเุครือ่งหมาย

ที่ท่านน�าขึ้น ไปเหน็บ ไว้  แล้วค่อย ๆ  เอื้อมมือจับด้วยความมีสติ  แล้วน�าวัตถุนั้นลงมา โดยทาง

สมาธิภาวนา  คือพอหยิบ ได้วัตถุนั้นแล้วท่านก็ค่อย ๆ  ถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะ ได้ค่อย ๆ  

ลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดภัย  แต่ ไม่ถึงกับ ให้จิตถอนออกจากสมาธิจริง ๆ   เมื่อ ได้ทดลองจนเป็น

ที่แน่ ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้น ได้จริง ในเวลาเข้าสมาธิ ในบางครั้ง  แต่มิ ได้ลอยขึ้น

เสมอ ไป  นี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสาร์  รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์

มั่นอยู่มาก ในปฏิปทาทาง ใจ

 จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็น ไปอย่างเรียบ ๆ   สงบเย็น โดยสม�่าเสมอ  นับแต่ขั้นเริ่มแรก

จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน  ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตราย  และ ไม่ค่อยมีอุบาย 

ต่าง ๆ    และความรู้แปลก ๆ    เหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่น

 ท่านเล่าว่า  ท่านพระอาจารย์เสาร์  เดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  เวลาออก

บ�าเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามาก ๆ   ใจรู้สึกประหวัด ๆ  ถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระ – 
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ปัจเจกพุทธเจ้า  แสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยัง ไม่อยาก ไปนิพพาน  ท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรค  

ต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้  ท่านเลยอธิษฐานของดจากความ

ปรารถนานั้น  และขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ในชาตินี้  ไม่ขอเกิดมารับความ 

ทุกข์ทรมาน ในภพชาติต่าง ๆ  อีกต่อ ไป  พอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้ว  การบ�าเพ็ญ 

เพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผล ไป โดยล�าดับ  ไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อน  สุดท้าย 

ท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดัง ใจหมาย  แต่การแนะน�าสั่งสอนผู้อื่นท่าน ไม่ค่อยมีความรู ้

แตกฉานกว้างขวางนัก  ทั้งนี้อาจจะเป็น ไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านท่ีมุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  

ซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ ไม่สน ใจสั่งสอน ใครก็ ได้  อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนา ได้ส�าเร็จ

ตาม ใจนั้นคงอยู่ ในขั้นพอแก้ ไข ได้   ซึ่งยัง ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้

 แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง  ตามท่านเล่าว่า  ท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียว 

กัน  ท่านเพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออกบ�าเพ็ญธุดงคกรรมฐานนี่เอง  โดยเห็นว่าเนิ่นนาน   

เกิน ไปกว่าจะ ได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนา  จ�าต้องท่องเที่ยวเกิด แก่ เจ็บ  

ตาย  อยู่ ในวฏัฏสงสารหลายกปัหลายกลัป์ ไม่ชนะจะแบกขนทนความทกุข์ทรมานซึง่ ไม่มีวนัจบสิน้ 

นี้ ได้  เวลาเร่งความเพียรมาก ๆ   จิตท่านมีประหวัด ๆ  ในความหลังแสดงเป็นความอาลัยเสียดาย

ความเป็นพระพุทธเจ้า  ยัง ไม่อยาก ไปนิพพาน ในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาร์  พออธิษฐาน

ของดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้น  รู้สึกเบา ใจหายห่วงและบ�าเพ็ญธรรม ได้รับความสะดวก 

 ไป โดยล�าดับ  ไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อน  และปรากฏว่า  ท่านผ่านความปรารถนาเดิม ไป ได้อย่าง

ราบรื่นชื่น ใจ   เข้า ใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยัง ไม่แก่กล้าพอจึงมีทางแยกตัวผ่าน ไป ได้

 เวลาท่านออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานทางภาคอีสาน ตามจังหวัดต่าง ๆ   ในระยะต้นวัยท่าน 

มักจะ ไปกับท่านพระอาจารย์เสาร์เสมอ  แม้ความรู้ทางภาย ในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่

ก็ชอบ ไปด้วยกัน  ส�าหรับท่านพระอาจารย์เสาร์ท่านเป็นคน ไม่ชอบพูด  ไม่ชอบเทศน์  ไม่ค่อยม ี

ความรู้แปลก ๆ  ต่าง ๆ  กวน ใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น  เวลาจ�าเป็นต้องเทศน์ท่านก็เทศน ์

เพียงประ โยคหนึง่หรือสองประโยคเท่านัน้  แล้วกล็งธรรมาสน์ ไปเสยี  ประ โยคธรรมทีท่่านเทศน์ซึง่

พอจับ ใจความ ได้ว่า  “ ให้พากันละบาป และบ�าเพ็ญบุญ  อย่า ให้เสียชีวิตลมหาย ใจ ไปเปล่าที่ ได ้

มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์”  และ  “เราเกิดเป็นมนุษย์  มีความสูงศักดิ์มาก  แต่อย่าน�าเรื่องของสัตว์

มาประพฤติ  มนุษย์ของเราจะต�่าลงกว่าสัตว์  และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก  เวลาตกนรกจะตกหลุม 

ท่ีร้อนกว่าสัตว์มากมาย  อย่าพากันท�า”  แล้วก็ลงธรรมาสน์ ไปกุฎี โดย ไม่สน ใจกับ ใครต่อ ไปอีก  

ปรกตินิสัยของท่านเป็นคน ไม่ชอบพูด  พูดน้อยที่สุด  ทั้งวัน ไม่พูดอะ ไรกับ ใครพอ  ๒ – ๓  ประ โยค  
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เวลานั่งก็ทนทานนั่งอยู่ ได้เป็นเวลาหลาย ๆ  ชั่ว โมง  เดินก็ท�านองเดียวกัน  แต่ลักษณะท่าทางของ

ท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลื่อม ใสมาก  มองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็น ใจ ไปหลายวัน  ประชาชน

และพระเณรเคารพเลื่อม ใสท่านมาก   ท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น

 ทราบว่า  ท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมาก  ในระยะวัยต้น ไปที่ ไหน 

ท่านชอบ ไปด้วยกัน  อยู่ด้วยกัน  ทั้ง ในและนอกพรรษา  พอมาถึงวัยกลางผ่าน ไปเวลาพักจ�าพรรษา

มักแยกกันอยู่  แต่ ไม่ห่าง ไกลกันนัก  พอ ไปมาหาสู่กัน ได้สะดวก  มีน้อยครั้งที่จ�าพรรษาร่วมกัน   

ทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายก็มีมากด้วยกันและต่างก็เพิ่มจ�านวนมากขึ้นทุกที  ถ้าจ�า

พรรษาร่วมกันจะเป็นความล�าบาก ในการจัดที่พักอาศัย  จ�าต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระ ในการจัด

ที่พักอาศัย ไปบ้าง  ทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จ�าพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงและ

เป็นห่วงกันมาก  เวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการ  จะมากราบนมัสการ

ท่านพระอาจารย์เสาร์หรือมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่น  ต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์

ของกันและกันก่อนเรื่องอื่น ๆ   จากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่า  “คิดถึงท่านพระอาจารย์.....”  

และฝากความเคารพคิดถึง ไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่  “อาวุ โสภันเต”  ทุก ๆ

ครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์

 ท่านมีความเคารพ ในคุณธรรมของกันและกันมาก  ไม่ว่าจะอยู่ ใกล้หรืออยู่ ไกล  เวลาพระ

อาจารย์ทั้งสององค์ ใดองค์หนึ่งพูดปรารภถึงกันและกัน ให้บรรดาลูกศิษย์ฟัง  จะมีแต่ค�าที่เต็ม ไป

ด้วยความเคารพและความยกยอสรรเสริญ โดยถ่ายเดียว  ไม่เคยมีค�าแม้เชิงต�าหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลย

 ท่านพระอาจารย์มั่นเล่า ให้ฟังว่า  ที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ว่า ให้ท่านว่า  “จิตท่านเป็นจิต

ที่ โลด โผนมาก”  รู้อะ ไรขึ้นมาแต่ละครั้งมัน ไม่พอดีเลย  เดี๋ยวจะเหาะเหินเดินฟ้า  เดี๋ยวจะด�าดิน  

เดี๋ยวจะด�าน�้าข้ามทะเล  นั้นท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาร์ต�าหนิเพราะจิตท่าน 

เป็นเช่นนั้นจริง ๆ   เวลารวมสงบลงแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบ�าเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะ ไรต่าง ๆ  

ทั้งที่ท่าน ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็น ได้เช่นนั้น เช่น ออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าและเพ่งพิจารณาจน 

คนตายนั้นกลายเป็นวงแก้ว  และเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออก ไป ไม่มีสิ้นสุด  ดังที่เขียน ไว้ ใน

เบื้องต้น  เวลาปฏิบัติที่เข้า ใจว่าถูกทางแล้ว  ขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่าง ๆ  มิ ได้  

บางทีตัวเหาะลอยขึ้น ไปบนอากาศ  และเที่ยวชมสวรรค์วิมาน  กว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่ว โมง  

และมุดลง ไป ใต้ดินค้นดูนรกหลุมต่าง ๆ   และปลงธรรมสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่าง ๆ  กัน 

เสวยวิบากทุกข์ของตน ๆ  อยู่  จนลืมเวล�่าเวลา ไปก็มี  เพราะเวลานั้นยัง ไม่แน่ ว่าจะเป็นความจริง 
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เพียง ไร  เรื่องท�านองนี้ท่านว่าจะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความช�านาญแล้ว  จึงจะรู้เหตุผลผิด – ถูก –  

ดี – ชั่ว ได้อย่างชัดเจนและอย่างแม่นย�า  พอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่  ก็มีทางออก ไป 

รู้กับสิ่งภายนอกอีกจน ได้  แม้เวลามีความช�านาญและรู้วิธีปฏิบัติ ได้ดีพอควรแล้ว  ถ้าปล่อย ให ้

ออกรู้สิ่งต่าง ๆ   จิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็ว

 ระยะเริ่มแรกท่ีท่านยัง ไม่เข้า ใจและช�านาญต่อการเข้าการออกของจิตซ่ึงมีนิสัยชอบออกรู้ 

สิ่งต่าง ๆ  นั้น  ท่านเล่าว่า  เวลาบังคับจิต ให้พิจารณาลง ในร่างกายส่วนล่าง  แทนที่จิตจะรู้ลง ไป 

ตามร่างกายส่วนต่าง ๆ  จนถึงพื้นเท้า  แต่จิตกลับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนต�่าลง ไป ใต้ดินและทะลุดิน 

ลง ไป ใต้พื้นพิภพ  ดังท่านพระอาจารย์เสาร์ว่า ให้จริง ๆ   พอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้น ไป

บนอากาศ  แล้วเดินจงกรม ไป – มาอยู่บนอากาศอย่างสบาย  ไม่สน ใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลย  ต้อง 

 ใช้สติบังคับอย่างเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและท�างานตามค�าสั่ง  การรวมสงบตัวลง ใน

ระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อจนสติตาม ไม่ทัน  และอยู่ ได้เพียงขณะเดียว 

ก็ถอนออกมาขั้นอุปจาระแล้วออกรู้สิ่งต่าง ๆ   ไม่มีประมาณ  รู้สึกร�าคาญต่อความรู้ความเห็นของ 

จิตประเภทนี้อย่างมากมาย  

 ถ้าจะบังคับ ไม่ ให้ออกและ ไม่ ให้รู้ก็ ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับ ได้  เพราะจิตมีความรวดเร็ว

เกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทัน  จึงท�า ให้หนัก ใจและกระวนกระวาย ในบางครั้ง  แบบคิด ไม่ออก 

บอก ใคร ไม่ ได้เพราะเป็นเรื่องภาย ใน  ต้อง ใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกวดขัน  กว่า

จะรู้วิธีปฏิบัติต่อจิตดวงผาด โผน ในการออกรู้สิ่งต่าง ๆ   ไม่มีประมาณนี้ก็นับว่าเป็นทุกข์เอาการ

อยู่  แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้ว  รู้สึกว่าคล่องแคล่วว่อง ไวและ ได้ผลกว้างขวาง  ทั้งรวดเร็วทัน ใจ 

ต่อภาย ในภายนอก  เวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว  จิตดวงนี ้

จึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดกับตน ไม่มีขอบเขต

 พระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยองอาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคม  อุบายวิธีฝึกทรมานตนก ็

ผิดกับผู้อื่นอยู่มาก  ยากที่จะยึด ได้ตามแบบฉบับของท่านจริง ๆ   ผู้เขียนอยากจะพูด ให้สม ใจที่เฝ้าดู

ท่านตลอดมาว่า  ท่านเป็นนิสัยอาชา ไนย  ใจว่อง ไวและผาด โผน  การฝึกทรมานก็เด็ดเดี่ยว  

เฉยีบขาดเท่าเทียมกนั  อบุายฝึกทรมานมีชนดิแปลก ๆ  แยบคายทัง้วธีิขูเ่ขญ็และปลอบ โยน

ตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตดวงมีเชาวน์เร็วแกมพยศ  ซึ่งคอยแต่จะน�าเรื่องเข้ามาทับถม 

โจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัว
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 ท่านเล่าว่า  เรื่องที่ท�า ให้ท่าน ได้รับความล�าบากหนัก ใจเหล่านี้เพราะ ไม่มีผู้คอย ให้อุบาย

แนะน�านั่นเอง  พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล�้า ใจดวงพยศ โดยล�าพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขา

ทั้งลูกเอาเลย  ไม่มีอุบายต่าง ๆ  ที่แน่ ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลย  พอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน

เหมือนผู้อื่นท่านท�ากัน  ทั้งนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่าน  ไม่ ให้

ประมาทนอน ใจ  เวลาเกิดอะ ไรขึ้นมาจากสมาธิภาวนาท่านจะ ได้ช่วยชี้แจง  ไม่ต้องเสียเวลา ไปนาน

ดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้ว

 เวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้น  ท่านว่าท่าน ไปทางจังหวัดนครพนมและข้าม ไปเที่ยวทางฝั่ง

แม่น�้า โขง  บ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขก  ตามป่าและภูเขา  ท่าน ได้รับความสงบสุขทาง ใจ 

มากพอควร  ในป่าและภูเขาแถบนั้น  ท่านเล่าว่ามีสัตว์เสือชุกชุมมาก  เฉพาะเสือทางฝั่ง โน้นรู้สึก

ดุร้ายกว่าเสือทางเมือง ไทยเราอยู่มากเป็นพิเศษ  เนื่องจากเสือทางฝั่ง โน้นเคยดักซุ่มกัดกินคนญวน

อยู่เสมอมิ ได้ขาด  มีข่าวอยู่บ่อย ๆ   แต่คนญวน ไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคน ไทยเรา 

นัก  และ ไม่ค่อยเข็ดหลาบและกลัวเสืออยู่นานทั้ง ๆ  ที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอ  และเห็น

มัน โดดมากัดเอาเพื่อนที่ ไปป่าด้วยกัน ไปกินต่อหน้าต่อตาอย่างวันนี้  แต่พอวันหลังคนญวนยังกล้า 

พากันเข้า ไปป่าท่ีมีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากิน ได้อีกอย่างธรรมดา  ไม่ตื่นเต้นตก ใจกลัวและเล่าลือกัน 

เหมือนคนลาวและคน ไทยเรา  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็น ได้  

 ท่านเล่าว่าคนญวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่ง  เวลาเห็นเสือ โดดมากัดเพื่อนที่ ไปด้วยกันหลายคน 

 ไปกิน  ก็ ไม่มี ใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีต่าง ๆ  บ้างเลย  ต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด  ไม่สน ใจ  

ในการช่วยเหลือ  เวลาไปนอนค้างคืน ในป่าหลายคนด้วยกัน  ตกกลางคืนถูกเสือ โดดมากัดและ 

คาบเอาเพื่อนคน ใดคนหนึ่ง ไปกิน  พวกที่นอนอยู่ด้วยกัน ได้ยินเสียงตก ใจตื่นขึ้นเห็นเหตุการณ์แล้ว  

ต่างก็วิ่งหนี ไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ ใกล้กับบริเวณนั่นเอง  ความรู้สึกเขาเหมือนเด็ก ๆ   ในเรื่องเช่นนี้  

ไม่มีความคิดอ่าน ใด ๆ  ที่แยบคาย ไปกว่านี้เลย  ท�าเหมือนเสือ โคร่ง ใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้ว

อย่างช�านาญไม่มีหู ไม่มีตาและ ไม่มีหัว ใจเอาเลย  

 เรื่องคนพรรค์นี้  ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขา ไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอควร  คือเวลาเขามา

พักอาศัย ในบ้านเมืองเราที่เป็นบ้านป่ารกชัฏและมีสัตว์เสือชุกชุม  เวลาเขาพากัน ไปนอนค้างคืน 

เลื่อย ไม้อยู่ ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่าง ไกลจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุม  เขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัว

บ้างเลย  แม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียวเขาก็นอน ได้อย่างสบาย  ไม่กลัวอะ ไร   

ถ้าเขาต้องการจะเข้ามา ในหมู่บ้านเวลาค�่าคืนเขาก็มา ได้ ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วย  อยากกลับ ไป 
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ที่พักเวลา ใดก็กลับ ไป ได้  เวลาถูกถามว่า ไม่กลัวเสือบ้างหรือ ?  เขาก็ตอบว่า ไม่กลัวเพราะเสือ 

เมือง ไทย ไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ�้า  ไม่เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตัว ใหญ่ ๆ  และชอบกินคน

แทบทั้งนั้น  

 เมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่าต้องท�าคอกนอนเหมือนคอกหมู  ไม่เช่นนั้นเสือมาเอา ไปกิน  

ไม่ ได้กลับบ้าน  แม้บางหมู่บ้านที่เสือดุมาก  เวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือน ไม่ ได้  เสือ 

โดดมาเอา ไปกินเลย ไม่มีเหลือ  เขายังกลับว่า ให้เราอีกด้วยว่า  คน ไทยขี้กลัวมากจะ ไปป่าก็แห่แหน 

กัน ไป ไม่กล้า ไปคนเดียว  ที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าคนญวน ไม่ค่อยกลัวเสือนั้นคงจะเป็น ในท�านองนี้

ก็ ได้  เวลาท่าน ไปพัก อยู่ที่นั้นก็ ไม่ค่อยเห็นเสือมารบกวน  เห็นแต่รอยมันเดินผ่าน ไปมาและส่งเสียง

ร้องคราง ไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปากและร้องครวญคราง ได้เท่านั้น ในบางคืน  แต่เขามิ ได้ร้องเพื่อ

ค�าราม ให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดกินเป็นอาหาร

 เฉพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะ ไม่ค่อยสน ใจกับความกลัวสัตว์เสืออะ ไรมาก ไปกว่าความกลัวจะ 

ไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์ถึงบรมสุขคือพระนิพพาน ในชาตินี้  ทั้งนี้ทราบจากท่านเล่าถึงการข้าม ไป

ฝั่งแม่น�้า โขงฟาก โน้นและข้ามมาฝั่งฟากนี้เพื่อการบ�าเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจัง  ท�า ให้เห็นว่า 

ท่านถือเป็นธรรมดา ในการ ไป – มา  เพราะ ไม่เห็นท่านน�าเรื่องความกลัวของท่านมาเล่า ให้ฟัง  ถ้า

เป็นผู้เขียน ไปเจอเอาที่เช่นนั้นเข้าบ้าง  น่ากลัวชาวบ้านแถบนั้นจะพากันกลายเป็นต�ารวจรักษา 

พระธุดงค์ขี้ขลาด ไม่เป็นท่ากันทั้งบ้าน โดย ไม่ต้องสงสัย  เพียง ได้ยินเสียงเสือกระหึ่ม ในบางครั้ง 

ยังชัก ใจ ไม่ดี  เดินจงกรมก็ชักถอยหน้าถอยหลังก้าวขา ไม่ค่อยออก  และเดิน ไม่ถึงที่สุดทางจงกรม

อยู่แล้ว  เผื่อ ไปเจอเอาเรื่องดังที่ว่านั้นจึงน่ากลัวธรรมแตกมากกว่าสิ่งอื่น ๆ  จะแตก  เพราะนับแต่

วันรู้ความมาพ่อ – แม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้าย  ซึ่งเป็นเรื่องฝัง ใจ

จนถอน ไม่ขึ้นตลอดมา  จะ ไม่ ให้กลัวนั้นส�าหรับผู้เขียนจึงเป็น ไป ไม่ ได้เอาเลย   และยอมสารภาพ

ตลอด ไป ไม่มีทางต่อสู้

 พระอาจารย์มั่นท่าน ได้เที่ยวจาริก ไปตามจังหวัดต่าง ๆ   มีนครพนม เป็นต้น ทางภาคอีสาน  

นานพอควรสมัยออกปฏิบัติเบื้องต้น  จนจิตมีก�าลังพอต้านทานอารมณ์ภาย ในที่เคยผาด โผน 

มาประจ�า ใจและอารมณ์ภายนอก ได้บ้างแล้ว  ก็เที่ยว จาริกลง ไปทางภาคกลางจ�าพรรษาท่ีวัด

ปทุมวัน*  พระนคร ฯ   ระยะที่จ�าพรรษาอยู่วัดปทุมวันก็ ได้พยายามมาศึกษาอบรมอุบายปัญญา

เพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  สิริจันโท*   ที่วัดบรมนิวาสมิ ได้ขาด

  *  วัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

  *  (จันทร์  สิริจันโท)
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 พอออกพรรษาแล้วท่านกอ็อกเทีย่วจารกิ ไปทางจงัหวดัลพบุร ี พกัอยูถ่�า้ ไผ่ขวาง  เขาพระงาม 

บ้าง  ถ�้าสิง โตบ้าง  ขณะที่พักอยู่ ได้มี โอกาสเร่งความเพียรเต็มก�าลัง  ไม่ขาดวรรคขาดตอน  ใจรู้สึก 

มีความอาจหาญต่อตนเองและสิ่งเกี่ยวข้องต่าง ๆ   ไม่พรั่นพรึงอย่างง่ายดาย  สมาธิก็มั่นคง  อุบาย 

ปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อย ๆ   มองเห็นสิ่งต่าง ๆ  เป็นอรรถเป็นธรรม ไป โดยล�าดับ  เวลามี โอกาสก็เข้า ไป 

กราบนมัสการและเล่าธัมมะถวายและเรียนถามปัญหาข้อข้อง ใจเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่าน

เจ้าคุณอุบาลีฯ วัดบรมนิวาส  ท่านก็ ได้อธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติม ให้จนเป็นที่พอ ใจ  แล้ว 

กราบลาท่าน ไปเที่ยววิเวกทางถ�้าสาริกา   เขา ใหญ่   จังหวัดนครนายก

เที่ยวธุดงค์ถ�้ำสำริกำ

 ท่านเล่าว่า  เวลาท่ีพักอยู่ถ�้าสาริกา ๑ ปี  ได้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ  หลายประการ 

ทั้งภาย ในและภายนอก  แทบตลอดเวลาที่พักอยู่  จนเป็นที่สะดุดและฝัง ใจตลอดมา  คือขณะ

ที่ท่าน ไปถึงหมู่บ้าน  ถ้าจ�า ไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วย  ที่อยู่ ใกล้กับถ�้ามากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ  พอ โคจร

บิณฑบาตถึงสะดวก  ท่านขอวาน ให้ชาวบ้านนั้น ไปส่งที่ถ�้าดังกล่าว  เพราะ ไม่เคย ไป  ไม่รู้หนทาง  

ชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธิ์เดชต่าง ๆ  ของถ�้านั้น ให้ท่านฟัง  ว่าเป็นถ�้าที่ส�าคัญอยู่มาก  พระ ไม่ดีจริง ๆ  

 ไปอยู่ ไม่ ได้  ต้องเกิดเจ็บป่วยต่าง ๆ  และตายกันแทบ ไม่มีเหลือหลอลงมา  เพราะถ�้านี้มีผีหลวง 

รูปร่าง ใหญ่และมีฤทธ์ิมากรักษาอยู่ ผีตัวนี้ดุร้ายมาก ไม่เลือกพระเลือก ใครถ้า ไปอยู่ถ�้านั้นต้อง 

มีอันเป็น ไปอย่างคาด ไม่ถึงและตายกันจริง ๆ   ยิ่งพระองค์ ใดที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมขลัง ๆ  เก่ง ๆ  

ไม่กลัวผีด้วยแล้วผียิ่งชอบทดลอง  พระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่า

ปรกติธรรมดาที่ควรจะเป็น  ชาวบ้านพร้อมกันนิมนต์วิงวอน ไม่อยาก ให้ท่านขึ้น ไปอยู่เพราะกลัว

ท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้ว  

 ท่านสงสัยจึงถามเขาว่า  ที่ว่าถ�้ามีฤทธิ์เดชต่าง ๆ   และมีผี ใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่าง ไร  อาตมา

อยากทราบบ้าง  เขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือฆราวาสขึ้น ไปพักถ�้านั้น โดยมากเพียงคืนแรก 

ก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้ว  คือเวลานอนหลับ ไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝัน ไปต่าง ๆ   โดยมีผีรูปร่าง

ด�า ใหญ่ โตและสูงมากมาหา  และจะเอาตัว ไปบ้าง  จะมาฆ่าบ้าง  โดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ�้านี ้

มานานแล้ว  และเป็นผู้มีอ�านาจแต่ผู้เดียว ในเขตแขวงนั้น ไม่ยอม ให้ ใครมารุกล�้ากล�้ากราย ได้  

เขาต้องปราบปรามหรือก�าจัด ให้เห็นฤทธิ์ทันที  ไม่ยอม ให้ ใครมีอ�านาจเก่งกาจยิ่งกว่าเขา ไป ได้ 

นอกจากผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแก่บรรดาสตัว์  ไม่เป็นผูค้บัแคบ ใจด�า

และต�า่ทรามทางความประพฤตเิท่านัน้เขาถงึจะยนิยอม ให้อยู่ ได้  และเขาจะ ให้ความอารักขาด้วยดี  
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พร้อมทั้งความเคารพรักและนับถือดังนี้  

 ส่วนพระ โดยมากที่ ไปอยู่กันไม่ค่อยมีความผาสุก  และอยู่ ไม่ ได้นาน  ต้องรีบลงมา  หรือ

ต้องตาย  เท่าที่เห็นมาก็เป็นท�านองนี้จริง ๆ   ใคร ไปอยู่ ไม่ค่อยจะ ได้  เพียงคืนเดียวหรือสองคืน 

ก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่กลัวหรือตัวสั่นแทบ ไม่มีสติอยู่กับตัว  และพูดเรื่องผีดุออกมา โดยที่ยัง 

ไม่มี ใครถามเลย  แล้วก็รีบหนี ไปด้วยความกลัวและเข็ดหลาบ  ไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถ�้านี้ อีก ได้เลย   

ยิ่งกว่านั้น  ขึ้น ไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลย ไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อ ไปเลยท่าน  ฉะนั้น 

จึง ไม่อยาก ให้ท่านขึ้น ไป   กลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลย  

 ท่านพระอาจารย์มัน่จึงถามว่า  ท่ีว่าขึน้ ไปอยูเ่ลย ไม่ลงมาเหน็หน้ามนษุย์นัน้ข้ึน ไปอย่าง ไรกนั 

ถึง ไม่ยอมลงมา  เขาบอกว่าตายเลยท่าน  จึง ไม่มีทางที่จะลงมา ได้  เมื่อเร็ว ๆ  นี้ก็มีพระมาตายอยู่  

ในถ�้านี้ตั้ง ๔ องค์  ล้วนมีแต่พระองค์เก่ง ๆ  ทั้งนั้น  เท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูด 

 ให้ฟังว่าเรือ่งผท่ีานบอกว่า ไม่กลัว  เพราะท่านมีคาถากันผแีละปราบผตีลอดคาถาอืน่ ๆ  อกีเยอะแยะ  

ผีเข้า ไม่ถึงท่าน  เมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ�้าและผีดุ ให้ท่านฟังเพราะ ไม่อยาก ให้ท่านขึ้น ไป  

แต่ท่านกลับบอกว่า ไม่กลัวและ ให้ญาติ โยมพาท่านขึ้น ไปส่งที่ถ�้า  ชาวบ้านก็จ�าต้อง ไปส่งท่าน ไปอยู่

ที่นั้น  เมื่อ ไปอยู่แล้วท�า ให้เป็นต่าง ๆ   มีเจ็บ ไข้บ้าง  ปวดศีรษะบ้าง  เจ็บท้องขึ้นมาอย่างสด ๆ  ร้อน ๆ  

บ้าง   เวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝัน ไปว่ามีคนจะมาเอาตัว ไปบ้าง   จะมาฆ่าบ้าง  

 แม้พระที่ขึ้น ไปอยู่ ในถ�้านั้นมิ ได้ ไปพร้อมกัน  ต่างองค์ต่าง ไปกันคนละวันก็ตาม  แต่อาการ

ที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  บางองค์ก็ตายอยู่ ในถ�้านั้น  บางองค์ก็รีบลงจากถ�้าหนี ไป  พระ

ที่มาตายอยู่ ในถ�้านี้  ๔  องค์ ในระยะเวลา ไม่ห่างกันเลย  แต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะ ไร 

ทางชาวบ้านก็ ไม่ทราบ ได้  แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ�้านี้รู้สึกแรงอยู่มาก  และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมา   

ชาวบ้านแถบนี้กลัวกัน  ไม่กล้า ไปทะลึ่งอวดดี ได้แต่ ไหนแต่ ไรมา  กลัวจะถูกหามกันลงมา โดยอาการ

ร่อแร่บ้าง  โดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้าง  ท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้ว

หรือ  เขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝัง ใจและกลัวกันทั้งบ้าน  ทั้งรีบบอกกับพระหรือ  

ใคร ๆ  ที่มาถ�้านี้เพื่อต้องการของดี เช่น เหล็ก ไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะ ไรต่าง ๆ  ซึ่งอาจมีหรือ ไม่

ก็ตาม  แต่บางคนก็ชอบประกาศ โฆษณาว่ามี  ดังนั้น จึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอ

แต่ก็ ไม่เห็น ได้อะ ไรติดตัว ไป  นอกจากตายหรือรอดตาย ไปเท่านั้น  เฉพาะชาวบ้านนี้ ไม่ปรากฏว่า

มี ใครเคย ไปเห็นเหล็ก ไหลหรือของดีอย่างอื่น ๆ   ในถ�้านี้เลย  เรื่องก็เป็นดังที่เล่ามานี้จึง ไม่อยาก ให้

ท่านขึ้น ไป   กลัวจะ ไม่ปลอดภัยดังที่เห็น ๆ  มา
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 พอชาวบ้านเล่าเร่ืองจบลง  ท่านพระอาจารย์ยัง ไม่หายสงสัย ในความอยาก ไปชมถ�้านั้น   

ท่านอยากขึ้น ไปทดลองดู  จะเป็นจะตายอย่าง ไร  ก็ขอ ให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ ใจกว่า 

ค�าบอกเล่า  แม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัว ให้ฟังก็ตาม  แต่ ใจท่านมิ ได้มีความสะดุ้งหวาดเสียว 

ไปตามแม้นิดหนึ่งเลย  ยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้น  และมีความอาจหาญ 

ที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิต  สมกับเป็นผู้มุ่งแสวงหาความจริงอย่างแท้จริง  ท่านจึงพูด

กับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตน  ว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริง ๆ   แต่อาตมาคิดอยาก ไปชมถ�้าสักชั่วระยะ

หนึ่ง  หากเห็นท่า ไม่ดีจะรีบลงมา  จึงขอความกรุณา โยม ไปส่งอาตมาขึ้น ไปอยู่ถ�้านี้สักพักหนึ่งเถิด   

เพราะยัง ไม่หายสงสัยที่อยากชมถ�้านี้มานานแล้ว  ฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ�้าตาม 

ความประสงค์

เวลำท่ำนพักอยู่ ในถ�้ำนี้มีรู้อะ ไรแปลก ๆ  หลำยอย่ำง 

 ขณะที่พักอยู่ ในถ�้าน้ัน  ในระยะแรก ๆ  รู้สึกว่าธาตุขันธ์ทุกส่วนปรกติดี  จิต ใจก็สงบ 

เยือกเย็นเพราะเงียบสงัดมาก  ไม่มีอะ ไรมาพลุกพล่านก่อกวน  นอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ  

ที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้น  ท่านรู้สึกเย็นกายเย็น ใจ ใน ๒ – ๓ คืนแรก  พอคืนต่อ ไป 

 โรคเจ็บท้องท่ีเคยเป็นมาประจ�าขันธ์ก็ชักจะก�าเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นล�าดับ  จนถึงขั้น 

หนักมาก  บางครั้งเวลา ไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสด ๆ  ร้อน ๆ  ก็มี  ฉันอะ ไรเข้าแล้วไม่

ยอมย่อยเอาเลย  เข้า ไปอย่าง ไรก็ส้วมออกมาอย่างนั้น  ท�า ให้ท่านคิดวิตกถึงค�าพูดของชาวบ้านที่ว่า

มีพระมาตายที่นี่  ๔  องค์   เราอาจเป็นองค์ที่  ๕  ก็ ได้ถ้า ไม่หาย  

 เวลามี โยมขึ้น ไปถ�้าตอนเช้า  ท่านก็พา โยม ไปเที่ยวหายาที่เคย ได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้าง   

ฝน ใส่น�้าฉันบ้าง  เท่าที่ทราบเป็นยาประเภทราก ไม้แก่น ไม้  แต่ฉันยาประเภท ใดลง ไปก็ ไม ่

ปรากฏว่า ได้ผล  โรคนับวันรุนแรงขึ้นทกุวนั  ก�าลังกายก็อ่อนเพลียมาก  ก�าลัง ใจก็ปรากฏว่า 

ลดลงผิดปรกติ  แม้ ไม่มากก็พอ ให้ทราบ ได้อย่างชัดเจน  ขณะที่นั่งฉันยา ได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิง

เตือนตน ให้ ได้สติและปลุก ใจ ให้กลับมีก�าลังเข้มแข็งข้ึนมาว่า  ยาที่เราฉันอยู่ขณะนี้ถ้าเป็นยาช่วย

ระงบั โรค ได้จรงิกค็วรจะเหน็ผลบ้างแม้ ไม่มาก  เพราะฉันมาหลายเวลาแล้ว  แต่ โรคก็นับวันก�าเริบ  

หากยามีทางระงับ ได้บ้างท�า ไม โรคจึง ไม่สงบ  เห็นท่ายานี้จะมิ ใช่ยาเพื่อระงับบ�าบัด โรคเหมือน 

แต่ก่อนเสียกระมัง  แต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริม โรค ให้ก�าเริบแน่นอนส�าหรับคราวนี้  โรค

จึงนับวันก�าเริบขึ้นเป็นล�าดับ   เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉนั ไปเพือ่ประ โยชน์อะ ไร  
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 พอ ได้สตจิากความวติกวจิารณ์ท่ีผดุขึน้มา ในขณะนัน้แล้ว  ท่านก็ตัดสิน ใจและบอกกับตัวเอง

ทันทีว่า  นับแต่บัดนี้เป็นต้น ไปเราจะระงับ โรคพรรค์นี้ด้วยยาคือธรรม โอสถเท่านั้น  จะหายก็หาย  

จะตายก็ตายเมื่อสุดก�าลังความสามารถ ในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้ว  ยาที่เคยน�ามารักษานั้นจะ

งด ไว้จนกว่า โรคนี้จะหายด้วยธรรม โอสถ  หรือจนกว่าจะตาย ในถ�้านี้  จะยัง ไม่ฉันยาชนิด ใด ๆ   ใน 

ระยะนี้  แล้วก็เตือนตนว่า  เราเป็นพระทั้งองค์ที่ ได้ปฏิบัติบ�าเพ็ญทาง ใจมาพอสมควรจนเห็นผล 

และแน่ ใจต่อทางด�าเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นล�าดับ  ซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของ ใจ ได้พอ

ประมาณอยู่แล้ว  ท�า ไมจะขี้ขลาดอ่อนแอ ในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้  ก็เพียงทุกข์เกิดขึ้น

เพราะ โรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ ไม่ ไหว  กลายเป็นผู้อ่อนแอ  กลายเป็นผู้พ่ายแพ้

อย่างยับเยินเสียแต่บัดนี้แล้ว  เมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริง ๆ   คือเวลา

ขันธ์จะแตก  ธาตุจะสลาย  ทุกข์ยิ่งจะ โหมกันมาทับธาตุขันธ์และจิต ใจจน ไม่มีที่ปลงวาง  เราจะเอา

ก�าลังจากที่ ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด ไป ได้ โดยสุค โต ไม่เสียท่าเสียที ในสงครามล้างขันธ์เล่า ?

 พอท่านท�าความเข้า ใจกับตนเองอย่างแน่ ใจและมั่น ใจแล้วก็หยุดจากการฉันยา ในเวลานั้น

ทันที  และเริ่มท�าสมาธิภาวนาเพื่อเป็น โอสถบ�าบัดบรรเทาจิต ใจและธาตุขันธ์ต่อ ไปอย่างหนักแน่น 

ทอดความอาลัยเสียดาย ในชีวิตธาตุขันธ์  ปล่อย ให้เป็น ไปตามคติธรรมดา  ท�าหน้าที่ห�้าหั่นจิตดวง 

ไม่เคยตายแต่มีความตายประจ�านิสัยลง ไปอย่างเต็มก�าลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เคยอบรม

มา  โดยมิ ได้สน ใจค�านึงต่อ โรคที่ก�าลังก�าเริบอยู่ภาย ในว่าจะหายหรือจะตาย ไปขณะ ใด ในเวลานั้น  

หยั่งสติปัญญาลง ในทุกขเวทนา  แยกแยะส่วนต่าง ๆ  ของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญา ไม่ลดละ  

คือยกทั้งส่วนรูปกาย  ทั้งส่วนเวทนาคือทุกข์ ในกาย  ทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่าง ๆ  ว่าเป็น

ทุกข์  ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์  ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณา

ของสติปัญญาผู้ด�าเนินงาน  ท�าการขุดค้นคลี่คลายอย่าง ไม่หยุดยั้ง  แต่เวลาพลบค�่าถึงเที่ยงคืนคือ 

๒๔.๐๐  นาฬิกา  จึงลงเอยกัน ได้  จิตมีก�าลังขึ้นมาอย่างประจักษ์  สามารถคลี่คลายธาตุขันธ์จน 

รู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกขเวทนาท่ีก�าลังก�าเริบขึ้นอย่างเต็มที่จาก โรค ในท้องก็ระงับดับลงอย่างสนิท   

จิตรวมลงถึงที่ ในขณะนั้น 

 ขณะนั้น โรคก็ดับ  ทุกข์ก็ดับ  ความฟุ้งซ่านของ ใจก็ดับ  พอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอน 

ออกมาขัน้อปุจารสมาธแิล้วจิตสว่างออก ไปนอกกาย  ปรากฏเหน็บุรษุผูห้น่ึงมีร่าง ใหญ่ด�าและสงูมาก 

ราว ๑๐ เมตร  ถือตะบองเหล็ก ใหญ่เท่าขา  ยาวราว ๒ วา  เดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่า   

จะทุบตีท่าน ให้จมลง ไป ในดิน  ถ้า ไม่หนีจะฆ่า ให้ตาย ในบัดเดี๋ยว ใจ  ตามที่ผีบอกกับท่านว่า 

ตะบองเหลก็ทีเ่ขาแบกอยู่บนบ่านัน้  ตช้ีางสาร ใหญ่ตวัหนึง่เพยีงหนเดียวเท่านัน้  ช้างสารต้องจม 
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ลง ไป ในดนิแบบจมมิดเลย โดย ไม่ต้องตีซ�้าอีก  ท่านก�าหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีและฆ่า 

อาตมาท�า ไม  อาตมามีความผิดอะ ไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่า ?  การมาอยู่ที่นี้มิ ได้มากดขี่ข่มเหง

หรอืเบยีดเบยีน ใคร ให้เดือดร้อน   พอจะถูก ใส่กรรมท�า โทษถึงขนาดตีและฆ่า ให้ถึงตายเช่นนี้  

 เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอ�านาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้ว  ไม่ยอม ให้ ใครมาอยู่ครองอ�านาจ

เหนือตน ไป ได้  ต้องปราบปรามและก�าจัดทันที  ท่านตอบว่า  ก็อาตมามิ ได้มาครองอ�านาจบน 

หัว ใจ ใคร  นอก ไปจากมาปฏิบัติบ�าเพ็ญศีลธรรมอันดีงาม  เพื่อครองอ�านาจเหนือกิเลสบาปธรรม 

บนหัว ใจตนเท่านั้น  จึง ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและท�าลายคนเช่นอาตมา  ซึ่ง 

เป็นนักบวชทรงศีล  และเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มี ใจบริสุทธิ์และมีอ�านาจ ในทางเมตตาครอบ 

ไตร โลกธาตุ   ไม่มี ใครเสมอเหมือน  

 ท่านซักถามและเทศน์ ให้ผีร่างยักษ์ฟังเสีย ใหญ่ ในขณะนั้น  ว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอ�านาจเก่งจริง 

ดังที่อวดอ้างแล้ว  ท่านมีอ�านาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎ ใหญ่ปกครองมวลสัตว์ ใน 

ไตรภพด้วยหรือเปล่า ?  เขาตอบว่าเปล่า  ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลส

ตัวที่คอยอวดอ�านาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภาย ในคิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่น ให้หมดสิ้น ไปจาก ใจ   

ส่วนท่านที่ว่าเก่ง ได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าว ให้หมดสิ้น ไปบ้างหรือยัง  เขาตอบว่า  ยังเลยท่าน  

ท่านว่า  ถ้ายัง  ท่านก็มีอ�านาจ ไป ในทางที่ท�าตน ให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนต่างหาก  ซึ่งนับว่าเป็น

บาปและเสวยกรรมหนัก  แต่ ไม่มีอ�านาจปราบความชั่วของตัวที่ก�าลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่ โดย 

ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอ�านาจแบบก่อ ไฟเผาตัว   และต้องจัดว่าก�าลังสร้างกรรมอันหนักมาก  

 มิหน�ายังจะมาตีมาฆ่าคนท่ีทรงศีลธรรมอันเป็นหัว ใจของ โลก  ถ้า ไม่จัดว่าท่านท�ากรรม 

อันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านท�าความดีที่น่าชมเชยที่ตรง ไหน  อาตมา

เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาท�าประ โยชน์แก่ตนและแก่ โลก  โดยการประพฤติธรรมด้วยความ

บริสุทธิ์ ใจ  ท่านยังจะมาทุบตีและสังหาร  โดยมิ ได้คิดค�านึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรก

เสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลย  อาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอาลัย ในชีวิตของตัว  เพราะ 

ท่านหลงอ�านาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้ว  อ�านาจอัน ใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ 

ในตัวท่าน  อ�านาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านก�าลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัว

อยู่เวลานี้ ได้หรือ ไม่ ? 

 ท่านว่าเป็นผู้มีอ�านาจอัน ใหญ่หลวงปกครองอยู่ ในเขตเขาเหล่านี้  แต่อ�านาจนั้นมีฤทธิ์เดช

เหนือกรรมและเหนือธรรม ไป ได้ ไหม  ถ้าท่านมีอ�านาจและมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้ว  ท่านก็ทุบตีหรือ
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ฆ่าอาตมา ได้  ส�าหรับอาตมาเอง ไม่กลัวความตาย  แม้ท่าน ไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจักต้องตายอยู่ โดยดี 

เมื่อกาลของมันมาถึงแล้ว  เพราะ โลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากัน  แม ้

ตัวท่านเองที่ก�าลังอวดตัวว่าเก่ง ในความมีอ�านาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะนี้  แต่ท่านก็มิ ได ้

เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบง�าสัตว์ โลก ไป ได้ 

 ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถามและเทศน์สั่งสอนบุรุษลึกลับ โดยทางสมาธิอยู่นั้น  ท่าน

เล่าว่าเขายืนตัวแข็ง  บ่าแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตา  ไม่กระดุกกระดิก  ไม่

ขยับเขยื้อน ไป ไหนมา ไหนเลย  ถ้าเป็นคนธรรมดาเรา  ก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหาย ใจ  

แต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่ง  จึง ไม่ทราบว่าเขามีลมหาย ใจหรือ ไม่  แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดง 

ให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้น ได้  แต่เขาก็อดกลั้น ได้อย่าง

น่าชม  

 ตอนท่านแสดงธรรมจบลง  เขา ได้ทิ้งตะบองเหล็กลงจากบ่าอย่างเห็น โทษและนฤมิตเปลีย่น

ภาพจากร่างของบรุุษลกึลบัท่ีมกีายด�าสงู ใหญ่  มาเป็นสภุาพบรุษุพทุธมามกะผูอ่้อน โยนนิม่นวลด้วย

มรรยาทอัธยาศัย  แสดงความเคารพคารวะและกล่าวค�าขอ โทษท่านอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็น โทษ 

ส�านึก ในบาปอย่างถึง ใจ  ซึ่งต่อน้ี ไปเป็น ใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์จริงต่อท่านพระ

อาจารย์มั่นว่า  

 กระผมรู้สึกแปลก ใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์

มากซึ่ง ไม่เคยพบเห็นมาก่อน  พุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผม  ท�า ให้อ่อน ไปหมดแทบ ไม่

อาจแสดงอาการอย่าง ใดออกมา ได้  อวัยวะทุกส่วนตลอดจิต ใจอ่อนเพลีย ไปตาม ๆ  กัน  ไม่อาจจะ

ท�าอะ ไร ได้ด้วยพลการ  เพราะมันอ่อนและนิ่ม ไปด้วยความซาบซึ้งจับ ใจ ในความสว่างนั้น  ทั้ง ๆ  ที่ 

ไม่ทราบว่านั้นคืออะ ไรเพราะ ไม่เคยเห็น  เท่าที่แสดงกิริยาค�ารามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นมิ ได้ออกมา

จาก ใจจริงแม้แต่น้อยเลย  แต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝัง ใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอ�านาจ ใน

หมู่อมนุษย์ด้วยกัน  และมีอ�านาจ ในหมู่มนุษย์ที่ ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาบความชั่วประจ�านิสัย

ต่างหาก  อ�านาจนี้จะท�าอะ ไร ให้ ใครเมื่อ ไรก็ ได้ตามต้องการ  โดยปราศจากการต้านทานขัดขวาง  

มานะอันนี้แลพา ให้ท�าท่าเป็นผู้มีอ�านาจแสดงออกพอ ไม่ ให้เสียลวดลายทั้งท่ีกลัว ๆ  และ ใจอ่อน

ท�า ไม่ลง  และมิ ได้ปลง ใจว่าจะท�า  หากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอ�านาจเท่านั้น  

กรรมอัน ไม่งาม ใด ๆ  ที่แสดงออก ให้เป็นของน่าเกลียด ในวงนักปราชญ์ที่มีต่อท่านวันนี้  ขอ ได้เมตตา

อ โหสิกรรมแก่กรรมนั้น ๆ   ให้กระผมด้วย  อย่าต้อง ให้รับบาปหาบทุกข์ต่อ ไปเลย  เท่าที่เป็นอยู่เวลา
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นี้ก็มีทุกข์อย่างพอตัวอยู่แล้ว   ยิ่งจะเพิ่มทุกข์ ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือก�าลังที่จะทนต่อ ไป ไหว 

 ท่านถามเขาว่า  ท่านเป็นผู้ ใหญ่มีอ�านาจวาสนามาก  กายก็เป็นกายทิพย์ ไม่ต้องพาหอบหิ้ว 

เดินเหิน ไปมา ให้ล�าบากเหมือนมนุษย์  การเป็นอยู่หลับนอนก็ ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่ว โลก

ที่เป็นกัน  แล้วท�า ไมจึงยังบ่นว่าทุกข์อยู่อีก  ถ้า โลกทิพย์ ไม่เป็นสุขแล้ว โลก ไหนจะเป็นสุขเล่า ?  

เขาตอบว่า  ถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หยาบ ๆ   พวกกายทิพย์อาจมีความสุข 

มากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากัน  แต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อม 

มีทุกข์ ไปตามวิสัยของภูมินั้น ๆ  เหมือนกัน  ระหว่างที่ผีกับพระสนทนากัน ในตอนนี้  รู้สึกว่าละเอียด

และลึกลับยากที่ผู้เขียนจะน�ามาลง ได้ทุกประ โยค   จึงขออภัยท่านผู้อ่าน ไว้ด้วยความจน ใจ 

 สุดท้ายแห่งการสนทนาธรรม  ท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพเลื่อม ใส ในธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

และปฏิญาณตนถึงพระ ไตรสรณาคมน์  กล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณะและเป็นองค์พยาน 

ด้วย  พร้อมทั้ง ให้ความอารักขาแก่ท่านเป็นอย่างดี  และขอนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่ ให้นาน ๆ   ถ้า 

ตาม ใจเขาแล้ว ไม่อยาก ให้ท่านจาก ไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่าน  เขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่าน 

ทุกอิริยาบถ  ไม่ ให้มีอะ ไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่าน ได้เลย  ความจริงแล้วเขามิ ใช่บุรุษลึกลับ 

และมีร่างกายด�าสูง ใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่าน  แต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดา  ซึ่งมีบริษัท

บริวารมากมายที่อาศัยอยู่ ในภูเขาและสถานที่ต่าง ๆ   มีเขตอาณาบริเวณกว้างขวางมากติดต่อกัน

หลายจังหวัด   มีนครนายก  เป็นต้น 

 นับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับ โรคจนหายสนิท ไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับ 

รุกขเทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจาก ไป  และจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ ๔.๐๐ 

นาฬิกาคือ ๑๐ ทุ่ม  โรคที่ก�าลังก�าเริบ ในขณะที่นั่งท�าสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่า 

หาย ไป โดยสิ้นเชิง  ไม่ต้องอาศัยยาอื่น ใดรักษาอีกต่อ ไป  โรคหาย ได้เด็ดขาดด้วยธรรม โอสถทาง

ภาวนาล้วน ๆ   จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากส�าหรับท่าน ในคืนวันนั้น  พอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านท�า 

ความเพียรต่อ ไป  มิ ได้หลับนอนตลอดรุ่ง  เมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ ไม่มีการอ่อนเพลีย  

แต่กลับกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย  คืนวันนั้นท่าน ได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่าง  คือ

เห็นอานุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดา ให้หายพยศและเกิดความเลื่อม ใสหนึ่ง  จิตรวมสงบลง

เป็นเวลาหลายชั่ว โมงและเห็นความอัศจรรย์ ในขณะที่จิตสงบตัวอยู่อย่างมีความสุขหนึ่ง  โรคที่เคย

ก�าเริบอยู่เสมอจนควรเรียก ได้ว่า โรคประเภทเรื้อรัง ได้หาย ไป โดยสิ้นเชิงหนึ่ง  จิต ได้หลักยึดเป็น

ที่พอ ใจหายสงสัย ในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่ง  อาหารที่ฉันลง ไป ในตอนเช้า  แต่วันหลังกลับ 
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ท�าการย่อยตามปรกติหนึ่ง  ความรู้แปลก ๆ  ที่ ไม่เคยรู้มาก่อน ได้ปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภท

ถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามนิสัยวาสนาหนึ่ง 

  ในคืนต่อ ไป  ท่านบ�าเพ็ญเพียรด้วยความสะดวก  และมีความสงบสุขทาง ใจอย่างบอก ไม่ถูก  

ร่างกายก็เป็นปรกติสุข  ไม่มีอาการ ใดก่อกวน  บางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับพวกรุกขเทพที่มาจาก 

ที่ต่าง ๆ  จ�านวนมากมาย  โดยมีเทพลึกลับที่เคยท�าสงครามวาทะกับท่านอาจารย์  เป็นผู้ประกาศ 

โฆษณา ให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามา   คืนที่ ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้อง   ท่านก็สนุกบ�าเพ็ญสมาธิภาวนา  

 บ่ายวันหนึ่งท่านออกจากที่สมาธิแล้วก็ออก ไปนั่งตากอากาศ  ห่างจากหน้าถ�้าพอประมาณ  

ขณะนั้นก�าลังร�าพึงธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทาน ไว้แก่หมู่ชน  รู้สึกว่าเป็นธรรม 

ท่ีสุขุมลุ่มลึกมาก  ยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและ ไตร่ตรอง ให้เห็นจริงตาม ได้  ท่านเกิดความ 

ภูมิ ใจและอัศจรรย์ ในตัวท่านเองขึ้นมา  ที่มีวาสนา ได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่าง

จากธรรม  แม้จะยัง ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ ใฝ่ฝันมานานก็ตาม  แต่ก็ยังจัดว่าอยู่ ในขั้นพอกินพอ ใช้   

ไม่ขัดสนจนมุม ในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็น ไป  ซึ่งตัวเองก็แน่ ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวัง 

ในวันหนึ่งแน่นอนถ้า ไม่ตายเสีย ในระยะกาลที่ควรจะเป็นนี้ 

ท่ำนรู้ภำษำสัตว์

 ขณะนั้นก�าลังเสวยสุขเพลินอยู่ด้วยการพิจารณาธรรมทั้งฝ่ายมรรคคือทางด�าเนิน  และ

ฝ่ายผลคือความสมหวังเป็นล�าดับ  จนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกข์ภาย ใน ใจ ไม่มีเหลือ  พอดีมี

ลิงฝูง ใหญ่พากันเที่ยวหากินมาบริเวณหน้าถ�้านั้น  โดยมีหัวหน้ามาก่อนเพื่อน  ปล่อยระยะห่างจาก 

ฝูงประมาณ ๑ เส้น  พอหัวหน้าลิงมาถึงที่นั้นก็มองเห็นท่านนั่งนิ่ง ๆ   อยู่พอดี  แต่มิ ได้หลับตา   

ท่านเองก็ ได้ช�าเลือง ไปดูลิงตัวนั้นเช่นกัน  ประกอบกับลิงตัวนายฝูงนั้นก�าลังเกิดความสงสัย ในท่าน

อยู่ว่า  นั่นคืออะ ไรกันแน่  มันค่อยด้อม ๆ  มอง ๆ  ท่านและวิ่งถอย ไปถอยมาอยู่บนกิ่ง ไม้ด้วยความ

สงสัยและเป็นห่วงเพื่อนฝูงของมันมาก  กลัวจะเป็นอันตราย  ขณะที่มันสงสัยท่าน ท่านก็ทราบ 

เรื่องของมันพร้อมกับเกิดความสงสารขึ้นมา ในขณะนั้น  และแผ่เมตตาจิต ไปยังลิงตัวนั้นว่า  เรามา

บ�าเพ็ญธรรม  มิ ได้มาหาเบียดเบียนและท�าร้าย ใคร  ไม่ต้องกลัวเรา  จงพากันหาอยู่หากินตามสบาย  

แม้จะพากันมาหากินอยู่แถวบริเวณนี้ทุกวันเราก็ ไม่ว่าอะ ไร  สักประเดี๋ยว ใจ  มันก็วิ่ง ไปหาพวก 

ของมันซึ่งพอมองเห็นตัวที่ก�าลังตามหลังกันมา 
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 ท่านเล่าตอนนี้น่าหัวเราะและน่าสงสารมาก  พอมันวิ่ง ไปถึงพรรคพวกของมันแล้วมันรีบ 

บอกกันว่า  “ โก้ก เฮ้ยอย่าด่วน ไป  มีอะ ไรอยู่ที่นั้น”  “ โก้ก ระวังอันตราย”  พวกของมันที่ยัง 

 ไม่เห็นพอ ได้ยินเสียงก็ร้องถามมาว่า  “ โก้ก อยู่ที่ ไหน”  “ โก้ก อยู่ที่นั้น”  พร้อมทั้งหันหน้ามองมา 

ที่ท่านพักอยู่เหมือนจะบอกกันว่า  “นั่น นั่งอยู่นั้นเห็น ไหม”  ท�านองนี้  แต่เป็นภาษาของสัตว์จึงเป็น 

เรื่องลึกลับส�าหรับมนุษย์ธรรมดาจะตามรู้  แต่ท่านอาจารย์มั่นท่านรู้ทุกค�าที่มันพูดกัน  เม่ือมัน 

 ให้สัญญากันว่าอยู่ที่นั้นแล้ว  มันก็บอกกันว่า  “อย่าพากัน ไปเร็วนัก  จงพากันค่อย ๆ   ไป  และดูซิว่า 

เป็นอะ ไรกันแน่”  แล้วก็พากันค่อย ๆ   ไป  ส่วนหัวหน้าฝูงพอบอกพรรคพวกเสร็จแล้วก็รีบ ไป  แต ่

ค่อยด้อม ๆ  มอง ๆ  ไปจนถึงหน้าถ�้าที่ท่านนั่งอยู่  มีอาการทั้งกลัวทั้งอยากดูและอยากรู้ว่าเป็นอะ ไร

กันแน่  ทั้งเป็นห่วงเพื่อนฝูงที่พากันค่อยมารออยู่เบื้องหลัง  หัวหน้ามัน โดดขึ้นลงอยู่บนกิ่ง ไม้ตาม

นิสัยลิงซึ่งเป็นนิสัยหลุกหลิกดังที่เคยเห็นมาแล้วนั่นแล  มันมาด้อม ๆ  มองอยู่ระยะห่างจากท่าน

ประมาณ ๑๐ วา  ท่านเองก็ ได้ ใช้ความสังเกตอยู่ภาย ในทุกระยะ  ว่ามันจะมีความรู้สึกต่อท่าน 

อย่าง ไรบ้าง

 นับแต่เร่ิมแรกท่ีมันมาหาท่านและวิ่งกลับ ไปจนมันวิ่งกลับมาอีกและดูท่านซ�้า ๆ  ซาก ๆ   

พอมันแน่ ใจแล้วว่า ไม่ ใช่อันตรายมันก็วิ่งกลับ ไปบอกเพื่อนฝูงของมันว่า  “ โก้ก ไป ได้”  “โก้ก ไม่มี

อันตราย”  ท่านเล่าว่า ตอนมันวิ่ง ไปบอกเพื่อนฝูงของมันนั้นน่าขบขันและน่าหัวเราะทั้งน่าสงสาร

มนัมากเมือ่เรารู้ภาษาของมนัแล้ว  แต่ถ้า ไม่รูค้�าทีมั่นพูดกนักจ็ะเหน็ว่าเสยีงทีมั่นเปล่งออกมาแต่ละค�า  

และแต่ละตัวนั้น  เป็นเสียงมันร้องธรรมดา ไปเสียหมด  เช่นเดียวกับเรา ได้ยินเสียงนกเสียงการ้อง

ฉะนั้น  ความจริงเท่าที่ท่านตั้ง ใจสังเกตก�าหนดดูเสียงของลิงที่วิ่งกลับ ไปบอกเพื่อนฝูงของมันจริง ๆ  

แล้ว   มันเปล่งเสียงออกชัดถ้อยชัดค�าเหมือนเสียงคนเราพูดกันดี ๆ  นี่เอง  

 คือพอมันวิ่งกลับ ไปถึงพวกของมันแล้ว  มันก็รีบพูดเป็นค�าเตือนพวกของมัน ให้สน ใจ ใน 

ค�าของมันเพื่อระวังตัว  โดยเป็นเสียงของลิงพูดกันว่า โก้ก ๆ  ดังนี้  แต่ความหมายที่มันเข้า ใจกัน 

จากค�าว่า “ โก้ก ๆ ” นั้นเป็น ใจความว่า  “เฮ้ยหยุดก่อน  อย่าด่วนพากัน ไป  โก้ก  มันยังมีอะ ไรอยู ่

ข้างหน้านั้น”  พวกของมัน ได้ยินเสียงมันเตือนเช่นนั้นต่างตัวต่างเกิดความสงสัยจึงร้องถามมาว่า   

“ โก้ก  มีอะ ไรหรือ”  ตัวนั้นถามมาว่า “ โก้ก  อะ ไรกัน”  ตัวนี้ร้องถามมาว่า  “ โก้ก  อะ ไรกัน”   

ตัวหัวหน้าฝูงก็ตอบว่า  “ โก้กเก้ก  มันมีอะ ไรอยู่ที่นั้น  น่ากลัวเป็นอันตราย”  พวกของมันถามมาว่า  

“ โก้ก อยู่ที่ ไหน”  หัวหน้าตอบว่า “ โก้ก นั้นอย่าง ไรล่ะ”  เสียงมันถามและตอบรับกันสนั่นป่า  

ไปหมดเพราะมีลิงจ�านวนมากด้วยกัน  
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 ตัวนั้น “ โก้ก” ถามมา  ตวันี ้ “โก้ก” ถามมาด้วยความตืน่ตก ใจ  ทัง้ตวัเลก็ตวั ใหญ่วิง่วุน่ 

กนั ไปมา  ขณะทีม่นัเกิดความสงสัย ไม่แน่ ใจกลัวจะเกิดอันตรายแก่ตัวและพวกของตัว  จึงต่างตัว

ต่างเรียกร้องถามกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย  เช่นเดียวกับมนุษย์เราร้องถามกันถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  นี่เอง  

หัวหน้าต้องชี้แจงเรื่องราว ให้ทราบและเตือนพวกของมันว่า  “ โก้กเก้ก ให้พากันรออยู่ที่นี่ก่อน  เรา

จะกลับ ไปดู ให้แน่นอนอีกครั้ง”  พอมันสั่งเสียแล้วก็รีบกลับ ไปดู  ขณะที่มันวิ่ง ไปดูท่านอาจารย ์

ที่นั่งอยู่  พอจวนถึงตัวท่านมันค่อยด้อมค่อยมองวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนกิ่ง ไม้  ตาจับจ้องมองดูอย่าง 

พินิจพิเคราะห์  จนเป็นที่แน่ ใจว่า ไม่ ใช่ข้าศึกผู้จะคอยท�าลายแล้วมันก็รีบว่ิงกลับมาบอกเพื่อนฝูง

ของมันว่า “ โก้กเก้กไป ได้แล้ว  ไม่เป็นอันตราย  โก้ก  ไม่ต้องกลัว”  พอทราบแล้วต่างตัวต่างมาสู่

ที่ที่ท่านนั่งพักอยู่  และต่างตัวต่างดูท่าน ในลักษณะท่าทาง ไม่ค่อย ไว้ ใจนัก  ต่างวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบลิง

นั่นเองเพราะความหิวกระหายอยากดูอยากรู้  และร้องถามกัน โก้กเก้กลั่นป่า ไปเวลานั้นว่า  นี่คือ 

อะ ไรและมาอยู่ท�า ไมกัน  เสียงตอบรับกันแบบต่าง ๆ  ตามภาษาสัตว์  ซึ่งต่างตัวต่างสงสัยอยากรู้

เรื่องด้วยความกระวนกระวาย  

 ที่พูดซ�้านี้เขียนตามค�าที่ท่านเน้นซ�้าเพื่อผู้นั่งฟังด้วยความสน ใจจากท่าน ได้เข้า ใจชัดเจน  

ท่านเล่าว่า  ขณะที่เขาเกิดความสงสัย ไม่แน่ ใจ ในชีวิตของตัวและพรรคพวกนั้นรู้สึกว่าเป็นเสียงที ่

แสดงออกด้วยความชลุมนุวุน่วายมากพอด ู  เพราะสตัว์ประเภทนีเ้คยถกูมนษุย์ท�าลายด้วยวธิต่ีาง ๆ   

มามากต่อมากตลอดชีวิตของมัน  จึงเป็นสัตว์ที่มีความระแวงต่อมวลมนุษย์อยู่มากประจ�านิสัย   

ขณะนั้นต่างตัวต่างมารุมดู  ทั้งตัวเล็กตัว ใหญ่  ด้วยท่าทางระมัดระวังอย่างยิ่ง  กระแสจิตที ่

แสดงความหมายออกมาตามเสียงที่มันร้องถามและตอบรับกันนั้น  เหมือนกับกระแส ใจของมนุษย ์

ท่ีส่งออกมาตามกระแสเสยีงท่ีพูดกนันัน่เอง  ฉะนัน้ เขาจงึรูเ้รือ่งของกนั ได้ดทีกุประ โยค  เช่นเดยีว

กับมนุษย์เราพูดกันฉะนั้น  ในค�าท่ีเขาแสดงออกแต่ละค�าซึ่งแสดงออกมาจากกระแสจิตท่ีมีความ 

มุ่งหมาย ไปต่าง ๆ  กันนั้น  เป็นค�าที่ ให้ความหมายแก่ตัวรับฟังอย่างชัดเจน  ไม่มีความบกพร่อง 

พอจะ ให้เกิดความสงสัยแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย ใด  

 ดังนั้นค�าแสดงของลิงแต่ละประ โยค  เช่น โก้ก  เป็นต้น  ที่มนุษย์ธรรมดาเราฟัง ไม่รู้เรื่อง  

แต่ระหว่างเขาเองรู้เร่ืองกนัดีทุกประ โยคท่ีแสดงออกเพราะเป็นภาษาของสัตว์พดูต่อกนั  เช่นเดยีวกับ 

มนุษย์เราชาติต่าง ๆ  ต่างก็มีภาษาประจ�าชาติของตนฉะนั้น  สรุปความก็คือภาษาสัตว์ต่าง ๆ  ก็มี ไว ้

ส�าหรับชาติของตน  ภาษามนุษย์ชาติต่าง ๆ  ก็มี ไว้ส�าหรับชาติของตน  การจะฟังรู้เรื่องหรือ ไม่รู้

ระหว่างสัตว์ชนิดต่าง ๆ  พูดกัน  ระหว่างมนุษย์ชาติต่าง ๆ  พูดกัน  ก็ยุติลงเอง ไม่เป็นอารมณ์ข้อง ใจ

ต่อ ไป  ปล่อย ให้เป็นสิทธิของแต่ละชาติจะวินิจฉัยรับรู้ของเขาเอง  พอต่างตัวต่างหายสงสัยแล้ว 
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ต่างก็มาเที่ยวหากินกัน ในบริเวณนั้นตามสบายหายความหวาดระแวง  ไม่ระเวียงระวังว่าจะมีอะ ไร 

เกิดขึ้น  นับแต่วันนั้นเป็นต้น ไป  เขาจะพากันมาเที่ยวหากินตามบริเวณหน้าถ�้าอย่างสบาย  ไม ่

สน ใจกับท่าน   ท่านเองก็มิ ได้สน ใจกับเขา   ต่างคนต่างท�าหน้าที่ของตน 

 ท่านว่า  สัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณ ใกล้เคียงท่าน โดย ไม่ต้องระแวงและกลัวภัยนี้เขา 

ก็เป็นสุขดีเหมือนกัน  โดยมากพระ ไปอยู่ที่ ไหน  พวกสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ชอบ ไปอาศัยอยู่ด้วย  ไม่ว่า

สัตว์เล็กสัตว์ ใหญ่  เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์  เป็นแต่เขา ไม่มีอ�านาจและ ไม่ม ี

ความเฉลียวฉลาดรอบด้านเหมือนมนุษย์เท่านั้น  มีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที ่

ซ่อนตัวเพื่อชีวิต ไปวันหนึ่ง ๆ  เท่านั้น

 คืนวันหนึ่ง  ท่านเกิดความสลดสังเวช ใจอย่างมากจนน�้าตาร่วงออกมาจริง ๆ   คือเวลานั่ง

สมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุ  ปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะ ไร ๆ  

หมด  โลกธาตุเป็นเหมือน ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่เลย ในความรู้สึกขณะนั้นหลังจากสมาธิแล้วพิจารณา

พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ไว้เพื่อลบล้างหรือถอดถอนความผิดที่มีอยู ่ ใน ใจของ 

สัตว์ โลก  ซึ่งเป็นธรรมที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้า  พิจารณา 

ไปเท่า ไรก็ยิ่งเห็นความฉลาดและอัศจรรย์ของพระองค์และเห็นความ โง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้น  

เพราะการขบฉันขับถ่ายก็ต้อง ได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อน  การยืน เดิน นั่ง นอน ก็ต้อง ได้รับ

การอบรมสั่งสอนมาก่อน  การนุ่งห่มซักฟอกก็ต้อง ได้รับการสั่งสอนมาก่อน  ไม่เช่นนั้นก็ท�า ไม่ถูก  

นอกจากท�า ไม่ถูกแล้วยังท�าผิดอีกด้วย  ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องหาบบาปหาบกรรม ใส่ตัว  การปฏิบัต ิ

ต่อร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ   ก็ต้อง ได้รับการอบรมสั่งสอน  การปฏิบัติต่อจิต ใจก็ต้อง ได้รับการอบรม 

สั่งสอน  ถ้า ไม่ ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้องท�าผิดจริง ๆ  ด้วย  โดย ไม่เลือกเพศวัยและ

ชาติชั้นวรรณะ ใด ๆ  เลย  เพราะสามัญมนุษย์เราเป็นเหมือนเด็กซึ่งต้อง ได้รับการดูแลและอบรม 

สั่งสอนจากผู้ ใหญ่อยู่ทุกขณะจึงจะปลอดภัยและเจริญเติบ โต ได้

 คนเรา ใหญ่แต่กาย  ใหญ่แต่ชาติ  ใหญ่แต่ชื่อ  ใหญ่แต่ยศ  ใหญ่แต่ความส�าคัญ

ตน  แต่ความรู้ความฉลาดที่จะท�าตน ให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทาง ใจ โดยถูกทาง  

ตลอดผู้อื่น ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วย  นั่น ไม่ค่อยเจริญเติบ โตด้วยและ ไม่สน ใจบ�ารุง ให้  

ใหญ่ โตอีกด้วย  จึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่ง   โดย ไม่เลือกเพศวัยและ 

ชาติชั้นวรรณะอะ ไรเลย

 เหล่านี้แลที่ท�า ให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่ง ในคืนวันนั้น
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เรื่องของขรัวตำ

 ที่ชายเขาทางขึ้น ไปถ�้าที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่  มีส�านักบ�าเพ็ญวิปัสสนาอยู่แห่งหนึ่ง  เวลา

ท่านพักอยู่ถ�้านั้น  มีขรัวตาองค์หนึ่งพักอยู่ส�านักบ�าเพ็ญนั้น  คืนวันหนึ่ง  ท่านพระอาจารย์คิดถึง 

ขรัวตาองค์นั้นว่าท่านจะท�าอะ ไรอยู่เวลานี้  ก็ก�าหนดจิตส่งกระแสลงมาดูขรัวตา  พอดีเป็นเวลาที่

ขรวัตาองค์นัน้ก�าลังคิดวุ่นวาย ไปกบักจิการบ้านเรอืนครอบครวัยุ่ง ไปหมด  เรือ่งท่ีขรวัตาคิดเกีย่วกับ 

อตีตารมณ์  พอตกดึกท่านส่งกระแสจิตลงมาหาขรัวตาองค์นั้นอีกก็มาเจอเอาเรื่องท�านองนั้นเข้าอีก   

ท่านก็ย้อนจิตกลับ  จวนสว่างส่งกระแสจิตลงมาอีก  ก็มา โดนเอาแต่เรื่องคิดจะสั่งเสียลูกคนนั้น

หลานคนนี้อยู่ร�่า ไป  ทั้ง ๓ วาระที่ท่านส่งกระแสจิตลงมา  แต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องขรัวตาคิดจะ 

สร้างบ้านสร้างเรอืน  สร้างภพสร้างชาต ิ สร้างวฏัฏสงสาร  ไม่มีสิน้สุดวถิแีห่งความคดิปรงุเอาเสียเลย

 ตอนเช้าท่านลงมาบิณฑบาต  ขากลับมาจึงแวะ ไปเยี่ยมขรัวตาถึงที่พัก  แล้วพูดเป็นเชิง

ปัญหาว่า  เป็นอย่าง ไรหลวงพ่อ  ปลูกบ้าน ใหม่  แต่งงานกับคู่ครอง ใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนเก่า

เมื่อคืนนี้ตลอดคืน ไม่ยอมนอน  เสร็จเรียบร้อย ไปด้วยดีแล้วมิ ใช่หรือ  คืนต่อ ไปคงจะสบาย ไม่ต้อง

วุ่นวายจัดแจงสั่งลูกคนนั้น ให้ท�าสิ่งนั้น  สั่งหลานคนนี้ ให้ท�างานสิ่งนี้อีกกระมัง  คืนนี้รู้สึกหลวงพ่อ 

มีงานมากและวุ่นวายพอดู  แทบมิ ได้พักผ่อนนอนหลับมิ ใช่หรือ  ขรัวตาถามท่านด้วยอาการ 

เอียงอายและยิ้มแห้ง ๆ  ว่า  ท่านอาจารย์เป็นพระอัศจรรย์มาก  ท่านรู้ด้วยหรือเมื่อคืนนี้  ท่าน

อาจารย์แสดงอาการยิ้มรับแล้วตอบว่า  ผมเข้า ใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็น 

 ไหน ๆ   แต่ท�า ไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีก  ผมเข้า ใจว่าความคิดปรุงของท่านเป็น ไปด้วย

เจตนาและพอ ใจ ในความคิดนั้น ๆ   จนลืมหลับนอน ไปทั้งคืน  แม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้   

ผมก็เข้า ใจว่าท่านจง ใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลิน ใจจน ไม่มีสติจะยับยั้ง  และยังพยายามท�าตัว 

ให้เป็น ไปตามความคิดนั้น ๆ  อย่างมั่น ใจมิ ใช่หรือ

 พอจบลงท่านมองดูหน้าขรัวตาเหมือนคนจะเป็นลม  ทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาด้วยเสียง 

สัน่เครอืแทบ ไม่เป็นเสียงคน  และ ไม่ชดัถ้อยชดัค�า  ขาด ๆ  วิน่ ๆ   เหมือนจะเป็นอะ ไร ไป ในเวลานัน้ 

จน ได้  พอเห็นท่า ไม่ ได้การขืนพูดเรื่องนั้นต่อ ไปเดี๋ยวขรัวตาจะเป็นอะ ไร ไปก็จะแย่  ท่านเลยหา

อุบายพูด ไปเรื่องอื่นพอ ให้เรื่องจาง ไปแล้วก็ลาขึ้นถ�้า

 ต่อมา ได้  ๓  วัน โยมผู้ปฏิบัติขรัวตาองค์นั้นก็ขึ้น ไปที่ถ�้า  ท่านอาจารย์จึงถามถึงขรัวตา 

นั้นว่าสบายดีหรือ  โยมบอกท่านว่าขรัวตาองค์นั้นจาก ไปที่อื่นเสียแล้วตั้งแต่เช้าวานนี้  ผมถาม

ท่านว่าหลวงพ่อจะ ไปท�า ไม  อยู่ที่นี่ ไม่สบายหรือ  ท่านบอกว่าจะอยู่ ไป ได้อย่าง ไรก็เช้าวานนี้ท่าน 
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พระอาจารย์มั่นมาหาอาตมาที่นี่  แล้วเทศน์อาตมาเสียยกหนึ่งหนัก ๆ   อาตมาแทบเป็นลมสลบ ไป

ต่อหน้าท่านอยู่แล้ว  ถ้าท่านขืนเทศน์ ไปอีกสักประ โยคสองประ โยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่าน

แน่ ๆ   แต่พอดท่ีานเลยหยุดและพูดเร่ืองอืน่ ไปเสยี  อาตมาจงึพอมีชวีติและมีลมหาย ใจกลบัคนืมาได้    

ไม่ตาย ไปเสีย ในขณะนั้น   แล้วจะ ให้อาตมาอยู่ต่อ ไป ได้อย่าง ไร   อาตมาขอ ไปวันนี้  

 ผมถามท่านว่า  ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ดุด่าท่านหรือถึงจะอยู่ต่อ ไป ไม่ ได้  และจะตาย 

ต่อหน้าท่าน  ท่านมิ ได้ดุด่าอาตมา  แต่ปัญหาธรรมของท่านนั้นมันหนักยิ่งกว่าท่านดุด่าเฆี่ยนตีเป็น 

ไหน ๆ   ขรัวตาตอบ  ท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือ  ผมถามท่านอย่างนั้น  ท่านตอบ  

ปัญหานั้นมีว่าอย่าง ไรผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ้าง  ผมถามท่าน  ท่านพูดว่า ขออย่า ให้อาตมา 

เล่า ให้ โยมฟังเลย  อาตมาอายจะตายอยู่แล้ว  จะมุดดินลง ไปเดี๋ยวนี้แลถ้าขืนบอก ใคร ให้ทราบด้วย  

อาตมาจะพูด ให้ โยมฟังเพียงเปรย ๆ  นะ  ก็เราคิดอะ ไร ๆ  ท่านรู้เสียจนหมดสิ้น  จะ ไม่หนักกว่าท่าน

ดุด่าอย่าง ไรล่ะ  ธรรมดาปุถุชนก็ย่อมมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดา  จะห้าม ไม่ ให้คิด ได้อย่าง ไร   

ทีนี้พอเราคิดอะ ไรขึ้นมา  ท่านก็รู้เสียหมด  อย่างนี้จะอยู่ ได้อย่าง ไร  หนี ไปตายที่อื่นดีกว่า  อย่าอยู่ 

ให้ท่านพลอยหนัก ใจด้วยเลย  คนอย่างเรา ไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อ ไป  อาย โลกเขาเปล่า ๆ   คืนนี้อาตมา

นอน ไม่ ได้เลย   คิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียว  

 ผมแย้งท่านว่า  ก็ท่านจะมาหนัก ใจด้วยเราท�า ไมเพราะท่านมิ ใช่ผู้ผิด  เราผู้ผิดต่างหากจะ

ควรหนัก ใจและควรแก้ความผิดของตน ให้สิ้นเรื่อง ไป  ท่านอาจารย์ยังจะอนุ โมทนาด้วยอีก  นิมนต์

ท่านอยู่ที่นี่ ไปก่อน  เผื่อคิดอะ ไรผิด ๆ  ถูก ๆ   ขึ้นมาท่านอาจารย์จะ ได้ช่วยเตือน  เราก็จะ ได้สต ิ

แก้ ไข  ยังจะดีกว่าหนี ไปอยู่ที่อื่นเป็น ไหน ๆ   ความเห็นของผมว่าอย่างนี้  หลวงพ่อจะว่าอย่าง ไร  

ไม่ ได้  ความคิดว่าจะ ได้สติและจะแก้ ไขตัวกับความกลัวท่านนั้นมันมีน�้าหนักกว่ากันคนละ โลก  

เหมือนช้างกับแมวเอาทีเดียว  แล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่าง ไร ได้  พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่อง

เราเท่านั้นตัวมันสั่นขึ้นมาแล้ว  อาตมาขอ ไปวันนี้  ถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อ ไปอาตมาต้องตายแน่ ๆ   โยมเชื่อ

อาตมาเถอะ   อย่า ให้อยู่เลย   ท่านว่าอย่างนี้  

 ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่าน ได้อย่าง ไรคิดแล้วก็น่าสงสาร  เวลาท่านพูด ให้ผมฟัง  ก็ทั้งพูด 

ทั้งกลัว  หน้าซีดเซียว ไปหมด  เลยต้องปล่อย ให้ท่าน ไป  ก่อนจะ ไปผมถามท่านว่า  หลวงพ่อจะ 

 ไปอยูท่ี ่ไหน  ท่านตอบว่าเอาแน่นอน ไม่ ได้  ถ้า ไม่ตายเราคงเหน็หน้ากันอกี  แล้วก ็ไปเลย  ผม ให้เด็ก

ตามส่งท่าน  เวลาเด็กกลับมาแล้วถามเขา  เขาบอกว่า ไม่ทราบ  เพราะท่าน ไม่บอกทีท่ีท่่านจะพกัอยู่  

สุดท้ายก็เลย ไม่ ได้เรื่องราวจนป่านนี้  น่าสงสาร  ทั้งท่านก็แก่แล้ว  ไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้น
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 ฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความสลด ใจ  ที่ท�าคุณ ได้ โทษ โปรดสัตว์ ได้บาป  เราคิดแล้วแต่แรก 

ที่เห็นอาการ ไม่ดีเวลาถามปัญหา  จากวันนั้นมาแล้วก็มิ ได้สน ใจคิดและส่งกระแสจิต ไปถึงขรัวตาอีก

เพราะกลัวจะ ไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอ  แล้วก็มาเป็นดังที่คิดจน ได้  ท่านคิด ใน ใจขณะที่ทราบเรื่อง

จาก โยมเล่า ให้ฟัง  และ ได้พูดกับ โยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่า ให้ท่านฟัง  ว่าอาตมาก็

พูด ไปธรรมดา ในฐานะคุ้นเคยกัน  ทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเอง  ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่อง ใหญ่ โตถึงกับ

พา ให้ขรัวตาต้องร้างวัดร้างวาหนี ไปเช่นนั้น  

 เรื่องของขรัวตาเป็นเรื่องส�าคัญต่อท่านอาจารย์ ไม่น้อยตลอดมา ในการที่จะปฏิบัต ิ

ต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้ง ใกล้และ ไกล  เกรงว่าเรื่องจะซ�้ารอยเข้าอีกหาก ไม่สน ใจคิด ไว้ก่อน  

จากนั้นมาแล้วท่านว่าท่าน ไม่เคยทัก ใครเกี่ยวกับความคิดนึกดี – ชั่ว  เพียงพูดเป็นอุบาย ไปเท่านั้น  

เพื่อผู้นั้นระลึกรู้ตัวเอาเอง โดยมิ ให้กระเทือน ใจ  เพราะ ใจคนเราย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่ง

ฝึกหัดเดินกะเปะกะปะ ไปตามเรื่อง  ผู้ ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อมิ ให้เด็กเป็นอันตราย

เท่านั้น  ไม่จ�าต้อง ไปกระวนกระวายกับเด็ก ให้มาก ไป  ใจของสามัญชนก็เช่นกันปล่อย ให้คิด ไป 

ตามเรื่อง  ถูกบ้างผิดบ้าง ดีบ้างชั่วบ้าง เป็นธรรมดา  จะ ให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็น ไป 

ไม่ ได้

 ท่านว่า  ท่านพักอยู่ท่ีถ�า้นัน้ ได้ความรูแ้ละอุบายแปลก ๆ  ต่าง ๆ  มากมาย  ท้ังเป็นเร่ืองภาย ใน 

โดยเฉพาะ  ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอก ไม่มีประมาณ  ท่านเกิดความอาจหาญร่าเริง ในข้อปฏิบัติ   

จนลืมเวล�่าเวลา  ไม่ค่อย ได้สน ใจกับวันคืนเดือนปีอะ ไรนัก  ความรู้ภาย ใน ใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือน

น�้า ไหลริน ในฤดูฝน  บางวันตอนบ่ายอากาศ โปร่ง ๆ  ท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนา ไปเรื่อย ๆ   

ท�า ให้เพลิน ใจ ไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน  เย็น ๆ  หน่อยค่อยลงมาถ�้า   

ที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ  มีมาก  พืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมาก  จ�าพวกสัตว์ป่าที่

อาศัยผล ไม้เป็นอาหาร เช่น ลิงค่างบ่างชะนีก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลิน ไปตามภาษาของเขา  เวลาเขา

มองเห็นเราก็ ไม่แสดงอาการกลัวต่างตัวต่างหากิน ไปตามภาษา  

 ท่านว่าท่านก็เพลิน ไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสารว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย 

เช่นเดียวกันกับเรา  ไม่มีอะ ไรยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน  แม้วาสนาบารมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็ม ี

เช่นเดียวกัน  ส่วนความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นย่อมมี ได้ทั้งคนและสัตว์  นอกจากนั้นสัตว ์

บางตัวที่มีวาสนาบารมีแก่กล้าและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางรายยังมีอยู่มาก  แต่เวลาเขาตกอยู่ ใน

ภาวะความเป็นสัตว์ก็จ�าต้องทนรับเสวย ไป  เช่นเดียวกับมนุษย์เรา  แม้ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัด
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ว่าเป็นชาติที่สูงส่งกว่าสัตว์  แต่ขณะที่ตกอยู่ ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จ�าต้องทนเอา  จนกว่าจะ

สิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมันแล้วมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ ให้รับเสวยผลสืบต่อ ไปตามวาระดังที่เห็น ๆ  

กันอยู่  เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอน ไม่ ให้ดูถูกเหยียดหยามชาติก�าเนิดความเป็นอยู่ของกันและกัน   

และสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดี – ชั่วเป็นของของตน

 พอตกเย็นท่านก็ท�าข้อวัตรปัดกวาดหน้าถ�้าบริเวณที่อยู่อาศัย  เสร็จแล้วก็เริ่มท�าความเพียร  

โดยวิธีเดินจงกรมบ้าง  นั่งสมาธิบ้าง  จิตท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิความสงบ ใจ  ทั้ง

ทางปัญญา  พิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันธ์ลง ใน ไตรลักษณญาณปรากฏเป็นความมั่น ใจ

ขึ้นเป็นล�าดับ

พระสำวกอรหันต์มำแสดงธรรม ให้ฟัง

 บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรม ให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณี โดย

ปรากฏทางสมาธินิมิต  เป็น ใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้อง ให้อยู่ ในท่าส�ารวมทั้งกายและ ใจ  ตั้งจิต

และสต ิไว้ทีจุ่ดหมายของงานท่ีตนก�าลังท�าอยู ่  คือก�าลงัก�าหนดธรรมบท ใดอยู ่  พจิารณาขนัธ์ ใดอยู่   

อาการแห่งกาย ใดอยู่  พึงมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้น ๆ   ไม่พึงส่ง ใจและสติ ไปอื่น  อันเป็น 

ลักษณะของคน ไม่มีหลักยึด  ไม่มีความแน่นอน ในตัวเอง  การเคลื่อน ไหว ไปมา ในทิศทาง ใดควรมี

ความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อน ไหว  ไม่พึงท�าเหมือนคนนอนหลับ ไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิก

ของกาย  และความละเมอเพ้อฝันของ ใจ ในเวลาหลบัของตน  การบิณฑบาต  การขบฉัน  การขับถ่าย  

ควรถืออริยประเพณีเป็นกิจวัตรประจ�าตัว  ไม่ควรท�าเหมือนคนผู้ ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลย  พงึท�า

เหมือนสมณะคือเพศของนักบวชอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็น  มีสติปัญญาเครื่องก�าจัด โทษที่ฝังลึก

อยู่ภาย ใน  อยู่ทุกอิริยาบถ  การขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดี  อย่าปล่อย ให้อาหาร

ที่มีรสเอร็ดอร่อยตามชิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผา ใจ  แม้ร่างกายจะมีก�าลังเพราะ

อาหารที่ขาดการพิจารณาเข้า ไปหล่อเลี้ยง  แต่ ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้า ไปท�าลาย  จะกลาย

เป็นการท�าลายตนด้วยการบ�ารุง  คือท�าลาย ใจเพราะการบ�ารุงร่างกายด้วยอาหาร โดยความ ไม่มีสติ

 สมณะ ไปที่ ใด  อยู่ที่ ใด  ไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่น  คือ ไม่สั่งสม

กิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาดสาดกระจาย ไปเผาลนผู้อื่น  ค�าว่ากิเลส อริยธรรมถือ

เป็นสิ่งน่ากลัวอย่างยิ่ง  พึง ใช้ความระมัดระวังด้วยความจง ใจ ไม่ประมาทต่อกระแสของ

กิเลสทุกกระแส ๆ   เพราะเป็นเหมือนกระแส ไฟที่จะสังหารหรือท�าลาย ได้ทุก ๆ  กระแส ไป   

การยืน เดนิ นัง่ นอน การขบฉัน การขบัถ่าย การพดูจาปราศรัยกบัผู้มาเกีย่วข้องทกุ ๆ  ราย   
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และทุก ๆ  ครั้งด้วยความส�ารวม  นี่แลคืออริยธรรม  เพราะพระอริยบุคคลทุกประเภท 

ท่านด�าเนนิอย่างนีก้นัทัง้นัน้  ความ ไม่มสีต ิ  ไม่มกีารส�ารวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรม  

เป็นทางของวฏัฏะล้วน ๆ   ผูจ้ะออกจากวฏัฏะจงึ ไม่ควรสน ใจกบัทางอนัลามกตกเหวเช่นน้ัน   

เพราะจะพา ให้เป็นสมณะที่เลว ไม่เป็นผู้อัน ใคร ๆ  พึงปรารถนา  อาหารเลว ไม่มี ใครอยาก

รบัประทาน  สถานทีบ้่านเรอืนเลว ไม่ม ีใครอยากอยูอ่าศยั  เครือ่งนุง่ห่ม ใช้สอยเลวไม่มี ใคร 

อยากนุ่งห่ม ใช้สอยและเหลือบมอง  ทุกสิ่งที่ ‘เลว’ ไม่มี ใครสน ใจ  เพราะความรังเกียจ 

 โดยประการทัง้ปวง  คนเลวใจเลวยิง่เป็นบ่อแห่งความรงัเกยีจของ โลกผู้ดทีัง้หลาย  ยิง่สมณะ 

คือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิต ใจของทั้งคนดีคนชั่ว  สมณะชพีราหมณ์  

เทวบตุรเทวดา  อนิทร์  พรหม ไม่เลอืกหน้า  จงึควรส�ารวมระวงันกัหนา

 การบ�ารุงรักษาสิ่ง ใด ๆ   ใน โลก  การบ�ารุงรักษาตนคือ ใจเป็นเยี่ยม  จุดที่เยี่ยมยอด

ของ โลกคือ ใจ  ควรบ�ารุงรักษาด้วยดี  ได้ ใจแล้วคือ ได้ธรรม  เห็น ใจตนแล้วคือเห็นธรรม   

รู้ ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล  ถึง ใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน  ใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่า   

จึง ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้าม ไป  คนพลาด ใจคือ ไม่สน ใจปฏิบัติต่อ ใจดวงวิเศษ ในร่างนี้   

แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดอยู่นั่นเอง  เมื่อทราบแล้วว่า ใจเป็น 

ส่ิงประเสริฐ ในตัวเราจึง ไม่ควร ให้พลาดทั้งรู้ ๆ  จะเสีย ใจภายหลัง  ความเสีย ใจท�านองนี ้

 ไม่ควร ให้เกิด ได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็ม ใจ  มนุษย์เป็นชาติที่ฉลาด ใน โลก  แต่อย่า ให้เราที ่

เป็นมนุษย์ทั้งคน โง่เต็มตัว  จะเลวเต็มทนและหาความสุข ไม่เจอ  กิจการทั้งภาย ในภายนอก 

ของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงานตัวอย่างของ โลก ได้อย่างมั่น ใจ  เพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาด

ปราศจากมลทิน โทษทั้งกิริยาที่ท�าและงานที่ประกอบ  จัดว่าชอบด้วยอรรถด้วยธรรม  จึง

ควรบ�ารุงส่งเสริมสมณกิจของตน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ  ขึ้น ไป  จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรือง 

ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ  สมณะผู้รัก ในศีล  รัก ในสมาธิ  รักสติ  รักปัญญา  รัก

ความเพียร  จะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอัน ใกล้นี้  ธรรมที่แสดงนี้คือ

ธรรมของท่านผู้มีความเพียร  ของท่านผู้อดผู้ทน  ของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด

เป็นยอดคน  ของผู้พ้นจากทุกข์ โดยสิ้นเชิง  ปราศจากสิ่งกดขี่บังคับ  ของท่านผู้เป็นอิสระ

อย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของ โลกทั้งสาม  ถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็น 

ธรรมส�าคัญส�าหรับท่าน  ท่านจะเป็นผู้ ไม่มีกิเลส ใน ไม่ช้านี้  จึงขอฝากธรรม ไว้กับท่าน 

น�าไปพิจารณาด้วยดี  ท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมา ใน ใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้ว

ตามหลักธรรมชาติดังนี้  



33

 เม่ือพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรม ให้ท่านฟังจาก ไปแล้ว  ท่านกน้็อมเอาธรรมนัน้มาพจิารณา 

ใคร่ครวญอีกต่อหนึ่ง  โดยแยกแยะออกเป็นแขนง ๆ   ไตร่ตรองดูด้วยความละเอียด  ทุก ๆ  ครั้งที ่

พระสาวกอรหันต์แต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอน  ท่าน ได้อุบายต่าง ๆ  จากการสดับธรรมของพระ

อรหันต์ทัง้หลายท่ีมาอบรมส่ังสอนแต่ละครัง้แต่ละองค์   ช่วยส่งเสรมิก�าลงั ใจก�าลงัสตปัิญญาตลอดมา

 ท่านเล่าว่าขณะท่ีฟังธรรมพระอรหนัต์ท่านแสดงธรรม ให้ฟัง  ประหนึง่ ได้ฟังธรรม ในทีเ่ฉพาะ 

พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าแม้ ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อน  ใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลิน ไปตาม  

เหมือน โลกและธาตุขันธ์ ไม่มีกาลเวลามาบีบบังคับเลย  ปรากฏว่ามีแต่จิตล้วน ๆ  ที่สว่าง ไสว ไปด้วย

อรรถด้วยธรรมเท่านั้น  พอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูก  คือร่างกาย

อันเป็นที่รวมแห่งขันธ์  ซึ่งแต่ละขันธ์ล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมาน  ท่านพักอยู่ที่ถ�้านั้นมีพระ 

อรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรม ให้ฟังเสมอ ในวาระต่าง ๆ  กัน  ซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มาก  

ในชีวิตที่ผ่านมา  ธรรมเป็นที่แน่ ใจ ได้ปรากฏขึ้นแก่ท่าน ในถ�้านั้น  ธรรมนั้นคือพระอนาคามีผล   

ธรรมนี้ ในพระปริยัติท่านกล่าว ไว้ว่าละสัง โยชน์ ได้ ๕  คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส  

กามราคะ  ปฏิฆะ  ท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอน ในการ ไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และ

สัตว์ที่มีธาตุสี่  คือ  ดิน  น�้า  ลม  ไฟ  เป็นเรือนร่างอีกต่อ ไป  หากยงั ไม่เลือ่นชัน้ขึน้ถงึพระอรหนัตภมู ิ 

ในอตัภาพนั้น  เวลาตายแล้วก็ ไปอุบัติเกิด ในพรหม โลก  ๕ ชั้น ชัั้นใดชั้นหนึ่ง  ตามภูมิธรรมที่ผู้นั้น  

ได้บรรลุ  ในพรหม โลก  ๕  ชั้น  คือ  อวิหา  อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  และอกนิฏฐา  ซึ่งเป็นที่ 

สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคล   ตามล�าดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกัน

 ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภาย ในว่าท่าน ได้บรรลุอนาคามีธรรม ในถ�้านั้น  แต่ผู้เขียน 

ก็เลยตัดสิน ใจน�ามาลงเพื่อท่านผู้อ่าน ได้ติชมบ้าง  หากเป็นความผิดพลาดประการ ใดก็ขอ ได้ต�าหน ิ

ผู้เขียนว่าเป็นผู้ ไม่รอบคอบเสียเอง  ท่านพักบ�าเพ็ญสมณธรรมด้วยความสงบเย็น ใจอยู่ที่นั้นหลาย

เดือน

 คืนวันหนึ่ง  เกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมา   

สาเหตุที่ท�า ให้เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากท่านท�าสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ ไม่เคย

คาดฝันว่าจะเป็น ได้ ในชีวิต  แต่ก็ ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ ใจติด ๆ  กันทุกคืน  เฉพาะคืนที่

คิดถึงหมู่คณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมาก  คือจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษ  ความรู้

ความเห็นทั้งภาย ในภายนอกเป็นพิเศษ  ความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับ ใจเป็นพิเศษ  ถึงกับน�้าตาร่วง 

ไหลออกมาด้วยความเห็น โทษแห่งความ โง่ของตน ในอดีตที่ผ่านมา  ความเห็นคุณของความเพียร
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ที่ตะเกียกตะกายมาจน ได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นจ�าเพาะหน้า  ความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มี  

พระเมตตาประสิทธิป์ระสาทธรรม ไว้พอเห็นร่องรอย ได้ด�าเนนิตาม  และรู้ความสลับซบัซ้อนแห่งกรรม 

ของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย  

ตรงตามธรรมบทว่า  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นก�าเนิด  มีกรรมเป็นของของตน  เป็นต้น  อันเป็น 

บทธรรมที่รวมความส�าคัญของศาสนา ไว้แทบทั้งมวล  ท่านเตือนตนว่าแม้จะประสบความอัศจรรย์ 

หลายอย่างขึน้มาอย่างภาคภูม ิใจกต็าม  แต่ก็ทราบว่าทางเดนิเพ่ือความพ้นทกุข์ของท่านยงั ไม่สิน้สดุ 

เพียงเท่านี้   ยังจะต้องทุ่มเทก�าลังสติปัญญาและความพากเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มก�าลังอีกต่อ ไป

 สิ่งที่ท�า ให้ท่านเย็น ใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทาง ใจ  นั้นคือ โรคเรื้อรัง  

ในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมา ได้หาย ไป โดยสิ้นเชิง  จิต ใจ ได้หลักยึดอย่างม่ันคงแม้ยัง  

ไม่สิ้นกิเลส  แต่ก็มิ ได้สงสัยปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตน  ปฏิปทาภาย ในเป็น ไปอย่างสม�่าเสมอ  

ไม่ลุ่ม ๆ  ดอน ๆ  เหมือนแต่ก่อน  มีความแน่ ใจว่าจะ ไม่ลุ่มหลงสงสัยทางด�าเนินเพื่อธรรมขั้นสูงสุด 

แบบลูบ ๆ  คล�า ๆ  ดังที่เคยเป็นมา  และมั่น ใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดนพ้นทุกข์ ในวันหนึ่งแน่นอน  

สติปัญญาก็ด�าเนิน ไปอย่างสม�่าเสมอ ไม่ถูกบังคับเคี่ยวเข็ญ  วัน – คืนหนึ่ง ๆ  เกิดความรู้ความเห็น 

ต่าง ๆ   ทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภาย ในและเกี่ยวแก่สิ่งภายนอก ไม่มีประมาณ  ท�า ให้จิต ใจรื่นเริง ในธรรม  

และเกิดความสงสารหมู่คณะท่ีเคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้น  อยาก ให้ ได้รู้ ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นบ้าง   

ความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุ ให้ท่านจ�าต้องจากถ�้าอันเป็นอุดมมงคลนี้ ไปหาหมู่คณะ 

ทางภาคอีสานอีก   ทั้ง ๆ  ที่อาลัยอาวรณ์ ไม่อยาก ไป

 ก่อนที่ท่านจะจากถ�้านี้ ไปราว  ๒ – ๓  วัน  ก็ปรากฏว่ามีพวกรุกขเทพ โดยมีเทพลึกลับองค์ที่

เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมเทศนาท่าน  เมื่อท่าน ให้ โอวาทแก่เทวดาจบลง  และ

บอกความประสงค์ท่ีจะต้องจากถ�้าและคณะเทพทั้งหลาย ไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจ�าเป็น  บรรดา

เทวดาที่มารวมกันอยู่จ�านวนมาก ไม่ยอม ให้ท่านจาก ไป  และพร้อมกันอาราธนานิมนต์ท่าน ไว้เพื่อ

ความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนาน  ท่านก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยความ

จ�าเป็น  แม้การจะจาก ไปสู่ที่อื่นก็ ไปด้วยความจ�าเป็นเช่นเดียวกัน  มิ ได้มาและ ไปด้วยความอยาก 

พา ให้เป็น ไป  จึงขอความเห็น ใจจากท่านทั้งหลายอย่า ได้เสีย ใจ  ถ้ามี โอกาสวาสนาอ�านวยยังจะ 

 ได้มาที่นี่อีก  ชาวเทพพากันแสดงความเสีย ใจและเสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริง ๆ   ไม่อยาก 

ให้ท่านจาก ไป
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 จวนจะถึงวันลงจากถ�้า  ตอนกลางคืนราว ๔.๐๐ นาฬิกา  คือ ๑๐ ทุ่ม  ท่านคิดถึงท่าน 

เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์  วัดบรมนิวาส  ว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะ ไรอยู่  จึงก�าหนดจิตส่ง

กระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ  ก็ทราบว่าเวลานั้นท่านก�าลังพิจารณาปัจจยาการ  คืออวิชชา

อยู่  ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจ�าวัน ไว้  เวลาลงมากรุงเทพ ฯ  ได้ โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตน 

ทราบมาแล้ว  ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ  พอ ได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพัก ใหญ่   

พร้อมทั้งชมเชยว่า  “ท่านมั่นนี้เก่งจริง  เราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ ไม่เป็นท่า  น่าอายท่านมั่น

เหลือเกิน  ท่านมั่นเก่งจริง”  แล้วก็กล่าวชมเชยว่า  “มันต้องอย่างนี้ซิลูกศิษย์พระตถาคต  ถึง

จะเรียกว่าเดินตามครู  พวกเราอย่าท�าตัวเป็น โมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมด  ต้องมี 

ผู้ทรงธรรมท่าน ไว้บ้าง  สมกับธรรมเป็นอกาลิ โก  ไม่ปล่อย ให้กาลสถานที่และความเกียจคร้าน 

เอา ไปกินเสียหมด  ธรรมจะ ไม่ปรากฏแก่ โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชน  ต้องท�า 

อย่างท่านมั่นที่ ได้ความรู้ต่าง ๆ  มาเล่าสู่ฟังอย่างนี้   จึงเป็นที่น่าชมเชย”

 ท่านเล่า ให้ฟังว่า  ท่านเจ้าคุณอบุาล ีฯ  เลือ่ม ใสและชมเชยท่านมาก  บางครัง้เวลามีเรือ่งราว

ต่าง ๆ  ที่ท่าน ไม่แน่ ใจว่าจะควรพิจารณาและตัดสิน ใจอย่าง ไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม  ท่านยัง ให้

พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่น ไปช่วยปรึกษา  และมอบเรื่องราว ให้ท่าน ไปพิจารณาช่วยก็ยงัมี   

พอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทาง ไปภาคอีสาน  ท่านว่าก่อนท่านจะขึ้น ไปบ�าเพ็ญอยู่ที่ถ�้าสาริกา   

เขา ใหญ่  จังหวัดนครนายก  ท่านเที่ยวจาริก ไปทางประเทศพม่าก่อน  แล้วกลับมาผ่านจังหวัด 

เชียง ใหม่  ลง ไปทางหลวงพระบาง ประเทศลาว  บ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควร   

แล้ว ไปจังหวัดเลย  และจ�าพรรษาที่บ้าน โคกซึ่งอยู่ ใกล้เคียงกับถ�้าผาปู่ ในเขตจังหวัดเลย ๑ พรรษา  

และ ไปจ�าพรรษาที่ถ�้าผาบิ้ง ๑ พรรษา ในเขตจังหวัดเดียวกัน  ที่ที่ท่านจ�าพรรษาเหล่านี้มีแต่ป่า 

แต่เขาและเต็ม ไปด้วยสัตว์ชนิดต่าง ๆ   เพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อย ในสมัยนั้น  เดินทาง ไปตั้งวัน 

ก็ ไม่เจอหมู่บ้าน  ถ้าเกิด ไปหลงทางเข้าต้องแย่  และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิด

มีเสือ  เป็นต้น

 ท่านเล่าว่า  ท่านข้าม ไปเที่ยวธุดงค์ฟากฝั่งแม่น�้า โขงประเทศลาว  และพักอยู่ ในป่า ใกล้ภูเขา  

มีเสือ โคร่ง ใหญ่เคยมาหาท่านบ่อย ๆ   บางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่าง ๆ   ในเวลากลางคืนซึ่งก�าลังเดิน

จงกรมอยู่  แต่มันมิ ได้แสดงท่าทาง ให้เป็นที่น่ากลัวอะ ไรนัก  นอกจากมันร้อง ไปตามภาษาของมัน 

แลเทีย่ว ไป – มาอยูแ่ถว ๆ  บริเวณนัน้เท่านัน้  ท่านกมิ็ ได้สน ใจกบัมันเพราะเคยชนิกบัพวกสตัว์ต่าง ๆ  

มาแล้ว  คืนวันหนึ่งมีเสือ โคร่งตัว ใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อน ไปด้วยกันซึ่งก�าลังเดินจงกรม

อยู่  แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านมิ ได้อยู่ด้วยกัน  มันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระ
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อาจารย์องค์นั้น  ห่างจากทางจงกรมท่านประมาณ ๑ วา  ท่ามกลางความสว่างของแสง ไฟเทียน ไข 

ที่ท่านจุด ไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรม ไป – มา  การนั่งของเสือ โคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรา 

นัง่นัน่เอง  มนัน่ังหันหน้ามาทางจงกรมท่าน  ตามันจบัจ้องมองดพูระทีท่่านก�าลงัเดนิจงกรม ไป – มา 

 ไม่ลดละสายตา   แต่มิ ได้แสดงอาการอย่าง ใดออกมา  

 ขณะที่พระท่านเดินจงกรม ไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยนัยน์ตาและเฉลียว ใจ  เพราะ

ข้างทางจงกรมตรงนั้นปรกติ ไม่มีอะ ไร  แต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลนัยน์ตาจึงมอง ไปดู  ก็พอดีเห็น 

เสือ โคร่ง ใหญ่ก�าลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อ ไรก็ ไม่ทราบ  พระท่านเองก็ ไม่กลัวมัน  มันก็ ไม่

ท�าอะ ไรท่าน  เป็นเพียงนั่งดูอยู่เฉย ๆ  เหมือนสัตว์ ไม่มีวิญญาณ  และ ไม่กระดุกกระดิก  ท่านก็เดิน

จงกรมผ่านหน้ามัน ไป – มา ไม่นึกกลัวอะ ไรมัน  เป็นแต่เห็นมันน่ังดูท่านอยู่นานผิดปรกติจึงท�าให้

ท่านคิดขึ้นด้วยความสงสารมันว่า  แกจะ ไปหาอยู่หากินที่ ไหนก็ ไปซิ  จะมานั่งเฝ้าเราท�า ไมกัน   

พอท่านคิดจบลงเท่านั้น  เสียงมันดังกระหึ่มขึ้นทันที  จนสะเทือนป่า ไปหมด ในขณะนั้น  เมื่อท่าน 

ได้ยินเสียงมันกระหึ่มและ ไม่ยอมหนีตามที่ท่านคิดอยาก ให้มันหนี ไป  ท่านเลยรีบเปลี่ยนความคิด

เสีย ใหม่ว่า  เท่าที่คิดเช่นนั้นก็เพราะความสงสาร  เกรงว่าจะเกิดความหิว โหยเพราะมีปากมีท้องที่

จะต้อง ได้รับการบ�ารุงรักษาเช่นทั่ว ๆ   ไป  เพราะการมานั่งเฝ้าเรานาน ๆ   ถ้า ไม่เกิดความหิวระหาย 

ใด ๆ    จะนั่งเฝ้าเพื่อรักษาอันตราย ให้ก็ยิ่งดี   เราก็ ไม่ว่าอะ ไร  

 พอท่านเปลี่ยนความคิด ใหม่เช่นนี้จบลง  มันก็มิ ได้แสดงอาการอย่าง ไรต่อ ไปอีก  คงนั่งดู

ท่านเดินจงกรมต่อ ไปตามนิสัยของมัน  ท่านเองก็คงเดินจงกรม ไป – มาตามปรกติ  มิ ได้สน ใจกับ

มันต่อ ไปอีก  มันก็นั่งดูท่านอยู่เหมือนหัวตอ  ไม่กระดุกกระดิกตัวแต่อย่าง ใดเลย  จนถึงเวลาท่าน

ก็เดินออกจากทางจงกรม  เข้า ไปสู่ที่พักซึ่งเป็นแคร่เล็ก ๆ  เหมือนเตียงนอนที่อยู่ ไม่ห่าง ไกลจากทาง

จงกรมนัก  ท�าวัตรสวดมนต์และนั่งสมาธิภาวนาต่อ ไป  จนถึงเวลาพักผ่อนท่านก็พักนอนอยู่บน 

แคร่นั้น  ซึ่งอยู่ ไม่ห่างจากเสือ โคร่งตัวนั้นนักเลย  ท่านตื่นตอน ๓.๐๐ นาฬิกา คือ ๙ ทุ่ม   

จากนั้นท่านก็เริ่มออก ไปเดินจงกรมอีกตามเคย  แต่ ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีก  ไม่ทราบว่ามันหาย ไป 

ทางทิศ ใด  คืนต่อ ไปก็ ไม่เห็นมันมาที่นั่นอีกจนกระท่ังท่านจากที่นั้นหนี ไป  เผอิญเห็นเฉพาะ 

คืนเดียวเท่านั้น  จึงท�า ให้พระอาจารย์องค์นั้นเกิดความสงสัย  เวลา ไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่น

จึงเล่าเรื่องเสือมาเฝ้าตน ให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟัง  

 ท่านเล่าว่า  อาจารย์องค์นั้นชื่อ  ‘สีทา’  อายุพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อย  ท่านเป็นพระ 

นกัปฏิบตัริุน่เดียวกนัและเป็นผู้ปฏิบตัดิปีฏบัิติชอบองค์หนึง่  ท่านชอบป่าชอบเขาชอบทีส่งบสงัดมาก   
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ท่านชอบอยู่ตามภูเขาทางฝั่งแม่น�้า โขงประเทศลาวมากกว่าที่อื่น ๆ   แม้ข้ามมาฝั่ง ไทยเราก็ ไม่นาน  

ท่านพระอาจารย์สีทาเล่า ให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟัง  คราวเสือกระหึ่ม ใส่ท่านนั้นเป็นขณะที่ท่านคิด 

อยาก ให้มันหนี ไป  ว่าท่าน ไม่รู้สึกกลัว  แต่ขนลุก ไปหมดทั้งตัว  ศีรษะชาเหมือน ใส่หมวก  ต่อ ไป

ค่อยเป็นปรกติและเดินจงกรม ไป – มา ได้สะดวกธรรมดา  เหมือนไม่มีอะ ไรมาอยู่ที่นั้น  ความจริง

มันคงจะมีความกลัวอยู่อย่างลึกลับจนเจ้าตัว ไม่อาจรู้ ได้  แม้คืนที่เสือ โคร่ง ใหญ่ตัวนั้น ไม่มาหาท่าน 

ถึงที่อยู่  แต่ก็ ได้ยินเสียงมันร้องกระหึ่ม ๆ  อยู่บริเวณ ใกล้เคียงที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืน  ท่านก ็

ไม่เห็นรู้สึกกลัวมัน   และท�าความเพียร ได้อย่างสบายเหมือน ไม่มีอะ ไร ในบริเวณนั้น

พระศิษย์ของท่ำนพระอำจำรย์มั่น

 สมยัทีท่่านพระอาจารย์มัน่ออกปฏบัิตทิแีรก  และเทีย่ว ไปตามจงัหวดัต่าง ๆ   มีจงัหวดันครพนม 

สกลนคร อุดรธานี จน ไปถึงพม่า  กลับมาผ่านจังหวัดเชียง ใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ จังหวัด

เลย  ลง ไปจ�าพรรษาที่วัดปทุมวัน กรุงเทพ ฯ  และขึ้น ไปพักที่ถ�้าสาริกา เขา ใหญ่  ตลอดเวลาที่ท่าน

กลับมาทางภาคอีสานอีกท่านมักจะ ไปเพียงองค์เดียว  แม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้น  

แล้วก็แยกกัน ไป  เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยว ไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่คณะ  ท่านถือเป็นความ

สะดวก ในการ ไปคนเดียวอยู่คนเดียว  บ�าเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมา  จนปรากฏว่ามีก�าลัง ใจ 

มั่นคงจึงเกิดความสงสารหมู่คณะและสน ใจที่จะแนะน�าสั่งสอน  ความคิดอันนี้เป็นเหตุ ให้ท่าน 

ได้จากถ�้าสาริกาอันแสนสบายกลับ ไปทางภาคอีสาน  หลังจากท่าน ได้อบรมพระ – เณร ไว้บ้างสมัยที ่

ท่านเที่ยวธุดงค์อยู่ทางภาคอีสาน  ก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและ ไปถ�้าสาริกา เขา ใหญ่  ก็

ปรากฏว่ามีพระธุดงคกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอควร  พอท่านกลับ ไปเท่ียวน้ีก็ ได ้

ตั้ง ใจท�าการสั่งสอนทั้งพระ – เณรและฆราวาสผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มก�าลัง  

 การเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยว ไปตามจังหวัดต่าง ๆ  ที่เคย ไปแล้ว  ปรากฏว่ามีพระ – 

เณร – ญาต ิโยมเกิดความเช่ือเลื่อม ใสท่านมากมาย  ผู้ออกบวชและปฏิบัติตามท่านด้วยความเช่ือ

เลื่อม ใสมีจ�านวนมาก  แม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระ

หน้าที่ออกปฏิบัติตามท่าน  จนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางจิต ใจ  จนสามารถ 

สั่งสอนผู้อื่น ได้อย่างเต็มภูมิ   ก็มีจ�านวนมาก

 พระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่าน คือ  ท่านพระอาจารย์สุวรรณ  ที่เคยเป็นเจ้าอาวาส 

วัดอรัญญิกาวาส*  อ�าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  พระอาจารย์สิงห์  ขันตยาค โม  เจ้าอาวาส 

  *  ปัจจุบัน  คือ  วัดอรัญญวาสี
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วัดสาลวัน  จังหวัดนครราชสีมา  พระอาจารย์มหาปิ่น  ปัญญาพ โล  เคยเป็นเจ้าอาวาสวัด 

ศรัทธารวม  นครราชสีมา  ทั้ง  ๓  องค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานี  และท่านมรณภาพ ไปหมดแล้ว   

ซึง่ล้วนเป็นลกูศษิย์ผูส้�าคัญท่ี ให้การอบรมพระ – เณร – ญาต ิโยมสบืทอดจากท่านพระอาจารย์มัน่มา 

เป็นล�าดับถึงสมัยปัจจุบัน

 พระอาจารย์สิงห์ กับ พระอาจารย์มหาปิ่น   ทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทร

เดยีวกนั  และเป็นผู้ ได้รับการศึกษาทางปริยตัมิามากพอสมควร  ทัง้สององค์นีท่้านเกดิความเลือ่ม ใส

พอ ใจ  ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นตลอดมา  และ ได้

ท�าประ โยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

 รองลงมาก็  พระอาจารย์เทสก์  เทสรังส ี  ท่านเป็นพระราชาคณะ  ปัจจุบันท่าน 

จ�าพรรษาอยู่วัดหินหมากเป้ง  อ�าเภอศรีเชียง ใหม่  จังหวัดหนองคาย  ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ ใหญ่ของ

ท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อม ใสอยู่มาก  และเป็นที่เคารพ

เลื่อม ใสของพระ – เณรและประชาชนทั่ว ไปแทบทุกภาค  ปฏิปทาของท่านเป็น ไปอย่างเรียบ ๆ  

สม�่าเสมอสมกับอัธยาศัยท่านที่คล่องแคล่วอ่อน โยนสงบเสงี่ยมงามมาก  ยากที่จะหา ได้แต่ละองค์  

ค�าพูดจาปราศรัยเป็นที่จับ ใจ ไพเราะต่อคนทุกชั้น  ท่านมีมารยาทสวยงามมาก  ผู้ยึด ไปเป็นคติ

และปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็น ใจแก่ผู้ ได้เห็น ได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่ว ๆ   ไป 

อย่าง ไม่มีประมาณ  

 เพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ ไม่เหมือนกัน  คือมารยาทของบางองค์ 

ใครน�า ไป ใช้ก็งาม ไปหมด ไม่แสลง ใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็น ใจ ในคนทุกชั้น  แต่

มารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้น  ผู้อื่นยึด

เอา ไป ใช้ย่อมกลายเป็นสิง่ท่ีปลอมแปลงและแสลง ใจผูอ้ืน่ที ่ได้เหน็ ได้ยนิขึน้มาทนัท ี  ดงันัน้มารยาท

ของบางอาจารย์จึง ไม่สะดวกที่จะยึด ไป ใช้ทั่ว ๆ   ไป  ท่านพระอาจารย์เทสก์ท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวล

ควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ ไปปฏิบัติตามทั่ว ๆ   ไป  โดย ไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและ 

จิตใจของผู ้มาเกี่ยวข้องแต่อย่าง ใด  และเหมาะสมกับเพศนักบวชผู ้ควรมีมารยาทอัธยาศัย 

สงบเสงี่ยมเย็น ใจ โดยแท้  นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบ ไหว้บูชาอย่างสนิท ใจตามความ

รู้สึกของผู้เขียนที่ ได้เคยสมาคมและกราบ ไหว้บูชาท่าน โดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิท ใจตลอด

มา  ท่านมีลกูศิษย์ลูกหามาก ในภาคต่าง ๆ   และท�าประ โยชน์แก่หมู่ชนอย่างกว้างขวาง  จดัว่าเป็น 

พระอาจารย์ที่หา ได้ยากรูปหนึ่ง
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 ล�าดับพรรษาลงมาก็มี  พระอาจารย์ฝั้น  อาจา โร  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่ง  ขณะนี้

ท่านจ�าพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพร  บ้านนาหัวช้าง  อ�าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  ท่านเป็น

ที่เลื่องลือระบือหัวทุกหนทุกแห่งด้วยกิตติศัพท์กิตติคุณแห่งความปฏิบัติดี  สามีจิกรรมที่ชอบ  ทั้ง

ภายนอกภาย ใน  จิต ใจท่านก็สูงด้วยคุณธรรม  เป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมือง ไทย  

เป็นที่น่าเลื่อม ใสอย่างยิ่ง  เป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้น  การสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและ 

ด้านธัมมะ  นับว่าท่านเอา ใจ ใส่อย่างพระผู้มีจิตเมตตา ไม่มีขอบเขตจริง ๆ   แต่รู้สึกเสีย ใจที่จ�าต้อง 

งดเรื่องท่าน ไว้ก่อนเพื่อด�าเนินเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นสืบต่อ ไป  หากมี โอกาสจะน�ามาลง ใน

วาระต่อ ไปตอนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้ว

 ล�าดับศิษย์ของท่านองค์ต่อ ไปคือ  ท่านพระอาจารย์ขาว  ซึ่งขณะนี้ท่านอยู่วัดถ�้ากลองเพล  

อ�าเภอหนองบัวล�าภู  จังหวัดอุดรธานี*  ท่านผู้อ่านคงทราบกิตติคุณท่าน ได้ดีพอเพราะเป็นอาจารย์

ส�าคัญ ในปัจจุบัน  ทั้งด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภาย ใน ใจเป็นที่น่าเลื่อม ใสอย่างมาก  ท่านเป็น 

พระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียร  ชอบแสวงหาอยู่ ในที่สงัดตลอดมา  ทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยม ใน 

วงพระธุดงคกรรมฐาน  ยากจะหาตัวจับ ได้  แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้าม  ๘๒  ปีอยู่แล้วก็ตาม  

แต่ความเพียรยัง ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตามสังขารเลย  มีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่า  

ท่านจะท�าความเพียร ไปเพื่ออะ ไรนักหนา  เพราะอะ ไร ๆ  ท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้ว  ไม่ทราบว่า

ท่านจะขยัน ไปเพื่ออะ ไรอีก  

 ก็ ได้ชี้แจงเรื่องของท่าน ให้ฟังว่า  ท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งคอยกีดกันบั่นทอนและ

คอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลา โดยสิ้นเชิงแล้ว  ท่าน ไม่มีความเกียจคร้านมากีดขวางลวง ใจ ให้ 

ลุ่มหลง ไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความขี้เกียจอ่อนแอ ไว้ ใน ใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูก ใหญ่ ๆ   

แทบมองหาตัวคน ไม่เห็น  พอจะท�าอะ ไรลง ไปบ้างก็กลัวแต่จะ ได้มาก  มีมาก  กลัวจะหาที่เก็บ 

ไม่ ได้  กลัวแต่จะเหนื่อยยากล�าบาก  สุดท้ายก็ ไม่มีอะ ไรจะเก็บ ใส่ภาชนะเลย  มีแต่ภาชนะเปล่า ๆ   

ใจเปล่า ๆ  ใจแห่วแห้ง ใจ ไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัย ใจลอย ๆ   สิ่งที่เต็มก็คือความบ่นว่าทุกข์ว่าจน

หรือเดือดร้อนกันทั่ว โลก   เพราะมารตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดถ่วง ไว้  

 ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจาก ใจ ได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร ไม่ลดละ  โดย ไม่สน ใจ

คิดว่าจะมีภาชนะเก็บหรือ ไม่  ความมี ใจเป็นธรรมล้วน ๆ   ไม่มี โลกเครื่องท�าลายเข้ามาแอบแฝงจึง

เป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอยู่ทุกอิริยาบถ  ไม่มีความอับเฉาเศร้า ใจเข้ามาครอบครอง  จึงเป็น

บุคคลตัวอย่างของ โลก ได้อย่างมั่นเหมาะ  ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอัน

  *  ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล�าภู
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แพรวพราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองค์  เมื่อเข้าถึงองค์ท่านจริง ๆ  แล้วจะ ได้

รับสิ่งแปลก ๆ    และอัศจรรย์ ไปเป็นขวัญ ใจและระลึก ไว้เป็นเวลานาน ๆ  

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่ส�าคัญ ๆ  อยู่หลายองค์และหลายรุ่น  ทั้งรุ่นอายุพรรษา

และคุณธรรมรองกันลงมาเป็นล�าดับล�าดา  สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรม

คือข้อปฏิบัติและธรรมภาย ใน  ประหนึ่งพระ ไตรปิฎกย่อม ๆ  ตั้งอยู่ภาย ในดวง ใจท่าน  จริงดัง 

บุพพนิมิตที่ปรากฏเป็นกรุยหมาย ไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติ  เวลาส�าเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้น  

ทราบว่าท่านจาริก ไป ในที่ต่าง ๆ   และท�าการอบรมสั่งสอนพระ – เณรและประชาชนเป็นจ�านวน 

มากต่อมาก  พากันเกิดความเชื่อเลื่อม ใสอย่างฝัง ใจและติด ใจ ในรสพระสัทธรรมของท่านมาก  

เนื่องจากท่านน�าเอาของจริงภาย ใน ใจออกสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริง  มิ ได้เป็น ไปแบบสุ่มเดา  

คือท่านก็แน่ ใจและเห็นจริง ในธรรมที่ปฏิบัติ  รู้และสอนจริงตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็น  เมื่อกลับ

จากถ�้าสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้  ท่านเล่าว่า  ท่านตั้ง ใจอบรมสั่งสอนพระ – เณรและประชาชน 

ทั้งชุดเก่าที่เคยอบรม ไว้บ้างแล้ว   ทั้งชุด ใหม่ที่ก�าลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริง

ธุดงควัตร

 การปฏิบัติต่อธุดงควัตรที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝัง ใจประจ�าองค์ท่านและ

สั่งสอนพระ – เณร ให้ด�าเนินตาม   มีดังนี้

 การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ�าวันมิ ได้ขาดถ้ายังฉันอยู่  เว้นที่ ไม่ฉัน ในวัน ใดก็ ไม่จ�าต้อง ไป 

ในวันนั้น  กิจวัตร ในการบิณฑบาตท่านสอน ให้ตั้งอยู่ ในท่าส�ารวมกายวาจา ใจ  มีสติประจ�าตนกับ

ความเพียรที่เป็น ไปอยู่เวลานั้น  ไม่ปล่อย ใจ ให้พลั้งเผลอ ไปตามสิ่งยั่วยวนต่าง ๆ  ที่ผ่านเข้ามาสัมผัส

กับอายตนะภาย ใน  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ทั้ง ไปและกลับ  ท่านสอน ให้มีสติรักษา ใจ 

ตลอดความเคลื่อน ไหวต่าง ๆ   ไม่ ให้เผลอตัว  และถือเป็นความเพียรประจ�ากิจวัตรข้อนี้ทุก ๆ  วาระ 

ที่เริ่มเตรียมตัวออกบิณฑบาตหนึ่ง

 อาหารที ่ได้มา ในบาตร น้อย – มาก  ถอืว่าเป็นอาหารทีพ่อดแีละเหมาะสมกบัผูต้ัง้ ใจจะสัง่สม 

ธรรมคือความมักน้อยสัน โดษ ให้สมบูรณ์ภาย ใน ใจ  ไม่จ�าต้องแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที ่

ตามส่งมาทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมักมากซึ่งมีประจ�าตนอยู่แล้ว ให้มีก�าลังผยอง 

พองตัวยิ่ง ๆ  ขึ้นจนตามแก้ ไม่ทัน  อาหารที่ ได้มา ในบาตรอย่าง ใดก็ฉันอย่างนั้น  ไม่แสดงความ

กระวนกระวายส่ายแส่อันเป็นลักษณะเปรตผีตัวมีวิบากกรรมทรมาน  มีอาหาร ไม่พอกับความ
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ต้องการ  ต้องวิ่งวุ่นขุ่นเคืองเดือดร้อนเพราะท้องเพราะปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรม  

ธุดงค์ข้อห้ามอาหารท่ีตามส่งมาทีหลังนี้เป็นธรรมหรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมักมาก ในอาหาร 

ได้เป็นอย่างดี   และตัดความหวังความกังวลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับอาหาร ได้อย่างดีเยี่ยมหนึ่ง

 การฉันมื้อเดียวหรือหนเดียว ในวันหนึ่ง ๆ   เป็นความพอดีกับพระธุดงคกรรมฐานผู้มีภาระ

และความกังวลน้อย  ไม่พร�่าเพรื่อกับอาหารหวานคาว ในเวลาต่าง ๆ   อันเป็นการกังวลกับปากท้อง

มากกว่าธรรมจนเกิน ไป  ไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเต็ม ใจ  แม้เช่นนั้น 

 ในบางคราวยังควรท�าการผ่อนอาหาร  ฉันแต่น้อย ในอาหารมื้อเดียวนั้น  เพื่อจิต ใจกับความเพียร 

จะได้ด�าเนิน โดยสะดวก ไม่อืดอาด  เพราะมากจนเกิน ไป  และยังเป็นผลก�า ไรทาง ใจอีกต่อหนึ่ง 

จากการผ่อนนั้นด้วย  ส�าหรับรายที่เหมาะกับจริตของตน  ธุดงควัตรข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหาร 

ลบล้างความเห็นแก่ปากแก่ท้องของพระธุดงค์ที่มี ใจมักละ โมบ โลเล ในอาหาร ได้ดี  และเป็นธรรม

ข้อบังคับที่เหมาะสมมาก  

 ทาง โลกกน็ยิมเช่นเดยีวกบัทางธรรม  เช่น เขามีเครือ่งป้องกนัและปราบปรามสิง่ทีเ่ป็นข้าศกึ   

ไม่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิตจิต ใจ  เช่น  สุนัขดุ  งูดุ  ช้างดุ  เสือดุ  คนดุ  ไข้ดุ  หรือ 

ไข้ทรยศ  เขามีเครื่องมือหรือยาส�าหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่ว โลก  พระธุดงคกรรมฐาน 

ผู้มี ใจดุ ใจหนัก ในอาหารหรือ ในทาง ไม่ดี ใด ๆ  ก็ตามที่ ไม่น่าดูส�าหรับตัวเองและผู้อื่น  จึงควรมีธรรม

เป็นเครื่องมือ ไว้ส�าหรับปราบปรามบ้าง  ถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็น ใจส�าหรับตัว

และผู้เกี่ยวข้องทั่ว ๆ   ไป   ธุดงค์ข้อนี้จึงเป็นธรรมเครื่องปราบ ได้ดีหนึ่ง

 การฉัน ในบาตร ไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่น ใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งส�าหรับพระธุดงค –

กรรมฐานผู้ประสงค์ความมักน้อยสัน โดษและมีนิสัย ไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจ�า  การ ไปเที่ยวจาริก

เพื่อสมณธรรม ในทิศทาง ใดก็ ไม่ต้องหอบหิ้วพะรุงพะรังอันเป็นความ ไม่สะดวก  และเหมาะสม 

กับพระผู้ต้องการถ่ายเทส่ิงรกรุงรังภาย ใน ใจทุกประเภท  เครื่องบริขาร ใช้สอยแต่ละอย่างย่อมท�า 

ความกังวลแก่การบ�าเพ็ญ ได้อย่างพอดู  ฉะนั้น การฉันเฉพาะ ในบาตรจึงเป็นกรณีที่ควรสน ใจเป็น

พิเศษส�าหรับพระธุดงค์  คุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉัน ในบาตรยังมีมากมาย  คืออาหารชนิดต่าง ๆ  

ที่รวมลง ในบาตรย่อมเป็นส่ิงท่ีสะดุดตาสะดุด ใจและเตือนสติปัญญามิ ให้นิ่งนอน ใจต่อการพิจารณา 

เพื่อถือเอาความจริงต่าง ๆ  ที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ ได้อย่างดีเยี่ยม  ท่านเล่าว่า  ท่านเคย ได้รับ 

อุบายต่าง ๆ  จากการพิจารณาอาหาร ในขณะที่ฉันมาเป็นประจ�า  แม้ข้ออื่น ๆ  ก็มีนัยเช่นเดียวกัน  

ท่านจึง ได้ถือเป็นข้อหนักแน่น ในธุดงควัตรตลอดมามิ ได้ลดละ  
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 การพิจารณาอาหาร ในบาตรเป็นอุบายตดัความทะเยอทะยาน ในรสชาตขิองอาหาร ได้ด ี การ

พจิารณากเ็ป็นธรรมเครือ่งถอดถอนกเิลส  เวลาฉัน ใจก็ ไม่ทะเยอทะยาน ไปกับรสอาหาร  มีความ 

รู้สึกอยู่กับความจริงของอาหาร โดยเฉพาะ  อาหารก็เพียงเป็นเครื่องยังชีวิต ให้เป็น ไป ในวันหนึ่ง ๆ  

เท่านัน้  ไม่กลบัเป็นเครือ่งก่อกวนและส่งเสรมิ ให้ ใจก�าเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยบ้าง  เพราะ

อาหาร ไม่ดีมีรส ไม่ต้อง ใจบ้าง  การพิจารณา โดยแยบคายทุก ๆ  ครั้งก่อนลงมือฉัน  ย่อมท�า ให้ ใจ

คงตัวอยู่ ได้ โดยสม�่าเสมอ  ไม่ตื่นเต้น  ไม่อับเฉา  เพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่าง ๆ   วางตัว

คือ ใจเป็นกลางอย่างมีความสุข  ฉะนั้น การฉัน ในบาตรจึงเป็นข้อวัตรเครื่องก�าจัดกิเลสตัวหลง 

รสอาหาร ได้เป็นอย่างดีหนึ่ง

 ท่านถือผ้าบงัสกุลุเป็นกจิวตัร  พยายามอดกลัน้ ไม่ท�าตามความอยากอนัเป็นความสะดวก ใจ 

ซึ่งมีนิสัยชอบสวยงาม ในความเป็นอยู่ ใช้สอย โดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิม  คือเที่ยวเสาะแสวงหา

ผ้าทีเ่ขาทิง้ ไว้ ในท่ีต่าง ๆ  มป่ีาช้า เป็นต้น  เก็บเลก็ผสมน้อยมาเยบ็ปะตดิปะต่อเป็นเคร่ืองนุง่ห่ม ใช้สอย  

โดยเป็นสบงบ้าง  เป็นจีวรบ้าง  เป็นสังฆาฏิบ้าง  เป็นผ้าอาบน�้าฝนบ้าง  เป็นบริขารอื่น ๆ  บ้าง   

เรื่อยมา  บางครั้งท่านชักบังสุกุลผ้าที่เขาพันศพคนตาย ในป่าช้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดี  เวลา ไป

บิณฑบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนหนทาง  ท่านก็เก็บเอาเป็นบังสุกุล  ไม่ว่าจะเป็นผ้า 

ชนิด ใดและ ได้มาจากที่ ไหน  เมื่อมาถึงที่พักแล้ว  ท่านน�ามาท�าการซักฟอก ให้สะอาดแล้วเอามา 

เย็บปะสบงจีวรที่ขาดบ้าง   เย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบน�้าฝนบ้าง   อย่างนั้นเป็นประจ�าตลอดมา  

 ต่อมาศรัทธาญาติ โยมทราบเข้าต่างก็น�าผ้าไปบังสุกุลถวายท่าน  ที่ป่าช้าบ้าง  ตามสายทาง

ที่ท่าน ไปบิณฑบาตบ้าง  ตามบริเวณที่พักท่านบ้าง  ที่กุฎีหรือแคร่ที่ท่านพักบ้าง  การบังสุกุลที่ท่าน

เคยท�ามาดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยน ไปตามเหตุการณ์ที่พา ให้เป็น ไป  ท่านเลยต้องชักบังสุกุลผ้าที่เขามา 

ทอด ไว้ตามที่ต่าง ๆ   ในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานแห่งชีวิต  ท่านว่า   

พระเราต้องท�าตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวด ใด ๆ   แล้วจึงเป็นความสบาย  การกินอยู่

หลับนอนและ ใช้สอยอะ ไรก็สบาย  การเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบาย  ไม่มีทิฏฐิมานะความถือตัวว่า 

เราเป็นพระเป็นเณรผู้สูงศักดิ์ด้วยศีลธรรม  เพราะศีลธรรมอันแท้จริงมิ ได้อยู่กับความส�าคัญเช่นนั้น  

แต่อยู่กับความ ไม่ถือตัวยั่วกิเลส  อยู่กับความตรง ไปตรงมาตามผู้มีสัตย์มีศีลมีธรรมความสม�่าเสมอ

เป็นเครื่องครอง ใจ  นี้แลคือศีลธรรมอันแท้จริง  ไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงท�าลาย ได้  อยู่ที่ ใดก ็

เย็นกายเย็น ใจ   ไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่น  
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 การปฏิบัติธุดงควัตรข้อนี้เป็นเครื่องท�าลายกิเลสมานะความส�าคัญตน ในแง่ต่าง ๆ   ได้ดี   

ผู้ปฏิบัติจึงควรเข้า ใจระหว่างตนกับศีลธรรมด้วยดี  อย่าปล่อย ให้ตัวมานะเข้า ไปยื้อแย่งครอบครอง

ศีลธรรมภาย ใน ใจ ได้  จะกลายเป็นผู้มีเขี้ยวมีเขาแฝงขึ้นมา ในศีลธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็น

มาดั้งเดิม  การฝึกหัดทรมานตน ให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชิน  โดย ไม่ยอม ให้ตัวทิฏฐิมานะ 

โผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวด  นี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภาย ใน ใจ โดยสม�่าเสมอ  จนกลายเป็น 

ใจธรรมชาติ  เป็นธรรมธรรมชาติ ไม่หวั่น ไหว  เหมือนแผ่นดิน ใครจะท�าอะ ไร ๆ  ก็ไม่สะเทือน  จิต

ที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภท โดยประการทั้งปวงแล้ว  ย่อมเป็นจิตที่คงที่ต่อเหตกุารณด์ี – ชั่ว  

ทั้งมวล  การปฏิบัติต่อบังสุกุลจีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่

ใน ใจอย่างลึกลับ ให้สูญซากลง ได้อย่างมั่น ใจข้อหนึ่ง

 การอยู่ป่าเป็นวัตรตามธุดงค์ระบุ ไว้  ท่านก็เริ่มเห็นคุณแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมา  ท�า ให้

เกิดความวิเวกวังเวงอยู่คนเดียว  ตาเหลือบมอง ไป ในทิศทาง ใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุก

ประสาท ให้ตื่นตนอยู่เสมอ  ไม่ประมาทนอน ใจ  นั่งอยู่ก็มีสติ  ยืนอยู่ก็มีสติ  เดินอยู่ก็มีสติ  นอน

อยู่ก็มีสติ  ก�าหนดธรรมทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัว  เว้นแต่หลับเท่านั้น  ในอิริยาบถทั้งสี่เต็ม ไปด้วย

ความปลอด โปร่ง โล่ง ใจ  ไม่มีพันธะ ใด ๆ  มาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู ่

ภาย ใน ไม่มีวันจืดจางและอ่ิมพอ  ยิง่พกัอยู ่ในป่าเปลีย่วอนัเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์ทกุชนดิซึง่ต้ังอยูห่่าง ไกล

จากหมู่บ้านด้วยแล้ว  ใจปรากฏว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหนึ่งจะทะยานเหาะขึ้นจากหล่มลึก

คือกิเลส ในเดี๋ยวนั้น  ราวกับนกจะเหาะบินขึ้นบนอากาศฉะนั้น  ความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและ 

ฝังอยู่ ใน ใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแล  แต่ ใจมันมีความรู้สึก ไปอีกแง่หนึ่ง

 เมื่อ ไปอยู่ ในที่เช่นนั้น  ความรู้สึก ในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลง ไปวันละร้อยละพัน   

ยังเหลืออยู่บ้างประปราย  ราวตัวสองตัวเท่านั้น  เพราะอ�านาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริม 

ทั้งความรู้สึก โดยปรกติและเวลาบ�าเพ็ญเพียรกลายเป็นเครื่องพยุง ใจ ไปทุกระยะที่พักอยู่  ความคิด

เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ  ทั้งสัตว์ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่ทั่ว ไป ในบริเวณนั้น  ก็คิด ไป ในทางสงสารมากกว่า

จะคิด ในทางเป็นภัย  โดยคิดว่า เขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากัน ในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้   

แต่เรายังดีกว่าเขาตรงท่ีรู้จักบุญ – บาป – ดี – ชั่วอยู่บ้าง  ถ้า ไม่มีส่ิงนี้แฝงอยู่ภาย ใน ใจบ้างก็คงมี 

น�้าหนักเท่ากันกับเขา  

 เพราะค�าว่า  ‘สัตว์’  เป็นค�าท่ีมนษุย์ ไปต้ังชือ่ ให้เขา โดยทีเ่ขามิ ได้รบัทราบจากเราเลย  ทัง้ ๆ  ที ่

เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์มนุษย์ที่ตั้งชื่อกันเอง  ส่วนเขา ไม่ทราบว่า ได้ตั้งชื่อ ให้พวกมนุษย์เรา
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อย่าง ไรหรือ ไม่  หรือเขาข โมยตั้งชื่อ ให้ว่า  ‘ยักษ์’  ก็ ไม่มี ใครทราบ ได้  เพราะสัตว์ชนิดนี้ชอบรังแก 

และฆ่าเขาแล้วน�าเนื้อมาปรุงเป็นอาหารก็มี  ฆ่าทิ้งเปล่า ๆ  ก็มี  จึงน่าเห็น ใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เรา

ชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกิน ไปประจ�านิสัยและ ไม่ค่อยยอม ให้อภัยแก่สัตว์ตัว ใดง่าย ๆ   แม้แต่

พวกเดียวกันยังรังเกียจและเกลียดชังกัน  เบียดเบียนกัน  ฆ่ากัน ไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลง

บ้างเลย  ในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขา  ในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์

เบียดเบียนและฆ่ากันเอง   ฉะนั้น   สัตว์จึงระเวียงระวังมนุษย์ประจ�าสันดาน  

 ท่านว่าการอยู ่ในป่ามทีางคิดทาง ไตร่ตรอง ได้กว้างขวาง ไม่มีทางสิน้สดุ  ทัง้เรือ่งนอกเรือ่ง ใน 

ซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลา  ใจที่มีความ ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงรีบเร่งตักตวงความเพียร ไม่มี 

เวลาลดละ  บางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหา ในบริเวณที่นั้น  และมองเห็นท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่  

แทนที่มันจะกระ โดด โลดเต้นวิ่งหนีเอาตัวรอด  แต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินหากิน ไปตามภาษา

ของมันอย่างธรรมดา  ท่านว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วย  แต่มัน 

 ไม่คิดเหมา ไปหมด   มันจึง ไม่รีบวิ่งหนี   และเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือน ไม่มีอะ ไร  

 ในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจ่างขึ้นบ้าง  อย่าว่าแต่หมูมัน ไม่กลัว 

ท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียว ในป่าเลย  แม้แต่วัดป่าบ้านตาด  เมื่อเริ่มสร้างวัด ใหม่ ๆ    

และมีพระ – เณรอยู่ด้วยกันหลายรูป  หมูป่าเป็นฝูง ๆ   ยังพากันมาอาศัยนอนและเที่ยวหากิน

อยู่ตามบริเวณหน้ากุฎีพระ – เณร ในเวลากลางคืน  ห่างจากที่ท่านเดินจงกรมราว ๒ – ๓ วา 

เท่านั้น  ได้ยินเสียงมันขุดดินหาอาหารด้วยจมูกดังตุ๊บตั๊บ ๆ  อยู่ ในบริเวณนั้น  ไม่เห็นมันกลัวท่าน

เลย  เวลาท่านเรียกกันมาดูและฟังเสียงมันอยู่ ใกล้ ๆ  ก็ ไม่เห็นมันวิ่งหนี ไป  ยังพากันเที่ยวหากิน

ตามสบาย ในบริเวณนัน้แทบทุกคืน  ท้ังหมแูละพระ – เณร  จนเคยชนิกนั ไปเอง  แต่ทุกวนันียั้งมีเหลอื 

เล็กน้อยและนาน ๆ  พากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่ง  เพราะยักษ์ที่สัตว์ตั้งชื่อ ให้ดังท่านพระอาจารย์มั่น 

ว่า  เอา ไปรับประทานกันเกือบจะ ไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้  ต่อ ไป ไม่กี่ปี

คงจะเรียบ ไปเอง  

 ที่ท่านเล่าคงเป็นความจริง ในท�านองเดียวกัน  เพราะสัตว์แทบทุกชนิดชอบมาอาศัยพระ  

พระอยู่ที่ ไหนสัตว์ชอบมาอยู่ที่นั้นมาก  แม้วัดที่อยู่ ในเมืองสัตว์ยังต้องมาอาศัย เช่น สุนัข เป็นต้น  

บางวัดมีเป็นร้อย  เพราะท่าน ไม่เบียดเบียนมัน  เพียงเท่านี้ก็พอทราบ ได้ว่าธรรมเป็นของเย็น   

สตัว์ โลกจึง ไม่ม ีใครค่อยรังเกียจ  เว้นกรณีท่ีสดุวสิยัจะกล่าวเสยีเท่าทีท่่านปฏบัิตมิาก่อน  ท่านว่าป่า 

เป็นสถานที่ช่วยพยุง ใจ ได้ดีมาก  ฉะนั้น ป่าจึงเป็นจุดที่เด่นของพระผู้มีความ ใคร่ต่อทางพ้นทกุข์ 
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จะถือเป็นสมรภูมิส�าหรับบ�าเพ็ญธรรมทุกชั้น  โดย ไม่ระแวงสงสัยว่าป่าจะกลับเป็นข้าศึกต่อ

การบ�าเพ็ญธรรม  ตรงกับอนุศาสน์ที่พระอุปัชฌาย์อบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบท ใหม่ ให้พากัน 

เสาะแสวงหาอยู่ป่าตามอัธยาศัย  ท่านพระอาจารย์จึงถือธุดงค์ข้อนี้จนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์  

นอกจากสมัยที่จ�าต้องอนุ โลมผ่อนผัน ไปตามเหตุการณ์เท่านั้น  เพราะท�า ให้ระลึกว่าตนอยู่ ในป่าซึ่ง

เป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยว ใจตลอดเวลา   จะนอน ใจมิ ได้   คุณธรรมจึงมีทางเกิด ไม่เลือกกาลหนึ่ง

 ธุดงควัตรข้ออยู่รุกขมูลคือร่ม ไม้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  ท่านอาจารย์มั่นเล่าว่าขณะที ่

จิตของท่านจะผ่าน โลกามิส ไป ได้ โดยสิ้นเชิง  คืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูลคือร่ม ไม้ซึ่งตั้งอยู่  

โดดเดี่ยวต้นเดียว  ตอนส�าคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามล�าดับของการเที่ยวจาริกและการบ�าเพ็ญ 

ของท่าน  จึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลาย โปรดรออ่านข้างหน้า  วาระนี้จ�าจะเขียน ไปตามล�าดับ 

ความจ�าเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะ ไม่ขาดความตามล�าดับ  การอยู่ ใต้ร่ม ไม้ซึ่งปราศจากที่มุงบังและ 

เครื่องป้องกันตัวย่อมท�า ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ  จิตที่ตั้งความรู้สึก ไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอน 

กิเลส ไปทุก โอกาส  เพราะกาย  เวทนา  จิต  ธรรม  หรือ  ทุกข์  สมุทัย  นิ โรธ  มรรค  ที่เรียกว่า 

สติปัฏฐานและสัจจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้น  ย่อมเป็นเกราะเคร่ืองป้องกันตัว

เพื่อท�าลายกิเลสแต่ละประเภท ได้อย่างมั่นเหมาะ  ซึ่ง ไม่มีที่อื่น ใดจะยิ่ง ไปกว่า  

 ฉะนั้น จิตที่ระลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจจ์เพราะความเปลี่ยวและความกลัวเป็น

เหตุ  จึงเป็นจิตที่มีหลักยึดเพ่ือการรบชิงชัยเอาตัวรอด โดยสุค โตตามทางอริยธรรม ไม่มีผิดพลาด   

ผู้ประสงค์อยากทราบเรื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึง โดยทางที่ถูกและปลอดภัย  จึงควรแสวงหา

ธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียร  จะช่วย ให้มีความสะดวกรวดเร็วข้ึน

กว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มาก  ดังนั้น ธุดงควัตรข้อรุกขมูลจึงเป็นธรรมเครื่องท�าลายกิเลส ได้

เป็นอย่างดีเสมอมา  ที่ควรสน ใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่ง

 ธุดงควัตรที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นธุดงค์เครื่องปลุกเตือนพระและหมู่ชนมิ ให้ประมาท 

ในเวลามีชีวิตอยู่  โดยเข้า ใจว่าตัวจะ ไม่ตาย  ความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตาย ไปอยู ่

ทกุเวลานัน่เอง  เพราะคนท่ีตายจนถงึกบัย้ายบ้าน ใหม่ ไปปลกูสร้างกนัอยูท่ีป่่าช้าจนดาษดืน่แทบจะ 

หาที่เผาและที่ฝังกัน ไม่ ได้  ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่เอง  

จะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหน  พอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะ  

ไม่ตาย  ท่ีท่านสอน ให้เยี่ยมญาติพ่ีน้องผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน  ก็เพื่อเตือน ไม่ ให้หลงลืมญาต ิ

พี่น้องอันดัง้เดมิ ในป่าช้านัน่เอง  เพ่ือจะ ได้ท่องบ่น ไว้ ใน ใจว่า  เรามีความแก่เจบ็ตายอยูป่ระจ�าตวั 



46

ทัว่หน้ากัน  ไม่มี ใครจะกล้าอุตริเย่อหยิ่งตัวว่าจะ ไม่เกิดแก่เจ็บตาย ได้  เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตน

ยังท่องเที่ยวสูตรเรียนอยู่ยัง ไม่จบ  

 พระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความหลุดพ้น  จึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ที่

มีอยู่กับตน  คือความเกิดแก่เจ็บตาย  ทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าช้าอันเป็นที่เผาศพ  ทั้งภาย ใน

คือตัวเองอันเป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่งศพที่น�ามาฝังหรือบรรจุอยู่ ในตัวตลอดเวลา  ทั้งเก่าและ 

ใหม่จนนับ ไม่ครบและแทบเรียน ไม่จบ  ให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวช  โดยทางปัจจ –

เวกขณะ คือ องค์สติปัญญาเครื่องทดสอบแยกแยะหามูลความจริง  ไม่นิ่งนอน ใจทั้งนักบวชและ

ฆราวาสที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้า ในตัวเอง  โดยการพิจารณาความตาย เป็นต้น เป็น

อารมณ์  ย่อมมีทางถอดถอนความเผยอเย่อหยิ่ง ในวัย ในชีวิตและ ในวิทยฐานะต่าง ๆ  ออก ได้อย่าง

น่าชม  ไม่ชอบผยองพองตัว ในแง่ต่าง ๆ  ตามนิสัยมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดารประจ�า ใจอยู่เป็นนิตย์  

ทั้งจะเห็น โทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ ไข ไปเป็นล�าดับมากกว่าจะ ไปเห็น โทษของ

คนอืน่แล้วน�ามานนิทาเขา  ซ่ึงเป็นการส่ังสมความ ไม่ดี ใส่ตนประจ�านสัิยมนษุย์ทีช่อบเป็นกันอยู่ทั่ว ไป  

เหมือน โรคระบาดเรื้อรังชนิดแก้ ไม่หาย   หรือ ไม่สน ใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อ ให้มากขึน้เท่านัน้  

 ป่าช้าเป็นสถานที่อ�านวยความรู้ความฉลาด ให้แก่ผู้สน ใจพิจารณาอย่างกว้างขวาง  เพราะ

ค�าว่าป่าช้าเป็นจุด ใหญ่ท่ีสุดของ โลก  ทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชั้นวรรณะจ�าต้องประสบ

ด้วยกันจะกระ โดดข้าม ไป ไม่ ได้  เพราะ ไม่ ใช่คลองเล็ก ๆ  พอจะก้าวข้าม ไปอย่างง่ายดาย โดยมิ ได ้

พิจารณาจนรู้รอบขอบชิดก่อน  ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านข้าม ไป  แม้เช่นนั้น 

ก็ปรากฏว่าท่านต้องเรยีนวชิาจากสถาบัน ใหญ่คอืความเกดิแก่เจบ็ตายจนเชีย่วชาญทกุ ๆ  แขนงก่อน  

แล้วจงึ โดดข้าม ไปอย่างสบายหายห่วง  ไม่ต้องตดิบ่วงแห่งมารอยูเ่หมือนพวกทีลื่มตนลมืตาย ไม่สน ใจ

พิจารณาเรื่องของตัวคือมรณธรรมอันขวางหน้าอยู่   ซึ่งจะต้อง โดน ใน ไม่ช้านี้  

 การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวและ

เรื่องของคนอื่น ได้อย่าง ไม่มีประมาณ  จนเกิดความอาจหาญต่อความตายทั้ง ๆ  ที่ โลกกลัวกันทั่ว

ดินแดน  ซึ่ง ไม่น่าจะเป็น ไป ได้  แต่ก็ ได้เป็น ไป ในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้ว  มีพระพุทธเจ้าและ 

พระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม  เสร็จแล้วจึงประทานพระ โอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาความ

เกิดแก่เจ็บตาย ไว้ทุกแง่ทุกมุม  เพื่อหมู่ชนผู้มีความรับผิดชอบ ในตนและผู้เกี่ยวข้อง ได้น�า ไป

พิจารณาหาทางแก ้ไขบรรเทาความมัวเมาเขลาปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่  ซึ่งเป็นเวลาที ่

พอดิบพอดียัง ไม่สายเกิน ไป  เมื่อสิ้นลมหาย ใจจนไปถึงสถาบัน ใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทาง 
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แก้ ไข  มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้า ไม่เผาก็ต้องฝังเท่านั้น  จะพา ไปรักษาศีลภาวนา  ท�าบุญสุนทาน 

อย่างแต่ก่อนนั้นเป็น ไป ไม่ ได้แล้ว  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้า  ว่าเป็น

สถานที่ที่ ให้สติปัญญารอบรู้กับเรื่องของตนตลอดมา  ท่านจึงสน ใจเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้า ใน 

อยู่เสมอ  แม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่าน  ทั้ง ๆ  ที ่

ตนเป็นพระที่กลัวผีมาก  ซึ่งเรา ไม่ค่อย ได้ยินกัน ในค�าว่า พระกลัวผี  และ  ธรรมกลัว โลก  แต ่

พระองค์นั้น ได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้ว

 ท่านเล่า ให้ฟังว่า  พระองค์หนึ่งเที่ยวธุดงค์ ไปพักอยู่ ในป่า ใกล้กับป่าช้า  แต่เจ้าตัว ไม่รู้ว่า 

ถูก โยมพา ไปพักริมป่าช้า  เพราะ ไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็น ๆ  และถามถึงป่าที่ควรพักบ�าเพ็ญเพียร   

โยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะ  แต่มิ ได้บอกว่าเป็นป่าช้า  แล้วพาท่าน ไปพักที่นั้น  พอพัก ได ้

เพียงคืนเดียว  วันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้น  เลย ไปเผาที่ป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่าน 

ประมาณ  ๑  เส้น  ท่านมองตาม ไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจน  องค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพ 

ที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่มกลัว  ใจ ไม่ดี  และยังนึกว่าเขาจะหามผ่าน ไปเผาที่อื่น  แม้เช่นนั้น 

ก็นึกเป็นทุกข์ ไว้เพื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนท�า ให้นอน ไม่ ได้ตอน 

กลางคืน  

 ความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยัง ได้เห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ ไม่ห่าง  

ไกลเลย  ท่านยิ่งคิด ไม่สบาย ใจและเป็นทุกข์ ใหญ่  คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์

เพือ่ตอนกลางคืนอีก  ใจเร่ิมกระวนกระวายเอาการอยูนั่บแต่ขณะที ่ได้เห็นศพทแีรก  เม่ือตกกลางคนื 

ยิง่กลัวมากและหาย ใจแทบ ไม่ออก  ปรากฏว่าตีบตัน ไปหมด  น่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มี  

จึง ได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผี  จะ ได้พิจารณาดูความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผี 

ในคราวนั้น  จนเป็นประวัติการณ์อันเกี่ยวกับส่วน ได้ส่วนเสียมีอยู่ ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้  

 พอเขากลับกนัหมดแล้ว  ท่านเริม่เกิดเรือ่งยุ่งกบัผแีต่ขณะนัน้มาจนถงึตอนเย็นและกลางคืน   

จิต ใจ ไม่เป็นอนัสมาธภิาวนาเอาเลย  หลบัตาลง ไปท ีไรปรากฏว่ามีแต่ผเีข้ามาเยีย่มถามข่าวถามคราว 

ความทุกข์สุกดิบต่าง ๆ   อันสืบสาวยาวเหยียด ไม่มีประมาณ  และปรากฏว่าพากันมาเป็นพวก ๆ    

ก็ยิ่งท�า ให้ท่านกลัวมากแทบ ไม่มีสติยับยั้งตั้งตัว ได้เลย  เรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่าน

หน้าท่าน ไปจนถึงกลางคืน ไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอ ให้หาย ใจ ได้  นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่

จะทนอดกลั้นได้  นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผี ในม โนภาพอยู่เป็นเวลาหลาย

ชั่ว โมง  
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 ท่านจึงพอมีสติระลึก ได้บ้างว่า  ที่เราคิดกลัวผีก็ดี  ที่เข้า ใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวก ๆ  

ก็ดี  อาจไม่เป็นความจริงก็เป็น ได้  และอาจเป็นเรื่องเราวาดม โนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเอง ให้

กลัวเปล่า ๆ  มากกว่า  อย่ากระนั้นเลย  เพราะถึงอย่าง ไรเราก็เป็นพระธุดงคกรรมฐานทั้งองค ์

ที่ โลก ให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาจหาญเอาจริงเอาจัง  และเป็นพระประเภทที่ ไม่กลัวอะ ไร ๆ   

ไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้ว  หรือเป็นผีเปรต  ผีหลวง  ผีทะเลอะ ไร ๆ  มาหลอกก็ ไม่กลัว  แต่เราซึ่งเป็น 

พระธุดงค์ที่ โลกเคยยกยอสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่า ไม่กลัวอะ ไร  แล้วท�า ไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพ

อับเฉาวาสนา  บวชมากลัวผี  กลัวเปรต  กลัวลมกลัวแล้งอย่าง ไม่มีเหตุมีผลเอา ได้  เป็นที่น่าอับอาย

ขายหน้าหมู่คณะซ่ึงเป็นพระธุดงคกรรมฐานด้วยกัน  เสียเรี่ยวแรงและก�าลัง ใจของ โลกที่อุตส่าห์

ยกยอ ให้ว่าเป็นพระดี   พระ ไม่กลัวผีกลัวเปรต   ครั้นแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ ไป ได้  

 เม่ือท่านพรรณนาคุณของพระธุดงค์และต�าหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลว ไหล ไม่เป็นท่าแล้ว  

ก็บอกกับตัวเองว่า  นับแต่ขณะนี้เป็นต้น ไป  ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน  เรามีความกลัว ใน 

สถานท่ี ใด  จะต้อง ไป ในสถานท่ีนัน้ ให้จน ได้  กบั็ดนี ้ใจเราก�าลงักลวัผทีีก่�าลงัถกูเผาซึง่มองเหน็กอง ไฟ 

อยู่ ในป่าช้านั้น  เราต้อง ไปที่นั้น ให้ ได้ ในขณะนี้  ว่าแล้วก็เตรียมตัวครองผ้าออกจากที่พัก  เดินตรง ไป 

ที่ศพซึ่งก�าลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันที  พอออกเดิน ไป ได้ ไม่กี่ก้าว  ขาชักแข็งก้าว 

 ไม่ค่อยออกเสียแล้ว  ใจท้ังเต้นท้ังส่ันตวัร้อนเหมือนถกูแดดเผาเวลากลางวนั  เหงือ่แตก โชก ไปทัง้ตวั   

เห็นท่า ไม่ ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธี ใหม่  คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติด ๆ  กัน ไป ไม่ยอม ให้หยุดอยู่กับที่   

ตอนนี้ท่านต้องบังคับ ใจอย่างเต็มที่  ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบ ไม่เป็นตัวของตัว  เหมือนอะ ไร ๆ  มันจะ 

สุด ๆ  สิ้น ๆ   ไปเสียแล้วเวลานั้น  แต่ท่าน ไม่ถอยความพยายามที่จะก้าว ไป ให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตาย

เข้าว่ากัน   สุดท้ายก็ ไปจนถึง  

 พอ ไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึก ในสิ่งทั่ว ๆ   ไปว่า  “สมประสงค์แล้ว”  แต่

เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหาย ใจ ไปจนแล้วจนรอด  จึงข่ม ใจพยายามดูศพที่ก�าลัง

ถูกเผาทั้ง ๆ  ที่ก�าลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลัง ไปอยู่แล้ว  พอมองเห็นกะ โหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจน 

ไหม้และขาวหมดแล้ว  ใจก็ยิ่งก�าเริบกลัว ใหญ่  แทบจะพาเหาะลอย ไป ในขณะนั้น  จึงพยายาม

สะกด ใจ ไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลว ไฟเผาศพพอประมาณ  โดยหันหน้ามาทาง

ศพเพื่อท�าศพ ให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณา  บังคับ ใจที่ก�าลังกลัว ๆ   ให้บริกรรมว่า  เราก็จะตาย

เช่นเดียวกับเขาคนนี้  ไม่ต้องกลัว  เราก็จะตาย  ไม่ต้องกลัว  เราก็จะตาย  กลัว ไปท�า ไม  ไม่ต้อง 

กลัว  
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 ขณะท่ีนั่งบังคับ ใจ ให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกระวนกระวายเพราะกลัว

ผีนั้น  ได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลัง  เสียงบาทย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาท 

เหมอืนมอีะ ไรเดนิมาหาท่านซ่ึงก�าลังนัง่สมาธิภาวนาอยู ่  และเดนิ ๆ  หยดุ ๆ   เป็นลกัษณะจด ๆ  จ้อง ๆ    

คล้ายจะมาท�าอะ ไรท่าน  ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้น ในขณะนั้น  ก็ยิ่งท�า ให้ ใจก�าเริบ ใหญ่  ถึงขนาด

จะวิ่งหนีและจะร้องออกมาดัง ๆ  ว่า  “ผีมาแล้ว  ช่วยด้วย”  ถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียว 

ที่ท่านจะออกวิ่ง  ท่านอด ใจรอฟัง ไปอีกก็ ได้ยินเสียงค่อย ๆ  เดินมาข้าง ๆ  ห่างท่านประมาณ ๓ วา  

แล้วก็ ได้ยินเสียงเคี้ยวอะ ไรกร้อบแกร้บ  ยิ่งท�า ให้ท่านคิด ไปมากว่ามันมาเคี้ยวกินอะ ไรที่นี่เสร็จแล้ว

ก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะเราเข้าอีก  ก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาจ ไม่ ไว้หน้า ใครอยู่ที่นี ้

แน่ ๆ   

 พอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทน ไม่ ไหว  จึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมัน  เผื่อเห็นท่า ไม่ ได้การ 

จะ ได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอด  ดีกว่าจะมายอมจอดจม ให้ผีตัว ไม่มีความดีอะ ไรเลยกินเปล่า  

เมื่อชีวิตรอด ไป ได้เรายังมีหวัง ได้บ�าเพ็ญเพียรต่อ ไป  ยังจะมีก�า ไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์

มา ให้ผีกินเปล่า  พอปลงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวก�าลังเคี้ยวอะ ไรกร้อบ ๆ  อยู่ขณะนั้น  พร้อม

กับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอด  หวังเอาชีวิต ไปจอดข้างหน้า  พอลืมตาขึ้นมาดูจริง ๆ   สิ่งที ่

เข้า ใจว่าผีตัวร้ายกาจเลยกลายเป็นสนุขับ้านออกมาเทีย่วเกบ็กนิเศษอาหารทีเ่ขาน�ามาเพือ่เซ่นผูต้าย

ตามประเพณซีึง่ ไม่สน ใจกับ ใครและมาจากที่ ไหน  คงเที่ยวหากิน ไปตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาภัพ

ทางอาหารประจ�าชาติตามกรรมนิยม  

 ส่วนพระธุดงคกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้ว  เลยทั้งหัวเราะตัวเอง

และคิดพูดทาง ใจกับสุนัขตัว ไม่รู้ภาษาและ ไม่สน ใจกับ ใครนั้นว่า  แหม่ สุนัขตัวนี้มีอ�านาจวาสนา

มากจริง  ท�าเอาเราแทบตัวปลิว ไป ได้  และเป็นประวัติการณ์อันส�าคัญต่อ ไป ไม่มีสิ้นสุด  ทั้งเกิด

ความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ ไม่เป็นท่าเอาเลย  ทั้ง ๆ  ที่ ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอา

ชีวิตเข้าประกัน  แต่พอเข้ามาเยี่ยมศพ ในป่าช้าและ ได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัว 

ไม่ติด  และจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิง ไปจน ได้  ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตา ไว้  ให้รอ

อยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพอรู้เหตุผลต้นปลายบ้าง  ไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้า ไปเลย  โอ้ โฮ  เรานี้โง่และ

หยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือ  ควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของศิษย์พระตถาคตผู้องอาจ

กล้าหาญ ไม่มี ใครเสมอเหมือนอีกต่อ ไปล่ะหรือ  และควรจะ ไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากิน ให ้

สิ้นเปลืองของเขาเปล่า ๆ    ด้วยความ ไม่เป็นท่าของเราอีกอยู่หรือ  
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 เราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต�่าทรามอย่าง ไรบ้าง  จึงจะสาสมกับความเลวทราม ไม่เป็นท่า 

ของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้  ลูกศิษย์พระตถาคตผู้ โง่เขลาและต�่าทรามขนาดเรานี้จะยังมีอยู่ ให้หนัก

พระศาสนาต่อ ไปอีก ไหมหนอ  ขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะท�าพระศาสนา ให้ซวย

พอแล้ว  ถ้าขืนมีอีกเช่นเรานี้พระศาสนาคงแย่แน่ ๆ   ความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดถ่วง ให้เราเป็นคน 

ต�่าทราม ไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่าง ไรรีบตัดสิน ใจเดี๋ยวนี้  ถ้ารอ ไปนานก็ขอ ให้เราตาย

เสียดีกว่า  อย่ามายอมตัว ให้ความกลัวผีเหยียบย�่าบนหัว ใจอีกต่อ ไปเลย  อาย โลกเขาแทบ ไม่มี

แผ่นดินจะ ให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อ ไปอีกแล้ว  พอพร�่าสอนตนจบลง  ท่านท�าความเข้า ใจกับ

ตัวเองว่า  ถ้า ไม่หายกลัวผีเมื่อ ไรจะ ไม่ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาด  ตายก็ยอมตาย ไม่ควรอยู่ ให ้

หนกั โลกและพระศาสนาต่อ ไป  คนอืน่ยังจะเอาอย่าง ไม่ด ีไป ใช้อกีด้วยและจะกลายเป็นคน ไม่เป็นท่า 

 ไปหลายคนและหนักพระศาสนายิง่ขึน้ ไปอกีมากมาย  

 นับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้ง ใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขัน โดยเข้า ไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวัน

กลางคืน  ยึดเอาคนที่ตาย ไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่  ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกัน  

เวลา ใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อ ไป  เมื่อปราศจาก ใจครองเพียงอย่างเดียว

ธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลง ไปที่เรียกว่าคนตาย  และยึดเอาความส�าคัญที่ ไปหมายสุนัขทั้งตัว 

ที่มาเที่ยวหากิน ในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเอง  ว่าเป็นความส�าคัญที่เหลว ไหลจนบอก ใคร ไม่ ได้   

ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อ ไปกับค�าว่าผีมาหลอก  ความจริงแล้วคือ ใจหลอกตัวเองทั้งเพ  การ

กลัวก็กลัวเพราะ ใจหลอกหลอนตัวเอง  ทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของ ใจ  จนท�า ให้

เป็นทุกข์แบบจะเป็นจะตาย  และแทบจะเสียคน ไปทั้งคน ในขณะนั้น  ผีจริง ไม่ปรากฏว่ามา 

หลอกหลอน  

 เราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ  ของจิตมานาน  แต่ยัง ไม่

ถึงขั้นจะพาตัว ให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้  ธรรมท่านสอน ไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้น  แต่ก่อนเรายัง 

 ไม่ทราบความหมายชัดเจน  เพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งท่ียัง ไม่เน่าขณะ

กลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี้เอง  ต่อ ไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อน ไม่ ได้

แน่นอน  เราจะต้องอยู่ป่าช้านี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตาย ไปเสียก่อน  จน ไม่มีอะ ไรมาหลอก 

ให้กลัวผีต่อ ไปถึงจะหนี ไปที่อื่น  เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปลิ้นปล้อนหลอกลวง 

เก่ง ๆ  นี้ ให้ตาย ไป  จน ได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อน  เมื่อชีวิตยังอยู่  

อยาก ไปที่ ไหนเราถึงจะ ไปทีหลัง  
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 ตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญา  ท่านก็เด็ดจริง ๆ   และทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่า  

ผีมีอยู่  ณ  ที่ ใดและเกิดขึ้นขณะ ใดท่านต้อง ไปที่นั้น  เพื่อดูและรู้เท่ามันทันที  จนสัญญาเผยอตัวขึ้น 

ไม่ ได้ ในคืนวันนั้นเพราะท่าน ไม่ยอมหลับนอนเอาเลย  ตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบ

เสียตัว ไปกับมัน  พอ ได้เงื่อนและ ได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภาย ใน ให้หมอบราบ ไปตาม ๆ

กัน  นับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผี ไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่าน ได้อีกตลอดทั้งคืน  แม้คืนต่อมา 

ท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งตลอด ไป  จนกลายเป็นพระองค์กล้าหาญต่อหลาย ๆ  

สิ่งขึ้นมาอย่าง ไม่น่าเชื่อ  แต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้ว  จนเป็นเรื่องฝัง ใจและตั้งตัว ได้

เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากัณฑ์เอก โปรดท่าน ให้กลาย

เป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่ง  ถึง ได้น�ามาแทรกลง ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่น  เผื่อ

ท่านผู้อ่าน ได้น�า ไปเป็นคติต่อ ไป  คง ไม่ ไร้สาระ ไปเสียทีเดียว  เช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์

ซึ่งเป็นประวัติที่ ให้คติแก่ โลกอยู่เวลานี้   ฉะนั้น การเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความส�าคัญส�าหรับธุดงควัตร

ประจ�าสมัยตลอดมาหนึ่ง

 การถือ ไตรจีวรคือผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร  ท่านพระอาจารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบท 

ไม่ลดละ  จนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันธ์ที่ต้องการความบ�ารุงมากขึ้นทุกระยะ  ที่ท่าน

ปฏิบัติเช่นนั้น โดยเห็นว่าพระธุดงคกรรมฐานครั้งนั้น ไม่อยู่ประจ�าที่นัก  นอกจาก ในพรรษาเท่านั้น  

ต้องเที่ยว ไป ในป่านั้น ในภูเขาลูกนี้อยู่เสมอ  การ ไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่า  ไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้   

มีบริขารมากน้อยต้องสะพาย ไปเอง  ช่วยตัวเองทั้งนั้น  ของ ใครของเรา  ช่วยกันก็ ไม่ ได้  เพราะ 

ต่างคนต่างมพีอกบัก�าลงัของตวั  จะมีมากกว่านัน้กเ็อา ไป ไม่ ไหว  ทัง้เป็นความ ไม่สะดวกพะรงุพะรงั

อีกด้วย  จึงมีเฉพาะที่จ�าเป็นจริง ๆ   นาน ไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อนิสัย  แม้มีผู้มาถวายก็ ให้

ทานผู้อื่น ไป  ไม่สั่งสม ให้เป็นการกังวล  เพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและ 

ไม่สัง่สม  เวลาตาย ไป ให้มีแต่บริขารแปดซึง่เป็นของจ�าเป็นส�าหรับพระเท่านัน้เป็นความงามอย่างยิง่  

เมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระ  เวลาตายก็เป็นสุค โต ไม่มีอารมณ์กับสิ่ง ใด  อัน

เป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจน  มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ  ธุดงควัตรข้อนี้จึงเป็น

เครื่องประดับสมณะ ให้งามตลอดอวสานข้อหนึ่ง

 ธุดงควัตรเหล่านี้ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจ�า ไม่ลดละ  ปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคล่วช�านิ

ช�านาญ ในทางนี้อย่างยากจะหาผู้เสมอ ได้ ในสมัยปัจจุบัน  และ ได้อบรมสั่งสอนพระ – เณรผู้มา

ศึกษาอบรมด้วยธุดงควัตรเหล่านี้  คือท่านพาอยู่รุกขมูลร่ม ไม้  ในป่า  ในเขา  ในถ�้า  เงื้อมผา  ป่าช้า   

ซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัว  พาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ�าวัน  ไม่พารับอาหารที่ม ี
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ผู้ตามส่งทีหลัง  ข้อนี้คณะศรัทธาเมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้วเขามีอาหารคาวหวานอย่าง ไรก็พากัน 

จัด ใส่บาตรถวายท่าน ไปพร้อมเสร็จ  ไม่ต้อง ไปส่ง ให้ล�าบาก  พาฉันส�ารวม ในบาตร  ไม่มีภาชนะ

ชนิดส�าหรับ ใส่อาหาร  ทั้งคาวและหวานรวมลง ในบาตร ใบเดียว  พาฉันมื้อเดียวคือวันละหนมาเป็น

ประจ�า   จนอวสานสุดท้าย  

 พระ – เณรที่เป็นลูกศิษย์ตลอดฆราวาสญาติ โยมนับวันแน่นหนาขึ้นเป็นล�าดับ  ท่าน ไปพัก  

ณ  ที่ ใดมีพระ – เณรพยายามติดสอยห้อยตามเป็นจ�านวนมาก  บางสมัยมีพระ – เณรอยู่กับท่าน 

ราว  ๖๐ – ๗๐  รูปก็มี  ที่พักอยู่แถวบริเวณ ใกล้เคียงก็ยังมีอีกมาก  แต่ท่านพยายามระบายพระ 

 – เณร ให้แยกย้ายกัน ไปอยู่ ในที่ต่าง ๆ   ไม่ ไกลนัก  พอ ไปหามาสู่เพื่อศึกษาอรรถธรรม ในเวลาเกิด

ความสงสัย  สะดวกและเหมาะแก่การบ�าเพ็ญธรรม  ไม่หลายองค์เกิน ไปจนกลายเป็นความ ไม่สงบ  

วันอุ โบสถปาฏิ โมกข์ต่างก็ทยอยมารวมกันท�าที่ส�านักท่าน  หลังจากปาฏิ โมกข์แล้วท่าน ให้ โอวาท

สั่งสอนและแก้ปัญหาข้อข้อง ใจแก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นราย ๆ   ไป  จนเป็นที่พอ ใจ  แล้ว 

ต่างองค์ก็กลับ ไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบ ในธรรมที่ ได้รับจากท่าน  และต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติ

ด้วยความสน ใจ  ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและก�าลังของตน  ตลอดข้อวัตรปฏิบัติอย่างอื่น

ที่เป็นอุปกรณ์แก่การบ�าเพ็ญ  

 พระ – เณรแม้จะอยู่กับท่านเป็นจ�านวนมาก ในบางสมัย  แต่การปกครองเป็นที่เบา ใจตลอด

มา  เพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตาม โอวาทที่ท่านอบรม

สั่งสอน  เรื่องราวอันเป็นข้าศึกต่อความสงบจึง ไม่ค่อยมี  ในป่าที่พระ – เณรกับท่านพักอยู่รวมกัน

เป็นจ�านวนมาก  แต่เป็นเหมือน ไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลยถ้า ไป ไม่ถูกกับเวลาที่ท่านมารวมกัน  เช่น เวลา

ฉันและเวลาประชุมเท่านั้น  นอกเวลาแล้วจะ ไปหาท่านก็ ไม่พบ  เพราะต่างองค์ต่างหลีกเร้นอยู่

กับความเพียร  คือการเดินจงกรม  นั่งสมาธิภาวนา ในป่าเป็นแห่ง ๆ  จ�าเพาะองค์  ทั้งกลางวันและ 

กลางคืน  

 เวลาท่านประชุม ให้ โอวาทแก่พระ – เณรตอนกลางคืนจะ ได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ ให้ โอวาท

เท่านั้น  เสียงจากพระ – เณรแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก ไม่ปรากฏ ในขณะนั้น  กระแสเสียง

และเนื้อธรรมที่ท่าน ให้ โอวาทแก่พระ – เณร  รู้สึกซาบซึ้งจับ ใจ ไพเราะ  ท�า ให้ผู้ฟังเคลิ้ม ไปตาม

กระแสธรรม  จนลืมเนื้อลืมตัว  ลืมความเหน็ดเหนื่อย  ลืมเวล�่าเวลา  ไม่รู้สึกกับสิ่งอื่น ใด ในขณะนั้น  

นอกจากกระแสธรรมกับ ใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างเพลินตัว  ไม่รู้จักอิ่มพอเท่านั้น  การประชุม

ครั้งหนึ่ง ๆ  เป็นเวลาหลายชั่ว โมง  เพราะถือเป็นการท�าความเพียรทางสมาธิและปัญญาอันเป็น 
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ภาคปฏิบัติอยู่กับการฟัง ในขณะนั้นด้วย  

 พระธุดงค์จึงมีความเคารพเลื่อม ใส ในอาจารย์และ ในการฟังมากเป็นพิเศษ  เนื่องจาก

อาจารย์ผู้คอย ให้ โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิตจิต ใจแห่งการปฏิบัติทางภาย ในของ

พระธุดงค์จริง ๆ   ท่านจึงมีความเคารพรักต่ออาจารย์มาก  แม้ชีวิตก็ยอมสละแทน ได้  ที่พระอานนท์

มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ถึงกับกล้าสละชีวิตวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่เทวทัตปล่อย 

ให้มาท�าลายพระองค์ ได้อย่าง ไม่อาลัยชีวิตก็เพราะความเคารพรักเป็นส�าคัญ  

 พระธุดงค์ ในสมัยท่านพระอาจารย์ม่ันพาด�าเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟัง โอวาท

อย่างถึง ใจ  พอจะทราบ ได้เวลาท่านหาอุบายจะ ให้พระที่อาศัยอยู่กับท่าน ได้ก�าลัง ใจเป็นกรณีพิเศษ

ว่า  ท่านองค์นั้นควร ไปอยู่ป่านั้น  องค์นี้ควร ไปอยู่ ในถ�้านั้นดังนี้  พระองค์ที่ถูกระบุนามจะ ไม่ขัดขืน

และ ไปด้วยความเคารพเต็ม ใจจริง ๆ   โดย ไม่สน ใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะ ไรเลย  มีแต่

ความดี ใจและมั่น ใจว่าตัวจะต้อง ได้ก�าลัง ใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบาย ให้ ไปท่าเดียว  และตั้ง ใจ 

บ�าเพ็ญเพียรทั้งกลางวันกลางคืน ไม่หยุดยั้งลดละ  มีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึง ได้จากความเพียร 

ในสถานที่นั้นตามค�าที่ท่านแนะ ให้ ไป  ประหนึ่ง ได้รับค�าพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่น ใจว่า   

เมื่อพักอยู่ที่นั้นจะ ได้ผลอย่างนั้น ๆ   ท�านองพระอานนท์ที่ ได้รับค�าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า

เวลาจะเสด็จปรินิพพานว่า  อีกสามเดือนเธอจะเป็นผู้ ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ ใน ใจ  คือจะ ได้ตรัสรู้เป็น

พระอรหันตบุคคล ในวันท�าสังคายนาแน่นอนฉะนั้น  เหล่านี้พอจะทราบ ได้ว่าความเคารพเชื่อฟัง

ครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งส�าคัญมาก  ท�า ให้ผู้นั้นมีความสน ใจจดจ่อ  ไม่เผอเรอและ

เลื่อนลอยปล่อย ใจปล่อยตัว  นับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของ ใจด้วยดี  พูดอะ ไรก็พอรู้เรื่องกันบ้าง  ไม่

ต้องพูดซ�้า ๆ  ซาก ๆ   จนกลายเป็นเรื่องร�าคาญและหนัก ใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย  โดย ไม่เกิดประ โยชน ์

อะ ไรเลย  

 ท่านพระอาจารย์มั่นกลับ ไปภาคอีสานเท่ียวที่สองนี้ท�า ให้ผู ้คนพระ – เณรตื่นเต้น 

และกระตือรือร้นกันท้ังภาค  เพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอน ในที่ต่าง ๆ   เกือบทุก

จังหวัด  เริ่มผ่าน ไปแต่จังหวัดนครราชสีมา  ศรีสะเกษ  อุบล ฯ  นครพนม  สกลนคร  อุดรธานี  

หนองคาย  เลย  หล่มสัก  เพชรบูรณ์  และข้าม ไปเวียงจันทน์  ท่าแขก  ประเทศลาว  กลับ ไป

กลับมาหลายตลบ ในแต่ละจังหวัด  จังหวัดที่มีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบ�าเพ็ญ

เป็นแห่ง ๆ   ไป  เช่น ทางทิศ ใต้และทิศตะวันตกเฉียง ใต้ของตัวจังหวัดสกลนครมีป่ามีเขามาก  ท่าน 

พักจ�าพรรษาอยู่แถบนั้น  คือจ�าพรรษาที่หมู่บ้าน โพนสว่าง  อ�าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
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แถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขา  พระธุดงค์จึงมีประจ�ามิ ได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้  เพราะท่านเหล่านี ้

ชอบป่าชอบเขามาก  

 เวลาท่านเที่ยวจาริก ในหน้าแล้ง  ที่พักหลับนอน โดยมากก็เป็นร้านหรือแคร่เล็ก ๆ   ปูด้วย

ฟากที่ท�าด้วย ไม้ ไผ่สับแผ่ออกเป็นแผ่นแบน ๆ   ยาวประมาณ  ๑  วา  กว้าง  ๒  หรือ  ๓  ศอก  

สูงประมาณ  ๑  ศอก  เฉพาะแต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่ ไปอาศัยกว้างหรือแคบ  ถ้าป่ากว้าง 

ก็อยู่ห่างกันออก ไปประมาณ  ๒๐  วา  มีป่าคั่นมอง ไม่เห็นกัน  ถ้าป่าแคบและอยู่ด้วยกันหลายรูป 

ก็ห่างกันราว  ๑๕  วา  แต่ โดยมากตั้งแต่  ๒๐  วาขึ้น ไป  อยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่า ไรก็ยิ่งอยู่ห่างกัน

ออก ไปมาก   พอ ได้ยินเสียง ไอหรือจามเท่านั้น  

 ญาติ โยมพากันมาท�าทางส�าหรับเดินจงกรม ให้ท่านประจ�าที่พักองค์ละหนึ่งสาย  ยาว

ประมาณ  ๕  วาหรือ  ๑๐  วาทุกองค์  ส�าหรับท�าความเพียร ในท่าเดินและเดิน ได้ทั้งกลางวัน 

กลางคืน   ตามแต่สะดวก ในเวลาต้องการ  

 ถ้ามีพระขี้กลัวผีหรือกลัวเสือ ไปอยู่ด้วย  ท่านมักจะ ให้อยู่ห่าง ๆ  หมู่เพื่อนเป็นพิเศษ  เพื่อ

เป็นการฝึกทรมาน ให้หายพยศความข้ีขลาดของตัวเสียบ้าง  จนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและ

สัตว์เสือหรือผีต่าง ๆ  ที่จิต ไปท�าความส�าคัญมั่นหมายสิ่งนั้น ๆ  มาหลอกตัวเอา  จะ ได้เหมือนท่านที่

เคยฝึกมาแล้วบ้าง  ไปที่ ไหนจะ ไม่ต้องหาบหามความกลัว ไปด้วย  เพราะวิธีนี้ท่านถือว่า ได้ผลดีกว่า

การปล่อยตาม ใจ  ซ่ึง ไม่มวีันจะเกดิความกล้าหาญ ได้เลย  ถ้า ไปอยู ่ใหม่ ๆ  ต่างองค์กน็อนกับพืน้ดนิ  

ไปก่อน   โดยเทีย่วหาใบ ไม้แห้งหรือ ใบ ไม้สดมารองนอน   ถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอน  

 ท่านว่าหน้าเดอืน  ๑ – ๒  ซ่ึงเป็นฤดูฟ้า ใหม่ฝนเก่าประสานกนันีรู้้สกึล�าบากอยูบ้่าง  เวลา 

ฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปี  บางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุด  กลดก็สู้ ไม่ ไหว  

เพราะทั้งฝนทั้งลม  ต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ ในกลดนัน่แล  ตากม็อง ไม่เหน็  จะหน ีไป ไหนก ็ไม่ ได้   

ถ้ากลางวนักค่็อยยงัชัว่บ้าง  แม้จะเปียกกพ็อมองเห็นนั้นเห็นนี้และคว้านั้นคว้านี้มาช่วยปิดบังฝน ได้

บ้าง  ไม่มืดมิดปิดตายเสียทีเดียว  ผ้าสังฆาฏิและ ไม้ขีด ไฟซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นต้องเก็บ ไว้ ในบาตรเอาฝา

ปิด ไว้ ให้ดี  ส่วนจีวรเอา ไว้ส�าหรับห่มกันหนาวขณะฝนก�าลงัตก  มุง้ทีก่าง ไว้กบักลดต้องลดลงเพือ่กนั

ฝนสาดเวลาลมพดัแรง   ไม่เช่นนัน้กเ็ปียกหมด   ตกตอนเช้า ไม่มีผ้าห่มบิณฑบาตก็ยิ่งแย่ ใหญ่  

 พอตกเดือน  ๓  เดือน  ๔  หรือเดือน  ๕  อากาศเริ่มร้อนบ้าง  ก็ขึ้นบนภูเขาหาพักตาม

ถ�้าหรือเงื้อมผา  พอบังแดดบังฝน ได้บ้าง  ถ้า ไปตอนเดือน  ๑ – ๒ ซึ่งพื้นที่ยัง ไม่แห้งดีก็ท�า ให้เป็น 
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ไข้และชนิดจับสั่นที่เรียกกันว่ามาลาเรีย  ซึ่ง ใครเป็นเข้าแล้ว ไม่ค่อยหายเอาง่าย ๆ   เสียเวลาตั้ง 

หลาย ๆ  เดือนกว่าจะหายขาด  หรือบางทีก็กลายเป็น ไข้เรื้อรัง ไปเลย  คิดอยาก ไข้เมื่อ ไรก็เป็น 

ขึ้นมาชนิดที่เขาเรียกว่า  “ ไข้พ่อตา – แม่ยายเบื่อหน่ายเกลียดชัง”  รับประทาน ได้  แต่ท�างาน ไม่ ได้   

คอยแต่จะ ไข้  ถ้าเป็นอย่างว่านี้ ไม่ว่าแต่พ่อตา – แม่ยาย  ใคร ๆ  ก็คงจะเบื่อหน่ายเหมือนกัน  ไข้

ประเภทนี้ ไม่มียารับประทาน ในสมัย โน้น  ใครเป็นเข้าต้องปล่อย ให้หาย ไปเอง  ไข้ที่น่าเข็ดหลาบ

ประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุด  เวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อย ให้หาย ไปเองเช่นกัน

เพราะ ไม่มียารักษา  ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์เป็น ไข้ป่าไข้มาลาเรียนับแต่องค์ท่าน

ลง ไปถึงลูกศิษย์  บางองค์ถึงกับตาย ไปก็มี  ฟังแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่าน

มากมาย  รอดตายมาแล้วถึง ได้มาสั่งสอนธรรม  พอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ ได้ยึดถือและ

ปฏิบัติตามท่านบ้าง  

เทศน์สอนฆรำวำสเลิกนับถือผีหันมำนับถือพระไตรสรณำคมน์

 แต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาร์ยัง ไม่ ได้ผ่าน ไปอบรมสั่งสอนพอ ให ้

รู้เรื่องดีเรื่องชั่ว  เรื่องผีเรื่องคน  เรื่องบุญเรื่องบาปบ้าง  ภาคอีสานทั้งภาคเป็นภาคที่นับถือผีอย่าง

เป็นชีวิตจิต ใจจริง ๆ   จะท�านาท�าสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะ ไร ๆ  แทบทั้งนั้น  ต้องลงเลขลงยาม 

หาวันดีเดือนดีปีดี  หาฤกษ์งามยามดีและเซ่นสรวงวิงวอนผี ให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือท�า 

อะ ไรลง ไป ได้  ไม่เช่นนัน้หากมสีิง่ ไม่ดเีกดิขึน้ เช่น ไอบ้าง จามบ้าง ตามธรรมดาธาตขุนัธ์  แม้แต่ 

สุนัขก็ยังมี ได้เป็น ได้  แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเข้าแล้ว  ต้อง ไปเชิญหมอมาท�านายทายทัก ให้  

ในทันทีทัน ใด  หมอสมัยนั้นก็เก่งจริงเก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็น ไหน ๆ   เป็นต้องทายเปาะออกมาว่า 

ผิดผีตรงนั้นบ้าง ตรงนี้บ้างทันที  เมื่อ ไปบวงสรวงแล้วจะหาย หวัดก็หาย จามก็หาย ไอก็หาย  แม้

ผู้เป็นจะยัง ไอยังจามฟิก ๆ  แฟก ๆ  อยู่ก็ตาม  ถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หาย ไปตามและสบาย ใจ 

ไปเลยทั้งที่ ไอและจามฟิก ๆ  อยู่นั่นแล  ฉะนั้น จึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริง  และคน ไข ้

สมัยนั้นเก่งจริง  หมอบอกอย่าง ไรก็ ได้อย่างนั้น  ไม่ต้องสน ใจหาหยูกหายามารักษากัน  เอาหมอกับ

ผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบ ไปเลย  

 แต่พอท่านอาจารย์ทั้งสองผ่าน ไปและอบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุผล  เรื่องบ้าผีแลบ้าหมอ

ทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบ ไม่มีเลย  แม้หมอเสียเองก็ยอมรับพระ ไตรสรณาคมน์ คือ ถือพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ แทนการถือผี ไหว้ผีต่าง ๆ  แต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ทุกวันนี้แทบจะ ไม่มี ใครท�ากัน

ก็ว่า ได้  เวลาเที่ยว ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ทางภาคอีสานไม่ค่อย โดนและเหยียบผีและเหยียบเครื่อง
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สังเวยผีเหมือนแต่ก่อน  นอกจากเขาจะพากัน ไปท�าอยู่ ใต้ดิน  ซึ่งสุดวิสัยที่จะ ไปเที่ยวซอกแซกเห็น  

จึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้าง  ไม่พากันกอดคอกนัตายกบัผ ีไปตลอดชาต ิ  ยงัมพีทุธ  ธรรม  

สงฆ์  กราบ ไหว้บูชาแทนผีบ้าง ในกาลต่อมา  ชาวอสีานที ่ได้รบัความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระ

อาจารย์ทั้งสองคง ไม่ลืมบุญคุณท่าน  เพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่จะพรรณนา   

ทั้งนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่า ให้ฟัง  ส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบ ไม่ ได้ ในระยะนั้น  อาจยัง 

ไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อ – แม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิต ใจเหมือนคนทั่ว ไปก็ ได้   จึงขออภัย

ด้วย

 สมัย โน้น ไม่ว่าการอบรมฆราวาสหรือพระ – เณร  ท่าน ได้ทุ่มเทก�าลังและความสามารถ 

ทุกด้านเพื่อ ให้คนเป็นคนจริง ๆ    ท่านเที่ยว ไปบางหมู่บ้าน  มีนักปราชญ์บัณฑิตประจ�าหมู่บ้าน 

มาถามปัญหากับท่านก็มี  ความว่าผีมีจริง ไหมบ้าง  ว่ามนุษย์เกิดมาจาก ไหนบ้าง  ว่าอะ ไร 

ท�า ให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเอง โดย ไม่มี โรงร�่า โรงเรียนสอน ให้รักชอบกันบ้าง  ว่าสัตว์ชนิด

เดียวกันตัวผู้กับตัวเมียท�า ไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้าง  ว่ามนุษย์และสัตว์ ไปเรียนความรักชอบซึ่ง 

กันและกันมาจาก ไหนจึง ได้เกิดรักชอบกันขึ้นมาบ้าง  แต่ผู้เขียนก็จ�า ได้บ้างเล็กน้อย ไม่ละเอียด 

ทั่วถึง  จึงน�ามาลง ไว้เท่าที่จ�า ได้  จะถูกหรือผิดประการ ใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเอง  เพราะเป็น 

ผู้จดจ�าผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจ�า  แม้แต่จ�าค�าที่ตนเคยพูดและเรื่อง 

ของตัวที่เคยเป็นมา  ก็ยังมีผิดพลาด ได้เสมอมา  อย่างแก้ ไม่ตก  จึง ไม่สามารถจดจ�าค�าของท่าน 

ทุกค�าด้วยความถูกต้อง ได้

 ปัญหาที่ว่าผีมีจริง ไหม ?  ท่านแก้ว่า  ไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่ง ใด ๆ   ใน โลก  ถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริง   

สิ่งนั้นต้องเป็นอิสระ ไปตามความมีอยู่ของตน  ไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือท�าลายของ ใครที่ 

ไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งนั้น ไม่มี  สิ่งนั้นถึงจะมีหรือจะสูญ ไป  แต่สิ่งนั้นต้องมีอยู่ตามธรรมชาติของ

ตน  ไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามค�าเสกสรรของ ใคร ๆ   ผีที่มีมนุษย์สงสัยกันทั่ว โลกว่ามีหรือ ไม่ม ี

ก็เช่นกัน  ความจริงผีที่ท�า ให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นท่ี ใจว่าผีมีอยู ่

ที่นั้นบ้างที่นี้บ้าง  ผีจะมาท�าลายบ้างต่างหาก  จึงพา ให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์ขึ้นมา  ถ้าอยู่ 

ธรรมดา ไม่ก่อเรื่องผีขึ้นที่ ใจก็ ไม่เกิดความกลัวและ ไม่เป็นทุกข์  ฉะนั้น ผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่อง 

ของผู้กลัวผีขึ้นที่ ใจ  มากกว่าผีจะมาจากที่อื่น  แต่ผีจะมีจริงหรือ ไม่นั้นแม้จะบอกว่าผีมีจริงก็ ไม่มี

พยานหลักฐานยืนยันกันพอ ให้เชื่อ ได้  เพราะนิสัยมนุษย์เรา ไม่ชอบยอมรับความจริง  แม้ ไปเที่ยว

ข โมยของเขามา  เจ้าของตามจับตัว ได้พร้อมทั้งของกลางและพยานหลักฐานมาอย่างพร้อมมูล 

ยัง ไม่ยอมรับตามความจริง  แถมยังปั้นพยานเท็จขึ้นหลอกลวงเพื่อหาทางรอดตัว ไปจน ได้  โดย ไม่
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ยอมรับว่าตัวท�าผิด  นอกจากถูกบังคับด้วยหลักฐานพยานเท่านั้นก็ยอมรับ โทษ ไป  ทั้ง ๆ  ที่ ใจจริง 

และกิริยาท่ีแสดงออก ไม่ยอมรับว่าตัวผิด  เวลา ไปเป็นนัก โทษอยู่ ในเรือนจ�าแล้วมีผู้ ไปถามว่า 

คุณท�าผิดอะ ไรถึงต้องมาติดคุกและเสวยกรรมอย่างนี้  นัก โทษคนนั้นจะรีบตอบเป็นเชิงแก้ตัวทันท ี

ว่าเขาหาว่าผมข โมยของเขา  แต่จะยอมรับตามความจริงว่าผม ไปข โมยของเขาอย่างนี้ ไม่ค่อยมี  

ราย ไหนถูกถามรายนั้นต้องตอบอย่างเดียวกัน   นี่คือมนุษย์เรา โดยมากเป็นอย่างนี้

 ปัญหาที่ว่ามนุษย์เกิดมาจาก ไหน ? ท่านตอบว่ามนุษย์เราต่างก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิด  

แม้ผูถ้ามกม็ ิได้เกิดจาก โพรง ไม้  แต่มีพ่อ – แม่เป็นผู ้ให้ก�าเนดิและเลีย้งดมูาเหมือนกนัจึง ไม่ควรถาม  

ถ้าจะตอบว่ามนุษย์เกิดจากอวิชชาตัณหาก็ยิ่งจะมืดมิดปิดตายิ่งกว่า ไม่ตอบเป็น ไหน ๆ    เพราะ ไม่

เคยรู้ว่าอวิชชาตัณหาคืออะ ไร  ทั้ง ๆ  ที่มีอยู่กับทุกคน  เว้นพระอรหันต์ท่านเท่านั้น  แต่ ไม่สน ใจ

อยากรู้และปฏิบัติเพื่อรู้สิ่งดังกล่าว  นอกจากจะตอบว่าเกิดจากพ่อกับแม่ที่เห็น ๆ  กันอยู่นี้เท่านั้น   

ผู้ถามก็จะหาว่าตอบตัดส�านวน  จึงล�าบาก ในการตอบตามความจริง  เพราะผู้ถามมิ ได้สน ใจกับ

ความจรงิเท่า ไรนกั  ในธรรมท่านว่ามนษุย์และสตัว์เกดิจาก  อวชิชฺาปจจฺยา  สงฺขารา  ฯลฯ   สมทุ โย   

โหติ  และดับภพชาติอันเป็นความดับทุกข์ทั้งมวลจาก  อวิชฺชายเตฺวว  อเสสวิราคนิ โรธา  สงฺขาร 

นิ โร โธ ฯลฯ  นิ โร โธ  โหติ  เหล่านี้ก็มีอยู่กับจิตของทุกคนที่มีกิเลสบนหัว ใจ  ถ้ายอมรับความจริง 

แล้วก็นี่แลพา ให้เกิดเป็นมนุษย์และสัตว์อยู่เต็ม โลกจนจะหาที่อยู่กินกัน ไม่ ได้อยู่แล้ว  เพราะอวิชชา

ตัณหาความหิว โหย ไม่มีเวลาลดตัวเป็นต้นเหตุ  ทั้งที่ยัง ไม่ตายก็เตรียมหาที่เกิดและที่อยู่กินอยู่แล้ว  

นี่แลตัวที่พา ให้มนุษย์และสัตว์เกิดและเป็นทุกข์อยู่เต็ม โลก  ถ้าอยากทราบก็จงดูจิตดวงที่เต็ม ไป

ด้วยกิเลสประเภทที่พา ให้ร้อนรนกระวนกระวายส่ายแส่หาที่เกิดที่อยู่ทุก ๆ  ขณะนี้  จะ ได้พบสิ่งที ่

มุ่งหวังอย่างสม ใจและหายสงสัย ในตัวเอง  ไม่ต้อง ไปถาม ใครอันเป็นการแสดงความงมงายของตัว 

ให้คนอื่นเห็นว่าตัวยังบกพร่องเรื่องของตัวอยู่มาก  เพราะจิตเป็นตัวคะนองและจองหอง ไม่มีอะ ไร

จะเปรียบเทียบ ได้ ใน โลก  หากแต่ขาดความสน ใจเหลียวแลเท่านั้นจึง ไม่รู้ความดื้อดึงของตัว  และ

ท�า ให้คว้าน�้าเหลว โดย ไม่มีอะ ไรติดมือพอเป็นความสมหวังบ้าง

 ที่ว่าอะ ไรที่ท�า ให้มนุษย์หญิง – ชายและสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดความรักชอบกัน โดย 

ไม่มี โรงร�่า โรงเรียนสอน ให้รักชอบกัน ?  ท่านตอบว่า  เพราะราคะตัณหาความรักชอบ ไม่ ได้อยู ่

ในหนังสือ  ไม่ ได้อยู่ ใน โรงร�่า โรงเรียนและครูที่ควรจะ ไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้น  แต่ราคะตัณหา 

ความหน้าด้าน ไม่มียางอาย  มันเกิดและอยู่กับ ใจของมนุษย์หญิง – ชายและสัตว์ต่างหาก  จึงท�า ให ้

ผู้มีสิ่งลามกนี้กลายเป็นหญิง – ชายและสัตว์ผู้ลามก ไปตามอ�านาจของมัน โดย ไม่รู้สึกตัวและ ไม่เลือก

ชาติชั้นวรรณะและวัยอะ ไรทั้งสิ้น  ถ้ามีมากก็ยิ่งท�า ให้ โลกกลายเป็น โลกวินาศ ไป ได้อย่าง ไม่มีปัญหา  
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หาก ไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมัน ไว้บ้างพอ ให้น่าดูก็จะกลายเป็นน�้าล้นฝั่งท่วมทับหัว ใจและท่วม 

บ้านเมือง ให้ฉิบหายป่นปี้ ไป ได้  โดย ไม่มีอะ ไรยังเหลือพอ ให้เป็นที่น่าดูบ้างเลย  สิ่งที่เกิดอยู่ที ่

จิต ใจของสัตว์ โลกและเจริญอยู่ท่ีจิต ใจของสัตว์ โลกตลอดมา  ก็เพราะมัน ได้รับการบ�ารุงส่งเสริม

อย่างเหลือเฟือเสมอมา  จึงมีก�าลังเขย่าก่อกวนและท�าลายสัตว์ โลก ให้ ได้รับความทุกข์เดือดร้อน

เสมอมา  ไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอ ให้หาย ใจบ้างเลย  โดยมากเคย ได้ยินแต่น�้าท่วมบ้านท่วมเมือง

ผู้คนและสัตว์ตลอดทรัพย์สินสมบัติต่าง ๆ   ให้พินาศฉิบหาย  แต่ ไม่เคยสน ใจสังเกตดูน�้าราคะตัณหา 

ไม่มีเมืองพอดี  ท่วมหัว ใจสัตว์ โลกตลอดสมบัติที่พึงพอ ใจ ให้ฉิบหายวายป่วง ไปทุกระยะเวลา 

 โดย ไม่นยิมว่าหน้าแล้งหน้าฝนเลย  จึง ไม่เห็นความเสือ่ม โทรมของ โลกทีก่�าลงัเป็นอยูแ่ละจะเป็น ไปว่า

มีสาเหตุเป็นมาอย่าง ไร  เพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างส่งเสริม โดย ไม่สน ใจดูความเสื่อม โทรม

เพราะน�้านี้เป็นต้นเหตุ  การมองหาความสงบสุขของ โลกจึงเป็นสิ่งที่ออกจะสุดวิสัย ไป ได้ถ้า ไม่มอง 

ดูตัวที่ก�าลังก่อเหตุ

 ผูถ้ามถามเฉพาะความรักชอบระหว่างหญิง – ชายและสัตว์เท่าน้ัน  ไม่ถามถึงความเกลยีดชงั

กริ้ว โกรธและท�าลายเพราะราคะตัณหาเป็นต้นเหตุบ้างเลย  แต่ท่านก็อธิบายเกี่ยว โยง ไปถึงความ 

ไม่ดีทั้งหลายที่ราคะตัณหา ไปเที่ยวก่อกรรมท�าลาย ไว้อย่าง ไม่มีประมาณบ้างแล้ว  ท่านว่าราคะ

ตัณหานี่แล  เป็นสื่อมวลพา ให้หญิง – ชายและสัตว์รักชอบกันและเป็นผู้อ�านวยการ ให้หญิง – ชาย

และสัตว์ยินดีซึ่งกันและกันตามหลักธรรมชาติ  นอกนี้ ไม่มีอะ ไรท�า ให้เกิดความรักชอบเกลียดชัง 

ซึ่งกันและกัน ได้  เวลาราคะตัณหา ใช้เล่ห์เหลี่ยม ไปทางรัก  คนและสัตว์ก็รัก  เวลามัน ใช้เล่ห์เหลี่ยม  

ไป ในทางเกลียดทาง โกรธหรือทางท�าลาย  คนและสัตว์ก็ต้องเกลียดต้อง โกรธและท�าลายกัน ได้   

มันต้องการเลี้ยงมนุษย์และสัตว์ ไว้ด้วยวิธี ให้รักชอบกัน  มนุษย์และสัตว์ก็รักชอบกันประหน่ึงจะ 

ไม่มีวันเหินห่างจืดจางจากกันเลย  เวลามันต้องการ ให้มนุษย์และสัตว์ที่อยู่ ใต้อ�านาจของมันเกลียด 

โกรธกัน  ก็จ�าต้องเป็น ไปตามมันจน ได้ ไม่มีทางขัดขืน  

 พวก โยม ไม่เคยทะเลาะกันบ้างหรือระหว่างสามี – ภรรยาซึ่งแสนรักกันมาก่อนแต่วัน

แต่งงานจึงต้องมาถามอาตมา  อาตมาคิดว่า โยมรู้เรื่องนี้ดีกว่าพระเป็น ไหน ๆ    ท่านย้อนถามเขา

ตอนจบประ โยค  เขาตอบท่านว่าเคยทะเลาะกันเสียจนเบื่อ ไม่อยากทะเลาะกันเลยท่าน  แต่ก็จ�า

ต้องทะเลาะกันจน ได้  เรื่องของ โลกมันเป็นอย่างนี่แล  เดี๋ยวรักกัน  เดี๋ยวชังกัน  เดี๋ยว โกรธกัน  

เดี๋ยวเกลียดกัน  ทั้งที่รู้อยู่ว่า ไม่ดีแต่ก็แก้ ไม่ตกสักที  ท่านถามเขาว่า  โยมพยายามแก้มันจริง ๆ  หรือ  

มิ ใช่มา โกหกอาตมาเล่นเปล่า ๆ  หรอกหรือ  ถ้าต่างพยายามแก้กันอยู่บ้างแม้ ไม่ ได้มาก  เข้า ใจว่า

จะ ไม่เป็น ไปอยู่บ่อย ๆ   ท�านองผักชีจิ้มน�้าพริกกับอาหารเช้า – เย็น  คือเช้าก็ทะเลาะกัน  เย็นก็
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ทะเลาะกัน  ทะเลาะกัน ไม่หยุด  จน ได้หย่าร้างกัน ไปก็มีในบางราย  ผู้ที่พลอยเป็นเชื้อเพลิง ไปด้วย

คือลูก ๆ  ที่ ไม่รู้เรื่องอะ ไรด้วยเลย  ก็จ�าต้องหาบบาปหาบกรรม ไปด้วย  ต่างก็ร้อนเป็น ไฟ ไปตาม ๆ

กัน   เข้ากับ ใคร ไม่ติดเพราะความอิดหนาระอา ใจละอายเพื่อนฝูง  

 ถ้าต่างฝ่ายต่างสน ใจอยู่บ้าง  เพียงแต่เริ่มจะทะเลาะกันก็ทราบอยู่ด้วยกันว่าเป็นเร่ือง 

 ไม่ดี  ต่างก็พยายามระงับและแก้ ไขตัว ให้ถูกต้องเสีย ในขณะนั้น  เรื่องก็ระงับ ไปเอง  ต่อ ไปก็ ไม่มี

เรื่องท�านองนั้นเกิดขึ้นอีก  ประการหนึ่งเวลาจะ โกรธจะเกลียดก็ควรคิดถึงความหลังบ้าง  คิดถึง

อนาคตที่จะอยู่อาศัยกัน ไปตลอดชีวิตบ้าง  มาบวกลบกันกับความ ไม่ดีที่เกิดขึ้นเวลานั้น  จะพอ

มีทางระงับ ได้  โดยมากคนเราที่เป็น ไป ในทาง ไม่ดีก็เพราะความอยาก ให้ ได้ตาม ใจหวังของตัว 

อย่างเดียว  และอยาก ให้ ใจคน ในครอบครัวมาอยู่ ใต้อ�านาจของตัวคนเดียว  โดย ไม่ค�านึงถึงความ

ผิดถูกซึ่งเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเป็น ไป ได้  เรื่องจึงระบาดออกมาและลุกลาม ไป ไหม้คนอื่น ให้เดือดร้อน

ไปด้วย  

 นอกจากนั้นยังอยาก ให้ ใจของคนทั้ง โลกมารวมอยู่ ในอุ้งมือของตัวคนเดียว  ซึ่งเป็นลักษณะ

ความคดิเพ่ือก้ันน�า้มหาสมทุรด้วยฝ่ามอื  อันเป็นความคิดทีผ่ดิวิสยั  จงึเป็นเรือ่ง ไม่ควรคดิ ไม่ควรท�า

อย่างยิ่งถ้าฝืนคิด ไปก็อกแตกตายเปล่า ๆ    การอยู่ด้วยกันต้องมีหลักที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องยึด

เครื่องด�าเนินทั้งฝ่ายสามีและภรรยาตลอดลูก ๆ  และคนงาน ในบ้าน  แม้กับคนอื่นหรือคน ในวงงาน

ก็ควรปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลที่เป็นทางลงรอยกัน ได้  หากคนอื่น ไม่ยอมรับความจริงก็เป็นความผิด

ของเขาผู้ ไม่มีขอบเขตเหตุผลส�าหรับตัวเขา  และเป็นความเสียหายอยู่กับเขาเอง  ตน ไม่มีส่วนผิด

และยังพอมีหลักยึดเพื่อการครองตัวต่อ ไป

ท่ำนสนใจสั่งสอนพระ – เณรมำกเป็นพิเศษ

 การอบรมสั่งสอนประชาชนและพระ – เณร  ถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมาก  ท่านก็แบ่งเป็นเวลา 

ไม่ ให้ตรงกัน  คือบ่ายราว  ๔ – ๕  โมงเย็นอบรมคณะญาติ โยม  แต่  ๑  ทุ่มขึ้น ไปอบรมพระ – เณร  

พอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่าง ไปที่พักของตน ๆ  และประกอบความเพียร  เวลาพักอยู่ตามจังหวัด 

ต่าง ๆ  ทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระ – เณรอย่างหนึ่ง ในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่ ๒  เวลา

ท่าน ไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียง ใหม่และกลับ ไปอุดร ฯ เที่ยวที่ ๓  คือเที่ยวสุดท้าย  ท่านปฏิบัติกับ 

ประชาชนพระ – เณรอีกอย่าง  ซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มาก  แต่ทั้งสองตอนหลังน้ีจะรอ ไว้เขียน 

ข้างหน้าเพื่อ ให้เรื่องติดต่อกัน ไม่ขาดความ  ท่านสน ใจสั่งสอนพระ – เณรมากเป็นพิเศษ  ถ้าปรากฏ

ว่าราย ใดภาวนาจิตเป็น ไปและรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ  เกี่ยวกับภายนอกหรือภาย ใน  ท่านจะพยายามสน ใจ 
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และเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษ  เพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่ว ๆ   ไปย่อมมีจริตนิสัย

แปลกต่างกัน  

 การปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นราย ๆ  แต่ผลคือ

ความสงบสุขเย็น ใจนั้นเหมือนกัน  ที่แปลกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้น 

 ในขณะภาวนา  บางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภาย ในด้วย  เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วย  เช่น เห็นภูติผี

เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง  เห็นเทวบุตรเทวดา เป็นต้น เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง  เห็นคนหรือสัตว์มาตาย 

อยู่ต่อหน้าบ้าง  เห็นเขาหามผีมาทิ้ง ไว้ต่อหน้าบ้าง  เห็นร่างของตัวออก ไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้าง

เป็นต้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็น ในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็น 

สิง่ทีส่ดุวสิยัทีจ่ะปฏบิตั ิให้ถูกต้องแม่นย�า ได้ทุก ๆ  กรณ ีไป  ทัง้ ไม่แน่ ใจว่าทีป่รากฏขึน้มาแต่ละอย่างนัน้

จะมีความผิด – ถูกแฝงอยู่ประการ ใดบ้าง  บางรายที่เป็นนิสัย ไม่ชอบ ใคร่ครวญก็อาจเห็นผิด ไปตาม

และยึดถือเอาว่าเป็นความจริง   ก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหาย ในอนาคตมากขึ้น  

 แต่นิสัยที่จิตออกรู้สิ่งต่าง ๆ  ดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจ�านวนน้อยมาก  ร้อยละห้าคน

ก็ทั้งยาก  แต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจน ได้ที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมา  จึงเป็นความจ�าเป็นที่จะต้อง ได้รับ 

การแนะน�าจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ ในทางนี้มาก่อน  เวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลของการภาวนา

ที่ปรากฏ ในลักษณะต่าง ๆ  กันถวายครูอาจารย์และเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็น ให้ 

ผู้มาศึกษา ไต่ถามฟัง  รู้สึกว่าซาบซึ้งจับ ใจเพลิดเพลิน ในการฟัง  ไม่อยาก ให้จบลงอย่างง่าย ๆ   เวลา

ท่านอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอน ๆ   และอธิบายวิธีปฏิบัติต่อนิมิตนั้น ๆ  อย่าง

ละเอียดลออมาก  จนผู้ฟังหายสงสัยและร่าเริง ในธรรมที่ท่านแสดง ให้ฟัง  พร้อมทั้งความมีแก่ ใจ 

ทีจ่ะบ�าเพญ็ตน ให้ยิง่ ๆ  ขึ้น ไป  แม้รายที่ ไม่ปรากฏเห็นนิมิตเกี่ยวกับสิ่งภายนอก  แต่ก็น่าฟัง ไปอีก 

ทางหนึ่ง  

 เวลาท่านเล่าความสงบสุขของ ใจท่ีรวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านท�าถวายอาจารย์  

ผู้ที่ยัง ไม่สามารถถึงขั้นที่ ได้ยิน ได้ฟัง ในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่จะพยายามท�า 

 ให้ ได้อย่างนั้นบ้าง  หรือยิ่งกว่านั้นบ้าง  ทั้งผู้ที่มีจิตเป็น ไปและผู้ที่ก�าลังตะเกียกตะกายต่างก็ ได้รับ

ความปลาบปลื้มปีติ ในขณะฟัง  บางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่า ได้ ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมวิมาน

ชั้นต่าง ๆ   จนจวนสว่าง  ใจถึงกลับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มี  บางรายลง ไปเที่ยวปลงธรรมสังเวช 

กับพวกเสวยกรรมต่าง ๆ  กัน ในนรกก็มี  บางรายทั้งขึ้น ไปเที่ยวบนสวรรค์  ทั้งลง ไปเที่ยว ในนรก  ดู

สภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมาก  คือพวกหนึ่งรื่นเริงบันเทิง  แต่อีกพวกหนึ่งคร�่าครวญ
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ด้วยความทุกข์ทรมานซึ่ง ไม่มีก�าหนดว่าจะพ้น โทษ ไป ได้เม่ือ ไรก็มี  บางรายก็ต้อนรับแขกคือพวก 

ภูติผีและเทวดาที่มาจากที่ต่าง ๆ   คือชั้นบนบ้าง  รุกขเทพ ฯ  บ้าง  

 ขณะที่จิตสงบลง  บางรายก็เสวยความสงบสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่าง ๆ  กันตามก�าลัง

ของตัวบ้าง  บางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นแผนก  และแยก ให้สลาย

จากกันจนเป็นคนละชิ้นละส่วนและท�า ให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้าง  บางรายก็ก�าลังเริ่มฝึกหัด 

และก�าลังล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กก�าลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่าง ๆ  กัน  บางรายภาวนาบังคับ

จิต ให้ลงอย่าง ใจหวัง ไม่ ได้เกิดความน้อยเนื้อต�่า ใจร้อง ไห้บ้าง  บางราย ได้ยินท่านสนทนาธรรม

ประเภทต่าง ๆ  ตามภูมิท่ีตนรู้เห็นกับอาจารย์เกิดความปีติและอัศจรรย์ ในธรรมนั้น ๆ  แล้วร้อง ไห้

บ้าง  บางรายก็ ไปเป็นทัพพีนอนแช่อยู่กับแกง ไม่รู้รสของแกงว่าเป็นอย่าง ไร  และท�าตัวขวาง

หม้อต้มหม้อแกงอยู่  ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกัน  ย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกัน ไป 

แต่ ไหนแต่ ไรมา  ผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเอาเฉพาะที่เห็นว่าดีและเป็นประ โยชน์  ก็เป็นสาระแก ่

ผู้รอบคอบนั้น  รายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ ไม่รับรองตัว  คงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจน ได้  ท่านผู้อ่านกรุณา

ผ่าน ไป  อย่า ได้สน ใจ  เพราะเรื่องเช่นนี้  แม้ ในบ้านและ ในตัวเราเองก็อาจมี ในบางครั้งบางคราว 

และอาจมีอยู่ทั่ว ไป

 ท่านมาอยู่อบรมสั่งสอนภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ปรากฏว่าหลายปี  แต่การจ�าพรรษา ไม่ค่อย

ซ�้าที่เก่า ในปีหลัง  พอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวธุดงค์ตามป่าตามเขา ไปแบบสุค โต  เหมือนนก 

ที่มีเฉพาะปีกกับหางบิน ไปเที่ยวหากิน ในที่ต่าง ๆ  ตามความสบาย  บิน ไปจับต้น ไม้และหากิน ใน

ต้น ไม้ ใด  บึงหรือหนอง ใด  พออิ่มแล้วก็บิน ไปอย่างสบายหายห่วง  ไม่คิดว่า ไม้ต้นนั้น  ผล ไม้นั้น  

เปือกตมนั้น  บึงนั้น  หนองนั้น  เป็นของมัน  ผู้ปฏิบัติธรรม ได้แบบนกก็เป็นสุข ไปทางหนึ่งซึ่งยาก

จะท�า ได้  เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวก  ชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกและชอบติดถิ่นฐาน 

บ้านเรือน  ผู้จะออก ไป โดดเดี่ยวดังท่านพระอาจารย์มั่นปฏิบัติมา ในบั้นต้นและจวบบั้นปลายคือ 

เวลาท่านอยู่เชียง ใหม่  จึงรู้สึกฝืน ใจ ไม่น้อยเลย  ขออภัยถ้าเทียบก็ราวกับจูงสัตว์บก ใส่น�้า ใส่ฝน

ฉะนั้น  แต่ถ้า ใจคุ้นกับธรรมแล้วกลับตรงข้ามคือชอบ ไปคนเดียว  อยู่คนเดียว  อิริยาบถทั้งสี่เป็น 

เรื่องของคน ๆ  เดียว  ใจดวงเดียว ไม่มีอารมณ์เครื่องก่อกวนยุ่งเหยิง  นอกจากธรรมเป็นอารมณ์ 

อันพา ให้แสนสบายเท่านัน้  

 ฉะนัน้ ท่านผูม้ ีใจเป็นเอการมณ์  คอืมีธรรมเป็นอารมณ์เพยีงอย่างเดยีวจึงเป็น ใจที่แสนสบาย

และสว่าง ไสว ไม่มีอะ ไรมาปกปิดก�าบัง ให้อับเฉาเมามัว  เป็นผู้อยู่ตัวเปล่า  ใจเปล่าจากอารมณ์   
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ชมสันติสุขด้วยธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวอย่างสมบูรณ์  ไม่เกรงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและ

สิ้น ไปหมด ไป  เพราะเป็นอกาลิกธรรมคือธรรมที่ปราศจากกาลสถานที่  มีอยู่กับ ใจที่ปราศจาก

สมมุติเครื่องหลอกลวง  พระอาจารย์มั่นท่านด�าเนินแบบสุค โต  ไปเป็นสุข  อยู่เป็นสุข  นั่งเป็นสุข   

ยืนเป็นสุข  เดินเป็นสุข  นอนเป็นสุข  น�าหมู่คณะ โดยสุค โต  แต่บรรดาลูกศิษย์ที่พยายามตาม 

 ให้เป็น ไปตามความประสงค์ท่านรู้สึกว่ามีน้อย ในธรรมขั้นสูง  แต่ก็ยังนับว่าเป็นประ โยชน์แก่

ประชาชนอยู่มาก  

 เวลาท่านพาออกบิณฑบาตเฉพาะองค์ท่านเองจะมีเรื่องสัตว์ชนิดต่าง ๆ  มาเป็นอารมณ ์

คู่เคียงกับธรรมภาย ใน ใจ  ให้แสดงออกทางวาจาพอผู้เดินตามหลังถัดท่าน ได้ยินชัดถ้อยชัดค�า  อัน

เป็นเชิงสอนเรา ให้รู้วิบากกรรมว่า  แม้สัตว์เดียรัจฉานก็ยังมีและเสวยกรรม ไปตามวิบากของมัน   

โดยน�าเรื่องของสัตว์นั้น ๆ  ที่เดินผ่าน ไปพบเห็นเขาเที่ยวหากินอยู่ตามรายทางมาแสดง  เพ่ือมิ ให้

ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิด ในก�าเนิดที่ต�่าทราม  ความจริงเขาเพียงเสวยกรรมตามวาระท่ีเวียน

มาถึงเท่านั้น  เช่นเดียวกับมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคน  ซึ่งมีความสุขบ้างทุกข์บ้างตามวาระของ

กรรมที่อ�านวย ในเวลาต่าง ๆ  กันฉะนั้น  ที่ท่านพร�่าเรื่องของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ม ีไก่  สนุขั  ววั  ควาย  

เป็นต้น  เพราะความสงสารท่ีเขาต้องมาเป็นอย่างนัน้หนึง่  เพราะความตระหนกัในกรรมของสัตว์ว่า 

มีต่าง ๆ  กันหนึ่ง  เพราะท่านและพวกเราที่ก�าลังเป็นมนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พา ให้มาเป็นเช่นนี้   

ซึ่งล้วนเคยผ่านก�าเนิดต่าง ๆ  มาจนนับ ไม่ถ้วนหนึ่ง  เพราะความวิตกร�าพึงกับสิ่งที่พา ให้เป็นภพ 

เป็นชาติประจ�ามวลสัตว์ว่าเป็นสิ่งลึกลับมาก  ยากที่จะรู้เห็น ได้แม้มีอยู่กับตัวทั่วกัน  ถ้า ไม่ฉลาดแก้

หรือถอดถอนออก ได้ก็ต้องเป็นภัยอยู่ร�่า ไป  ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะหลุดพ้น ไป ได้ ในกาลและ

สถานที่ ใด ๆ  หนึ่ง  

 แทบทุกครั้งที่ออกบิณฑบาต  ท่านจะน�าเรื่องสัตว์หรือเรื่องคนมาพร�่า ไปตามสายทาง 

ในลักษณะที่กล่าวมา  ผู้สน ใจพิจารณาตามก็เกิดสติปัญญา ได้อุบายต่าง ๆ  จากท่าน  ผู้ ไม่สน ใจ

พิจารณาตามก็ ไม่เกิดประ โยชน์และยังอาจคิด ไปว่า  ท่านพูดอะ ไรกับสัตว์กับมนุษย์ซึ่งเขาเหล่านั้น 

ไม่มีทางทราบ ได้   เพราะท่านมิ ได้พูดอยู่เฉพาะหน้าเขา   ดังนี้ก็อาจมี ได้

เทศน์สอนเทวดำ

 เวลาท่านพักอยู่ภาคอีสานบางจังหวัด  ขณะท่านแสดงธรรมอบรมพระตอนดึก ๆ  หน่อย ใน

บางคืน  ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ  ท่านยังสามารถทราบและมองเห็นพวกรุกขเทวดาที่พากันมาแอบฟัง

ธรรมท่านอยู่ห่าง ๆ    เพราะพวกเทพ ฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีความเคารพพระมาก  ท่านเล่าว่า 
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เวลาพวกเทพ ฯ ชั้นบนลงมาจากชั้นต่าง ๆ  มาฟังธรรมท่าน ในยามดึกสงัดจะ ไม่มาทางที่มีพระ 

พักอยู่  แต่จะมาตามทางที่ว่างจากพระ  และพร้อมกันท�าประทักษิณสามรอบขณะที่มาถึง  แล้ว

นั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  เสร็จแล้วหัวหน้ากล่าวค�ารายงานตัวที่พาพวกเทพ ฯ มาจากที่นั้น ๆ

ประสงค์อยากฟังธรรมนั้น ๆ   ท่านก็เริ่มทักทายพอสมควรแล้วเริ่มก�าหนดจิต  เพื่อธรรมที่สมควร

จะแสดงแก่ชาวเทพ ฯ  จะผุดขึ้นมา  จากนั้นก็เริ่มแสดง ให้ชาวเทพ ฯ  ฟังจนเป็นที่เข้า ใจจบแล้ว  

ชาวเทพ ฯ  พร้อมกนัสาธกุารสามคร้ังเสยีงลัน่ โลกธาต ุ  ส�าหรับผูมี้หทิูพย์ ได้ยนิทัว่กนั  ส่วนหกูระทะ 

หูหม้อต้มหม้อแกงไม่มีทางทราบ ได้ตลอด ไป  

 พอจบการแสดงธรรมแล้ว  ชาวเทพ ฯ พร้อมกันท�าประทักษิณสามรอบแล้วลาท่านกลับ

อย่างมีระเบียบสวยงาม  ผิดกับชาวมนุษย์เราอยู่มาก  แม้ผู้เป็นพระและเป็นอาจารย์พวกชาวเทพ ฯ  

ก็ ไม่สามารถท�า ได้อย่างสวยงามเหมือนเขา  เพราะความหยาบความละเอียดแห่งเครื่องมือคือกาย

ต่างกันกับเขามาก  พอออก ไปพ้นเขตวัดหรือที่พักแล้วชาวเทพ ฯ  เหล่านั้นพากันเหาะลอยขึ้นสู่

อากาศเหมือนปุยนุ่นหรือส�าลีเหาะปลิวขึ้นบนอากาศฉะนั้น  เวลาที่ชาวเทพ ฯ มาก็เช่นกัน  พากัน

เหาะลอยมาลงนอกบริเวณที่พักแล้วเดินเข้ามาด้วยความเคารพ  อย่างมีระเบียบสวยงามมาก  และ

มิ ได้พูดคุยกันอึกทึกครึก โครมเหมือนชาวมนุษย์เราเข้า ไปหาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นท่ีเคารพนับถือ  

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพวกเทพ ฯ เป็นกายทิพย์จะพูดอย่างมนุษย์จึงขัดข้อง  ข้อนี้พวกเทพ ฯ ต้อง 

ยอมแพ้มนุษย์ที่พูดเสียงดังกว่า   มนุษย์จึง ได้เปรียบพวกเทพ ฯ ตรงนี้เอง  

 พวกเทพ ฯ ขณะฟังเทศน์มีความส�ารวมดีมาก  ไม่ส่าย โน้นส่ายนี้  ไม่แสดงทิฏฐิมานะออก

มา ให้กระทบจิต ใจของผู้จะ ให้อรรถ ให้ธรรม  ตามปรกติ  ก่อนหน้าพวกเทพ ฯ จะมาฟังเทศน์ท่าน

เคยทราบ ไว้ก่อนเสมอ  เช่น เขาจะมา ในราวที่สุดของสองยามคือ ๖ ทุ่ม  พอตกตอนเย็นท่านทราบ  

ไว้ก่อนแล้ว  บางวันท่านคิดว่าจะมีการประชุมพระตอนเย็นก็ต้องสั่งงด ในคืนวันนั้น  พอขึ้นจากทาง

จงกรมแล้วท่านเริ่มเข้าที่ท�าสมาธิภาวนา  พอจวนเวลาพวกเทพ ฯ จะมาถึงท่านเริ่มถอยจิตออกมา 

รออยู่ขั้นอุปจารสมาธิและส่งกระแสจิตออก ไปดู  ถ้ายัง ไม่เห็นมาท่านก็เข้าสมาธิอีกพักอยู่พอสมควร

แล้วถอยจิตออกมาอีก  บางครั้งพวกเทพ ฯ มาถึงก่อนแล้ว  บางครั้งก�าลังหลั่ง ไหลเข้ามา ในบริเวณ

ที่พัก   บางครั้งท่านก็รอคอยอยู่ขั้นอุปจารสมาธินานพอสมควรจึงเห็นพวกเทพ ฯ มา  

 วัน ไหนที่ทราบว่าเขาจะมาดึก ๆ  หน่อย  ราวตี  ๑  ตี  ๒  หรือตี  ๓  ก็มีห่าง ๆ  วันเช่นนั้น

พอท�าความเพียรจนถึงเวลาพอสมควรแล้วท่านก็พักผ่อนจ�าวัด  ไปตื่นเอาตอนนั้นทีเดียวแล้วเตรียม

ต้อนรับแขกตามเวลาที่ก�าหนด ไว้  พวกเทพ ฯ ที่มาฟังเทศน์ท่านเวลาพักอยู่ทางภาคอีสาน ไม่ค่อย
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มีมาบ่อย ๆ  และ ไม่มีมากนัก  ส่วนรายที่มาแอบฟังเทศน์ท่านอยู่ห่าง ๆ  ขณะที่ท่านก�าลังอบรมพระ

นั้น  พอทราบท่านก็หยุดการอบรม ในเวลานั้นและสั่งพระ ให้เลิกประชุม  ส�าหรับองค์ท่านก็รีบเข้า

ที่ท�าสมาธิภาวนาเพื่อแสดงธรรม ให้ชาวเทพ ฯ ฟัง ในล�าดับต่อ ไปจนจบ  พอพวกเทพ ฯ กลับ ไปแล้ว 

ท่านก็พักจ�าวัดจนกว่าถึงเวลาอันควรก็ตื่นท�าความเพียรต่อ ไปตามปรกติท่ีเคยท�ามาเป็นประจ�า  

การต้อนรับชาวเทพ ฯ  เป็นกิจของท่าน โดยเฉพาะ  ไม่ ให้คลาดเคลื่อนเวลา ได้เลย  เพราะเขามาตาม

ก�าหนดเวลา  ค�าสัตย์เขาถือเป็นส�าคัญมาก  แม้พระท�า ให้เคลื่อน โดย ไม่มีความจ�าเป็นเขาก็ต�าหน ิ

ติเตียน   พวกเทพ ฯ เคารพหัวหน้ามาก   คอยฟังค�าสั่งและปฏิบัติตามด้วยความสน ใจ  

 พวกนี้ ไม่ว่าจะมาจากชั้นบน  หรือที่เป็นรุกขเทพ ฯ มาจากที่ต่าง ๆ  ต้องมีหัวหน้าเป็นผู้น�า 

เสมอ  การสนทนาระหว่างพวกเทพ ฯ กับพระ ใช้ภาษา ใจภาษาเดียวเท่านั้น  ไม่มีหลายภาษา 

เหมอืนมนษุย์และสตัว์ชนดิต่าง ๆ  กัน  เนื้อหาของ ใจที่คิดขึ้นเพื่อผู้ตอบนั้นเป็นค�าถามของภาษา ใจที่

แสดงออกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว  ผู้ตอบเข้า ใจ ได้ชัดเช่นเดียวกับเราถามกันเป็นประ โยคด้วย

ค�าพูดทางวาจา  ประ โยคที่ผู้ตอบคิดขึ้นแต่ละประ โยคแต่ละค�าเป็นเน้ือหาของภาษา ใจอย่างเต็ม

ที่แล้ว  ผู้ถามเข้า ใจ ได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน  ภาษาของ ใจยิงตรงตามความรู้สึกที่ระบายออกทีเดียว   

ไม่ต้องแยกแยะหรือขยายเนื้อความ ให้เด่นชัดเหมือน ใช้ค�าพูดทางวาจาเป็นเครื่องมือของ ใจอีก

วาระหนึ่ง  ซึ่งบางประ โยคความรู้สึกทาง ใจกับค�าพูดที่จะ ใช้ ให้เหมาะสม ไม่ค่อยตรงกัน  จึงท�า ให้

เสียความมุ่งหมายอยู่บ่อย ๆ

 ตราบ ใดที่ ใช้วาจาเป็นสื่อแทน ใจอยู่  ความ ไม่สะดวกย่อมมีอยู่ตราบนั้น  แต่ก็เป็นเรื่อง

จ�าเป็นที่คนเรา ไม่รู้ภาษา ใจของกันและกัน  จ�าต้อง ใช้วาจาเป็นเครื่องมือของ ใจอยู่ตลอด ไปอย่าง

แยก ไม่ออก  ทั้ง ๆ  ที่ ไม่สู้จะตรงกับความมุ่งหมายของ ใจเท่า ไรนัก  เพราะ โลกหากพานิยม ใช้กันมา 

อย่างนี้  ไม่มีทางแก้ ไข ให้เป็นอย่างอื่นซึ่งดียิ่งกว่านี้ ได้  นอกจากจะรู้ภาษา ใจกันเท่านั้นสิ่งลี้ลับ 

ก็กลับเปิดเผยและยุติกัน ไปเอง  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญทางนี้มาก  เครื่องมือท่าน 

ก็มีพร้อม ในการฝึกฝนอบรมคน ให้เป็นคนดี  ส่วนพวกเราแม้แต่จะคิดขึ้นมา ใช้เฉพาะตัวยังต้อง

เที่ยวหาหยิบยืมจากผู้อื่น  คือเที่ยวศึกษาอบรมจากครูอาจารย์ ในที่ต่าง ๆ  อยู่เป็นประจ�า  แม้เช่นนั้น

ก็ยังหลุด ไม้หลุดมือ ไป ได้  รักษา ไว้ ไม่อยู่  คือฟังจากท่านแล้วก็หลงลืม ไปแทบ ไม่มีอะ ไรเหลือติดตัว  

แต่ส่ิงที่ ไม่ดีอันมีอยู่ดั้งเดิมคือความผิดพลาดขาดสติปัญญาความระลึกรู้ ไตร่ตรอง ไม่ยอมหลงลืม

และตก ไปคงยังสมบูรณ์อยู่ตลอด ไป   ฉะนั้น  จึงมีแต่ความผิดหวัง  คือนั่งอยู่ก็ผิดหวัง  เดิน ไปก ็

ผิดหวัง  ยืนอยู่ก็ผิดหวัง  นอนอยู่ก็ผิดหวัง  อะ ไร ๆ  มีแต่ความผิดหวังเพราะขาดคุณธรรมดังกล่าว 

ที่จะท�า ให้มีหวัง ในสิ่งที่พึง ใจทั้งหลาย
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ท่ำนเมตตำช่วยชำวบ้ำนหำยจำกโรคฝีดำษ

 ปฏิปทาเครื่องด�าเนินและการอบรมสั่งสอน  ท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกว่าราบรื่นสม�่าเสมอ  

ไม่ค่อยมีเรื่องกระเทือนฝั่งดังที่เคยปรากฏมา  ท่าน ไปที่ ไหนชุ่มเย็นราบเรียบ ในที่นั้น  พระ – เณร

มีความเคารพเลื่อม ใสศรัทธา  ญาติ โยมพอทราบข่าวว่าท่าน ไปที่ ไหนต่างมีความยิ้มแย้มแจ่ม ใส 

พากันหลั่ง ไหล ไปกราบ ไหว้บูชาด้วยความเคารพเลื่อม ใสอย่างฝังจิตฝัง ใจ ไม่มีเวลาจืดจางตลอดมา   

ดังชาวบ้านถ�้า  ที่ท่าแขก  ฝั่งแม่น�้า โขงแห่งประเทศลาว  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ท่านพระอาจารย์มั่น 

พระอาจารย์เสาร์เคย ไปพัก  ก่อนหน้าที่ท่าน ไปเล็กน้อยชาวบ้านนั้นเกิด โรคฝีดาษกันเกือบทั้งบ้าน  

พอเห็นท่าน ไปเขาดีอกดี ใจกันมากแทบตัวลอย  พร้อมกันวิ่งออกมาต้อนรับและวิงวอนขอ ให้ท่าน 

เป็นที่พึ่ง  ท่านก็ ให้เขาพากันมารับพระ ไตรสรณาคมน์  คือถือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ์

เป็นสรณะแทนถือผี  เพราะแต่ก่อนเขาพากันนับถือผีกันทั้งบ้าน  ท่านแนะน�าวิธีปฏิบัติ ให้เขา  เช่น

ตอนเช้าตอนเย็นเวลาจะหลับนอน ให้พากัน ไหว้พระสวดมนต์ก่อน  และ ให้พากันท�าวัตรสวดมนต์

ทุก ๆ  เช้า – เย็น   เขาก็ท�าตาม   ส่วนท่านเองก็ท�าพิธีอะ ไร ๆ  อันเป็นการภาย ในช่วยเขา  

 เป็นท่ีน่าประหลาดและอัศจรรย์ทันตาเห็น  คนที่ล้มตายกันวันละหลาย ๆ  ศพเร่ือยมา 

เพราะ โรคนั้น  กลับ ไม่มี ใครตายอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา  แม้ที่ก�าลังเป็นกันอยู่ก็กลับหาย ไป

อย่างรวดเร็ว  และ ไม่มีการก�าเริบอีกต่อ ไปราวกับปาฏิหาริย์  ชาวบ้านเกิดความอัศจรรย์ ไม่เคย

เห็นและ ไม่คาดฝันว่าจะเป็น ได้ถึงเพียงนั้น  ยิง่เกดิความเชือ่เลือ่ม ใสกนัทัง้บ้านตลอดลกูหลานตดิต่อ 

สืบเนื่องกันมากระทั่งทุกวันนี้  แม้พระที่เป็นสมภารองค์ปัจจุบันประจ�าหมู่บ้านนั้นก็เกิดศรัทธา

เคารพเลื่อม ใสท่านพระอาจารย์ท้ังสองมากมาจนบัดนี้  พูดถึงท่านพระอาจารย์ท้ังสองที ไรต้อง

ยกมือ ไหว้ก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องของท่านพระอาจารย์ทั้งสองต่อ ไป  ที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะอ�านาจธรรม 

ใน ใจท่านแผ่กระจายออก ไป ให้เป็นความสุขเย็น ใจแก่ โลก  

 ท่านเล่าว่า  ท่านแผ่เมตตา ใหญ่ ในรอบ ๒๔ ชั่ว โมงต่อ ๓ ครั้ง  คือเวลากลางวันตอนบ่าย 

ขณะนั่งภาวนาหนึ่งครั้ง  ตอนก่อนนอนหนึ่งครั้ง  ตอนตื่นนอนหนึ่งครั้ง  ส่วนการแผ่เมตตาปลีกย่อย 

ประจ�านิสัยนั้นมิ ได้นับอ่านว่าวันหนึ่งกี่สิบครั้ง  ท่านแผ่เมตตา ใหญ่ท่านว่าก�าหนดจิต ให้ด�ารงตัว

อยู่เฉพาะแล้วก�าหนดกระแส ใจ ให้แผ่ซ่านออก ไปทั่ว โลกธาตุเบื้องบน  เบื้องล่าง  ทั่วทุกทิศทุกทาง   

ไม่มีว่างเว้น  ปรากฏว่าจิต ในขณะนั้นมีอ�านาจแผ่รัศมีและแสงสว่างออก ไปทั่วพิภพ  ไม่มีที่สิ้นสุด   

และ ไม่มีอะ ไรมาปิดบัง ได้เลย  ยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์กี่ร้อยกี่พันดวงเป็น ไหน ๆ   และ ไม่มีอะ ไร 

จะทรงแสงสว่างเสมอด้วย ใจที่ ได้ช�าระอย่างเต็มภูมิแล้ว  คุณสมบัติซึ่งแสดงออกจากจิตที่บริสุทธิ ์
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สิ้นเชิงแล้ว  ย่อมท�า ให้ โลกสว่างและมีความร่มเย็นอย่างอัศจรรย์ที่บอก ไม่ถูก  เพราะ ไม่มีพิษสง 

แม้น้อยเจือปนอยู่  มีแต่คุณธรรมคือความเย็นล้วน ๆ  ด�ารงอยู่ ในดวง ใจ  ท่านผู้มีเมตตาจิตและมี ใจ

บริสุทธิ์สะอาด ไปอยู่ ณ ที่ ใด  มนุษย์เทวดาอารักษ์ย่อมเคารพเลื่อม ใส  ตลอดสัตว์เดียรัจฉานก็ ไม ่

ระเวียงระวังว่าจะเป็นภัยต่อเขา  เพราะจิตท่านอ่อนนิ่ม ไปทั้งดวงด้วยเมตตาที่มีอยู่ประจ�าตลอด

เวลา  ไม่นิยมกาลสถานที่บุคคลและก�าเนิดสูงต�่า  เหมือนฝนตกลงสู่พื้นพิภพ ไม่นิยมว่าสถานที่สูงต�่า

ประการ ใดฉะนั้น

 คราวท่านกลับมาจากอุบล ฯ  ทีแรกท่านมาจ�าพรรษาที่บ้านหนองลาด  อ�าเภอวาริชภูมิ  

จังหวัดสกลนคร  มีพระเณรติดตามมาศึกษาปฏิบัติด้วยเป็นจ�านวนมากมาย  ประชาชนหญิง – ชาย

พากันตื่นเต้นมากประหนึ่งท่านผู้มีบุญมาเกิด  แต่มิ ได้ตื่นเต้นแบบมงคลตื่นข่าว  หากแต่ตื่นเต้น

เพื่อละชั่วท�าดี  ละการนับถือผี ไหว้เจ้า  กราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์แทนเท่านั้น  พอ

ออกพรรษาแล้วท่านออกเที่ยวธุดงค์ ไปเรื่อย ๆ  มาทางจังหวัดอุดรธานี  ไปอ�าเภอหนองบัวล�าภูบ้าง  

อ�าเภอบ้านผือและจ�าพรรษาที่บ้านค้อบ้าง  ไปอ�าเภอท่าบ่อจ�าพรรษาที่นั้น ในเขตจังหวัดหนองคาย

บ้าง  พักอยู่สองจังหวัดนี้นานพอควร  สถานที่ที่ท่านพักบ�าเพ็ญ โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาดังกล่าวแล้ว  

หมู่บ้านก็มีอยู่ห่าง ๆ  กัน  ในสมัย โน้น ไม่แออัดด้วยผู้คนและบ้านเรือนเหมือนสมัยนี้  การอบรม 

สั่งสอนก็ง่าย  ป่าก็เป็นป่าจริง ๆ  เต็ม ไปด้วยหมู่ ไม้ ใหญ่ ๆ  สูง  ไม่มี ใครท�าลาย  สัตว์ป่าก็ชุกชุม  

 พอตกกลางคืน ได้ยินแต่เสียงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ร้อง ไปตามภาษาของเขา  ฟังแล้วท�า ให้

เพลิดเพลิน ไปตามด้วยความเมตตาและสนิทสนม  เพราะเสียงสัตว์ ไม่ค่อยเป็นข้าศึกต่อการบ�าเพ็ญ

สมณธรรมผิดกับเสียงมนุษย์อยู่มาก  ท่านว่า  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรา ไม่เข้า ใจความหมายของเสียง 

ก็เป็น ได้  ส่วนเสียงมนุษย์ ไม่ว่าจะพูดสนทนากันธรรมดา  ไม่ว่าจะขับร�าท�าเพลงกัน  ไม่ว่า 

จะทะเลาะวิวาทกัน  ไม่ว่าจะแสดงความสนุกรื่นเริงกัน  เพียงแต่เริ่มแสดงออก  ก็เริ่มเข้า ใจ 

ความหมาย ไปตามทุก ๆ  ค�าและทุก ๆ  ระยะ  จึงท�า ให้ ไม่ค่อยสะดวกนัก ในเวลามีเสียงคนมากระทบ 

ขณะท�าสมาธิภาวนา  ยิ่งเป็นเสียงอิตฺถีสทฺ โทด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความทิ่มแทงมากขึ้น  ถ้าสมาธ ิ

 ไม่ดีพอมีหวังล้มละลาย ได้อย่างง่ายดาย  

 แต่ต้องขออภยัจากท่านเจ้าของเสียงนีม้าก ๆ   ทีเ่ขยีนนีมิ้ ได้มุ่งเพือ่จะต�าหนท่ิานผูเ้ป็นเจ้าของ

เสียงแต่อย่าง ใด  แต่เขียน ไปตามความ ไม่เป็นท่าของนักภาวนาต่างหาก  เพื่อจะ ได้สติฮึดสู้บ้าง  

พอมีทางเอาตัวรอด ได้ ไม่หมอบยอมแพ้ราบอยู่ท่าเดียว  ที่ท่านชอบพักอยู่ ในป่า ในเขา  อาจม ี

ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องท�านองนี้อยู่บ้าง  เพื่อหลบภัยและเพื่อบ�าเพ็ญคุณงามความดี ให้ยิ่ง ๆ  ขึ้น ไป 
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ไม่ล่าถอย  จนถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือธรรมขั้นน้ัน  ท่าน 

พระอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ ในป่า ในเขาตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ  จึง ได้ธรรมอันเป็นขวัญ ใจ 

มาฝากพวกเราอย่างภูมิ ใจ

อุบำยวิธีภำวนำ

 ท่านเล่าว่า  เวลาท่านก�าลังบ�าเพ็ญ  ถ้าเป็น โรคก็เป็นประเภทชีวิต ไม่ยังเหลือค้าง โลก ให ้

 ใคร ๆ   ได้เห็นต่อ ไป  เพราะมีแต่การฝึกการทรมานทั้งกายทั้ง ใจตลอด ไป  ไม่มีวันจะ ได้ลืมตาอ้าปาก

พูดอย่างสนุกรื่นเริงเหมือนท่านผู้อื่นบ้างเลย  เพราะกิเลสกับ ใจมัน ไวต่อการติดพันกันจนมอง ไม่ทัน  

เผลอตัวบ้าง ไม่ ได้เลยเป็น ได้เรื่องทันที  แต่พอมันติดพัน ใจ ได้แล้วแก้หรือถอน ไม่ยอมออกอย่าง 

ง่าย ๆ  มีแต่จะพัน ให้แน่นเข้าทุกที  อันนี้แลที่ท�า ให้เผลอตัว ไม่ ได้  ต้องจ้องต้องมองต้องคอยจองจ�า 

ท�า โทษมันอยู่เสมอ  ไม่ยอม ให้มีก�าลังขึ้นมา ได้  เดี๋ยวมันมัดเราเข้าอีกมีหวังจอดจมแน่  ท�าถึง 

ขนาดนั้นจึงพอมีความสุขและลืมตา ได้บ้างเท่านั้น  พอมีก�าลัง ใจบ้างและ ได้รับความสะดวกกาย

สบาย ใจก็ ได้วกมาสั่งสอนหมู่เพื่อน  ต่อจากนั้นหมู่เพื่อนทั้งพระ ทั้งเณร ทั้งฆราวาส ไม่ทราบมา 

จาก ไหน  ทางนั้นก็มา  ทางนี้ก็มา  มา ไม่หยุดและมาทุกทิศทุกทาง  บางครั้งจน ไม่มีที่พักเพียงพอกัน  

เพราะมามากต่อมาก  ทั้งน่าสงสารทั้งน่าเห็น ใจท่านว่า  

 บางคร้ังก็ท�า ให้วิตกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีผู้หญิงและชีนุ่งขาว ไปเยี่ยม  เช่น 

คราวพักอยู่ ในถ�้าบ้านนาหมีนายูง*  อ�าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  สมัยนั้นคนมีน้อยและสัตว์

เสือก็ชุกชุมมาก  ถ�้าและบริเวณที่ท่านพักอยู่  เสือ โคร่ง ใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายตัว ในแถวนั้นเคยเข้ามา 

บริเวณนั้นเสมอ  ไม่เป็นที่ ไว้ ใจ ในชีวิตของผู้ ไปเยี่ยมท่านและค้างคืนที่นั้น  เวลาเขา ไปเยี่ยมท่าน

ต้องสั่ง ให้ชาวบ้านหา ไม้มาท�าห้างสูง ๆ  จนพ้นจากปากเสือที่จะ โดดขึ้น ไปถึงคนที่หลับนอนอยู่

บนห้างนั้น  เวลาค�่าคืนท่านห้าม ไม่ ให้ลงมาพื้นดินกลัวเสือจะ โดดคาบเอา ไปกิน  แม้ปวดหนัก 

ปวดเบาก็ ให้เตรียมหาภาชนะขึ้น ไป ไว้ข้างบนด้วยเพื่อสะดวกแก่การขับถ่าย ในเวลาค�่าคืน  เพราะ

แถวนั้นเสือชุมมากและดุร้ายด้วย  ผู้ที่ ไปเยี่ยมท่าน ไม่ ให้พักอยู่หลายวัน  ต้องรีบพากันกลับ  เสือ

แถบนั้น ไม่ค่อยกลัวคนนัก  ยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วมันยิ่ง ไม่กลัวเอาเลย  หากพอท�าอันตราย ได ้

มันอาจท�า  แม้ชาวบ้านก็พูดเหมือนกันว่าเสือพวกนี้ ไม่ค่อยจะกลัวคนนัก  บางครั้งเวลากลางคืน

ท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่  โดยจุดเทียน ไข ใส่ โคม ไฟแขวน ไว้ที่ทางจงกรม  ยังเห็นเสือ โคร่ง ใหญ่เดิน

ตามหลังฝูงควายที่พากันเดินผ่านมาที่พักท่านอย่างองอาจ  ไม่กลัวท่านซึ่งก�าลังเดินจงกรมอยู่บ้าง

เลย  ฝูงควายที่ถูกเสือรบกวนมากต้องพากันกลับเข้าบ้าน  เสือยังกล้าเดินตามหลังฝูงควายมา ได ้

  *  ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี
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ต่อหน้าต่อตาพระซึ่งก็เป็นคนผู้หนึ่งอยู่ที่นั้น  พระที่ ไปศึกษาอบรมกับท่านต้องเป็นพระที่เตรียม

พร้อมทุกอย่างแล้ว  ท้ังความสละเป็นสละตายต่อการประกอบความพากเพียร ในสถานที่ต่าง ๆ  

ซึ่ง ไม่เป็นที่แน่ ใจ  และอาจมีภัยรอบด้าน  ทั้งสละทิฏฐิมานะความถือตัวว่ามีราคาค่างวดซึ่งอวดรู ้

อวดฉลาดอยู่ภาย ใน  และสละทิฏฐิมานะต่อหมู่ต่อคณะประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกัน  จิต ใจถึง

จะมีความสงบสุข   การประกอบความเพียรก็มีเกิดสมาธิ ได้เร็ว ไม่มีนิวรณ์มาขัดขวางถ่วง ใจ

 ใจที่ถูกบังคับ ให้อยู่ ในวงจ�ากัด เช่น สถานที่กลัว ๆ   อาหารมีน้อย  ฝืดเคืองด้วยปัจจัย   

สติก�ากับ ใจไม่ลดละ  คิดอ่านเรื่องอะ ไรมีสติคอยสะกิดบังคับอยู่เสมอ  ย่อมเข้าสู่ความสงบ ได้เร็ว

กว่าเท่าที่ควรจะเป็น  เพราะข้างนอกก็มีภัย  ข้าง ในก็มีสติคอยบังคับขู่เข็ญ  จิตซึ่งเปรียบเหมือน 

นกั โทษกย็อมตวั ไม่คึกคะนอง  นอกจากนัน้ยงัมีอาจารย์คอย ใส่ปัญหาเวลาจติคดิออกนอกลูน่อกทาง

อีกด้วย  จิตซึ่งถูกบังคับด้วยเครื่องทรมานอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างนอกข้าง ในย่อมกลายเป็นจิตที่ดีขึ้น 

ได้อย่างไม่คาดฝัน  คือกลางคืนซึ่งเป็นเวลากลัว ๆ  เจ้าของก็บังคับ ให้ออกเดินจงกรมแข่งกับความ

กลัว  ทาง ไหนจะแพ้จะชนะ  ถ้าความกลัวแพ้ ใจก็เกิดความอาจหาญขึ้นมาและรวมสงบลง ได้  ถ้า 

ใจแพ้สิ่งที่แสดงข้ึนมา ในเวลานั้นก็คือความกลัวอย่างหนักนั่นเอง  ฤทธิ์ของความกลัวคือทั้งหนาว 

ทั้งร้อนทั้งจะปวดหนักปวดเบา   ทั้งเหมือนจะเป็น ไข้หาย ใจ ไม่สะดวกแบบคนจะตายเราดี ๆ  นี่เอง  

 เครื่องส่งเสริมความกลัวคือเสียงเสือกระหึ่ม ๆ  อยู่ตามชายเขาบ้าง  ไหล่เขาบ้าง  หลังเขา 

บ้าง  พื้นราบบ้าง  จะกระหึ่มอยู่ที่ ไหนทิศ ใดก็ตาม  ใจจะ ไม่ค�านึงทิศทางเลย  แต่จะค�านึง 

อย่างเดียวว่าเสือจะมากินพระองค์เดียวที่ก�าลังเดินจงกรมด้วยความกลัวตัวสั่น ไม่เป็นท่าอยู่นี้

เท่านั้น  แผ่นดินกว้าง ใหญ่ขนาด ไหน ไม่ ได้นึกว่าเสือเป็นสัตว์มีเท้าจะเที่ยว ไปที่อื่น ๆ   แต่คิดอย่าง

เดียวว่าเสือจะตรงมาที่ที่มีบริเวณแคบ ๆ  เล็ก ๆ  นิดเดียว  ซึ่งพระขี้ขลาดก�าลังเดินวุ่นวายอยู่ด้วย

ความกลัวนี้แห่งเดียว  การภาวนาไม่ทราบว่า ไปถึง ไหน  มิ ได้คิดค�านึงเพราะลืม ไปหมด  ที่จดจ่อ

ที่สุดก็คือค�าบริกรรม โดย ไม่รู้สึกตัวว่า ได้บริกรรมว่าเสือจะมาที่นี่  เสือจะมาที่นี่  อย่างเดียวเท่านั้น   

จิตก็ยิ่งก�าเริบด้วยความกลัวเพราะการส่งเสริมด้วยค�าบริกรรมแบบ โลกแตก  ธรรมก็เตรียมจะ

แตกหากบังเอิญเสือเกิดหลงป่าเดินเปะปะมาท่ีนั้นจริง ๆ   ลักษณะนี้อย่างน้อยก็ยืนตัวแข็ง ไม่มีสติ   

มากกว่านั้นเป็นอะ ไร ไปเลย ไม่มีทางแก้ ไข  

 นี่คือการตั้งจิต ไว้ผิดธรรม  ผลจะแสดงความเสียหายขึ้นมาตามขนาดที่ผู้นั้นพา ให้เป็น ไป  

ทางที่ถูกท่านสอน ให้ตั้งหลัก ใจ ไว้กับธรรมจะเป็นมรณานุสสติหรือธรรมบท ใดบทหนึ่ง ในขณะนั้น 

 ไม่ ให้ส่งจิตปรุงออก ไปน�าเอาอารมณ์ท่ีเป็นภัยเข้ามาหลอกตัวเอง  เป็นกับตายก็ต้ังจิต ไว้กับธรรม 
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ที่เคยบริกรรมอยู่เท่านั้น  จิตเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องยึดจะ ไม่เสียหลัก  และจะตั้งตัว ได้ ในขณะที ่

ทั้งกลัว ๆ  นั่นแล   จะกลายเป็นจิตที่อาจหาญขึ้นมา ในขณะนั้นอย่างอัศจรรย์ที่บอก ไม่ถูก

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอน ให้ตั้งหลักด้วยความเสียสละทุกสิ่งบรรดามีอยู ่กับตัวคือ

ร่างกายจิต ใจ  แต่มิ ให้สละธรรมที่ตนปฏิบัติหรือบริกรรมอยู่ ในขณะนั้น  จะเป็นอะ ไรก็ปล่อย ให้เป็น 

ไปตามคติธรรมดา  เกิดแล้วต้องตาย  จะเป็นคนขวาง โลก ไม่ยอมตาย ไม่ ได้  ผิดคติธรรมดา  ไม่มี

ความจริง ใด ๆ  มาชมเชยคนผู้มีความคิดขวาง โลกเช่นนั้น  ท่านสอน ให้เด็ดเดี่ยวอาจหาญ  ไม่ ให้

สะทกสะท้านต่อความตาย  เกี่ยวกับสถานที่ที่จะ ไปบ�าเพ็ญเพื่อหาความดี ใส่ตัว  ดงหนาป่ารกชัฏม ี

สตัว์เสอืชมุเท่า ไรยิง่สอน ให้ ไปอยู ่  โดย ให้เหตผุลว่าทีน่ัน้แลจะ ได้ก�าลงั ใจทางสมาธปัิญญา  เสอืจะ ได้ 

ช่วย ให้ธรรมเกิด ใน ใจ ได้บ้าง  เพราะคนเราเมื่อ ไม่กลัวพระพุทธเจ้า  ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า  แต่กลัว 

เสือและเชื่อเสือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายจะมาคาบเอา ไปเป็นอาหารและช่วย ไล่ตะล่อมจิตเข้าสู่ธรรม ให้ 

ก็ยังดี  จะ ได้กลัวและตั้ง ใจภาวนาจนเห็นธรรม  เมื่อเห็นธรรมแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้า  และเชื่อ 

พระธรรม ไปเอง  เมื่อเข้าสู่ที่คับขันแล้วจิต ไม่เคยเป็นสมาธิก็จะเป็น  ไม่เคยเป็นปัญญาก็จะเป็น   

ในที่เช่นนั้นแล  

 ใจไม่มีอะ ไรบังคับบ้างมันขี้เกียจและตั้งหน้าสั่งสมแต่กิเลสพอกพูน ใจแทบจะหาบหาม ไป 

 ไม่ ไหว  ไปให้เสือช่วยหาบขนกิเลสตัวขี้เกียจตัวเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตายออกเสียบ้างจะ ได้หาย

เมาและเบาลง  ยืนเดินนั่งนอนจะ ไม่พะรุงพะรัง ไปด้วยกิเลสประเภท ไม่เคยลงจากบนบ่าคือหัว ใจ

คน  ที่ ใดกิเลสกลัวท่านสอน ให้ ไปที่นั้น  แต่ที่ที่กิเลส ไม่กลัวอย่า ไป  เดี๋ยวเกิดเรื่อง ไม่ ได้ความแปลก

และอัศจรรย์อะ ไรเลย  นอกจากกิเลสจะพาสร้างความฉิบหาย ใส่ตัวจนมอง ไม่เห็นบุญบาปเท่านั้น  

ไม่มีอะ ไรน่าชมเชย  ท่าน ให้ความมั่น ใจแก่นักปฏิบัติว่า  สถานที่ที่ ไม่มีสิ่งบังคับบ้างท�าความเพียร 

 ไม่ดี  จิตลงสู่ความสงบ ได้ยาก  แต่สถานที่ที่เต็ม ไปด้วยความระเวียงระวังภัยท�าความเพียร ได ้

ผลดี  ใจก็ ไม่ค่อยปราศจากสติซึ่งเป็นทางเดินของความเพียรอยู่ ในตัวอยู่แล้ว  ผู้หวังความพ้นทุกข์ 

โดยชอบจึง ไม่ควรกลัวความตาย ในที่ที่น่ากลัวมี ในป่า ในเขาที่เข้า ใจว่าเป็นสถานที่น่ากลัว  เป็นต้น  

 เวลาเข้าสู่ที่คับขันจริง ๆ  ขอ ให้ ใจอยู่กับธรรม ไม่ส่งออกนอกกายนอก ใจซึ่งเป็นที่สถิตอยู่

ของธรรม  ความปลอดภัยและก�าลัง ใจทุกด้านที่จะพึง ได้ ในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ยอมรับกัน ไป ในตัว  

อย่าง ไรก็ ไม่ตายถ้า ไม่ถึงกาลตามกรรมนิยม  แทนที่จะตายดังความคาดหมายที่ด้นเดา ไว้ท่านเคย

ว่าท่าน ได้ก�าลัง ใจ ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้น  จึงชอบสั่งสอนหมู่เพื่อน ให้มี ใจมุ่งมั่นต่อธรรม ในที่คับขัน  

จะสมหวัง ใน ไม่ช้าเลย  แทนที่จะท�า ไปแบบเสี่ยงวาสนาบารมีอันเป็นเรื่องเหลว ไหลหลอกลวงตน
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มากกว่าจะเป็นความจริง  เพราะความคิดเช่นนั้นส่วนมากมักจะออกมาจากความอ่อนแอท้อถอย  

จึงมักเป็นความคิดที่กดถ่วงลวง ใจมากกว่าจะช่วยเสริม ให้ดีและเพิ่มพูนก�าลังสติปัญญา ให้ยิ่ง ๆ  ขึ้น   

ธรรมท่ี ให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติเพื่อถือเป็นหลักประกันชีวิตและความเพียร  คือพึงหวังพึ่งเป็น

และพึ่งตายต่อธรรมจริง ๆ   อย่าฟั่นเฟือนหวั่น ไหว โดยประการทั้งปวงหนึ่ง  พึงเป็นผู้กล้าตายด้วย

ความเพียร ในที่ที่ตนเห็นว่าน่ากลัวนั้น ๆ  หนึ่ง  

 เมื่อเข้าสู่ที่จ�าเป็นและคับขันเท่า ไร  พึงเป็นผู้มีสติก�ากับ ใจ ให้มั่น ในธรรม  มีค�าบริกรรม 

เป็นต้น  ให้กลมกลืนกันทุกระยะ  อย่าปล่อยวาง  แม้ช้าง เสือ งู เป็นต้น จะมาท�าลาย  ถ้าจิตสละ 

เพื่อธรรมจริงอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะ ไม่กล้าเข้าถึงตัว  มิหน�าเรายังจะกล้าเดินเข้า ไปหามัน  ด้วย 

ความองอาจกล้าหาญ ไม่กลัวตาย  แทนที่มันจะท�าอันตรายเรา  แต่ ใจเรากลับจะเป็นมิตรอย่าง

ลึกลับอยู่ภาย ในกับมันอีกด้วย โดย ไม่เป็นอันตรายหนึ่ง  ใจเรามีธรรมประจ�า  แต่ ใจสัตว์ ไม่มีธรรม   

ใจเราต้องมีอ�านาจเหนือกว่าสัตว์เป็น ไหน ๆ  แม้สัตว์จะ ไม่ทราบ ได้ว่ามีธรรม  แต่สิ่งที่ท�า ให้สัตว์ ไม่

กล้าอาจเอื้อมมีอยู่กับ ใจเราอย่างลึกลับ  นั่นแลคือธรรมเครื่องป้องกันหรือธรรมเครื่องทรงอ�านาจ 

ให้สัตว์ ใจอ่อน ไม่กล้าท�าอะ ไร ได้หนึ่ง  อ�านาจของจิตเป็นอ�านาจที่ลึกลับและรู้อยู่เฉพาะตัว  แต่ผู้อื่น

ทราบ ได้ยากหาก ไม่มีญาณภาย ในหนึ่ง  

 ฉะนั้น ธรรมแม้จะเรียนและประกาศสอนกันทั่ว โลกก็ยังเป็นธรรมชาติที่ลึกลับอยู่นั่นเอง 

ถ้า ใจยังเข้า ไม่ถึงธรรมชาติเป็นขั้น ๆ  ที่ควรจะเปิดเผยกับ ใจเป็นระยะ ๆ  ไป  เมื่อเข้าถึงกันจริง ๆ  

แล้วปัญหาระหว่าง ใจกับธรรมก็สิ้นสุดลงเอง  เพราะ ใจกับธรรมมีความละเอียดสุขุมและลี้ลับพอ ๆ  

กัน  เมื่อถึงขั้นนี้แล้วแม้จะพูดว่า ใจคือธรรมและธรรมคือ ใจก็ ไม่ผิด  และ ไม่มีอะ ไรมาขัดแย้งถ้า 

กิเลสตัวเคยขัดแย้งสิ้น ไป ไม่มีเหลือแล้ว  เท่าที่ ใจกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาจนมองหา

คุณค่า ไม่เจอนั้นก็เพราะ ใจถูกสิ่งดังกล่าวคละเคล้ากลุ้มรุมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงดูเหมือน 

ไม่มีคุณค่าอะ ไรแฝงอยู่เลย ในระยะนั้น  ถ้าปล่อย ให้เป็นท�านองนั้นเรื่อย ไป ไม่สน ใจรักษาและช�าระ

แก้ ไข ใจก็ ไม่มีคุณค่า  ธรรมก็ ไม่มีราคาส�าหรับตน  แม้จะตายแล้วเกิดและเกิดแล้วตายสักกี่ร้อย 

ก่ีพันครั้งก็เป็นท�านองเขาเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าซึ่งล้วนเป็นชุดที่สกปรกด้วยกัน  จะเปลี่ยนวันละกี่ครั้ง 

ก็คือผู้สกปรกน่าเกลียดอยู่นั่นเอง  

 ผิดกับผู ้เปล่ียนชุดเส้ือผ้าท่ีสกปรกออกแล้วสวม ใส่เสื้อผ้าท่ีสะอาดแทนเป็น ไหน ๆ    

ฉะนั้น การเปลี่ยนชุดดี – ชั่วส�าหรับ ใจจึงเป็นปัญหาส�าคัญของแต่ละคนจะพิจารณาและรับผิดชอบ

ตัวเอง ในทาง ใด  ไม่มี ใครจะมารับภาระแทน ได้ ไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อ ไป  แต่เรื่องตัวเองนี้เป็นเรื่อง 
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ใหญ่ โตของแต่ละคนซึ่งรู้อยู่กับตัวทั้งปัจจุบันและอนาคต  ว่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองตลอด ไป 

 ไม่มีก�าหนดกาล  นอกจากผู้ ให้การบ�ารุงรักษาจนถึงท่ีปลอดภัย โดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น  ดัง

พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นตัวอย่าง  นั้นชื่อว่าเป็นผู้หมดภาระ โดยประการทั้งปวงอย่าง

สมบรูณ์  ผู้เช่นนัน้แลท่ี โลกกล่าวอ้างเป็นสรณะเพือ่หวงัฝากเป็นฝากตาย ในชีวิตตลอดมา  แม้ผู้ตก 

อยู่ ในลักษณะแห่งความ ไม่ดีแต่ยังพอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างก็ยังกล่าวอ้าง  พระพุทธเจ้า  พระธรรม  

พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะอย่าง ไม่หยุดปากกระดาก ใจ  ยังระลึกถึงพอ ให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและ 

ร�าคาญ ในความ ไม่ดีของเขาอยู่น่ันเอง  เช่นเดียวกับลูก ๆ  ทั้งที่เป็นลูกท่ีดีและลูกที่เลวบ่นถึง 

ผู้บังเกิดเกล้าว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของตน   ฉะนั้น

ปฏิปทำอดอยำก

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านฝึกอบรมพระ – เณรเพื่อเห็นผลประจักษ์ ใจ ในการบ�าเพ็ญ  ท่าน

มีอุบายปลุกปลอบด้วยวิธีต่าง ๆ  ดังกล่าวมา  ผู้ตั้ง ใจปฏิบัติตามท่านด้วยความเคารพเทิดทูนจริง ๆ  

ย่อม ได้รับคุณธรรมเป็นการถ่ายทอดข้อวัตรวิธีด�าเนินจากท่านมาอย่างพอ ใจ  ตลอดความรู้ความ

ฉลาดภาย ใน ใจเป็นที่น่าเลื่อม ใสและน�ามาสั่งสอนลูกศิษย์สืบทอดกันมาพอเห็นเป็นสักขีพยาน  ว่า

ศาสนายังทรงมรรคทรงผลประจักษ์ ใจของผู้ปฏิบัติตลอดมา ไม่ขาดสูญ  ถ้าพูดตามความเป็นมาและ

การอบรมสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นแล้วควรเรียก ได้อย่างถนัด ใจว่า  “ปฏิปทาอดอยาก”  คือ

ที่อยู่ก็อดอยาก  ที่อาศัยก็ฝืดเคือง  ปัจจัยเครื่องอาศัย โดยมากด�าเนิน ไปแบบขาด ๆ  เขิน ๆ   ทั้งที ่

สิ่งเหล่านั้นมีอยู่  ความเป็นอยู่หลับนอนที่ล้วนอยู่ ในสภาพอนิจจังนั้น  

 ถ้าผู้เคยอยู่ด้วยความสนุกรื่นเริงและสมบูรณ์ ไปเจอเข้า  อาจเกิดความสลดสังเวช ใจ ในความ

เป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นอย่างยากจะปลงตก ได้  เพราะ ไม่มีอะ ไรจะเป็นที่เจริญตาเจริญ ใจส�าหรับ 

โลกผู้ ไม่เคยต่อสภาพเช่นนั้น  จึงเป็นที่น่าทุเรศเอานักหนา  แต่ท่านเองแม้จะเป็นอยู่ ในลักษณะของ

นัก โทษ ในเรือนจ�า  แต่ก็เป็นความสมัคร ใจและอยู่ ได้ด้วยธรรม  เป็นอยู่หลับนอนด้วยธรรม  ล�าบาก

ล�าบนทนทุกข์ด้วยธรรม  ทรมานตนเพื่อธรรม  อะ ไร ๆ   ในสายตาที่เห็นว่าเป็นการทรมานของผู้  

ไม่เคยพบเคยเห็นจึงเป็นเรื่องความสะดวกกายสบาย ใจส�าหรับท่านผู้มีปฏิปทา ในทางนั้น  ดังนั้นจึง

ควร ให้นามว่า  “ปฏิปทาอดอยาก”  เพราะอยู่ด้วยความตั้ง ใจทรมานอดอยาก  ฝืนกายฝืน ใจจริง ๆ  

คือ อยู่ก็ฝืน  ไปก็ฝืน  นั่งก็ฝืน  ยืนก็ฝืน  นอนก็ฝืน  เดินจงกรมก็ฝืน  นั่งสมาธิก็ฝืน  ในอิริยาบถ 

ทั้งสี่เป็นท่าฝืนกายฝืน ใจทั้งนั้น  ไม่ยอม ให้อยู่ตามอัธยาศัย ใจชอบเลย  
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 บางครั้งยังต้องทนอดทนหิว ไม่ฉันจังหัน ไปหลายวันเพื่อเร่งความเพียรทาง ใจ  ขณะที่ ไม่ฉัน

นั้นเป็นเวลาท�าความเพียรตลอดสาย ไม่มีการลดหย่อนผ่อนตัวว่าหิว โหย  แม้จะทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ 

ในเวลานั้น  แต่ก็ทราบว่าตนทนอดทนหิวเพื่อความเพียร  เพราะผู้ปฏิบัติบางรายจริตนิสัยชอบทาง 

อดอาหาร  ถ้าฉัน ไปทุกวันร่างกายสมบูรณ์ความเพียรทาง ใจ ไม่ก้าวหน้า  ใจอับเฉา ไม่สว่าง ไสว   

ไม่องอาจกล้าหาญ  ก็จ�าต้องหาทางแก้ ไข  โดยมีการผ่อนและอดอาหารบ้าง  อดระยะสั้นบ้าง   

ระยะยาวบ้าง  พร้อมกับความสังเกตตัวเองว่าอย่าง ไหนมีผลมากน้อยต่างกันอย่าง ไรบ้าง  เมื่อทราบ

นิสัยของตนว่าถูกกับวิธี ใดก็เร่งรีบ ในวิธีนั้น  รายที่ถูกจริตกับการอดหลายวันก็จ�าต้องยอมรับตาม

นิสัยของตน  และพยายามท�าตามแบบนั้นเรื่อย ไป  แม้จะล�าบากบ้างก็ยอมทนเอาเพราะอยากดี  

อยากรู้   อยากฉลาด   อยากหลุดพ้นจากทุกข์  

 ผู้ที่จริตนิสัยถูกกับการอด ในระยะยาว  ย่อมทราบ ได้ ในขณะที่ก�าลังท�าการอดอยู่  คืออด 

ไปหลายวันเท่า ไร  ใจยิ่งเด่นดวงและอาจหาญต่ออารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึก  ใจมีความคล่องแคล่ว 

แกล้วกล้าต่อหน้าท่ีของตนมากขึ้น  นั่งสมาธิภาวนาลืมมืดลืมสว่าง  เพราะความเพลินกับธรรม   

ขณะ ใจสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมย่อม ไม่สน ใจต่อความหวิ โหยและกาลเวลา  มีแต่ความรืน่เรงิ ในธรรม

ทัง้หลายอนัเป็นสมบตัทิีค่วร ได้ควรถงึ ในเวลานั้น  จึงรีบตักตวง ให้ทันกับเวลาที่กิเลสความเกียจคร้าน

อ่อนแอ ความ ไม่อดทน เป็นต้น ก�าลังนอนหลับอยู่  พอจะสามารถแอบปีนขึ้นบนหลังหรือบนคอ 

มันบ้างก็ ให้ ได้ขึ้น ในเวลานั้น  หากรั้ง ๆ  รอ ๆ  หาฤกษ์งามยามดีพรุ่งนี้มะรืนอยู่  เวลามันตื่นขึ้นมา 

แล้วจะล�าบาก  ดี ไม่ดีอาจสู้มัน ไม่ ได้และกลายเป็นช้าง ให้มัน โดดขึ้นบนคอแล้วเอาขอสับลงบน

ศีรษะคือหัว ใจ   แล้วต้องยอมแพ้มันอย่างราบ  

 เพราะ ใจเราเคยเป็นช้าง ให้กิเลสเป็นนายควาญบังคับมานานแสนนานแล้ว  ความรู้สึกกลัวที่

เคยฝัง ใจมานานนั่นแลพา ให้ขยะ ๆ   ไม่กล้าต่อสู้กับมันอย่างเต็มฝีมือ ได้  ทางด้านธรรมท่านว่ากิเลส

กับธรรมเป็นคู่อริกัน  แต่ทาง โลกเห็นว่ากิเลสกับ ใจเป็นคู่มิตร ในลักษณะบ๋อยกลางเรือนกันอย่าง

แยก ไม่ออก  ฉะนั้น ผู้มีความเห็น ไปตามธรรมจึงต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึก 

เพื่อเอาตัวรอดและครองตัวอย่างอิสระ  ไม่ต้องขึ้นกับกิเลสเป็นผู้คอยกระซิบสั่งการ  แต่ผู้เห็นตาม

กิเลสก็ต้องคอยพะเน้าพะนอเอาอกเอา ใจที่มันแนะน�าหรือสั่งการออกมาอย่าง ไรต้องยอมปฏิบัติ

ตามทุกอย่าง ไม่ขัดขืนมัน ได้  

 ส่วนผลท่ี ได้รับจากมันนั้นเจ้าตัวก็ทราบว่ามีความกระเทือนต่อจิต ใจเพียง ใด  แม้ผู้อื่นก็ 

ย่อมทราบ ได้จากการระบายออกของผู้เป็นเจ้าทุกข์  เพราะความกระทบกระเทือนทางจิต ใจที่
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ถูกกิเลสกลั่นแกล้งและทรมาน โดยวิธีต่าง ๆ   ไม่มีประมาณ  โทษทั้งนี้แล  ท�า ให้ผู้มีความรักตัว

สงวน ใจต้องมีมานะต่อสู้ด้วยความเพียรทุกด้านอย่าง ไม่อาลัยเสียดายชีวิต  ถึงจะอดก็ยอมอด  ทุกข์

ก็ยอมทุกข์  แม้ตายก็ยอมพลีชีพเพื่อยอมบูชาพระศาสนา ไปเลย  ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ ไว้เพื่อกิเลส 

ได้หวังมีส่วนด้วยจะ ได้ ใจ

 ที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศน์ปลุก ใจพระ – เณร ให้มีความอาจหาญร่าเริงต่อความเพียรเพ่ือ

ยกตน ให้พ้นทุกข์เคร่ืองกดถ่วงจิต ใจก็เพราะท่าน ได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกับธรรมมา

อย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเห็นผลประจักษ์ ใจแล้ว  จึง ได้กลับมาภาคอีสานและท�าการสั่งสอนอย่าง 

เต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็นมาเป็นคราว ๆ   ในสมัยนั้น

พลธรรม ๕

 ธรรมที่ท่านสั่งสอนอย่างอาจหาญและออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู ่เสมอ  

ได้แก่ พลธรรม  ๕  คือ  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา  โดย ให้เหตุผลว่าผู้ ไม่เหินห่าง 

จากธรรมเหล่านี้  ไปอยู่ที่ ไหนก็ ไม่ขาดทุนและล่มจม  เป็นผู้มีหวังความเจริญก้าวหน้า ไป โดยล�าดับ  

ธรรมทั้ง ๕ ข้อนี้  ท่านแยกความหมายมา ใช้ส�าหรับท่านเองเป็นข้อ ๆ  ซึ่ง โดยมากเป็น ไป ในทาง 

ปลุก ใจ ให้อาจหาญ  มี ใจความว่า  ศรัทธา  เชื่อศาสนธรรมที่พระองค์ประทาน ไว้เพื่อ โลก  เราผู้หนึ่ง 

ในจ�านวนของคน ใน โลกซ่ึงอยู่ ในข่ายที่ควร ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ท�าจริงแน่นอน 

ไม่เป็นอื่น  และเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะช้าหรือเร็ว ไม่ส�าคัญ  ที่ส�าคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตาย

แบบผู้แพ้กิเลสวัฏฏ์  กรรมวัฏฏ์  วิปากวัฏฏ์  หรือจะเป็นผู้ชนะวัฏฏะวนสามนี้ก่อนจะตาย  ค�าว่าแพ้ 

ไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนา  แม้แต่เด็กเล่นกีฬากันต่างฝ่ายเขายังหวังชนะกัน  เราจึงควรสะดุด ใจ  และ 

ไม่ควรท�าตัว ให้เป็นผู้แพ้  ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้  

 ทุก ๆ  อาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือน ใจอย่างมาก  และระทมทุกข์จนหาทางออก 

ไม่ ได้  ขณะจิตที่จะคิดหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวคือ  “ตายเสียดีกว่า”  ซึ่งตาย ไปแบบที่

ว่าดีกว่านี้ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ้ต่อข้าศึกอยู่นั่นเอง  อันเป็นทางกอบ โกย โรยทุกข์ ใส่ตัวเองจน 

ไม่มีที่ปลงวาง  จึง ไม่มีอะ ไรดีเลยส�าหรับผู้แพ้ทุกประตูแล้ว  ถ้าจะตายแบบผู้ชนะดังพระพุทธเจ้า

และพระสาวกท่านก็ต้องเชื่อแบบท่าน  ท�าแบบท่าน  เพียรและอดทนแบบท่าน  มีสติรักษา ใจ 

รักษาตัว รักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบท่าน  ท�า ใจ ให้มั่นคงต่อหน้าที่ของตน  อย่า โยกเยก

คลอนแคลนแบบคนจวนตัว ไม่มีสติเป็นหลักยึด  แต่จงท�า ใจ ให้มั่นคงต่อเหตุที่ท�าเพื่อผลอันพึงพอ ใจ

จะ ได้มีทางเกิดขึ้น ได้อันเป็นแบบที่ท่านพาด�าเนิน  



74

 ศาสนาคือค�าสั่งสอนของท่านผู้ฉลาด  ท่านสอนคนเพื่อ ให้เกิดความฉลาดทุกแง่ทุกมุม  ซึ่ง

พอจะพิจารณาตามท่าน ได้  แต่เราอย่าฟังเพื่อความ โง่  อยู่ด้วยความ โง่  กินดื่มท�าพูดคิดด้วย 

ความ โง่  ค�าว่า โง่ ไม่ ใช่ของดี  คน โง่ก็ ไม่ดี  สัตว์ โง่ก็ ไม่ดี  เด็ก โง่  ผู้ ใหญ่ โง่  มิ ใช่ของดีทั้งนั้น   

เรา โง่จะ ให้ ใครเขาชมว่าดี  จึง ไม่ควรท�าความสนิทติดจมอยู่กับความ โง่ โดย ไม่ ใช้ความพิจารณา 

ไตร่ตรอง  ไม่ ใช่ทางพ้นทุกข์ โดยประการทั้งปวง  จึง ไม่ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง  

นี่คือความหมาย ในธรรม ๕ ข้อที่ท่านคิดค้นขึ้นมาพร�่าสอนท่านเองและหมู่คณะที่ ไปอบรมศึกษา 

กับท่าน  รู้สึกว่าเป็นคติ ได้ดีมาก  เพราะเป็นอุบายปลุก ใจ ให้เกิดสติปัญญาและอาจหาญ  ทั้ง 

เหมาะสมกับสภาพการณ์และสถานที่ของพระธุดงค์ผู้เตรียมพร้อมแล้ว ในการรบพุ่งชิงชัยระหว่าง

กิเลสกับธรรม  เพื่อความชนะเลิศ  คือวิมุตติพระนิพพานอันเป็นหลักเขตแดนมหาชัยที่ปรารถนา 

มานาน

 พระอาจารย์ที่เป็นศิษย์ผู้ ใหญ่ของท่านเล่า ให้ฟังว่า  เวลาอยู่กับท่าน  แม้จะมีพระ – เณร

จ�านวนมากด้วยกัน  แต่มองดูอากัปกิริยาของแต่ละองค์เหมือนพระ – เณรที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้น  

ไม่มีอาการแสดงความคึกคะนอง ใด ๆ  แม้แต่น้อย ให้ปรากฏบ้างเลย  ต่างองค์ต่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว  

ทั้งที่อยู่ โดยล�าพังตนเอง  ทั้งเวลามารวมกันด้วยกิจธุระบางอย่าง  และเวลารวมประชุมฟังการอบรม 

ต่างมมีารยาทสวยงามมาก  ถ้า ไม่ ได้ฟังธรรมเกีย่วกบัภมิูจติเวลาท่านสนทนากนักับท่านอาจารย์บ้าง   

ก็อาจ ให้เกิดความสงสัยหรือเชื่อแน่ว่า  แต่ละองค์คงส�าเร็จอรหัตต์กันแน่ ๆ   แต่พอเดา ได้จากการ

แก้ปัญหาธรรมขณะที่ท่านสนทนากันว่า  องค์ ไหนควรอยู่ ในภูมิธรรมขั้น ใดนับแต่สมาธิและปัญหา 

ขั้นต้นขึ้น ไปถึงสมาธิและวิปัสสนาขั้นสูง  การแก้ปัญหา ในเวลามีผู้ ไปศึกษาก็ดี  การแสดงธรรม

อบรมพระ – เณร ในเวลาประชุมก็ดี  ท่านแสดงด้วยความแน่ ใจและอาจหาญ  พอ ให้ผู้ฟังทราบ ได ้

ว่าธรรมที่แสดงออกเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทางจิต ใจจริง ๆ   ไม่แสดงด้วยความลูบคล�าหรือสุ่มเดาว่า 

เห็นจะเป็นอย่างนั้น  เห็นจะเป็นอย่างนี้  จึงเป็นที่แน่ ใจ ได้ว่าเป็นธรรมที่ส่อแสดงอยู่กับ ใจของ 

ทุกคนแม้ยัง ไม่รู้ ไม่เห็น  และคงมีวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ ได้จ�าเพาะตนหาก ไม่ลดละความ

เพียร ไปเสีย  วิธี ให้การอบรมแก่พระ – เณรและฆราวาสรู้สึกว่าท่านแสดง ให้พอเหมาะสมกับขั้นภูมิ

ความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษา ได้ดี  และ ได้รับประ โยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่

ด้วยกัน  เพราะท่านอธิบายแยกแยะธรรมออกเป็นตอน ๆ  ซึ่งพอเหมาะกับภูมิของผู้มาฟังจะเข้า ใจ  

และน�า ไปปฏิบัติ ให้เกิดผล ได้  
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เทศน์สอนฆรำวำส  ทำน  ศีล  ภำวนำ

 โดยมากเวลาท่านสอนฆราวาสญาติ โยม โดยเฉพาะ  ท่านยกธรรมเกี่ยวกับฆราวาสขึ้นแสดง

มีทาน  ศีล  ภาวนาเป็นพื้น  โดย ให้เหตุผลว่า  ธรรมทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ 

และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา  ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านคือเคยสั่งสมธรรมเหล่านี้

มา  อย่างน้อยต้องมีอย่าง ใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริง

 ทาน  คือเครื่องแสดงน�้า ใจมนุษย์ผู้มีจิต ใจสูง  ผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพ  

ด้วยการ ให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามก�าลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทาน  

ธรรมทาน  หรือวิทยาทานแขนงต่าง ๆ  ก็ตามที่ ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น โดยมิ ได้หวังค่าตอบแทน ใด ๆ  

นอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้น  ซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทน ให้เจ้าของทาน ได้รับอยู่ โดยดี

เท่านั้น  ตลอดอภัยทานที่ควร ให้แก่กัน ในเวลาฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน  คนมีทานหรือคนที ่

เด่น ในการ ให้ทาน  ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่น ในปวงชน โดย ไม่นิยมรูปร่างลักษณะ  ผู้เช่นนี ้

มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มอง ไม่เห็นก็เคารพรัก  จะตกทิศ ใดแดน ใดย่อม ไม่อดอยากขาดแคลน  

หากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จน ได้ ไม่อับจนทนทุกข์  แม้ ในแดนมนุษย์เรานี้ก็พอเห็น ได้อย่างเต็มตารู้ ได ้

อย่างเต็ม ใจว่า  ผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัว  ย่อมเป็นคน ไม่ล้าสมัย ในสังคม  และบุคคลทุกชั้น 

 ไม่มี ใครรังเกียจ  แม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตระหนี่ถี่เหนียวก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจาก 

ผู้อื่นเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่ว ๆ   ไป  ไม่ต้องพูดถึงคนที่ช่วยตัวเอง ไม่ ได้แต่ ไม่หวัง ให้ผู้อื่นช่วยเหลือ 

จะ ไม่มี ใน โลกเมือง ไทยเรา  อ�านาจทานท�า ให้ผู้มี ใจชอบบริจาคเกิดความเคยชินต่อนิสัย  จน 

กลายเป็นผู้มีฤทธ์ิบันดาล ไม่ ให้อดอยาก ในภพท่ีเกิดก�าเนิดที่อยู่น้ัน ๆ   ฉะน้ัน ทานและคนท่ีมี ใจ 

เป็นนัก ให้ทาน  การเสียสละจึงเป็นเครื่องและเป็นผู้ค�้าจุนหนุนโลก ให้เฟื่องฟูตลอด ไป  โลกที่ยังมี 

การสงเคราะห์กันอยู่  ยังจัดเป็น โลกที่มีความหมายตลอด ไป  ไม่เป็น โลกที่ ไร้ชาติขาดกระเจิง   

เหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ ๆ   ทานจึงเป็นสาระส�าคัญส�าหรับตัวและ โลกทั่ว ๆ   ไป  ผู้มีทานย่อมเป็น 

ผู้อบอุ่นและหนุน โลก ให้ชุ่มเย็น   ไม่เป็นบุคคลและ โลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอด ไป

 ศีล  คือรั้วกั้นความเบียดเบียนและท�าลายสมบัติร่างกายและจิต ใจของกันละกัน  ศีลคือพืช

แห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจ�าชาติมนุษย์ ไม่ปล่อย ให้สูญหาย ไปเสีย  เพราะมนุษย์ที่ ไม่มีศีล

เป็นรั้วกั้นและเป็นเครื่องประดับตัวเสียเลย  ก็คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดี ๆ  นี่เอง  การเบียดเบียน

และท�าลายกันย่อมมี ไปทุกหย่อมหญ้าและทั่ว โลกดินแดน  ไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะซุกนอน 



76

ให้หลับสนิท ได้ โดยปลอดภัย  แม้ โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้า  แต ่

ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็น ไหน ๆ   โลกจะ ไม่มีท่ีปลง ใจ ได้เลยถ้ายังมัว 

คิดว่าวัตถุมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลธรรมอยู่  เพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์  คือพระพุทธเจ้า 

ผู้ค้นพบและน�ามาประดับ โลกที่ก�าลังมืดมัวกลัวทุกข์พอ ให้สว่าง ไสวร่มเย็น  ควรอาศัย ได้บ้างด้วย

อ�านาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าก�าจัด  

 ล�าพังความคิดของมนุษย์ที่มีกิเลสคิดผลิตอะ ไรออกมาท�า ให้ โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้ว  ยิ่ง

จะปล่อย ให้คิดตามอ�านาจ โดย ไม่มีกลิ่นแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาแก้และชโลม ไว้บ้าง  ก็น่ากลัวความ

คิดนั้น ๆ  จะผลิตยักษ์ ใหญ่ตัว โหดร้ายที่ทรงพิษขึ้นมาก่ีแสนกี่ล้านตัวออกเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ 

ให้ฉิบหายกันทั้ง โลก  ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่บ้างเลย  ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงสุด

คือพระพุทธเจ้า  มีผล ให้ โลก ได้รับความร่มเย็นซาบซึ้ง  กับความคิดที่เป็น ไปด้วยกิเลสที่มีผล ให ้

ตัวเองและผู้อื่น ได้รับความเดือดร้อนจนจะคาด ไม่ถึงนี่แล  เป็นความคิดที่ผิดกันอยู่มาก  พอจะ

น�ามาเทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ ไขผ่อนหนักผ่อนเบาลง ได้บ้าง  ไม่จม ไปกับความคิดประเภทนั้น

จนหมดทางแก้ ไข  ศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบ โรค  ทั้ง โรคระบาดและ โรคเรื้อรัง  อย่างน้อยก็พอ 

ให้คน ไข้ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอน ได้บ้าง  ไม่ถูกบีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้ว ไม่ยอมหายนี้ตลอด 

ไป  มากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบาย  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาสั่งสอนฆราวาส ให้รู้คุณของ 

ศีลและ ให้รู้ โทษของความ ไม่มีศีลอย่างถึง ใจจริง ๆ   ฟังแล้วจับ ใจ ไพเราะ  แม้ผู้เขียนเองพอ ได ้

ทราบว่าท่านสั่งสอนประชาชน ให้เห็น โทษเห็นคุณ ในศีลอย่างซาบซ้ึงจับ ใจเช่นนั้น  ยังเผลอตัว ไป

ว่า  “อยากมีศีล  ๕  กับเขาบ้าง”  ทั้ง ๆ  ที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึง  ๒๒๗  ศีลอยู่แล้ว  เพราะ

ความปีติผาด โผน ไปบ้างเวลานั้นจึงขาดสติ ไปพักหนึ่ง  พอ ได้สติขึ้นมาเลยนึกอายตัวเองและ ไม่กล้า 

บอก ใคร  กลัวท่านเหล่านั้นจะหาว่าเราบ้าซ�้าเข้า ไปอีก  เพราะขณะนั้นเราก็ชักบ้า ๆ  อยู่บ้างแล้ว 

ที่คิดว่าอยากมีศีล ๕ กับฆราวาสเขา โดย ไม่คล�าดูศีรษะบ้างเลย  อย่างนี่แลคนเราเวลาคิด ไป 

ทางชั่ว  จนถึงกับท�าชั่วตามความคิดจริง ๆ   ก็คงเป็น ไป ในลักษณะดังกล่าวมา  จึงควรส�าเหนียก

ในความคิดของตน ไปทุกระยะ  ว่าคิด ไป ในทางดีหรือชั่ว  ถูกหรือผิด  ต้องคอยชักบังเหียน ไว้เสมอ   

ไม่เช่นนั้นมีหวังเลยเถิด ได้แน่นอน

 ภาวนา  คือการอบรม ใจ ให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม  รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเอง

และสิ่งทั้งหลาย  ไม่ ให้จิตผาด โผน โลดเต้นแบบ ไม่มีฝั่งมีฝา  ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้ง

ของ ใจ ให้อยู่ ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุข  ใจที่ยังมิ ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงยัง

เป็นเหมือนสัตว์ที่ยังมิ ได้รับการฝึกหัด ให้ท�าหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์  มีจ�านวนมากน้อยก็ยังมิ ได้
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รับประ โยชน์จากมันเท่าที่ควร  จ�าต้องฝึกหัด ให้ท�าประ โยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะ ได้รับ 

ประ โยชน์ตามควร  ใจจึงควร ได้รับการอบรม ให้รู้เรื่องของตัวเสียบ้าง  จะเป็นผู้ควรแก่การงาน 

ทั้งหลาย  ทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียด  ทั้งส่วนเล็กส่วน ใหญ่  ทั้งภาย ในภายนอก  ผู้มีภาวนาเป็น 

หลัก ใจจะท�าอะ ไรชอบ ใช้ความคิดอ่านเสมอ ไม่ค่อยเอาตัวเข้า ไปเสี่ยงต่อการกระท�าที่ ไม่แน่ ใจ 

ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลง ไป  การภาวนาจึง

เป็นงานเพื่อผล ในปัจจุบันและอนาคต  ไม่เสียประ โยชน์ทั้งสองทาง  ประ โยชน์ส�าคัญคือประ โยชน์

เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกัตถประ โยชน์  การงานทุกชนิดที่ท�าด้วย ใจของผู้มีภาวนาจะ

ส�าเร็จลงด้วยความเรียบร้อย  ขณะที่ท�าก็ ไม่ท�าแบบขอ ไปที  แต่ท�าด้วยความ ใคร่ครวญและเล็งถึง

ประ โยชน์ที่จะ ได้รับจากงานเมื่อส�าเร็จลง ไปแล้ว  จะ ไปมา ในทิศทาง ใดจะท�าอะ ไรย่อมเล็งถึงผล ได้

เสียเกี่ยวกับการนั้น ๆ  เสมอ  การปกครองตนก็สะดวก ไม่ฝ่าฝืนตัวเองซึ่งเป็นผู้มีหลักเหตุผลอยู่แล้ว  

ถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจา ใจประจ�าตัว  ไม่ยอมเปิดช่อง ให้ความอยาก 

อัน ไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพราะความอยาก ไป  อยากมา  อยากท�า  อยากพูด  อยากคิด  

ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเป็น ไปตามอ�านาจของกิเลสตัณหาซึ่ง ไม่เคยสน ใจต่อความผิด – ถูก – ดี – ช่ัว 

เสียมากต่อมาก  และพาเราเสีย ไปจนนับ ไม่ถ้วนประมาณ ไม่ถูกจะเอา โทษกับมันก็ ไม่ ได้  นอกจาก 

ยอม ให้เสีย ไปอย่างน่าเสียดาย  แล้วพยายามแก้ตัว ใหม่เท่านั้น  เมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้าง 

กัน ได้  ถ้า ไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้ว  ทั้งของเก่าก็เสีย ไป  ทั้งของ ใหม่ก็พลอยจม ไปด้วย  ไม่มี 

วันกลับฟ้ืนตวั ได้เลย  นีแ่ลเร่ืองของกเิลสต้องพา ให้เสยีหายเรือ่ย ไป  ฉะนัน้ การภาวนาจงึเป็นเครือ่ง 

หักล้างความลามก ไม่มีเหตุผลของตน ได้ดี  แต่วิธีภาวนานั้นรู้สึกล�าบากอยู่บ้าง  เพราะเป็นการ

บังคับ ใจ   ซึ่งเหมือนบังคับลิง ให้อยู่เชื่อง ๆ  พองามตาบ้าง   ย่อมเป็นของล�าบากฉะนั้น

 วิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแล  คือสังเกตจิตท่ีมีนิสัยหลุกหลิกเหมือนถูก ไฟหรือน�้า

ร้อนลวก ไม่อยู่เป็นปรกติสุข  ด้วยสติตามระลึกรู้ความเคลื่อน ไหวของจิต  โดยมีธรรมบท ใดบทหนึ่ง

เป็นค�าบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิต ให้ทรงตัวอยู่ ได้ด้วยความสงบสุข ในขณะภาวนา  ตามที่นิยม ใช้

กันมากและ ได้ผลดีก็มีอานาปานัสสติบ้าง  พุท โธบ้าง  ธัม โมบ้าง  สัง โฆบ้าง  มรณานุสสติบ้าง  หรือ

เกศา  โลมา  นขา  ทันตา  ต โจ  โดยอนุ โลมปฏิ โลม  หรือ ใช้บริกรรมเฉพาะบท ใดบทหนึ่งบ้าง  

พยายามบังคับ ใจ ให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่น�ามาบริกรรมขณะภาวนา  ใจที่อาศัยบทธรรม 

อันเป็นอารมณ์ที่ ให้คุณ ไม่เป็นภัยแก่จิต ใจ  ย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมา ในขณะนั้น  ที่เรียกว่า 

จิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเอง   ไม่อาศัยธรรมบท ใด ๆ  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 

 ในเวลานัน้   เพราะจิตมกี�าลังพอด�ารงตนอยู ่โดยอสิระ ได้  
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 ค�าบริกรรมที่เคยน�ามาก�ากับ ใจก็ระงับกัน ไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัว   

ต่อเมื่อถอนขึ้นมาถ้ามีเวลาท�าต่อ ไปอีกก็น�าค�าบริกรรมที่เคยก�ากับมาบริกรรมต่อ ไป  พยายามท�า

อย่างนี้เสมอด้วยความ ใฝ่ ใจ ไม่ลดละความเพียร  จิตที่เคยท�าบาปหาบทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยรู้สึกตัว

และปล่อยวาง ไปเป็นล�าดับ  และมีความสน ใจหนักแน่น ในหน้าที่ของตนเป็นประจ�า  ไม่ถูกบังคับ 

ถู ไถเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นก�าลังฝึกหัด  จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็น ใจ

มากและจ�า ไม่ลืม  ถ้า ได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุก ใจ ให้ตื่นตัวและตื่น ใจ ได้อย่าง

น่าประหลาด  หาก ไม่ปรากฏอีก ในวาระต่อ ไปทั้งที่ภาวนาอยู่   ใจจะเกิดความเสียดายอย่างบอก 

ไม่ถูก  อารมณ์แห่งความติด ใจและความเสียดาย ในจิตประเภทนั้นจะฝัง ใจ ไปนาน  นอกจากจิต 

จะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอันละเอียด ไปเป็นล�าดับเท่านั้น  จิตถึงจะลืมและเพลิน ในธรรม 

ขั้นสูงเรื่อย ไป   ไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่เคยผ่านมาแล้ว  

 แต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้ว  ท่านผู้อ่านอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อย ใจและอ่อนเปียก ไป

ท้ังร่างกายและจิต ใจว่าตนมีวาสนาน้อยท�า ไม่ ไหว  เพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภาย ในบ้านและ 

นอกบ้านตลอดงานสังคมต่าง ๆ   ลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระ ในการเลี้ยงดู  จะมัว 

มานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะ ไม่ทันอยู่ทันกินกับ โลกเขาต้องอดตายแน่ ๆ   แล้วท�า ให้เกิดความ 

อิดหนาระอา ใจ ไม่อยากท�า  ประ โยชน์ที่ควร ได้เลยผ่าน ไป  ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝัง

นิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดท่ีคอยกีดกันทางเดินเพื่อการระบายคลายทุกข์ทาง ใจ ไปเสีย 

ถ้า ไม่พยายามคิดแก้ ไขเสียแต่บัดนี้เป็นต้น ไป  

 แท้จริงการภาวนาก็คือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความล�าบากทาง ใจทุกประเภทที่เคยรับ

ภาระอนัหนกัหน่วงมานาน ให้เบาลงและหมดสิน้ ไป  เหมือนอุบายอืน่ ๆ  ทีเ่ราเคยน�ามาแก้ ไข ไล่ทกุข์

ออกจากตัวเหมอืนท่ี โลกท�ากนัมานัน่เอง  เช่น เวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบน�า้  เวลาหนาวแก้ด้วย

วิธีห่มผ้าหรือผิง ไฟหรือด้วยวิธีอื่น ๆ   เวลาหิวระหายแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่ม  เวลาเป็น ไข้ก ็

แก้ด้วยวิธีรับประทานหรือฉีดยาที่จะยัง โรค ให้สงบและหาย ไป  ซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่ โลกเคยท�า

ตลอดมาถึงปัจจุบัน  โดย ไม่มีการผัดเพ้ียนเลื่อนเวลาว่ายังยุ่งยากยังล�าบากและขัดสนจน ใจ ใด ๆ  

ทั้งนั้น  ทุกชาติชั้นวรรณะจ�าต้องปฏิบัติกันทั่ว โลก  แม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัว   

ดังที่เราเห็นเขาหากินเลี้ยงปากเล้ียงท้อง เพื่อผ่อนคลายระบายทุกข์ ไปวันหนึ่ง ๆ  พอยังชีวิต ให ้

เป็น ไปตลอดกาลของเขา   ล้วนเป็นวิธีการแก้ ไขและรักษาตัวแต่ละอย่าง ๆ   
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 การอบรม ใจด้วยภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัว  วิธีนี้ยิ่งเป็นงานส�าคัญที่ควรสน ใจ

เป็นพิเศษ  เพราะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิต ใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้าน โดยตรง  งานอะ ไรเรื่องอะ ไรที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับตัว  จิตจ�าต้องเป็นตัวการอย่างแยก ไม่ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแบกหาม  โดย ไม่

ค�านงึถึงความหนกัเบาและชนดิของงานว่าเป็นงานชนดิ ใดจะพอยก ไหว ไหม  แต่จติต้องเข้ารบัภาระ

ทันที  ดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก  ไม่ค่อยสน ใจคิด  แม้งานหรือเรื่องจะหนักเบาเศร้า โศกเพียง ใด  ซึ่ง 

บางเรือ่งแทบจะคว้าเอาชวีติ ไปด้วย ในขณะนัน้  แม้เช่นนัน้ ใจยงักล้าเอาตวัเข้า ไปเสีย่งและแบกหาม 

จน ได้  โดย ไม่ค�านึงว่าจะเป็นจะตายเพราะเหลือบ่ากว่าแรง  มิหน�ายังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็น 

การบ้านอยู่อีกจนแทบนอน ไม่หลับรับประทาน ไม่ ได้ก็ยังมี ในบางครั้ง  ค�าว่าหนักเกิน ไปยก ไม่ ไหว

เพราะเกินกว่าก�าลัง ใจจะคิดและต้านทานนั้นเป็น ไม่มี   มีแต่จะสู้เอาท่าเดียว

 งานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนและยังรู้ประมาณว่าควรหรือ ไม่ควรแก่ก�าลังของตนเพียง ใด  

ส่วนงานทาง ใจ ไม่มีวันเวลา ได้พักผ่อนเอาเลย  จะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขณะหลับนอนเท่านั้น  แม้

เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ท�างานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อ ไปอีก  และ ไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่าง ๆ  นั้น

ควรหรือ ไม่ควรแก่ก�าลังของ ใจเพียง ใด  เมื่อเกิดเป็นอะ ไรขึ้นมาก็ทราบแต่เพียงว่าทุกข์เหลือทน   

แต ่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรือ่งเผ็ดร้อนเหลือก�าลงัท่ี ใจจะสู ้ไหว  จงึควร ให้นามว่า  “ ใจ 

คอืนกัต่อสู”้  เพราะดกีส็ู ้  ชัว่กส็ู ้  สู้จน ไม่รู้จักหยุดยั้ง ไตร่ตรอง  อารมณ์ชนิด ใดผ่านมาต้องสู้และ 

สู้แบบรับเหมา ไม่ยอม ให้อะ ไรผ่านหน้า ไป ได้  จิตเป็นเช่นนี้แลจึงสมนามว่านักต่อสู้  เพราะสู้จน  

ไม่รู้จักตาย  ถ้ายังครองร่างอยู่และไม่ ได้รับการแก้ ไขก็ต้องเป็นนักต่อสู้เรื่อย ไป  ชนิด ไม่มีวัน 

ปลงวางภาระลง ได้  หากปล่อย ให้เป็น ไปตามชอบของ ใจที่ ไม่รู้ประมาณ  โดย ไม่มีธรรมเครื่องยับยั้ง

บ้าง  คง ไม่มีเวลา ได้รับความสุขแม้สมบัติจะมีเป็นก่ายกอง  เพราะนั้นมิ ใช่กองแห่งความสุข  แต่

กลับเป็นกองส่งเสริมทุกข์ส�าหรับ ใจที่ ไม่มีเรือนพักคือธรรมภาย ใน ใจ

 นักปราชญ์ท่านกล่าว ได้อย่างเต็มปากว่า  ธรรมแลเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและ

ปกครอง ใจ  ถ้า ใจมีธรรมมากน้อย  ผู้นั้นแม้มีทรัพย์สมบัติมากน้อยย่อมจะมีความสุขพอประมาณ  

ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียวล�าพังความอยากของ ใจจะพยายามหาทรัพย์ ให้ ได้กองเท่าภูเขาก็ยัง

หาความสุข ไม่เจอ  เพราะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและ ใจผู้ฉลาดหาความสุข ใส่ตัวเท่านั้น  

ถ้า ใจ ไม่ฉลาดด้วยธรรม  ไม่มีธรรม ใน ใจเพียงอย่างเดียว  จะ ไปอยู่ ใน โลก ใดและกองสมบัติ ใดก็เป็น 

เพียง โลกเศษเดนและกองสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้น  ไม่มีประ โยชน์อะ ไรแก่ ใจเลยแม้นิด  ความ 

ส�าบุกส�าบัน  ความรับทุกข์ทรมาน  ความอดทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ๆ  

ไม่มีอะ ไรจะแข็งแกร่งเท่า ใจ  ถ้า ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง  ใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมา 
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ให้เจ้าของ ได้ชมอย่างภูมิ ใจและอิ่มพอต่อเรื่องทั้งหลายทันที  

 การ ใช้งานจิตนับแต่วันเกิดมาจนบัดนี้  รู้สึกว่า ใช้เอาอย่าง ไม่มีปรานีปราศรัย  ถ้าเป็น 

เครื่อง ใช้ชนิดต่าง ๆ  มีรถรา เป็นต้น จะเป็นอย่าง ไรบ้าง  ไม่ควรพูดถึงการน�าเข้าอู่ซ่อม  แต่ควรพูด

ถึงความแหลกยับเยินของรถจนกลายเป็นเศษเหล็ก ไปนานแล้วจะเหมาะสมกว่า  นี่แลทุกสิ่งเม่ือมี

การ ใช้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซม  มีการเก็บรักษา  ถึงจะพอมีทางอ�านวยประ โยชน์ต่อ ไป  จิตเป็น

สมบัติส�าคัญมาก ในตัวเราที่ควร ได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่ว ไป  วิธ ี

ท่ีควรแก่จิต โดยเฉพาะก็คือภาวนาวิธีดังท่ีอธิบายมาบ้างแล้ว  ผู้สน ใจ ในความรับผิดชอบต่อจิต 

อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน  จึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม  คือฝึกหัดภาวนา 

ใน โอกาสอันควร  เพื่อเป็นการตรวจตราดูเครื่องเคราของรถคือจิตว่ามีอะ ไรบกพร่องและเสีย ไปบ้าง  

จะ ได้น�าเข้า โรงซ่อมสุขภาพทางจิต  

 คือนั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภาย ใน คือความคิดปรุงของ ใจ ว่าคิดอะ ไรบ้าง ในวันและ 

เวลาหนึ่ง ๆ  พอมีสารประ โยชน์บ้าง ไหม  หรือพยายามคิดแส่หาแต่เรื่อง  หาแต่ โทษและขนทุกข์มา 

เผาลนเจ้าของอยู่ท�านองนั้น  พอ ให้รู้ความผิด – ถูกของตัวบ้าง  และพิจารณาสังขารภายนอก  คือ

ร่างกายของเรา  ว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง ในวันและเวลาหนึ่ง ๆ  ที่ผ่าน ไปจนกลายเป็นปีเก่า

และปี ใหม่ผลัดเปลี่ยนกัน ไป ไม่มีที่สิ้นสุด  สังขารร่างกายเรามีอะ ไร ใหม่ขึ้นบ้าง ไหม  หรือมีแต่ความ

เก่าแก่และคร�่าคร่าชราหลุดลง ไปทุกวัน  ซึ่งพอจะนอน ใจกับเขาล่ะหรือ  จึง ไม่พยายามเตรียมตัว

เตรียม ใจเสียแต่เวลาที่พอท�า ได้  เวลาตายแล้วจะเสียการ  นี่คือการภาวนา  ภาวนาคือวิธีเตือนตน  

สั่งสอนตน  ตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรจะแก้ ไขจุด ใดตรง ไหนบ้าง  

 ผู้ ใช้ความพิจารณาอยู่ท�านองนี้เรื่อย ๆ  ด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้าง  ด้วยการร�าพึง ในอิริยาบถ

ต่าง ๆ  บ้าง  ใจจะสงบเยือกเย็น ไม่ล�าพองผยองตัวและคว้าทุกข์มาเผาลนตัวเอง  เป็นผู้รู้จักประมาณ  

ทั้งหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทาง ใจ  ไม่ลืมตัวมั่วสุม ในสิ่งที่เป็นหายนะ

ต่าง ๆ   คุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมาย ไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นลง ได้  แต่ท่านพระอาจารย์มั่น

ท่านมิ ได้อธิบาย ให้ลึกซึ้งมาก ไปกว่าฐานะของฆราวาสที่มารับการอบรม  ผดิกบัท่านอธบิาย ให้พระ – 

เณรฟังอยูม่าก  เท่าทีเ่ขยีนตามท่านอธบิาย ไว้พอหอมปากหอมคอนี้ก็ยังอาจมีบทที่รู้สึกว่าเปรี้ยวจัด

เค็มจัดแฝงอยู่บ้างตามทรรศนะของนานาจิตฺต�  จะ ให้เป็นแบบเดียวกันย่อม ไม่ ได้  เท่าที่ ได้พยายาม

ตะเกียกตะกายน�ามาลงก็เพื่อท่านผู้อ่าน ได้ช่วยติ – ชมพอเป็นยาอายุวฒันะ  ผิด – ถูกประการ ใด 

โปรด ได้ต�าหนิผู้น�ามาเขียน  กรุณาอย่า ได้สน ใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของประวัติ  เพราะท่านมิ ได้มีส่วน
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รู้เห็นด้วย  เวลาแสดงธรรมขั้นสูงท่านก็แสดงเป็นการภาย ในเฉพาะผู้ที่อยู่ ใกล้ชิดเท่านั้น  แต่ผู้เขียน

คะนอง ไปเอง  ใจและมือไม่อยู่เป็นสุข  ไปเที่ยวซอกแซกบันทึกเอาจากปากค�าของพระอาจารย ์

ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น  ซึ่งเคยอยู่กับท่านมาเป็นคราว ๆ   ในสมัยนั้น ๆ   แล้ว 

น�ามาลงเพื่อท่านผู้อ่าน ได้ทราบปฏิปทาการด�าเนินของท่านบ้างแม้ ไม่สมบูรณ์  เพราะปฏิปทา

ท่านปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก  แทบจะพูด ได้ว่า  ไม่มีท่านผู้ ใดบรรดาลูกศิษย์ที่เคยพึ่ง

ร่มเงาแห่งบารมีท่านมาจะสามารถปฏิบัติเด็ดเดี่ยวต่อธุดงควัตรและจริยธรรมทั้งหลายอย่าง

สม�่าเสมอเหมือนท่าน  ส�าหรับองค์ท่าน  ทั้งข้อปฏิบัติ  ทั้งความรู้ภาย ใน ใจ   นับว่าเป็นเยี่ยม ในสมัย

ปัจจุบัน   ยากจะหาผู้เสมอเหมือน ได้

 แถบจังหวัดอุดร ฯ  และหนองคาย  ตาม ในป่า  ชายเขาและบนเขาที่ท่านพักอยู่  ท่านเล่าว่า 

พวกเทพ ฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเป็นคราว ๆ  ครึ่งเดือนบ้าง หนึ่งเดือนบ้าง มา

หนหนึ่ง  ไม่บ่อยนักเหมือนจังหวัดเชียง ใหม่  แต่จะเขียนต่อเมื่อประวัติท่านด�าเนิน ไปถึง  ระยะนี ้

ขอด�าเนินเรื่อง ไปตามล�าดับเพื่อ ไม่ ให้ก้าวก่ายกัน  ท่านเคย ไปพักบ�าเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่ง ไทย 

ตะวันตกเมืองหลวงพระบาง  นานพอสมควร  ท่านเล่าว่าที่ ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู ่

ใหญ่ โตมาก  หัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอ  และมากันมากมาย ในบางครั้ง   

พวกนาคไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนพวกเทวดา  พวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมักมีปัญหามาก 

พอ ๆ  กัน  ส่วนความเลื่อม ใส ในธรรมนั้นมีพอ ๆ  กัน  ท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้นพญานาคมาเยี่ยม 

ท่านแทบทุกคืน  และมีบริวารติดตามมา ไม่มากนัก  นอกจากจะพามาเป็นพิเศษ  ถ้าวัน ไหน 

พญานาคจะพาบริวารมามาก   ท่านก็ทราบ ไว้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง  

 ท่านว่าท่านพักอยู่ท่ีนั้นเป็นประ โยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดา โดยเฉพาะ ไม่ค่อยเกี่ยว

กับประชาชนนัก  พวกนาคมาเยี่ยมท่าน ไม่มาตอนดึกนัก  ท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่ที่พักสงัดและ 

อยู่ห่าง ไกลจากหมู่บ้านก็ ได้  พวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั้นราว  ๒๒ – ๒๓  นาฬิกา  คือ  

๔ – ๕  ทุ่ม  ส่วนที่อื่น ๆ  มาดึกกว่านั้นก็มี  เวลาขนาดนั้นก็มี  พญานาคอาราธนานิมนต์ท่าน ให้อยู่

ที่นั่นนาน ๆ  เพื่อ โปรดเขา  เขาเคารพเลื่อม ใสท่านมากและจัด ให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวัน

และกลางคืน  โดยผลัดเปลี่ยนวาระกันมามิ ได้ขาด  แต่เขามิ ได้มาอยู่ ใกล้นัก  อยู่ห่าง ๆ  พอทราบ

และรักษาเหตุการณ์เกี่ยวกับท่าน ได้สะดวก  ส่วนพวกเทพ ฯ  โดยมากมักมาดึกกว่าพวกนาคคือ   

๒๔  นาฬิกา  หรือตี  ๑  ตี  ๒  ถ้าอยู่ ในเขาห่าง ไกลจากหมู่บ้าน  พวกเทพ ฯ ก็มีมาแต่วันราว   

๒๒ – ๒๓  นาฬิกาอยู่บ้าง  จึงไม่แน่นัก  แต่ โดยมากนับแต่เที่ยงคืนขึ้น ไปพวกเทพ ฯ ชอบมากันเป็น

นิสัย
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ข้อวัตรประจ�ำองค์ท่ำน โดยเฉพำะ ในมัชฌิมวัย

 ข้อวัตรประจ�าองค์ท่าน โดยเฉพาะ ในมัชฌิมวัย  หลังจังหันเสร็จแล้วเข้าทางจงกรม  จวน

เที่ยงหรือเที่ยงวันเข้าที่พักกลางวันเล็กน้อย  หลังจากพักก็เข้าที่ท�าสมาธิภาวนาราวชั่ว โมงครึ่ง  จาก

นั้นลงเดินจงกรม  จนถึงเวลาบ่าย  ๔  โมงปัดกวาดลานวัดหรือที่พักเสร็จแล้วสรงน�้า  แล้วเข้าทาง

จงกรมอีก  จนถึงเวลา  ๑ – ๒  ทุ่มเข้าที่พักท�าสมาธิภาวนาต่อ ไป  ถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าแล้ง  คืน

ที่ฝน ไม่ตกท่านยังลงเดินจงกรมอีกจนดึกดื่นถึงจะขึ้นกุฏิหรือเข้าที่พักซ่ึงเป็นร้านเล็ก ๆ  ถ้าเห็นว่าดึก

มาก ไปท่านก็เข้าพักจ�าวัด  ปรกติท่านพักจ�าวัดราว  ๒๓  นาฬิกา  คือ  ๕  ทุ่ม  ไปตื่นเอาตี  ๓  คือ  

๙  ทุ่ม  ถ้าวัน ใดจะมีแขกเทพ ฯ มาเยี่ยมฟังธรรม  ซึ่งปรกติท่านต้องทราบ ไว้ล่วงหน้า ในตอนเย็น

ก่อนแล้วทุกครั้ง  วันนั้นถ้าเขาจะมาดึกท่านก็รีบพักเสียก่อน  ถ้าจะมาราว  ๕  ทุ่มหรือเที่ยงคืนก็เข้า

ที่รอรับพวกเทพ ฯ อย่างนี้ประจ�า  

 ท่าน ไปพักบ�าเพ็ญ ในที่บางแห่ง  บางคืนมีทั้งพวกเทพ ฯ เบื้องบนและเทพ ฯ เบื้องล่างจะ 

มาเยี่ยมท่าน ในเวลาเดียวกันก็มี  ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านต้องย่นเวลาคือรับแขกเทพ ฯ พวกมาถึงก่อน

แต่น้อย  แสดงธรรม ให้ฟังและแก้ปัญหาเท่าที่จ�าเป็นแล้วก็บอกชาวเทพ ฯ ที่มาก่อน ให้ทราบว่า   

ถัดจากนี้ ไปจะมีชาวเทพ ฯ มาฟังธรรมและถามปัญหาอีก  พวกที่มาก่อนก็รีบลาท่านกลับ ไป  พวก

มาทีหลังซึ่งรออยู่ห่าง ๆ  พอ ไม่ ให้เสียมารยาทความเคารพก็พากันเข้ามา  ท่านก็เริ่มแสดงธรรม ให้

ฟังตามแต่บาทคาถาที่ท่านก�าหนด ในขณะนั้นจะผุดขึ้นมา  ซึ่งพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิของ

เทพ ฯ พวกนั้น ๆ   บางทีหัวหน้าเทพ ฯ ก็แสดงความประสงค์ขึ้นเสียเองว่าขอฟังธรรมนั้น  ท่านก็

เริ่มก�าหนดพอธรรมนั้นผุดขึ้นมาก็เริ่มแสดง ให้พวกเทพ ฯ ฟัง  

 ในบางครั้งหัวหน้าเทพ ฯ ขอฟังธรรมประเภทนั้น  ท่านสงสัยต้องถามเขาก่อนว่าธรรมนั้น 

ชื่ออะ ไร ในสมัยนี้  เพราะชื่อธรรมที่พวกเทพ ฯ เคยนับถือกันมาดั้งเดิมแต่สมัย โน้นกับชื่อธรรม ใน

สมัยนี้ต่างกัน ในบางสูตรบางคัมภีร์  เขาก็บอกว่าชื่อว่าอย่างนั้น ในสมัยนี้  แต่สมัย โน้นซึ่งพวกเทพ ฯ

นับถือกันมาชื่อว่าอย่างนั้น  บางครั้งถ้าสงสัยท่านก็ก�าหนดเอง  ยอมเสียเวลาเล็กน้อย  บางครั้งก็

ถามเขาเลยทีเดียว  แต่บางครั้งพอเขาขอฟังธรรมสูตรนั้นหรือคัมภีร์นั้นซึ่งเป็นสูตรหรือคัมภีร์ที่ท่าน

เคยรู้อยู่แล้ว  นึกว่าเป็นความนิยม ในชื่ออันเดียวกัน  ท่านเลย ไม่ต้องก�าหนดพิจารณาต่อ ไปเพราะ

เข้า ใจว่าตรงกันกับที่เขาขอ  ท่านเริ่มแสดง ไปเลย  พอแสดงขึ้นเขารีบบอกทันทีว่า ไม่ ใช่  ท่านยก

สูตรหรือคัมภีร์ผิด ไป  ต้องขึ้นคาถาว่าอย่างนั้นถึงจะถูก  อย่างนี้ก็เคยมีท่านว่า  พอ โดนเข้าครั้งหนึ่ง

สองครั้งก็จ�า ได้เอง  จากนั้นท่านต้องก�าหนด ให้แน่ ใจเสียก่อนว่าตรงกับที่มนุษย์และเทวดานิยม ใช้
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ตรงกันหรือเปล่า  ค่อยเริ่มแสดงต่อ ไป  บางวันพวกเทพ ฯ เบื้องบนบ้าง  เบื้องล่างบ้าง  พวก ใด 

พวกหนึ่งจะมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่าน ในเวลาเดียวกันกับพวกพญานาคจะมาก็มี  เช่นเดียวกับ 

แขกมนุษย์เรามาเยี่ยมครูอาจารย์ ในเวลาเดียวกันฉะนั้น  แต่นาน ๆ  มีครั้ง ในกรณีเช่นนี้เมื่อเขา 

มา ในเวลาตรงกันบ่อย ๆ  เข้า  ท่านจ�าต้องตกลงกับพวกเทพ ฯ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างว่า  พวกนั้น 

ให้มา ในเวลาเท่านั้น  พวกนั้น ให้มา ในเวลาเท่านั้น  และพวกนาค ให้มา ในเวลาเท่านั้น  เพื่อความ

สะดวกทั้งฝ่ายพระ  ฝ่ายเทพ ฯ  และฝ่ายนาคทั้งหลาย  

 ตามท่านเล่าว่า  ท่าน ไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่า ไรนัก  แม้จะ ไปอยู่ ในป่า ในเขาลึก ๆ  ก็จ�าต้อง

ปฏิบัติต่อพวกเทพ ฯ ซึ่งมาจากเบื้องบนชั้นต่าง ๆ  และมาจากเบื้องล่าง ในที่ต่าง ๆ  กันอยูน่ัน่เอง  ใน

คนืหนึง่พวกหน่ึง ไม่มาชัน้หนึง่ ไม่มา  กต้็องมีอกีพวกหนึง่อกีช้ันหนึง่และพวกรกุขเทพ ฯ ที่ ใดที่หนึ่งมา

กันจน ได้  จึง ไม่ค่อยมีเวลาว่าง ในเวลากลางคืน  แต่ที่เช่นนั้นมนุษย์ ไม่ค่อยมี  ถ้าลงมาพัก ใกล้บ้าน 

ใกล้เมืองก็เป็นชาวมนุษย์จากที่ต่าง ๆ  มาเยี่ยม  แต่ต้องต้อนรับเวลากลางวัน  ตอนบ่ายหรือเย็น  

จากนั้นก็อบรมพระเณรต่อ ไป  ขณะที่จะเขียนประวัติของชาวมนุษย์เรา ในอันดับต่อจากชาวเทพ ฯ

ที่มาเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งผู้เขียนมีส่วน ได้ – เสียรวมอยู่ด้วยเพราะความเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยกัน  จึง

ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมาก ๆ  หากเป็นการ ไม่งามและ ไม่สมควรประการ ใด ในเนื้อหาต่อ ไปนี ้ เพราะ

เป็นความจ�าเป็นท่ีจ�าต้องเขียนตามความจรงิทีท่่านเล่า ให้ฟังเป็นการภาย ใน โดยเฉพาะ  แต่ผู้เขียนมี

นิสัย ไม่ดีประจ�าตัวที่แก้ ไม่ตก ในบางกรณีดังเรื่องที่จะเขียนต่อ ไปนี้  ทั้งนี้เพื่อจะ ได้น�ามาเทียบเคียง

กันระหว่างชาวมนุษย์กับชาวเทพ ฯ และถือเอาประ โยชน์เท่าที่ควร   จึงขออภัยอีกครั้ง

 ท่านเล่าว่า  การติดต่อและแสดงธรรมระหว่างมนุษย์กับเทวดารู้สึกต่างกันอยู่มาก  คือเวลา

แสดงธรรม ให้เทวดาฟัง ไม่ว่าเบื้องบน  เบื้องล่าง  หรือรุกขเทวดา  พวกนี้ฟังเข้า ใจง่ายกว่ามนุษย์เรา 

หลายเท่า  พอแสดงธรรมจบลง  เสียงสาธุการ  ๓  ครั้งกระเทือน โลกธาตุ  ขณะที่พวกเทพ ฯ 

ทุกชั้นทุกภูมิมาเยี่ยมก็มีความเคารพพระอย่างยิ่ง  ไม่เคยเห็นพวกเทพ ฯ แม้รายหนึ่งแสดงอาการ  

ไม่ดีไม่งามภาย ใน ใจ  ทุกอาการของพวกเทพ ฯ อ่อนนิ่มเหมือนผ้าพับ ไว้เสมอกัน ในขณะนั้น  ขณะ 

ทีม่ากด็ ี  ขณะนัง่ฟังธรรมกด็ ี  ขณะจะจาก ไปกดี็  เป็นความสงบเรยีบร้อยและสวยงาม ไปตลอดสาย   

แต่เวลาแสดงธรรม ให้ชาวมนุษย์ฟังกลับ ไม่เข้า ใจกัน  แม้อธิบายซ�้าแล้วซ�้าเล่าก็ยัง ไม่ค่อยจะเข้า ใจ   

นอกจาก ไม่เข้า ใจแล้ว  ยังคิดต�าหนิผู้แสดงอยู่ภาย ในอีกด้วยว่า  เทศน์อะ ไรฟัง ไม่รู้เรื่องเลย   

สู้องค์นั้น ไม่ ได้  สู้องค์นี้ ไม่ ได้  บางรายยังอดจะเอากิเลสหยาบ ๆ  อยู่ภาย ในของตัวออกอวด ไม่ ได้ว่า  

สมัยเราบวชยังเทศน์เก่งกว่านี้เป็น ไหน ๆ   คนฟังฮากันตึง ๆ  ด้วยความเพลิดเพลิน  ไม่มีการง่วงเหงา 

หาวนอนเลย  ยิง่เทศน์ โจทก์สองธรรมาสน์ด้วยแล้วคนฟังหัวเราะกนั ไม่ ได้หุบปากตลอดกณัฑ์  บางราย 
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ก็คิด ใน ใจว่า  คนเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากทางรู้วาระน�้าจิตคน  ใครคิดอะ ไรขึ้นมาท่านรู้ ได้ทันท ี

แต่เวลาเราคิดอะ ไร ๆ  ท่าน ไม่เห็นรู้บ้างเลย  ถ้ารู้ก็ต้องแสดงออกบ้าง  ถ้า ไม่แสดงออกตรง ๆ  ต่อหน้า

ผู้ก�าลังคิด  ก็ควรพูดเป็นอุบายเปรียบเปรยว่า  นาย  ก.  นาย  ข.  ไม่ควรคิดเช่นนั้น ๆ  มันผิด  ควร

เปลี่ยนความคิดเสีย ใหม่ดังนี้  พอจะจับเงื่อน ได้ว่าผู้รู้หัว ใจคนจริงสมค�าเล่าลือ  บางรายเตรียมจะ

มาจับผิดจับพลาดด้วยความอวดตัวว่าฉลาดอย่างพอตัว  ผู้เช่นนั้น ไม่มีความสน ใจต่อธรรมเอาเลย   

แม้จะแสดงธรรม ให้ผู้อื่นฟังด้วยวิธี ใด ๆ  ที่เขานั่งฟังอยู่ด้วย ในขณะนั้น  ก็เป็นเหมือนเทน�้า ใส่หลัง

หมานั่นเอง  มันสลัดทิ้งหมดทันที  ไม่มีน�้าเหลืออยู่บนหลังแม้หยดเดียว  ว่าแล้วท่านก็หัวเราะ   

อาจจะขบขัน ใน ใจอยู่บ้างที่นาน ๆ  ท่านจะ ได้พบมนุษย์ที่ฉลาดสักครั้งหนึ่ง  แล้วก็เล่าต่อ ไป  

 เวลามาต่างก็แบกทิฏฐิมานะมาจนจะเดินแทบ ไม่ ไหวเพราะหนักมากเกินกว่าแรงมนุษย์

ทั้งคนจะแบกหาม ได้  ในตัวทั้งหมดปรากฏว่ามีแต่ทิฏฐิมานะตัวเป้ง ๆ  ทั้งนั้น ไม่ ใช่ของเล่น  มองดู

แล้วน่ากลัวยิ่งกว่าที่จะน่าสงสารและคิดแสดงธรรม ให้ฟัง  แต่ก็จ�าต้องแสดงเพื่อสังคม  ถู ไถกัน ไป

อย่างนั้นแล  ธรรมก็ ไม่ทราบว่าหาย ไป ไหนหมด  คิดหาแต่ละบทละบาทก็ ไม่เห็นมีแสดงขึ้นมาบ้าง 

เลย  เข้า ใจว่าธรรมจะสู้ตัวเป้ง ๆ   ไม่ ไหวเลยวิ่งหนีหมด  ยังเหลือแต่ตัวเปล่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตา 

ซึ่งก�าลังถูกเหล็กแหลมทิ่มแทงอยู่อย่าง ไม่มี ใครสน ใจว่าจะมีความรู้สึกอย่าง ไรเวลานั้น  ที่เขาต�าหนิ

ก็ถูกของเขา  เพราะบางครั้งเราก็ ไม่มีธรรม โผล่หน้าขึ้นมาเพื่อ ให้แสดงบ้างเลยจริง ๆ   มีแต่นั่งอยู่

เหมือนหัวตอ  จะ ได้อรรถ ได้ธรรมมาจาก ไหน  แล้วท่านก็หัวเราะ ไปพลางเล่า ไปพลาง  ผู้นั่งฟังอยู่

ด้วยกันหลายคน ในขณะนั้น  บางรายก็เกิดตัวสั่นขึ้นมาเอาเฉย ๆ   แต่หา ไข้ ไม่เจอ  หาหนาว ไม่เจอ

เพราะ ไม่ ใช่หน้าหนาว   เลยพากันเดาเอาเองว่าคงเป็นเพราะความกลัวนั่นเอง  

 ท่านว่าถ้า ไม่จ�าเป็นจริง ๆ  ก็ ไม่เทศน์  เพราะการเทศน์เป็นเหมือน โปรยยาพิษท�าลายคน

ผู้ ไม่มีความเคารพอยู่ภาย ใน  ส่วนธรรมนั้นยก ไว้ว่าเป็นธรรมที่เยี่ยมยอดจริง ๆ   มีคุณค่ามหาศาล

ส�าหรับผู้ตั้ง ใจและมีเจตนาเป็นธรรม ไม่อวดรู้อวดฉลาดเหนือธรรม  ตรงนี่แลที่ส�าคัญมาก  และ

ท�า ให้เป็นยาพิษเผาลนเจ้าของผู้ก่อเหตุ โดย ไม่รู้สึกตัว  ผู ้ไม่ก่อเหต ุ  ผลจะเกดิขึน้ ได้อย่าง ไร  ขณะ 

นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคนผู้ร้อนร้อนจนจะละลายตาย ไปก็มี   ผู้เย็นเย็นจนตัวจะเหาะลอยขึ้นบน 

อากาศก็มี  มันผิดกันที่ ใจดวงเดียวนี้เท่านั้น  นอกนั้น ไม่ส�าคัญ  เราจะพยายามอนุเคราะห์เขาเพื่อ

ผ่อนหนัก ให้เป็นเบาบ้างก็ ไม่มีทาง  เมื่อ ใจ ไม่ยอมรับแล้ว  แม้จะพยายามคิดว่าถ้า ไม่เกิดประ โยชน ์

ก็ ไม่อยาก ให้เกิด โทษ  แต่ก็ปิด ไม่อยู่เพราะผู้คอยจะสร้างบาปสร้างกรรมนั้นเขาสร้างอยู่ตลอดเวลา  

แบบ ไม่สน ใจกับ ใครและอะ ไรทั้งนั้น  
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 การเทศน์สั่งสอนมนุษย์นับว่ายากอยู่ ไม่น้อย  เวลาเขามาหาเราซึ่ง ไม่กี่คนแต่ โดยมากต้อง

มียาพิษแอบติดตัวมาจน ได้  ไม่มากก็พอ ให้ร�าคาญ ใจ ได้  ถ้าเราจะสน ใจร�าคาญอย่าง โลก ๆ  ก็ต้อง 

 ได้ร�าคาญจริง ๆ   แต่นี้ปล่อยตามบุญตามกรรม  เมื่อหมดทางแก้ ไขแล้วถือว่าเป็นกรรมของสัตว์  

ท่านว่าแล้วก็หัวเราะ  ผู้ตั้ง ใจมาเพื่อแสวงหาอรรถหาธรรมหาบุญกุศลด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรม 

จริง ๆ  ก็มี  นั่นน่าเห็น ใจและสงสารมาก  แต่มีจ�านวนน้อย  ผูม้าแสวงหาสิง่ ไม่เป็นท่าและ ไม่ม ี

ขอบเขตนัน้รูส้กึมากเหลอืหเูหลอืตาพรรณนา ไม่จบ  ฉะนั้น จึงชอบอยู่แต่ ในป่า ในเขาอันเป็นที ่

สบายกายสบาย ใจ  ท�าความพากเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วย  ไม่มีสิ่งรบกวน ให้ล�าบากตาล�าบาก ใจ  

มอง ไปทาง ไหน   คิดเรื่องอะ ไรเกี่ยวกับอรรถธรรมก็ปลอด โปร่ง โล่ง ใจ  

 มองดูและฟังเสียงสัตว์สาราสิงห์พวก ลิง ค่าง บ่าง ชะนี  ที่หยอกเล่นกันทัง้ห้อย โหน โยนตวั   

และกู่ร้อง โหยหวนหากันอยู่ตามกิ่ง ไม้ชายเขาล�าเนาป่า  ยังท�า ให้เย็นตาเย็น ใจ ไปตาม โดยมิ ได้คิดว่า 

เขาจะมีความรู้สึกอะ ไรต่อเรา  ต่างตัวต่างหากินและปีนขึ้น โดดลง ไปตามภาษาของสัตว์  ท�า ให้

รู้สึก ในอิริยาบถและความเป็นอยู่ทุกด้านสดชื่นผ่อง ใสและวิเวกวังเวง  หากจะมีอันเป็นอันตายขึ้นมา 

 ในเวลานั้นก็เป็น ไปด้วยความสงบสุขทั้งทางกายและจิต ใจ ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย  ตายแบบธรรมชาติ

คือมาคนเดียว ไปคนเดียวแท้  โดยมากพระสาวกอรหันต์ท่านนิพพานแบบนี้กันทั้งนั้น  เพราะ

กายและจิตของท่าน ไม่มีความเกล่ือนกล่นวุ่นวายมาแอบแฝง  มีกายอันเดียว  จิตดวงเดียวและ 

มีอารมณ์เดียว ไม่ ไหลบ่าแส่หาความทุกข์  ไม่สั่งสมอารมณ์ ใด ๆ  มาเพิ่มเติม ให้เป็นการหนักหน่วง

ถ่วงตน  ท่านอยู่แบบอริยะ  ไปแบบอริยะ  ไม่ระคนคละเคล้ากับสิ่งที่จะท�า ให้กังวลเศร้าหมอง ใน

ทิฏฐธรรมปัจจุบัน  สะอาดเท่า ไรยิ่งรักษา  บริสุทธิ์เท่า ไรยิ่ง ไม่คุ้นกับอารมณ์  ตรงกันข้ามกับที่ว่า  

หนักเท่า ไรยิ่งขนมาเพิ่มเข้า  แต่ท่านเบาเท่า ไรยิ่งขนออกจน ไม่มีอะ ไรจะขนแล้วกอ็ยูก่บัความ ไม่มี  

ทัง้ ๆ  ทีผู่ว่้า ไม่มคืีอ ใจก็มอียูก่บัตัว  คือ ไม่มีงานจะขนออกและขนเข้าอกีต่อ ไป  เรียกว่าบรรลุถึงขั้น 

คนว่างงาน  ใจว่างงาน  ทางศาสนาถือการว่างงานแบบนี้เป็นความสุขอันยิง่ ใหญ่   ผดิกบั โลกที ่

ผูว่้างงานกลายเป็นคนมทุีกข์มากข้ึนเพราะ ไม่มีทาง ไหลมาแห่ง โภคทรัพย์

 ท่านเล่าความแปลกต่างระหว่างมนุษย์กับเทวดา ให้ฟังมากมาย  แต่น�ามาเขียนเท่าที่จ�า ได้

และที่เห็นว่าควรจะยึดเป็นสารประ โยชน์ ได้บ้างตามสติปัญญาที่จะคัดเลือกหาแง่ที่เป็นประ โยชน์  

ที่มีขาดตอน ไปบ้าง ในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องเทวดา เป็นต้น  ซึ่งควรจะน�ามาเชื่อม โยงติดต่อกัน ไป

จนจบ  แต่ ไม่สามารถท�า ได้ ในระยะนี้นั้น  เกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านผู้เป็นเจ้าของ  มีประสบ

หลายครั้งทั้ง ในที่และสมัยต่าง ๆ  กัน  จ�าต้องเขียน ไปตามประวัติที่ท่านประสบเพื่อ ให้เรียงล�าดับกัน 

ไป  แม้เรื่องเทวดาก็ยังจะมีอยู่อีก ในวาระต่อ ไปตามประวัติที่ผู้เขียนด�าเนิน ไปถึงตามประสบการณ์
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นั้น ๆ   ไม่กล้าน�ามาลง ให้คละเคล้ากัน  จึงขออภัยด้วยหาก ไม่สะดวก ในการอ่าน  ซึ่งมุ่งประสงค ์

จะ ให้จบสิ้น ในเรื่องท�านองเดียวกัน ในตอนเดียวกัน

 ที่ท่านเล่าระหว่างมนุษย์กับเทวดา  นั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์และเทวดา ในสมัย โน้น 

ต่างหาก  ซึ่งองค์ท่านผู้ประสบและเล่า ให้ฟังก็มรณภาพผ่าน ไปราว ๒๐ ปีนี้แล้ว  คิดว่ามนุษย์และ

เทวดาสมัยนั้นคงจะแปรสภาพเป็นอนิจฺจ� ไปตามกฎอันมีมาดั้งเดิม  อาจจะยังเหลือเฉพาะมนุษย์

และเทวดาสมัย ใหม่ซึ่งต่างก็ ได้รับการอบรมพัฒนาทางจิต ใจและความประพฤติกันมาพอสมควร  

เรื่องมนุษย์ท�านองท่ีมี ในประสบการณ์ของท่านจนกลายเป็นประวัติมานั้นคงจะ ไม่มีท่านผู้สน ใจ 

สืบต่อ ให้รกรุงรังแก่ตนและประเทศชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์อีกต่อ ไป  เพราะการศึกษา 

นับวนัเจรญิ  ผู้ ได้รับการศึกษามากคง ไม่มท่ีานผูมี้จติ ใจ ใฝ่ต�า่ขนาดนัน้  จงึเป็นท่ีเบา ใจกบัชาวมนษุย์  

ในสมัยนี้

 ท่านพกับ�าเพ็ญและอบรมพระ – เณรและประชาชนชาวจงัหวดัอดุร ฯ  หนองคาย  พอสมควร

แล้วก็ย้อนกลับ ไปทางจังหวัดสกลนคร  เที่ยว ไปตามหมู่บ้านที่มีอยู่ ในป่า ในเขาต่าง ๆ   มีอ�าเภอ 

วาริชภูมิ  พัง โคน  สว่างแดนดิน  วานรนิวาส  อากาศอ�านวย  แล้วก็เลยเข้าเขตจังหวัดนครพนม   

เที่ยว ไปตามแถบอ�าเภอศรีสงคราม  มีหมู่บ้านสามผง  โนนแดง  ดงน้อย  ค�านกกก  เป็นต้น  ซึ่ง

เป็นหมู่บ้านที่เต็ม ไปด้วยดงหนาป่าทึบและชุกชุม ไปด้วย ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย  ซึ่งราย ใดเจอเข้าแล้ว 

ก็ยากจะหาย ได้ง่าย ๆ   อย่างน้อยเป็นแรมปีก็ยัง ไม่หายขาด  หาก ไม่ตายก็พอทรมานดังที่เคยเขียน

ผ่านมาบ้างแล้วว่า  “ ไข้ท่ีพ่อตาแม่ยายเบือ่หน่ายและเกลยีดชงั”  เพราะผูเ้ป็น ไข้ประเภทนีน้าน ๆ   ไป 

แม้ยงั ไม่หายขาด  แต่ก็พอ ไปมา ได้และรับประทาน ได้แต่ท�างาน ไม่ ได้  บางรายกท็�า ให้เป็นคนวกิลวิการ 

ไปเลยกม็ ี  ชาวบ้านแถบนัน้เจอกนับ่อยและมีดาษดืน่  ส่วนพระ – เณรจ�าต้องอยู ่ในข่ายอนัเดยีวกัน  

มากกว่านั้นก็ถึงตาย  ท่านจ�าพรรษาแถบหมู่บ้านสามผง  ๓  ปี  มีพระตายเพราะ ไข้ป่า ไปหลายรูป   

ที่เป็นพระชาวทุ่ง ไม่เคยชินกับป่ากับเขา เช่น พระชาวอุบล ฯ  ร้อยเอ็ด  สารคาม*  ไปอยู่กับท่าน 

ในป่าแถบนั้น ไม่ค่อย ได้เพราะทนต่อ ไข้ป่า ไม่ ไหว  ต้องหลีกออก ไปจ�าพรรษาตามหมู่บ้านแถวทุ่ง ๆ

 ท่านเล่าว่า  ขณะท่านก�าลังแสดงธรรมอบรมพระ – เณรตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผง  มี

พญานาคที่อยู่แถบล�าแม่น�้าสงคราม ได้แอบมาฟังเทศน์ท่านแทบทุกคืน  เฉพาะวันพระมาทุกคืน   

ถ้า ไม่มาตอนท่านอบรมพระ – เณร  ก็ต้องมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนา  ส่วนพวกเทวดาทั้ง 

เบื้องบนเบื้องล่างมีมาห่าง ๆ   ไม่เหมือนอยู่ที่อุดร ฯ หนองคาย  เฉพาะวันเข้าพรรษา  วันกลาง 

พรรษา  และวันปวารณาออกพรรษาแล้ว  ไม่ว่าท่านจะพักจ�าอยู่ที่ ไหน  แม้แต่ ในตัวเมืองก ็

  *  จังหวัดมหาสารคาม
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ยังมีพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง  ชั้น ใดชั้นหนึ่งและที่ ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมท่านมิ ได้ขาด  เช่น  

วัดเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียง ใหม่  เป็นต้น

พระธุดงค์หัวดื้อ

 ขณะที่ท่านพักอยู่บ้านสามผงมีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่ง  เวลานั้นเป็นหน้าแล้งพระ – เณร   

อบรมกับท่านมากราว  ๖๐ – ๗๐  รูป  น�้าท่ามี ไม่พอ ใช้และขุ่นข้น ไปหมด  พระและเณรพากัน

ปรึกษากันกับชาวบ้านว่าควรจะขุดบ่อ ให้ลึกลง ไปอีก  เผื่อจะ ได้น�้าที่สะอาดและพอกินพอ ใช ้

ไม่ขาดแคลนดังที่เป็นอยู่บ้าง  เมื่อตกลงกันแล้ว  พระผู้ ใหญ่ก็เข้า ไปกราบเรียนท่านเพื่ออนุญาต  

พอกราบเรียนความประสงค์ ให้ท่านทราบ  ท่านนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วแสดงอาการเคร่งขรึม  และ 

ห้ามออกมาอย่างเสียงแข็งว่า  “อย่า ๆ  ดี ไม่ดีเป็นอันตราย”  พูดเท่านั้นก็หยุด  ไม่พูดอะ ไรต่อ ไปอีก   

พระอาจารย์รูปนั้นก็งงงัน ในค�าพูดท่านที่ว่า  “ดี ไม่ดีเป็นอันตราย”  พอกราบท่านออกมาแล้วก็น�า

เรื่องมาเล่า ให้พระ – เณรและญาติ โยมฟังตามที่ตน ได้ยินมา  แทนที่จะมีผู้คิดและเห็นตามที่ท่านพูด

ห้าม  แต่กลับปรึกษากันเป็นความลับว่าพวกเรา ไม่ต้อง ให้ท่านทราบ  พากันข โมยท�าก็ยัง ได้เพราะ

น�้าบ่อก็อยู่ห่าง ไกลจากวัด   พอจะข โมยท�า ได้  

 พอเท่ียงวนักะว่าท่านพักจ�าวดักพ็ากนัเตรยีมออก ไปขดุบ่อ  พอขดุกนัยงั ไม่ถงึ ไหนดนิรอบ ๆ  

ปากบ่อก็พังลง ใหญ่จนเต็มข้ึนมาเสมอพื้นที่ที่เป็นอยู่ดั้งเดิม ปากบ่อเบิกกว้างและเสียหาย ไป 

เกือบหมด  พระ – เณร – ญาติ โยมพากันกลัวจน ใจหาย ใจคว�่า ไปตาม ๆ  กัน และต้ังตัว ไม่ติด   

เพราะดินพังลงเกือบทับตนตายหนึ่ง  เพราะพากันล่วงเกินค�าที่ท่านห้ามโดย ไม่มี ใครระลึกรู้พอ 

ยับยั้งกัน ไว้บ้างหนึ่ง  และกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนพากันข โมยท�า โดยการฝ่าฝืนท่านหนึ่ง  

พระ – เณรทั้งวัดและญาติ โยมทั้งบ้านพากันร้อนเป็น ไฟ ไปตาม ๆ  กันและรีบพากันหา ไม้มากั้นดิน 

ปากบ่อที่พังลงด้วยความเห็น โทษ  และขออาราธนาวิงวอนถึงพระคุณท่าน ให้ช่วยคุ้มครองพอเอา

ดินทีพ่งัลง ในบ่อขึน้ ได้อาศยัน�า้ต่อ ไป  เดชะบุญพออธษิฐานถงึพระคุณท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อย 

ไปอย่างน่าอัศจรรย์คาด ไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกัน ได้บ้าง  

 พอเสร็จงานพระ – เณรและญาติ โยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั้น  ส่วนพระ 

 – เณรทั้งวัดต่างก็มีความร้อน ใจสุมอยู่ตลอดเวลา  เพราะความผิดที่พากันก่อ ไว้แต่กลางวัน  ยิ่ง 

จวนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีเป็นประจ�าทุกคืนก็ยิ่งเพิ่มความ ไม่สบาย ใจมากข้ึน  ใคร ๆ  ก ็

เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องท�านองนี้มาแล้วจนฝัง ใจ  บางเรื่องแม้ตนเคยคิดและท�าจนลืม ไป 
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แล้ว  ท่านยังสามารถรู้และน�ามาเทศน์สอนจน ได้  เพียงเรื่องน�้าบ่อ  ซึ่งเป็นเรื่องหยาบ ๆ  ที่พากัน 

ข โมยท่านท�าทั้งวัด  จะเอาอะ ไร ไปปิด ไม่ ให้ท่านทราบ  ท่านต้องทราบและเทศน์อย่างหนักแน่นอน

ในคนืวนันี ้  หรอือย่างช้ากต็อนเช้าวนัรุ่งข้ึน  อารมณ์เหล่านีแ้ลทีท่�า ให้พระ – เณร ไม่สบาย ใจกนัทัง้วดั  

พอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูก โดนอย่างหนักดังท่ีคาดกัน ไว้  ท่านกลับ ไม่ประชุมและ ไม่ดุด่า 

อะ ไรแก่ ใคร ๆ  เลย  สมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจ�านวนมาก  ท้ังที่ทราบเรื่องนั้น ได้ดีและ 

ยังทราบความ ไม่ดีของพระทั้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วก�าลัง ได้รับความเร่าร้อนกันอยู่  หากจะ

ว่าอะ ไรลง ไปเวลานั้น  ก็เท่ากับการซ�้าเติมผู้ท�าผิดที่รู้เท่า ไม่ถึงการณ์  ขณะนั้นผู้ท�าผิดต่างก�าลัง 

เห็น โทษของตนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว  

 พอรุ่งเช้าวัน ใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนา  ปรกติท่านลงเดินจงกรมจน ได้เวลาบิณฑบาต

แล้วค่อยขึ้นบนศาลา  ครองผ้าออกบิณฑบาต  อย่างนั้นเป็นประจ�ามิ ได้ขาด  เช้าวันนั้นพอท่าน

จากทางจงกรมขึ้นศาลา  พระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภาย ในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแง่ ไหนบ้าง

วันนี้  แต่แทนที่จะเป็น ไปตามความคิดของพระทัง้วดัซึง่ก�าลงักระวนกระวายอยากฟัง  แต่เรือ่งกลบั

เป็น ไปคนละ โลกคอืท่านกลบัพดูนิม่นวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชงิปลอบ ใจพระ – เณรทีก่�าลงัเร่าร้อน 

ให้กลับสบาย ใจว่า  เรามาศึกษาหาอรรถหาธรรม ไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกิน ไป 

เพราะความผิดพลาดอาจมี ได้ด้วยกันทุกคน  ความเห็น โทษความผิดนั่นแลเป็นความดี   

พระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเรา  ตรง ไหนที่เห็นว่าผิด  ท่านก็เห็น โทษ ในจุดนั้น

และพยายามแก้ ไข ไปทุกระยะที่เห็นว่าผิด  เจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์นั้นอาจ

มี ได้  ควรส�ารวมระวังต่อ ไป ในทุกกรณี  เพราะความมีสติระวังตัวทุก โอกาสเป็นทางของ

นักปราชญ์  เพียงเท่านี้ก็หยุดและแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระ – เณรต่อ ไป  ไม่มี ใครจับพิรุธท่าน 

ได้เลย  แล้วก็พาออกบิณฑบาตตามปรกติคืนวันหลังก็ ไม่ประชุมอีก  เป็นแต่สั่ง ให้พากันประกอบ

ความเพียร  รวมเป็นเวลาสามคืนที่ ไม่มีการประชุมอบรมธรรม  พอดีกับระยะนั้นพระ – เณรก�าลัง

กลัวท่านจะเทศน์เรื่องน�้าบ่ออยู่แล้วก็พอเหมาะกับที่ท่าน ไม่สั่ง ให้ประชุม  จนคืนที่สี่ถึงมีการประชุม  

เวลาประชุมก็มิ ได้เอ่ยถึงเรื่องน�้าบ่อ  ท�าเป็น ไม่รู้ ไม่ชี้ ให้เรื่องหายเงียบ ไปเลย  ตั้งนานจนปรากฏ

ว่าพระทั้งวัดลืมกัน ไปหมดแล้วเรื่องถึง ได้ โผล่ขึ้นมาอย่าง ไม่นึก ไม่ฝัน  และก็ ไม่มี ใครกล้าเล่าถวาย 

ให้ท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบ   ท่านเองก็มิ ได้เคย ไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลย  

 เริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติ ไปเรื่อย ๆ  อย่างธรรมดา  พอแสดง ไปถึงเหตุผล 

และความเคารพ ในธรรม ในครูอาจารย์  ธรรมก็เริ่มกระจาย ไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรม  ว่า 

ควรเป็นผู้หนัก ในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแท้  ไม่ควรปล่อย ให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู ่
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ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่าน ในวงปฏิบัติ  จะมาท�าลายธรรมอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับ

แห่งการด�าเนินเพื่อความพ้นทุกข์  จะท�า ให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสีย ไป โดยล�าดับ  ธรรมวินัยหนึ่ง   

ค�าพดูของครูอาจารย์หน่ึง  ท่ีเราถือเป็นทีเ่คารพ ไม่ควรฝ่าฝืน  การฝ่าฝืนพระธรรมวนิยัและการฝ่าฝืน

ค�าครูอาจารย์เป็นการท�าลายตัวเอง  และเป็นการส่งเสริมนิสัย ไม่ดี ให้มีก�าลังเพื่อท�าลายตนและ 

ผู้อื่นต่อ ไป ไม่มีทางสิ้นสุด  น�้าบ่อนี้มิ ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วน ๆ  แต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วย  หาก 

ขุดลึกลง ไปมากดินทรายจะพังลง ไปก้นบ่อและจะท�า ให้ดินเหนียวขาดตกลง ไปด้วย  ดี ไม่ดีทับหัว

คนตายก็ ได้จึง ได้ห้ามมิ ให้พากันท�า  

 การห้ามมิ ให้ท�าหรือการสั่ง ให้ท�า ในกิจ ใด ๆ  ก็ตาม ได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึง ได้สั่ง

ลง ไป  ผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้าง  บางอย่างก็เป็นเรื่องภาย ใน โดยเฉพาะ ไม่จ�าต้อง

แสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุม  เท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้า ใจความมุ่งหมายดีพอ  แต่

ท�า ไมจึง ไม่เข้า ใจ  เช่น อย่าท�าสิ่งนั้น แต่กลับท�า ในสิ่งนั้น  ให้ท�าสิ่งนั้น แต่กลับ ไม่ท�า ในสิ่งนั้นดังนี้  

เรื่องทั้งนี้มิ ใช่ ไม่เข้า ใจ  ต้องเข้า ใจกันแน่นอน  แต่ที่ท�า ไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัย 

ที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอา ใจ  นิสัยนั้นเลยติดตัวและฝัง ใจมาจนถึงขั้นพระ 

ขั้นเณรซึ่งเป็นขั้นผู้ ใหญ่เต็มที่แล้ว  แล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ ต่อพระธรรมวินัย อันเป็นทาง 

เสียหายเข้าอกี  ความดือ้ดงึในวยัและเพศนี ้ไม่ ใช่ความดือ้ดงึทีค่วร ได้รบัอภยัและเอา ใจเหมือนคราว 

เป็นเด็ก  แต่ควรต�าหนิอย่างยิ่ง  ถ้าขืนดื้อดึงต่อ ไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัย ไม่ดีนั้น ให้ยิ่งขึ้นและ

ควร ได้รับสมัญญาว่า  “พระธุดงค์หัวดื้อ”  บริขาร ใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริขาร

ของพระหัวดื้อ ไปด้วย  

 องค์นี้ก็ดื้อ  องค์นั้นก็ด้าน  องค์ โน้นก็มึน  และดื้อด้านกันทั้งวัด  อาจารย์ก็ ได้ลูกศิษย์หัวดื้อ  

อะ ไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้าน ไปเสียหมด โลกนี้เห็นจะแตก  ศาสนาก็จะล่มจมแน่นอน  แล้วก็แสดง

เป็นเชิงถามว่า  ใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดื้อและต้องการ ให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดื้อ  

มี ไหม ในที่นี่  ถ้ามีพรุ่งนี้ ให้พากัน ไปรื้อ ไปขุดน�้าบ่ออีก ให้ดินพังลงทับตายจะ ได้ ไปเกิดบนสวรรค์

วิมานหัวดื้อ  เผ่ือชาวเทพท้ังหลายชัน้ต่าง ๆ  จะ ได้มาชมบารมีบ้างว่าเก่งจรงิ  ไม่มีชาวเทพพวก ไหน 

แม้ชัน้พรหม โลกที่เคยเห็นและเคย ได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อน  

 จากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรม  ท�า ให้ผู้ฟังเห็น โทษแห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของ

ตนอย่างถึง ใจ  ผู้นั่งฟังอยู่ ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหาย ใจ ไปตาม ๆ  กัน  พอจบการแสดงธรรมและ

เลิกประชุมแล้วต่างก็ออกมาถามและยก โทษกันวุ่นวาย ไปว่ามี ใคร ไปกราบเรียนท่าน  ถึง ได้เทศน์
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ขนาดหนักท�าเอาผู้ฟังแทบสลบ ไปตาม ๆ  กัน ในขณะนั้น  ทุกองค์ต่างก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่า 

ไม่มี ใครกล้า ไปกราบเรียน  เพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูก โดนเทศน์หนักอยู่แล้ว  เรื่องก็

เป็นอันผ่าน ไป โดยมิ ได้ต้นสายปลายเหตุ

 ตามปรกติ  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  มาแต่สมัย

ท่านจ�าพรรษาอยู่ถ�้าสาริกาจังหวัดนครนายกตลอดมา  และมีความช�านาญกว้างขวางขึ้นเป็นล�าดับ

จนแทบจะพูด ได้ว่า ไม่มีประมาณ  เวลาปรกติก็ดี  ขณะเข้าประชุมฟังการอบรมก็ดี  พระที่อยู่กับ

ท่านซึ่งรู้เรื่องของท่าน ได้ดีต้องมีความระวังส�ารวมจิตอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ตลอด ไป  จะเผลอตัว

คิด ไปต่าง ๆ  นานา ไม่ ได้  เวลาเข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นกัณฑ์เทศน์ ให้เจ้าของฟังอีก

จน ได้  ยิ่งขณะที่ท่านก�าลัง ให้การอบรมอยู่ด้วยแล้วยิ่งเป็นเวลาที่ส�าคัญมากกว่าเวลาอื่น ใด  ทั้ง ๆ

ที่แสดงธรรมอยู่  แต่ขณะที่หยุดหาย ใจหรือหยุดเพื่อสังเกตการณ์อะ ไรก็สุดจะเดาเพียงขณะเดียว 

เท่านั้น  ถ้ามีราย ใดคิดเปะปะออกนอกลู่นอกทาง ไปบ้าง  ขณะนั้นแลเป็นต้อง ได้เรื่อง  และ  

ได้ยินเสียงเทศน์แปลก ๆ  ออกมาทันที  ซึ่งตรงกับความคิดท่ี ไม่มีสติรายนั้น ๆ  เป็นแต่ท่าน ไม่ระบ ุ

ชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้น  แม้เช่นนั้นก็ท�า ให้ผู้คิดสะดุด ใจ ในความคิดของตนทันทีและกลัว

ท่านมาก   ไม่กล้าคิดแบบนั้นต่อ ไปอีก  

 กับเวลาออกบิณฑบาตตามหลังท่านนั้น  หนึ่งจะต้องระวัง  ไม่เช่นนั้นจะ ได้ยนิเสยีงเทศน์

เรื่องความคิด ไม่ดีของตน ในเวลาเข้าประชุมแน่นอน  บางทีก็น่าอับอายหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกัน

หลายท่านซ่ึง ได้ยนิแต่เสยีงท่านเทศน์ระบเุร่ืองความคดิ  แต่มิ ได้ระบตุวัผูค้ดิ  ผูถ้กูเทศน์แทบมุดดนิ 

ให้จมหายหน้า ไปเลยก็มี  เพราะบางครั้งเวลา ได้ยินท่านเทศน์แบบนั้น  ท�า ให้ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกัน 

หลายท่านต่างหันหน้ามององค์นั้นช�าเลืองดูองค์นี้  เพราะ ไม่แน่ ใจว่าเป็นองค์ ไหนแน่ที่ถูกเทศน ์

เรื่องนั้นอยู่ขณะนั้น  บรรดาพระ – เณรจ�านวนมากรู้สึกจะมีนิสัยคล้ายคลึงกัน  พอ โดนเจ็บ ๆ  

ออกมาแล้วแทนที่จะเสีย ใจหรือ โกรธ  พอพ้นเขตดัดสันดานออกมาต่างแสดงความยิ้มแย้มขบขัน

พอ ใจและ ไต่ถามซึ่งกันและกันว่า   วันนี้ โดน ใคร ?  วันนี้ โดน ใคร ? 

 แต่น่าชมเชยอยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัตย์ซื่อต่อความคิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูง  

ไม่ปกปิด ไว้เฉพาะตัว  พอมีผู้ถามจะเป็นองค์ ใดก็ตามที่คิดผิดท�านองท่านเทศน์นั้น  องค์นั้นต้อง

สารภาพตนทันทีว่าวันนี้ โดนผมเอง  เพราะผมมันดื้อ ไม่เข้าเรื่อง ไปหาญคิดเรื่อง....  ทั้งที่ตามปรกติก็

รู้อยู่ว่าจะ โดนเทศน์ถ้าขืนคิดอย่างนั้น  แต่พอ ไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวเสียสิ้น  มีแต่เรื่องกล้า

แบบบ้า ๆ  บอ ๆ  ออกมาท่าเดียว  ที่ท่านเทศน์นั้นสมควรอย่างยิ่งแล้ว  จะ ได้ดัดสันดานเราที่คิด ไม่ดี
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เสียที  

 ต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมาก ๆ  ที่บางเรื่องผู้เขียนก็ ไม่สะดวก ใจที่จะเขียน  แต่เรื่องที่ว่า  

ไม่สะดวกก็มีผู้ก่อ ไว้แล้ว  พอ ให้เกิดปัญหากลืน ไม่ ได้คาย ไม่ออกขวางอยู่ ในคอดี ๆ  นี่เอง  ถ้า ได้

ระบายออกตามความจริงก็น่าจะเป็นธรรม  เหมือนพระท่านแสดงอาบัติก็เป็นวิธีที่ท�า ให้หมด โทษ

หมดกังวล ไม่ก�าเริบต่อ ไป  จึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจากทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่อง  ทั้ง

ท่านผู้ช�าระเรื่อง  ทั้งพวกเราผู้มีหัว ใจที่อาจมีความคิดอย่างนั้นบ้าง  

 โดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่ โดนเทศน์เจ็บ ๆ  อยู่บ่อย  ก็เนื่องจากอายตนะภายนอก  คือ  

รูป เสียง เป็นต้น ที่เป็นวิสภาคต่อกันนั่นเอง  มากกว่าเรื่องอื่น ๆ   ต้นเหตุที่ถูกเทศน์ โดยมาก 

ก็เวลาบิณฑบาตซึ่งเป็นกิจจ�าเป็นของพระจะละเว้นมิ ได้  เวลา ไปก็ต้องเจอ  เวลาเจอก็จ�าต้อง 

คิด ไปต่าง ๆ   บางรายพอเจอเข้าเกิดความรักชอบ  ความคิดกลายเป็นกงจักร ไป โดย ไม่รู้สึกตัว   

นี่แลคือต้นเหตุส�าคัญที่ฉุดลาก ใจ ให้คิดออก ไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ ไม่อยาก ให้เป็นเช่นนั้น  พอ ได้ 

สตริัง้กลบัมา ได้  ตกตอนเยน็มาก ็โดนเทศน์  แล้วพยายามท�าความส�ารวมต่อ ไป  พอวาระต่อ ไป 

ก็ ไปเจอเอาของดีเข้าอีก  ท�า ให้แผลก�าเริบขึ้นอีก  ขากลับมาวัดก็ โดนยาขนานเด็ด ๆ   ใส่แผลเข้าอีก  

คือ โดนเทศน์นั่นเอง  ถ้าองค์นี้ ไม่ โดนของดี  แต่องค์นั้นก็ โดนเข้าจน ได้  เพราะพระ – เณรมีมาก 

ต่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของแสลงด้วยกัน  ฉะนั้น จึง ไป โดนแต่ของดีมาจน ไม่ชนะจะ 

หลบหลีกแก้ ไข  พอมาถึงวัดและสบจังหวะก็ โดนเทศน์จากท่านเข้าอีก  ธรรมดาความคิดของคน

มีกิเลสก็ต้องมีคิด ไปต่าง ๆ   ดีบ้างชั่วบ้าง  ท่านเองก็ ไม่ ใช่นักดุด่า ไปเสียทุกขณะจิตที่คิด  ที่ท่าน 

ต�าหนิก็คือ  สิ่งที่ท่านอยาก ให้คิด เช่น คิดอรรถคิดธรรมด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลดเปลื้องตน 

ออกจากทุกข์  อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบา ใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้น ไม่ค่อยชอบคิดกัน  แต ่

ชอบ ไปคิด ในสิ่งที่ ไม่อยาก ให้คิด  จึง โดนเทศน์กันอยู่เสมอแทบทุกคืน  เพราะผู้ท�า ให้ท่านต้อง 

เทศน์บ่อย ๆ  มีมาก  

 ท้ังน้ีกล่าวถึง  ความรู้ ความละเอยีดแห่งปรจติตวชิา  คอื การก�าหนดรู ้ใจผูอ้ืน่ของท่านพระ

อาจารย์มัน่  ว่าท่านรู้และสามารถจริง  ส่วนความคิดที่น่าต�าหนินั้นก็มิ ได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสม

ของผู้คิด  หากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผอเรอที่สติตาม ไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้น  แม้เช่นนั้น ในฐานะ

ที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้คอย ให้ความรู้ความฉลาดแก่ลูกศิษย์  เมื่อเห็นว่า ไม่เหมาะสมก็รีบเตือนเพื่อ 

ผู้นั้นจะได้สติและเข็ดหลาบ  แล้วระวังส�ารวมต่อ ไป ไม่หลวมตัวคิดอย่างนั้นอีก  จะเป็นทางเบิกกว้าง

เพื่อความเสียหายต่อ ไป   เพราะความคิดซ�้าซากเป็นเครื่องส่งเสริม
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 การสั่งสอนพระรู้สึกว่าท่านสั่งสอนละเอียดถี่ถ้วนมาก  ศีลที่เป็นฝ่ายวินัยท่านก็สอนละเอียด  

สมาธแิละปัญญาท่ีเป็นฝ่ายธรรมท่านยิง่สอนละเอยีดลออมาก  แต่ปัญญาขัน้สงูสดุจะเขยีนลงข้างหน้า

ตามประวัติท่านที่บ�าเพ็ญธรรมขั้นสูงขึ้น ไปเป็นล�าดับ  ส่วนสมาธิทุกขั้นและปัญญาขั้นกลางท่าน

เริ่มมีความช�านาญมาแล้วจากถ�้าสาริกา นครนายก  พอมาฝึกซ้อมอยู่ทางภาคอีสานนานพอควรก ็

ยิ่งมีความช�านิช�านาญยิ่งขึ้น  ฉะนั้น การอธิบายสมาธิทุกขั้นและวิปัสสนาขั้นกลางแก่พระ – เณร 

ท่านจึงอธิบาย ได้อย่างคล่องแคล่วมาก  ไม่มีการเคลื่อนคลาดจากหลักสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเลย  

ผู้รับการอบรม ได้ฟังอย่างถึง ใจทุกขั้นของสมาธิและปัญญาขั้นกลาง  

 สมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมาก  ทั้งขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  และอัปปนาสมาธิ   

คือขณะจิตรวมเป็นขณิกสมาธิแล้วตั้งอยู่ ได้ขณะเดียว  แต่มิ ได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดา  หากแต่

ถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิ  แล้วออกรู้สิ่งต่าง ๆ   ไม่มีประมาณ  บางครั้งก็เกี่ยวกับพวกภูตผี  เทวบุตร 

เทวธิดา  พญานาคต่าง ๆ  นับภพนับภูมิมิ ได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้  ซึ่งท่าน ใช้รับแขก

จ�าพวกมีรูป ไม่ปรากฏด้วยตา  มีเสียง ไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจ�า  บางครั้งจิตก็เหาะลอยออกจาก 

กายแล้วเที่ยวชมสวรรค์วิมานและพรหม โลกชั้นต่าง ๆ   และลง ไปเที่ยวดูภพภูมิของสัตว์นรกที่ก�าลัง

เสวยกรรมมีประเภทต่างกัน   อยู่ที่ที่ทรมานต่าง ๆ  กันตามกรรมของตน  

 ค�าว่าข้ึน – ลงตามค�าสมมุติที่ โลกน�ามา ใช้กันตามกิริยาของกายซึ่งเป็นอวัยวะหยาบน้ัน 

ผิดกับกิริยาของจิตซึ่งเป็นของละเอียดอยู่มากจนกลายเป็นคนละ โลกเอาเลย  ค�าว่าขึ้นหรือลงของ

กายรู้สึกเป็นประ โยคพยายามอย่างเอาจริงเอาจัง  แต่จิตถ้าจะ ใช้กิริยาแบบกายบ้างว่าขึ้นหรือลงก็

สักแต่ว่าเท่านั้น  แต่มิ ได้เป็นประ โยคพยายามว่าจิตขึ้นหรือลงเลย  ค�าว่าสวรรค์  พรหม โลก  และ

นิพพานอยู่สูงขึ้น ไปตามล�าดับแห่งความละเอียดของชั้นนั้น ๆ  ก็ดี  ค�าว่านรกอยู่ต�่าลง ไปตามล�าดับ

ของความต�่าแห่งภูมิและผู้มีกรรมต่าง ๆ  กันก็ดี  นี้เราน�าด้านวัตถุเข้า ไปวัดกับนามธรรมเหล่านั้น 

ต่างหาก   นรก – สวรรค์  เป็นต้น   จึงมีต�่า – สูง ไปตาม โลก  

 เราพอเทียบกัน ได้บ้าง เช่น นัก โทษทั้งลหุ โทษและครุ โทษที่อยู่ ในเรือนจ�าอันเดียวกันซึ่ง

ตั้งอยู่ ในที่ที่มนุษย์ผู้ ไม่มี โทษทัณฑ์อะ ไรอยู่กัน  ในนัก โทษทั้งสองชนิด ไม่มีการขึ้น – ลงต่างกัน 

ที่ตรง ไหนบ้างเลยเพราะอยู่ ในเรือนจ�าอันเดียวกัน  และ ไม่มีขึ้น – ลงต่างกันกับมนุษย์ผู้ ไม่มี โทษ

อีกด้วย  เพราะเรือนจ�าหรือตะรางอันเป็นที่อยู่ของนัก โทษทุกชนิดอยู่กันกับสถานที่ที่มนุษย์อยู่กัน   

มันเป็นแผ่นดินอันเดียวกัน  บ้านเมืองอันเดียวกัน  เป็นแต่แยกเป็นเอกเทศกันอยู่คนละส่วนเท่านั้น  

เมื่อต่างคนต่างมีตาดีหูดีทั้งลหุ โทษ ครุ โทษ  และมนุษย์ผู้ปราศจาก โทษต่างก็มองเห็น ได้ยินและ 
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รู้เรื่องของกันและกันได้อย่างธรรมดาทั่ว ๆ   ไป  ไม่เป็นปัญหาเหมือนระหว่างพวกนรกกับเทวดา  

ระหว่างเทวดากับพรหม  และระหว่างพวกเทพ ฯ ทุกชั้นกับสัตว์นรกทุกภูมิ  และระหว่างสัตว์นรก

ทุกภูมิและเทวดา  พรหม  ทุกชั้นกับพวกมนุษย์ที่ ไม่รู้เรื่องของกันเอาเลย  

 แม้กระแส ใจของทุก ๆ  จ�าพวกจะส่งประสานผ่านภูมิที่อยู่ของกันและกันอยู่ตลอดเวลา  แต ่

ก็เหมือน ไม่ ได้ผ่านและเหมือน ไม่มีอะ ไรมีอยู่ ใน โลก  นอกจากเราคนเดียวที่รู้เร่ืองของตัวทุกอย่าง 

เท่านั้นจะรับรองตน ได้ว่าการมีอยู่ ใน โลก  เพียง ใจที่มีอยู่กับทุกคนตลอดสัตว์ก็ยัง ไม่สามารถรู้เรื่อง

ความคิดดี – ชั่วของกันและกัน ได้  ถ้าจะปฏิเสธว่า ใจของคนและสัตว์ ไม่มี  ถ้ามีท�า ไม ไม่รู้ ไม่เห็น ใจ

และเรื่อง ใจกันบ้างดังนี้  ก็พอจะปฏิเสธ ได้ถ้าจะเป็นความจริงตามค�าปฏิเสธ  แต่จะปฏิเสธวันยังค�่า

ก็คงผิด ไปทั้งวัน  เพราะปรกติคนและสัตว์ที่ยังครองตัวอยู่ย่อมมี ใจด้วยกันทุกราย  แม้จะ ไม่รู้ ไม่เห็น

ความคิดของกันก็ปฏิเสธ ไม่ ได้ว่า ใจ ไม่มี ในร่าง  ที่เรา ไม่สามารถมองเห็นและ ได้ยินสิ่งละเอียดที่สุด

วิสัยของตาหูจะรับรู้ ได้ใน โลกแห่งสัตว์ทั้งหลายก็คงขึ้นอยู่กับความ ไม่สามารถของแต่ละราย  ไม ่

ขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะปกปิดตัวเอง  

 ค�าว่าสวรรค์และพรหม โลกชั้นนั้น ๆ  สูงขึ้น ไปเป็นล�าดับนั้น  ก็มิ ได้สูงขึ้น ไปแบบบ้านที่ม ี

หลายช้ัน  ซึ่งเป็นด้านวัตถุดังที่รู้ ๆ  กันที่จะต้อง ใช้บัน ไดหรือลิฟท์ขึ้น ไปเป็นชั้น ๆ   หากสูงแบบ

นามธรรม  ขึ้นแบบนามธรรมด้วยนามธรรม คือ ใจดวงมีสมรรถภาพภาย ในตัว เพราะกรรมดีคือ 

กุศลกรรม  ค�าว่านรกต�่าก็มิ ได้ต�่าแบบลงเหวลงบ่อ  แต่ต�่าแบบนามธรรม  ลงแบบนามธรรม  และ 

ดูด้วยนามธรรม คือ  ใจดวงมีความสามารถภาย ในตัว  แต่ผู้ลง ไปเสวยกรรมของตนต้อง ไปด้วย

อ�านาจกรรมชั่วที่พา ให้เป็น ไป ในทางตรงกันข้าม  อยู่รับความทุกข์ทรมานก็อยู่ด้วยกรรมพา ให้อยู่   

จนกว่าจะพ้น โทษ   เหมือนคนติดคุกตะรางตามก�าหนดเวลา   เมื่อพ้น โทษก็ออกจากคุกตะราง ไป

ฉะนั้น  

 ส่วนอุปจารสมาธิของท่านรู้สึกเริ่มเก่ียวพันกันกับขณิกสมาธิมาแต่เร่ิมแรกปฏิบัติ  เพราะ

จิตท่านเป็นจิตที่ว่อง ไวผาด โผนมาดั้งเดิม  เวลารวมลงเพียงขณะเดียวที่เรียกว่าขณิกสมาธิก็เริ่ม 

ออกเที่ยวรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ  ที่อยู่ ในวงของอุปจาระ  จนกระทั่งท่านมีความช�านาญและบังคับ ให้อยู่กับที ่

หรือ ให้ออกรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ  ก็ ได้แล้ว  จากนั้นท่านต้องการจะปฏิบัติต่อสมาธิประเภท ใดก็ ได้

สะดวกตามต้องการ  คือจะ ให้เป็นขณิกะแล้วเลื่อนออกมาเป็นอุปจาระเพื่อรับรู้สิ่งต่าง ๆ  หรือจะ 

ให้รวมสงบลงถึงฐานสมาธิอย่างเต็มที่ที่เรียกว่า อัปปนาสมาธิ  แล้วพักอยู่ ในสมาธินั้นตามต้องการ 

ก็ ได้  
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 อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สงบละเอียดแนบแน่นและเป็นความสงบสุขอย่างพอตัว  ผู้ปฏิบัติ

จึงมีทางติดสมาธิประเภทนี้ ได้  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านเคยติดสมาธิประเภทนี้บ้าง

เหมือนกัน  แต่ท่านเป็นนิสัยปัญญาจึงหาทางออก ได้  ไม่นอน ใจและติดอยู่ ในสมาธิประเภทนี้นาน  

ผู้ติดสมาธิประเภทนี้ท�า ให้เน่ินช้า ได้เหมอืนกนัถ้า ไม่พยายามคดิค้นทางปัญญาต่อ ไป  นกัปฏบัิตทิีต่ดิ 

อยู ่ในสมาธปิระเภทนีม้เียอะแยะ  เพราะเป็นสมาธทิีเ่ต็ม ไปด้วยความสขุ  ความเยือ่ ใยและอ้อยอิง่ที ่

น่าอาลยัเสยีดายอยูม่าก  ไม่คิดอยากแยกตัวออก ไปทางปัญญาอันเป็นทางถอนกิเลสทั้งมวล  ถ้า ไม่มี

ผู้ฉลาดมาตักเตือนด้วยเหตุผลจริง ๆ  จะ ไม่ยอมถอดถอนตัวออกมาสู่ทางปัญญาเอาเลย  เมื่อจิตติด

อยู่ ในสมาธิประเภทนี้นาน ไปอาจเกิดความส�าคัญตน ไปต่าง ๆ  ได้  เช่น ส�าคญัว่านพิพานความสิน้ทกุข์

กต้็องมอียู ่ในจดุแห่งความสงบสขุนีห้ามอียู ่ในทีอ่ืน่ ใด ไม่ดงันี ้  ความจริงจิตที่รวมตัวเข้าเป็นจุดเดียว

จนรู้เห็นจุดของจิต ได้อย่างชัดเจนและรู้เห็นความสงบสุขประจักษ์ ใจ ในสมาธิขั้นอัปปนานี้เป็นการ

รวมกิเลสภพชาติอยู่ ในจิตดวงนั้นด้วย ในขณะเดียวกัน  ถ้า ไม่ ใช้ปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกท�าลาย 

ก็มีหวังตั้งภพ – ชาติอีกต่อ ไป โดย ไม่ต้องสงสัย  ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติ ในสมาธิขั้น ใดก็ตาม  ปัญญาจึงควร

มีแอบแฝงอยู่เสมอตาม โอกาสที่ควร  เฉพาะอัปปนาสมาธิด้วยแล้ว  ควร ใช้ปัญญาเดินหน้าอย่างยิ่ง  

ถ้า ไม่อยากรู้อยากเห็นจิตที่มีเพียงความสงบสุขอยู่อย่างเดียว ไม่มีความฉลาดรอบตัวเลยเท่านั้น

 ท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่ท่านกลับมาทางภาคอีสานเที่ยวนี้  ท่านช�านาญ ในปัญญาขั้น 

กลางมาก  จริงอยู่เพราะผู้ก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นสามคือพระอนาคามีต้องนับว่ามีปัญญาขั้นกลาง

อย่างพอตัว  ไม่เช่นนั้นจะพิจารณาภูมิธรรมขั้นนั้น ไม่ ได้  การก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นนี้ต้องผ่าน 

กายคตาสต ิ  ทัง้สุภะความเห็นว่ากายเป็นของสวยงาม  ท้ังอสภุะความเหน็ว่ากายเป็นของ ไม่สวยงาม 

ไปด้วยปัญญามิ ได้ติดอยู่  โดยจิตแยกสุภะและอสุภะออกด้วยปัญญาแล้วก้าวผ่าน ไป ในท่ามกลาง

คือมัชฌิมาตรงกลาง ได้แก่ ระหว่างสุภะและอสุภะต่อกัน  หมดความสงสัยและเยื่อ ใย ในธรรม 

ทั้งสองนั้นอันเป็นเพียงทางเดินผ่านเท่านั้น  การพิจารณาถึงขั้นที่ว่านี้จัดว่าเพียงผ่าน ไป ได้  ถ้าเทียบ

การสอบ ไล่ก็เพียง ได้คะแนนตามกฎที่ตั้ง ไว้เท่านั้น  ยังมิ ได้คะแนนสูงและสูงสุด ในชั้นนั้น  ผู้บรรลุ

ธรรมถึงระดับนี้แล้วจ�าต้องฝึกซ้อมปัญญาเพื่อความช�านาญและละเอียดขึ้น ไปจนเต็มภูมิของธรรม

ชั้นนั้นที่เรียกว่าอนาคามีเต็มภูมิ  ถ้าตาย ในขณะนั้นก็ ไปเกิด ในชั้นอกนิฏฐาพรหม โลกชั้นที่ห้าทันที  

ไม่ต้องเกิด ในพรหม โลกสี่ชั้นต�่านั้น

 ท่านพระอาจารย์มั่น  ท่านเล่าว่าท่านเคยติดอยู่ ในภูมินี้นานเอาการอยู่  เพราะ ไม่มีผู้คอย 

ให้อุบาย ใด ๆ  เลย  ต้องลูบคล�ากันอย่างระมัดระวังมาก  กลัวจะผิดพลาดเพราะทาง ไม่เคยเดิน 

เท่าที่สังเกตรู้ตลอดมาเวลาสติปัญญาละเอียด  ธรรมละเอียด  ส่วนกิเลสที่จะท�า ให้หลงก็ละเอียด ไป 
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ตาม ๆ  กัน  จึงเป็นความล�าบากอยู่ ไม่น้อย ในธรรมแต่ละขั้นกว่าจะผ่าน ไป ได้ท่านเล่า  น่าอัศจรรย์

เหลือประมาณ  อุตส่าห์คล�า ไม้คล�าตอและขวากหนาม โดยมิ ได้รับค�าแนะจาก ใครนอกจากธรรม 

ในคัมภีร์เท่านั้น  กว่าจะผ่านพ้น ไป ได้และมาเมตตาสั่งสอนพวกเราก็อดที่จะระลึกถึงความทุกข์

อย่างมหันต์ของท่านมิ ได้เวลาก�าลังบุกป่าฝ่าดง ไปองค์เดียว  มี โอกาสดี ๆ  ท่านเล่าถึงการบ�าเพ็ญ

ของท่าน ให้ฟังที่น่าสมเพชเวทนาท่านนักหนา  ผู้เขียนเองเคยน�้าตาร่วงสองครั้ง  ด้วยความเห็นทุกข์ 

ไปตามเวลาท่านล�าบากมาก ในการบ�าเพ็ญและด้วยความอัศจรรย์ ในธรรมที่ท่านเล่า ให้ฟังซึ่งเป็น

ธรรมละเอียดลึกซึ้ง  จนเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรานี้จะพอมีวาสนาบารมีแค่ ไหนบ้างหนอพอจะถู ไถ 

เสอืกคลาน ไปกบัท่าน ได้เพียง ใดหรือ ไม่ก็มี ในบางขณะ  ตามประสาของปุถุชนอย่างนัน่เอง  แต่ค�าพดู

ท่านเป็นเครื่องปลุกประสาท ให้ตื่นตัวตื่น ใจ ได้ดีมาก  นี่แลเป็นเครื่องพยุงความเพียร ไม่ ให้ลดละ 

เพื่ออนาคตของตนตลอดมา  ท่านเล่าว่า  พอเร่งความเพียรทางปัญญาเข้ามากที ไรยิ่งท�า ให้จิต ใจ 

จืดจางออกจากหมู่คณะมากขึ้นและกลับดูดดื่มทางความเพียรมากเข้าทุกที  ทั้งที่ทราบเรื่องของตัว

มา โดยล�าดับว่าก�าลังของเรายัง ไม่พอ   แต่ก็จ�าต้องอยู่รออบรมหมู่คณะพอ ให้มีหลักฐานทาง ใจบ้าง

 ทราบว่าท่านจ�าพรรษาท่ีจงัหวัดนครพนมหลายปีตามแถบหมู่บ้านสามผง อ�าเภอศรสีงคราม  

ถ้าจ�า ไม่ผิดก็ราว  ๓ – ๔  ปี  ที่บ้านห้วยทราย  ๑  ปี  ซึ่งตั้งอยู่เขตอ�าเภอค�าชะอีจังหวัดเดียวกัน  แถบ

หมู่บ้านห้วยทราย  บ้านค�าชะอี  หนองสูง  โคกกลางเหล่านี้  มีภูเขามาก  ท่านชอบพักอยู่แถบนี้มาก   

ที่เขาผักกูดซึ่งอยู่ ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุม เสือก็ชุมมาก  ตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยว

รอบ ๆ  บริเวณที่ท่านพักอยู่  เทวดาก็ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกัน  กลางคืนเสียงเสือ โคร่ง ใหญ่

กระหึ่มอยู่ ใกล้ ๆ  กับที่พักท่าน  บางคืนมันกระหึ่มพร้อมกันทีละหลาย ๆ  ตัว  เสียงสนั่นหวั่น ไหว  

ไปทั่วทั้งป่า  เสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เอง  ทาง โน้นก็ร้อง ทางนี้ก็ร้องกระหึ่ม

รับกันเป็นพัก ๆ  ทีละหลาย ๆ  ตัวน่ากลัวมาก  พระ – เณรบางคืน ไม่ ได้หลับนอนกันเลย  กลัวเสือ 

จะมาฉวย ไปกิน  

 ท่านฉลาดหาอุบายพูดแปลก ๆ   ให้พระเณรกลัวเสือเพื่อจะ ได้พากันขยันท�าความเพียร  โดย

พูดว่า ใครขี้เกียจท�าความเพียรระวัง ให้ดีนะ  เสือ ในเขาลูกนี้ชอบพระเณรที่ขี้เกียจท�าความเพียรนัก   

กินก็อร่อยดี  ใคร ไม่อยากเป็นอาหารอร่อยของมันต้องขยัน  ใครขยันท�าความเพียร เสือกลัวและ 

ไม่ชอบเอาเป็นอาหาร  พอพระ – เณร ได้ยินดังนั้นต่างก็พยายามท�าความเพียรกัน  แม้เสือก�าลัง

กระหึ่มอยู่รอบ ๆ   ก็จ�าต้องฝืนออก ไปเดินจงกรมแบบสละตายทั้งที่กลัว ๆ   เพราะเชื่อค�าท่านว่า 

 ใครข้ีเกียจ  เสือจะมาเอา ไปเป็นอาหารอันอร่อยของมัน  เพราะที่อยู่นั้นมิ ได้เป็นกุฎีเหมือนวัด 

ทั่ว ๆ   ไป  แต่เป็นร้านเล็ก ๆ  พอหมกตัวเวลาหลับนอนเท่านั้น  และเตี้ย ๆ  ด้วย  เผื่อเสือนึกหิว 
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ขึ้นมาและ โดดมาเอาไปกินก็ต้องเสียท่า ให้มันจริง ๆ   เพราะฉะนั้นพระท่านถึงกลัวและเชื่อค�าของ

ท่านอาจารย์  

 ท่านเล่า ให้ฟังก็น่ากลัวด้วย  ว่าบางคืนเสือ โคร่ง ใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็มี  แต่ก็ 

ไม่ท�าอะ ไรเป็นเพียงเดินผ่าน ไปมาเท่านั้น  ตามปรกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือ ไม่กล้ามาท�าอะ ไร 

ได้  ท่านวา่เทวดารักษาอยูต่ลอดเวลา  คือเวลาเทวดามาเยีย่มฟังเทศน์ท่าน  เขาบอกกับท่านว่า  เขา

พากนัอารกัขา ไม่ ใหม้ีอะไรมารบกวนและท�าอันตราย ได้  และขออาราธนาท่าน ให้พักอยู่ที่นั้นนาน ๆ    

ฉะนั้น ท่านจึงหาอุบายพูด ให้พระ – เณรกลัวและสน ใจต่อความเพียรมากขึ้น  เสือเหล่านั้นก็รู้สึก 

จะทราบว่าที่บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็น ใจ  พวกสัตว์เสือต่าง ๆ   ไม่ต้องระวังอันตรายจาก 

นายพราน  เพราะตามปรกตชิาวบ้านทราบว่าท่าน ไปพักอยูท่ี ่ใด เขา ไม่กล้า ไปเท่ียวล่าเนือ้ทีน่ัน้  เขา 

บอกว่ากลัวเป็นบาปและกลัวปืนจะระเบิดทั้งล�ากล้อง ใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ ในที่ ใกล้บริเวณนั้น  

 สิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ  เวลาท่าน ไปพักอยู่ ณ สถานที่ ใด ซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุม ๆ    

ที่นั้นแม้ปรกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัว – ควายกินเป็นประจ�าตามหมู่บ้านแถบนั้น  แต่ก็เลิกรา

กัน ไป  ไม่ทราบว่ามัน ไปเที่ยวหากินกันที่ ไหน  เรื่องทั้งนี้ท่านเองก็เคยเล่า ให้ฟัง  และชาวบ้าน 

หลายหมู่บ้านที่ท่านเคย ไปพักอยู่ก็เคยเล่า ให้ฟังเหมือนกัน  ว่าเสือ ไม่ ไปท�าอันตรายสัตว์เลี้ยงเขา

เลย  น่าอัศจรรย์มากดังนี้  ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่ง  คือเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศน์ท่าน   

หัวหน้าเทวดาเล่าว่า  ท่านมาพักอยู่ที่นี่ท�า ให้พวกเทวดาสบาย ใจ ไปทั่วกัน  เทวดามีความสุขมาก 

ผิดปรกติ  เพราะกระแสเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดิน ไปหมด  

กระแสเมตตาธรรมท่านเป็นกระแสที่บอก ไม่ถูกและอัศจรรย์มาก  ไม่มีอะ ไรเหมือนเลยดังนี้  แล้ว

พูดต่อ ไปว่า  ฉะนั้น ท่านพักอยู่ที่ ไหนพวกเทวดาต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจาก 

องค์ท่าน ไปทกุทิศทุกทาง  แม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระ – เณรและประชาชน  กระแสเสยีงท่าน 

ก็สะเทือน ไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง ไม่มีขอบเขต  ใครอยู่ที่ ไหนก็ ได้เห็น ได้ยิน  นอกจาก 

คนตายแล้วเท่านั้นจะ ไม่ ได้ยิน

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นสนทนำกับเทวดำ

 ตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมาก ๆ  อีกด้วย  จะ ได้เชิญอาราธนาค�าพูดระหว่างท่านพระ

อาจารย์กับพวกเทวดาสนทนากันมาลงอีกเล็กน้อย  ส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ ได้ยิน ได้ฟังมา   

ท่านย้อนถามเขาบ้างว่า  ก็มนุษย์ ไม่เห็น ได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทศน์สะเทือน ไป ไกลดังที่ว่านั้น  

หวัหน้าเทพ ฯ รีบตอบท่านทันทีว่า  ก็มนษุย์เขาจะรูเ้ร่ืองอะ ไรและสน ใจกับศลีกบัธรรมอะ ไรกนัท่าน  
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ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของเขา  เขาเอา ไป ใช้ ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวอยู่ตลอด 

เวลานับแต่วันเขาเกิดมาจนกระทั่งวันเขาตาย ไป  เขามิ ได้สน ใจกับศีลกับธรรมอะ ไรเท่าที่ควรแก ่

ภูมิของตนหรอกท่าน  มีน้อยเต็มทีที่ผู้สน ใจจะน�าตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปท�าประ โยชน์คือ 

ศีลธรรม  ชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียว  ถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้ง  เทวดาที่อยู ่

ภาคพื้น  แม้เพียงรายหนึ่งก็ยัง ไม่ตายกันเลย  ไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอาย ุ

ยืนนานกันเลย  มนุษย์จ�านวนมากมีความประมาทมาก  ที่มีความ ไม่ประมาทน้อยเต็มที  มนุษย์ 

เองเป็นผู้รักษาศาสนา  แต่แล้วมนุษย์เสียเอง ไม่รู้จักศาสนา  ไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยม  

มนุษย์คน ใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะท�าชั่วถ่ายเดียว  เขายังแต่ลมหาย ใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับ 

 โลกเขา  พอลมหาย ใจขาด ไปเท่านั้น  เขาก็จม ไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้ว  เทวดาก็ ได้ยิน 

ท�า ไมจะ ไม่ ได้ยิน  ปิด ไม่อยู่  เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรมกุสลาธัมมา ให ้

คนตายฟัง  เขาจะเอาอะ ไรมาฟังส�าหรับคนชั่วขนาดนั้น  พอแต่ตายลง ไปกรรมชั่วก็มัดดวง 

วิญญาณเขา ไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหาย ใจจะมี โอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรม ได้อย่าง ไร  แม้ขณะที่

เขายังมีชีวิตอยู่ก็ ไม่สน ใจอยากฟังเทศน์ฟังธรรม  นอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟัง ได้ถ้าสน ใจ

อยากฟัง  แต่เขามิ ได้สน ใจฟังหรอกท่าน  ท่าน ไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรม 

กุสลาธัมมา ให้ฟัง  เขาสน ใจฟังเมื่อ ไร  ศาสนามิ ได้ถึง ใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่าน  เพราะเขา 

ไม่สน ใจกับศาสนา  สิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ต�่าทรามที่สัตว์เดียรัจฉานบางตัวก็ยัง ไม่

อยากชอบ  นั่นแลเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ที่ ไม่ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิ่งอื่น ใดและชอบแต่ ไหนแต่ ไรมา  

ทั้งชอบแบบ ไม่มีวันเบื่อ   ไม่รู้จักเบื่อเอาเลย  ขณะจะขาด ใจยังชอบอยู่เลยท่าน  พวกเทวดารู้เรื่อง

ของมนุษย์ ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสน ใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็น ไหน ๆ   มีท่านนี่แลเป็นพระวิเศษ 

รู้ทั้งเรื่องมนุษย์ ทั้งเรื่องเทวดา ทั้งเรื่องสัตว์นรก  สัตว์กี่ประเภทท่านรู้ ได้ดีกว่าเป็น ไหน ๆ    ฉะนั้น

พวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบ ไหว้ท่าน

 พอหัวหน้าเทวดาพูดจบลง  ท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษา  ว่าเทวดาเป็นผู้ม ี

ตาทิพย์หูทิพย์  แลเห็น ได้ ไกล  ฟังเสียง ได้ ไกล  รู้เรื่องดี – ชั่วของชาวมนุษย์ ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่อง

ของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกัน  จะ ไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ ให้รู้สึกส�านึก ในความผิด – ถูก

ที่ตนท�า ได้บ้างหรือ  อาตมาเข้า ใจว่าจะ ได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนกันสั่งสอนกัน  จะพอมี

ทาง ได้บ้าง ไหม  หัวหน้าเทวดาตอบท่านว่า  เทวดายัง ไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมี ใจเป็นมนุษย์

สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้าซึ่ง ให้ความเมตตาแก่ชาวเทพ ฯ และชาวมนุษย์ตลอดมาเลย  พอที่

เขาจะรับทราบว่า ใน โลกนี้มีสัตว์ชนิดต่าง ๆ  หลายต่อหลายจ�าพวกอยู่ด้วยกัน  ทั้งที่เป็นภพหยาบ
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ทั้งที่เป็นภพละเอียด  ซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่าง ๆ  มีอยู่ ใน โลก  และสัตว์อะ ไร ๆ  ที่

มีอยู่ ใน โลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่  เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ ไม่เคย 

เห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อ แต่แม่ แต่ปู่ – ย่า – ตา – ยาย  แล้วมนุษย์จะมาสน ใจอะ ไรกับเทวดาเล่าท่าน  

นอกจากเห็นอะ ไรผิดสังเกตบ้าง  จริงหรือ ไม่จริง ไม่ค�านึง  พวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตู่ว่าผีกัน

เท่านั้น  จะมาหวังค�าตักเตือนดีชอบอะ ไรจากเทวดา  แม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลา  

แต่มนุษย์ก็มิ ได้สน ใจจะรู้เทวดาเลย  แล้วจะ ให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธี ใด  เป็นเรื่อง 

จน ใจทีเดียว  ปล่อยตามกรรมของ ใครของเรา ไว้อย่างนั้นเอง  แม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรม 

เสวยอยู่ทุกขณะ  ถ้าปราศจากกรรมแล้ว  เทวดาก็ ไปนิพพาน ได้เท่านั้นเอง  ท่านจะพากันอยู่ ให้

ล�าบาก ไปนานอะ ไรกัน  

 ท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่า  พวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือ  ถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ 

ไปนิพพานกัน ได้  และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือ  เขาตอบท่านว่า   

ท�า ไมจะ ไม่รู้ท่าน  ก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ ใดมาสั่งสอน โลกก็ล้วนแต่สอน ให้พ้นทุกข์ ไปนิพพานกัน

ทั้งนั้น  มิ ได้สอน ให้จมอยู่ ในกองทุกข์  แต่สัตว์ โลก ไม่สน ใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลย  

จึง ไม่มี ใครคิดอยาก ไปนิพพานกัน  ค�าว่านิพพาน พวกเทวดาจ�า ได้อย่างติด ใจจากพระพุทธเจ้าแต ่

ละองค์ทีม่าสัง่สอนสัตว์ โลก  แต่เทวดากม็กีรรมหนาจึงยงั ไม่พ้นจากภพของเทวดา ให้ ได้ ไปนพิพานกนั  

จะ ได้หมดปัญหา ไม่ต้องวกเวียนถ่วงตนดังที่เป็นอยู่นี้  ส่วนความทุกข์นั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้ว ไม่ว่าสัตว์

จ�าพวก ใดต้องมีทุกข์ ไปตามส่วนของกรรมดี – ชั่วที่มีมากน้อย ในตัวสัตว์  

 ท่านถามเทวดาว่า  พระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่แยะ ไหม ? เขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกัน

ท่าน  แต่ ไม่มากนัก โดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบ�าเพ็ญอยู่ ในป่า ในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แล  

ท่านถามว่าส่วนฆราวาสเล่ามบ้ีาง ไหม ? เขาตอบว่า  มีเหมือนกนั  แต่มีน้อยมาก  และต้องเป็นผู้ ใคร่ 

ทางธรรมปฏบิตั ิ  ใจผ่อง ใสถึงรู้ ได้  เพราะกายพวกเทวดานั้นหยาบส�าหรับพวกเทวดาด้วยกัน   

แต่ก็ละเอียดส�าหรับมนุษย์จะรู้เห็น ได้ทั่ว ไป  นอกจากผู้มี ใจผ่อง ใสจึงจะรู้จะเห็น ได้ ไม่ยากนัก  ท่าน

ถามเขาว่า  ที่ธรรมท่านว่าพวกเทวดา ไม่อยากมาอยู่ ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้น 

เหม็นสาบคาวอย่าง ไรบ้าง  ขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมา ไม่เหม็นคาวบ้างหรือ  ท�า ไมถึง 

พากันมาหาอาตมาบ่อยนัก  เขาตอบว่า  มนุษย์ที่มีศีลธรรมมิ ใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจ  ยิ่งเป็นที่

หอมหวนชวน ให้เคารพบชูาอย่างยิง่และอยากมาเยีย่มฟังเทศน์อยูเ่สมอ ไม่เบ่ือเลย  มนษุย์ทีเ่หม็นคาว

น่ารังเกียจคือมนุษย์ที่เหม็นคาวศีลธรรม  รังเกียจศีลธรรม  ไม่สน ใจ ในศีลธรรม  มนุษย์ประเภทที่

เบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศ ใน โลกท้ังสามแต่ชอบ ในสิง่ทีน่่ารังเกยีจของท่านผู้ดมีศีลีธรรมทัง้หลาย  



99

มนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจจริง ไม่อยากเข้า ใกล้และเหม็นคาวฟุ้ง ไป ไกลด้วย  แต่เทวดามิ ได้ต้ังข้อ 

รังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่าง ใด   หากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังนี้

 เวลาท่านเล่าเรื่องเทวดาภูตผีชนิดต่าง ๆ   ให้ฟัง  ผู้ฟังเคลิ้ม ไปจนลืมตัวและลืมเวล�่าเวลา   

ลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ไปตาม ๆ  กัน  ประหนึ่งตนก็ ใคร่รู้อย่างนั้นบ้าง  และคิดว่าจะรู้จะเห็น 

อย่างนั้นบ้าง ในวันหนึ่งข้างหน้า  แล้วท�า ให้เกิดความกระหยิ่มต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมา   

กับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจ�าเป็น ให้ฟัง  ยิ่งท�า ให้อยาก 

รูเ้รื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากพ้นทุกข์ ไปนิพพาน ในบางครั้ง  พอรู้ตัวเกิดตก ใจและต�าหน ิ

ตนว่า  อ๋อ เรานี่จะเริ่มบ้า ไปเสียแล้ว  แทนที่จะคิด ไป ในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอน  แต่กลับ ไป

คว้าและงมเงา ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว  ก็ท�า ให้รู้สึกตัว ไปพักหนึ่ง  พอเผลอก็คิด ไปอีกแล้ว  ต้องคอย

ปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อย

 เวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาพวกภูตผีชนิดต่าง ๆ  มาเยี่ยมท่าน  รู้สึกน่าฟังมาก  เฉพาะพวก

ภูตผีรู้สึกมีผีอันธพาลเช่นกับมนุษย์เรา  ถ้าพวก ใดชอบก่อความ ไม่สงบมาก  เขาต้องจับพวกนั้น 

มาขังรวมกัน ไว้ ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเอง  ขัง ไว้เป็นพวก ๆ  เป็นห้อง ๆ  เต็มห้องขัง 

แต่ละห้อง  มีทั้งผีอันธพาลหญิง  ผีอันธพาลชาย  และอันธพาลประเภท โหดร้ายทารุณ  จ�าพวก

ทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วย  มองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตา ให้ ไม่ยอมรับ  

พวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมือง ใหญ่ โตมาก  มีหัวหน้าปกครอง 

ดูแลเหมือนกัน  ผีที่มีอุปนิสัย ใฝ่บุญกุศลก็มีอยู่แยะ  พวกผีธรรมดาและผีจ�าพวกอันธพาลเคารพ

นับถือมาก  เพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพมาก  ผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมาก 

ตามหลักธรรมชาติ   มิ ใช่การประจบประแจง  

 ท่านเล่าว่า  ที่ว่าบาปมีอ�านาจน้อยกว่าบุญนั้น  ท่าน ไปพบเห็น ในเมืองผีเป็นพยาน 

อีกประเด็นหนึ่ง  คือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระ เช่น มาเกิดเป็นภูตผี  แต่นิสัย ใจคอ 

ในทางบุญนั้น ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอ�านาจมากด้วย  เพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผี 

ได้เป็นจ�านวนมากมาย  เพราะเมืองผี ไม่มีการถือพวกถือพ้องเหมือนเมืองมนุษย์เรา  แต่ถืออ�านาจ

ตามหลักกรรม  แม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็น ไป ไม่ ได้เพราะกรรม ไม่อ�านวย ไปตามต้องขึ้นอยู่กับ

กรรมดี – ชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัว  อ�านาจที่ ใช้อยู่ ในเมืองมนุษย์จึงน�า ไป ใช้ ในปร โลก ไม่ ได้  ท่าน

เล่าตอนนี้รู้สึกพิสดารมาก  แต่จ�า ได้เพียงเล็กน้อยขาด ๆ  วิ่น ๆ  จึงขออภัยด้วย  เวลาท่านออกเที่ยว 

โปรดสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่ โดยทางสมาธิภาวนา  พอเขามองเห็นท่าน  เขารีบ 
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โฆษณาบอกกันมาท�าความเคารพเหมือนมนุษย์เรา  ท่านเดินผ่าน ไปตามที่ต่าง ๆ   ในที่ชุมนุมผีและ

ผ่าน ไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิง – ชาย  โดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พาน�าทางด้วยความเคารพเลื่อม ใสท่าน

มาก  และอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่าง ๆ   ให้ท่านฟัง  และอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่า

เป็นผู้มี ใจ โหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่น ไม่ ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควร  ต้องขัง ไว้ตามแต่ โทษหนักเบา

ของเขา  ค�าว่าภตูผีนัน้เป็นค�าท่ีมนษุย์เรา ให้ช่ือเขาต่างหาก  ความจรงิเขากเ็ป็นสตัว์ชนดิหนึง่เช่นเดยีว

กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ที่มีอยู่ ใน โลกทั่ว ไปตามภูมิของตน  

ก�ำลังเรำยังไม่พอ

 ท่านว่าที่ ใดมีป่ามีเขามากท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนาน  ไป ๆ  มา ๆ  อยู่ตาม

แถบเขานั้น ๆ   เมื่อท่านพักอยู่นครพนมและอบรมหมู่คณะนานพอสมควรแล้ว  ท�า ให้คิดถึงตัวเอง 

มากขึ้น  โดยค�านึงถึงความรู้สึกที่เคย โผล่ขึ้นเสมอว่าก�าลังเรายัง ไม่พอดังนี้  ถ้าจะฝืนอยู่กับหมู่คณะ  

ไปท�านองนี้ความเพียรก็ล่าช้า  ท่านว่าเท่าที่สังเกตดูนับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอน 

หมู่คณะอยู่ทางภาคอีสานรู้สึกว่าภูมิจิต ใจ ไม่ค่อยก้าว ไปรวดเร็วเหมือนอยู่องค์เดียว  จะต้อง

เร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพึง ใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วง ใยตัวเอง  

ประกอบกบัระยะนัน้ท่านรับ โยมมารดามาบวชเป็นอบุาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณ  ๖  ปี  จะ ไปมา

ทาง ใด ไม่ค่อยสะดวกท�า ให้เป็นอารมณ์ห่วง ใยอยู่เสมอ  เลยท�า ให้ท่านตัดสิน ใจจะเอา โยมมารดา 

ไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานี  มารดาท่านก็เห็นดีด้วย ไม่ขัดอัธยาศัย  จากนั้นท่านก็เริ่มพามารดา

ออกเดินทางจากนครพนม  โดยเดนิตัดตรง ไปภเูขาแถบหนองสงู  ค�าชะอ ี ออก ไปอ�าเภอเลิงนกทา

จังหวัดอุบล ฯ  ขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่ามีพระ – เณรติดตาม ไปด้วยมากมาย  ปีนั้น ไป 

จ�าพรรษาบ้านหนองขอน*  อ�าเภออ�านาจเจริญ  อุบล ฯ  มีพระ – เณรจ�าพรรษากับท่านมาก   

ขณะที่จ�าพรรษาอยู่นี้ก็ ได้ท�าการอบรมพระ – เณร  อุบาสก – สิกาอย่างเต็มก�าลัง  มีผู้คนพระ – เณร

เกิดความเชื่อเลื่อม ใสและอบรมกับท่านมากขึ้นเป็นล�าดับ

นิมิตพระแซงหน้ำแซงหลัง

 คืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัด  ท่านก�าลังเข้าที่ภาวนา  พอจิตสงบรวมลง ไปปรากฏเห็นพระเณร

จ�านวนมาก  ที่ค่อย ๆ  เดินตามหลังท่านมาด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อม ใสก็มี   

ที่เดินแซงหน้าท่าน ไปข้างหน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลน ไม่มีความเคารพและส�ารวมอินทรีย์เลยก็มี  ที่

ก�าลังจะหา โอกาสเดินแซงหน้าท่าน ไปด้วยท่าทางที่ ไม่มีระเบียบธรรมวินัยติดตัวเลยก็มี  พวกที ่

  *  ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ�านาจเจริญ
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ก�าลังเอา ไม้มีลักษณะเหมือน ไม้ผ่าครึ่งเหมือนหีบปิ้งปลามาคีบหัวอกท่านอย่างแน่นแทบหาย ใจ 

ไม่ ได้ก็ม ี  เมือ่เห็นความแตกต่างแห่งพระทัง้หลายทีแ่สดงอาการ ไม่มีความเคารพและท�าความ โหดร้าย

ทรมานท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ  กันเช่นนั้น  ท่านก็ก�าหนดจิตดูเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้า ให้ละเอียด  

ก็ทราบขึ้นมาทันที  ว่าจ�าพวกที่ค่อย ๆ  เดินตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงาม 

เป็นที่น่าเลื่อม ใส  นั้นคือจ�าพวกที่จะประพฤติปฏิบัติชอบตาม โอวาทค�าสั่งสอนท่าน  จะเป็นผู้เคารพ

เทิดทูนท่านและพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อ ไป ในอนาคต  จะสามารถท�าตน ให้เป็นประ โยชน์แก่

พระศาสนาตลอดหมู่ชนทั่ว ไป ได้  และสามารถจะยังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนา 

ให้คงที่ดีงามต่อ ไปเป็นที่น่าเคารพเลื่อม ใสทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วหน้ากัน  ซึ่ง

นับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนา ไว้ ได้ตามแบบอริยประเพณี ไม่เสื่อมสูญ  

 จ�าพวกที่เดินแซงหน้าท่าน ไปด้วยท่าทาง ไม่ระวังส�ารวม  นั้นคือจ�าพวกอวดรู้อวดฉลาด 

เข้า ใจว่าตนเรียนมากรู้มากปฏิบัติดียิ่งกว่าครูอาจารย์ผู้พาปฏิบัติด�าเนินด้วยสามีจิกรรมมาก่อน  ไม่

สน ใจเคารพเอื้อเฟื้อต่อการศึกษา ไต่ถามข้ออรรถข้อธรรม ใด ๆ   เพราะความส�าคัญตนว่าฉลาด

รอบรู้ทุกอย่าง  แล้วปฏิบัติตน ไปด้วยความส�าคัญนั้น ๆ   อันเป็นทางล่มจมแก่ตนและพระศาสนา

ตลอดประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องศึกษา  ต่างจะน�ายาพิษเพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้น ไป ใช้  

แล้วกลายเป็นผู้ท�าลายตนและหมู่ชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ให้เสียหาย ไปตาม  โดย ไม่รู้สึก

ระลึก ได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงามหรือ ไม่ประการ ใด  

 จ�าพวกที่ก�าลังคอยหา โอกาสเดินแซงหน้าท่าน ไป ในล�าดับต่อมา  นั้นคือจ�าพวกที่ก�าลังเริ่ม

ก่อตั้งความเสื่อมเสียแก่ตนและวงพระศาสนาต่อ ไปด้วยความส�าคัญผิดชนิดต่าง ๆ   ท�านองจ�าพวก

ก่อนซ่ึงเป็นจ�าพวกท่ีจะช่วยกันท�าลายตนและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวมดวง ใจของประชาชน 

ชาวพุทธ ให้ฉิบหายล่มจมลง ไป  โดยมิ ได้สน ใจว่าผิดหรือถูกประการ ใด  จ�าพวกที่เอา ไม้มาคีบหัวอก

ท่านนั้นคือจ�าพวกที่เข้า ใจว่าตนฉลาดรอบรู้และปฏิบัติ ไปด้วยความส�าคัญนั้น ๆ   โดยม ิได้ค�านึงว่า

ผิดหรือถูก  ทั้งที่ความจริงการปฏิบัตินั้นเป็นทางผิด  และยังมีส่วนกระทบกระเทือนวงพระศาสนา

และครอูาจารย์ทีพ่าด�าเนนิมาก่อน  ให้มีส่วนบอบช�า้เสียหาย ไปด้วย  ส่วนจ�าพวกหลังนีท้่านเล่าว่าท่าน

รู้ตัวและนามของพระนั้น ๆ  ด้วย  ที่มาท�า ให้ท่านล�าบาก ในเวลาต่อมา  คือพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่

ก่อน   เป็นแต่ออก ไปจ�าพรรษาอยู่ ไม่ห่างกันนัก   ซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาต ให้ออก ไป  

 เมือ่ก�าหนดดเูหตกุารณ์ทราบละเอยีดแล้ว  ท่านกม็าร�าพงึถงึพระจ�าพวกทีม่าท�าความทรมาน 

ให้ท่านล�าบากว่าเป็นพระท่ีมีความเคารพเลื่อม ใสและนับถือท่านมาก  ไม่น่าจะท�าอย่างน้ัน ได้   
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หลังจากนั้นท่านก็คอยสังเกตความเคลื่อน ไหวของบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมา  โดยมิ ได้แสดง

เรื่องที่ปรากฏ ในคืนวันนั้น ให้ ใครทราบเลย  ต่อมา ไม่กี่วันก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการ

หลายท่าน  และพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านและเป็นองค์ที่เป็นหัวหน้าพากันเอา ไม้มาคีบหัวอก

ท่านมาเยี่ยมท่านที่ส�านัก  ทั้งสองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ขอ ให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ประกาศ 

เรี่ย ไรเงินจากชาวบ้าน ในต�าบล  อ�าเภอนั้น  เพื่อสร้าง โรงเรียนขึ้น  ๒ – ๓  แห่งอันเป็นการช่วย 

ทางราชการอีกทางหนึ่งด้วย  โดยความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันมาก่อนแล้ว  ว่าท่านพระ

อาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อม ใสของประชาชนมาก  ท่านพูดอะ ไรขึ้นมาต้องส�าเร็จแน่นอน  จึง ได้

พากันมาหาท่าน ให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือ  พอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้ว  ท่านก็ทราบ

ทันทีว่าพระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการส�าคัญที่ท�า ให้ท่านล�าบากซ่ึงเทียบกับเอา ไม้มาคีบหัวอกท่าน   

โอกาสต่อ ไปท่าน ได้เรียกพระทั้งสองรูปนั้นมาอบรมสั่งสอน  เพื่อ ให้รู้สิ่งที่ควรหรือ ไม่ควรแก่เพศ

สมณะปฏิบัติผู้ตั้งอยู่ ในความสงบและส�ารวมระวัง  

 ที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่าน ได้ทราบว่า จิตเป็นธรรมชาติลึกลับและสามารถรู้ ได้ทั้งสิ่ง 

เปิดเผยและลึกลับ  ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบัน  ดังเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างมา

หลายเรื่อง  ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความเที่ยงตรงต่ออรรถธรรม  มิ ได้มีความคิดที่เป็น โลกามิส

แอบแฝงอยู่ด้วยเลย  ค�าพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละค�าจึงเป็นค�าที่ควรสะดุด ใจว่า 

มิ ใช่เป็นค�า โกหกหลอกลวงท่านผู้หนึ่งผู้ ใดทั้งที่อยู่ ใกล้ชิดและทั่ว ๆ   ไป ให้งมงายเสียหาย ไปด้วย 

แต่อย่าง ใด  เพราะค�าพูดท่านที่น�ามาลงนี้เป็นค�าพูดที่พูด ในวงจ�าเพาะพระที่อยู่ ใกล้ชิด  มิ ได้พูด 

ทั่ว ไป โดย ไม่มีขอบเขต  แต่ผู้เขียนอาจเป็นนิสัย ไม่ดีอยู่บ้างที่ตัดสิน ใจน�าเอาเรื่องท่านออกมา  

ความคิดก็เพื่อท่านที่สน ใจ ได้อ่านและพิจารณาดูบ้าง  ซึ่งอาจเกิดประ โยชน์เท่าที่ควร  เรื่องท่าน

พระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์และพิสดารอยู่มาก ในพระปฏิบัติสมัยปัจจุบัน  ทั้งภาคปฏิบัติและ

ความรู้ที่ท่านแสดงออกแต่ละประ โยค  การสั่งสอนบางประ โยคก็บอกตรง ๆ   บางประ โยคก็บอก 

เป็นอุบาย ไม่บอกตรง  ทั้งสิ่งที่ควรและ ไม่ควร  การท�านายทายทักทางจิต ใจนับแต่เรื่องขรัวตา 

ที่ชายเขาถ�้าสาริกาเป็นต้นเหตุมาแล้ว  ท่านระวังมาก  ทั้งที่อยากเมตตาสงเคราะห์บอกตาม 

ความคิดของผู้มาอบรมนั้น ๆ   แสดงออก ในทางผิด – ถูกต่าง ๆ   อย่างบริสุทธิ์ ใจ ในฐานะเป็นอาจารย์

สอนคน  แต่เวลาบอก ไปตามตรงว่าท่านผู้นัน้คดิอย่างนัน้ผดิ  ท่านผูน้ีค้ดิอย่างนีถู้กต้อง  แทนที่จะ 

 ได้รับประ โยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์  แต่ผู้รับฟังกลับคิด ไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายแก่ตน

แทบทั้งนั้น   ไม่ค่อยมาสน ใจตามเหตุผลและเจตนาสงเคราะห์เลย  
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 บางรายพอเห็นคิด ไม่ดีและเริ่มจะเป็นชนวนแห่งความเสียหายส่วน ใหญ่ท่านก็ตักเตือนบ้าง 

 โดยอุบาย  ไม่บอกตรง  เกรงว่าผู้ถูกเตือนจะกลัวและอายหมู่เพื่อน  เพียงเตือน ให้รู้สึกตัว 

มิ ได้ระบุนาม  แม้เช่นนั้นยังเกิดความรุ่มร้อนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลัง ไปต่อหน้าต่อตาท่านและ 

หมู่คณะก็ยังมี  เรื่องทั้งนี้จึงเท่ากับเตือน ให้รู้เท่าทันถึงอุบายวิธีสั่งสอน ไป ในตัวทุกระยะที่เหตุการณ์

เกี่ยวข้องบังคับอยู่  ต้องขออภัยหากเป็นความ ไม่สบาย ใจ ในบางตอนที่เขียนตามความจริงที่บันทึก

และจดจ�ามาจากท่านเองและจากครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราว ๆ  หลายท่านด้วยกัน  จึงมี

หลายเรื่องและหลายรสด้วยกัน  

 โดยมากสิ่งที่เป็นภัยต่อนักบวชนักปฏิบัติ  และนักบวชนักปฏิบัติชอบคิด โดย ไม่มีเจตนา

แต่เป็นนิสัยที่ฝังประจ�าสันดานมาดั้งเดิมก็คือ  อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

ธรรมารมณ์ของเพศที่เป็นวิสภาคกันนั่นแล  คือกัณฑ์เทศน์กัณฑ์เอกที่ท่านจ�าต้องเทศน์และเตือน 

ทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่เสมอ  มิ ได้รามือพอ ให้สบาย ใจ ได้บ้าง  การนึกคิดอย่างอื่น ๆ  ก็มี  แต่ถ้า ไม่

ส�าคัญนักท่านก็ท�าเป็น ไม่สน ใจ  ที่ส�าคัญอย่างยิ่งก็เวลาประชุมฟังธรรมซึ่งท่านต้องการความสงบ 

ทั้งทางกายและทาง ใจ  ไม่ต้องการอะ ไรมารบกวนทั้งผู้ฟังและผู้ ให้ โอวาท  จุดประสงค์ก็เพื่อ ได้รับ

ประ โยชน์จากการฟังจริง ๆ   ใครเกิด ไปคะนองคิดเรื่องแสลงเพศแสลงธรรมขึ้นมา ในขณะนั้น  ฟ้า

มักจะผ่าเปรี้ยง ๆ  ลง ในท่ามกลางความคิดที่ก�าลังคิดเพลิน  และท่ามกลางที่ประชุม  ท�าเอาผู้ก�าลัง

กล้าหาญคิดแบบ ไม่รู้จักตายตัวสั่นแทบสลบ ไป ในขณะนั้น  ทั้งที่ ไม่ ได้ระบุตัวบุคคล  แต่ระบุเรื่องที่

คิดซึ่งเป็นเรื่องกระตุก ใจของผู้ก�าลังคิดเรื่องนั้นอย่างส�าคัญ  แม้ผู้อื่น ในที่ประชุมก็พลอยตก ใจและ

บางรายตัวสั่น ไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้างขณะเผลอ  

 ถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อย ๆ  ขณะฟังเทศน์  ปรากฏว่าจิต ใจผู้ฟังหมอบและมีสติระวังตัวอย่าง 

เข้มงวดกวดขัน  บางรายจิตรวมสงบลงอย่างเต็มที่ก็มี ในขณะนั้น  ผู้ ไม่รวมขนาดนั้นก็อยู่ ในเกณฑ์

สงบ  และระวงัตัวเพราะกลัวฟ้าจะลงเปรีย้ง  หรอืเหยีย่วจะลง โฉบเอาศรีษะขณะ ใดก ็ไม่รูถ้้าเผลอคิด 

ไม่เข้าเรื่อง ในขณะนั้น  ฉะนั้น ผู้ที่อยู่กับท่านจึงมีหลัก ใจเป็นที่มั่นคง ไป โดยล�าดับ  อยู่กับท่าน ไป 

นานเท่า ไรก็ยิ่งท�า ให้นิสัยทั้งภาย ในภายนอกกลมกลืนกับนิสัยท่าน ไป ไม่มีสิ้นสุด  ผู้ ใดอดทนอยู่กับ

ท่าน ได้นาน ๆ  ด้วยความ ใฝ่ ใจยอมเป็นผ้าขี้ริ้ว ให้ท่านดุด่าสั่งสอน  คอยยึดเอาเหตุเอาผลจากอุบาย 

ต่าง ๆ  ที่ท่านแสดง ในเวลาปรกติหรือเวลาแสดงธรรม  ไม่ลดละความสังเกต  และพยายามปฏิบัติ

ตน ให้เป็น ไปตามท่านทุกวันเวลา  นิสัยความ ใคร่ธรรมและหนักแน่น ในข้อปฏิบัติทุกด้านนี่แล  จะ

ท�า ให้เป็นผู้มั่นคงทางภาย ในขึ้นวันละเล็กละน้อยจนสามารถทรงตัว ได้  ที่ ไม่ค่อย ได้หลักเกณฑ์จาก

การอยู่กับท่าน  โดยมากมักจะเพ่งเล็งภายนอกยิ่งกว่าภาย ใน  เช่น กลัวท่านดุด่าบ้าง  เวลาคิด ไป
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ต่าง ๆ  ตามเร่ืองความ โง่ของตน  พอถูกท่านว่า ให้บ้างเลยกลัว โดยมิ ได้คิดจะแก้ตัวสมกับ ไปศึกษา

อบรมกับท่าน  เพื่อหาความดี ใส่ตัว  ไม่มีเหตุมีผลอะ ไรเลย  ไปอยู่กับท่านก็ ไปแบบเรา  อยู่แบบ

เรา  ฟังแบบเรา  คิด ไปร้อยแปดแบบเราที่เป็นทางดั้งเดิม  อะ ไร ๆ  ก็เป็นแบบเราซึ่งมีกิเลสหนาอยู่

แล้ว  ไม่มีแบบท่านเข้ามาแทรกบ้างเลย  เวลาจากท่าน ไปก็จ�าต้อง ไปแบบเรา  ที่เคยเป็นมาอย่าง ไร 

ก็เป็น ไปอย่างนั้น  ชื่อว่าความดี ไม่มีอะ ไรเปลี่ยนแปลงพอ ให้เป็นที่น่าชมเชย  แต่ความชั่วที่ทับถม

จน ไม่มองเห็นตัวนั้นยิ่งสั่งสมขึ้นทุกวันเวลา ไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอ  ผลจึงเป็นคนอาภัพอยู่เสมอ  

ไม่มีสิ่ง ใดมาฉุดลากพอ ให้กลับฟื้นตัว ได้บ้างเลย  ถ้า ไปอยู่กับท่านแบบที่ว่านี้  จะอยู่นานเท่า ไร 

ก็ ไม่ผิดอะ ไรกับทัพพีอยู่กับแกงที่มีรสอร่อย  แต่ทัพพีจะ ไม่รู้เรื่องอะ ไรกับแกง  นอกจาก ให้เขาจับ 

โยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ ไม่ ได้หยุดหย่อนเท่านั้น  กิเลสตัณหาเครื่องพอกพูนความชั่ว ไม่มีประมาณ 

จับเรา โยนลงกองทุกข์หม้อนั้นหม้อนี้ก็ท�านองเดียวกัน  

 ผู้เขียนก็นับเข้า ในจ�านวนถูกจับ โยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ด้วย โดย ไม่สงสัย  เพราะชอบขยัน

หมั่นเพียร  แต่สิ่งหนึ่งนั้นคอยกระซิบ ให้ขี้เกียจ  ชอบ ไปแบบท่าน  อยู่แบบท่าน  ฟังแบบท่าน   

คิดแบบท่านอย่างเป็นอรรถเป็นธรรม  แต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบ ให้ ไปแบบเรา  อยู่แบบเรา  ฟัง

แบบเรา  คิดแบบเรา  อะ ไร ๆ  ก็กระซิบ ให้เป็นแบบเราที่เคยเป็นมาดั้งเดิม  และกระซิบ ไม่อยาก 

ให้เปลี่ยนแปลงอะ ไรทั้งนั้น  สุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิทและยอมท�าตามแบบดั้งเดิม  เราจึง 

เป็นคนดั้งเดิม ไม่มีอะ ไรเปลี่ยนแปลง ในทางดีขึ้น  พอ ให้ตัวเองและผู้อื่น ได้ชมเชยบ้าง  ค�าว่า 

‘ดัง้เดมิ’ จงึเป็นเร่ือง ใหญ่ส�าหรับเราและ ใคร ๆ   จนมีรากฝังลกึอยูภ่าย ใน  ยากทีจ่ะถอดถอนออก ได้ 

ถ้า ไม่สังเกตสอดรู้ความเป็นมาและเป็น ไปของตนอย่างเอา ใจ ใส่จริง ๆ

 พอตกหน้าแล้ง  ท่านพระอาจารย์มั่น  ก็เริ่มพา โยมมารดาท่านออกเดินทาง  พาพักบ้าน 

ละคืนสองคืน ไปเรื่อย  จนถึงบ้านและพักอยู่ที่บ้านท่านนานพอควร  ให้การอบรมมารดาและ 

ชาวบ้านพอมีความอบอุ่น โดยทั่วกัน  แล้วก็ลา โยมมารดาและญาติออกเดินทาง  ธุดงค์ ไปเรื่อย ๆ    

โดยมุ่งหน้าลง ไปทางภาคกลาง  ไปแบบธุดงคกรรมฐาน ไม่รีบ ไม่ด่วน  เจอหมู่บ้านหรือสถานที่มี

น�้าท่าสมบูรณ์  ก็กางกลดลงที่นั้นแล้วพักบ�าเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็น ใจ  พอมีก�าลังกายก�าลัง ใจ

แล้วก็เดินทางต่อ ไป  สมัย โน้นเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้น  รถรา ไม่มีเหมือนสมัยนี้  ท่านว่า  ท่านมิ ได ้

เร่งรีบกบัเวล�า่เวลา  จุด ใหญ่อยูท่ี่การภาวนาเท่านัน้  เดนิทางท้ังวนักเ็ท่ากบัเดินจงกรมภาวนา ไปทัง้วนั  

 ขณะท่านจากหมูค่ณะเดนิทางลงมากรุงเทพ ฯ เพยีงองค์เดยีวนัน้  เหมือนช้างสารตวั ใหญ่ออก

จาก โขลงเทีย่วหากนิ ในป่าล�าพังตัวเดียว  เป็นความเบากายเบา ใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามออก
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จากหัวอกที่เคยหนักหน่วงถ่วงกายถ่วง ใจมานาน  กายก็เบา  ใจก็เบา  ขณะเดินทางด้วยวิธีจงกรม

ภาวนา ไปแถบทุ่งกว้างที่มีสับกันเป็นตอน ๆ   แต่ภาย ใน ใจ ไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดดแผดเผา

เลย  บรรยากาศคล้ายกับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทาง ให้มีความสะดวกสบาย ไปเป็นล�าดับ  บน

บ่าที่เต็ม ไปด้วยบริขารของพระธุดงค์ มีบาตร กลด เป็นต้น  ซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกันตามปรกติ

ก็พอท�าความล�าบาก ให้พอดู  แต่ ในความรู้สึกกลับ ไม่หนักหนาอะ ไรเลย  กายกับ ใจที่ถอดถอน

ความกังวลจากหมู่คณะออกหมดแล้ว  จึงเป็นเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศ ในขณะนั้น  เพราะ

หมดอาลัยหายห่วง โดยประการทั้งปวง  โยมมารดาก็ ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิ  จนมีหลักฐาน 

ทางจิต ใจอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้ว  มีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นต้น ไป  

 นี่เป็นค�าร�าพึงบริกรรมภาวนา ไปตามทาง  ซึ่งท่าน ใช้เป็นบทธรรมเตือนสติตัวเองมิ ให้

ประมาท  เดินทาง โดยวิธีจงกรมภาวนา ไปตามสายทางที่ปราศจากผู้คนสัญจร ไปมา  ขณะเดินทาง

ตอนกลางวันแดดก�าลังร้อนจัด  มองดูมีต้น ไม้ ใบหนาตามชายป่าทีเ่หน็ว่าเหมาะกแ็วะเข้า ไปอาศยัพกั

พอหายเหนือ่ยนัง่ภาวนาสงบอารมณ์ ใต้ร่ม ไม้ ให้ ใจเย็นสบาย  ตกบ่าย ๆ  อากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็

เริ่มออกเดินทางต่อ ไป  ด้วยท่าทางของผู้เห็นภัย ในวัฏฏสงสาร  มีสติสัมปชัญญะประคอง ใจ ไปถึง

หมู่บ้านกี่หลังคาเรือนพอ ได้อาศัยเขา โคจรบิณฑบาตก็พอแล้ว  ไม่ต้องการความเหลอืเฟืออะ ไรมาก 

ไปกว่านัน้  ตามองหาทีพ่กัอยูห่่าง ไกลจากหมู่บ้านพอประมาณ  และแวะพัก ไปเป็นทอด ๆ  แล้วแต่

ท�าเลเหมาะสมจะพักภาวนาสะดวกเพียง ไร  บางแห่งที่เป็นความสะดวกแก่การบ�าเพ็ญก็พักอยู่เป็น

เวลานาน   แล้วเดินทางต่อ ไป  

 ท่านเล่าว่าตอนเดินทาง ไปถึงดงพญาเย็น  ระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาต่อกัน  มีป่าเขา

ล�าเนา ไพรมากท�า ให้เกิดความช่ืนบานหรรษา  คิดอยากพักอยู่ที่นั้นนาน ๆ  เพื่อบ�าเพ็ญเพียรเสริม

ก�าลัง ใจท่ีกระหายต่อการอยู่คนเดียว ในป่า ในเขามานาน  เมื่อมาเจอท�าเลเหมาะ ๆ  เข้าก็อยาก 

พักภาวนาอยู่ที่นั้นเป็นเวลานาน  แล้วค่อยผ่าน ไปเรื่อย  พัก ไปเรื่อย  ท่านว่าท่านก็เพลิดเพลิน ไป

กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ  เหมือนกัน  เพราะป่าเขาแถบนั้นมีสัตว์นานาชนิดชุกชุมมาก  มีอีเก้ง  หมู  กวาง  

ลิง  ค่าง  บ่าง  ชะนี  เสือ  ช้าง  อีเห็น  ไก่ป่า  ไก่ฟ้า  หมี  เม่น  กระจ้อน  กระแต  เว้น 

สัตว์เล็ก ๆ  ที่เที่ยวหากินเป็นประจ�าเสีย  สัตว์นอกนั้นยังพากันมาเที่ยวหากิน ในเวลากลางวัน  ท่าน

เคยเจอเขาบ่อยซึ่งเขาก็ ไม่แสดงอาการกลัวท่านนัก  ป่าแถบนี้แต่ก่อน ไม่มีบ้านผู้บ้านคน  ถึงมีก็อยู่

ห่าง ๆ  กันและมีเพียง  ๓ – ๔ หลังคาเรือน  ตั้งอยู่เป็นหย่อม ๆ  ซึ่งอาศัยท�า ไร่ข้าวและปลูกสิ่งต่าง ๆ  

เป็นอาชีพ  ตั้งอยู่ตามชายเขาระหว่างทางที่ผ่าน ไป  ท่านอาศัยชาวบ้านเหล่านั้นเป็น โคจรบิณฑบาต 

ไปเป็นระยะ ๆ   หมู่บ้านที่อยู่แถบนั้นเขามีศรัทธา ในพระธุดงค์ดีมาก  พวกนี้อาศัยสัตว์ป่าเป็นอาหาร  
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เพราะสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ  มีมาก  เวลาพักอยู่กับเขา ได้รับความสะดวกแก่การบ�าเพ็ญมาก  เขา ไม่

มารบกวน ให้เสียเวลาเลย  ต่างคนต่างอยู่และต่างท�าหน้าที่ของตน  ปรากฏว่าการเดินทางเป็น ไป

ด้วยความสะดวกราบรื่นทั้งทางกายและทาง ใจจนถึงกรุงเทพ ฯ ด้วยความสวัสดี

ท่ำนขึ้นเชียงใหม่บ�ำเพ็ญควำมเพียรขั้นแตกหัก

 ท่านเข้าพักวัดปทุมวัน  ท่านว่า  การขึ้น – ล่องระหว่างกรุงเทพ ฯ กับภาคอีสานท่านขึ้น – 

ล่องเสมอ  บางเที่ยวขึ้นรถ ไฟ ไปลงเอาที่สุดรถ ไฟ ไปถึง  เพราะแต่ก่อนรถ ไฟยัง ไม่ถึงที่สุดทาง   

บางเที่ยวก็เดินธุดงค์ ไป – มาเรื่อย ๆ  ก็มี  เวลาท่านพักและจ�าพรรษาที่วัดปทุมวัน  ได้มาศึกษา

อรรถธรรมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลี ฯ ที่วัดบรมนิวาสเสมอ  ออกพรรษาแล้ว  หน้าแล้งท่าน 

เจ้าคุณอุบาลี ฯ จะ ไปเชียง ใหม่  ท่านนิมนต์ท่านอาจารย์ ไปเชียง ใหม่ด้วย  ท่านเลย ไปเที่ยวทาง

เชียง ใหม่กับท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ  ขณะนั่งรถ ไฟ ไปเชียง ใหม่ท่านเล่าว่า  ท่านเข้าสมาธิภาวนา ไป

เรื่อย ๆ  เกือบตลอดทาง  มีพักนอนบ้างก็เวลารถ ไฟออกจากกรุงเทพ ฯ ไปถึงลพบุรี  พอถึงอุตรดิตถ์  

รถจะเริ่มเข้าเขา  ท่านก็เริ่มเข้าสมาธิภาวนาแต่บัดนั้นเป็นต้น ไป  จนจะถึงสถานีเชียง ใหม่ถึง ได ้

ถอนจิตออกจากสมาธิเพราะขณะจะเริ่มท�าสมาธิภาวนา  ท่านตั้งจิต ไว้ว่าจะ ให้จิตถอนออกจาก

สมาธิต่อเมื่อรถ ไฟจวนเข้าถึงตัวเมืองเชียง ใหม่  แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ภาวนาต่อ ไป  โดยมิ ได้สน ใจ

กับอะ ไรอีก

 ขณะนั่งท�าสมาธิ ไม่นานประมาณ  ๒๐  นาที  จิตก็รวมลงสู่ความสงบถึงฐานของสมาธิอย่าง

เต็มที่  จากขณะนั้นแล้ว  ก็ ไม่ทราบว่ารถ ไฟวิ่งหรือหา ไม่  มีแต่จิตที่แน่วลงสู่ความสงบระงับตัวจาก

สิ่งภายนอกทั้งมวล  ไม่มีอะ ไรปรากฏ  แม้ที่สุดกายก็ ได้หาย ไป ในความรู้สึกเป็นจิตที่ดับสนิทจาก

การรับรู้และรบกวนจากสิ่งต่าง ๆ   เป็นเหมือน โลกธาตุ ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่เลย  ประหนึ่ง ได้ดับ ไป 

พร้อมกับความคิดปรุงและความส�าคัญรับรู้ต่าง ๆ  ของขันธ์ โดยสิ้นเชิง  ขณะนั้นเป็นความรู้สึกว่า

กายหาย ไป  รถ ไฟและเสียงรถหาย ไป  ผู้คน โดยสาร ในรถ ไฟหาย ไป  ตลอดสิ่งต่าง ๆ  ที่เคยเกี่ยวข้อง

กันกับจิต ได้หาย ไปจากความรู้สึก โดยสิ้นเชิง  สิ่งที่เหลืออยู่ ในเวลานั้นก็น่าจะเป็นสมาธิสมาบัต ิ

อย่างเดียวเท่านั้น  เพราะ ในขณะนั้นมิ ได้ส�าคัญตนว่าอยู่ ในที่เช่น ไร  จิตทรงตัวอยู่ ในลักษณะนี้

ตลอดมา  แต่  ๒๐  นาทีแรกเริ่มสมาธิจนถึงชานเมืองเชียง ใหม่  จึง ได้ถอนตัวออกมาเป็นปรกติจิต  

ลืมตาขึ้นมองดูสภาพทั่ว ไปก็พอดีเห็นตึกรามบ้านช่องขาวดาดาษ ไปทุกทิศทุกทาง  จากนั้นก็เริ่ม

ออกจากที่และเตรียมจะเก็บสิ่งของบริขาร  มองดูผู้คน ในรถรอบ ๆ  ข้าง  ต่างพากันมองมานัยน์ตา

จับจ้องมองดูท่านอย่างพิศวงสงสัย ไปตาม ๆ  กัน  รู้สึกจะเป็นที่ประหลาด ใจของคน ในรถ ไฟทั้งขบวน
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นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่รถ ไฟลงมา ไม่น้อยเลย  มาทราบ ได้ชัดเจนเอาตอนท่านจะขนสิ่งของบริขารลง

จากรถ  ขณะที่รถจะถึงที่  เจ้าหน้าที่รถ ไฟต่างมาช่วยขนสิ่งของลงรถช่วยท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

แจ่ม ใสทั้งที่ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย  ทั้งคน โดยสารและเจ้าหน้าที่รถ ไฟต่างยืนมองท่านจนวาระ

สุดท้ายอย่าง ไม่กระพริบตา ไปตาม ๆ  กัน  แม้ก่อนจะลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่รถ ไฟและคน โดยสารมา

ถามท่านว่า  ท่านอยู่วัด ไหน  และท่านจะเดินทาง ไป ไหนต่อ ไป  ท่านก็ ได้ตอบว่า  ท่านเป็นพระ

อยู่ตามป่า ไม่ค่อยมีหลักฐานวัดวาแน่นอนนัก  และตั้ง ใจจะมาเที่ยววิเวกตามเขาแถบนี้  เจ้าหน้าที ่

รถ ไฟและผู้ โดยสารบางคนก็ถามท่านด้วยความเอื้อเฟื้อเลื่อม ใสว่า  ขณะนี้ท่านจะ ไปพักวัด ไหนและ

มีผู้มารับหรือตามส่งหรือยัง  ท่านแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่รถ ไฟและเรียนว่ามีผู้มารับเรียบร้อย

แล้ว  เพราะท่าน ไปกับท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ซึ่งเป็นพระผู้ ใหญ่และเป็นที่เคารพเลื่อม ใสของชาวเมือง

เป็นอย่างยิ่งนับแต่เจ้าผู้ครองนครลงมาถึงพ่อค้าประชาชน

 ขณะนั้นปรากฏว่ามีผู้คนพระเณร ไปรอรับท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ อยู่คับคั่ง  แม้รถยนต์ซึ่งเป็น 

ของหายาก ในสมัยนั้น  แต่ก็ปรากฏว่ามีรถ ไปรอรับอยู่หลายคัน  ทั้งรถข้าราชการและพ่อค้า

ประชาชน   รับท่านเจ้าคุณ ฯ จากสถานีมาวัดเจดีย์หลวง

 เมื่อประชาชนทราบว่าท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ มาพักที่วัดเจดีย์หลวง  จังหวัดเชียง ใหม่  ต่างก็

มากราบนมัสการเยี่ยมและฟัง โอวาทท่าน  ใน โอกาสที่ประชาชนมามากนั้น  ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ 

ได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์แสดงธรรม ให้ประชาชนฟัง  ปรากฏว่าท่านแสดงธรรม  

ไพเราะเพราะพริ้งจับ ใจท่านผู้ฟังมากมาย  ไม่อยาก ให้จบลงง่าย ๆ   เทศน์กัณฑ์นั้นทราบว่า 

ท่านเริ่มแสดงแต่ต้นอนุบุพพิกถาข้ึน ไปเป็นล�าดับจนจบลง ในท่ามกลางแห่งความเสียดายของ

พทุธศาสนิกชนท่ีก�าลังฟังเพลิน  พอเทศน์จบลงท่านลงมากราบพระเถระแล้วหลีกออก ไปหาทีพ่กัผ่อน

ตามอัธยาศัย  

 ขณะนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ  ได้กล่าวชมเชยธรรมเทศนาของท่าน ในท่ามกลางบริษัท

ว่า  ท่านมั่นแสดงธรรม ไพเราะมาก  หาผู้เสมอเหมือน ได้ยาก  และแสดงธรรมเป็นมุต โตทัย  คือ 

แดนแห่งความหลุดพ้นที่ผู้ฟัง ไม่มีที่น่าเคลือบแคลงสงสัย  นับว่าท่านแสดง ได้อย่างละเอียดลออ

ดีมาก  แม้แต่เราเองก็ ไม่อาจแสดง ได้ ในลักษณะแปลก ๆ   และชวน ให้ฟังเพลิน ไปอย่างท่านเลย  

ส�านวน โวหารของพระธุดงคกรรมฐานนี้แปลกมาก  ฟังแล้วท�า ให้ ได้ข้อคิดและเพลิน ไปตาม ไม่มี

เวลาอิ่มพอและเบื่อง่ายเลย  
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 ท่านเทศน์ ในสิ่งที่เราเหยียบย�่า ไป – มาอยู่นี่แล  คือสิ่งที่เราเคยเห็นเคย ได้ยินอยู่เป็นประจ�า  

แต่มิ ได้สน ใจคิดและน�ามาท�าประ โยชน์  เวลาท่านเทศน์ผ่าน ไปแล้วถึงระลึก ได้  ท่านมั่นท่านเป็น

พระกรรมฐานองค์ส�าคัญที่ ใช้สติปัญญาตามทางมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ไว้จริง ๆ   ไม่น�ามา

เหยียบย�่าท�าลาย ให้กลายเป็น โลก ๆ  เลว ๆ   ไปเสียดังที่เห็น ๆ  กัน  ท่านเทศน์มีบทหนักบทเบาและ

เน้นหนักลงเป็นตอน ๆ   พร้อมทั้งการคลี่คลายความสลับซับซ้อนแห่งเนื้อธรรมที่ลึกลับ  ซึ่งพวกเรา 

 ไม่อาจแสดง ได้ออกมาอย่างเปิดเผย  และสามารถแยกแยะธรรมนัน้ ๆ  ออกมาชีแ้จง ให้เราฟัง ได้อย่าง 

ถึง ใจ โดย ไม่มีปัญหาอะ ไรเลย  นับว่าท่านฉลาดแหลมคมมาก ในเชิงเทศนาวิธีซึ่งหาตัวจับ ได้ยาก  

อาตมาแม้เป็นอาจารย์ท่าน   แต่ก็ยก ให้ท่าน   ส�าหรับอุบายต่าง ๆ  ที่เรา ไม่สามารถซึ่งมีอยู่เยอะแยะ  

 เฉพาะท่านมั่นท่านสามารถจริง  อาตมาเองยังเคยถามปัญหาขัดข้อง ใจที่ตน ไม่สามารถ 

แก้ ได้ โดยล�าพังกับท่าน  แต่ท่านยังสามารถแก้ ได้อย่างคล่องแคล่วว่อง ไวด้วยปัญญา  เราพลอย 

ได้คติจากท่าน ไม่มีประมาณ  อาตมาจะมาเชียง ใหม่จึง ได้นิมนต์ท่านมาด้วย  ซึ่งท่านก็เต็ม ใจมา 

 ไม่ขัดข้อง  ส่วน ใหญ่ท่านอาจเห็นว่าที่เชียง ใหม่เรามีป่ามีภูเขามาก  สะดวกแก่การแสวงหาที่วิเวก  

ถึง ได้ตกลง ใจมากับอาตมาก็เป็น ได้  เป็นแต่ท่านมิ ได้แสดงออกเท่านั้นเอง  พระอย่างท่านมั่น 

เป็นพระที่หา ได้ยากมาก  อาตมาแม้จะเป็นผู้ ใหญ่กว่าท่าน  แต่ก็เคารพเลื่อม ใสธรรมของท่านอยู่

ภาย ใน  ท่านเองก็ยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออาตมามาก  จนละอายท่าน ในบางคราว  ท่าน 

พักอยู่ที่พอสมควรแล้วก็ออกแสวงหาที่วิเวกต่อ ไป  อาตมาก็จ�าต้องปล่อยตามอัธยาศัยท่านไม่กล้า 

ขัด ใจ  เพราะพระจะหาแบบท่านมั่นนี้รู้สึกยากจะหา ได้อย่างยิ่ง  เมื่อท่านมีเจตนามุ่งต่อธรรม 

อย่างยิ่ง  เราก็ควรอนุ โมทนา  เพื่อท่านจะ ได้บ�าเพ็ญประ โยชน์แก่ตนและประชาชน  พระ – เณร   

ในอนาคตอัน ใกล้นี้  

 ท่านผู้ ใดมีข้อข้อง ใจเกีย่วกบัการอบรมภาวนากเ็ชิญ ไปศึกษา ไต่ถามท่าน  จะ ไม่ผดิหวงัแน่นอน  

แต่กรุณาอย่า ไปขอตะกรุดวิชาคาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันชาตรีความแคล้วคลาดปลอดภัยต่าง ๆ  

ที่ผิดทางจะเป็นการ ไปรบกวนท่าน ให้ล�าบาก โดยมิ ใช่ทาง  บางทีท่านอาจ ใส่ปัญหาเจ็บแสบเอาบ้าง 

จะว่าอาตมา ไม่บอก  เพราะท่านมั่นมิ ใช่พระประเภทนั้น  ท่านเป็นพระจริง ๆ  และสั่งสอนคน ให้

เห็นผิดเห็นถูก เห็นชั่วเห็นดี และเห็นบาปเห็นบุญจริง ๆ   มิ ได้สั่งสอนออกนอกลู่นอกทาง ไปจาก 

คลองธรรม   ท่านเป็นพระปฏิบัติจริงและรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไว้จริง ๆ

 เท่าที่ ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วรู้สึก ได้ข้อคิดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง ใคร ๆ   ไม่อาจพูด ได้อย่าง

ท่านเลยเท่าที่ผ่านมา ในสมัยปัจจุบัน  อาตมาเคารพเลื่อม ใสท่านมากภาย ใน ใจ โดยที่ท่าน ไม่ทราบ
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ว่าอาตมาเคารพท่าน  ถ้าท่าน ไม่ทราบด้วยญาณเอง  เพราะมิ ได้พูด ให้ท่านฟัง  ท่านเป็นพระที่ 

น่าเคารพบูชาจริง ๆ   และอยู่ ในข่ายแห่งปุญญักเขตตัง โลกัสสะขั้น ใดขั้นหนึ่งแน่นอน ไม่สงสัย  แต่

ท่านเองมิ ได้แสดงตัวว่าเป็นพระที่ตั้งอยู่ ในธรรมขั้นนั้น ๆ   หากพอรู้ ได้ ในเวลาสนทนากัน โดยเฉพาะ 

ไม่มี ใครเข้า ไปเกี่ยวข้องด้วย  

 อาตมาเองเชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ ในอริยธรรมขั้นสามอย่างเต็มภูมิ  ทั้งนี้ทราบจากการแสดงออก

แห่งธรรมที่ท่านรู้เห็น  แม้ท่านจะ ไม่บอกภูมิที่บรรลุ  ว่าภูมินั้น ๆ   แต่ก็ทราบ ได้อย่าง ไม่มีข้อ

สงสัย  เพราะธรรมที่ท่านแสดง ให้ฟังเป็นธรรม ในภูมินั้น ๆ  แน่นอน  ไม่ผิดกับปริยัติที่แสดง ไว้  ท่าน 

เป็นพระที่มีความเคารพและจงรักภักดีต่ออาตมามากตลอดมา  ไม่เคยแสดงอากัปกิริยากระด้าง

วางตัวเย่อหยิ่งแต่อย่าง ใด ให้เห็นเลย  นอกจากวางตัวแบบผ้าขี้ริ้ว  ซึ่งเห็นแล้วอดเลื่อม ใสอย่าง

จับ ใจ ไม่ ได้ทุก ๆ  ครั้ง ไปเท่านั้น  นี่เป็นค�าของเจ้าคุณอุบาลี ฯ กล่าวชมเชยท่านพระอาจารย์มั่น 

ในที่ลับหลัง ให้ญาติ โยมและพระเณรฟังหลังจากท่านแสดงธรรมจบลงแล้วหลีก ไป  พระที่ ได้ยิน 

ค�าชมเชยนี้แล้วน�า ไปเล่า ให้ท่านฟัง  ท่านจึงน�าเรื่องนี้มาเล่า ให้คณะลูกศิษย์ฟังเวลามี โอกาสดี ๆ    

ค�าว่า “มุต โตทัย” ที่มี ในชีวประวัติย่อของท่านซึ่งพิมพ์แจก ในงานฌาปนกิจศพท่าน  ก็เป็นนิมิต 

ตกนาม ไปจากค�าชมเชยของท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ครั้งนั้นสืบต่อมา  ทราบว่าท่าน ไปพักบ�าเพ็ญเพียร

อยู่ที่จังหวัดเชียง ใหม่เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๒  จนถึง  พ.ศ. ๒๔๘๓  จึง ได้ ไปจังหวัดอุดร ฯ ตามค�าอาราธนา

ของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  วัด โพธิสมภรณ์  จังหวัดอุดรธานี  ตอนเกี่ยวกับอุดร ฯ จะรอเขียนลง 

ข้างหน้าเมื่อเรื่องท่านด�าเนิน ไปถึง

 ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวง  จังหวัดเชียง ใหม่  พอสมควรแล้ว  ก็กราบลาท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ 

เพื่อ ไปเที่ยวแสวงหาที่วิเวกตามอ�าเภอต่าง ๆ  ที่มีป่ามีเขามาก  ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ก็อนุญาตตาม

อัธยาศัย  ท่านเริ่มออกเที่ยวครั้งแรกที่จังหวัดเชียง ใหม่  ทราบว่าท่าน ไปเที่ยวองค์เดียว  จึงเป็น 

โอกาสอันเหมาะอย่างยิ่งที่ช่วย ให้ท่านมีตนเป็นผู้เดียว ในการบ�าเพ็ญเพียรอย่างสม ใจที่หิวกระหาย

มานาน  นับแต่สมัยที่อยู่เกลื่อนกล่นกับหมู่คณะมาหลายปี  เพิ่ง ได้มีเวลาเป็นของตน ในคราวนั้น  

ทราบว่าท่านเที่ยววิเวก ไปทางอ�าเภอแม่ริม  เชียงดาว  เป็นต้น  เข้า ไปพัก ในป่า ในเขาตามนิสัย   

ทั้งหน้าแล้งหน้าฝน  

 การบ�าเพ็ญเพียรคราวนี้ท่านเล่าว่าเป็นความเพียรขั้นแตกหัก  ท่านพร�่าสอนตนว่าคราวนี้จะ

ดีหรือ ไม่ดี จะเป็นหรือจะตายต้องเห็นกันแน่นอน  เรื่องอื่น ๆ   ไม่มียุ่งเกี่ยวแล้ว  เพราะความสงสาร

หมู่คณะและการอบรมสั่งสอนก็ ได้ท�าเต็มความสามารถมาแล้ว  ไม่มีทางสงสัย  ผลเป็นประการ ใด 
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ก็เห็นประจักษ์มาบ้างแล้ว  บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะสงสารตัวเองอบรมสั่งสอนตัวเอง  ยกตัวเอง ให้พ้น

จากสิ่งมืดมิดปิดบังที่มีอยู่ภาย ใน ให้พ้น ไป  ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีภาระเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะ 

เป็นชีวิตที่เกลื่อนกล่นทนทุกข์จนเหลือทน  แทบ ไม่มีเวลาปลีกตัวออก ได้  แม้จะมีสติปัญญาพอ 

เป็นเครื่องพาหลบซ่อนผ่อนคลายความทุกข์ ได้บ้าง ไม่เผาลนจนเกิน ไปก็ตาม  แต่ก็จ�าต้องยอมรับว่า

เป็นชีวิตที่กระเสือกกระสนอดทนต่อความทุกข์ร้อนอยู่นั่นเอง  การบ�าเพ็ญก็น้อย  ผลที่จะพึง ได้รับ 

ก็นิดเดียว   ไม่สมกับความเหนื่อยยากล�าบากมานาน  

 บัดนี้เป็น โอกาสท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งที่ ได้หลีกออกมาบ�าเพ็ญอยู ่คนเดียว ในสถานที ่

เปล่าเปลี่ยว ไม่เก่ียวข้องกับสิ่ง ใด  นี่คือชีวิตของบุคคลผู้เดียว ไม่เก่ียวเกาะ  นี่คือสถานท่ีอยู ่

ที่บ�าเพ็ญ ที่เป็นและที่ตายของบุคคลผู้มุ่งตัดความเยื่อ ใยทั้งภาย ในภายนอกออกจาก ใจ  มิ ให้มีสิ่ง 

กังวลเศษเหลืออยู่พอเป็นเชื้อแห่งภพ – ชาติอันเป็นที่ ไหลมาแห่งกองทุกข์ท้ังมวลซ่ึงจะตามมา 

บีบบังคับ ให้จ�าต้องทรมานต่อ ไป ไม่มีเวลาจบสิ้นลง ได้  นี่คือสถานที่ของผู้มีความเพียรตามติดเพื่อ

ประชิดต่อสิ่งที่เคยก่อภพก่อชาติอันเป็นจอมฉลาดทางปลิ้นปล้อนหลอกลวง ให้พลอยหลงตามอยู่

ภาย ใน ให้ขาดกระเด็น ไปจาก ใจ ใน ไม่ช้า  อย่ามัวพะว้าพะวงกับสิ่ง โน้นสิ่งนี้ คน โน้นคนนี้  อันเป็น

เรื่องของเรือพ่วงที่เพียบด้วยภาระหนัก  จะ ไป ไม่ถึง ไหนและ ใกล้ต่อความอับปาง  ทั้งห่างเหินต่อ 

ฝั่งแห่งพระนิพพาน  เมื่อถึงที่หมายตาม ใจหวังแล้วความเมตตาสงสารจะดับ ไปตามกิเลสความเห็น

แก่ตวั  ไม่เหลยีวแลผู้ ใดท่ีก�าลังตกทุกข์กข็อ ให้รูก้นั ในวงแห่งความบรสิทุธิท์ีก่�าลงัมุ่งม่ันหวัน่เกรงกลวั 

จะ ไม่ถึงอยู่เวลานี้  ขณะนี้จงห่วง ใยตัวเอง  เมตตาตัวเอง  ให้พอกับความหวังด้วยความเพียรของ 

ผู้เป็นศิษย์พระตถาคตผู้ปรากฏเด่นทางความเพียร ไม่ลดละและถอยก�าลัง  

 เราทราบหรือยังว่า  เวลานี้เรามาท�าความเพียรพยายามเพื่อข้าม โลกข้ามสงสาร  มีพระ

นิพพานเป็นหลักชัย ไกลกังวลและพ้นทุกข์ โดยประการทั้งปวง  ถ้าทราบแล้วประ โยคพยายามของผู้

จะข้าม โลกสมมุติท่านด�าเนินกันอย่าง ไรบ้าง  พระศาสดาผู้ทรงพาด�าเนินและประกาศสอนธรรม ไว้  

ท่านพาด�าเนินและสอน ไว้อย่าง ไร  ท่านสอน ไว้ว่าพอรู้เห็นอรรถธรรมบ้างแล้ว ให้เริ่มห่วงนั้นห่วงนี้

จนลืมตัวหรืออย่าง ไร ?  แรกเริ่มที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาแก่หมู่ชน โดยมีพระองค์และ

พระสาวก ไม่กี่องค์ที่ควรช่วยพุทธภาระ ให้เบาลงและเพื่อพระศาสนา ได้แพร่ ไป ในหมู่ชนกว้างขวาง

โดยรวดเรว็  ข้อนัน้ควรอย่างยิง่  ส�าหรับเรา ไม่เข้า ในลกัษณะนัน้  จงึควรเหน็ตนเป็นส�าคญั ในขณะนี้  

เมื่อตนชอบยิ่งแล้วประ โยชน์เพ่ือผู้อ่ืนจะค่อยตามมาอย่างแยก ไม่ออก  นี่จัดว่าเป็นผู้รอบคอบและ 

ไม่เนิ่นช้า  ควรน�ามาขบคิดเพื่อเป็นคติแก่ตัวเรา  
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 เวลานี้เราก�าลังเข้าอยู่ ในสนามรบเพื่อชิงชัยระหว่างกิเลสกับมรรคคือข้อปฏิบัติ  เพื่อช่วงชิง

จิต ให้พ้นจากความเป็นสมบัติสองเจ้าของ  มาครองเป็นเอกสิทธิ์แต่ผู้เดียว  ถ้าความเพียรย่อหย่อน  

ความฉลาด ไม่พอ  จิตจ�าต้องหลุดมือตก ไปอยู่ ในอ�านาจของฝ่ายต�่าคือกิเลสและพา ให้เป็นวัฏฏจักร 

หมนุเพือ่ความทุกข์ร้อน ไปตลอดอนนัตกาล  ถ้าเราสามารถด้วยความเพยีรและความฉลาดแหลมคม  

จิตจ�าต้องตกมาอยู่ ในเงื้อมมือและเป็นสมบัติอันล้นค่าของเราแต่ผู้เดียว  คราวนี้เป็นเวลาที่เราจะ 

รบรันฟันแทงกับกิเลสอย่างสะบั้นหั่นแหลก  ไม่รีรอย่อหย่อนอ่อนก�าลัง  โดยเอาชีวิตเข้าประกัน  

ถ้า ไม่ชนะก็ยอมตายกับความเพียร โดยถ่ายเดียว ไม่ยอมถอยหลังพังทลาย ให้กิเลสหัวเราะเยาะเย้ย

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอาย ไปนาน  ถ้าชนะเราก็ครองอิสระอย่างสมบูรณ์ ไปตลอดกาล  ทางเดินของ

เรามีทางเดียวเท่านี้  คือต้องสู้จนถึงตายกับความเพียรเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้น  ไม่มีทางอื่น 

เป็นทางออกตัว  เหล่านี้เป็น โอวาทที่ท่านพร�่าสอนตัวเอง ให้เกิดความกล้าหาญเพื่อชัยชนะอันเป็น

ความสมหวังดัง ใจหมาย  ต่อ ไปก็เป็นประ โยคแห่งความเพียรที่ด�าเนินตามกฎข้อบังคับแบบตายตัว 

ทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน  เว้นแต่ขณะหลับเท่านั้น  นอกนั้นเป็นความเพียร ไป 

ตลอดสาย  สติกับปัญญาหมุนรอบความสัมผัสภายนอกและความคิดภาย ใน  มีสติกับปัญญาเป็น 

ผู้วินิจฉัย ไต่สวนเรื่องที่เกิดกับ ใจ ไม่ยอม ให้ผ่าน ไป ได้  เพราะสติปัญญาขั้นนี้เป็นธรรมจักรหมุน 

รอบตัวอยู่ตลอดเวลา   ไม่นิยมอิริยาบถ  

 ท่านเล่าความเพียรตอนนี้  ผู้ฟังทั้งหลายต่างนั่งตัวแข็งเหมือน ไม่มีลมหาย ใจ ไปตาม ๆ  กัน  

เพราะเกิดความอัศจรรย์ ในธรรมท่านอย่างสุดขีด  เหมือนท่านเปิดประตูพระนิพพานออก ให้ดูทั้งที่ 

ไม่เคยรู้ว่าพระนิพพานเป็นเช่น ไรเลย  แม้องค์ท่านเองก็ปรากฏว่าก�าลังเร่งฝีเท้าคือความเพียรเพื่อ

บรรลุพระนิพพานอย่างรีบด่วนอยู่เช่นกัน ในขณะนั้น  หากแต่ธรรมที่ท่านเล่าเพียงขั้นก�าลังด�าเนิน

นั้นเป็นธรรมที่ผู้ ไม่เคย ได้ยินมาก่อนจะทรงตัวอยู่ ไม่ ได้   จ�าต้อง ไหวตามด้วยความอัศจรรย์อยู่ โดยดี

 ท่านเล่าว่าจิตท่านทรงอริยธรรมขั้น ๓ อย่างเต็มภูมิมานานแล้ว  แต่ ไม่มีเวลาเร่งความเพียร

ตาม ใจชอบเพราะภารกิจเกี่ยวกับหมู่คณะมีมากตลอดมา  พอ ได้ โอกาสคราว ไปพักท่ีเชียง ใหม ่

จงึ ได้เร่งความเพียรเตม็เมด็เตม็หน่วย  และก ็ได้อย่าง ใจหมาย ไปทกุระยะสถานท่ีบรรยากาศกอ็�านวย  

พืน้เพของจิตท่ีเป็นมาดัง้เดมิกอ็ยู ่ในข้ันเตรยีมพร้อม  สขุภาพทางร่างกายกส็มบูรณ์ควรแก่ความเพยีร 

ทุก ๆ  อิริยาบถ  ความหวัง ในธรรมขั้นสุดยอด  ถ้าเป็นตะวันก็ก�าลังทอแสงอยู่แล้วทุกขณะจิต  ว่า

แดนพ้นทุกข์กับเราคงเจอกัน ใน ไม่ช้านี้  ท่านเทียบจิตกับธรรมและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุนัข ไล่เนื้อ

ตัวอ่อนก�าลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ที่จนมุมรอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อจะตกเข้าสู่ปากและบดเคี้ยว 

 ให้แหลกละเอียดอยู่เท่านั้น  ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น  เพราะเป็นจิตที่สัมปยุตด้วยมหาสติมหาปัญญา  
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ไม่มีเวลาพลั้งเผลอตัวแม้ ไม่ตั้ง ใจระวังรักษา  เนื่องจากเป็นสติปัญญาอัต โนมัติหมุนกับเหตุการณ์

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ไป โดยล�าพังตนเอง  เมื่อทราบเหตุผลแล้วปล่อยวาง ไว้ตามเป็นจริง  ไม่ต้องมีการ

บังคับบัญชาเหมือนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติ  ว่าต้องพิจารณาสิ่งนั้น  ต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้  อย่าเผลอตัวดังนี้  

แต่เป็นสติปัญญาที่มีเหตุมีผลอยู่กับตัวอย่างพร้อมมูลแล้ว  ไม่จ�าต้องหาเหตุหาผลหรืออุบายต่าง ๆ

มาพร�่าสอนสติปัญญาขั้นนี้ ให้ออกท�างาน  

 เพราะ ในอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาท�างานของสติปัญญาขั้นนี้ตลอด ไป  ไม่

ขาดวรรคขาดตอน  เหมือนน�้าซับน�้าซึมที่ ไหลรินอยู่ตลอดหน้าแล้งหน้าฝน  โดยถือเอาอารมณ ์

ที่คิดปรุงจากจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพื่อหามูลความจริงจากความคิดปรุงนั้น ๆ   ขันธ์สี ่

คือ นามขันธ์ ได้แก่ เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  นี่แลคือสนามรบของสติปัญญาขั้นนี้   

ส่วนรูปขันธ์เริ่มหมดปัญหามาแต่ปัญญาขั้นกลางที่ท�าหน้าที่เพื่ออริยธรรมขั้น  ๓  คือ อนาคามีธรรม

นั้นแล้ว  อริยธรรมขั้น  ๓  นี้ต้องถือรูปขันธ์เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างเต็มที่และละเอียด

ถี่ถ้วนจนหมดทางสงสัยแล้วผ่าน ไปอย่างหายห่วง  เมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันธ์เป็นธรรมจ�าเป็นที่ต้อง

พิจารณา ให้รู้แจ้งเห็นจริง  ทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่  และดับ ไป โดยมีอนัตตาธรรมเป็นที่รวมลง  คือ

พิจารณาลง ในความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลหญิง – ชาย – เรา – เขา  ไม่มีค�าว่าสัตว์บุคคล เป็นต้น

เข้า ไปแทรกสิงอยู ่ในนามธรรมเหล่านัน้เลย  การเหน็นามธรรมเหล่านีต้้องเหน็ด้วยปัญญาหยัง่ทราบ

ตามหลักความจริงจริง ๆ   ไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะเนเดาเอาตามนิสัยของมนุษย์

ที่ชอบด้นเดามาประจ�าสันดาน  ความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราว 

ฟ้ากับดิน  ความเห็นด้วยสัญญาพา ให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่ก�าลัง

หลงมาก   จึงมีทิฏฐิมานะมาก ไม่ยอมลง ใครง่าย ๆ   

 เราพอทราบ ได้เวลาสนทนาธรรมกนั ในวงนกัศกึษาทีต่่างรูด้้วยความจดจ�าด้วยกัน  สภาธรรม

มักจะกลายเป็นสภามวยฝีปากกันอยู่เสมอ  โดย ไม่จ�ากัดชาติชั้นวรรณะและเพศวัยเลย  เพราะ 

ความส�าคัญตนพา ให้เป็น ไปจนลืมมรรยาทความเคารพอันดีงามต่อกันตามประเพณีของมนุษย์ 

ผู้มีธรรม  ส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความส�าคัญมั่นหมาย

ต่าง ๆ  อันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อย ใหญ่ออก ไป โดยล�าดับที่ปัญญาหยั่งถึง  ถ้าปัญญาหยั่งลง โดย 

ทั่วถึงจริง ๆ  กิเลสทั้งมวลก็พังทลาย ไปหมด  ไม่มีกิเลสชนิด ใดจะทนต่อสติปัญญาขั้นยอดเยี่ยม ไป ได้   

ฉะนั้น สติปัญญาจึงเป็นอาวุธขั้นน�าของธรรมที่กิเลสท้ังมวล ไม่หาญสู้ ได้แต่ ไหนแต่ ไรมา  พระ

ศาสดา ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติปัญญา  พระสาวก ได้บรรลุถึงพระอรหัตต์ก็เพราะสติปัญญา

ความรู้จริงเห็นจริง  มิ ได้ถอดถอนกิเลสด้วยสัญญาความคาดหมายหรือเดาเอาเฉย ๆ  เลย  นอกจาก
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น�ามา ใช้พอเป็นแนวทาง ในขั้นเริ่มแรกเท่านั้น  แม้เช่นนั้นก็จ�าต้องระวังสัญญาจะแอบแฝงตัวขึ้นมา

เป็นความจริง ให้หลงตามอยู่ทุกระยะมิ ได้นิ่งนอน ใจ  การประกาศพระศาสนาเพื่อความจริงแก่ โลก

ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวก  ทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้น  ดังนั้นผู้ปฏิบัติ

ทางจิตตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาจะแอบเข้าท�าหน้าที่แทนปัญญา  โดยรู้เอาหมายเอาเฉย ๆ  

แต่กิเลสแม้ตัวเดียวก็ ไม่ถอดออกจาก ใจบ้างเลย  และอาจกลายเป็นท�านองว่า ‘ความรู้ท่วมหัวแต่

เอาตัว ไป ไม่รอด’ ก็ ได้  ธรรมขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แลที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่กาลามชนว่า ไม่ ให้เชื่อ 

แบบสุ่มเดาแบบคาดคะเน  ไม่ ให้เชือ่ตาม ๆ  กนัมา  ไม่ ให้เชือ่ตามครอูาจารย์ทีค่วรเชือ่ ได้ เป็นต้น   

แต่ ให้เชือ่ด้วยปัญญาทีห่ยั่งลงสู่หลักความจริงด้วยตัวเองซึ่งเป็นความรู้ที่แน่ ใจอย่างยิ่ง  พระพุทธเจ้า

และสาวกอรหันต์ท่านมิ ได้มีคนประกันรับรองว่าท่าน ได้บรรลุธรรมจริงอย่างนั้น  ไม่จริงอย่างนี้  แต่

สันทิฏฐิ โกมีอยู่กับทุกคนถ้าปฏิบัติตามธรรมที่แสดง ไว้ โดยสมควรแก่ธรรม  

 ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า  ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้มีความเพลิดเพลินจนลืมเวล�่าเวลา  ลืมวัน 

ลืมคืน ลืมพักผ่อนหลับนอน  ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  จิตตั้งท่าแต่จะสู้กิเลสทุกประเภทด้วย 

ความเพียรเพื่อถอดถอนมันพร้อมทั้งราก  โดย ไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นเกรงอะ ไรเลย  นับแต่

ออกจากวัดเจดีย์หลวง ไปบ�าเพ็ญ โดยล�าพังองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตนทุก ๆ  ระยะ  ไม่ปล่อย ให้

วันคืนผ่าน ไปเปล่า  ไม่นานนักเลยก็ ไปถึงบึง ใหญ่ชื่อ  ‘หนองอ้อ’ และ ‘อ้อนี่เอง’  คือนับแต่ขณะ 

ปลีกออก ไป   จิตท่านเริ่มแสดงตัวอย่างผาด โผนเหมือนม้าอาชา ไนยตวัองอาจ  

 ท้ังจะเหาะเหินเดนิฟ้า  ท้ังจะด�าดนิและบินขึน้บนอากาศ  ทัง้จะออกรูส้ิง่ต่าง ๆ  ไม่มีประมาณ

บรรดามีอยู่ ใน โลกธาตุ  ทั้งจะขุดค้นรื้อถอนกิเลสภาย ใน ใจ ให้หมดสิ้น ไปประหนึ่ง ในอึด ใจเดียว

เพราะความสามารถอาจหาญของสติปัญญาที่ถูกกักขังบังคับ ไว้ด้วยภาระเกี่ยวกับหมู่คณะเป็นเวลา

นาน  มิ ได้ออกแล่น ในห้วงมหาสมมุติมหานิยม  เพื่อชมและเลือกเฟ้นกลั่นกรอง ให้สุดสติปัญญา

ที่แสนอยากรู้มานาน  คราวนั้นจึงสบ โอกาสวาสนาอ�านวย  สติปัญญาจึงแผลงฤทธิ์ทะยานออก

ล่องหนค้นดู ไตร โลกธาตุ  ทั้งภาย ในภายนอกวิ่งออกวิ่งเข้าแหวกว่ายผุดขึ้นด�าลง  ทั้งปลดทั้งปลง 

ทั้งปล่อยทั้งวาง ทั้งตัดทั้งฟัน ทั้งขยี้ท�าลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอย่างสุดก�าลัง  เหมือนปลา ใหญ่

สนุกแหวกว่ายหัวหางกลางตัว ในทะเลหลวงฉะนั้น  

 จิตมองคืน ไปข้างหลังที่ผ่านมาแล้วเห็นแต่ความตีบตันมืดมิดและเต็ม ไปด้วยภัยนานาชนิด

สุดที่จะรั้งรออยู่ ได้  ใจสั่นริก ๆ  เพื่อหาทางรอดพ้น  มอง ไปข้างหน้าเหน็มแีต่ความสง่าผ่าเผยเวิง้ว้าง

สว่าง ไสวสดุความรูค้วามเหน็ทีจ่ะพรรณนา ให้จบสิน้ลง ได้  และยากที่จะน�ามาเขียนลงเพื่อท่าน ได้
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อ่านอย่างสม ใจ  จึงขออภัย ไว้ด้วย ในตอนที่ ไม่สามารถจะน�ามาลง  ซึ่งมีอยู่มากมายตามที่ท่านเล่า 

ให้ฟัง

 ในเวลา ไม่นาน  นักนับแต่ท่านออกรีบเร่งตักตวงความเพียรด้วยมหาสติมหาปัญญาซึ่ง 

เป็นสติปัญญาธรรมจักรหมุนรอบตัวและรอบสิ่งเกี่ยวข้อง ไม่มีประมาณตลอดเวลา  ในคืนวันหนึ่ง

เวลาดึกสงัด  ท่านนั่งสมาธิภาวนาอยู่ชายภูเขาที่มีหินพลาญกว้างขวางและเตียน โล่ง  อากาศก ็

ปลอด โปร่งดี  ท่านว่าท่านนั่งอยู่ ใต้ร่ม ไม้ซึ่งตั้งอยู่ โดดเดี่ยวเพียงต้นเดียวมี ใบดกหนาร่มเย็นดี  ซึ่ง 

ในตอนกลางวันท่านก็เคยอาศัยนั่งภาวนาที่นั้นบ้าง ในบางวัน  แต่ผู้เขียนจ�าชื่อต้น ไม้และที่อยู่ ไม่ ได้

ว่าเป็นต�าบลอ�าเภอและชายเขาอะ ไร  เพราะขณะฟังท่านเล่าก็มีแต่ความเพลิดเพลิน ในธรรมท่าน

จนลืมคิดเรื่องอื่น ๆ   ไปเสียหมด  หลังจากฟังท่านผ่าน ไปแล้วก็น�าธรรมที่ท่านเล่า ให้ฟัง ไปบริกรรม

ครุ่นคิดแต่ความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นถ่ายเดียวว่า  ตัวเรานี้จะเกิดมาเสียชาติและจะน�าวาสนา

แห่งความเป็นมนุษย์นี้ ไปทิ้งลง ในตม ใน โคลนที่ ไหนหนอ  จะมีวาสนาบารมีพอมีวัน โผล่หน้าขึ้นมา

เห็นธรรมดวงเลิศดังท่านบ้างหรือเปล่าก็ทราบ ไม่ ได้ดังนี้  จึงลืม ไปเสียสิ้น  มิ ได้สน ใจว่าจะมีส่วน

เกี่ยวข้องเรื่องราวกับท่าน ในวาระต่อ ไป   ดัง ได้น�าประวัติท่านมาลงอยู่ขณะนี้

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นบรรลุธรรมอัศจรรย์

 นับแต่ตอนเย็น ไปตลอดจนถึงยามดึกสงัดของคืนวันนั้น  ท่านว่า ใจมีความสัมผัสรับรู้อยู่กับ

ปัจจยาการ  คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นต้น เพียงอย่างเดียว  ทั้งเวลาเดินจงกรมตอนหัวค�่า   

ท้ังเวลานั่งเข้าที่ภาวนา  จึงท�า ให้ท่านสน ใจพิจารณา ในจุดนั้น โดยมิ ได้สน ใจกับหมวดธรรมอื่น ใด   

ตั้งหน้าพิจารณาอวิชชาอย่างเดียวแต่แรกเริ่มนั่งสมาธิภาวนา  โดยอนุ โลมปฏิ โลมกลับ ไปกลับมาอยู ่

ภาย ในอันเป็นที่รวมแห่งภพ – ชาติกิเลสตัณหามีอวิชชาเป็นตัวการ  เริ่มแต่  ๒๐  น.  คือ  ๒  ทุ่ม

ที่ออกจากทางจงกรมแล้วเป็นต้น ไป  ตอนนี้เป็นตอนส�าคัญมาก ในการรบของท่านระหว่างมหาสติ

มหาปัญญาอันเป็นอาวุธคมกล้าทันสมัยกับอวิชชาซึ่งเป็นข้าศึกที่เคยทรงความฉลาด ในเชิงหลบหลีก

อาวธุอย่างว่อง ไวแล้วกลับยงิ โต้ตอบ ให้อีกฝ่ายหนึง่กลบัพ่ายแพ้ยบัเยนิ ไม่เป็นท่า  และครองต�าแหน่ง 

กษัตริย์วัฏฏจักรบนหัว ใจสัตว์ โลกต่อ ไปตลอดอนันตกาล   ไม่มี ใครกล้าต่อสู้กับฝีมือ ได้  

 แต่ขณะที่ต่อยุทธสงครามกันกับท่านพระอาจารย์มั่น ในคืนวันนั้น  ประมาณเวลาราวตี  ๓   

ผลปรากฏว่าฝ่ายกษัตริย์วัฏฏจักรถูกสังหารท�าลายบัลลังก์ลงอย่างพินาศขาดสูญ  ปราศจากการ

ต่อสู้และหลบหลีก ใด ๆ  ทั้งสิ้น  กลายเป็นผู้สิ้นฤทธิ์ สิ้นอ�านาจ สิ้นความฉลาดทั้งมวลที่จะครอง

อ�านาจอยู่ต่อ ไป  ขณะกษัตริย์อวิชชาดับชาติขาดภพลง ไปแล้วเพราะอาวุธสายฟ้าอันสง่าแหลมคม 
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ของท่านสังหาร  ท่านว่า  ขณะนั้นเหมือน โลกธาตุหวั่น ไหว  เสียงเทวบุตรเทวดาทั่ว โลกธาต ุ

ประกาศก้องสาธุการเสียงสะเทือนสะท้าน ไปทั่วพิภพ  ว่าศิษย์พระตถาคตปรากฏขึ้น ใน โลกอีก 

หนึ่งองค์แล้ว  พวกเราทั้งหลายมีความยินดีและเป็นสุข ใจกับท่านมาก  แต่ชาวมนุษย์คง ไม่มี โอกาส

ทราบ  อาจมัวแต่เพลิดเพลินหาความสุขทาง โลกเกินขอบเขต  ไม่มี ใครสน ใจทราบว่า  ธรรม

ประเสริฐ ในดวง ใจเกิดขึ้น ในแดนมนุษย์เมื่อสักครู่นี้  

 พอขณะอัศจรรย์กระเทือน โลกธาตุผ่าน ไป เหลือแต่ ‘วิสุทธิธรรม’ ภาย ใน ใจ  อันเป็น

ธรรมชาติแท้ซึ่งแผ่ซ่าน ไปทั่วสรรพางค์ร่างกายและจิต ใจ  แผ่กระจาย ไปทั่ว โลกธาตุ ในเวลานั้น   

ท�า ให้ท่านเกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ตัวเองมากมายจน ไม่สามารถจะบอกกับ ใคร ได้   

ที่เคยมีเมตตาต่อ โลกและสน ใจจะอบรมสั่งสอนหมู่คณะและประชาชนมาดั้งเดิมเลยกลับกลาย 

หายสูญ ไปหมด  เพราะความเห็นธรรมภาย ใน ใจว่าเป็นธรรมละเอียดและอัศจรรย์  จนสุดวิสัย 

ของมนุษย์จะรู้เห็นตาม ได้  และเกิดความท้อ ใจ  จนกลายเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย ไม่คิดจะ 

สั่งสอน ใครต่อ ไป ในขณะนั้น   คิดจะเสวยธรรมอัศจรรย์ ในท่ามกลาง โลกสมมุติแต่ผู้เดียว  

 ใจหนัก ไปทางร�าพึงร�าพันถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครู  ทรงรู้จริงเห็นจริงและ

สั่งสอนเว ไนยเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจริง ๆ   ไม่มีค�า โกหกหลอกลวงแฝงอยู่ ในพระ โอวาทแม้บทเดียว 

บาทเดียวเลย  แล้วกราบ ไหว้บูชาพระคุณท่าน ไม่มีเวลาอิ่มพอตลอดคืน  จากนั้นก็คิดเมตตาสงสาร

หมู่ชนเป็นก�าลังที่เห็นว่าสุดวิสัยจะสั่งสอน ได้  โดยถือเอาความบริสุทธิ์และอัศจรรย์ภาย ใน ใจมา

เป็นอุปสรรคว่า  ธรรมนี้มิ ใช่ธรรมของคนมีกิเลสจะครอง ได้  ถ้าสั่งสอน ใครก็เกรงจะถูกหาว่าเป็นบ้า   

ว่า ไปหาเร่ืองอะ ไรมาส่ังสอนกนั  คนด ีๆ  มีสตสิตงัอยูบ้่าง  เขาจะ ไม่น�าเรือ่งท�านองนีม้าสอนกนัดังนี้

กนัทั่ว โลก  จะ ไม่มี ใครอาจรู้เห็นตาม ได้พอเป็นพยาน ให้เกิดก�าลัง ใจ ในการสั่งสอน  นอกจากอยู่ ไป 

คนเดียวอย่างนี้พอถึงวันตายเท่านั้น  ก็พอแล้วกับความหวังที่อุตส่าห์เสาะแสวงมาเป็นเวลานาน  

อย่าหาเรื่องร้าย ใส่ตัวเองเลย   จะกลายเป็นว่าท�าคุณกลับ ได้ โทษ   โปรดสัตว์กลับ ได้บาป ไปเปล่า ๆ   

 นี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านขณะที่ค้นพบธรรมอัศจรรย์ ใหม่ ๆ   ยังมิ ได้คิดอะ ไร ให ้

กว้างขวางออก ไปพอมีทางเชื่อม โยงถึงการอบรมสั่งสอนตามแนวศาสนธรรมที่พระศาสดาพา

ด�าเนินมา  ในวาระต่อมาค่อยมี โอกาสทบทวนธรรมที่รู้เห็นและปฏิปทาเครื่องด�าเนิน  ตลอดตัวเอง

ที่รู้เห็นธรรมอยู่ขณะนั้นว่าก็เป็นมนุษย์เดินดินกินผักกินหญ้าเหมือน โลกทั่ว ๆ   ไป  ไม่มีอะ ไรพิเศษ

แตกต่างกันพอจะเป็นบุคคลพิเศษสามารถอาจรู้เฉพาะผู้เดียว  ส่วนผู้อื่น ไม่สามารถทั้งที่มีอ�านาจ

วาสนาสามารถรู้ ได้อาจมีอยู่จ�านวนมาก  จึงเป็นความคิดเห็นที่เหยียบย�่าท�าลายอ�านาจวาสนาของ
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เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความ ไม่รอบคอบกว้างขวางซึ่ง ไม่เป็นธรรมเลย  เพราะปฏิปทาเครื่อง

ด�าเนินเพื่อมรรคผลนิพพานพระศาสดาม ิได้ประทาน ไว้เฉพาะบุคคลคนเดยีว  แต่ประทาน ไว้เพ่ือ โลก

ทัง้มวล  ทัง้ก่อนและหลงัการเสด็จปรินิพพาน  ผู้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานตามพระองค์ด้วยปฏิปทาที่

ประทาน ไว้มจี�านวนมหาศาลเหลือท่ีจะนบัจะประมาณ  มิ ได้มีเฉพาะเราคนเดยีวท่ีก�าลงัคดิมองข้าม 

โลกว่า ไร้สมรรถภาพอยูเ่วลานี้  

 พอพิจารณาทบทวนทั้งเหตุและผล ทั้งต้นและปลายแห่งพระ โอวาทที่ประกาศปฏิปทาทาง

ด�าเนินเพื่อมรรคเพื่อผล  ว่าเป็นธรรมสมบูรณ์สุดส่วนและควรแก่สัตว์ โลก โดยทั่ว ไป  ไม่ล�าเอียงต่อ 

ผู้หนึ่งผู้ ใดที่ปฏิบัติชอบอยู่  จึงท�า ให้เกิดความหวังที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นขึ้นมา  มีความพอ ใจที่จะ

อบรมสั่งสอนแก่ผู้มาเกี่ยวข้องอาศัยเท่าที่จะสามารถทั้งสองฝ่าย  แต่การแสดงธรรมผู้แสดงต้องม ี

ความเคารพต่อธรรม  ไม่แสดงแก่บุคคล ไม่มีความเคารพและ ไม่สน ใจที่จะฟัง  ขณะฟังมีผู้ส่งเสียง 

อื้ออึง ไม่สน ใจว่าธรรมมีคุณค่าเพียง ไร  ขณะนี้เป็นเวลาเช่น ไร  และก�าลังอยู่ ในสถานที่เช่น ไร   

ควรจะ ใช้กิริยามรรยาทอย่าง ใดถึงจะเหมาะสมกับกรณี  เห็นเป็นธรรมดา ๆ  แบบ โลกที่ชินชาต่อ

ธรรมมาจนจ�าเจ  ชินชาต่อวัด  ชินชาต่อพระ  ชินชาต่อธรรม  เหมือนสิ่งธรรมดาทั่ว ไปอย่างนี้ก็

แสดง ไม่ลง   เราก็เป็น โทษ   ผู้ฟังก็ ไม่ ได้รับประ โยชน์ทีค่วรจะ ได้  

 กว่าจะ ได้ธรรมมาแสดงก็แทบกระอักเลือดตายอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่แล้วเพราะความ

พยายามตะเกียกตะกายสุดก�าลัง  แถมยังน�าธรรมมาละลายกับน�้า ในทะเลเสียอีก  ซึ่งมีที่ ไหน 

ท่านพาท�ากันสืบมาพอจะ ไม่คิดค�านึงบ้างส�าหรับสมณะซึ่งเป็นเพศที่ ใคร่ครวญ  แม้แต่กะปิเขายัง

รู้จักที่ที่ควรละลาย  ธรรมมิ ใช่กะปิจึงควรพิจารณาด้วยดีก่อนจะน�าออกท�าประ โยชน์  มิฉะนั้น 

จะกลายเป็น โทษ โดย ไม่รู้สึกและ ไม่มีอะ ไรส�าคัญ ใน โลกเลย  การแสดงธรรมก็เพื่ออนุเคราะห์ โลก

เหมอืนหมอวางยาแก่คน ไข้เพ่ือหาย โรคและทกุขเวทนา  หวงัความอยูส่บายเป็นผล  ถ้าเขา ไม่สน ใจ

อยากฟังก็จะ ไปกระวนกระวายแสดงธรรมหาประ โยชน์อะ ไร  

 ถ้าเรามีธรรม ใน ใจจริง  อยู่คนเดียวก็สบายพอแล้ว ไม่จ�าต้อง ไปแสวงหาเพื่อนหรือ ใคร ๆ  

มาคุยด้วยเพื่อแก้ร�าคาญหรือบรรเทาทุกข์เพราะความอยากเทศน์อยากคุยซึ่งเป็นการเสริมทุกข์ 

แก่ตัวเปล่า ๆ   ผู้ทรงธรรม ในลักษณะเช่นนั้นก็เป็นเพียงชื่อเท่านั้น  ไม่เป็นความจริง ใจ ในธรรม 

อย่างแท้จริงที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงรู้เห็น  ส�าหรับผมเองอยู่คนเดียว

เป็นความสนิท ใจว่า ได้ปรับตัวทั้งทางกายและทาง ใจ ได้ดีพอ  เพราะผู้มีธรรมก็คือผู้ ไม่กระเพื่อม

คะนองทาง ใจนั่นเอง  ธรรมคือความสงบ  ใจที่มีธรรมบรรจุอยู่ก็คือ ใจดวงสงบระงับจากเรื่องทั้งปวง

นั่นแล  
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 ด้วยความรู้สึกประจ�า ใจอย่างน้ีแลจึงชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาประจ�านิสัยเพราะเป็นที่ ให้ความ

สุขทางวิหารธรรม ได้ดีกว่าที่ทั้งหลาย  การสงเคราะห์ โลกเป็นกรณีพิเศษที่มีเป็นบางกาล ไม่ถือเป็น

ความจ�าเป็นเสมอ ไปดังสุขวิหารธรรมที่จะควรท�า ให้มีอยู่เสมอ ในเวลาขันธ์ยังครองตัวอยู่  ไม่เช่นนั้น

ย่อม ไม่สะดวก ในการครองตัว  ธรรมเมื่อมีอยู่กับเรา  เรารู้อยู่ เห็นอยู่ ทรงอยู่  จะกระวนกระวาย 

ไป ไหนซึ่งล้วนเป็นการแส่หาทุกข์ทั้งนั้น  ธรรมอยู่ที่ ไหนความสงบสุขก็อยู่ที่นั้น  ตามหลักธรรมชาติ

แล้วธรรมอยู่ที่ ใจของผู้ปฏิบัติธรรม  ความสงบสุขจึงมักเกิดขึ้นที่นั้น  ที่อื่น ไม่มีทางเกิดความสงบสุข 

ได้  

 การแสดงธรรมผมระวังเอานักเอาหนา  ไม่แสดงแบบสุ่มสี่สุ่มห้า  เพราะธรรมมิ ใช่ธรรมสุ่มสี่

สุ่มห้า  การปฏิบัติธรรมก็มิ ได้ปฏิบัติแบบสุ่มสี่สุ่มห้า  แต่ปฏิบัติอย่างมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับมีระเบียบ

แบบแผนต�ารับต�าราพาด�าเนิน  เวลารู้ก็มิ ได้รู้สุ่มสี่สุ่มห้า  แต่รู้ตามหลักความจริง  ตามความสามารถ

มากน้อยเพียง ไร  พระนักปฏิบัติจึงควรระวังและส�านึกตัวเสมอว่าเรามิ ใช่พระสุ่มสี่สุ่มห้า  แต่เป็น 

พระที่มีระเบียบ  ธรรมวินัยคือองค์แทนของศาสดาเป็นเครื่องปฏิบัติด�าเนิน  ความสงบเสงี่ยม 

เจียมตัวระวังกายวาจา ใจ ไม่ ให้เคลื่อน ไป ในทางผิดนั่นแลคือพระที่ทรงมรรค ทรงผล ทรงธรรม 

ทรงวินัยจะสามารถทรงตน ได้ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่เสื่อมเสีย  ท่านว่า  ท่านพูดถึงการแสดง

ธรรมแล้วก็ย้อนมาหาธรรมภาย ในอีกว่า  ขณะที่ธรรมแสดงขึ้นกับ ใจอย่างเต็มที่ โดยมิ ได้คิดอ่าน 

ไตร่ตรอง ไว้ก่อนเลยนั้น  เป็นขณะที่ผิดคาดผิดหมายและสุดวิสัยที่จะคาดคะเนหรือด้นเดา ให้ถูก 

กับความจริงของธรรมจริง ๆ   ได้  รู้สึกเหมือนเราตายแล้วเกิดชาติ ใหม่ขึ้นมา ในขณะนั้น  ซึ่งเป็น 

การตายและการเกิดที่อัศจรรย์ ไม่มีอะ ไรจะเทียบ ได้  ความรู้ซึ่งเปลี่ยนตัวขึ้นมาที่ว่าเกิด ใหม่นี้เป็น 

ความรู้ที่ ไม่เคยพบเคยเห็นทั้ง ๆ  ที่มีอยู่กับตัวมาดั้งเดิม  แต่เพิ่งมาปรากฏอย่างตื่นเต้นและอัศจรรย์

เหลือประมาณเอาขณะนั้นนั่นเอง  จึงท�า ให้เกิดความคิดเห็น ไปต่าง ๆ   ซึ่งออกจะนอกลู่นอกทาง 

ไปบ้างตอนคิดว่า ไม่มีทางจะสั่งสอนคนอื่น ให้รู้ตาม ได้  เพราะธรรมนี้สุดวิสัยที่ ใคร ๆ  จะรู้ ได้   ดังนี้

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยผาด โผนมาดั้งเดิมนับแต่เริ่มออกปฏิบัติ ใหม่ ๆ   ดังที่เรียน

แล้ว  แม้ขณะจิตจะเข้าถึงจุดอันเป็นวาระสุดท้ายก็ยังแสดงลวดลาย ให้องค์ท่านเองระลึกอยู่ ไม่ลืม  

ถึงกับ ได้น�ามาเล่า ให้บรรดาลูกศิษย์ฟังพอเป็นขวัญ ใจ  คือพอจิตพลิกคว�่าวัฏฏจักรออกจาก ใจ โดย

สิ้นเชิงแล้ว  ยังแสดงขณะเป็นลักษณะฉวัดเฉวียนเวียนรอบตัววิวัฏฏจิตถึงสามรอบ  รอบที่หนึ่ง 

สิ้นสุดลงแสดงบทบาลีขึ้นมาว่า  ‘ โล โป’  บอกความหมายขึ้นมาพร้อมว่า  ขณะ ใหญ่ของจิตที ่

ท�าหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น  คือการลบสมมุติทั้งสิ้นออกจาก ใจ  รอบที่สองสิ้นสุดลงแสดงค�าบาลีขึ้นมาว่า  

‘วิมุตฺติ’  บอกความหมายว่าขณะ ใหญ่ของจิตที่ท�าหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น  คือความหลุดพ้นอย่างตายตัว  
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รอบที่สามสิ้นสุดลงแสดงค�าบาลีขึ้นมาว่า  ‘อนาล โย’  บอกความหมายขึ้นมาว่า  ขณะ ใหญ่ของจิตที ่

ท�าหน้าที่สิ้นสุดลงนั้น  คือการตัดอาลัยอาวรณ์ โดยสิ้นเชิงเป็นเอกจิตเอกธรรม  จิตแท้ธรรมแท้มี

อนัเดียว  ไม่มีสองเหมอืนสมมตุท้ัิงหลาย  นีค่อืวมุิตตธิรรมล้วน ๆ   ไม่มีสมมุตเิข้าแอบแฝงจงึมี ได้เพียง 

อนัเดียวรู ้ได้เพียงคร้ังเดยีว ไม่มสีองมสีามมาสืบต่อสนบัสนนุกนั  พระพทุธเจ้าและพระสาวกล้วนแต่รู้

เพียงครั้งเดียวก็เป็นเอกจิตเอกธรรมอันสมบูรณ์  ไม่แสวงเพื่ออะ ไรอีก  สมมุติภาย ในคือขันธ์ก็เป็น

ขันธ์ล้วน ๆ   ไม่เป็นพิษเป็นภัยและทรงตัวอยู่ตามปกติเดิม  ไม่มีการเพิ่มขึ้นและลดลงตามความตรัสรู้  

คือขันธ์ที่เคยนึกคิดเป็นต้นก็ท�าหน้าที่ของตน ไปตามค�าสั่งของจิตผู้บงการ  จิตที่เป็นวิมุตติก็หลุดพ้น

จากความคละเคล้าพัวพัน ในขันธ์  ต่างอันต่างอยู่  ต่างอันต่างจริง  ต่าง ไม่หาเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋น

กันดังที่เคยเป็นมา  ต่างฝ่ายต่างสงบอยู่ตามธรรมชาติของตน  ต่างฝ่ายต่างท�าธุระหน้าที่ประจ�าตน

จนกว่าจะถึงกาลแยกย้ายจากส่วนผสมเมื่อกาลนั้นมาถึงจิตที่บริสุทธิ์ก็แสดง  ยถาที โป จ นิพฺพุ โต  

เหมือนประทีปดวง ไฟที่หมดเชื้อแล้วดับ ไปฉะนั้น ไปตามความจริง  เรื่องของสมมุติที่เกี่ยวข้องกัน 

ก็มีเพียงเท่านี้  นอกนั้น ไม่มีสมมุติจะติดต่อกัน ให้เกิดเรื่องราวต่อ ไป  นี่คือธรรมแสดง ในจิตท่าน

ขณะแสดงลวดลายเป็นขณะสามรอบจบลงอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งสมมุติกับวิมุตติท�าหน้าที่ต่อกัน  

และแยกทางกันเดินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ตลอดคืนวันนั้นท่านว่า  ท่านปลงความสลดสังเวช ในความ โง่เขลาเต่าตุ่นซึ่งเปรียบเหมือน

หุ่นตัวท่องเที่ยว ในภพน้อยภพ ใหญ่ ไม่มีประมาณจนน�้าตา ไหลตลอดคืน  ในขณะที่เดินทางมาพบ 

บงึ ใหญ่มนี�า้ ใสสะอาดรสชาตมิหัศจรรย์ท่ี ไม่เคยพบมาก่อน  ชือ่ว่า ‘หนองอ้อ’ และ ‘อ้อนีเ้องหรอื’   

ที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านค้นพบว่าหนองอ้อและประกาศธรรมสอน โลกมา ได้ตั้ง  ๒,๐๐๐  กว่าป ี

แล้ว  เพิ่งมาพบวันนี้  และกราบพระคุณของพระพุทธเจ้า  พระธรรมและพระสงฆ์อย่างถึง ใจ  โดย

กราบแล้วกราบเล่าอยู่ท�านองนั้น ไม่อิ่มพอ  ถ้ามีคน ไปพบเห็นเข้าซึ่งก�าลังนั่งปลงธรรมสังเวชด้วยทั้ง 

น�้าตาและก้มกราบแล้วกราบเล่าอยู่เช่นนั้น  คงจะมีความรู้สึกผิดปรกติขึ้นมาทันทีว่า  สมณะรูปนี ้

เห็นท่าจะมีทุกข์มากถึงกับน�้าตาร่วง ไหลออกมา  และคงกราบกรานสารกล่าวเพื่อวิงวอนเทวดา

อารักษ์ที่สิงสถิตอยู่ ในทิศทั้งหลาย ให้ช่วยระบายคลายทุกข์ ให้อย่างแน่นอน  หรือมิฉะนั้นคงจวน 

เข้าขั้น...แล้วเป็นแน่  ดังนี้แน่นอน  เพราะเป็นกิริยาที่ผิดปรกติเอามาก ในเวลานั้น  ความจริงก็คือ

ท่านถงึพทุธะ  ธัมมะ  สังฆะ  ประจักษ์ ใจ ในค�าว่า  ผู ้ใดเหน็ธรรม  ผูน้ัน้เหน็เราตถาคต  และเข้าเฝ้า 

พระพุทธเจ้า  พระธรรม   พระสงฆ์ทางมรรยาทของบุคคลผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรม ใน ใจจะพึงท�า   

ฝืนทนอยู่มิ ได้
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  ในคืนวันนั้นชาวเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนชั้นต่าง ๆ   ทั้งเบื้องล่างทุกทิศทุกทาง  หลังจาก

พร้อมกัน ให้สาธุการประสานเสียงส�าเนียง ไพเราะเสนาะ โสตจนสะเทือน โลกธาตุ  เพื่อประกาศ 

อนุ โมทนากับท่านแล้ว  ยังพร้อมกันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านอีกวาระหนึ่ง  แต่ท่าน ไม่มีเวลารับแขก

เพราะภารกิจเกี่ยวกับธรรมข้ันสูงสุดยัง ไม่ยุติลงเป็นปรกติ  ท่านเป็นเพียง ให้อาณัติสัญญาบอก 

ชาวเทพทั้งหลาย ให้ทราบว่าท่าน ไม่ว่าง  โอกาสหน้าค่อยมา ใหม่  ชาวเทพทุกภูมิพากันกลับ ไป 

ด้วยความ โสมนัสยินดี โดยทั่วกันที่ ได้มาพบเห็นวิสุทธิเทพ ในคืนแรกที่ท่านเห็นธรรม

 พอสว่างออกจากที่ภาวนาแล้ว  ท่านยังหวนระลึกถึงธรรมที่แสดงความอัศจรรย์ ในตอน

กลางคืนอยู่มิ ได้ลืม  ทั้งขณะที่แสดงความหลุดพ้น  ทั้งขณะที่แสดงสามรอบตอนสุดท้ายที่แสดง 

ความหมายต่าง ๆ  ให้ท่านเห็นอย่างละเอียดลออ  ทั้งหวนระลึกคุณของต้น ไม้ที่ท่านอาศัยนั่งภาวนา

และสถานท่ีอยูอ่าศัยตลอดชาวบ้านท่ี ให้ทานอาหารปัจจยัความเป็นอยูท่กุอย่างตลอดมา  จนถงึเวลา 

บิณฑบาตซึ่งทีแรกท่านนึกจะ ไม่ ไปบิณฑบาตมาฉัน  โดยคิดว่าเท่าที่เสวยวิมุตติสุขตอนกลางคืน 

มาถึงบัดนี้ก็พอกับความต้องการอยู่แล้ว  แต่อดคิดเมตตาสงสารชาวบ้านป่าบ้านเขาที่เคยมีบุญคุณ

ต่อท่านมิ ได้  เลยจ�าต้อง ไปทั้งที่ ไม่ประสงค์จะ ไป  ขณะออก ไปบิณฑบาต ในหมู่บ้านชาวเขา  สายตา

ปรากฏว่าตั้งหน้าตั้งตาจับจ้องมองดูชาวบ้านทั้งที่มา ใส่บาตร  ทั้งที่อยู่ตามบ้านตามเรือนตลอดเด็ก 

เล็ก ๆ  ที่เล่นคลุกฝุ่นอยู่ตามหน้าบ้านหลังเรือนด้วยความสน ใจและเมตตาสงสารเป็นพิเศษ  ทั้งที่ 

แต่ก่อน ไม่ค่อยมองด ูใคร  แม้ประชาชนทัง้บ้านกร็ูสึ้กหน้าตาย้ิมแย้มแจ่ม ใสเป็นพเิศษ  มองเห็นท่าน

แล้วต่างยิ้มย่องผ่อง ใส ไปตาม ๆ  กัน  กลับมาถึงที่พักแล้ว ใจก็อิ่มธรรม  ธาตุขันธ์ก็อิ่มพอ ในอาหาร

ทั้งที่ยังมิ ได้ลงมือฉัน  จิต ใจและธาตุขันธ์ ไม่รู้สึกหิว โหยอะ ไรเลย  แต่ก็ฝืนฉัน ไปตามจารีตของขันธ์

ที่มีความสืบต่อกันด้วยอาหารปัจจัยเป็นเครื่องประสาน  ขณะฉันอาหารก็ ไม่มีรสชาติ  มีแต่รสแห่ง

ธรรมท่วมท้น ไปหมดทั่วร่างกายจิต ใจ  เข้า ในบทธรรมว่า  รสแห่งธรรมช�านะซึ่งรสทั้งปวง

 ในคืนต่อมาชาวเทพท้ังหลายท่ีมีความหวิกระหาย ในธรรม  ได้พากนัมาเยีย่มท่านเป็นพวก ๆ  

ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างแทบทุกทิศทุกทาง  ต่างพวกก็มาเล่าความอัศจรรย์แห่งรัศมีและอานุภาพแห่ง 

ธรรมของคืนวันนั้น ให้ท่านฟังว่า  เหมือนสวรรค์วิมานพิภพ ครุฑ นาค เทวดา อินทร์ พรหม ยม 

ยักษ์ทุกชั้นทุกภูมิ ในแดน โลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่น ไหว ไปตาม ๆ  กัน  พร้อมกับความอัศจรรย ์

ซึง่ไม่เคยมีมาก่อน  ส่งแสงสว่าง ไปทั่วพิภพเบื้องบนเบื้องล่าง ไม่มีประมาณ  ผู้มีญาณหยั่งทราบต้อง

สามารถมองเห็นกัน ได้ทั่วแดน โลกธาตุ ไม่มีอะ ไรปิดบังเพราะความสว่าง ไสวแห่งธรรมที่พุ่งออกจาก

กายจาก ใจของพระคุณเจ้ายิ่งกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ร้อยดวงพันดวงเป็น ไหน ๆ   ใคร ไม่เห็น

และเกิดความอัศจรรย์ก็นับว่าเหลือทนที่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์นอนค้าง โลกอยู่เปล่า ๆ   นอกจากสัตว์
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ตัวมืดมิดปิดทวารเอาเสียจริง ๆ   จน ไม่มีช่องว่างเอาเลยถึงจะ ไม่รู้ ไม่เห็นความอัศจรรย์ของคืนวันนั้น  

ใครอยู่ที่ ไหนต่างก็ตกตะลึงพรึงเพริดเกิดพิศวงงงงันและอัศจรรย์ ไปตาม ๆ  กัน  พวกเทวดา ในภพภูม ิ

ต่าง ๆ  จึง ได้พากันเปล่งเสียงสาธุการเพ่ืออนุ โมทนา โพธิสมภารที่เกิดจากบุญบันดาลเพราะบารมี

ของพระคุณเจ้าเป็นเสียงเดียวกัน  ถ้า ไม่อัศจรรย์ถึงขนาดนั้น ใครจะ ไม่รู้ทั่วถึงกันเลย  นับว่าพระคุณ

เจ้ามีบุญหนักศักดิ์ ใหญ่  มีวาสนาบารมีแก่กล้าสามารถท�า ให้มวลสัตว์มากมายหลายภพหลายภูมิ ได้

อาศัยพึ่งร่มเงาแห่งความร่มเย็นจากบารมีท่าน ได้เป็นสุขทั่วหน้ากัน  นาน ๆ  ทีถึงจะมีสักครั้ง  ผู้ ไม่มี

บุญวาสนา ไม่ว่ามนุษย์มนา  เทวดา  อินทร์  พรหม  ใต้น�้าบนบก ในเวหาอากาศทั่ว ไตร โลกธาตุเกิด

มาตายเปล่า ไม่ ได้พบ ได้เห็นอย่างง่ายดาย  ทั้งนี้นับว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีบุญชักน�ามาวาสนา

ตามส่งถึง ได้พบ ได้เห็น ได้กราบ ไหว้บูชาท่านอย่างสม ใจและ ได้ฟัง โอวาทค�าสั่งสอนที่ท่านเมตตา

ชี้แจงพอเป็นแสงสว่างแก่จิต ใจและทางด�าเนินเพื่อภพเพื่อภูมิอันสูงส่งขึ้น ไปด้วยความสดชื่นตื่นตัว  

คู่บำรมี

 พอพวกเทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่าง ๆ  กลับ ไปตามวาระของตนซึ่งมา ในเวลาต่าง ๆ  กันแล้ว  

ท่านก็เริ่มร�าพึงธรรมที่ ได้รู้เห็นมาด้วยความทุกข์ยากล�าบาก  ปรากฏ ได้ความส�าหรับท่านผู้ค่อนข้าง

ปฏิบัติยากผิดธรรมดาว่า “ธรรมรอดตาย”  ถ้า ไม่รอดตายก็คง ไม่ ได้พบเห็นแน่นอน  เมื่อพยายาม

แหวกว่ายจนถงึฝ่ังแห่งความปลอดภัย ไร้ทุกข์แล้ว  จากนัน้พอเริม่ท�าภาวนาท ีไรท�า ให้ท่านหวนระลกึ

ถึงสิ่งที่ ไม่ควรระลึกแทบทุกครั้ง ไปทั้งที่แต่ก่อนท่าน ไม่เคยสน ใจเลย  ตอนนี้ต้องขออภัยจากท่าน 

ผู้อ่านมาก ๆ  ด้วยที่จ�าต้องน�าเรื่องนี้มาลง โดยเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน  ถ้า ไม่น�ามาลงก็รู้สึกจะ

ขาดเรื่องน่าคิด ไป  ซึ่งเรื่องท�านองนี้อาจเป็นเงาเทียมตัวอยู่กับทุกท่านก็ ได้นอกจาก ไม่รู้เรื่องของ

ตัวเท่านั้น  หากเป็นการ ไม่งามก็กรุณาต�าหนิผู้น�ามาลงซึ่ง ไม่มีความรอบคอบพอ  เพราะเรื่องนี้ท่าน 

ผู้อ่านก็คงทราบว่าต้องเป็นเร่ืองภาย ในท่ีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์พูดต่อกัน โดยเฉพาะเท่านั้น  

แต่ผู้น�ามาลงก็พยายามปราบความอยากเขียนอยากน�าลงตัวนี้อย่างเต็มก�าลังเหมือนกัน  จึงขอ

ความเห็น ใจว่าเราพยายามปราบเท่า ไรความอยากตัวนี้ก็รู้สึกยิ่งอยากมากขึ้น  เลยจ�าต้องปล่อย 

ให้ลองดู  พอ ได้เขียนเรื่องนี้แล้วความอยากค่อยหาย ไป  ดังนั้นจึงสารภาพตัวว่าเหลวจริง ๆ   และ

หวังว่าคง ได้รับอภัยจากท่าน โดยทั่วกัน  และอาจเป็นข้อคิดส�าหรับชาวเราที่ยังอยู่ ในกฎแห่งความ

หมุนเวียนด้วยกัน

 สิ่งนั้นเกี่ยวกับคู่บารมีท่านมาดั้งเดิม  ท่านเล่าว่าแต่ก่อนที่ยัง ไม่ถึงธรรมขั้นนี้  คู่บารมีที่เคย

ปรารถนาพุทธภูมิมาด้วยกันแต่สมัยก่อน โน้นก็เคยมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาเสมอ  ท่านแสดง 



121

ธรรม ให้ฟังเล็กน้อยแล้วสั่ง ให้กลับ ไป  นาน ๆ  มาครั้งหนึ่ง  แต่มา ในรูปแห่งวิญญาณ  มองร่าง 

 ไม่ปรากฏเหมือนภพภูมิอื่น ๆ   เวลาท่านถามก็ตอบว่าเป็นห่วงท่านมาก  ยังมิ ได้ตั้ง ใจจะ ไปเกิด ใน 

ภพภูมิที่เป็นหลักเป็นฐาน ใด ๆ  ทั้งสิ้น  ทั้งกลัวท่านจะหลงลืมความสัมพันธ์  และความปรารถนาที ่

เคยพาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ในอนาคต  จึงต้องมาคอยฟังเรื่องราวอยู่เสมอด้วยความ 

เป็นห่วงและเสียดาย  ท่านก็ ได้บอกว่า ได้ของดความปรารถนานั้น ไปแล้ว  และ ได้ตั้ง ใจปฏิบัติตน  

ให้พ้นจากทุกข์ ในชาตินี้  ไม่ขอเกิดอีก  ซึ่งเท่ากับไม่ขอเอาทุกข์ภัยที่เคยพบเคยเห็นมากับชาตินั้น ๆ  

มาแบกหามต่อ ไปอีก  แม้มิ ได้ตอบ ให้ท่านทราบว่าหายห่วงหรือยังห่วงอยู่ ในเรื่องนั้น  แต่ก็ยังเป็น

ห่วงคิดถึงท่านตลอดมามิ ได้หลงลืมจืดจางแต่นาน ๆ  มาเยี่ยมท่านหนหนึ่งดังนี้  

 พอมาถึงระยะนี้องค์ท่านเองนึกเป็นห่วงและสงสารที่เคยรับความทุกข์ยากล�าบาก ใน 

ภพชาตินั้น ๆ  มาด้วยกันตามที่ท่านพิจารณารู้เห็น  จึงนึกวิตกอยากพบเผื่อจะ ได้ปรับปรุงความ 

เข้า ใจและเล่าอะ ไรที่จ�าเป็น ให้ฟัง  จะ ได้หายสงสัยหมดกังวลความผูกพัน ในความหลัง  เพียง 

นึกวิตกเท่านั้น  พอตกกลางคืนยามดึกสงัดคู่บารมีท่านก็มาจริง ๆ   และมา ในรูปแห่งวิญญาณ 

ตามเดิม  ท่านเริ่มถามถึงภพ – ชาติที่ก�าลังเป็นอยู่  ว่าท�า ไมมีแต่ดวงวิญญาณ ไม่มีร่างเหมือนภูม ิ

อันเป็นทิพย์ทั่ว ๆ  ไป   เวลานี้เกิดเป็นอะ ไรจึง ได้มา ในลักษณะวิญญาณเช่นนี้  

 ดวงวิญญาณตอบท่านว่า  นี่เป็นภพย่อยอันละเอียดอีกภพหนึ่ง ในบรรดาภพทั้งหลาย  ที่มา

รออยู่ ในภพนี้ก็เพราะความเป็นห่วงดังที่เคยเรียนแล้วนั่นเอง  ที่มานี้ก็ทราบว่าท่านอยาก ให้มาถึง ได้

มา  ไม่กล้ามาบ่อยนักเพราะเป็นความกระดากอายอยู่ภาย ในทั้ง ๆ  ที่อยากมาบ่อยที่สุด  แม้มาแล้ว

จะ ไม่มีความเสียหายอะ ไรทั้งสองฝ่ายเพราะมิ ใช่วิสัยจะท�า ให้เกิดความเสยีหาย ได้กต็าม  แต่ความ

รูส้กึอนัดัง้เดิมท่ีเคยมต่ีอกนัหากท�า ให้เกิดความตะขดิตะขวง ใจ ไม่กล้ามาไปเอง  ทั้งท่านก็เคยบอกว่า 

ไม่ ให้มาบ่อยนัก  แม้ ไม่เสียหายก็อาจเป็นอารมณ์เครื่องท�า ให้เนิ่นช้าแก่การปฏิบัติ ได้  เพราะ ใจเป็น

สิ่งละเอียดอาจรับเอาอารมณ์อันละเอียดมาเป็นอุปสรรคแก่การด�าเนินของตน ได้  ก็เชื่อว่าอาจเป็น 

ได้ดังที่บอกจึงมิ ได้มาบ่อยนัก  

 คืนวันท่านตัดขาดจากภพจากชาติ จากญาติมิตรสหาย จากสายบารมีผู้หวังพึ่งเป็นพึ่งตาย

อย่าง ไม่อาลัยเสียดายเลยนั้นก็ทราบ  เพราะเรื่องกระเทือน ไปทั่ว โลกธาตุจ�าต้องทราบกันทุกแห่ง

หน  แต่แทนที่จะเกิดความชื่นบานหรรษาอนุ โมทนาด้วยดังที่เคยมีเคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นเลยกลับ

เกิดความน้อยเนื้อต�่า ใจด้วยความวิปริตคิด ไปต่าง ๆ  ว่าท่าน ไปแบบ ไม่เหลียวแล  แม้คู่บารมีที่เคย

ทุกข์เคยตะเกียกตะกายถวายความจงรักภักดี ในภพน้อยภพ ใหญ่มาด้วยกันก็ ไม่เหลือบมอง  ชาติ
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วาสนาของตัวนี้แสนอาภัพก็อยู่ ไปตามกรรมมีแต่ลูบคล�าทุกข์ ไม่มีวันปล่อยวางอย่างนี้แล  ผู้พ้น ไปก็ 

ไกลทุกข์แต่ผู้ที่ก�าลังตกอยู่ ในกองทุกข์ก็อดทน ไป  คิด ไปมากเท่า ไรก็เหมือนคน ไม่มีปัญญาแต่อยาก

ขึ้น ไปชมเดือนดาวบนฟ้า  สุดท้ายก็กลับมานั่งนอนกอดกับทุกข์ ไปตามแบบของคนมีกรรมหนา 

หาทางออก ไม่ ได้  ผู้อาภัพชาติวาสนาที่ก�าลังดิ้นรนทนทุกข์บ่นหาความสุขอยู่เวลานี้ก็คือผู้ก�าลัง 

เสีย ใจร้อง ไห้อยากขึ้น ไปชมเดือนดาวบนฟ้าซ่ึงแสนน่าทุเรศเอาหนักหนาน่าเวทนาเหลือประมาณ  

ผู้นี้เองจะเป็นผู้อื่น ใดที่ ไหนกัน  ท่านผู้เป็นเสมือนเดือนดาวบนฟ้าส่งแสงสว่างจ้าทั่วสารทิศ  จะสถิต

อยู่ที่ ใดก็ ไม่อับเฉาเขลา ในธรรม  มีแต่ความสว่าง ไสว ไปทุกทิศทุกทางรอบขอบเขตจักรวาล  สนุก

อยู่ด้วยความส�าราญบาน ใจ  

 หากบุญวาสนาของดวงวิญญาณข้าบาทบริจาริกายังพอมีอยู่บ้างไม่ขาดสูญพูนทุกข์  ก็ขอ

ท่าน ได้ โปรดเมตตาแผ่กระแสธรรม ไปบันดาลพร้อมทั้งดวงปัญญาญาณอันบริสุทธิ์ผ่อง ใส ไป โปรด

ประทานพอ ได้พ้นจาก โทษ ในสงสาร  บรรลุพระนิพพาน ไปตาม ใน ไม่ช้านี้เถิด  จะ ไม่อดรนทนทุกข์

ทรมานจิต ใจ ไปช้านาน  ขอค�าวิงวอนสัตยาธิษฐานนี้จงมีก�าลังบันดาล ให้เป็น ไปดัง ใจหมายของข้า

อย่าเนิ่นนาน  ได้ โพธิสมภารอย่าง ใกล้ชิดเร็วพลันเถิด  นี่เป็นค�าของดวงวิญญาณวิงวอนอธิษฐาน

หวัง โพธิสมภารหมายปองด้วยความละล�่าละลัก   ซึ่งเป็นค�าที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนา

 ท่านตอบว่าเท่าที่นึกวิตกอยาก ให้มาก็มิ ได้มุ่งเจตนา ให้เกิดความเสีย ใจดังที่เป็นอยู่เวลานี้  

ซึ่งเป็นทางที่ผิด  สัตว์ โลกที่มีอยู่ทั่ว โลกธาตุซึ่งมีความหวังดีต่อกันเขามิ ได้น�าเรื่องท�านองนี้มาคิดกัน  

ค�าว่า  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  ในพรหมวิหารก็เคยบ�าเพ็ญมามิ ใช่หรือ  ดวงวิญญาณ

ตอบว่าเคยบ�าเพ็ญมาช้านานจึงอดคิดถึงความผูกพันที่เคยบ�าเพ็ญธรรมทั้งสี่นี้มาด้วยกัน ไม่ ได้  เมื่อ

ผู้หนึ่งเอาตัวรอด ไปเสียเพียงคนเดียวเช่นนี้  ธรรมดาสัตว์ที่มีกิเลสเช่นวิญญาณนี้จึงอดกลั้นความ 

เสีย ใจ ไม่ ได้  แล้วก็ ได้รับความทุกข์เพราะความสลัดปัดทิ้ง ไม่เหลียวแลนั้น  จนเวลานี้ก็ยังมอง 

ไม่เห็นความสว่างสร่างซาแห่งความทุกข์นั้นลงบ้างเลย  

 ท่านพูดตอบว่า  การสร้างความดีมาทั้งมวลทั้งที่สร้าง โดยล�าพังตนเอง  ทั้งที่ผู้อื่นพาสร้างก็

เพื่อแก้ความกังวลขนทุกข์ออกจากตัว  มิ ได้สร้างเพื่อความร้อนรนขนทุกข์เข้า ใส่ตัวจนถึงกับต้อง ได้

รับความเดือดร้อนวุ่นวายมิ ใช่หรือ  ดวงวิญญาณตอบว่า  ใช่  แต่วิสัยของผู้มีกิเลสเมื่อ ไม่สามารถ

เลือกทางเดินที่ราบรื่นปลอดภัย ได้ก็จ�าต้องลูบคล�า ไปตามประสา  โดย ไม่ทราบว่าที่ท�า ไปนั้นถูกหรือ

ผิด  จะพา ให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์  ส่วนที่เป็นทุกข์ก็รู้อยู่แก่ ใจ  แต่ ไม่ทราบจะหาทางออกด้วยวิธี 

ใด  ก็จ�าต้องดิ้นรนบ่นทุกข์ ไปท�านองดังที่เห็นอยู่เวลานี้  ท่านเล่าว่า  วิญญาณท�าความเหนียวแน่น
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แม่นมั่นปรับทุกข์ปรับร้อนกับท่านอย่างเอาจริงเอาจัง  หาว่าท่านหลบหลีกปลีกตัว ไปเสียคนเดียว

ปราศจากความเมตตาสงสารกับผู้ที่เคยตะเกียกตะกายเสือกคลานผ่านทุกข์มาด้วยกัน  ไม่เหลือบ

มองเพื่ออนุเคราะห์ส่งเสริมพอ ให้มีทางผ่านพ้น ไปด้วย ได้  

 ตอนนี้ท่านพูดเป็นประ โยคแทรก ในระหว่าง  จากนั้นก็อนุสนธิสืบต่อกับดวงวิญญาณต่อ ไป   

ท่านพูดปลอบ โยนกับดวงวิญญาณว่า  การรับประทานแม้จะรับอยู่ร่วมวง ในภาชนะหรือ ใน โต๊ะ 

เดียวกันก็ยังมีผู้อิ่มก่อน ผู้อิ่มทีหลัง  จะ ให้อิ่ม ในขณะเดียวกันย่อม ไม่ ได้  การบ�าเพ็ญความด ี

ทั้งหลายแม้จะบ�าเพ็ญมาด้วยกัน  ดังพระพุทธเจ้ากับพระนางพิมพาย โสธราคู่พระบารมีก็ยังปรากฏ

ว่าพระองค์ทรงบรรลุถึงแดนพ้นทุกข์ก่อนแล้วเสด็จกลับมาประทานพระ โอวาทแก่พระนางแล้ว

ค่อยส�าเร็จในวาระต่อ ไป  เรื่องเช่นนี้ก็ควรน�า ไปคิดอ่าน ไตร่ตรองยึดเป็นคติย่อมจะเกิดประ โยชน ์

มหาศาลแก่เราเอง  ดีกว่าจะมาปรับทุกข์ปรับร้อนแก่ฝ่ายหนึ่ง  ซึ่งก�าลังพยายามคิดหาทาง 

ช่วยเหลืออยู่อย่างเต็ม ใจและเสาะแสวงหาทางเพื่อช่วย ให้หลุดพ้นอย่างเต็มก�าลัง  มิหน�ายังถูก 

หาว่ามี ใจจืดจางวางปล่อย ไม่เหลียวแล  ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายเข้า ไปอีก  ซึ่งเป็นความคิด 

ที่ ไม่เหมาะสมเลยควรเปลี่ยนความคิดเสีย ใหม่ตามแบบพระชายาของพระพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นทาง 

 ใหเ้กิดความสุขและเป็นแบบฉบบัท่ีถูกต้องดงีามแก่ผูอ้ืน่ด้วย  

 การวิตกอยาก ให้มากเ็พ่ือจะอนุเคราะห์  มิ ได้เพ่ือจะขบั ไล่ ไสส่ง  การส่ังสอนตลอดมาก็เพ่ือ

อนเุคราะห์ส่งเสริมตามแบบฉบบัแห่งธรรมแก่ผู้ควรอนเุคราะห์  ค�าว่าปล่อยปละละเลย ไม่เหลยีวแลนี้

ยังมอง ไม่เห็นว่า ได้ทอดธุระปล่อยวางห่างเหินอย่าง ไร  ความคิดและอุบายที่แสดงออกทุกขณะจิต 

ทีค่ดิเพือ่อนเุคราะห์เป็นขณะจิตท่ีบริสุทธ์ิด้วยเมตตากรณุาจรงิ ๆ   เพือ่ผลทีผู่ร้บั ไปปฏิบัต ิได้มากน้อย 

เพียง ใด  ก็รอคอยจะแสดงมุทิตาจิต ไปด้วยอยู่เสมอ  หาก ได้ผลเป็นที่พึงพอ ใจ ไม่มีข้องแวะ 

ที่ ไหนแล้ว  ผู้ ให้ความอนุเคราะห์ก็เบา ใจหายห่วง  จิตกับอุเบกขาธรรมก็เข้ากัน ได้สนิท  การที่พา 

ปรารถนาพุทธภูมกิม็ุง่จะพาข้าม โลกสงสาร  การของดจากพุทธภมิูมาต้ังความปรารถนาเป็นสาวกภูมิ 

อันเป็นภูมิของผู ้สิ้นกิเลสอาสวะก็เป็นความมุ ่งหมายเพ่ือจะพาสิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งมวล 

ก้าวเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดเดียวกัน  การพาบ�าเพ็ญกุศล ในชาติต่าง ๆ  ตลอดมา 

จนชาติปัจจุบัน ได้มาบวชบ�าเพ็ญ ในศาสนา  มีสติปัญญาเพียง ใดพอติดต่อข่าวสารถึง ได้ก็พยายาม

เสมอมา  จน ได้มาพบเห็นกัน ในภพนี้และ ได้ ให้ โอวาทสั่งสอนเต็มสติปัญญาตลอดมาถึงปัจจุบัน

บัดนี้  ล้วนเป็นอุบายวิธีอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารสุดที่จะประมาณอยู่แล้ว  ไม่มีขณะ 

จิต ใดที่จะทอดอาลัยหมายหลีกปลีกตัว ให้พ้น ไปแต่ผู้เดียว  แต่เป็นขณะจิตที่เต็ม ไปด้วยความเป็น

ห่วงสงสาร  หวังจะฉุดจะลากจะพรากออกจากกองทุกข์ภพ – ชาติ ในสงสาร   ให้ถึงพระนิพพาน 
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เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  

 ความคิดวิปริต ไป ในทางน้อยเนื้อต�่า ใจ ที่ส�าคัญว่าทอดทิ้งปล่อยวาง ไม่เหลียวแลนี้ เป็น

ความคิดที่ ไม่เกิดประ โยชน์อะ ไรทั้งสองฝ่าย  จึงควรระงับดับมันเสีย  อย่า ให้เกิดมีขึ้นมาเหยียบย�่า

ท�าลายจิต ใจอีกต่อ ไป  ผลคือความทุกข์จะตามมาอีก ไม่มีเวลาจบสิ้นลง ได้ตลอดกาล  และผิดกับ

ความมุ่งหมายของผู้หวังอนุเคราะห์ด้วย ใจเมตตาสงสารตลอดมา  ค�าว่าหลุดพ้น ไป ไม่อาลัยอาวรณ์

นั้น  หลุดพ้น ไป ไหน ? และ ไม่อาลัยผู้ ใด ? เพราะขณะนี้ก�าลังช่วยฉุดช่วยลากช่วยถากช่วยถาง  

ช่วยอนุเคราะห์กันอยู่อย่างเต็มก�าลัง  แม้การอบรมสั่งสอนทั้งมวลก็ล้วนออกจากความอาลัยสงสาร 

 โดยถ่ายเดียวมิ ใช่หรือ ? จะหาความอาลัยสงสารจากที่ ไหน ให้ยิ่งกว่าที่ก�าลัง ให้และก�าลัง ได้รับอยู่

เวลานี้  

 การอบรมบ่มนิสัยเพื่อการเชิดชูส่งเสริมตลอดมาก็ ได้ถอดออกมาจากดวง ใจที่เปี่ยมด้วย

ความสงสารยิ่งกว่าน�้า ในมหาสมุทรทะเล  และ ได้ทุ่มเทลงอย่าง ไม่อัด ไม่อั้น ไม่คิดเป็นคิดตายและ

คิดจะหมดหรือยังเหลืออยู่ ในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภาย ใน ใจ  ขอ ได้เข้า ใจตามเจตนาที่หวังอนุเคราะห์

อยู่เสมอมา  และรับ ไปเป็นสิริมงคลแก่ตนตามธรรมที่อบรมสั่งสอนมานี้  ผลคือความสุข ใจจะเป็น

ที่ยอมรับอยู่กับตัวผู้เชื่อถือและปฏิบัติตาม  นับแต่ออกบวชและปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตาย  

แม้แต่ขณะจิตหนึ่งที่คิดขึ้นเพื่อเป็นคน ใจด�าน�้าขุ่นยัง ไม่เคยปรากฏว่ามีเลย  การวิตกคิดถึงอยาก ให ้

มาหาก็มิ ได้หวังเพื่อจะต้มตุ๋นหลอกลวง ให้ล่มจมเสียหาย  แต่หวังจะอนุเคราะห์อย่างสม ใจที่เมตตา

สงสารอย่างเดียวเท่านั้น  ถ้ายังเป็นที่เชื่อถือ ไม่ ได้อยู่แล้ว  ก็ยากที่จะ ไปแสวงหาความเชื่อถือที ่

 ไว้วาง ใจ ได้จากผู้ ใดที่เห็นว่าดีเยี่ยมและซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่านี้  

 ที่ว่าทราบเรื่องสะเทือน โลกธาตุ ในคืนวันนั้น  นั้นเป็นการทราบความสะเทือนแห่งธรรม

ประเภทหลอกลวงต้มตุ๋น ให้ โลกล่มจมปรากฏขึ้นหรืออย่าง ไร ? จึง ไม่แน่ ใจและปลง ใจที่จะยอม 

เชื่อถือตามค�าอบรมสั่งสอนที่ตั้ง ใจอนุเคราะห์ด้วยความเมตตา  ถ้าเข้า ใจว่าธรรมเป็นธรรมแล้ว  

ความสะเทือน โลกธาตุนั้นก็ควรน�ามาคิดเพื่อปลงจิตปลง ใจเชื่อถือและเย็น ใจว่าเรายังมีวาสนา

บารมีอยู่มาก  แม้มาอุบัติ ในภพชาติที่ลึกลับควรจะสุดวิสัยแล้ว  แต่ยัง ได้รับฟังสิ่งดี – ชั่วของตัว

จากธรรมที่มีผู้เมตตาแสดง ให้ฟัง ได้ ไม่เสียกาล ไปเปล่า  นับว่าเป็น โชควาสนาของเราที่เคยสั่งสม

อบรมมา  และควรจะภาคภูมิ ใจ ในวาสนาของตัวที่มีผู้มาฉุดมาลากมาช่วยพรากจากความมืดมน

อนธการ  พอ ได้รู้ความผิดพลาดของตัวบ้าง  ไม่มืดบอดจอดจม ไปถ่ายเดียว  หากคิดอย่างนี้ก็น่า 

อนุ โมทนาสาธุการและพลอยเบา ใจหายห่วง ไปด้วย  ไม่เป็นความคิดที่ ให้ทุกข์ผูกมัดรัดตัวจนพากัน
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หาทางออกมิ ได้   เพราะธรรมกลายเป็น โลก   ความห่วง ใยสงสารกลายเป็นศัตรูคู่ก่อเวร

 ขณะที่ฟังท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสาร  เหมือนสายน�้าทิพย์ ในล�าธารประพรม  

โสรจสรงด้วยทั้งเหตุและผลระคนคละเคล้ากัน ไป ไม่หยุดหย่อน  บาทบริจาริกาคู่บารมีกลับ ได้สติ

กลายเป็นผู้มี ใจอ่อนน้อมยอมรับธรรมด้วยความซาบซึ้งเพลิดเพลินจนลืมเวล�่าเวลา  พอจบเทศนา

วินิจฉัยปัญหาก็ยอมตนเป็นผู้ผิด  ว่ามาท�า ให้ท่าน ได้รับความล�าบากล�าบนเพราะความมืดมนด้วย

ความรกัความอาลยั  โดยเข้า ใจว่าท่านปล่อยท่านวาง ไปกบัดนิกบัหญ้า  ไม่เมตตาเอือ้เฟ้ืออาลยั  จงึ

เกดิความเสียอกเสีย ใจจน ไม่มท่ีีปลงท่ีวาง  นกึว่าตน ไร้ญาตขิาดมิตรปลดิชวิีตชวีา   ไม่มีทีพ่ึ่งพาอาศยั  

มาบัดนี้ ได้รับความสว่างจากดวงธรรม  ใจเกิดความเย็นฉ�่าเป็นสุข  ทุกข์ที่เคยแบกหามมาก็ปลงวาง 

ลง ได้  เพราะธรรมเหมือนน�้าอมฤตรส โสรจสรงชะล้าง ให้เกิดความสว่าง ไสวขึ้นมา  โทษ ใดที่ ได้ล่วง

เกินพระคุณท่านด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์  ขอ ได้ โปรดประทาน โทษนั้น ให้แก่ข้าบาทดวงวิญญาณ  

เพื่อจะ ได้ตั้งหน้าส�ารวมระวังต่อ ไปตลอดอวสาน  ไม่หลงลืมผิดพลาดขลาดเขลาอีกต่อ ไป  จากนั้น  

ท่านก็อธิบายแนะน�าเกี่ยวกับภพก�าเนิดว่าขอ ให้ ไปเกิด ในภพที่เป็นหลักฐานอันสมควรแก่ภาวะ 

ของตน  ไม่ควรมากังวลวกเวยีนเกีย่วข้องกบัความเป็นห่วง ใยดงัท่ีเคยเป็นมาอกีต่อ ไป  ดวงวญิญาณ 

ยินดีรับค�าท่านด้วยความเคารพนบน้อม  ก่อนจะจาก ไป ได้กราบขอพรว่า  เมื่อ ได้ ไปเกิด ในภพที่

เหมาะสมแล้วขอ ให้ ได้มารับฟัง โอวาทตามความปรารถนาดังที่เคยท�ามาขอ ได้ โปรดประทานพร

ตาม ใจหวังเถิด  เมื่อท่านอนุญาตแล้วก็หาย ไป ในขณะนั้น  พอดวงวิญญาณจาก ไปแล้วจิตถอนขึ้น

มาราวตี ๕ จวนสว่าง  คืนนั้นท่านมิ ได้พักผ่อนร่างกายเลยเพราะเริ่มนั่งสมาธิภาวนาแต่ขณะออก

จากทางจงกรมราว  ๒๐ น.  ตอนดึกก็รับแขกวิญญาณเสียหลายชั่ว โมง

 ท่านเล่าว่า  ต่อมา ไม่นานนัก  ดวงวิญญาณก็มาเยี่ยมฟังเทศน์ท่านอีก  คราวนี้มา ในร่าง 

แห่งเทวดาผู้มีรูปสวยงามมาก  แต่มิ ได้ตกแต่งด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ  ตามปรกติของพวกเทวดาที่

ท�ากัน  เพราะมาหาพระองค์ส�าคัญซึ่งเทวดาถือเป็นความเคารพมาก โดยทั่ว ไป  พอเทวดามาถึงก็

เล่าถวายท่านว่า  พอ ได้รับค�าชี้แจงจากท่าน ให้หายสงสัย ไร้ทุกข์ที่เคยทรมาน ใจมาแล้ว  ก็ ไปอุบัติ

เป็นเทวดา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพซึ่งมีความสุขสนุกสนานด้วยเครื่องบ�ารุงบ�าเรอต่าง ๆ  ที่ล้วน

แต่ส�าเร็จ ไปจากการบ�าเพ็ญเมื่ออยู่กับท่าน ในเมืองมนุษย์ทั้งนั้น  แม้จะมีความสุขสบายตามวิบาก

กรรมอ�านวยก็ตาม  แต่ก็อดระลึกมิ ได้ว่า  วิบากสมบัติที่ปรากฏ ให้ ได้รับเสวยเหล่านั้น  ล้วนเป็น

สาเหตุ ไปจากพระคุณท่านเป็นผู้พาริเริ่มบ�าเพ็ญแต่ต้นมา  เพียงล�าพังตัวผู้เดียว ไม่มีปัญญาสามารถ

คิดอ่านบ�าเพ็ญ ให้ส�าเร็จเป็นสมบัติที่พึงพอ ใจอย่างมหาศาลเช่นนั้น ได้  เวลามีวาสนา ได้ ไปเกิด ใน 

กองมหาสมบัติอันเป็นทิพย์และมีความสุขสบายหาย โกรธแค้นน้อย ใจแล้ว  จึง ได้ระลึกถึงพระคุณ
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ของท่านที่มีแก่ตนอย่างมากมายเหลือที่ประมาณ ได้  

 ฉะนั้น การเลือกเฟ้น ในทุกสิ่ง ไม่ว่าการงานอาหารและสิ่งของนานาชนิดตลอดมิตรสหาย

เพื่อนหญิงเพื่อนชายท่ีควรก่อน  เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการครองตัวด้วยความราบรื่นจะ 

พึงถือเป็นกิจจ�าเป็น  เฉพาะอย่างยิ่งการเลือกคู่ครองเพ่ือหวังพึ่งเป็นพึ่งตายจริง ๆ  ควรถือเป็น

กรณพิีเศษกว่าส่ิงอ่ืน ใด  เพราะคู่ครองนัน้เป็นเหมือนกบั ใช้ลมหาย ใจและความเป็นอยู่ทุกด้านร่วม 

อันเดียวกัน  ความสุข – ทุกข์น้อยมากย่อมเป็นสิ่งกระเทือนถึงกันทุกระยะ  ผู้ ได้คู่ครองที่ดีแม้ตัวจะ

ต�่าบ้างทางฐานะความรู้ความฉลาดการประพฤติจริตนิสัย  แต่ก็ยังดีที่มีผู้คอยฉุดคอยลากคอย ให ้

คตเิตือน ใจเสมอและพาประพฤตดิ�าเนนิ ในกจิการต่าง ๆ   ทัง้ทาง โลกอันเป็นเคร่ืองส่งเสริมครอบครัว 

ให้มั่นคงและสงบสุขและทางธรรมซึ่งเป็นความดีงามแก่จิต ใจ  ตลอดการงานอย่างอื่นที่พลอยมีส่วน

ดีงาม ไปด้วย ไม่มืดมิดปิดตา   ก�าด�าก�าขาว ไปถ่ายเดียว   โดยหาความแน่นอนและรับรองผล ไม่ ได้  

 ถ้าต่างฝ่ายต่างดีด้วยกันก็เท่ากับต่างช่วยกันสร้างวิมานหลังใหญ่ ในครอบครัว ให้อยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน ไปตลอดอวสาน  ไม่มีการทะเลาะวิวาทถกเถียงกัน  ครัวเรือนย่อมเป็นสุข  ไม่มี

เรื่องขุ่นข้องหมอง ใจมารบกวน  เพราะต่างฝ่ายต่างสร้างสรรค์  ต่างฝ่ายต่างส�ารวมระวัง  ต่างฝ่าย 

ต่างตั้งอยู่ ในเหตุผลหลักธรรม  ไม่ท�าตาม ใจชอบที่ผิดจากหลักศีลธรรมอันเป็นหลักรับรองความ

ร่มเย็นผาสุกต่อกัน  คู่ครองแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ช่วยกันสร้างกรรมดี – ชั่ว – สุข – ทุกข์ – บุญ – บาป – 

นรก – สวรรค์เกี่ยวเนื่องกันแต่เริ่มต้นชีวิตร่วมกันเป็นต้น ไปเหมือนลูก โซ่  ทั้งปัจจุบันชาตินี้ตลอด

อนาคตของภพ – ชาติต่อ ไปดังข้าบาท ได้เห็นประจักษ์กับตัวเอง  (ค�าว่าข้าบาทเป็นค�าแทนชื่อที ่

ถนดั ใจของเทวดาเรียกตวัเองกบัท่านพระอาจารย์ม่ัน)  ท่ี ได้มีบุญตดิสอยห้อยตามบาท ไป ในภพชาต ิ

ต่าง ๆ  ด้วยการน�าของพระคุณท่านพาสร้างแต่ความดีมาประจ�านิสัย  ไม่พาสร้างบาปกรรมท�าชั่ว 

มัวหมองเลยจึงพลอย ได้เป็นคนดีติดตามบาทมาแทบทุกชาติทุกภพ  และพา ให้แคล้วคลาดจาก 

ภัยเวรทั้งหลายตลอดมา  

 นึกถึงพระคุณแล้วท�า ให้ซึ้ง ในจิต ใจสุดที่จะเรียน ได้ถูก  คราวนี้ข้าบาท ได้เห็น โทษของตัวที่

เคยผิดพลาดล่วงเกินพระคุณท่านมา ในอดีต  ทั้งชาติแห่งวิญญาณและอดีตกาลที่ผ่านมานาน  ขอ

ท่าน ได้ โปรดเมตตาอ โหสิกรรมน�าเสียซึ่ง โทษ  อย่า ได้มีกรรมมีเวรสืบต่อเกี่ยวข้องอีกต่อ ไป  ท่าน ได้

อ โหสิกรรมแก่เทวดาตามความปรารถนา  และ ได้แสดงธรรมอบรมส่งเสริมบารมี ให้เป็นที่รื่นเริงจน

ควรแก่กาลแล้ว  เทวดานมัสการลากระท�าประทักษิณสามรอบ  หลีกออกห่างจากท่านพอประมาณ  

แล้วเหาะลอยขึ้นสู่อากาศด้วยความ โสมนัสศรัทธาเป็นล้นพ้น
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 ระหว่างวิญญาณมาปรับทุกข์ด้วยความน้อยอกน้อย ใจกับท่านรู ้สึกว่าพิสดารเหลือจะ

พรรณนา  ผู้เขียน ไม่สามารถน�ามาลง ได้ทุกประ โยค ไปจึงขออภัยท่าน ไว้ด้วย  เท่าที่จ�า ได้และน�า

มาลงนี้ก็ ไม่ค่อยสนิท ใจนัก  ถ้าจะผ่าน ไปก็รู้สึกจะขาดเนื้อเรื่องที่น่าคิด ไปดังที่เรียน ไว้แล้วตอนก่อน 

ที่จะเขียนเรื่องนี้

พระพุทธเจ้ำและพระสำวกอรหันต์เสด็จมำอนุ โมทนำ

 หลังจากท่านเดินทางถึงแดนแห่งวิมุตติแล้ว  คืนต่อ ๆ  มามีพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก

จ�านวนมากเสด็จมาอนุ โมทนาวิมุตติธรรมกับท่านเสมอมิ ได้ขาด  คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

กับพระสาวกบริวารเป็นจ�านวนหมื่นเสด็จมาเยี่ยม  คืนนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นกับสาวกบริวาร

จ�านวนแสนเสด็จมาเยี่ยม  คืนน้ันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีสาวกเท่านั้นเสด็จมาเยี่ยมอนุ โมทนา  

จ�านวนพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์นั้นมีจ�านวน ไม่เท่ากัน  ท้ังนี้ท่านว่า 

ขึ้นอยู่กับวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ไม่เหมือนกัน  ที่พระสาวกตามเสด็จมาด้วยแต่ละ

พระองค์นั้นมิ ได้ตามเสด็จมาทั้งหมด ในบรรดาพระสาวกของแต่ละพระองค์ที่มีอยู่  แต่ที่ตามเสด็จ 

มามากน้อยต่างกนันัน้พอแสดง ให้เหน็ภูมพิระวาสนาบารมขีองแต่ละพระองค์นัน้ต่างกนัเท่านัน้  บรรดา 

พระสาวกจ�านวนมากของแต่ละพระองค์ที่ตามเสด็จมานั้น  มีสามเณรติดตามมาด้วยครั้งละ ไม่น้อย

เลย  ท่านสงสัยจึงพิจารณาก็ทราบว่า  ค�าว่าพระอรหันต์ ในนามธรรมนั้นมิ ได้หมายเฉพาะพระ  แต ่

สามเณรท่ีมจีติบริสทุธิห์มดจดกน็บัเข้า ในจ�านวนสาวกอรหันต์ด้วย  ฉะนัน้ ทีส่ามเณรตดิตามมาด้วย 

จึง ไม่ขัดกนั  

  ในพระ โอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทานอนุ โมทนาแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้น 

ส่วน ใหญ่มีว่า  เราตถาคตทราบว่าเธอพ้น โทษจากอนันตรทุกข์ ในที่คุมขังแห่งเรือนจ�าของวัฏฏทุกข์  

จึง ได้มาเยี่ยมอนุ โมทนา  ที่คุมขังแหล่งนี้ ใหญ่ โตม โหฬารและแน่นหนามั่นคงมาก  และมีเครื่อง

ยั่วยวนชวน ให้เผลอตัวและติดอยู่รอบตัว ไม่มีช่องว่าง  จึงยากที่จะมีผู้แหวกว่ายออกมา ได้  เพราะ

สัตว์ โลกจ�านวนมาก ไม่ค่อยมีผู้สน ใจกับทุกข์ที่เป็นอยู่กับตัวตลอดมาว่าเป็นสิ่งที่ทรมานและเสียด

แทงร่างกายจิต ใจเพียง ใด  พอจะคิดเสาะแสวงหาทางออกด้วยวิธีต่าง ๆ   เหมือนคนเป็น โรคแต่มิ ได้

สน ใจกับยา  ยาแม้มีมากจึง ไม่มีประ โยชน์ส�าหรับคนประเภทนั้น  ธรรมของเราตถาคตก็เช่นเดียว

กับยา  สัตว์ โลกอาภัพเพราะ โรคกิเลสตัณหาภาย ใน ใจเบียดเบียนเสียดแทง  ท�า ให้เป็นทุกข์แบบ 

ไม่มีจุดหมายว่าจะหาย ได้เมื่อ ไร  สิ่งตายตัวก็คือ โรคพรรค์นี้ถ้า ไม่ ได้รับยาคือธรรมจะ ไม่มีวันหาย ได้  

ต้องฉุดลากสัตว์ โลก ให้ตายเกิดคละเคล้า ไปกับความทุกข์กายทุกข์ ใจ  และเกี่ยว โยงกันเหมือนลูก โซ ่
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ตลอดอนันตรกาล  ธรรมแม้จะมีเต็ม ไปทั้ง โลกธาตุก็ ไม่สามารถอ�านวยประ โยชน์ ให้แก่ผู้ ไม่สน ใจ 

น�าไปปฏบิตัริกัษาตวัเท่าท่ีควรจะ ได้รับจากธรรม  ธรรมกอ็ยูแ่บบธรรม  สตัว์ โลกก็หมุนตวัเป็นกงจกัร 

ไปกับทุกข์ ในภพน้อย ภพใหญ่แบบสัตว์ โลก  โดย ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะสิ้นสุดทุกข์กันลง ได้

เมื่อ ใด  ไม่มีทางช่วย ได้ถ้า ไม่สน ใจช่วยตัวเอง โดยยึดธรรมมาเป็นหลัก ใจและพยายามปฏิบัติตาม  

พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เพิ่มจ�านวนองค์และสั่งสอนมากมายเพียง ไร  ผลที่ ได้รับก็เท่าที่ โรคประเภท

คอยรับยามีอยู่เท่านั้น  ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์ ใด  มีแบบตายตัวอยู่อย่างเดียวกัน  คือ

สอน ให้ละชั่วท�าดีทั้งนั้น  ไม่มีธรรมพิเศษและแบบสอนพิเศษ ไปกว่านี้  เพราะ ไม่มีกิเลสตัณหา

พิเศษ ใน ใจสัตว์ โลกที่พิเศษเหนือธรรมซึ่งประกาศสอน ไว้  เท่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประทาน  

ไว้แล้วเป็นธรรมที่ควรแก่การรื้อถอนกิเลสทุกประเภทของมวลสัตว์อยู่แล้ว  นอกจากผู้รับฟังและ 

ปฏิบัติตามจะยอมแพ้ต่อเรื่องกิเลสตัณหาของตัวเสียเองแล้วเห็นธรรมเป็นของ ไร้สาระ ไปเสีย 

เท่านั้น  

 ตามธรรมดาแล้วกิเลสทุกประเภทต้องฝืนธรรมมาดั้งเดิม  คนที่คล้อยตามมันจึงเป็นผู้ลืม 

ธรรม ไม่อยากเชื่อฟังและท�าตาม  โดยเห็นว่าล�าบากและเสียเวลาท�า ในสิ่งที่ตนชอบ  ทั้งที่สิ่งนั้น 

 ให้ โทษ  ประเพณีของนักปราชญ์ผู้ฉลาดมองเห็นการณ์ ไกลย่อม ไม่หดตัวมั่วสุมอยู่เปล่า ๆ   เหมือน 

เต่าถูกน�้าร้อน ไม่มีทางออก  ต้องยอมตาย ในหม้อที่ก�าลังเดือดพล่าน  โลกเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลส 

ตัณหาความแผดเผา ไม่มีกาลสถานที่ที่พอจะปลงวางลง ได้  จ�าต้องยอมทนทุกข์ทรมาน ไปตาม ๆ  

กัน  โดย ไม่นิยมสัตว์น�้า สัตว์บก สัตว์อยู่บนอากาศและ ใต้ดิน  เพราะสิ่งแผดเผาเร่าร้อนอยู่กับ ใจ   

ความทุกข์จึงอยู่ที่นั่น  ที่นี่เธอเห็นพระตถาคตอย่างแท้จริงแล้วมิ ใช่หรือ ? พระตถาคตแท้คืออะ ไร   

คือ  ความบริสุทธิ์แห่ง ใจที่เธอเห็นแล้วนั้นแล  ที่พระตถาคตมา ในร่างนี้มา ในร่างแห่งสมมุต ิ

ต่างหาก  เพราะพระตถาคตและพระอรหันต์อันแท้จริงมิ ใช่ร่างแบบที่มากันนี้  นี่เพียงเป็นเรือนร่าง

ของตถาคต โดยทางสมมุติต่างหาก  

 ท่านพระอาจารย์กราบทูลว่า  ข้าพระองค์ทราบพระตถาคตและพระสาวกอรหนัต์อนัแท้จรงิ 

 ไม่สงสัย  ที่สงสัยก็คือ  พระองค์ทั้งหลายกับพระสาวกท่านที่เสด็จ ไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน ไม่มี

ส่วนสมมุติยังเหลืออยู่เลย  แล้วเสด็จมา ในร่างนี้ ได้อย่าง ไร ?  พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ถ้าอีกฝ่ายหนึ่ง

แม้มีความบริสุทธิ์ทาง ใจด้วยดีแล้ว  แต่ยังครองร่างอันเป็นส่วนสมมุติอยู่  ฝ่ายอนุปาทิเสสนิพพาน 

ก็ต้องแสดงสมมุติตอบรับกัน  คือต้องมา ในร่างสมมุติซึ่งเป็นเครื่อง ใช้ชั่วคราว ได้  ถ้าต่างฝ่าย 

ต่างเป็นอนุปาทิเสสนิพพานด้วยกันแล้ว ไม่มีส่วนสมมุติยังเหลืออยู่  ตถาคตก็ ไม่มีสมมุติอัน ใดมา 

แสดงเพื่ออะ ไรอีก  ฉะนั้น การมา ในร่างสมมุตินี้จึงเพื่อสมมุติเท่านั้น  ถ้า ไม่มีสมมุติเสียอย่างเดียว 
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ก็หมดปัญหา  

 พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิตคือสมมุติอันดั้งเดิมของ

เรื่องนั้น ๆ  เป็นเครื่องหมาย ให้ทราบ เช่น ทรงทราบอดีตของพระพุทธเจ้าทัง้หลายว่าทรงเป็นมา

อย่าง ไร เป็นต้น  กต้็องถือเอานมิิตของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ันและพระอาการนั้น ๆ  เป็นเครื่องหมาย

พิจารณา ให้รู้  ถ้า ไม่มีสมมุติของสิ่งนั้น ๆ  เป็นเครื่องหมายก็ ไม่มทีางทราบ ได้ ในทางสมมตุ ิ  เพราะ

วมิตุติล้วน ๆ   ไม่มทีางแสดง ได้  ฉะนัน้ การพจิารณาและทราบ ได้ต้องอาศัยสมมุตเิป็นหลักพิจารณา   

ดังที่เราตถาคตน�าสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ก็จ�าต้องมา ในรูปลักษณะอันเป็นสมมุติดั้งเดิม  เพื่อผู้อื่นจะ

พอมีทางทราบ ได้ว่า  พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ๆ  และพระอรหันต์องค์นั้น ๆ  มีรูปลักษณะอย่างนั้น ๆ    

ถ้า ไม่มา ในรูปลักษณะนี้แล้ว  ผู้อื่นก็ ไม่มีทางทราบ ได้  เมื่อยังต้องเกีย่วกบัสมมตุ ิในเวลาต้องการ

อยู ่  วมุิตตกิจ็�าต้องแยกแสดงออก โดยทางสมมุตเิพ่ือความเหมาะสมกัน  ถ้าเป็นวิมุตติล้วน ๆ  เช่น  

จิตที่บริสุทธิ์รู้เห็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็เพียงแต่รู้อยู่เห็นอยู่เท่านั้น  ไม่มทีางแสดงให้รูย้ิง่กว่านัน้ ไป ได้  

เมือ่ต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสทุธิว่์าเป็นอย่าง ไรบ้าง  ก็จ�าต้องน�าสมมุติเข้ามาช่วย

เสริม ให้วิมุตติเด่นขึ้นพอมีทางทราบกัน ได้ว่าวิมุตติมีลักษณะว่างเปล่าจากนมิติทัง้ปวง  มคีวาม

สว่าง ไสวประจ�าตวั  มคีวามสงบสุขเหนือสิง่ ใด ๆ  เป็นต้น  พอเป็นเครือ่งหมาย ใหท้ราบ ได้ โดยทาง

สมมุติทั่ว ๆ   ไป  ผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ ใจแล้วจึง ไม่มีทางสงสัยทั้งเรื่องวิมุตติแสดงตวัออกต่อ

สมมุติ ในบางคราวที่ควรแก่กรณีและทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติ ไม่แสดงอาการ  

 ที่เธอถามเราตถาคตนั้นถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกิริยาแห่งการสนทนากนั  ท่าน

กราบทลูว่า  ข้าพระองค์ม ิได้มีความสงสัยทัง้สมมุตแิละวมุิตตขิองพระองค์ทัง้หลาย  แต่ทีก่ราบทลูนัน้

ก็เพื่อถวายความเคารพ ไปตามกิริยาแห่งสมมุติเท่านั้น  แม้พระองค์กับพระสาวกจะเสด็จมาหรือ ไม่

ก็มิ ได้สงสัยว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อันแท้จริงมีอยู่ ณ ที่แห่ง ใด  แต่เป็นความเชื่อ

ประจักษ์ ใจอยู่เสมอว่า  ผู้ ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเราตถาคต  อันแสดงว่าพระพทุธเจ้า พระธรรม  

และพระสงฆ์ม ิใช่ธรรมชาตอิืน่ ใดจากทีบ่รสิทุธิห์มดจดจากสมมตุ ิในลักษณะเดียวกันกับพระรัตนตรัย  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  การที่เราตถาคตถามเธอก็มิ ได้ถามด้วยความเข้า ใจว่าเธอมีความสงสัย  แต่

ถามเพื่อเป็นสัม โมทนียธรรมต่อกันเท่านั้น  

 บรรดาพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์และแต่ละครั้งนั้นมิ ได้กล่าว

ปราศรัยอะ ไรกับท่านพระอาจารย์มั่นเลย  มีพระพุทธเจ้าประทานพระ โอวาทพระองค์เดียว  ส่วน

พระสาวกทั้งหลายเป็นเพียงนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมน่าเคารพเลื่อม ใสมากเท่านั้น  แม้สามเณร
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องค์เลก็ ๆ  ทีน่่ารักมากกว่าจะน่าเคารพเล่ือม ใสก็น่ังฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยม  เช่นเดียวกับพระสาวก 

ทั้งหลาย  อันเป็นที่น่าเคารพเลื่อม ใสมาก  และน่ารักมากด้วย  ซึ่งยังอยู่ ในวัยเล็กมากก็มี  อาย ุ

ราว  ๙  ขวบ  ๑๐  ขวบ  ๑๑ – ๑๒  ขวบที่น่ารักมาก  ท่านเล่าว่าพอเห็นสามเณรอรหันต์ท่านแล้ว

เกิดความรู้สึกรักมากและสงสารมาก  ถ้าตามภาษาของผู้ ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดาทั่ว ไปก็ว่า  เณร

ตัวเล็ก ๆ  ตา ใสแจ๋ว  ใครเห็นแล้วก็อดที่จะรัก ไม่ ได้  ดี ไม่ดีถ้า ไม่ทราบ ไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเณร

อรหันต์แล้ว   น่ากลัวจะดื้อมือ ไปคว้าเอาศีรษะท่านมาขยี้เขย่าเล่น โดยมิ ได้ส�านึก ในบาปแน่  

 ท่านพูดตอนนี้เลยนึกคันมือขึ้นมาว่า  ถึงผู้เขียนก็เถอะอาจเป็นผู้หนึ่งก่อน ใครที่จะอดคว้า 

ไม่ ได้  เป็นอะ ไรเป็นกันแล้วค่อยขอขมา โทษท่านทีหลังเพราะอดรักอดเล่น ไม่ ได้  ท่านว่าแม้ท่าน 

จะเป็นสามเณรองค์เล็ก ๆ  กต็าม  แต่มรรยาทท่านเป็นผู้ ใหญ่สงบเสงีย่มสวยงามมากเหมือนพระสาวก 

ทั้งหลาย  สรุปแล้วบรรดาพระสาวกอรหันต์และสามเณรที่ตามเสด็จมากับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง

ล้วนมีมรรยาทอันสวยงามน่าเคารพเลื่อม ใสมาก  เหมือนผ้าที่ถูกพับและเก็บ ไว้เป็นระเบียบงามตา

ฉะนั้น  เวลาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระเบียบขนบประเพณีดั้งเดิม  เช่น  การเดินจงกรม  นั่ง

สมาธิ  ความเคารพต่อกันระหว่างผู้อาวุ โสกับภันเต  และการครองผ้าเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรม  

จ�าเป็นทุกครั้ง ไปหรือ ไม่อย่าง ไร  ขณะนั่งภาวนาท่านนึกวิตกอยากทราบความจริงที่พระพุทธเจ้า

และพระสาวกพาด�าเนินมาก่อนท่านท�ากันอย่าง ไรดังนี้  ถ้า ไม่ ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงวิธ ี

 ให้ดูเอง  ก็เป็นพระสาวกองค์ ใดองค์หนึ่งมาแสดง ให้ดูตัวอย่างจน ได้ เช่น การเดินจงกรมจะควร 

ปฏิบัติตัวอย่าง ไร ในขณะเดิน  จึงจะถูกต้องและเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สน ใจ 

เคารพธรรม ในเวลาเช่นนั้น  ท่านก็เสด็จมาแสดงวิธีวางมือ  วิธีก้าวเดิน  วิธีส�ารวมตน ในเวลาเดิน 

ให้ดูอย่างละเอียด  บางครั้งก็ประทานพระ โอวาทประกอบกับวิธีแสดงด้วย  บางครั้งก็แสดงเพียง 

วิธีท่าต่าง ๆ   ให้ดู  แม้พระสาวกอรหันต์มาแสดง ให้ดูก็ท�า ในลักษณะเดียวกัน  การนั่งท�าสมาธ ิ

ท�าอย่าง ไร  ควรหันหน้า ไปทางทิศ ใดเป็นการเหมาะกว่าทิศอื่น ๆ   ท่านั่งจะตั้งตัวอย่าง ไรเป็นการ

เหมาะสม ในขณะนั้น   ท่านแสดง ให้ดูทุกวิธี

 ความเคารพต่อกันระหว่างอาวุ โสกับภันเต  ตอนนี้ท่านเล่าแปลกอยู่บ้าง  คือขณะที่ท่าน 

นึกวิตกอยากทราบว่าครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติต่อกันอย่าง ไร  ที่เป็นสามีจิกรรมต่อกัน โดยชอบธรรม  

พอวิตก ไม่นานก็ปรากฏมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ่มทั้งแก่และแก่จนหง่อมศีรษะหงอกขาว 

ไปหมดตลอดสามเณรเล็ก ๆ  และ โตพอประมาณซึ่งล้วนอยู่ ในวัยที่น่ารักตามเสด็จมามากมาย  แต่

การเสด็จมาของพระพุทธเจ้ากับการมาของพระสาวกทั้งหลายมิ ได้มาพร้อมกัน  ต่างองค์ต่างมา  

องค์ ใดมาถงึก่อนองค์นัน้กน็ัง่อาสนะข้างหน้า  องค์มาทีส่องท่ีสามกน็ัง่รองกนัลงมาตามล�าดับทีม่าถงึ 
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ไม่นยิมวยัและอาวุ โสภนัเต  แม้สามเณรมาถงึก่อนกน็ัง่ข้างหน้าพระ  จนถึงองค์สดุท้าย  องค์แก่ ๆ  

รุ่นปู่รุ่นทวดสามเณรมาถึงทีหลังก็ต้องนั่งอาสนะสุดท้าย  โดยมิ ได้มีองค์ ใดแสดงกิริยาขวยเขิน

กระดากอายต่อกันเลย  แม้องค์พระพุทธเจ้าเองเสด็จมาถึงล�าดับ ใดก็ประทับอาสนะนั้นที่ควรแก ่

ผูม้าถึงทหีลัง  

 ท่านเห็นอาการอย่างนั้นจึงเกิดความสงสัยว่า  พระครั้งพุทธกาล ไม่มีการเคารพกันบ้างหรือ 

อย่าง ไรถึง ได้ท�าอย่างนี้  ดู ไม่มีระเบียบงามตาบ้างเลย  แล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรง 

ประกาศพระศาสนา ให้ประชาชนเคารพนับถือ ได้อย่าง ไรเม่ือพระศาสนาและผู้น�าของศาสนาตลอด

ผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าง ใกล้ชิดประพฤติต่อกันอย่าง ไม่มีระเบียบเช่นนั้น  สักประเดี๋ยวธรรมก็ผุดขึ้นมา 

ใน ใจท่านเอง โดยพระพุทธเจ้าและสาวกยังมิ ได้ประทานพระ โอวาทแต่อย่าง ใด  ว่านี่คือวิสุทธิธรรม 

ล้วน ๆ   ไม่มีสมมุติเข้าเจือปนเลย  จึง ไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบ ใด ๆ  เข้ามาเกี่ยวข้อง  ที่แสดง

อย่างนี้แสดงเรื่องวิสุทธิธรรมที่เป็นความเสมอภาคทั่วกัน  ไม่นิยมว่าอ่อนว่าแก่ว่าสูงว่าต�่าอันเป็น

เรื่องของสมมุติ  นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้าย  จะเป็นพระหรือเณร ไม่จ�ากัด  

แต่มีความเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์  ท่านแสดงบุคคลาธิษฐาน ในลักษณะนี้เป็นเครื่องบอกความ 

บริสุทธิ์ของกันและกัน   ว่า ไม่มี ใครยิ่งหย่อนกว่ากันบรรดาพระและเณรที่เป็นอรหันต์ด้วยกัน

 พอธรรมที่แสดงขึ้นสงบลง  ท่านนึกวิตกอีกว่า  ท่านเคารพกันตามสมมุตินั้นเคารพกันอย่าง ไร 

บ้างหนอ  พอความวิตกระงับลงภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่ง  และ 

นั่งกันอย่าง ไม่มีระเบียบอยู่ขณะนั้นก็ ได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว  และเปลี่ยนท่าประทับและ 

ท่านั่ง ใหม่ทันที  คราวนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประมุขอยู่ข้างหน้าสงฆ์  สามเณร 

องค์เล็ก ๆ  ที่มาถึงก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ ได้เปล่ียนเป็นนั่งอยู่สุดท้ายอย่างมีระเบียบงามตา 

น่าเคารพเลื่อม ใสมาก  ขณะนั้นธรรมผุดขึ้น ใน ใจท่านว่านี่คือระเบียบและขนบประเพณีของพระ

ครัง้พทุธกาลเคารพกนั  ท่านเคารพกันอย่างนี ้  แม้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยงัอ่อนพรรษาอยูก่จ็�าต้อง 

เคารพพระอาวุ โสที่ปฏิบัติดีทั้งที่ยังมีกิเลสภาย ใน ใจอยู่  ต่อล�าดับนั้นพระองค์ประทานพระ โอวาท 

ว่า  พระของเราตถาคตต้องมีความเคารพและสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกัน  แต่มิ ได้

สนิทกันแบบ โลก  หากแต่สนิทกันตามแบบของธรรมซึ่งเป็นความเสมอภาค ไม่ล�าเอียง  พระของเรา

ตถาคตอยู่ด้วยกันแม้จ�านวนมากก็ ไม่ทะเลาะกัน  ไม่มีการเผยอเย่อหยิ่งต่อกัน  พระที่ ไม่เคารพกัน 

ตามหลักธรรมวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตมิ ใช่พระของตถาคต  แม้จะเลียนแบบของ 

ลูกศิษย์ตถาคตก็คือพระที่เลียน ๆ  อยู่นั่นแล  ไม่จริงดังค�าประกาศอวดอ้าง  ถ้าพระยังมีความ 

เคารพกันตามหลักธรรมวินัย คือ ตถาคต  และเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรมวินัย   ไม่ฝ่าฝืน   
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พระนั้นจะอยู่ที่ ใด  บวชเมื่อ ไร  เป็นชาติชั้นวรรณะและออกมาจากสกุล ใด  ก็คือพระลูกศิษย์เรา

ตถาคตอยู่นั่นแล  ชื่อว่าผู้เดินตามเราตถาคต  ต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ ในวันหนึ่งแน่นอน   

พอประทานพระ โอวาทย่อจบลง  นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาต่างองค์ต่างหาย ไป ในขณะนั้น  ท่าน

อาจารย์เองก็สิ้นสงสัยลง    ในขณะที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนนั้นเช่นกัน

 แม้การครองผ้า ในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรม  พระสาวกก็ ได้มาแสดง ให้ดูตามล�าดับที่

เกิดความสงสัย ไม่แน่ ใจ  ว่า ไม่จ�าเป็นต้องครองผ้าทุกครั้ง ไป  โดยท่านมาแสดงการนั่งสมาธิและเดิน

จงกรม ในท่าครองผ้าและ ไม่ครองผ้า ให้ดูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณี ไป  ตลอดสีผ้าสบง  จีวร  สังฆาฏิ

อันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระท่านก็แสดง ให้ดู  โดยแสดงผ้าสีกรักคือสีแก่นขนุนออกเป็นสามสี  คือ 

สีกรักอ่อน  สีกรักขนาดกลาง  และสีกรักแก่ ให้ โดยละเอียด  เท่าที่พิจารณาตามท่านเล่า ให้ฟังแล้ว

ก็พอทราบ ได้ว่า  ท่านท�าอะ ไรลง ไปมักมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความแน่ ใจ ในการท�า

เสมอ  มิ ได้ท�าแบบสุ่มเดาที่เรียกว่าเอาตนเข้า ไปเสี่ยงต่อกิจการที่ ไม่แน่ ใจ  ฉะนั้น ปฏิปทาท่านจึง

ราบรื่นสม�่าเสมอตลอดมา ไม่มีข้อที่น่าต�าหนิและกระทบกระเทือน ใด ๆ  มาแต่ต้นจนอวสาน  ซึ่งจะ

หาผู้เสมอ ได้ยาก ในสมัยปัจจุบัน  บรรดาสานุศิษย์ที่ยึดเอาปฏิปทาท่าน ไปปฏิบัติย่อมเป็นความงาม 

เสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครู  นอกจากที่ชอบแหวกแนวแบบผี ไม่มีป่าช้า  ลูก ไม่มีพ่อ – แม่  

ศิษย์ ไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมี ได้เท่านั้น  ปฏิปทาที่ท่านพาด�าเนินมาจึงอาจถูกดัดแปลง ไปตามความ 

คิดเห็น  นอกนั้นปฏิปทาท่านนับว่าราบเรียบมาก  ทั้งนี้ท่านรู้สึกมีอะ ไร ๆ  ที่พูด ไม่ออกบอก ไม่ถูก 

อยู่ภาย ในอย่างลึกลับเป็นเข็มทิศพาด�าเนิน   ซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ไม่อาจมี ได้อย่างท่าน

ควำมรู้พิเศษภำยในของท่ำนพระอำจำรย์มั่น

 การจ�าพรรษาของท่าน ในจังหวัดเชียง ใหม่ทราบว่าท่านจ�าที่หมู่บ้านจอมแตง  อ�าเภอแม่ริม  

๑  พรรษา  ที่บ้าน โป่ง  อ�าเภอแม่แตง  ๑  พรรษา  ที่บ้านกลอย  อ�าเภอพร้าว  ๑  พรรษา  ในเขาอ�าเภอ

แม่สรวย*  ๑  พรรษา  ที่บ้านปู่พระยา  อ�าเภอแม่สรวย  ๑  พรรษา  ที่วัดเจดีย์หลวง  ๑  พรรษา  ที่บ้าน

แม่ทองทิพย์  อ�าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ๑  พรรษา  ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ๑  พรรษา  ส่วนที่ท่าน

เที่ยวบ�าเพ็ญสมณธรรม ในที่ต่าง ๆ  ตามบ้านป่าบ้านเขานั้นจ�า ไม่ ได้ทุกสถานที่ ไป  และ ไม่สามารถ 

น�ามาเรียงล�าดับพรรษาก่อนและหลังกัน ได้  เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบจังหวัดเชียง ใหม่และเชียงราย

นานถึง  ๑๑  ปี  ต่อ ไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านพักซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นแห่ง ๆ   ไป   

ที่ ไม่จ�าเป็นจะ ไม่ขอกล่าวถึง  ท่านพักอยู่ ในที่นั้น ๆ   ไม่ว่าจ�าพรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดา  เว้น 

วัดเจดีย์หลวง  นอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยว ๆ  แทบทั้งนั้น  และเป็นการเสี่ยง 

  *  ปัจจุบันอ�าเภอแม่สรวย  ขึ้นกับจังหวัดเชียงราย
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ต่อภยันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบ�าเพ็ญ  ฉะนั้น ประวัติท่านจึงเป็นประวัติที่

ส�าคัญมาก  ทั้งการเที่ยวธุดงคกรรมฐานและการรู้เห็นธรรมประเภทต่าง ๆ  เป็นเรื่องที่แปลกและ

พิสดารผิดกับประวัติของอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบ�าเพ็ญเหมือนกันอยู่มาก  

 เริ่มแรกที่ท่านออกปฏิบัติ ในเขตจังหวัดเชียง ใหม่ท่าน ไปเที่ยวและพักอยู่เพียงองค์เดียว  ถ้า

เป็นแบบ โลกก็นับว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุด  ความหวาดหวั่นพรั่นพรึงคงแทบ ไม่หาย ใจเพราะความกลัว

บังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืน  ไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอน ได้  แต่ส�าหรับท่านแล้ว ในอิริยาบถทั้งสี่ซึ่งเป็น

เรื่องของบุคคลผู้เดียว  ท่านถือว่ามีความสุขทางจิต ใจและสะดวกทางความเพียรมาก  เพราะการ

ถอดถอนกิเลส  ท่านก็ถอดถอน ได้ด้วยอ�านาจความเพียรของบุคคลผู้เดียวดังท่ีกล่าวผ่านมาแล้ว  

ต่อมาค่อยมพีระทยอย ไปหาท่าน  มท่ีานเจ้าคณุเทสก์  อ�าเภอท่าบ่อ  จังหวดัหนองคาย  ท่านอาจารย์

สาร  ท่านอาจารย์ขาว วัดถ�้ากลองเพล เป็นต้น  แต่อยู่กับท่านชั่วระยะกาลเท่านั้น  ท่านก็สั่ง ให้

ออกหาที่วิเวกตามที่ต่าง ๆ   แถบหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ห่าง ๆ  กัน  ที่ชายเขาบ้าง  บนหลังเขาบ้าง   

หมู่บ้านละ ๔ – ๕ หลังคาเรือนบ้าง  ๙ – ๑๐ หลังคาเรือนบ้าง  พอ ได้อาศัยเขา ไปเป็นวัน ๆ    

ท่านเองก็ชอบอยู่ล�าพังองค์เดียวตามนิสัย  

 พระกรรมฐานสมัยท่านเป็นผู้น�าพาด�าเนินครั้งนั้นปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก  เที่ยว

แสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกันจริง ๆ   ไม่อาลัยชีวิตยิ่งกว่าธรรม  ที่ ใดมีสัตว์เสือชุม  ท่าน

ชอบสั่ง ให้พระ ไปอยู่ที่นั้น  เพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามิ ให้นิ่งนอน ใจ  ความเพียร

ก็จ�าต้องติดต่อกัน ไปเองและเป็นเครื่องหนุนจิต ใจ ให้มีก�าลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปรกติท่ีควร 

จะเป็น  ท่านเองกพั็กบ�าเพ็ญเป็นสุขวหิารธรรมอยู่สบาย ในป่า ในเขาทีส่งดัปราศจากผูค้นทัง้กลางวัน 

กลางคนื  การติดต่อกับพวกกายทิพย์ เช่น เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม พญานาค ภูติผี ที่มาจาก 

ที่ต่าง ๆ  ท่านถือเป็นธรรมดา  เช่นเดยีวกบัมนษุย์ติดต่อกบัพวกมนษุย์ชาตต่ิาง ๆ  ทีรู่ภ้าษากนั  เพราะ

ท่านช�านชิ�านาญ ในทางนี้มาช้านานแล้ว  

 ท่านพักอยู่ที่ป่าท่ีเขา โดยมากก็ท�าประ โยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้และพวกชาวเขาซึ่งเป็นคน

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ค่อยมีแง่งอนต่าง ๆ   เวลาเขารู้นิสัยและซาบซึ้ง ในธรรมท่านแล้ว  เขาเคารพเลื่อม ใส 

ท่านมาก  แบบเอาชีวิตเข้าประกัน ได้เลย  ค�าว่าชาวป่าชาวเขา เช่น พวกอีก้อ ขมุ มูเซอ แม้ว ยาง

เหล่านี้  ตามความคาดหมายของคนทั่ว ไปเข้า ใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขารูปร่างทั้งหญิงทั้งชายต้อง

ขี้ริ้วขี้เลอะตัวด�าก�า โคลนราวกับตอตะ โกแน่ ๆ   แต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามและขาว

สะอาดสะอ้าน  กิริยาเรียบร้อยมีระเบียบขนบธรรมเนียมดี  เคารพนับถือผู้ ใหญ่และผูเ้ป็นหวัหน้า 
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ในหมูบ้่านดมีาก  สามคัคีกันด ีไม่ค่อยมปีระเภทแหวกแนวแฝงอยู ่ในหมู่บ้านเหลา่นั้น ในสมัยนั้น  มี 

ความเชื่อถือผู้ ใหญ่และหัวหน้าบ้านมาก  หัวหน้าพูดอะ ไรชอบเชื่อฟังและท�าตาม  ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืน  

สั่งสอนก็ง่าย ไม่ค่อยมีทิฏฐิมานะ  ค�าว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถื่อนแบบสัตว์  แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดี

มีสัตย์มีศีล   ไม่มีการฉกลักข โมยปล้นจี้กันเหมือนป่ามนุษย์ล้วน ๆ   

 ป่า ไม้ ป่าสัตว์ เป็นป่าที่ ไม่ค่อย ได้ระเวียงระวังมากเหมือนป่ามนุษย์ล้วน ๆ  ที่เต็ม ไปด้วยภัย

นานาชนิด  กิเลส  ความ โล โภ  โท โส  โม โห  เป็นป่าลึกลับชนิดที่ โดนเอา ๆ   ไม่เว้นแต่ละเวลา  เมื่อ 

โดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภาย ใน  และคอยท�าลายสุขภาพทางร่างกายและจิต ใจ ให้เกิดทุกข ์

เสียหาย ไปนาน ๆ  ไม่ค่อยมีวันหาย ได้เหมือนแผลชนิดอื่น ๆ   และ ไม่ค่อยสน ใจหายามาระงับหรือ

ก�าจัดกันด้วย  แผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ต�าจึงมักจะเป็นแผลเรื้อรัง  ผู้ถูกต�าก็มักปล่อยทิ้ง ไว้ ให้หาย ไปเอง   

ป่าประเภทนี้มีอยู่ ใน ใจของมนุษย์หญิง – ชาย  พระ – เณรทุกคน  ไม่เลือกหน้า  ถ้าเผลอก็เสียท่า

ให้มันจน ได้  ท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ ในป่าก็เพื่อจะก�าจัดตัดป่าเสือร้ายภาย ในตัวคึกคะนอง

และ โหดร้ายทารุณ ไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยนี้  ให้สงบหรือ ตาย ไปจาก ใจ  พอ ได้อยู่สบาย 

หายวุ่นบ้าง  สมกับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแสวงหาความสุข ใส่ตน ในเวลาที่ ได้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติ   

ไม่ขาดทุนสูญอ�านาจวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ ไปเปล่า ๆ   

 ท่านอยู่ป่าอยู่เขาเช่นนั้น  เวลามีหมู่คณะ ไปอาศัยท่าน  การอบรมสั่งสอนก็เด็ดเดี่ยว ไปตาม

สถานที่และผู้ ไปเกี่ยวข้อง  เพราะผู้ที่ ไปหาท่าน โดยมากมักมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่าง

แล้วทั้งนั้น  การสั่งสอนจึงท�า ให้สมภูมิทั้งสองฝ่าย  จะตายก็ยอม ให้ตาย ไปด้วยความเพียร  เมื่อชีวิต

ยังเป็น ไปอยู่ก็ขอ ให้รู้ ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกข์ภาย ใน ใจ  ไม่ต้องกลับมาเกิด – ตายและทน

ทุกข์ซ�้าซากอยู่ ใน โลก ไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้  การอบรมสั่งสอนพระ ในคราวอยู่เชียง ใหม่

ผิดกับแต่ก่อนอยู่  ไม่มีการอนุ โลมผ่อนผัน ใด ๆ  เลย  แม้พระที่ ไปอบรมกับท่าน โดยมากก็เป็นพระ

ประเภทปฏิ โลม  ฟังกันแบบปฏิ โลมคือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้นมาอย่าง ไรบ้าง  เพื่อ 

ปราบปราม ให้หายพยศลดก�าลังลง โดยถ่ายเดยีว  มิ ได้ ไปสน ใจคดิว่าท่านเทศน์หนกั ไป  เผด็ร้อน ไป   

ยิ่งท่านเทศน์เผ็ดร้อนเท่า ไร  ธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นล�าดับ  ใจก็ยิ่งสงบแนบแน่นดีส�าหรับผู้ที่อยู่ ใน 

ขั้นสงบ  ผู้อยู่ ในขั้นปัญญาจิตก็พยายามคิดค้นตามค�าเทศน์ท่าน ไปเรื่อย ไม่ลดละ  ท่านอยู่เชียง ใหม่

เทศน์ธรรมสูงมาก  เพราะความรู้ท่านก็เต็มภูมิ  ผู้ ไปศึกษาอบรมก็มีภูมิจิต ใจสูงและเป็น ไปด้วย

ความหมายมั่นปั้นมือที่จะ ให้รู้ ให้เห็นขั้นสูงขึ้น ไปเป็นล�าดับจนสุดภูมิ  นอกจากเทศน์ธรรมดาแล้ว  

ยังมีธรรมแปลก ๆ  คอยดัก ใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วย  ประเภทหลังนี้มีอ�านาจมาก ในการ 

ดักจับและปราบ โจรภาย ในของพระที่ชอบขโมยสิ่งของเก่งแบบ ไม่เลือกกาลสถานที่  คือข โมยคิด
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เรื่องร้อยแปดตามนิสัยของคนมีกิเลส   มิ ใช่แบบเขาข โมยกันทั่ว ๆ   ไป

 มาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลก ๆ  ที่ ไม่น่าจะมี ได้  แต่ก็ ได้มีแทรกขึ้น ในวงกรรมฐานมาแล้วสมัย

ท่านพักอยู่ ในเขาที่เชียง ใหม่  จึงขออภัยเขียน ไว้บ้างตามที่ ได้ยินมา  เผื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือน 

ใจแก่ชาวเราที่ต่างก็ก�าลังตกอยู่ ในภาวะท�านองเดียวกัน  เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องกรรมกัน โดยมาก 

บรรดาที ่ได้ทราบกนั ในวง ใกล้ชิดมท่ีานพระอาจารย์ม่ัน  เป็นต้น  ผู ้ให้ข้อวพิากษ์วจิารณ์เรือ่งนีพ้อ ได้ 

เป็นข้อคิดตลอดมา  พระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่า ให้ฟังว่า  บ่าย ๆ  วันหนึ่ง

ท่านกับพระอีกรูปหนึ่ง ไปอาบน�้าที่แอ่งหิน ใกล้กับหนทาง ไป ไร่ ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้น  แต่อยู่

ห่าง ไกลจากหมู่บ้านมาก  ขณะจะลงอาบน�้าเผอิญมีพวกสีกามาจาก ไร่เดินผ่านมาที่ตรงนั้นซึ่งแต่

ก่อน ไม่เคยมีเลย  พอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็เกิดแปรปรวนขึ้นมาทันทีทัน ใด โดย ไม่ทัน ได้มีสติยับยั้ง

เอาเลย  จึงเกิดเป็น ไฟราคะตัณหาเผาลนตัวเองขึ้น ในขณะนั้นและร้อนสุมอยู่ตลอด ไป  พยายาม

แก้ ไขเท่า ไรก็ ไม่ตก  ทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัว  ทั้งกลัวเจ้าตัวจะเสีย ไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัว  

เลยท�า ให้พระรูปนั้นตั้งตัว ไม่ติดนับแต่ขณะนั้น ไปถึงกลางคืน  จนตลอดคืนที่พิจารณากันอยู่อย่าง 

ไม่หยุดยั้งลดละ  เพราะความ ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย  เพิ่งมาเจอเอาขณะนั้น  ท่านจึงรู้สึกเป็น 

ทกุข์มาก  ในคืนนัน้ท่านอาจารย์กพิ็จารณาทราบเช่นกันว่า  พระรปูนี ้ไปเจอเอาของดเีข้าแล้ว  ก�าลงั

เกิดความกระวนกระวายด้วยความรักและความกลัว  ตลอดคืนมิ ได้หลับนอนด้วยความพยายาม

แก้ไขอย่างสุดก�าลัง  ตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็มิ ได้ว่าอะ ไร  เพราะทราบว่าเจ้าตัวก�าลังกลัวท่านมาก 

อยู่แล้ว  ถ้า ไปว่าเข้าเดี๋ยวเกิดเป็นอะ ไร ไปก็ยิ่งจะแย่เข้า ไปอีก  ท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้น

ขณะที่มาพบกันตอนเช้า  ดูอาการของเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสั่น  ท่านก็ท�าอาการเป็น 

ไม่รู้ ไม่ชี้เฉย ๆ   ไปเสีย  

 พอถึงเวลาบิณฑบาตท่านเลยหาอุบายพูดเพื่ออะ ไรก็ยากจะเดา ได้ถูกว่าท่าน...ก�าลังเร่ง

ภาวนาอย่างเอาจริงเอาจัง  จะเร่งต่อ ไป ไม่ต้อง ไปบิณฑบาตก็ ได้  ไปแต่พวกเราก็ยัง ได้  พระเพียง

องค์เดียวจะเลี้ยง ไม่ ได้อย่าง ไร  ท่านอยากภาวนาต่อก็ ไปภาวนาเสีย  ภาวนาเผื่อหมู่คณะด้วยนะ   

แต่ท่านมิ ได้มองดูพระรูปนั้นเลย  เพราะท่านทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่องของตัวอยู่แล้ว  

ว่าแล้วท่านก็น�าหมู่คณะออกบิณฑบาต  ส่วนพระรูปนั้นก็จ�า ใจเข้าทางจงกรมท�าความเพียร  ทั้งนี้

ท่านท�าเพื่ออนุเคราะห์พระที่เป็นขึ้นด้วยความบังเอิญ  ไม่มีเจตนา  แต่สุดวิสัยจะห้าม ได้  ท่านก็

ทราบว่าพระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็ม ใจที่จะแก้เรื่องของตัว  จึงต้องหาอุบายช่วยด้วยวิธีต่าง ๆ    

โดยมิ ให้กระทบกระเทือนจิต ใจเธอแต่อย่าง ใด  เวลากลับจากบิณฑบาตมาถึงที่พักแล้วก็พร้อมกัน 

จัดอาหาร ใส่บาตรเธอ  และสั่ง ให้พระ ไปนิมนต์เธอมาฉันหรือจะฉัน ณ ที่อยู่ของตนก็ ได้ตามแต ่
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สะดวก  พอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมหมู่คณะ  ขณะเธอเดินมาท่านก็ท�าเป็น ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่มอง   

แต่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อประสาน ใจที่เป็นรอยร้าวตลอดมานั้น  ไม่ปรารภเรื่องที่จะท�า ให้

เสีย ใจ ใด ๆ  เลย  แม้เธอจะมาฉันร่วมหมู่คณะแต่ก็ฉัน ได้นิดเดียว  พอเป็นพิธี ไม่ ให้เสียมรรยาท 

เท่านั้น  วันนั้นพระที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือรูปที่เล่านี้ด้วย  เพราะแต่ก่อนท่านยัง ไม่ทราบเรื่อง   

พากนัเกดิความสงสัย โดยคิดว่า  แต่ก่อนท่านอาจารย์ ไม่เคยท�าอย่างน้ีกบั ใครเลย  แต่มาคราวนีท่้าน 

ท�า ไมถึงท�าอย่างนี้กับท่าน... นี้  ชะรอยท่านคงภาวนาดีแน่ ๆ  ท่านถึง ได้ช่วยสนับสนุน  พอ ได้ 

โอกาสก็แอบ ไปหาท่าน... นั้นถามการภาวนาว่า  ท่านอาจารย์ว่าท่านก�าลังเร่งความเพียรจึง ไม่ ให้ 

ไปบิณฑบาต  แต่ท่านมิ ได้บอกว่าท่านภาวนาดี  ทีนี้การภาวนาท่านเป็นอย่าง ไรบ้าง  นิมนต์เล่า ให้ 

ผมฟังบ้าง  

 พระรูปนั้นก็ยิ้มแห้ง ๆ  แล้วตอบว่า  ผมจะภาวนาดียัง ไงท่านอาจารย์เห็นคนจะตาย  ท่าน

ก็ท�าท่าช่วยเสริม ไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเอง  ผู้ถามเซ้าซี้ ให้เล่า ให้ฟังตาม 

ความจริง  ต่างก็ ไล่กัน ไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่ง  และถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็

ช่วยเสริม ไว้นั้น  จะตายอย่าง ไรและช่วยเสริมอย่าง ไร ?  เมื่อทน ไม่ ไหวเธอก็ก�าชับว่า ไม่ ให้เล่าถวาย

ท่านอาจารย์ทราบ  เพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้ว  ยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเป็น 

ไหน ๆ   ฉะนัน้ ผมจึงกลัวและอายท่านมาก  แล้วพดูต่อ ไปว่า  วานนีเ้รา ไปอาบน�า้ด้วยกันทีแ่อ่งหนิ   

ท่าน ได้เห็นอะ ไรบ้างขณะก�าลังจะอาบน�้า  รูปที่ถามตอบว่าก็ ไม่เห็นเห็นอะ ไร  นอกจากผู้หญิงที ่

พากันมาจาก ไร่ผ่าน ไปบ้านตอนพวกเราก�าลังจะอาบน�้านั้นเท่านั้น  

 พระที่ถูกถามตอบว่า  นั่นแลท่านที่ผมจะตายอยู่ขณะนี้  จนถึงกับท่านอาจารย์ ไม่ยอม 

ให้ผม ไปบิณฑบาต  ท่านกลัวจะ ไปสลบหรือตายอยู่ ในบ้านขณะที ่ไปเจอเข้าอกีอย่าง ไรเล่า  ผมจะ 

ภาวนาดอีะ ไร  ท่านทราบหรอืยงัว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดี  องค์ที่ถามตกตะลึง  โอ้ โฮ 

ตายจริง  ท่าน ไปเป็นอะ ไรกับเขาพวกนั้นเข้าล่ะ  รูปนั้นตอบว่าผมจะ ไปเป็นอะ ไรกับเขา  นอกจาก 

ไปข โมยรกัเขาเข้าโดย ไม่รู้สกึตวัจนกรรมฐานแตกกระเจงิ ไปหมด  ปรากฏแต่ความสวยงามกบัความ 

บ้ารักของผมเท่านั้น  เหยียบย�่าท�าลายหัว ใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้  แม้เดี๋ยวนี้ก็ยัง ไม่ลดละ

เรื่องบ้านั่นเลย   ไม่ทราบจะท�าอย่าง ไรกับมัน   ท่านช่วยผมหน่อย ได้ ไหม   นับว่าเมตตาเอาบุญ  

 องค์ถาม  เวลานี้ก็ยัง ไม่ลดลงบ้างหรือ ?  เปล่า  เธอตอบ  ซึ่งเป็นค�าที่น่าสงสารเอามากมาย  

องค์ถาม  ถ้าอย่างนั้นผมจะช่วย ให้อุบายท่าน  คือถ้าท่าน ไม่สามารถระงับมัน ได้  ท่านฝืนอยู่ที่นี่

ต่อ ไปก็ ไม่เกิดประ โยชน์อะ ไร  นอกจากมันจะก�าเริบขึ้นเท่านั้น  ผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ ไปหา
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ภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่า  ถ้าท่าน ไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ ได้  ผมจะช่วยกราบเรียนท่าน 

ให้  ว่าท่านประสงค์จะ ไปแสวงหาที่วิเวก ใหม่เพราะอยู่ที่นี่ ไม่สบาย  เข้า ใจว่าท่านคงจะอนุญาต

ทันที  เพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้ว โดยปริยาย  เป็นแต่ท่านยัง ไม่พูดเท่านั้น  เกรงท่านจะ

อายท่าน   เธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกัน ในขณะนั้น  

 พอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้า ไปกราบเรียนท่านอาจารย์  ท่านก็อนุญาตทันที  

แต่มีปัญหาเหน็บแนมมาด้วยอย่างลึกลับว่า  โรคกรรมนี้มันหายยาก  โรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อ

ลุกลาม ได้เร็ว  เท่านี้ท่านก็หยุด ไม่พูดอะ ไรต่อ ไปอีก  แม้ผู้ ไปกราบเรียนก็ ไม่เข้า ใจปัญหาท่าน   

เรื่องนี้ต่างคนต่างปิดกัน  คือผู้เป็นก็ปิดท่านอาจารย์  ผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือก็ปิดท่านอีก  แม ้

ท่านอาจารย์เองก็ปิด  ทั้งที่ทราบอย่างเต็ม ใจแล้วก็ท�าเป็นเหมือน ไม่ทราบ  ต่างคนต่าง ไม่ยอมบอก

ความจริงต่อกัน  แต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่อง ได้ดีด้วยกัน  วันหลังเธอก็เข้า ไปกราบนมัสการลาท่าน  

ท่านก็อนุญาต ให้ ไปด้วยดี   โดยมิ ได้พูดเรื่องเธอแต่อย่าง ใด  

 เธอ ไปพักอยู่ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่ง ไกลจากหมู่บ้านนั้นมาก  ถ้ามิ ใช่กรรมดังท่านอาจารย์ว่า

จริง ๆ   ก็คงหวังพ้นภัย ได้แน่  ไม่มีอะ ไรเกิดขึ้น ได้อีก  แต่ก็เจ้ากรรมอนิจจา  เป็นดังท่านว่า ไม่ผิด

แม้กระเบียดเดียว  พอเธอหายหน้า ไปจากบ้านนั้นไม่นานนัก  ลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่าง

เดียวกันอีก  อุตส่าห์ด้นดั้นเปะปะ ไปหาจนเจอกันเข้าจน ได้  ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่า ไม่เคยเป็น ไป

อย่างนั้น  แต่ก็ ได้เป็น ไปเสียแล้ว  จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่ง  หลังจากท่านอาจารย์และหมู่คณะ

จากหมู่บ้านนั้น ไป ไม่นานนัก  ก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ�้า ๆ  ซาก ๆ  จนทน ไม่ ไหว  

สุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมา ได้เสียเป็นคู่ผัวตัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอคนนั้นที่บ้าน

นั่นเอง   นับว่ากรรมเอาเสียจริง ๆ    ถ้า ไม่กรรมแล้วจะเป็น ไป ได้อย่าง ไร  

 เพราะเท่าท่ีพระองค์นั้นเล่า ให้ฟังขณะที่ ใจเริ่มก�าเริบทีแรกก็เพิ่งเร่ิมพบกันขณะเดียว

เท่านั้น  มิ ได้เคยพบเห็นและพูดจาพาทีกันที่ ไหนมาก่อนเลย  ข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมา 

ก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะอยู่ด้วยกัน ในวัดตลอดเวลา  มิ ได้ ไป ไหนมา ไหนพอจะหลวมตัว   

ทั้งก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสียเอง  อันเป็นสถานที่ ให้ความปลอดภัยตลอดมา  ไม่มีข้อที่น่าสงสัย  

นอกจากเจ้ากรรมหรือคู่บาปคู่บุญมาถึงเข้าเท่านั้น  เธอเล่า ให้พระที่เคยอนุเคราะห์ฟังว่า  เพียง

ประสาททางตากระทบกันเท่านั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้า ไป  ไม่ ได้สติสตังเอาเลย  ปรากฏแต่

ความรักความผูกพันมัดจิตมัด ใจจนแทบจะหาย ใจ ไม่ออก  ท�า ให้จิต ใจเซ่อซ่า ไปตามอารมณ์นั้น  

จนตัว ไม่เป็นตัวของตัวและ ไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลย  เมื่อเห็นท่า ไม่ ได้การก็พยายาม
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ปลีกตัวหนี ไป  เจ้าของยาก็ตาม ไปเยี่ยมคน ไข้อีก  เรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเอง  จะ ไปที่ ไหนรอด  ใคร 

ไม่เคยถูกก็ดูยิ้ม ได้  ถ้าถูกเข้าก็รู้เอง  เพราะมิ ใช่พระสุนทรสมุทรพอจะเหาะออกทางทวารบนแห่ง

บ้าน ได้  ตามปรกติพวกนี้ ไม่คุ้นกับพระ  แต่กรรมหากพาเป็น ไปเอง  เรื่องกรรมนี้จึง ไม่สิ้นสุดอยู่

กับผู้ ใด  เพราะกรรมมีอ�านาจเหนือ ใคร ใน โลกที่สร้างกรรม  พระอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็ม ใจจึง

ต้องมีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้นทั้ง ๆ  ที่ ไม่เคยท�าต่อผู้ ใดมาก่อนเลย  แต่ก็คงสุดวิสัย  ท่านจึงมิ ได้

แนะอุบายอะ ไร  เพื่อเธอ ให้ยิ่งไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้น  เรื่องก็ลงเอยกันตรงที่เมื่อ ไป ไม่รอด 

ก็จ�าต้องจอดเรือ  ซึ่งเป็นคติธรรมดาของ โลกที่อยู่ ใต้อ�านาจของกรรม  ดังนั้นจึง ได้น�าเรื่องนี้มาลง 

ไว้เพื่อเป็นคติเตือน ใจพวกเราที่อาจเป็น ได้   หากเป็นการ ไม่สมควรประการ ใดก็หวัง ได้รับอภัยจาก

ท่านผู้อ่านตามเคย

 ก่อนจะมาถงึเร่ืองนี ้  ได้กล่าวถงึความรูพ้เิศษของท่านพระอาจารย์ม่ันทีเ่คยดกัจบัข โมยพระ 

ได้ผลดี  และเป็นเครื่องมือดัก ใจทาย ใจที่คิดออกนอกลู่นอกทาง ให้รู้สึกและระมัดระวังตัว ได้ดี  เวลา 

ท่านพักอยู่ที่เชียง ใหม่  เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญทางความเพียร ไปหา  ท่านมักจะ ใช้วิชา 

แขนงนี้ช่วย ในการสั่งสอนเสมอ  ไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ ใช้กับผู้ ไม่ตั้ง ใจจริงจัง  

โดยมากพระที่ ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมจริง ๆ   พอรู้ว่าตัวผิดและท่านตักเตือน  จะเป็น

ทางตรงหรือทางอ้อม  ก็พร้อมที่จะแก้ ไขความผิดของตนอย่างเต็มสติก�าลัง  ไม่ละอายและกลัวท่าน  

ในสิ่งที่ตนพลั้งเผลอเมื่อ ได้รับค�าตักเตือนจากท่าน โดยอุบายต่าง ๆ   การอบรมสั่งสอนท่านก็เมตตา

แสดงอย่างถึง ใจผู้ฟังจริง ๆ   ไม่ปิดบังลี้ลับทั้งความรู้ภาย ในและการชี้แจงของผู้มีความบกพร่องของ

ผู้มาศึกษา  ผิดถูกอย่าง ไรก็ว่ากล่าวสั่งสอนกัน ไปตามเรื่อง  เจตนาหวังสงเคราะห์กันจริง ๆ   ผู้มา

ศึกษาก็ ไม่แสดงอาการกระด้างวางตัว ในลักษณะของผู้ ไม่ยอมรับความจริงหรือหยิ่งในภูมิว่าตน ได้

รับการศึกษามามาก   ซึ่งมักมีแทรกอยู่เสมอ  

 การอธิบายธรรมของท่านก�าหนดแน่นอน ไม่ ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ ไปศึกษาเป็นราย ๆ   ไป  ผู้ ไป

ศึกษามีภูมิธรรมขั้น ใดก็อธิบาย ให้ฟังตามจุดที่ส�าคัญ ๆ   ทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริม ให้ยิ่ง

ข้ึน ไป  ทัง้จุดทีเ่ห็นว่า ไม่ถกูและล่อแหลมต่ออนัตราย  เพือ่ผูน้ัน้จะมีทางลดละปล่อยวาง ไม่ด�าเนนิ

ต่อ ไป  การแสดงธรรมแก้จิต ใจของนักปฏิบัติธรรมที่ ไปศึกษา ไต่ถาม  นับว่าท่านอธิบายอย่าง 

มั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสัย ไม่ผิดพลาด  ผู้ ไปศึกษาไม่ผิดหวัง  เท่าที่ทราบมาซึ่งควรจะพูด 

ได้ว่า  ร้อยทั้งร้อยต้องมีหวังถ้าเป็นทางจิตตภาวนา  เพราะท่านช�านิช�านาญทางจิตตภาวนามาก  

นับแต่ขั้นต�่าถึงขั้นสูงสุด ไม่มีอะ ไรบกพร่อง  การแสดงออกแห่งธรรมแต่ละประ โยคจึงจับ ใจ ไพเราะ

หาทางเสมอ ได้ยาก ในสมัยปัจจุบัน  แสดงเรื่องศีลก็น่าฟัง  แสดงสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูม ิ
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ก็ถึง ใจอย่างยิ่ง   ฟังแล้วท�า ให้อิ่มเอิบเพลิดเพลิน ไปหลายวันกว่าความรูส้กึนัน้จะจางลง  

 ปรกตท่ีิท่านอยู ่ในป่า ในเขา โดดเดีย่วแต่ผูเ้ดยีว ในเวลาบ�าเพญ็เพือ่ธรรมเบื้องสูง  ท่านว่าท่าน

อยู่กับความเพียรทาง ใจแทบตลอดเวลา  จะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านัน้  นอกนัน้เป็น

ความเพยีรล้วนๆ  โดยม ิได้ก�าหนดอิริยาบถ ใด ๆ  เลย  การพิจารณาธรรมภาย ในเพื่อถอดถอนกิเลส 

มีสติกับปัญญาเป็นเพื่อนสอง  คือท่านพูดคุย โต้ตอบกับกิเลสด้วยสติปัญญา  มีความมุ่งมั่นเพื่อ 

แดนพ้นทุกข์เป็นส่ือชวน ให้คุยกับสิ่งเหล่านั้น  แต่มิ ได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคยุกนัหลายคน  

หากแต่พดูคุยด้วยการคิดการ ไตร่ตรอง  การ โต้ตอบกบักเิลสภาย ในด้วยสตปัิญญา  กิเลสผู้คอยหา

ช่องทางออกตัวจะออกทาง ใดช่อง ใดหรือตบต่อยผูกมัดท่านด้วยกลอุบาย ใด  ท่านก็ ใช้สติปัญญา

ตามต้อนตบตีขยี้ขย�ากิเลส โดยอุบายต่าง ๆ   จนเอาชนะ ไป ได้เป็นพัก ๆ   

 จุด ใดท่ีท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธ  คือสติปัญญาศรัทธา

ความเพียร ให้มีก�าลังกล้าขึ้น โดยล�าดับ  จนกว่าจะเหนือกว่าก�าลังของกิเลสที่เป็นฝ่ายข้าศึก  จน

เอาชนะ ไป ได้ โดยตลอดถึงข้ัน โลกธาตุหวั่น ไหวภาย ใน ใจขณะเจ้าผู้ครองวัฏฏจิตถูกท�าลายลงด้วย

มรรคญาณ  ดังท่ีเขียนผ่านมาแล้ว  น่ีเป็นวธิดี�าเนนิความเพยีรท่าน ในขัน้สดุท้าย  คอืการเดนิจงกรม  

การนัง่สมาธภิาวนาท่านมิ ได้ก�าหนดเวลา  แต่ถือเอาความเพียรเพื่อชัยชนะเป็นที่ตั้ง ไปตลอดสาย  มี

สติปัญญาเป็นเครื่องด�าเนิน  พอพ้นจากดงหนาป่าทึบ ไป ได้แล้ว  ท่านว่าเครื่องมือเข้าสู่สงครามคือ 

สติปัญญาประเภทนั้นย่อมหมดปัญหา ไปเอง  เหลือแต่สติปัญญาที่ ใช้อยู่ประจ�าขันธ์เท่านั้น  เวลา

ต้องการ ใช้เพ่ือคิดอรรถคิดธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดหรือธุระอย่างอื่นก็น�ามา ใช้เป็นคราว ๆ   ไป  

พอสิ้นเรื่องแล้วก็ระงับ ไป ในที่นั้นเอง  ไม่มีการเตรียมรุกเตรียมรบกับอะ ไรดังที่เคยเป็นมา  ถ้า ไม่มี

ข้ออรรถข้อธรรมมาสัมผัสจิตพอจะ ให้คิดอ่าน ไตร่ตรอง ไปตามก็อยู่ ไปเหมือนคน ไม่มีสติปัญญา

หรือเหมือนคน โง่แบบ ไม่เอาเรื่องเอาถ่านกับอะ ไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชุลมุนวุ่นวายนั่นเลย  

ปรากฏมีแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ ใน ใจประเภทอกาลิ โกเท่านั้น  ไม่มีอะ ไรมายุ่งเกี่ยว  ถ้าอยู่ล�าพัง   

ใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลาย ไม่คิด ไปถึงเรื่องที่เคยมีเคยเป็นอยู ่ตามธรรมชาติของเขา 

ทั่วไตร โลกธาตุ   กเ็ป็นเหมอืน ไม่มอีะ ไรเหลอือยูเ่ลย   ประหนึง่ดบั ไปพร้อมกบักเิลส โดยสิน้เชงิ  

 เวลามีหมูค่ณะเข้า ไปอาศัยอบรมด้วยกมี็การประชมุ ให้ โอวาทสัง่สอน  คอยตกัเตอืนว่ากล่าว 

 ในเวลาที่เห็นว่าราย ใด ไม่สู้งามตางาม ใจ  หรือทราบเรื่องของ ใคร ในทางจิตตภาวนา  โดยการ

แสดงภาพนิมิตของผู้นั้น ให้ปรากฏเป็นความ ไม่ดี ไม่งามก็ดี  โดยการรู้ขณะจิตที่คิด ไปนอกลู ่

นอกทางก็ดี   ก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปรย ให้เจ้าตัวรู้    เพื่อท�าความส�ารวมระวังต่อ ไป
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 การแสดงภาพนิมิต ให้ปรากฏแก่จิตตภาวนาน้ัน  จะขอยกตัวอย่างมา ให้ท่านผู้อ่านทราบ

พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกับนิมิตท้ังหลายท่ีเคยปรากฏแก่จิตตภาวนาของท่านพระอาจารย์ม่ันเสมอ

มา  ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ  กันตามรูปการณ์ของผู้เป็นต้นเหตุแห่งนิมิตนั้น ๆ   คือมีพระรูปหนึ่งเมื่อเป็น

ฆราวาสเธอเคยเป็นนักมวยท่ีมีชื่อเสียง ในวงการมวย  เวลาบวชแล้วเกิดความเลื่อม ใสอยากออก

ปฏิบัติธุดงคกรรมฐาน  ได้ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นพระปฏิบัติดีและ

เชีย่วชาญทางจิตตภาวนาน่าเคารพเล่ือม ใสมาก  จงึออกเดนิทางมุ่งหน้า ไปส�านกัท่านพระอาจารย์ม่ัน   

แต่ขณะที่จะออกเดินทาง ไปหาท่าน  มิ ได้นึกเฉลียว ใจเร่ืองของตัว  คือเธอ ได้ถ่ายภาพนักมวย 

ชกกันท่าต่าง ๆ   ไว้ ในกระเป๋าราว ๑๐ กว่าแผ่นติดย่าม ไปด้วย  แต่ตอนเธอถ่ายภาพนั้นจะถ่าย 

แต่เมื่อ ไรท่านมิ ได้เล่า ให้ฟัง  

 เวลาเธอออกเดินทางจากพระนคร ไปเชียง ใหม่หาท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่ ในภูเขาลึกจึง

น�าติดตัว ไปด้วย  พอ ไปถึงก็กราบรายงานตัวและความประสงค์ถวายท่าน ให้ทราบ  ขณะนั้นท่าน

ก็มิ ได้พูดเป็นเชิงต�าหนิหรือชมเชยแต่อย่าง ใด  เป็นอันว่าท่านรับ ให้อยู่ ในส�านักด้วย  ตกกลางคืน

ท่านคงพิจารณาเรื่องพระรูปนั้นอย่างละเอียดแน่นอน  พอตอนเช้าเวลาพระมารวมกันที่บริเวณที่

ฉัน  ท่านก็ออกมาพอดี  และเริ่มพูดเรื่องพระรูปนั้นออกมาทันทีว่า  ท่าน....นี้ตามเจตนาเดิมก็มุ่ง

มาเพื่อศึกษาอรรถธรรม  มองดูอากัปกิริยาที่แสดงออกก็ ไม่แสลงหูแสลงตา  เป็นกิริยาที่น่าสงสาร   

แต่คืนนี้ท�า ไมท่านนี้แสดงกิริยาน่ากลัวพิลึก  คือผมก�าลังนั่งภาวนาอยู่  ปรากฏว่าท่าน....เดินมายืน

ตรงหน้าผม  ห่างกันประมาณหนึ่งวาเศษ  แล้วตั้งหมัดตั้งมวยออกท่านั้นท่านี้ ให้ผมดูอยู่พัก ใหญ่   

แล้วค่อยถอยห่างออก ไป  จากนั้นก็เดินชกลมชกแล้งเตะเมฆเตะหมอกเตะซ้ายถีบขวา ไปจนลับ

สายตา  ท่านนี้เคยเป็นนักมวยมาหรืออย่าง ไร  ก่อนจะมาบวชถึง ได้แสดงลวดลายนักมวย ให้ดู

เป็นการ ใหญ่  

 ขณะนั้นพระท่ีอยู ่กับท่านและพระที่เป็นนักมวยต่างนั่งนิ่งเงียบด้วยความฉงนสนเท่ห์  

เฉพาะรูปนั้นมองดูหน้าซีดเซียว ไปหมด  ว่าอย่าง ไรท่าน....  ท่านเป็นอย่าง ไร ในความรู้สึก  ถึง ได้

มาท�าอย่างนั้น ให้ผมดู  แต่ดีอยู่หน่อยที่ ไม่มาต่อยเอาผมเข้า  เช้าวันนั้นท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ยุต ิ

เพราะ ได้เวลาออกบิณฑบาต  หลังจากนั้นก็มิ ได้พูดอะ ไรต่อ ไปอีก  ตกกลางคืนท่านอบรมพระ 

เสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกัน ไปเรื่องก็ ไม่มีอะ ไร  พอตกกลางคืนท่านคงพิจารณาพระรูปนั้นอีก  จึง ได ้

เรือ่งพระรปูน้ันมาพูดอีก ในเช้าวนัต่อมาว่า  ท่าน....นีท่้านมาหาผมเพือ่อะ ไรแน่  คนืนีท่้านกม็าตัง้หมัด 

ตั้งมวย โดด โน้นเตะนี้ ให้ผมดูเกือบตลอดคืน  เรื่องท่านแสดงความผิดปรกติของพระผู้มาด้วยเจตนา

หวังดีมา ได้สองคืนแล้ว  ท่านมีความรู้สึกอย่าง ไรทั้งก่อนจะมาหาผมและขณะที่มาอยู่กับผมขณะนี้
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นิมนต์ท่านเล่าความจริง ให้ผมฟังด้วย  ไม่เช่นนั้นผมเห็นจะรับท่าน ไว้ ในส�านัก ไม่ ได้เพราะเป็นมา ได ้

สองคืนแล้วที่ผม ไม่เคยปรากฏ ในลักษณะนี้มาก่อนเลย  พระรูปนั้นนั่งตัวสั่นเทา ๆ  มองดูหน้าซีด  

ไปหมด  เหมือนคนจะเป็นลมและจะล้มลง ในขณะนั้น  พอดีมีพระรูปหนึ่งท่านเห็นท่า ไม่ดีเลยรีบ

กราบเรียนขอ โอกาสท่านพระอาจารย์มั่นพูดกับเธอซึ่งก�าลังจะสลบอยู่ ในขณะนั้นว่า  

 นิมนต์ท่านกราบเรียนท่านอาจารย์ โดยตรงตามเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกอย่าง ไรเพราะเท่าที่

ท่านอาจารย์ถามก็เพื่อทราบความจริงเท่านั้น  มิ ได้มุ่งความเสียหายแก่ท่านแม้น้อยเพียง ไร  เท่าที่ 

พวกผมอยู่กับท่านมาก็มิ ใช่อยู่กันด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลส โดย ไม่มีความผิดที่จะมิ ให้

ท่านดุด่าว่ากล่าวอะ ไร ได้  แต่อยู่ด้วยกัน ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ซ่ึงเหมือนพ่อ – แม่กับลูกอยู ่

ด้วยกัน  ย่อมมีการดุด่าว่ากล่าวกันตลอดมา ในเมื่อผู้ ใดท�าผิดหูผิดตาท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นครู

อาจารย์ผู้สอดส่องมองดูเพ่ือความดีงามของบรรดาศิษย์ก็จ�าต้องมีการสอบถามและว่ากล่าวสั่งสอน 

ไปตามเหตุการณ์  

 พวกผมเคยถูกดุด่าว่ากล่าวจากท่านมาเป็นประจ�ายิ่งกว่าที่ท่านว่า ให้ท่านเสียอีก  ขนาด  

ไล่หนีจากวัด ในเดี๋ยวนั้นก็ยังมี  แต่ก็ยังอยู่กับท่านมา ได้จนทุกวันนี้  เมื่อรู้สึก โทษและยอมตนว่าผิด

แล้วท่านเองก็ ไม่เห็นขับ ไล่ ไสส่ง ไป ไหนอีก  คงอยู่ด้วยกันมาดังที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้แล  ค�าที่ท่าน

ก�าลังเตือนท่านอยู่ขณะนี้ขอนิมนต์พิจารณาด้วยดี  ตามที่พวกผมฟังดูแล้วรู้สึกว่า ไม่มีอะ ไรพอจะ

กลัวท่านจนเลยขอบเขตแห่งความพอดี  ถ้าท่านมีอะ ไรก็นิมนต์กราบเรียนท่านตามความจริง  เมื่อ 

ไม่มีอะ ไรผิดหรือสุดวิสัยที่จะคิดค้นมาเล่าถวาย ได้  ก็กราบเรียนท่าน โดยตรงว่าสุดวิสัยที่จะตามรู้ 

ในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้ว  ท่านจะฆ่าก็ยอมตาย  ท่านจะขายก็ยอมเป็นสินค้า  ท่านจะขับ ไล่ ไสส่ง 

ไป ไหนก็สุดแต่กรรมของตัวจะพา ให้เป็น ไป   ดังนี้แล้วเรื่องก็จะยุติลง ได้  

 พอท่านองค์นั้นพูดจบลง  ท่านอาจารย์ก็ถามเธอซ�้าอีกว่า  ว่าอย่าง ไรเล่าท่าน ?  ผมเอง 

ก็มิ ได้คิดจะหาเร่ืองหาราวอะ ไร ใส่ท่าน โดย ไม่มีสาเหตุ  แต่พอหลับตาลง ไปก็เห็นแต่เร่ืองท่านมา

ขวางหน้าอยู่แทบทั้งคืน  จนเกิดความสลดสังเวช ใจว่าพระทั้งองค์ท�า ไมมาเป็น ได้อย่างนี้  และเป็น

ได้ทุกคืนที่ท่านมาอยู่กับผมที่นี่แล้ว  ก็ต้องถามท่านผู้เป็นต้นเหตุ  ว่าท่านจะมีอะ ไรที่ ไม่ดี ไม่งาม 

อยู่บ้างจึงมาแสดงเหตุอย่างนั้น ไม่ยอมลดละ  หรือว่าความรู้ผมซึ่งเคยเชื่อแน่ ใน ใจตลอดมานั้นมัน

หลอกลวงผมและท�า ให้ท่านเสื่อมเสีย ไปด้วย  จึงขอ ให้ท่านพูดตามความสัตย์ความจริง ให้ผมฟัง  

ถ้าท่านยังบริสุทธิ์ดีอยู่เป็นแต่ความรู้ผมมันพา ให้เป็นบ้า ไปเอง  ก็เท่ากับผมก็เป็นพระบ้าองค์หนึ่ง 

ซึ่ง ไม่ควรอยู่กับหมู่คณะต่อ ไป  จะท�า ให้หมู่พวกล่มจม ไปด้วย  ต้องหนี ไปเที่ยวซุกซ่อนตัวอยู่ตาม



142

แบบบ้าของตน  และต้องระงับการอบรมสั่งสอน ใคร ๆ  ทันที  ขืนสั่งสอนต่อ ไป โลกจะฉิบหายล่มจม

ไปเสียหมดเพราะความรู้บ้า ๆ  ของผมเพียงคนเดียวเป็นสาเหตุ  

 ท่านที่เคยเตือนเตือนเธอซ�้าอีก  เธอจึงเริ่มกราบเรียนเรื่องราวต่อท่านอาจารย์ด้วยทั้งเสียง

สั่นเครือแทบ ไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนว่า  “ผมเป็นนักมวย”  เท่านี้ก็หยุดเอาอย่างห้วน ๆ   ท่านถามย�้า 

อีกว่า  ท่านเป็นนักมวย ใช่ ไหม  เธอตอบว่า  ใช่ เพียงค�าเดียวเท่านั้น  ท่านถามว่า  ก็ท่านก�าลัง 

เป็นพระอยู่แล้ว ไปเป็นนักมวย ได้อย่าง ไรกัน  หรือเวลาท่านมาที่นี่ก็ชกมวยหาเงินมาตามทางด้วย

อย่างนั้นหรือ ?  ท่านถามอะ ไรเธอเป็นเหมือน ไม่มีสติรับทราบเรื่องผิด – ถูก – ดี – ชั่วอะ ไรเลย 

มีแต่ครับเอาเสียเรื่อย  ท่านที่เคยพูดกับเธอจึงถามเป็นเชิงชักจูง ให้เธอ ได้สติรับทราบบ้างว่า  มิ ใช่

ท่านเคยเป็นนักมวยแต่คราวเป็นฆราวาส โน้น  เวลามาบวชเป็นพระแล้วมิ ได้เป็นอย่างนั้นอีกมิ ใช ่

หรือ ?  เธอตอบว่า  ใช่  เป็นนักมวยมาแต่คราวเป็นฆราวาส  แต่เวลามาบวชเป็นพระแล้วมิ ได ้

เป็นอีก  ท่านอาจารย์เห็นอาการ ไม่ดีจึงหาอุบายว่า ได้เวลาบิณฑบาต  หลังจากนั้นท่านก็สั่งพระ 

ให้ ไปสอบถามเธอ โดยเฉพาะ  เพราะเธอพูดกับท่านอาจารย์ ไม่ ได้เรื่องเนื่องจากเธอกลัวท่านมาก  

หลังจากฉันเสร็จแล้วพระที่เคยพูดกับเธอจึงถือ โอกาส ไปสอบถามเธอ โดยเฉพาะ  ก็ ได้ความว่า 

เธอเคยเป็นนักมวยสวนกุหลาบผู้มีชื่อเสียงมาหลายปี  เกิดความเบื่อหน่ายทางฆราวาสจึงออกบวช

เป็นพระ  มุ่งหน้ามาหาท่านอาจารย์  พอ ได้ทราบความชัดเจนจากเธอแล้วก็มากราบเรียนท่าน

อาจารย์ ให้ทราบตามเรื่องที่เป็นมา   ท่านก็มิ ได้ว่าอะ ไรต่อ ไป   เรื่องของเธอก็เป็นอันผ่าน ไป  

 นึกว่าจะเสร็จสิ้นเร่ืองของเธอ ไปเรียบร้อยแล้ว  เพราะตอนกลางคืนท่าน ให้ โอวาทเธอ 

องค์นั้นบ้างแล้วก็มิ ได้ปรารภอะ ไรอีก  แต่ที่ ไหน ได้ตอนกลางคืนท่านพิจารณาเรื่องของเธออีก  ตอน

เช้าก็ ได้เร่ืองเธอมาพูด ในท่ามกลางหมู่คณะอีกตามเคยว่า  เรื่องท่าน....นี้ยัง ไม่มีแต่ความเคยเป็น 

นักมวยเท่านั้น  แต่ยังมีอะ ไรแฝงอยู่อีก  ขอ ให้ท่าน ไปพิจารณา ให้ดีอีกที  เพียงเคยเป็นนักมวย 

มาแต่ฆราวาสเท่านั้นเรื่องก็ควรยุติ ไปแล้ว  ไม่ควรมาปรากฏซ�้า ๆ  ซาก ๆ  อีกท�านองนี้  พูดเพียง 

เท่านั้นก็หยุด  พอ ได้ โอกาสพระองค์ที่คุ้นเคยกับเธอก็ ไปหาเธอและถามเรื่องราวนั้นอีก  ก็ทราบว่า 

เธอมีรูปภาพคนชกมวยท่าต่าง ๆ  ติดมาด้วย  จึง ให้เธอเอาออกมาดู  ก็ ได้เห็นภาพมวยท่าต่าง ๆ  

ราว  ๑๐  กว่าแผ่น  พระที่ ไปดูก็ปัก ใจลงว่าต้องเป็นภาพนี้แน่นอนที่ท�า ให้ท่านเดือดร้อนอยู่ ไม่หยุด   

จงเอา ไปทิ้งหรือเผา ไฟเสีย  เธอก็ปฏิบัติตามและพากันเอาภาพนั้น ไปเผา ไฟทิ้งจนหมด  จากนั้น 

ก็มิ ได้มีเรื่องท�านองนี้เกิดขึ้นอีกต่อ ไป  ต่างก็อยู่ด้วยความสงบสุข  เธอเองก็เป็นพระปฏิบัติด ี

มีมรรยาทที่น่าเลื่อม ใส  ท่านอาจารย์เองก็เมตตาเธอมากตลอดมา  โดยมิ ได้พูดถึงเรื่องอดีตของเธอ 

อีกต่อ ไป  จากนั้นเธอก็อยู่ด้วยความผาสุก  เวลามี โอกาสพระก็ถามเป็นเชิงล้อเล่นกับเธอเกี่ยวกับ 
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เรื่องอดีต  เธอพูด ให้พระฟังถึงเรื่องท่านอาจารย์ดุเธอว่า  เธอตาย ไปครึ่งหนึ่งแทบ ไม่มีความรู้สึก

รับรู้เรื่องดี – ชั่วอะ ไรเลย  จึง ได้ตอบท่าน ไปแบบคนตายครึ่งมิ ใช่คนเต็มเต็ง  ถ้าท่าน ไม่ช่วยเมตตา

อนุเคราะห์แล้วคงจะเป็นบ้า ไปเลย  (ค�าว่าท่านหมายถึงพระองค์ที่ช่วยพูดแทน)  ไม่มีวันกลับเป็น 

คนดี ได้แน่ ๆ  แต่ท่านอาจารย์เองท่านก็ฉลาดมาก  พอเห็นเราจะเป็นบ้าและตายต่อหน้าท่าน   

ท่านก็รีบระงับเรื่องลงทันทีแล้วพูดเรื่องอื่นมากลบเสียท�าเป็นเหมือน ไม่มีเรื่องนี้อยู่ ใน ใจท่านเลย   

นี่คือภาพที่ปรากฏทางนิมิตภาวนาที่ท่านเคย ใช้เป็นคู่เคียงกันตลอดมามิ ได้ลดละ  เพราะเป็นธรรม

จ�าเป็น ไม่ด้อยกว่าปรจิตตวิชา   การก�าหนดรู้วาระจิตของผู้อื่น

 ท่านเล่าว่า  ท่านพักอยู่ที่เชียง ใหม่มีประสบเหตุการณ์ทั้งภาย ใน โดยเฉพาะและเกี่ยวกับ

สิ่งภายนอกมากมายกว่าที่ทั้งหลายที่เคยผ่านมา ในชีวิตแห่งนักบวช  ส่ิงที่ ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็น

ขึ้นมาเป็นขึ้นมาทั้งน่าตื่นเต้นและอัศจรรย์ตลอดมา  ยิ่งเวลาพักอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ยิ่งพบเห็น

สิ่งต่าง ๆ  ที่เป็นของลึกลับมากมาย  แม้ตัวเองก็ ไม่อาจจะประมาณ ได้  เพราะจิตที่เป็นธรรมชาต ิ

รู้เห็นตามวิสัยของตนหากรู้เห็นอยู่ท�านองนั้น  รู้เห็น ในเวลาเข้าที่ก็มี  เวลาธรรมดาก็มี  จึงน่าแปลก 

ประหลาดและอัศจรรย์จิตดวงที่เคย โง่และมืดมิดปิดทวารมาแต่ก่อน  ซึ่ง ไม่คาดฝันว่าจะสามารถ 

รู้เห็น ได้ดังที่รู้ ๆ  เห็น ๆ  อยู่กับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน  ประหนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้น ๆ  

เพิ่งจะมีขึ้น ในปัจจุบัน  ทั้งที่เคยมีอยู่ดั้งเดิมแต่กาล ไหนกาล ไรมา  

 นอกจากเวลาจิตเข้าพักสงบเต็มที่ล่วงเลยเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่จะเข้า ไปเกี่ยวข้องถึงเท่านั้น  

จึง ไม่มีอะ ไรปรากฏ ในเวลานั้น  จิตพักอยู่ด้วยธรรม  ธรรมอยู่ด้วยจิต  จิตเป็นธรรม  ธรรมเป็นจิต   

เป็นเอกีภาพ คือธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกัน  ไม่มีสองกับอะ ไร  ไม่มีสมมุติ ใด ๆ  เข้า ไปเกี่ยวข้อง  

กาล ไม่มี  สถานที่ ไม่ปรากฏ  ขันธ์ ไม่มี ในความรู้สึก  สุข – ทุกข์ที่เป็นสมมุติ ไม่ปรากฏ  ถ้าจิต 

ไม่ถอนขึน้มาจะอยู ่ไปกีว่นั ก่ีเดอืน กีปี่ หรอืก่ีกปั กีก่ลัป์ ก็ ไม่ปรากฏสมมุติมี  อนิจจฺ�  ทกุขฺ�  อนตตฺา   

เป็นต้น  เข้า ไปรบกวน  เพราะเป็นความดับสมมุติอย่างสนิท  แม้สมมุติทั้งหลายมีขันธ์ที่ก�าลัง 

ครองตัวอยู่ เป็นต้น เกิดข โมยแตกสลาย ไป ในขณะที่จิตก�าลังพักอยู่ ในนิ โรธธรรม คือ ความดับ

สมมุติทั้งหลาย   ก็คง ไม่มีทางทราบ ได้   จิตคงเป็นสภาพนั้น ไปเลย  

 นี่เป็นเพียงพูดตามความเป็นของจิต ในเวลาเข้าพักระงับดับสมมุติชั่วคราว  คง ไม่พักตลอด 

ไปเป็นปี ๆ  ดังที่ว่านั้น  เช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทย่อมหมดการรับทราบ ในขันธ์  แม้จะหลับ ไป

กี่วันก็คงเป็นท�านองคนนอนหลับอยู่นั่นเอง  นอกจากเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วถึงจะรับทราบความ

สุข – ทุกข์ ไปตามหน้าที่ที่เคยรับ  แต่การเข้าพักสงบจิตจะเป็นพักสงบธรรมดาหรือพัก ในนิ โรธ – 
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สมาบัติก็เป็นสมมุติอยู่ โดยดี  เป็นแต่ผู้เข้าพักเป็นผู้พ้นจากสมมุติแล้วเท่านั้น  กิริยาแห่งสมมุต ิ

ทั้งปวงจึง ไม่สามารถท�าวิสุทธิจิตนั้น ให้ก�าเริบเป็นอื่น ได้  คงเป็นวิมุตติจิตอยู่ตามเดิม ในฐานะเป็น 

อกาลิกจิต  คือจิตที่พ้นจากกาลสถานที่เป็นต้น ไปแล้ว  เป็นจิตที่หมดความคาดหมายด้นเดา ใด ๆ

ทั้งสิ้น  จึง ไม่ควรคาดหมายด้นเดา ให้เสียเวลาและล�าบากเปล่า  ขณะจิตที่พักตัวอยู่ ในความสงบ

ลบสมมุติทั้งมวลแล้ว  ไม่รับธุระหน้าที่ ใด ๆ   ฉะนั้น สิ่งที่ควรเข้า ไปเกี่ยวข้อง ให้รู้เห็นจึงระงับดับสูญ 

ไปหมดเวลานั้น  ต่อเมื่อถอนออกจากสมาธิสมาบัติ  ออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิหรือเป็นวิสุทธิจิต

ธรรมดาแล้ว  ถ้ามีเหตุควรรู้  จิตควรรู้  จึงจะรู้และรับท�าธุระ ไปตามหน้าที่และก�าลังของตนต่อ ไป

ตามกาลอันควร  ท่านว่าจิตท่านเปิดเผยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  ทั้งอยู่ ในอุปจารสมาธิและอยู่ปรกติ

ธรรมดา  ต่างกันเพียงลึกตื้นหยาบละเอียดหรือกว้างแคบเท่านั้น  ถ้าต้องการความละเอียดและ

กว้างขวางต้องเข้าอุปจารสมาธิพิจารณา

พุทโธหำย

 เรื่องเกี่ยวกับตาพิเศษ  หูพิเศษก็เช่นกัน  ต้องเข้าอุปจารสมาธิสงบอารมณ์น้อย ๆ  แล้วคอย

รับทราบ  จะทราบทางรูปคนเสียงคน  หรือรูปสัตว์เสียงสัตว์  หรือมาก ไปกว่านั้น  ตามแต่ความ

ประสงค์จะทราบก็ทราบ ได้  เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อ ฟังด้วยหูหนัง  เรื่องทั้งนี้ท่านเคยเล่า ให้ฟัง 

เวลาท่าน ไปพักอยู่กับพวกชาวเขา ซึ่ง ไม่เคยเห็นพระเห็นสงฆ์เป็นส่วนมาก นอกจากผู้มี โอกาส  

ได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึงจะมี โอกาส ได้เห็นบ้าง  ขณะท่าน ไปถึงทีแรกสององค ์

ด้วยกัน  ก็พากันพักอยู่ชายภูเขา  ห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราวสองกิ โลเมตร  พักอยู่ร่ม ไม้ธรรมดา  

ตอนเช้าพากันเข้า ไปบิณฑบาต  คนชาวเขาเห็นท่านเข้า ไปบิณฑบาตก็ถามท่านว่า  ตุ๊เจ้ามาธุระ 

อะ ไร  ท่านก็บอกว่ามาบิณฑบาต  เขาถามว่ามาบิณฑบาตอย่าง ไร ?  เพราะพวกเขา ไม่เข้า ใจ   

ท่านบอกว่า  บิณฑบาตข้าว  เขาถามว่าข้าวสุกหรือข้าวสาร  ท่านบอกว่าข้าวสุก  เขาก็บอกกัน ให้หา 

ข้าวสุกมา ใส่บาตรท่าน   ได้แล้วก็กลับมาที่พัก   และฉันแต่ข้าวเปล่า ๆ  อยู่นาน

 ขณะ ไปพักอยู่ที่นั้นทีแรกชาวบ้านเขา ไม่มีความเลื่อม ใสและ ไว้วาง ใจท่านเลย  ตกกลางคืน 

หวัหน้าบ้านตเีกราะนดั ให้ชาวบ้านมาประชมุรวมกัน  แล้วประกาศว่าขณะนีมี้เสือเยน็สองตวั  (หมายถึง 

ท่านอาจารย์กับพระที่อยู่ด้วยกันสององค์)  มาพักอยู่ ในป่าแห่งนั้นจะเป็นเสือเย็นประเภท ใดก็ยัง

ทราบ ไม่ ได้  พวกเรา ไม่ ไว้ ใจเสือเย็นสองตัวนั้น  จึงห้าม ไม่ ให้เด็กและผู้หญิงเข้า ไป ในป่านั้น  แม้

ผู้ชายจะ ไปก็ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัว ไปด้วย  ไม่ควร ไปคนเดียวและ ไปแต่ตัวเปล่า ๆ   

เดี๋ยวเสือเย็นสองตัวนั้นเอา ไปกินจะว่า ไม่บอก  
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 ขณะที่เขาก�าลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็น ให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ท่านอาจารย์

ก�าลังเข้าที่ภาวนาอยู่พอดี  เรื่องที่เขาประกาศ ให้ชาวบ้านทราบทั้งหมดจึงเป็นเหมือนประกาศ ให้

ท่านซึ่งก�าลังตกอยู่ ในค�ากล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นทราบด้วย โดยตลอด  ท่านเกิดความสลดสังเวช ใจ

อย่างยิ่งที่ ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังค�ากล่าวหา  ขณะนั้นแทนที่

ท่านจะ โกรธและเสียใจ ในค�ากล่าวหาของเขา  แต่กลับเกิดความเมตตาสงสารเขาอย่างบอก ไม่ถูก  

กลัวเขาผู้ ไม่รู้เรื่องอะ ไรเลยก็มีจ�านวนมากจะพลอยเชื่อตามค�าเหลว ไหลนั้นและพลอยเป็นบาป

หาบกรรม ไปตาม ๆ  กัน  เมื่อตายจากชาตินี้ ไปแล้วกลัวเขาจะ ไปเกิดเป็นเสือกันทั้งบ้าน  พอตื่นเช้า

ท่านก็รีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่า  คืนนี้พวกชาวบ้านเขาประชุม  ประกาศกันว่าเราทั้งสององค์เป็น

เสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงอย่างแยบยลลึกลับเพื่อ ให้เขาตาย ใจเชื่อถือแล้วกลับ

ท�าลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่าง ๆ   ฉะนั้น เขาจึง ไม่เลื่อม ใสและ ไว้ ใจพวกเราทั้งสองเลย

เวลานี้  หากว่าเราทั้งสองหนี ไปจากที่นี่เสีย ในเวลาที่เขาก�าลังคิด ไม่ดีอยู่ขณะนี้  เวลาเขาตาย ไปจะ

พากัน ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเสือกันทั้งบ้านซึ่งนับว่าเป็นกรรมแก่เขา ไม่เบาเลย  เพื่อความอนุเคราะห์

เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอท�า ได้จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ ไปก่อน  แม้จะทุกข์ล�าบากก็พยายามอดทน ไป

จนกว่าเขาจะพากันกลับ ใจ ได้แล้วจะ ไปที่ ไหนค่อย ไปกันดังนี้  

 นอกจากเขา ไม่ ไว้ ใจและเลื่อม ใสแล้ว  พวกผู้ชายยังพากันมาคอยสังเกตการณ์ตามสถานที่

ที่ท่านพักอยู่บ่อย ๆ  ครั้งละ  ๓ – ๔  คน  โดยมีเครื่องมือติดตัวมาด้วย  มายืนลอบ ๆ  มอง ๆ  อยู่

แถวบริเวณใกล้ ๆ  บ้าง  มายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้าง  มายืนอยู่ที่หัวจงกรมบ้าง  มายืนอยู่กลาง 

ทางจงกรมบ้าง  ในเวลาท่านก�าลังเดินจงกรมท�าความเพยีรอยู ่  ต่างคนต่างจ้องและสอดส่ายสายตา 

มองมายงัท่านและเหลือบมอง ไปรอบ ๆ  บริเวณ  เขา ใช้เวลาสงัเกตการณ์ด้วยความ ไม่ ไว้ ใจอยู่ท�านอง 

นั้นนาน  ประมาณครั้งละ  ๑๐  นาทีบ้าง  ๑๕  นาทีบ้างแทบทุกวัน  และ ไม่พูดจา ไต่ถามอะ ไร 

กับท่าน ในระยะเริ่มแรก  แล้วก็พากันกลับ ไป  วันหลัง ได้ โอกาสก็พากันมา ใหม่  เขาใช้เวลาสังเกต

ท่านอยู่นานวันพอควร  

 ส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็นทั้งสองตัว  จะขาดตก 

บกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่าง ไรบ้างนัน้  เขามิ ได้พากนัสน ใจคดิและขวนขวายกนัเลย  ฉะนัน้ การ 

เป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขา ให้นามว่าเสือเย็นจึงล�าบากอัตคัดมาก  อาหารบิณฑบาตอย่างมากก็ ได ้

ข้าวเปล่า ๆ  มาฉัน  บางวันรวมทั้งฉันน�้าด้วยก็อิ่มพอเบาะ ๆ   บางวันรวมทั้งฉันน�้าก็ ไม่พอ  ที่อยู่ 

หลับนอนก็อาศัย โคน ไม้เป็นประจ�า  ทั้งแดดทั้งฝนก็ทนเอา  เพราะที่นั้น ไม่มีถ�้าหรือเงื้อมผาพอ ได ้

อาศัย  ถ้าฝนตกชุกมาก   ในบางวันตกทั้งวัน  พอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บ ใบ ไม้แห้ง 
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หญ้าแห้งมาท�าเป็นจากมุงพอบังแดดบังฝน ไปพลาง  พอประทังชีวิต ไปวันหนึ่ง ๆ  ด้วยความทุกข์

ล�าบากมากมาย  ขณะฝนตกก็เข้าหลบซ่อนอยู่ ในกลด ในมุ้งพอบรรเทาความหนาว  เวลาลมพัด 

จากภูเขามาอย่างแรงฝนก็สาด  กลดก็จะปลิวหลุดมือ  องค์ท่านและบริขารก็เปียกตัวสั่นเหมือน 

ลูกนกลูกกา  ถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอท�าเนา  มองเห็นที่ ไปที่หลบซ่อนและที่เก็บบริขารต่าง ๆ  บ้าง  

แต่ฝนตกเอาตอนกลางคืนรู้สึกล�าบากมาก  ตาก็มอง ไม่เห็นอะ ไร  ทั้งฝนกระหน�่าลง ลมกระหน�่ามา 

ประดังกัน  กิ่ง ไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงต่างก็ขาดตกลงข้างหน้าข้างหลังตูมตาม ๆ  ไม่แน่ ใจว่าชีวิต 

จะต้านทานฝน  ต้านทานลม  ต้านทานความเหน็บหนาว  หรือจะต้านทานกิ่ง ไม้น้อย ใหญ่ที่หัก

ตกลงและ โหมกันมาจากทิศต่าง ๆ  ในขณะนัน้  

 เมือ่ชีวติยงัอยูก่ท็นกนั ไป  ร้อนกท็น ไป  หนาวกท็น ไป  หิวกท็น ไป  ระหายกท็น ไป  อดบ้าง

อิ่มบ้างก็ทนกัน ไป  จนกว่าจะหมดกลิ่นแห่งความระแวงสงสัยของชาวบ้านที่หวาดระแวงต่อท่านว่า 

เป็นเสือเย็นคอยหลอกลวงกินเนื้อกินหนังเขา  การขบฉันแม้เพียงข้าวเปล่า ๆ  ก็อดมื้ออิ่มมื้อ  สิ่ง

อื่นนั้น ไม่จ�าต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความสน ใจ ไยดี ให้ท่าน  ที่พักที่อยู่ก็แบบคนอนาถาหาที่เกาะที่พึ่ง  

ไม่ ได้เราดี ๆ  นี่เอง  น�้าก็หิ้วกาน�้าลง ไป ในคลองซึ่งอยู่ตีนเขา  กรอง ให้เต็มกาแล้วก็หิ้วขึ้นมาฉันมา ใช ้

หลังจากสรงเสร็จแล้ว   แต่ท�าความเพียรสะดวกดีมาก   หมดกังวลทุกด้าน ไม่มีอะ ไรเกาะเกี่ยว  

 ตอนกลางคืนยามดึกสงัด  ท�าภาวนาฟังเสียงเสือกระหึ่มไป – มาทีละหลาย ๆ  ตัว  ใกล้ ๆ  

บริเวณที่ท่านพัก ใต้ร่ม ไม้  แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เสือ ไม่เข้ามาหาท่านเลย  ล้วนเป็นเสือ โคร่ง ใหญ่

ลายพาดกลอนทั้งนั้น  ท่านว่าท่านเพลิดเพลิน ไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  แต่บางทีเสือก็เข้ามาหา

ท่านและลูกศิษย์ท่านเหมือนกัน  เขาคงสงสัยว่าเป็นสัตว์ซึ่งควรจะเป็นอาหาร ได้บ้างแล้วแอบเข้า

มาดู  พอคนกระดุกกระดิกลุกขึ้นเขาร้อง โก้กพร้อมกับกระ โดดเข้าป่า ไป  วันหลัง ไม่เห็นเขามาหา

อีกเลย  พอตกบ่าย ๆ  ก็มีชาวบ้านราว  ๓ – ๔  คนออกมาสังเกตการณ์แทบทุกวัน  แต่เขา ไม่พูดจา 

อะ ไรกับท่าน  ท่านก็มิ ได้สน ใจกับเขา  เฉพาะพวกเขาเองบางครั้งมีการพูดกระซิบกระซาบกัน  

ขณะที่พวกเขามาที่นั่น  ท่านก�าหนดจิตดูจิต ใจเขาที่คิดปรุงอยู่ทุกขณะและทุกเวลาที่เขามา  ส่วน

พวกเขาเองก็คง ไม่สน ใจคิดว่าท่านจะรู้เร่ืองความคิดปรุงทาง ใจตลอดค�าพูดเขาที่ระบายออกจาก 

ใจผู้บงการอะ ไรเลย  คงเข้า ใจว่าตนมีความลับที่ ไม่มี ใครสามารถสอดรู้อยู่ภาย ใน  จึงสนุกคิดเรื่อง 

ต่าง ๆ  อย่างเพลิน ใจ  ซึ่ง โดยมากก็เป็นความคิดคอยจับผิดท่านอยู่ภาย ใน  ท่านก�าหนดดู ใจของ ใคร

ที่มาด้วยกันกี่คนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่คอยจับผิดอยู่ภาย ในเช่นเดียวกันหมด  สมกับเขาประกาศสั่ง

พวกเขา ให้มาสังเกตการณ์จริง ๆ   
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 ท่านเองแทนที่จะคิดระวังตัวกลัวเขาจะจับผิด  แต่กลับคิดสงสารเขาเป็นก�าลัง  ว่าคน  

ในบ้านนั้นมี ไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักน�าชาวบ้านซึ่งมีหลายคน ให้เห็นผิด ไปด้วย  ท่านพักอยู่ที่นั้นเป็น 

เดือน ๆ   ยัง ไม่เห็นเขาลดละความพยายามคอยจับพิรุธความผิดพลาดท่าน  พวก ใดมาหาล้วนมี

ความจ้องมองหาแต่ความผิดกับท่านเช่นเดียวกัน  ท่านว่าเขาช่างพยายามเอาเสียจริง ๆ  แต่ยังด ี

อยู่อย่างหนึ่งที่เขา ไม่พร้อม ใจกันมาขับ ไล่ท่าน ให้หนีจากที่นั้น  เป็นเพียงจัดวาระกันมาควบคุม โดย

ทางลับเท่านั้น  เมื่อท่านอยู่นาน ไปทั้งพวกเขาก็มาสังเกตดูอยู่หลายครั้ง  เฉพาะพวกหนึ่ง ๆ  ยัง 

ไม่อาจจับความเคลื่อน ไหวที่ผิดพลาดท่าน ได้  เขาคงแปลก ใจอยู่มาก  ในเวลาต่อมา  คืนวันหนึ่ง

ท่านก�าลังนั่งภาวนาอยู่  ได้ยินหรือทราบขึ้นภาย ใน ใจว่า  หัวหน้าบ้านประชุมสอบถามผลของ 

การสังเกตการณ์ว่า ได้ผลคืบหน้า ไปเพียง ใดบ้าง  ชาวบ้านบรรดาที่มาสังเกต ให้ค�าตอบเป็นเสียง

เดียวกันว่า  ไม่มีผลอะ ไรตามความคิดเห็นของพวกเราที่คิดกัน ไป  ท�าอย่างนั้นดี ไม่ดีน่ากลัวจะเป็น 

โทษมากกว่าผลที่คาดกัน  ผู้สงสัยซักขึ้นท�า ไมว่าอย่างนั้น  เขาตอบกันว่าก็เท่าที่สังเกตดูแล้วตุ๊เจ้า

สองตนนั้น  (ตุ๊เจ้าหมายถึงพระ)  ไม่เห็นมีกิริยาท่าทาง ใด ๆ  ที่เป็น ไปดังที่พวกเราคาดกัน  ไปสังเกต

ดูที ไรก็เห็นแต่ท่านนั่งหลับตานิ่งอยู่บ้าง  ท่านเดินกลับ ไปกลับมา ในท่าส�ารวม ไม่มอง โน้นมองนี้

อย่างคนทั่ว ๆ  ไปบ้าง  

 คนท่ีจะเป็นเสือเย็นตั้งท่าคอยฉีกสัตว์กัดคนคง ไม่ท�าอย่างนั้น  ต้องมีอาการแสดงออก 

พอจับ ได้บ้าง  แต่ตุ๊เจ้าสองตนนี้ ไม่มีกิริยาเช่นนั้นแฝงอยู่บ้างเลย  ถ้าขืน ไปท�าอย่างที่พากันท�าอยู่

ทุกวันนี้จึงน่ากลัวเป็นบาป  ทางที่ถูกควร ไปศึกษา ไต่ถามท่านดู ให้รู้เหตุผลต้นปลายก่อน  อยู ่ๆ  ก็ 

ไปเหมาว่าท่าน ไม่ดีเอาเลยตามความคิดเห็นเฉย ๆ   อย่างนี้น่ากลัวเป็นบาป  บรรดาพวกที่ ไปสังเกต

ท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ท่านเป็นตุ๊เจ้าที่ดียากจะหา ได้  พวกเราก็เคยเห็นตุ๊เจ้ามาบ้าง

พอจะรู้ของดีของ ไม่ดี  บางรายก็ว่าเคารพเลื่อม ใสท่านมากกว่าจะคิดแส่หา โทษท่าน  ถ้าอยาก

ทราบรายละเอียดก็ควร ไปศึกษา ไต่ถามท่านดูบ้างว่า  การนั่งหลับตานิ่ง ๆ  ก็ดี  การเดินกลับ ไป 

กลับมาก็ดี   ท่านนั่งเพื่ออะ ไรและท่านเดินหาอะ ไร  

 ท่านว่าสดุท้ายแห่งการประชมุของชาวป่า ได้ความว่า  ให้คน ไป ไต่ถามท่านดตูามทีต่กลงกนั   

ตื่นเช้ามาท่านก็พูดกับพระที่อยู่ด้วยว่า  เขาเริ่มกลับ ใจมาทางดีแล้ว  คืนนั้นเขาประชุมกันเกี่ยวกับ

การมาสังเกตดูพวกเรา  ตกลงกันว่าจะจัด ให้คนมา ไต่ถามข้อข้อง ใจกับพวกเรา  พอวันหลังตอน

บ่าย ๆ  เขาพากันมาจริง ๆ  ดังที่รู้ ไว้  ในจ�านวนที่มามีคนหนึ่งถามขึ้นว่า  ตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่ง ๆ   และ

เดินกลับ ไปกลับมานั้นตุ๊เจ้านั่งและเดินหาอะ ไร  ท่านตอบเขาว่า  พุท โธเราหาย  เรานั่งและเดิน
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หาพุท โธ  เขาถามท่านว่า  พุท โธเป็นตัวอย่าง ไร  พวกเราจะหาช่วยตุ๊เจ้า ได้ ไหม ?  ท่านตอบว่า   

พุท โธเป็นดวงแก้วอันประเสริฐเลิศ โลกใน ไตรภพ  เป็นดวงฉลาดรอบรู้ทั่ว ไตร โลกธาตุ  ถ้าสูจะหา

ช่วยเราก็ยิ่งดีมาก  จะ ได้เห็นพุทโธเร็ว ๆ  ง่าย ๆ  ด้วย  (สูเป็นค�าที่ชาวเขานับถือกันว่าดีมากสนิทกัน

มาก)  เขาถามว่า  พุท โธตุ๊เจ้าหายมานานแล้วหรือ  ท่านตอบว่า  ไม่นาน  ถ้าสูช่วยหา ให้ยิ่งจะพบ

เร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียว  

 เขาถามว่า  พุท โธเป็นดวงแก้ว ใหญ่ ไหม ?  ท่านตอบว่า  ไม่ ใหญ่ ไม่เล็ก  พอดีกับเราและ 

พวกสูดี ๆ  นี่เอง  ใครหาพุท โธพบคนนั้นประเสริฐ  มองเห็นอะ ไรต่ออะ ไร ได้ตาม ใจหวัง  เขา

ถามมองเห็นนรก – สวรรค์ได้ ไหมตุ๊เจ้า ?  ท่าน,ต้องมองเห็นซิ  ไม่เห็นจะว่าประเสริฐ ได้อย่าง ไร   

ลูกเมีย – ผัวตายมองเห็นได้ ไหมตุ๊เจ้า ?  ท่านตอบว่า  เห็นหมดถ้าต้องการอยากเห็นเมื่อ ได้พุท โธ 

แล้ว  เขาถาม สว่างมากไหม ?  ท่าน,สว่างมาก  ยิ่งกว่าพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงพันดวง  เพราะ

พระอาทิตย์ ไม่สามารถส่องเห็นนรก – สวรรค์ ได้  แต่ดวงพุท โธสามารถส่องเห็นหมด  เขาถาม   

ผู้หญิงหาช่วย ได้ ไหม ?  เด็ก ๆ  หาช่วย ได้ ไหม ?  ท่าน, ได้ทั้งนั้น  ไม่นิยมว่าหญิงว่าชายว่าเด็ก

หรือผู้ ใหญ่  ใครหาก็ ได้ทั้งนั้น  เขาถามท่านว่า  พุท โธนั้นประเสริฐ ในทาง ใดบ้าง  กันผี ได้ ไหม ?   

ท่านตอบ  พุท โธประเสริฐและ ใช้ ได้หลายทางจนนับ ไม่ถ้วน ใน โลกทั้งสาม คือ กาม โลก  รูป โลก  

อรูป โลก  โลกทั้งสามต้องยอมกราบพุท โธทั้งนั้น  ไม่มี ใครยิ่ง ใหญ่กว่าพุท โธ  ผีก็กลัวพุท โธมาก  

ต้องกราบพุท โธ   ใครหาพุท โธแม้ยัง ไม่พบ   ผีก็เริ่มกลัวผู้นั้นแล้ว  

 เขาถามท่าน  พุท โธเป็นแก้วสีอะ ไรตุ๊เจ้า  ท่านตอบ  พุท โธเป็นแก้วดวงสว่าง ไสวและมี

หลายสีจนนับ ไม่ ได้  พุท โธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้า  พุท โธนั้นเป็นองค์แห่งความรู ้

ความสว่าง ไสว  ไม่เป็นวัตถุ  พระพุทธเจ้าท่านมอบ ให้พวกเรา ไว้หลายปีแล้ว  แต่เราเองยังหา 

พุท โธที่ท่านมอบ ให้ยัง ไม่เจอ  ไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรง ไหน  แต่จะอยู่ที่ ไหน ไม่ส�าคัญนัก  ที่ส�าคัญก็คือ 

ถ้าสูจะพากันหาพุท โธช่วยเราจริง ๆ   ให้พากันนั่งหรือเดินนึก ใน ใจว่าพุท โธ ๆ  อยู่ภาย ใน โดยเฉพาะ  

ไม่ ให้จิตส่งออก ไปนอกกาย  ให้รู้อยู่กับค�าว่าพุท โธ ๆ  เท่านั้น  ถ้าท�าอย่างนี้พวกสูอาจเจอพุท โธ 

ก่อนเราก็ ได้  เขาถามท่านว่าการนั่งหรือเดินหาพุท โธจะ ให้นั่งหรือเดินนานเท่า ไรถึงจะพบพุท โธ 

แล้วหยุด ได้  ท่านตอบ  ให้นั่งหรือเดินเพียง  ๑๕  หรือ  ๒๐  นาทีก่อนส�าหรับผู้ตามหาพุท โธ 

ทีแรก  พุท โธท่านยัง ไม่อยาก ให้พวกเราตามหาท่านนานนัก  กลัวจะเหนื่อยแล้วตามพุท โธ ไม่ทัน  

เดี๋ยวจะขี้เกียจเสียก่อนทีหลังจะ ไม่อยากตามหาท่านแล้วก็เลยจะ ไม่พบท่าน  เอาเพียงเท่านี้ก่อน  

ถ้าอธิบายมากกว่านี้จะจ�าวิธี ไม่ ได้แล้วตามหาพุท โธ ไม่พบ  
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 เสร็จแล้วเขาก็พากันกลับบ้าน  การลาท่านส�าหรับเขาแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเพราะเขา ไม่เคย 

ลา ใคร  ว่าจะ ไปเขาลุกขึ้นแล้วก็ ไปทันทีทัน ใด  ไม่สน ใจค�าลา ใครทั้งนั้น  พอ ไปถึงบ้านแล้ว 

ชาวบ้านต่างก็มารุมถามเป็นการ ใหญ่  เขาก็อธิบาย ให้ฟังตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่ โดยย่อ ไว้ก่อนนั้น  

นอกจากนั้นเขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ ให้ชาวบ้านฟังว่า  ที่สงสัยการนั่งหลับตานิ่ง ๆ   และ

การเดินกลับ ไปกลับมานั้นท่านนั่งและเดินหาพุท โธดวงเลิศต่างหาก  มิ ได้นั่งและเดินแบบเสือเย็น

ดังที่พวกเราเข้า ใจกัน  พอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านน�า ไปเล่า ให้ฟังแล้วต่างคนต่าง

ก็สน ใจฝึกหัดนึกพุท โธภาย ใน ใจ โดยทั่วกัน  นับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็ก ๆ  ที่พอรู้วิธี

นึกพุท โธ ได้  

 เป็นที่อัศจรรย์ ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภาย ใน ใจอย่างประจักษ์ โดย 

ไม่เนิ่นนานนัก  คือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตามหาพุท โธแล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทาง ใจจากการ

นึกบริกรรมพุท โธตามวิธีที่ท่านบอกเขา  ท่านเล่าว่า  ก่อนหน้า  ๓ – ๔  วันที่เขาจะประสบผลจาก

พุท โธ  เขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่า  ท่านเอาเทียน ใหญ่ที่จุด ไฟอย่างสว่าง ไสวแล้ว 

ไปติด ไว้บนศีรษะเขา  พอท่านติดเทียนเสร็จแล้วนับแต่ศีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่าง ไสว ไป 

โดยตลอด  เขาดี ใจมากว่าตน ได้ของดีมีความสว่าง ไสวแผ่ออก ไปนอกกายตั้งหลาย ๆ  วา  พอจิตเขา

เป็นขึ้นมาก็รีบมาหาท่านพระอาจารย์และเล่าเร่ืองความเป็นและค�าฝัน ให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์   

จากนั้นท่านก็ ได้อธิบายเพิ่มเติม ให้เขา ไปท�าต่อ  ปรากฏว่า ได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ ใจ

ของผู้อื่น ได้อีกด้วย  ว่า ใจของ ใครยังมีเศร้าหมองและผ่อง ใสเพียง ใด  เขาพูดกับท่านอย่าง ไม่มีการ

สะทกสะท้านเลย   ซึ่งตรงกับจริตคนป่าที่มีนิสัยพูดตรง ไปตรงมาอยู่แล้ว  

 ในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าธรรม ให้ท่านฟัง  ว่าเขา ได้พิจารณารู้เห็นจิตท่านอาจารย์และ

พระที่อยู่กับท่าน ได้อย่างชัดเจน  ท่านเองก็ถามเขาบ้างเป็นเชิงเล่น ๆ  ว่า  จิตของท่านเป็นอย่าง ไร   

มีบาปมาก ไหม ?  เขาตอบท่านทันทีเลยว่า  จิตของตุ๊เจ้า ไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้ว  มีแต่ความ 

สว่าง ไสวอันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภาย ในเท่านั้น  ตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุด ใน โลก  ไม่มี ใคร 

เสมอเหมือน  เฮา ไม่เคยเห็น  (ค�าว่าเฮาเทียบกับค�าว่าผม)  ตุ๊เจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้ว 

ท�า ไม ไม่สอนเฮาบ้างก๊าแต่แรกมาอยู่  (ก๊า เท่ากับ ‘เล่า’ หรือ ‘ ใหม่’ ก็ ได้  แปล ได้หลายนัยมาก 

พอดู  มีติดท้ายประ โยค ได้ทั้งค�าถามค�าตอบ)  ท่านตอบ จะ ให้เราสอนอย่าง ไร  ก็ ไม่เคยเห็น 

พวกสูมาศึกษา ไต่ถามเรานี่นา  เขาตอบท่านว่า  ก็เฮาบ่ฮู้ก๊า  (บ่ เท่ากับ ไม่)  ว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้วิเศษ   

ถ้าฮู้จะทนอยู่ ได้อย่าง ไร  ต้องมาแน่ ๆ  ทีนี้พวกเฮาฮู้แล้วก๊าว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ฉลาดมาก  เวลาพวกเฮา 

มาถามว่า  ตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่ง ๆ  และเดินกลับ ไปกลับมานั้น ท�าท�า ไม หรือหาอะ ไร  ตุ๊เจ้าก ็
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บอกพวกเฮาว่าพุท โธหาย  ให้พวกเฮาหาช่วย  เมื่อถามถึงพุท โธเป็นลักษณะอย่าง ไร  ก็บอก ไปว่า

เป็นแก้วดวงสว่าง ไสว  ความจริงจิตตุ๊เจ้าเป็นพุท โธอยู่แล้ว  มิ ได้สูญหาย ไป ไหน  แต่เป็นอุบายฉลาด 

ของตุ๊เจ้าที่เมตตาสงสารพวกเฮา ให้ภาวนาพุท โธเพื่อ ให้จิตพวกเฮาสว่าง ไสวเหมือนจิตตุ๊เจ้าต่างหาก  

เฮาฮู้แล้วว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาด  ปรารถนา ให้พวกเฮา ได้บุญ  มีความสุข และพบ

พุท โธดวงประเสริฐที่ ใจตัวเอง   มิ ใช่หาพุท โธ ให้ตุ๊เจ้า  

 นับแต่เขาคนนั้น ได้เห็นธรรมภาย ใน ใจเพียงคนเดียวเท่านั้น  เรื่องก็กระจาย ไปทั่วบ้าน 

ในไม่ช้า  คน ในบ้านต่างกเ็กิดความสน ใจและพากนัภาวนาพทุ โธ ไปตาม ๆ  กนัตลอดเดก็เลก็ ๆ  และ 

เกิดความเชื่อถือและเลื่อม ใสท่านพระอาจารย์มั่นมาก  เรื่องเสือเย็นเลยหายซาก ไป  ไม่มี ใคร 

กล่าวถึงเลย  นับแต่นั้นมาเวลาท่านกลับจากบิณฑบาต  คนที่ภาวนาเป็นนั้นต้องตามส่งบาตรและ

ศึกษาธรรมกับท่านทุกวัน  ถ้าวัน ไหนเขามีธุระ ไม่ ได้ตามส่งบาตรท่านก็สั่งกับคน ไว้  ในหมู่บ้านนั้น

ทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคน  มีทั้งชายและหญิง  ที่เก่งกว่าเพื่อนนั้นก็คือเขาคนเป็นก่อน

นั่นเอง  

 คนเราเมื่อความพอ ใจมีแล้ว  สิ่งอื่น ๆ  ก็ค่อยเป็น ไปเอง  เช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขา ไม่เคย 

สน ใจกับท่านเลยว่าท่านจะ ได้อยู่ ได้นอน ได้ขบฉันอย่าง ไรบ้าง  แม้จะเป็นหรือจะตายเขาก็ ไม่สน ใจ 

ทั้งนั้น  พอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อม ใสแล้ว  ทุกสิ่งที่เคยขาดแคลนก็กลับกลายเป็นความ

สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นล�าดับ  ทางจงกรมกุฎีที่พักที่ฉันเขาพร้อมกันมาท�าถวายท่านเองจนเรียบ ไปหมด 

โดยมิ ได้บอกกล่าวเลย  มิหน�าเขายังมาต�าหนิท่านเป็นเชิงชมเชยอยู่อย่างลึกลับด้วยว่า  ทางจงกรม

อย่างนั้นตุ๊เจ้าก็เดิน ได้  ดูแล้วมีแต่ต้น ไม้เครือเถาวัลย์เต็ม ไปหมด  ตุ๊เจ้ามิ ใช่หมูพอจะเดินบุกป่า 

ฝ่าดง ไปอย่างนั้น  แต่ท�า ไมยังอุตส่าห์เดินบุก ไป ได้  เมื่อเฮาถามว่า  นี่ทางอะ ไร  ก็บอกว่าทาง

เดินหาพุท โธ  พุท โธเราหาย  เมื่อเฮาถามว่านัง่หลับตาอยูน่ิง่ ๆ  นัน้นัง่ท�า ไม  ก็บอกว่านัง่หาธรรมบ้าง   

นัง่หาพทุ โธบ้าง  พูดอย่างนัน้ก ็ได้  ตุ๊เจ้านี้แปลกคนทั้งหลาย  ตุ๊เจ้าวิเศษเลิศ โลกเท่า ไรก็มิ ได ้

บอกว่าวิเศษ  ตุ๊เจ้าตนนี้แปลกมาก  เฮาชอบนิสัยตุ๊เจ้าตนนี้มาก  ที่หลับที่นอนก็มีแต่ ใบ ไม้ปูเต็ม

พื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้ว  ท่านทนนอนมาตั้งหลายเดือนท�า ไมทน ได้  เฮาดูที่นอนตุ๊เจ้าแล้ว

เหมือนที่นอนหมู  เห็นแล้วเฮาสงสารตุ๊เจ้ามากจนเกือบร้อง ไห้  พวกเฮาเองก็ โง่จริง ๆ   โง่กันทั้งบ้าน  

ไม่รู้จักของดี  มิหน�าบางคนยังหาว่าตุ๊เจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้าน  แล้วเขาก็พากันรังเกียจ

ระแวง  แต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและเลื่อม ใสตุ๊เจ้ากันทั้งบ้านแล้ว   เพราะเขาทราบเรื่องของ

ตุ๊เจ้าจากเฮาก๊า   ดังนี้
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 ท่านว่า  คนพวกนี้ถ้าลงเขา ได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึง ใจจริง ๆ   และ 

ถึง ไหนถึงกัน  เป็นก็เป็นด้วยกัน  ตายก็ตายด้วยกัน  แม้ชีวิตก็ยอมสละ ได้  เราพูดอะ ไรเขาเชื่อฟัง

และเคารพนับถือมาก  การบริกรรมภาวนาหาพุท โธของเขา  ท่านก็สอน ให้เขยิบเวลาขึ้น ไปตาม

ความเคยชินและผู้ช�านาญเป็นล�าดับ  ปีนั้นท่านต้องจ�าพรรษากับพวกเขารวมแล้วเป็นเวลาปีกว่า   

ท่านว่าท่านไปอยู่กับพวกเขาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์  จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึง ได้จากเขา ไป  

ก่อนจะจากเขา ไป ได้ก็นับว่าทุลักทุเลด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่  เนื่องจากเขา ไม่ยอม ให้ท่าน

หนี ไป ไหนเอาเลย  

 เขาบอกท่านว่า  แม้ท่านตายลง ไป ในที่นั้น  เขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่าน  แม้เขาเอง 

ก็มอบชีวิต ไว้กับท่านด้วย  เพราะความรักและเคารพเลื่อม ใสท่านมาก  ผลดีก็เห็นประจักษ์ตา 

ประจักษ์ ใจ  น่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึก ในความผิด ได้  พอเห็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อม ใส

จริง ๆ   แล้วก็กลับมาเห็น โทษความผิดของตนที่คิด ไม่ดีแต่ก่อน  แล้วพร้อมกันมาขอขมา โทษท่าน 

ให้อ โหสิกรรม ให้  ก่อนจากพวกเขา  ท่าน ได้พูดกับพระที่อยู่ด้วยว่าที่นี่เขาหมด โทษแล้ว  เราจะ ไป

ที่ ไหนก็ ได้ ไม่ขัดข้องแล้ว  แต่ส�าคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้น  ท่านว่าน่าสงสารสังเวชกับความรัก

ความนับถือความเคารพเลื่อม ใสและค�าวิงวอนเขาจนบอก ไม่ถูก  พอพวกเขาทราบว่าท่านจะจาก

เขา ไปเท่านั้น  เขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้อง ไห้วิงวอนกันอย่างชุลมุนวุ่นวาย ไปทั้งป่า  เหมือนคน

ร้อง ไห้คิดถึงคนตายนั่นเอง  ท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จ�าต้องจากเขา ไปและปลอบ โยนพวกเขา 

ไม่ ให้เสีย ใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดี  จนเขาเป็นที่ลง ใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสน

ส�าราญนั้น  

 สิ่งที่ ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีก  คือทั้งเด็กและผู้ ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออก ไปรุมล้อมท่านและ

เข้าแย่งเอาบริขารกลดบาตรกาน�้ากับผู้ตามส่งท่าน  และฉุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึง

กลับมาที่พักอีกเหมือนเด็ก ๆ   โดย ไม่ยอม ให้ท่าน ไป  ท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบ โยน 

 ใจ ให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งแล้วค่อยพากันปล่อย ให้ท่าน ไป  พอท่านก้าวออกจากท่ีพักเดิน ไป ได้

ประมาณ  ๔ – ๕  วาเท่านั้น  ต่างก็ร้อง ไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีก  ท�าเอาท่านเสีย

เวลา ไปหลายชั่ว โมง  ฟังเสียงร้อง ไห้ระเบ็งเซ็งแซ่ฉุกละหุกวุ่นวาย ไปทั่วทั้งป่า  ซึ่งเป็นที่น่าสมเพช

เวทนาเอานักหนา  ค�าว่า ‘เสือเย็น’ ที่เกิดขึ้น ในตอนแรก ๆ  จึงหมดความหมาย ไปทั้งสองฝ่าย   

ที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อม ใสความอาลัยอาวรณ์ ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะ

อดกลั้น ไว้ ได้  ขณะที่ท่านจาก ไปจึงมีแต่เสียงร้อง ไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิ ไรร�าพัน  ทั้ง

เสียงร้อง ไห้และสั่งเสียว่า  “เมื่อตุ๊เจ้า ไปแล้ว ให้รีบกลับคืนมาหาพวกเฮาอีก  อย่าอยู่นาน  พวกเฮา
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คิดถึงตุ๊เจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก๊า”  จน ไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ ใหญ่ที ่

ต่างคนต่างร้อง ไห้ ไว้ทุกข์ ในคราวท่านจาก ไปเวลานั้น

 นับว่าท่าน ไปอยู่ ในท่ามกลางแห่งความระแวงสงสัย ไม่พอ ใจเขา ในครั้งแรก  แต่จาก ไป 

ในท่ามกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขา ในภายหลังจึงนับว่าท่านเที่ยวชะล้างสิ่งสกปรกรกรุงรัง  

ให้กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทินควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้น ได้  สมกับท่านบวชมา 

เป็นลูกศษิย์ของพระตถาคตผู ้ไม่ถอื โกรธถอื โทษกบัผู ้ใดจริง ๆ   ใครรงัเกยีจท่านกพ็ยายามอนเุคราะห์

ด้วยความเมตตาสงสาร  ไม่ยึดเอาความผิดพาลของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุ่นข้องหมอง ใจ ให ้

เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น  มี ใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา  อันเป็นที่เจริญศรัทธาของ โลกผู้ร้อนด้วย

กิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัย ให้ ได้รับความ ไว้วาง ใจและเย็นฉ�่าทั่วหน้ากัน  นับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วย

คุณธรรมอันหาที่เปรียบ ได้ยาก

 ขณะนัง่ฟังท่านเล่า  ผู้ฟังเกดิความสังเวชสลด ใจอดวาดภาพ ไปตาม ไม่ ได้  ปรากฏ ในม โนภาพ 

ขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ท่ีแสดงเร่ืองชุลมุนวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้าสละเลือด   

เนื้อ ชีวิต ดวง ใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรม  ขอ ให้ท่านประพรม โสรจสรงด้วยพรหมวิหาร 

ประทานเมตตาแก่พวกเขา ให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อ ไป  ด้วยการวิงวอนและร้อง ไห้วิ่งกอด

แข้งกอดขาฉุดผ้าสังฆาฏิ สบง จีวร บาตร บริขาร ท่านกลับมาสู่บรรณศาลาหลังเล็ก ๆ  ของฤๅษ ี

ที่มุงด้วยเปลือก ไม้ ใบหญ้าอันแสนส�าราญซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับ ใจ  แต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัย

ของ โลกอนิจฺจ�  จ�ามาต้องจ�าจากเพราะการพลัดพรากแปรผัน  เป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดา  

ไม่มีท่านผู้ ใดสามารถปิดกั้นหรือท�าลาย ได้  ดังนั้น  ท่านพระอาจารย์มั่น  แม้จะทราบอัธยาศัย 

ของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็ม ใจก็จ�าต้องจาก ไป ในเมื่อกาลมาถึงแล้ว

 เป็นที่ทราบกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่ีชาวบ้าน ในเขาเคย ให้นามท่านว่าเป็น  ‘เสือเย็น’   

แต่ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลอยู่ ในข่ายแห่ง  ปุกฺเขตฺต�  โลกสฺส  ของ โลก  ท่าน ได้จากชาวเขา ไปเพื่อ

บ�าเพ็ญประ โยชน์แก่ โลกต่อ ไปตามอัธยาศัย ไม่มีประมาณ  เรื่องทั้งนี้นับว่าเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลัง 

ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบ  ก�าลังวิตกห่วง ใยทั้งตนและพระพุทธศาสนา

อันเป็นสมบัติล้นค่าและเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิต ใจตลอดมาที่อาจถูกเพ่งเล็งกล่าวหาอย่างลึกลับว่า

เป็น  ‘เสือเย็น’  ท�านองที่ท่านพระอาจารย์มั่นถูกมา  แล้วก�าจัดท�าลายอย่างเปิดเผยก็ ได้  จาก

ฝ่าย ใดก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นปรปักษ์ต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัยของพุทธศาสนิกชน

ซึ่งเวลานี้ก็เริ่ม ไหวตัวบ้างพอ ให้รู้สึกว่า ไม่ควรนอน ใจ  ถ้านอนหลับทับสิทธิ์จนเกิน ไปอาจเสีย ใจ ใน
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ภายหลัง

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นท�ำประโยชน์มหำศำลแก่ส่วนรวม

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านด�าเนินตามแบบสุค โต  ไปอยู่ ในป่า ในเขาก็เป็นประ โยชน์แก ่

ชาวป่าชาวเขา  เทวบุตรเทวดา  อินทร์  พรหม  ภูตผี  นาค  ครุฑ  ไม่ว่างงาน  ท่านมีเมตตาสงสาร 

อนุเคราะห์ โลกอยู่ตลอดเวลา  ออกมาเมืองมนุษย์มนาก็ โปรดมนุษย์มนา  พระ – เณรเถรชี  คหบดี

ทวยข้า  ประชาชน  คนทุกชั้น ไม่เว้นแต่ละเวลา  มีมนุษย์มนา ไปมาหาสู่ศึกษาอบรมอรรถธรรม 

กับท่านเป็นประจ�า  นับว่าท่านท�าประ โยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวม  ซึ่งยากจะมีผู้ท�า ได้ละเอียดลออ

กว้างขว้างเหมือนอย่างท่าน  

 เวลาพักอยู่ ในภูเขา  ตอนบ่าย ๆ  เย็น ๆ   พวกชาวป่าก็พลอย ได้รับความแช่มชื่นเบิกบาน 

จากธรรมที่ท่านแสดง โสรจสรง  ตกตอนดึกก็แก้ปัญหาและแสดงธรรมแก่เทวดาที่มาจากชั้นและ 

ที่ต่าง ๆ  ฟัง  เรื่องเช่นนี้นับว่าเป็นภาระอันหนักที่ท่านต้องท�าซึ่งหาตัวแทนยาก  ไม่เหมือนการ 

สั่งสอนมนุษย์มนา  ที่ ใคร ๆ  สั่งสอนก็พอรู้เรื่องกัน  นอกจากจะฟังและปฏิบัติตามหรือ ไม่เท่านั้น   

การเก่ียวข้องกับเทพเจ้าทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนับว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่น   

ฉะนั้น  ประวัติของท่านจึงมักมีเรื่องเกี่ยวกับเทพสับปนกัน ไปเสมอตามประสบการณ์ ในสถานที่และ

เวลาต่าง ๆ  กัน  จนกว่าจะจบประวัติท่านเรื่องท�านองนี้ถึงจะสิ้นสุดลง

 เมื่อ ไม่นานมานี้  ผู้เขียน ได้ ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูง  ซึ่งเป็น

อาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐาน  มีประชาชนและพระ – เณรเคารพนับถือท่านมากแทบทั่วประเทศ 

ไทย  พอ ไปถึงก็เป็นเวลาที่ท่านก�าลังสนทนาธรรมอยู่กับพระ ๓ – ๔ องค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านภาย ใน

วัด  เราก็พลอย ได้ โอกาสเข้าผสมด้วย  ท่านแสดงอัธยาศัยด้วยความเมตตาอย่างยิ่ง  เราเริ่มสนทนา

ธรรมภาคปฏิบัติแขนงต่าง ๆ  จนเตลิด ไปถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่น  ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่าน  

ระยะนั้นท่าน ไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียง ใหม่  ในภูเขาลึกห่างจากตัว

อ�าเภอมาก  เดินด้วยเท้าเปล่าเป็นวัน ๆ  จึงจะถึงอ�าเภอ  ท่านเล่า ให้ฟังหลายเรื่องซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่

ฟังแล้วสะดุด ใจและเกิดความอัศจรรย์ชนิดบอก ไม่ถูก  แต่จะน�ามาเล่า ให้ท่านฟังเท่าที่เห็นว่าอยู่ ใน

เกณฑ์ที่ควร  นอกนั้นจึงขอผ่าน ไปตามที่เคยเรียน ให้ทราบมาแล้ว  

 ท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากจะเป็นที่แน่ ใจอย่างย่ิงว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจด 

ในสมัยปัจจุบันแล้ว  ท่านยังมีคุณธรรมพิเศษหลายประการอีกด้วย  ทั้งน่ากลัว  ทั้งน่าเคารพ   
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ทั้งน่าเลื่อม ใส  ทั้งท�า ให้เราระวังตัวอยู่ตลอดเวลา  ความรู้แปลก ๆ  ที่ท่านเล่า ให้ฟังนั้นผมเองก็จ�า 

ไม่ ได้หมด  ผู้เขียนเรียนถามท่านว่า  ส่วนที่จ�า ไม่ ได้ก็สุดวิสัย  แต่ที่พอจ�า ได้ก็ขออาราธนาเล่า ให้

กระผมฟังบ้าง  พอ ได้ยึด ไว้เป็นขวัญ ใจและเป็นที่ระลึกบูชา ไปนาน ๆ   ท่านพูดว่า  ก็เราคิดอะ ไร 

ขึ้นมาภาย ใน ใจ  ท่านรู้เอาเสียหมด  จะว่าอย่าง ไรล่ะ  ผมเองเหมือนถูกมัด ไว้ทั้งวันทั้งคืนเลย 

ด้วยการระวังรักษาจิต  ถึงขนาดนั้นท่านยังเอาเรื่องความคิดของเรา ไปเทศน์ ให้เราและหมู่เพื่อน 

ฟังจน ได้  แต่จิตผมก็รู้สึกว่าดีอยู่ ไม่น้อยในระยะที่อยู่กับท่านนั้น  เป็นแต่รักษา ใจ ไม่ ให้คิด ไปทุกแง่

ทุกมุม ไม่ ได้เท่านั้นเอง  

 ใคร ๆ  ก็ทราบว่า ใจเป็นของเล่นเมื่อ ไร  มันคิด ได้ทั้งวันทั้งคืน  ใครจะ ไปทนตามทนห้าม

มันหวาด ไหว  ฉะนั้น จึง โดนท่านเทศน์เสียเรื่อย  บางทีเราคิดและหลงลืม ไปแล้ว  พอมาหาท่าน   

ท่านเทศน์เรื่องนั้นขึ้นเราถึงระลึก ได้ว่า  เรา ได้หลวมตัวคิดอย่างท่านว่าจริง ๆ  อย่างนี้  ท่านดุ ให ้

ท่านอาจารย์ด้วยหรือ ?  ผู้เขียนถาม  บางทีท่านก็ดุเอาบ้าง  แต่บางทีก็แนะน�า ไปทีเดียว  โดยยก

เอาเรื่องที่เราคิดนึกฝัน ไปนั่นเองมาเป็นบทธรรมแสดงแก่เราเอง  บางครั้งก็มีพระ ไปนั่งฟังอยู่ด้วย  

เราก็นึกอายพระที่ ไป ได้ยินด้วย  แต่ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลามีพระ ไปนั่งฟังอยู่ด้วยนับแต่หนึ่งองค์ขึ้น ไป  

ท่าน ไม่ระบุชื่อผู้เป็นต้นเหตุคิด   เป็นแต่อธิบายเรื่องความคดินกึด ี– ชัว่นัน้ ๆ   ไปเรือ่ย ๆ  เท่านัน้  

 ท่านอาจารย์คิดอย่าง ไรบ้าง  ท่านถงึ ได้ดบุ้างสัง่สอนบ้าง  ผู้เขียนเรียนถาม  ฟังแต่ค�าว่า

ปุถุชนเป็น ไร  มันหนายิ่งกว่าภูเขาหินและชนดะ ไปหมด  ไม่เลือกว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูก  มันคิด ไป ได ้

ทั้งนั้น  พอดีกับเรื่องที่ควรดุท่านถึง ได้ดุ  ท่านอาจารย์กลัวท่านมากหรือเปล่าเวลาท่านดุ  ผู้เขียน

เรียนถาม  ท�า ไมจะ ไม่กลัว  ตัว ไม่สั่นแต่หัว ใจมันสั่นอยู่ภาย ใน  บางทีแทบลืมหาย ใจก็ยังมี  การ

รู้วาระจิตของผู้อื่นนั้น  ท่านรู้จริง ๆ  ผม ไม่สงสัยเลย  เพราะเรื่องมันบอกอยู่กับตัวเรา  ทุกอย่างที ่

คิดออก ไปท่านตามเก็บเอามาเทศน์สอนเราเสียสิ้น  บางครั้งผมคิดว่าจะ ไปเทีย่วตามภาษาความ โง่ 

ของตน  ถ้าคดิตอนกลางคืน  พอตืน่เช้ามา ไปท�าข้อวตัรอปัุฏฐากท่าน  ท่านกเ็กบ็เอาเทศน์ทนัททีี ่ 

ไปถงึ  ท่านว่าท่านจะ ไปเท่ียวท่ี ไหนอีก  ท่ีนัน้ ไม่ดีสูท้ีน่ี ่ไม่ ได้  อยูท่ีน่ีดี่กว่า  ท�านองนี้ทุก ๆ  ครั้งที่เรา

คิด  ปรากฏว่า ไม่ยอม ให้ผ่านพ้น ไป ได้  ท่านว่าอยู่ที่นี่สนุกฟังเทศน์ดีกว่าอยู่ที่นั้น  แล้วก็ ไม่อนุญาต 

ให้เรา ไปที่นั้นจริง ๆ  ด้วย  เท่าที่สังเกตดูท่านคงเป็นห่วงเรามาก  กลัวจิตเราจะเสื่อมเสีย  และท่าน

ก็พยายามอบรมอยู่ตลอดเวลา  

 ที่ผมกลัวท่านมากก็คือ ไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวัน  พอเราก�าหนดพิจารณาดูท่านเมื่อ ไร 

ก็ปรากฏเห็นท่านจ้องมองเราอยู่แล้ว  ประหนึ่งท่าน ไม่ยอมพักผ่อนเอาเลย  บางคืนผม ไม่กล้า



155

นอนเพราะมองดูท่านแล้วเหมือนท่านมานั่งอยู่ตรงหน้าเราและเพ่งตาจับจ้องอยู่ที่เราทุกขณะ  เรา

ก�าหนดจิตออก ไปข้างนอกที ไรก็เห็นแต่ท่านมองดูเราอยู่แล้ว  ฉะนัน้ การเคลือ่น ไหวทกุอาการจงึ

เป็น ไปด้วยความส�ารวมระวงัอยูเ่สมอ  เวลา ไปบณิฑบาตตามหลังท่าน  ต่างองค์ต่างระวังส�ารวม ใจ 

ไม่ ให้พลั้งเผลอออกนอกกาย ได้  ไม่เช่นนั้นขากลับออกมาถึงวัดหรือยัง ไม่ถึงด้วยซ�้า ในบางครั้ง โดน

เทศน์จน ได้  ไม่ว่าจะอยู่ที่ ใดทั้งกลางวันและกลางคืนต้องมีสติระวังตัวอยู่ตลอดเวลา  แม้เช่นนั้น 

ยังมีเรื่อง ให้ท่านน�ามาเทศน์จน ได้  และก็จริงดังที่ท่านเทศน์เสียด้วย  คือต้องมีองค์ ใดองค์หนึ่ง 

อป โลกน์ ไปคิดเรื่องขึ้นมา ให้ท่านจ�าต้องน�ามาเทศน์  บางครั้งขณะนั่งฟังเทศน์ ได้ยินเสียงท่านเทศน์

ดุเรื่องแปลก ๆ  ซึ่งเราเองก็มิ ได้คิดท�านองนั้น  พอเลิกประชุมฟังเทศน์แล้วออกมากระซิบถามกันว่า  

วันนี้ท่านเทศน์ถูก ใครบ้าง  เสียงเทศน์รู้สึกชอบกล  ต้องมีองค์หนึ่งสารภาพตัว ให้เราฟังจน ได้ว่า   

วันนี้ท่านเทศน์ถูกผมเอง  เพราะผมอุตริ ไปคิดอย่างนั้นจริง ๆ  ดังนี้  แต่อยู่กับท่านรู้สึกดีมาก 

เพราะมีสติอยู่กับตัวแทบตลอดเวลาเนื่องจากกลัวท่าน

 ท่านเล่าว่าขณะ ไปถึงเชียง ใหม่ทีแรกและเข้า ไปพักวัด....  ได้ ไม่ถึงชั่ว โมงก็เห็นรถยนต์วิ่ง

เข้ามา ในวัดท่ีผมพักอยูแ่ละตรงเข้ามาจอดทีห่น้ากฎุผีมพอด ี  พอมองลง ไปเป็นท่านพระอาจารย์มัน่   

ผมก็รีบลง ไปต้อนรับท่าน  และเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่าน  ท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มา 

รับท่านนั่นเอง  เพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว  เราก็เรียนถามท่านว่ามี ใครเล่า

ถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาที่เชียง ใหม่  ท่านตอบว่าใครจะบอกหรือ ไม่ก็ ไม่เป็นปัญหา  

ถ้าทราบและอยากมาก็มาเอง ได้ดังนี้  พอ ได้ยินค�านั้นแล้วจิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมา  และยังท�า ให ้

เรานึกพิสดาร ไปต่าง ๆ  ซึ่งจะท�า ให้กลัวท่านมากขึ้น  เวลา ไปอยู่กับท่านจริง ๆ  เรื่องก็เป็นดังที ่

คิด ไว้ทุกประการ  

 ขณะประชุมฟังเทศน์ถ้า ใจคิดเป็นธรรมแบบสละทิฏฐิมานะเสียจริง ๆ  ก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลิน 

ในธรรมท่าน  เพราะท่านเทศน์เป็นธรรมล้วน ๆ  ท�า ให้จิต ใจเพลิดเพลิน ไปตาม  ยิ่งกว่าอะ ไรที่เคย

ผ่านมา  ถ้าจิต ไม่ค่อยเป็นธรรมและหาบหาม โลก ไปทับถมท่านก็รู้สึกจะ ได้ยินเสียงเทศน์เป็น ไฟ 

ไปทีเดียว  และผู้ฟังแบบหาม โลก ไปหาท่านก็รู้สึกร้อนเป็น ไฟ ไปเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ท่านมิ ได้สน ใจ

ว่าการเทศน์จะ ไป โดนกิเลสของ ใครเข้า  ตรง ไหนที่มีเรื่องมีกิเลสชุกชุมมาก  ท่านจะพุ่งธรรมเข้า ไป

ตรงนั้น  ไม่ยอมแสดง ไปที่อื่นเลย  บางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกมาเลยว่า  คืนนี้ท่าน…. ภาวนา

ท�า ไมอย่างนั้น  นั้นมัน ไม่ถูก  ที่ถูกต้องท�าอย่างนั้น  และเมื่อเช้านี้ท่าน…. คิด…. อะ ไรอย่างนั้น   

ถ้า ไม่อยากฉิบหายเพราะการท�าลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้ว  อย่าหาญคิดต่อ ไป   

สิ่งที่พระพุทธเจ้า ให้คิด ให้ท�า  ท�า ไม ไม่คิด ไม่ท�า  แหวก ไปคิดหาอะ ไรอย่างนั้น  ที่นี่เป็นสถานที่
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อบรมศีลธรรมเพ่ือแก้ความเห็นผิดคิดผิด  มิ ใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อ ไฟเผาตัวท�านองที ่

คิดนั้น  ผู้ที่ยอมรับความจริงทาง ใจจะรู้สึกเย็นสบาย  ท่านเองก็ ไม่ค่อยว่าอะ ไร  ส�าคัญที่มีอะ ไร 

ไปตะขิดตะขวง ใจท่านอยู่ภาย ในอย่างลึกลับ  นั้นรู้สึกจะเหมือนเอา ไฟ ไปเผาลนท่าน  และจะ ได ้

ยินค�าแปลก ๆ  ออกมาทันที   แต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวรีบแก้ ไขความคิดเห็นเสีย ใหม่ก็ ไม่มีอะ ไรต่อ ไปอีก    

เรื่องก็สงบ ไป

 คืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่าตุ๊เจ้าหลวง  (พระอาจารย์ ใหญ่)  ที่มาพักอยู่กับพวกเรา  ท่าน

จะมีคาถากันผีขับ ไล่ผีหรือเปล่าก็ ไม่ทราบ  พรุ่งนี้พวกเราลองพากันออก ไปขอท่านดู  ท่านจะพอ

มี ให้พวกเราบ้าง ไหม ?  พอตื่นเช้ามาท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่า  คืนนี้นั่งภาวนาอยู ่

ได้ยินพวกชาวเขา ในหมู่บ้านนี้พูดกันว่า  พวกพระเราจะมีคาถากันผี ไล่ผีบ้าง ไหม  เขาจะมาขอ

คาถานั้นกับพวกเรา  ถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้น  ให้เอาคาถาพุท โธ  ธัม โม  สัง โฆ  ให้เขา ไป

ภาวนา  คาถานี้กันผีดีนัก  ผี ใน โลกนี้กลัวแต่พุท โธ  ธัม โม  สัง โฆเท่านั้น  ไม่มีผีตัว ใดจะกล้าต่อสู ้

กับธรรมเหล่านี้ ได้

 พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริง ๆ  ดังที่ท่านบอก ไว้  และพร้อมกันมาขอคาถากันผ ี

ไล่ผีกับท่านจริง ๆ   ท่านก็บอกคาถาพุท โธ  ธัม โม  สัง โฆ ให้แก่เขา ไป  โดยบอกวิธีท�า ให้เขา  คือนึก 

พุท โธ  ธัม โม  สัง โฆ  บท ใดบทหนึ่ง ไว้ ใน ใจ  และบอกว่าผีกลัวนักหนา  พอเขา ได้พุท โธ  ธัม โม  สัง โฆ 

ไปแล้วต่างก็เริ่มท�าพิธีกันผีตามที่ท่านสั่ง  โดยที่เขา ไม่รู้ว่าท่าน ให้เขาภาวนา  พอเขาพากันท�าตาม

แบบที่ท่านสั่งสอน  ใจเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิ ในขณะนั้น  รุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่า

อาการที่เป็น ให้ท่านฟัง  ท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้ว  ผีแถว ๆ  นี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนี

หมด  อยู่ที่นี่ต่อ ไป ไม่ ได้  เพราะธรรมของพวกแกแก่กล้าแล้ว  ต่อ ไปพวกแก ไม่ต้องกลัวผีอีกแล้ว  

แม้พวกที่ภาวนากันผียัง ไม่เป็น   ผีก็เริ่มกลัวอยู่แล้ว  

 จากนั้นท่านสอน ให้เขาท�าทุกวัน  ตามปรกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาดั้งเดิมจึง 

สั่งสอนง่ายอยู่บ้าง  เขาพากันท�าทุกวันอย่างเอาจริงเอาจัง  ต่อมา ไม่ช้าคน ในบ้านนั้นบางคน

ภาวนาเป็นจริง ๆ   จนจิตเกิดความสว่าง ไสวสามารถรู้จิต ใจของคนอื่น ได้  ตลอดจิตพระที่อยู่ ในวัด   

เช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้ว  เวลาเขาออกมาวดัเล่าเรือ่งภาวนา ให้พระอาจารย์

ฟังและเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ  อย่างน่าจับ ใจนั้น  พระ ในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัว

เขาจะรู้เห็นจิตของตัวที่คิด ไปต่าง ๆ   พระบางองค์ที่มีนิสัยขี้ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่าง ๆ  อดทน ไม่ ได้

ก็ถามเขา  เขาก็เล่า ให้ฟังตามเป็นจริง  ยังทนต่อความอยากถาม ไม่ ได้อีก  พยายามแคะ ไค้ ไล่เบี้ย
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สอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัว โดยจะขาดทุนก็ ไม่ยอมรู้สึกตัว  ราวกับ ใจมีฝาปิด ไว้ร้อยชั้นอย่าง

มิดชิด  ไม่มีอะ ไรจะสามารถเอื้อมเข้า ไปสัมผัสแตะต้อง ได้  พอถามเขา เขาก็บอกอย่างตรง ไปตรงมา

ตามภาษาของคนป่าซึ่ง ไม่สน ใจกับสังคมว่านิยมกันอย่าง ไร  พระที่ฟังแล้วชอบ ใจว่าถูกกับปมด้อย

ของตัวและกลัว ในเวลาคิดปรุง ไปต่าง ๆ   ว่าเขาจะรู้ท�านองที่เขาเคยรู้แล้วนั้น  

 นอกจากเขาจะรู้สิ่งต่าง ๆ  ดังที่ว่านั้น  เขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉย

ด้วยว่า  จิตตุ๊เจ้าหลวงเฮาก็ฮู้ก๊า  (เรารู้ครับ)  เพราะเฮาดูและฮู้จิตตุ๊เจ้าหลวงก่อน ใคร ๆ   ท่านก็

ถามบ้างว่า  จิตเราเป็นอย่าง ไร  กลัวผี ไหม ?  เขายิ้มแล้วก็ตอบท่านว่า  จิตของตุ๊เจ้าหลวงหมดดวง

สมมุติแล้ว  เหลือแต่นิพพาน ในร่างมนุษย์อย่างเดียว  และ ไม่กลัวอะ ไรเลย  จิตตุ๊เจ้าวิเศษสุดแล้ว  

เรื่องผีสางอะ ไรเขาเลย ไม่กล่าวถึง  แม้คน ในบ้านนั้นก็หันมาเลื่อม ใสศาสนาและท่านพระอาจารย ์

มั่นเสียหมด  ไม่สน ใจกับผีกับสางอะ ไรอีกต่อ ไป  เพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศ ให ้

ชาวบ้านทราบเรื่องของศาสนาและเรื่องของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวัน  

 เวลา ใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวม ใส่ ในที่แห่งเดียว  พอเสร็จจากการ ใส่บาตร  เวลาจะ 

อนุ โมทนาท่านพระอาจารย์บอก ให้เขาพร้อมกันสาธดุงั ๆ   เผือ่เทวดาจะ ได้อนุ โมทนาด้วย  เขาจะ

มส่ีวนบญุกบัพวกเราอกีส่วนหนึง่  เขาเชือ่ท่าน  พร้อมกันสาธุดัง ๆ  ทุกวัน  ที่ท่าน ให้เขาสาธุดัง ๆ  นี้

ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยีย่มและฟังเทศน์ท่านเสมอ  บางพวกก็บอกว่า ได้ยนิ

เสยีงสาธดุงั ไปถงึเขา  เขาจงึทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึง ได้พากันมาเยี่ยม  ตามธรรมดาทุกครั้ง

ที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้าน�ามาเสมอ  และพวกเทวดานัน้ ๆ  กม็ภีมูทิีอ่ยูต่่าง ๆ  กนั  บางพวก

กเ็ป็นรกุขเทวดามาจากที ่ใกล้บ้าง ไกลบ้าง  บางพวกก็เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้น ๆ  ดังที่แสดง ไว้ ใน

ต�ารา  

 ก่อนเวลาเขาจะมา ในคืน ใด  คืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้า ไว้ก่อนเสมอว่า  เขาจะมา

ประมาณตี ๒ หรือตี ๓  ท่านก็พักผ่อนเสียก่อน  พอจวนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับ  ถ้า 

ทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือตี ๑ ท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับ  แต่การเข้าที่คอยนั้นมีสองประเภท

คือ  ภาวนา ไปตามล�าพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่หนึ่ง  พอควรแก่กาลแล้วถอนขึ้นมาอยู่

ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกัน ได้หนึ่ง  ถ้าแขกยัง ไม่มาก็ดี  ก�าลังมาก็ดี  หรือมารออยู่

ก่อนแล้วก็ดี  ย่อมรับทราบกัน ได้กับจิตที่อยู่ ในระดับนี้  มีอะ ไรก็สนทนากัน ไปจนกว่าจะยุติลงด้วย

เหตุการณ์อันควร  ถ้าจิตลง ไปอยู่ ในสมาธิเสียจริง ๆ  ภูมิของแขกที่มาเยี่ยมก็เข้า ไม่ถึง  ถ้าถอนออก

มาเป็นจิตธรรมดาเสีย  หากจิต ไม่มีความช�านาญ ในทางนี้จริง ๆ  ก็ ไม่อาจรับทราบกัน ได้ทุกระยะกับ
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สิ่งที่มาเกี่ยวข้อง  แม้ทราบ ได้ก็ ไม่ถนัดเหมือนจิตที่อยู ่ในขัน้เตรยีมรบั  ฉะนัน้ จติทีอ่ยูภ่มูอิปุจาระ  

คอือยู่ทีป่ากประตจูงึเป็นภมูท่ีิเหมาะกบัเหตกุารณ์แทบทุกกรณี  

 ท่านพระอาจารย์มั่น  ท่านเชี่ยวชาญ ในทางนี้มานาน  เริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ถ�้าสาริกา

นครนายกเป็นต้นมา  ซึ่งระยะนั้นทราบว่าท่าน ได้ ๒๒ พรรษา  จากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพ

พรรษาก็ร่วม ๖๐ แล้ว  ท่านจึงมีความช�านิช�านาญ ในทางนี้มาก  โลกมนุษย์เราต่างก็มี ใจเป็นของ

คู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็น ได้  แต่ยัง ไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติ ให ้

รู้เห็น ได้อย่างท่านพอเป็นพยานแก่ตัวเอง  แม้ ไม่มากเหมือนท่านที่เชี่ยวชาญ  นอกจาก ไม่เห็นแล้ว

ยังอาจเข้า ใจว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่มีอยู่ ใน โลกสมมุติอีกด้วย  จึงเป็นเรื่องล�าบากที่จิต ไม่มีระดับความพอด ี

เป็นธรรมเครื่องอยู่  ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่งเป็นหลักรับรองความ

รู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้ว  สิ่งที่ ได้รู้ด้วย ใจอย่างประจักษ์แล้วแม้ค�าคัดค้านทั้งแผ่นดินว่า ไม่จริงมา 

ลบล้าง  ก็เป็นค�าคัดค้านที่เป็น โมฆะ โดยประการทั้งปวง  สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริง 

เห็นจริงนั่นแล  ไม่มีสิ่ง ใดจะสามารถมาลบล้าง ได้  เพราะความจริงย่อม ไม่ขึ้นอยู่กับค�าเสกสรร 

และติ – ชม ใด ๆ    นอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้น

 ตามป่าตามเขาของอ�าเภอต่าง ๆ   ในจงัหวดัเชยีง ใหม่  ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์ม่ัน ได้เทีย่ว 

ซอกแซกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่น ๆ   เพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปีและนานกว่าที่อื่น ๆ  

การบ�าเพ็ญธรรมก็สะดวก  ความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ   ก็มีมากกว่าที่อื่น ๆ   ท่านว่าท่านอยู่ที่

เชียง ใหม่นานเพราะเหตุหลายประการ  คือสถานที่บ�าเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่ง  ชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่

น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มาก  ผิดปรกติของคน ในเขาที่มีจ�านวนน้อย  ซึ่งควร ได้รับการอบรม

ส่งเสริมเพื่อความมั่นคงต่อ ไปดีกว่าจะปล่อยทิ้ง ไว้  อันอาจมีการเสื่อมถอยลง ได้หนึ่ง  และเพื่อ

สงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่ง  

 พวกกายทิพย์นี้ชอบมาถามปัญหาและฟังเทศน์ท่านเสมอ  อย่างน้อยวันพระละสองครั้ง  

นอกจากนั้นยังมีพวกนาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านอยู่เสมอเช่นกัน  ท่านว่ากลางคืนท่าน ไม่ค่อย 

ว่างจากการรับแขกจ�าพวกกายทิพย์เลย  บางคืนพวกเทพจากเบื้องบนชั้นนั้น ๆ  มาเยี่ยม  บางคืน

พวกรุกขเทพมาเยี่ยม  บางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยม  พวกเทพเบื้องบนชั้นนั้น ๆ  มาแต่ละครั้ง

หัวหน้าเขาประกาศ ให้ท่านและเทวดาทั้งหลายทราบก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่า  มีจ�านวน

หมื่นบ้าง แสนบ้าง  พวกรุกขเทพมาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศ  ว่ามีจ�านวนพันบ้าง  หมื่นบ้าง   

พวกพญานาคพาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศ  ว่ามีจ�านวนห้าร้อยบ้าง  หนึ่งพันบ้าง  
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 เวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็น  จิตจะรับทราบความนัดหมายแห่งการมาของพวกเทพ

เหล่านั้นแทบทุกเย็น  บางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาเข้าที่ภาวนา  ว่าเทวดาชั้นนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้น   

ชั้นนั้นจะมาเวลาเท่านั้น  รุกขเทพพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้น  และพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้น  พวก

นาคจะมาเวลาเท่านั้น  บางคืนมีถึงสองสามพวก  ท่านต้องนัดเวลา ไม่ ให้มาตรงกัน  โดยพวกหนึ่ง 

นัด ให้มาราวห้าทุ่มบ้าง  พวกหนึ่งนัด ให้มาราวหกทุ่มบ้าง  อีกพวกหนึ่งนัด ให้มาราวเจ็ดทุ่มบ้าง  

ตามแต่เห็นควร  ไม่ ให้เวลาตรงกัน  เพราะพวกเทพแต่ละชั้นละภูมิมีพื้นเพทางจิต ใจและธรรม 

ที่ควรแก่ตนต่างกัน  พวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่ง  อีกพวกหนึ่งต้องการฟังธรรม 

อกีประเภทหนึง่  เพ่ือความเหมาะสมกบัภมิูของเทวดาทีมี่ประเภทต่าง ๆ  กนั  ท่านจ�าต้องนดั ให้มา 

ในเวลาต่างกัน  เพ่ือสะดวกแก่การแสดงและการฟังทั้งสองฝ่าย  เพราะความจ�าเป็นดังกล่าวนี ้

ท�า ให้ท่านพักอยู่ที่เชียง ใหม่นาน  เฉพาะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง  ปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับ

ท่านเป็นประจ�ายิ่งกว่ามนุษย์และนาคครุฑภูติผีทั้งหลาย  ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าถึงจ�าพวกกายทิพย ์

ในทางจิต ใจมีจ�านวนน้อยมาก  จึงเป็นความจ�าเป็นมาก ในการท�าประ โยชน์แก่พวกเทวดา  แม้

เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านมาแล้วแทบทุกจ�าพวกเกี่ยวกับผู้ ไม่รู้เรื่อง  ไม่เข้า ใจกับพวกเทวดา  และ 

ไม่สน ใจว่าเทวดาก็เป็นก�าเนิดชนิดหนึ่งที่มี โลกอยู่อาศัยตามกรรมของตน  และมีความหวัง ในสิ่งที่

พึงพอ ใจ  เช่นเดียวกับสัตว์ โลกทั่ว ๆ   ไป  

 ฉะนั้น เทวดาจึง ไม่มีความหมายส�าหรับมนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้น  เมื่อมาพบท่านผู้ทรง 

คุณธรรมอันสูงสุดที่มีญาณหยั่งทราบว่าสัตว์เป็นสัตว์  คนเป็นคน  เทวดาเป็นเทวดา  และอะ ไร 

เป็นอะ ไร  ไม่ปฏิเสธ  อันเป็นการ ให้เกียรติแก่ภพก�าเนิดของสัตว์นั้น ๆ  เช่นนี้  ซึ่งนาน ๆ  จะเจอ 

สักครั้งหนึ่ง  จึงอดที่จะเกิดความปีติยินดีอย่างซาบซึ้งมิ ได้  และพากันมากราบ ไหว้ถามปัญหา 

ข้อข้องใจและฟังธรรมเสมอ  เพ่ือด่ืม โอชารสพระสทัธรรมเข้า ไปหล่อเลีย้งเชิดชจูติ ใจ  ความเป็นอยู ่

แห่งภพชาติของตน ให้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ดังนั้น เทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อม ใสท่านผู้มี

คุณธรรมสูงมาก  ทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็น ใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะ ไร ๆ   ท่ีเป็น

สิริมงคลแก่ตนและมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์ โลกทั่ว ไป  

 ท่านเล่าว่า  สัตว์จ�าพวกกายทิพย์ ในก�าเนิดต่าง ๆ  ที่พอมีทางตะเกียกตะกายช่วยตัวเอง ได้  

มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมีจ�านวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่า  แต่

เป็นสิ่งลี้ลับส�าหรับพวกเราผู้ยัง ไม่สามารถรู้เห็น ได้ ในทางจิต ใจ  สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อ

สังคมมนุษย์ชนิด ไม่มีทางแก้ ให้ตก ได้  แต่ทั้งนี้มิ ได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้เห็นของทุกราย ไป  ผู้ม ี

ความสามารถ ในทางจิต ใจ  สิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดา ไป  เช่นเดียวกับเรื่องธรรมดา 
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ทั่ว ๆ   ไปที่มนุษย์สามารถ  ส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะถือเป็นเรื่องธรรมดา  ท่านจึงสามารถ

ท�าหน้าที่เกี่ยวกับพวกกายทิพย์ตลอดมา  ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหน  ท่านจ�าเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องเสมอ  

ในเวลาทีเ่ขาต้องการความช่วยเหลือจากท่าน  เฉพาะจังหวดัเชยีง ใหม่ท่านว่าท่าน ได้ท�าการเกีย่วข้อง

กับพวกกายทิพย์ที่มีภพภูมิต่าง ๆ  กันมากกว่าที่ทั่ว ไป  โดยที่สัตว์จ�าพวกเหล่านี้ส่วนมากชอบมา 

ติดต่อกับท่านขณะที่พักอยู่ ในที่เปลี่ยว ๆ  อันสงัด  ปราศจากผู้คนพลุกพล่านหรือสัญจร ไป – มา  

ประกอบกับเชียง ใหม่เป็นท�าเลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  เพราะมีป่ามีเขามาก  ท่านเองขณะพักอยู่ที ่

เช่นนั้นก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าที่อื่น ๆ  จึงเป็น โอกาสที่พวกกายทิพย์จะเข้าถึง ได้ง่าย 

เทวดำประเทศเยอรมันมำขอฟังเทศน์ท่ำน

 นี่ก็เป็นเร่ืองท่ีแปลกอยู่เร่ืองหนึ่ง  ในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห ์

เรื่อยมา  เทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมัน  มาขอฟังเทศน์ท่านขณะที่พักอยู่หมู่บ้านอีก้อกับ

พวกมูเซอ ในเขาลึก  โดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่า  อยากฟังเทศน์ชัยชนะคาถา  ท่าน 

ก�าหนดหาบทธรรมท่ีตรงกับความต้องการของเขา  ธรรมกผ็ดุข้ึนมาภาย ในว่า  อก ฺโกเธน  ชเิน  โกธ�  

เป็นต้น  บอกความหมายขึ้นมาพร้อมและแสดง ให้พวกเทวดาฟังว่าธรรมนี่แลเป็นยอดแห่งธรรมที ่

ผู้หวังความชนะจะพึงเจริญ ให้มาก  โลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะธรรมนี้เป็น

เครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลาย มีความ โกรธ เป็นต้น  ให้เสื่อมสิ้นอ�านาจ ในการท�าลายสังคม 

มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย  ท�า ให้ โลกมีความเจริญและสงบสุข โดยทั่วกัน  เทวดาควรมีธรรมนี ้

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกัน  

 โลกถ้าขาดชัยชนะธรรมนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความ ไม่สงบสุข  มากกว่านั้นก็สังหารท�าลาย

กัน ให้ฉิบหายย่อยยับ โดยถ่ายเดียว  โลกจะเอาความ โกรธแค้นมาปราบปรามข้าศึกทั้งภาย ใน

ภายนอก  ทั้ง ใกล้และ ไกล  ทั้งวงแคบและวงกว้าง  ด้วยความ โกรธแค้นอนัเป็นของ ไม่ดแีละเป็น

เครือ่งท�าลายตนและผู้อ่ืน  จึง ไม่มทีางส�าเร็จ ได้ตลอดกาล  ถ้าขนืปราบด้วยความ โกรธแค้นมากขึน้

เพียง ไร  โลกก็ยิ่งจะเป็น ไฟประลัยกัลป์  เผาผลาญกัน ให้ย่อยยับจน ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่เพียงนั้น  

เพราะความ โกรธแค้นเป็น ไฟอยู่แล้ว โดยธรรมชาติ  แต่น�า ไปท�าการหุงต้มอะ ไร ไม่ส�าเร็จ  ทาง 

ส�าเร็จของมันก็คือ  ท�า โลก ให้วอดวาย ไป โดยถ่ายเดียวเท่านั้น  ผู้ต้องการ ให้ โลกยงัคงเป็นโลกทีม่ี

ความหมายและน่าอยู่  จึงควรเห็น โทษของความ โกรธแค้น  อันเป็นเครื่องท�าลายนี้ว่า  เป็น ไฟ 

มหาวินาศไม่ควรน�ามา ใช้   จะเป็นการก่อ ไฟเผาตนและผูอ่ื้น ให้เป็น ไฟ ไปตาม ๆ  กนั  
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 โลกอยูไ่ด้ด้วยเมตตาคือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตครองตัวอยู่  ไม่พึงเบียดเบียน

ท�าลายกันด้วยความ โกรธแค้นหรือด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้อง  ซึ่ง ไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอ

และ ไม่มีทางสิ้นสุดแห่งการท�าลายกัน  พระพุทธเจ้าทรงเห็น โทษของมันด้วยพระปัญญาอัน

แหลมคม ไม่มีทางสงสัย  และทรงเห็นคุณ ในความเมตตาว่า  เป็นธรรมอ่อน โยนและสมัครสมาน 

รัก ใคร่ ไมตรีต่อกันระหว่างสัตว์ โลกทุกชั้นทุกภูมิ  ซึ่งมีความรักสุขเกลียดทุกข์เสมอหน้ากัน  จึง

ประทาน ไว้  เพื่อความมั่นคงแห่งสันติสุขแก่ โลกตลอดกาลนาน  หากเมตตาธรรมยังมี ใน ใจของ 

สัตว์ โลกอยู่ตราบ ใด  โลกยังจะมีหวังความสุขความสมหวังอยู่ตราบนั้น  แต่ถ้าเมตตา ได้ห่างเหิน 

จาก ใจของสัตว์ โลกกาล ใด  กาลนั้นแม้สัตว์ โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุป โภคบริ โภค

นานาชนิดอย่างพึงพอ ใจก็ตาม  แต่จะ ไม่มีความสงบสุขตกค้างอยู่ ในวงสัตว์ โลกนั้น ๆ  เลย  ส่วนที่  

ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเคือง ไปทุกหย่อมหญ้า  

 ดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ ใจว่า  ธรรมเป็นธรรมและเป็นเครื่องน�าความสุขเจริญมาสู่ตน  

และทราบอยู่ว่า โลกท่ีเต็ม ไปด้วยความ โหดร้ายทารุณเผาอยู่ ในดวง ใจเหมือน ไฟลุก โพลงอยู่ด้วยเช้ือ  

คอยแต่จะสังหารท�าลายสิ่งต่าง ๆ   ให้ย่อยยับดับสูญลง ไปทุกเวลานาทีเช่นนี้  จึงควรเร่งบ�าเพ็ญตน 

ให้พ้นภัย ไปเฉพาะหน้าซึ่งยังควรแก่วิสัยจะพอท�า ได้  หากกาลอันควรผ่าน ไปแล้วจะเสีย ใจภายหลัง  

เพราะ โลกนี้คือ โลกอนิจฺจ�  และตั้งอยู่บนร่างกายและจิต ใจของคนและสัตว์ ไม่เลือกหน้า  นี่เป็น 

ใจความย่อแห่งชัยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟัง  

 พอจบเทศนาเทวดาสาธุการสามครั้ง  เสียงสะเทือน ไปทั่ว โลกธาตุ  เสร็จแล้วท่านถามเขา 

ว่า  ท�า ไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมัน  ซึ่งชาวมนุษย์ถือว่า ไกลแสน ไกล  จึงทราบ ได้ว่าอาตมา 

พักอยู่ที่นี่  เขาตอบว่าส�าหรับท่านแล้วจะอยู่ที่ ไหนเขาก็ทราบกันทั้งนั้น  อีกประการหนึ่งเทวดา ใน 

ประเทศ ไทยเคย ไปมาหาสู่กับเทวดา ในประเทศเยอรมันเสมอมิ ได้ขาด  พวกเทวดามิ ได้ถือว่า

ประเทศ ไทยกับประเทศเยอรมันหรือประเทศ ใด ๆ   อยู่ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้า ใจกัน  แต่ 

ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดา ไปมาหาสู่กัน ได้สะดวกสบายธรรมดา ๆ  เรานี่เอง  เพราะ 

มิ ได้ ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะ  ดังมนุษย์ทั้งหลาย ไปกัน  แต่เทวดาเหาะลอย ไปด้วยฤทธิ ์

เหมือนกระแสจิตที่ส่ง ไป ในที่ต่าง ๆ   เพียงขณะเดียวก็ถึงจุดที่หมาย  การ ไปมาของเทวดาจึง 

สะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มาก  ท่านว่าเทวดาประเทศเยอรมันมาฟังเทศน์ท่านเสมอ  เช่นเดียวกับ

รุกขเทวดาซึ่งสถิตอยู่ ในที่ต่าง ๆ  ของเมือง ไทยมาฟังเทศน์ท่านบ่อย ๆ  ฉะนั้น  ความเคารพของ

เทวดา ไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  คือเวลาเขามาเยี่ยมท่าน ในสถานที่ที่มีพระพักอยู่

กับท่าน  เทวดาจะ ไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่นั้นเลยหนึ่ง  มายามดึกสงัดเวลาพระท่านพักจ�าวัดหนึ่ง   
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มาถึงแล้วพร้อมกันท�าประทักษิณสามรอบหนึ่ง  มีความสงบเสงี่ยม โดยทั่วกันหนึ่ง  เวลาจะจาก ไป

พร้อมกันท�าประทักษิณสามรอบก่อนแล้วค่อย ๆ เดินถอยห่างออก ไป  พอเห็นว่าพ้นเขตที่พักท่าน

อันเป็นที่ควรเคารพแล้วต่างค่อยเหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนส�าลีฉะนั้นหนึ่ง  เทวดาทั้งหลาย 

ท�าความเคารพท่าน โดยอาการอย่างนี้

 ท่านอยู่ ในเขาจังหวัดเชียง ใหม่  สถานที่บ�าเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืน  ท่านมีความ

รื่นเริง ในทิฏฐธรรมสุขวิหาร  คือธรรมเป็นเครื่องอยู่สบาย ในเวลาขันธ์ยังครองตัวอยู่  การนั่งสมาธิ

ภาวนาเป็น ไปตามเวลาที่ต้องการ  ไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคท�า ให้ขาดวรรคขาดตอน  ท่านมีความสุข

กายสบาย ใจมาก  การสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้น  ในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดา  ซึ่งมีภูมิ

ละเอียดตามคตินิสัยอยู่แล้ว  จึง ไม่เป็นภาระกังวลมาก ในการต้อนรับและการสงเคราะห์ด้วยธรรม  

ที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้างเป็นบางกาล เช่น ตอนบ่าย ๆ  หรือเย็น  ส่วนพระของท่านเองถ้าวันจะมี

การประชุมท่านก็นัด ให้เองตามที่เห็นควร  เช่น หนึ่งทุ่ม เป็นต้น  โดยมากก็เป็นผู้มีภูมิจิตสูงนับแต่

สมาธิขึ้น ไปถึงปัญญาเป็นขั้น ๆ   ทั้งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมและฟังกันแบบบ�าเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผล

นิพพาน ในขณะฟังจริง ๆ   

 การแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้น ไปตามล�าดับล�าดาเช่นนั้น  ท่านก็

แสดงธรรม ไปตามล�าดับภูมิ  นับแต่ภูมิสมาธิขึ้น ไปหาภูมิปัญญาเป็นขั้น ๆ   จนถึงขั้นละเอียดสุดคือ

วิมุตติหลุดพ้นแทบทุกครั้ง  ผู้มีภูมิจิตนั่งฟังท่านอธิบายธรรมภาคต่าง ๆ   ท�า ให้จิตเพลิดเพลิน ไปตาม

ธรรมขั้นนั้น ๆ   จนลืมตัวและลืมเวลา  ปรกติท่านเทศน์สอนพระล้วน ๆ   ทางภาคปฏบิตัจิติตภาวนา  

กว่าจะยตุกิกิ็นเวลา ไม่ต�า่กว่าสองชัว่ โมงเป็นอย่างน้อย  แต่ผู้ฟังต่างมิ ได้สน ใจกบัเวล�่าเวลายิ่ง ไปกว่า

สน ใจ ไปตามกระแสธรรมที่ท่านก�าลังแสดง ไปเป็นระยะ ๆ  ในเวลานั้น  ขณะฟังถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ ใน

ระดับ ใดก็ ได้ก�าลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นล�าดับ ในทุกครั้งที่รับการสดับธรรม  

 ฉะนัน้ การฟังธรรมทางภาคปฏบิตัด้ิวยความส�ารวมระวงัและทดสอบจติ ไปตาม ในขณะทีฟั่ง  

จึงจัดเป็นความเพียรส�าคัญภาคหนึ่ง  ไม่ด้อยกว่าการท�าความเพียร ในอิริยาบถและความเพียรภาค

อื่น ๆ   ท่านผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอยาก ให้ผู้ฟัง ได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุกระยะ

ไปเช่นเดียวกัน  และแสดง ไปตามความคิดนึก ความแสดงออกของจิต ทั้งที่เป็นฝ่ายสมุทัยและ 

ฝ่ายมรรคของผู้ฟังจริง ๆ   เพื่อ ให้รู้ทั้ง โทษและคุณที่ควรละและควรเจริญ ให้ยิ่งขึ้น ไป ในขณะที่นั่งฟัง 

ยิ่งกว่าขณะอื่น ใด ในเวลานั้น  ผู้มีสติจดจ่อต่อจิตซึ่งเป็นที่รวมของธรรม ไม่ ให้ส่ง ไปที่อื่นย่อม ได้รับ

ความสงบตามขั้นสมาธิและ ได้อุบายต่าง ๆ   ตามขั้นของปัญญาที่สามารถ ไตร่ตรองตามธรรมซึ่งท่าน
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ก�าลงัแสดง ในขณะนัน้  ผู้ท่ีควรผ่าน ไป ได้ ในขณะฟังกผ่็าน ไปเป็นพกั ๆ   ฟังคราวนี ้ได้อบุายอย่างหนึง่

ขึ้นมา  ฟังคราวหน้า ได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา  อันเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟังอยู่เสมอ   

จิตย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิเป็นล�าดับ  จนสามารถผ่านพ้น ไป ได้

ด้วยการปฏิบัติและการฟังที่ผู้แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงถูกต้องกับจุดความจริงที่ก�าลังเป็น 

ไป ในผู้ปฏบิตัท่ีิมาอบรมศึกษา  

 ฉะนัน้ การฟังส�าหรับพระธดุงคกรรมฐานจงึถอืเป็นกจิจ�าเป็นทางภาคปฏิบัติ  เช่นเดียวกับ

การปฏิบัติภาคอื่น ๆ   เสมอมา  จะห่างเหินต่อการฟังย่อม ไม่ ได้เมื่อครูอาจารย์ผูส้ามารถทางจติ ใจ 

มีอยู่  ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์ผู้มุ่งอรรถธรรมอย่างแท้จริง  จึงชอบแสวงหาครูอาจารย์ผู้คอยแนะน�า 

ทางจติตภาวนาเป็นนสัิย  และเคารพรกั ในอาจารย์มาก  หวงัพึง่เป็นพ่ึงตายด้วยจรงิ ๆ  ท่าน ให ้

อุบายแนะน�าอย่าง ไรย่อมเข้าถึง ใจจริง ๆ   และน�า ไป ใคร่ครวญและปฏิบัติตามเต็มสติก�าลังของตน   

ถ้ายังมีแง่สงสัยหรือมีข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนา ในแง่ ใดบ้าง  ก็มาขอค�าแนะน�าจากท่านอีก   

แล้วน�า ไปปฏิบัติเป็นอาจิณ  ฉะนั้น ครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในทางจิตตภาวนามีอยู่ ณ ที่ ใด   

พระธุดงคกรรมฐานจึงมัก ไปรุมล้อมอยู่กับท่าน ณ ที่นั้น  ดังท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์เสาร ์

เป็นตัวอย่าง   ทั้งสององค์นี้นับว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นพระธุดงค์จ�านวนมากเป็นพิเศษ ในภาคอีสาน  

 แต่เวลาที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เชียง ใหม่นั้นท่านตั้ง ใจปลีกองค์จากหมู่คณะออกบ�าเพ็ญ

เป็นพิเศษ  ไม่ต้องการความยุง่เหยงิวุน่วายจากภาระต่าง ๆ   มกีารอบรมสัง่สอน เป็นต้น  เพือ่เร่ง

ความเพียร ให้ถึงจุดที่หมายและเพื่อความอยู่สบาย ในทิฏฐธรรม  แม้เช่นนั้นก็จ�าต้อง ได้รับภาระ 

ในการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเณรอยู่ โดยดี  ดังที่รู้ ๆ  กันอยู่ทั่ว ไปว่า  ท่านมีลูกศิษย ์

ทั้งบรรพชิตและฆราวาสจ�านวนมากมาย ในประเทศ ไทย  ก่อนหน้าที่ท่านจะปลีกจากหมู่คณะ ไป

บ�าเพ็ญอย่างเด็ดเดี่ยวแต่ผู้เดียวที่เชียง ใหม่  ท่านก็เคยพูดเสมอว่า  เวลานี้ก�าลังท่านยัง ไม่เพียงพอ

ทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่น  ท่านจึง ได้ปลีกออก ไปตามเจตนาเดิมที่พูด ไว้  และบ�าเพ็ญเต็มก�าลังจนสิ้น

ความสงสัยทางจิต ใจทุกด้าน   ดังที่เคยกล่าวผ่านมาบ้างแล้ว   จากนั้นมาท่าน ไม่เคยพูดอีกเลยว่า  

“ก�าลัง ไม่พอ”

ท่ำนพระอำจำรย์ขำวพูดกับช้ำง

 ครั้งหนึ่งท่านเดินธุดงค์ ไป ในเขาด้วยกันสามองค์  มีท่านพระอาจารย์ขาว  วัดถ�้ากลองเพล  

อุดรธานี  และท่านพระอาจารย์มหาทองสุก  วัดสุทธาวาส  สกลนคร  ติดตาม ไปด้วย  พอ ไปถึง
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ช่องแคบจะขึ้นเขาก็เผอิญ ไปเจอช้าง ใหญ่เชือกหนึ่งท่ีเจ้าของเขามาปล่อยทิ้ง ไว้แล้วหนี ไป ไหนก็ ไม่

ทราบ  เห็นแต่ช้างเที่ยวหากินอยู่ปากช่องขึ้นเขา  งาของมันยาวเกือบวาเห็นแล้วน่ากลัวพิลึก  ท่าน

ปรึกษากันว่าจะท�าอย่าง ไร  ทางก็จ�าเพาะมีเท่านี้ ไม่มีที่พอปลีกแวะ ไป ได้บ้างเลย  ท่านพระอาจารย์

มั่นบอก ให้ท่านพระอาจารย์ขาวพูดกับช้างซึ่งก�าลังกิน ใบ ไผ่อยู่ติด ๆ  กับทางที่ท่านจะผ่าน ไป  ช้าง

อยู่ห่างกับท่านประมาณสิบวายืนหันก้นมาทางพระ  มันยัง ไม่เห็นพระเวลานั้น  ท่านพระอาจารย ์

ขาวก็เริม่พดูกับช้างว่า  “พีช่าย เราขอพูดด้วย”  ประ โยคแรกมันยงั ไม่ ได้ยนิชดัเป็นแต่หยดุกนิ ใบ ไผ่  

ท่านอาจารย์ขาวพูดขึ้นอีกว่า  “พี่ชาย เราขอพูดด้วย” พอประ โยคนี้จบลงมันรีบหันหน้ามาทาง 

พระยืนอยู่ทันทีหูกางเต็มที่และยืนนิ่ง ไม่กระดุกกระดิก  ท่านก็พูดซ�้ากับมันอีกว่า  “พี่ชาย  เราขอ

พูดด้วย  พี่ชายนั้นตัวก็ ใหญ่  ก�าลังก็มาก  ส่วนพวกเราเป็นพระ  ทั้งก�าลังก็มีน้อยและกลัวพี่ชายมาก  

พวกเราขอเดินผ่าน ไปที่พี่ชายยืนอยู่นั้น  ขอ ให้พี่ชายหลีกทาง ให้พวกเราบ้างพอมีทาง ไป ได้  ถ้า 

พี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมาก ไม่กล้าเดินผ่าน ไปที่นั้น ได้”  

 พอพูดจบลงช้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอ ไผ่ข้างทางทันที  เอางายาว ๆ  สอดเข้า ไป ใน

กลางกอ ไผ่ซึ่งแสดงว่า ไม่ท�า ไมแล้ว  ให้มากัน ได้  พอช้างหันหน้าเข้ากอ ไผ่เรียบร้อยแล้ว  ท่าน 

พระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่า  ทีนี้เขา ไม่ท�า ไมแล้ว  พวกเรา ไป ได้  ท่านอาจารย์ทั้งสองขอนิมนต์ 

ให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลาง  ท่านอาจารย์ขาวเดินหน้า  ท่านอาจารย์มหาทองสุกเดินหลัง   

พากันเดินผ่าน ไปที่ก้นช้างห่างกันประมาณหนึ่งวา โดย ไม่มีอะ ไรเกิดขึ้น  เผอิญพอเดินผ่านช้าง ไป ได้

ประมาณวาเศษ  ขอกลดท่านอาจารย์มหาทองสุกก็ ไปเกี่ยวเอาแขนง ไม้ ไผ่เข้าพอดี  ปลดอย่าง ไร 

ก็ ไม่ยอมออก  ต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหงื่อ โชก ไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมาก  ซึ่งก�าลังยืนดู

ท่านอยู่  ขณะที่ก�าลังปลดขอกลดอยู่นั้น ได้ช�าเลือง ไปดูตาช้างตัวก�าลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้น  ได้

เห็นตาช้างตัวนั้น ใสแจ๋ว  น่ารักกว่าจะน่ากลัว  แต่ ใจก็ยังกลัวอยู่ ในขณะนั้น  พอพ้น ไป ได้แล้ว 

 ใจกลับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักมาก  เมื่อผ่านกัน ไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับ

มันว่า  “พี่ชายเอ๋ย  พวกเราผ่านมาแล้ว  ขอ ให้พี่ชายหากิน ได้ตามสบายเถิด”  พอจบลงเท่านั้น   

เสียงมันฉุดลากกิ่ง ไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันที  

 เมื่อ ไปถึงที่พักแล้วจึง ได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมาก  

เป็นแต่มันพูด ไม่เป็นเท่านั้น    ขณะสนทนากันท่านอาจารย์มหาทองสุกกราบเรียนถามท่านอาจารย์

มั่นว่า  ขณะนั้นท่านอาจารย์ ได้ก�าหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่า ช้างตัวนี้นึกอะ ไรบ้าง ขณะที ่

พวกเราเรียกและพูดกับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านมันมา  กระผมอยากทราบบ้างเพราะเป็นสัตว ์

ที่น่ารักและน่าสงสารมาก  ขณะพวกเราเรียกมัน  พอ ได้ยินเสียงเรียกเห็นมันท�าท่าตึงตังหันหน้า 
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กลับมาหาพวกเราทันทีทัน ใดราวกับจะวิ่งมาขยี้ ให้แหลกละเอียด ในขณะนั้นจน ได้  แต่พอทราบ

เรื่องแล้วกลับเป็นมนุษย์ขึ้นมา ในร่างสัตว์และรีบหันหน้าเข้ากอ ไผ่เอางายาว ๆ  สอดเข้ากลางกอ ไผ่  

ยืนนิ่งเหมือนสัตว์ ไม่มีวิญญาณ  ซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่า  “พวกน้อง ๆ  พากันมาเถอะ  พี่  

ไม่ท�า ไมแล้ว  พี่เก็บศาสตราอาวุธซ่อนมันหมดแล้ว  เชื่อและมาเถอะ”  ในท�านองนี้  แล้วก็พูดเชิง

หยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาวบ้างว่า  ท่านอาจารย์ขาวก็พิสดาร ไม่ ใช่เล่น  พูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์

ทั้งตัวราวกับพูดกับมนุษย์ทั้งคนว่า  “พี่ ๆ   พวกน้องกลัว  ไป ไม่ ได้  ขอ ให้พี่หลีกทาง ให้หน่อย   

พวกน้องจะ ได้ ไปกัน ได้ ไม่ต้องกลัวพี่”  ไอ้พี่ก็เหมือนเทวบุตร ใจมหาเวสสันดร  พอ ได้ลูกยอเข้า ไป

สักลูกเท่านั้นก็อิ่มท้องรีบจัดแจงหลีกทาง ให้ทันทีทัน ใด ไม่รีรอ  แต่น้องคนเล็กเซ่อเอาการ  พอผ่าน

พี่ ไป ได้ขอกลดก็เกิด ไปเกี่ยวกับแขนง ไม้ ไผ่  ปลดเท่า ไร ๆ  ก็ ไม่ยอมออก  จะพยายาม ให้อยู่กับพี ่

จน ได้   ใจหายหมดขณะที่ก�าลังปลดขอกลดอยู่นั้น   กลัวพี่จะเล่น ไม่ซื่อ  

 ท่านอาจารย์มั่นพอฟังค�าท่านอาจารย์มหาทองสุกพูดหยอกเล่นท่านอาจารย์ขาว  ว่าฉลาด

พูดกับช้าง  แล้วเลยหัวเราะ ใหญ่ ไปพักหนึ่งจึงพูดต่อ ไปว่า  ท�า ไมจะ ไม่ก�าหนดดูมนัเล่า  แม้แต่เรือ่ง

เลก็ ๆ   น้อย ๆ   เช่น  นกและลิง  เรายังก�าหนดดูมัน ในบางเวลา  นีมั่นเรือ่งถงึตาย ไม่ก�าหนด ได้หรือ  

เวลาท่านอาจารย์ก�าหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่าง ไรบ้าง ผู้ถาม  ท่านตอบ ทีแรก ได้ยินเสียงพวกเรา

มันตก ใจ  จึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็ว  เป็นท่าและความคิดจะต่อสู้  พอมองมาเห็นพวกเราซึ่งม ี

สีผ้ากาสาวพัสตร์ครองอยู่  มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและ ไว้ ใจ ได้  เพราะมันเคยเห็นมาจนชินตา

ชิน ใจแล้ว  เจ้าของมันก็เคยเสี้ยมสอนมาจนพอแล้ว ไม่ ให้ท�าอันตรายแก่เพศนี้  ฉะนั้น  

พอพวกเราพูดกับมันซึ่งเป็นค�าที่มันชอบมากอยู่แล้วว่า  พี่ ๆ   ดังที่ท่านขาวพูดกับมันก็ยิ่งท�า ให้มัน

ชอบ ใจ ใหญ่และหลีกทาง ให้ทันที  

 ผู้ถาม  มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมัน ได้ทุกค�าหรือเปล่า  ท�า ไมจะ ไม่รู้  ไม่เช่นนั้นจะเอามันมา

ลาก ไม้เข็นซุง ในป่า ในเขา ได้หรือ  เดี๋ยวมันฆ่าตายทิ้งเปล่า ๆ   สัตว์พรรค์นี้เขาต้องฝึกสอนจนมันรู้

ภาษาคน ได้ดีถึงจะน�ามาท�างานชนิดต่าง ๆ  ได้  ก็ช้างตัวนี้อายุมันเป็นร้อยปีขึ้น ไป  ดูงามันซิยาว

เกือบวา  แล้วมันอยู่กับคนมากี่ปี  แม้เจ้าของของมันก็น่ากลัวเพิ่งเกิดมา ไม่กี่ปียังมาเป็นควาญมัน  

ได้  มันจะ ไม่แสนรู้ภาษามนุษย์อย่าง ไรเล่า  ต้องรู้อย่าง ไม่มีปัญหา  ขณะที่มันหันหน้าและสอดงา

เข้ากอ ไผ่มันคิดอย่าง ไรบ้าง ผู้ถาม  ท่านตอบ ก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเอง  มันจึง ให้ทาง  ไม่คิดจะท�า 

อะ ไร  ผู้ถาม ขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ ได้ก�าหนดดู ใจมันมาตลอดทางผ่านหรือ

เปล่า  ว่ามันอาจคิดอย่าง ไรบ้างขณะที่พระก�าลังเดินผ่านมา  ท่านตอบ  ก�าหนดดูก็เห็นแต่มัน ให้

ทางอยู่แล้ว โดย ไม่คิดอะ ไรอื่น  กระผมกลัวว่าเวลาพวกเราก�าลังเดินผ่านมามันอาจคิดสนุกขึ้นมา  
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อยากท�าลายพวกเราเล่นสนุก ๆ  ไปตามประสาสัตว์   จึงเรียนถามอย่างนั้น  

 ท่านว่า  หาคิดเรื่องพิสดารที่ โลกเขามิ ได้คิดกันมาถาม  ถ้าชอบคิดซอกแซกดังที่คิดถามเรื่อง

ช้างก็คงมีหวังพ้นทุกข์ ได้ ในวันหนึ่งแน่นอน  แต่นี้คง ไม่สน ใจคิด  นิสัยมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนี ้

มาดั้งเดิม  ถ้าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประ โยชน์ ไม่ชอบคิด  แต่ที่เสียเวลาและเป็น โทษแล้วชอบคิดแบบ 

ถึง ไหนถึงกัน  นี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้าง ไปตลอดคืนจน ไม่ต้องสน ใจกับธัมมะธัม โมอะ ไร

ล่ะหรือ  พอถูกขู่เท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข่น ใหญ่  (นี่ท่านอาจารย์มหา

ทองสุกเล่า ให้ฟัง)

ดุพระพูดคุยแบบไร้สติ

 เรื่องการพูดคุยอะ ไรกับท่านแบบ ไร้สติว่าควรอย่าง ไร   ไม่ควรอย่าง ไรบ้าง  นี่เคย โดนท่านดุ

มามากราย  บางรายถึงกับเสียสติ ในวาระต่อ ไปก็มี  มีพระรูปหนึ่งซึ่งมีนิสัย ไม่ค่อยสุภาพนัก  ไป

ส�านักอยู่กับท่านชั่วคราว  เวลาท่านพูดอะ ไรขึ้นมาเธอชอบพูด ไปตามท่านเสมอ  ตอน ไปอยู่ ใหม่ ๆ  

ท่านเคยเตือนบ่อย ให้สน ใจ ในหน้าที่ของตัว  โดยมีสติระวังรักษา ใจที่จะคิดจะพูด ในเรื่องต่าง ๆ   ไม่

สน ใจกับเรื่องของผู้อื่น  นักปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตัว โดยถูกทาง  ผู้มีสติอยู่กับตัวย่อมเห็นความ

บกพร่องของ ใจที่แสดงออก  แต่เธอนั้นคงมิ ได้สน ใจคิดเรื่องท่าน ให้อุบายสั่งสอนเท่าที่ควร  จึงชอบ

เป็น ไปตามนิสัยเสมอ  วันหนึ่งเข้า ไปบิณฑบาต ในหมู่บ้าน  ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยที่ ใคร ๆ  

สังเกต ได้ยาก  เวลาเดิน ไป ไหนมา ไหนท่านมองเห็นอะ ไร เช่น สัตว์ต่าง ๆ  หรือผู้คนตลอดเด็ก ๆ    

ท่านมักจะเอาเรื่องที่ ได้เห็นนั้น ๆ  มาพิจารณาและพูดของท่าน ไปคนเดียวดังที่เคยเขียน ไว้บ้างแล้ว  

 วันนั้นขณะที่ก�าลังบิณฑบาต  ท่าน ได้เห็นลูกวัวมีรูปร่างน่ารักที่ก�าลังวิ่งเพลินอยู่กับแม ่

ของมัน  ขณะพระเดิน ไปมันยังมองไม่เห็นท่าน  พอพระเดิน ไปจวนถึงตัวมันจึงหันหน้ามามอง 

อย่างตก ใจและกระโดดวิ่งอ้าว ไปหาแม่แล้วเอาหลังหนุนคอแม่ ไว้หันหน้าออกมาสู่พระ  นัยน์ตา

บอกว่ากลัวมาก  ส่วนแม่พอเห็นลูกวิ่ง ไปหาก็รีบหันหน้ามองมาทางพระ  พอรู้แล้วก็ท�าเฉยตาม 

นิสัยของสัตว์ที่เคยกับพระมาจนจ�าเจแล้ว  แต่ลูกของมันยืนตาจับจ้องอยู่ ใต้คางแม่อย่าง ไม่ ไว้ ใจ  

เมื่อท่านอาจารย์เห็นอาการของทั้งแม่ทั้งลูกที่แสดงอาการต่างกันเช่นนั้น  จึงพูดข้ึนลอย ๆ  ว่าแม ่

 ไม่เห็นแสดงอาการกลัว  แต่ลูกท�า ไมกลัวจนจะแบกแม่ทั้งตัววิ่งหนี ไป ได้  (ท่านเห็นมันอยู่ ใต้คอแม่

อันเป็นลักษณะแบกแม่ถึง ได้พูดอย่างนั้น)   พอเหลือบเห็นพระเท่านั้นก็ทั้งเผ่นทั้งร้องหาแม่ ให้ช่วย  

 คนเราก็เหมือนกันต้องวิ่งหาที่พึ่ง  ถ้าอยู่ ใกล้แม่ก็วิ่งพึ่งแม่  อยู่ ใกล้พ่อก็วิ่งพึ่งพ่อ  อยู่กับ  

ใครก็มักจะพึ่งคนนั้น  จะคิดพึ่งตัวเอง ไม่ค่อยมี  ตอนยังเล็กก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นแบบหนึ่ง  โตขึ้นมา 
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ก็คิดหวังพึ่งผู้อื่น ไปอีกแบบหนึ่ง  แก่ตัวลงไปก็คิดหวังพึ่งผู้อื่นอีกแบบหนึ่ง  จะย้อนจิตเข้ามา ใช้

อุบายหาทางพึ่งตัวเอง ไม่ค่อยจะมีกัน  ฉะนั้น คนเราจงึมกัท�าตวั ให้อ่อนแอ  อยู ่ในวยั ใดกห็วงัพึง่แต่ 

ผูอ้ืน่  อยูท่ี ่ใด  ไปที ่ใดกห็วงัพึง่แต่ผูอ้ืน่  เลย ไม่เป็นตัวของตัว ได้ตลอดกาล  พระเราก็เหมือนกัน   

บวชมา ในศาสนาจะศึกษาก็เกียจคร้าน  จะปฏิบัติก็กลัวเป็นทุกข์ล�าบาก  เพราะความขี้เกียจ ไม่ยอม 

ให้ท�า  คิดอะ ไรที่จะเป็นประ โยชน์บ้าง  พอคิดจะลงมอืท�า  ความขีเ้กยีจกม็าคอยกนัท่า ไว้เสยีเลย 

 ไม่มอีะ ไรส�าเรจ็ ได้   เมือ่ ไม่มทีางช่วยตวัเอง ได้กจ็�าต้องหวังพึ่งผู้อื่น   ไม่เช่นนั้นก็ครองตัว ไป ไม่ ได้  

 ค�าว่า  อตฺตา  หิ  อตฺต โน  นา โถ  เลย ไม่มีประ โยชน์ส�าหรับคน ไม่มีจมูกหาย ใจ  เราผู้บวช

เป็นพระและเป็นนักปฏิบัติ จึง ไม่ควรท�าตนเป็นคน ไม่มีจมูก  คอยหาย ใจจากผู้อื่นอยู่เรื่อย ไป  ครู

อาจารย์สั่งสอนอะ ไรควรน�า ไปคิดและพยายามท�าตาม ไม่ ให้หลุดมือตกสูญหาย ไปเปล่า ๆ   พยายาม

คิดและท�าตามท่านจนเกิดประ โยชน์ขึ้นมาแก่ตนจน ได้  จะ ไม่ต้องหวังพึ่งท่านตลอด ไป  จมูกทาง

หาย ใจคือความรู้ความฉลาดทางระบายทุกข์น้อย ใหญ่ออกจาก ใจก็พอมีทางอาศัยตน ได้  ชื่อว่าเป็น

พระขึ้นมา โดยล�าดับจนกลายเป็นพระสมบูรณ์แบบและพึ่งตนเอง ได้อย่างเต็มที่  

 ท่านพูดเป็นเชิงสอนพระหรือสอน ใครก็สุดแต่ผู้จะพิจารณาน�ามาสอนตน  ค�าพูดท่านยัง  

ไม่จบเรือ่งซึง่พอจะแทรกข้ึน ในระหว่างท่านหยดุชัว่คราว  แต่พระองค์ ไม่ค่อยพจิารณานกักพ็ดูพล่าม 

ไปตามท่าน โดยมิ ได้ส�านึกตัวว่าควรหรือ ไม่ควรเพียง ไร  ความบ้าของเธออาจจะเข้า ไปกระทบธรรม

ภาย ในท่านอย่างแรง  จึงท�า ให้ท่านหันหน้ากลับมาช�าระเสียบ้าง  พอ ให้พระองค์ที่มีสังวรธรรม

พลอยตกตะลึงกลัว ไปตาม ๆ  กัน  ใจความว่า  ท่านนี้จะบ้าเสียแล้วกระมังนี่  พอตามองเห็นค้อน 

เห็น ไม้ที่ ใคร โยนมาแต่ทิศ ใดแดน ใดก็คอยแต่จะ โดดกัดร�่า ไป  เหมือนสุนัขบ้า  ไม่มองดู ใจที่ก�าลัง 

จะบ้าอยู่ขณะนี้บ้างเลย  ผมว่าท่านจะบ้าแล้วนะ  ถ้ายังขืนปล่อย ให้น�้าลาย ไหลออกแบบ ไม่มีสต ิ

ดังที่เป็นอยู่ขณะนี้   ว่าเท่านั้นก็หันกลับและเดินเข้าที่พัก ไม่พูดอะ ไรต่อ ไปอีก  

 มองดูพระองค์นั้นหน้าตาพิกลอย่างพูด ไม่ออกตอนมาถึงที่พักแล้ว  ขณะฉันก็เห็นเธอฉัน 

นิดเดียว  พอเห็นอาการอย่างนัน้ต่างองค์ก็ต่างนิง่เฉยท�าเหมือน ไม่รูแ้ละ ไม่ ไปเก่ียวข้องกับเธอ  เกรง

ว่าจะอาย  เวลาอืน่กท็�าเหมือน ไม่มีอะ ไร  ต่างองค์ต่างอยู่และบ�าเพ็ญภาวนา ไปตามที่เคยปฏิบัติมา  

พอตกกลางคืนเงียบ ๆ  ได้ยินเสียงร้อง โวยวายขึ้นแบบคน ไม่มีสติ  พูด ไม่ ได้ศัพท์ ได้แสง  พอทราบ

เหตุต่างองค์ต่างก็รีบ ไปดูที่เสียงปรากฏขึ้น  ก็ ได้เห็นพระองค์นั้นนอนร่ายมนต์บ่นเพ้อทิ้งเนื้อทิ้งตัว

อยู่บริเวณที่พักนั้นแบบคน ไม่มีสติเอาเลย  แต่พอจับ ใจความ ได้เป็นบางตอนว่า  “เสีย ใจที่ ได ้

ล่วงเกินท่านอาจารย์ โดย ไม่รู้กาลเทศะ”  ใครก็ตกตะลึงพรึงเพริด ไปตาม ๆ  กัน  และต้องรีบ ไปตาม
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ชาวบ้านมาช่วยพยาบาลรักษา  คือหายาแก้ลม เป็นต้น  มา ให้เธอฉัน  คนนั้นบีบคนนี้นวดตาม

บริเวณร่างกายอยู่พักหนึ่ง   จากนั้นก็สงบและนอนหลับ ได้จนสว่าง  

 พอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมารับเธอ ไปหาหมอ  ฉีดหยูกยา ให้เธอ  อาการก็พอลดลงบ้าง  แต่ยังมี

การก�าเริบเป็นคราว ๆ   พอค่อยยังชั่วบ้างก็ส่งเธอกลับบ้าน  หลังจากนัน้ก ็ไม่ทราบว่า โรคหายหรอื

เป็นตายอย่าง ไร  ผู้เขียนกท็ราบจากพระท่ีอยูด้่วยกนักบัเธอ ในเวลานัน้เล่า ใหฟ้ัง  ทั้งนี้พูดเรื่อง โดนดุ  

ถ้า โดนพอเบาะ ๆ  ก็พอ ให้ผู้ถูก โดน ได้สติและระวังตัวต่อ ไป  ถ้าหาเรื่อง ให้ถูก โดนดุอย่างหนักและ 

ผู้ถูก โดน ไม่มีสติปัญญาพอจะถือเอาประ โยชน์ ได้ก็มักมีทางเสีย ได้ดงัทีป่รากฏมา  ฉะนัน้ ผูอ้ยูก่บั

ท่านจึงอยูด้่วยความระวงัส�ารวมอย่างยิง่  จะตสีนทิคุน้เคย ในฐานะว่าเคยอยู่กับท่านมานานย่อม ไม่ ได้  

เพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ ไม่คุ้นกับ ใครเอาง่าย ๆ   แต่ ไหนแต่ ไรมา  ผู้อยู่กับท่านจึงนอน ใจ ไม่ ได้  

แม้ระวังตัวอยู่เหมือนแม่เนื้อระวังนายพรานก็ยังถูก โดนยิงจน ได้

จอมปรำชญ์ทั้งสองฉลำดมำแต่เป็นฆรำวำส

 เท่าที่ทราบจากครูอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนว่า  ถ้ามีเฉพาะท่านที่มีภูมิจิต ใจสูงอยู่กับ

ท่าน  การวางตัวท่านก็ปล่อยตามนิสัยที่รู้จักท่านดีแล้ว  คือแสดงกิริยามรรยาทธรรมดาสบาย ๆ  

เหมือนผู้ ใหญ่อยู่ด้วยกัน  ไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันนัก  แต่การเปล่ียนแปลงมรรยาทท่านรู้สึก

เปลีย่นแปลง ได้อย่างรวดเร็วจนตามแทบ ไม่ทนั  อยูส่ถานทีแ่ห่งหนึง่เป็นอย่างหนึง่  สถานทีแ่ห่งหนึง่

เป็นอีกอย่างหนึ่ง  ตามแต่เหตุการณ์ที่ควรเปลี่ยนแปลง ไปตามสถานที่บุคคลนั้น ๆ   และเปลี่ยนแปลง 

ได้อย่างรวดเร็วทั้ง ไม่ซ�้ารอยกันเลย  นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดส�าหรับผู้ ไม่สามารถท�าอย่าง

ท่าน ได้  เวลาว่าง โอกาสดี ๆ  ท่านก็เล่านิทาน ให้ฟัง  ซึ่ง โดยมากมักขัน ๆ  และน่าหัวเราะทั้งนั้น  จึง

ขอยกเรื่องท่านมาเล่า ให้ท่านผู้อ่านฟังเล็กน้อยพอทราบว่าคน ๆ  เดียวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างน่า

อัศจรรย์

 คือสมัยท่านเป็นฆราวาสก�าลังแตกหนุ่ม  ท่านเคยเป็นหมอล�าหมอเพลง  คราวหนึ่งท่านขึ้น 

ไปขับล�าท�าเพลงประชันกันกับหญิงสาวซึ่งเป็นนักประชันที่มีชื่อคนหนึ่ง ในงาน ใหญ่  มีคน ไป ในงาน

นั้นเป็นพัน ๆ   ท่านนึกสนุกขึ้นมาก็ขึ้น ไปบนเวทีขอประชันเพลงกับหญิงคนนั้น  หรือท่านอาจมีรัก

เขาบ้างก็ทราบ ไม่ ได้  จึงเกิดความฮึกหาญขึ้นมาอย่างคาด ไม่ถึง  หญิงนั้นก็ยินดีเป็นคู่แข่งกับท่าน  

พอเริ่มกลอนประชันยัง ไม่ถึง ไหนท่านก็เป็นฝ่ายแพ้กลอนเขาเข้า ไปสองสามกลอนแล้ว  พอดีม ี

เทวบุตรมา โปรด ไว้ทัน  คือ ในงานนั้น  ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ซึ่งเวลานั้นท่านเป็นฆราวาส

และอยู่ ในวัยหนุ่มเช่นเดียวกัน  แต่อายุแก่กว่าท่านอาจารย์มั่นบ้างก็ ไปงานนั้นด้วย  และเข้าฟัง
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เพลงระหว่างท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวคนนั้นขับเคี่ยวกัน ในเชิงกลอนต่าง ๆ   

 ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ เห็นท่า ไม่ ได้การ  เพราะฝ่ายเราคือท่านอาจารย์มั่นแพ้เขา ไปหลาย

กลอนแล้ว  กว่าตกดึก ไปกว่านี้คงจะลงเวที ไม่ ได้แน่  อาจจะถูกหญิงสาวคนนั้นหามลงแบบ ไม่มีหน้า

ติดตัวลงมาเลย  เพราะหญิงสาวเป็นนักต่อสู้มาหลายเวทีแล้ว  ส่วนคนของเราเพิ่งจะเริ่มขึ้นเวทีและ

ก็ ใจป�้าฮึกหาญส�าคัญ โดดขึ้นสู้กับเสือ โคร่ง ใหญ่ลายพาดกลอน  แม้จะเป็นเสือตัวเมียมันก็มีเข้ียว

เต็มปากอย่างพอตัว  แต่เสือเราแม้จะเป็นเสือตัวผู้แต่ฟันน�้านมมันก็เพิ่งจะออก ไม่กี่ซี่  ขืน ให้สู้ต่อ ไป

เสือตัวเมียต้องถลกหนังมันเข้าตลาดแน่ ๆ   อ้ายมั่นนี่มัน ไม่รู้จักเสือ  มันนึกว่าแต่สาว ๆ  เท่านั้น   

แต่มัน ไม่รู้จักตาย  เราต้องเข้าช่วยเอาหนังมัน ไว้ก่อนครั้งนี้  ไม่เช่นนั้นหนังมันจะเข้าตลาดแน่นอน  

พอคิดแล้วก็ โดดขึ้นบนเวทีท�าท่าว่า  “อ้ายมั่น  อ้ายห่ากูเที่ยวตามหามึงแทบตาย  แม่มึงตกเรือน 

สูง ๆ  ลงมากองอยู่กับพื้น  จะตายหรือยังก็ ไม่แน่ ใจเลย  พอกู โผล่เข้า ไปจะช่วยเขาก็ ใช้ ให้กูมาเที่ยว

ตามหามึงตั้งแต่วัน ๆ  จนป่านนี้  กูตามหามึงแทบตาย  ข้าวก็ยัง ไม่ตกท้องเลย  กูจะเป็นลมตาย 

อยู่เดี๋ยวนี้”  

 ทางอ้ายมั่นก็ตกตะลึง  หญิงสาวก็ตกตะลึง ในอุบาย ไปตาม ๆ  กัน  ฝ่ายอ้ายมั่นอด ไม่ ได้รีบ

ถามขึ้นมาทันทีว่า  “แม่กูเป็นยัง ไงวะอ้ายจันทร์”  (ชื่อท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ว่านายจันทร์สมัยเป็น

ฆราวาส  ท่านพูดกันตอนเป็นฆราวาส)  ฝ่ายอ้ายจันทร์ก็ท�าเป็นอิด โรยจะเป็นลมตายอยู่บนเวทีว่า  

“กูคิดว่าแม่มึงตายแล้ว  ส่วนกูก็ก�าลังจะตายด้วยทั้งหิวข้าว ทั้งเป็นลม”  พอจบค�าอ้ายจันทร์ก ็

ฉุดแขนอ้ายมั่นท�าท่าลากกันลงมาจากเวทีท่ามกลางคนเป็นพัน ๆ   ตกตะลึงพรึงเพริด ไปตาม ๆ  กัน  

แล้วพากันออกวิ่งผ่านฝูงคน ไปอย่างรีบด่วน  พอพ้นหมู่บ้านนั้น ไปแล้วอ้ายมั่นก็ถามซ�้าอีกอย่าง

กระหายอยากทราบเป็นก�าลังว่า  “แม่กู ไปท�าอะ ไรถึง ได้ตกเรือนจนขนาดกองกับพื้นเล่า”  ฝ่าย

อ้ายจันทร์ก็ตอบว่า  “กูเองก็ยัง ไม่ทราบสาเหตุชัด  พอมองเห็นและจะวิ่งเข้า ไปช่วยเขาก็ ใช้ ให้วิ่ง

ตามหามึง  กูก็วิ่งมานี้  จะ ไปรู้เรื่องละเอียดลอออย่าง ไรเล่า”  “เท่าที่มึงดูบ้างแล้ว  แม่กูจะพอ 

ตาย ไหม”  อ้ายมั่นถามอย่างกระวนกระวาย  อ้ายจันทร์ตอบว่า  “ตายหรือยังอยู่  เราก็ ไปดูเอง 

อยู่ขณะนี้ยัง ไงล่ะ”  

 พอเลยหมู่บ้าน ไป ไกลกะว่าอ้ายมั่นจะ ไม่กล้ากลับมาคนเดียว ได้อีกแล้ว  (สมัยก่อนหมู่บ้าน

อยู่ห่างกันมาก  สัตว์เสือผีก็ชุม  ใคร ๆ  จึง ไม่กล้ามาคนเดียว ในเวลาค�่าคืน)  จึงเปลี่ยนกิริยาอาการ

ทุกอย่างเสีย ใหม่แล้วบอกกับอ้ายมั่น โดยตรงว่า  “แม่มึง ไม่ ได้เป็นอะ ไรหรอก  ที่กูท�าท่าอย่างนั้น 

กูทนดูมึงติดกลอนอียายเมียมึงคนนั้น ไม่ ไหว  กลัวมันจะถลกหนังมึง ไปขายตลาด  ซึ่งเป็นการ 
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ขายหน้ากูและขายหน้าบ้านเราว่าอ้ายมั่นสู้ผู้หญิง ไม่ ได้  ให้เขาเปิดผ้าลบลายเล่นเหมือนเสือตาย

แล้ว  กูจึง ได้คิดอุบายหลอกมึงและหลอกอียายเมียมึง ให้มันตาย ใจ  และ ให้ชาวบ้านเชื่อถือ ได้ว่า 

มึงยัง ไม่หมดประตูสู้  แต่ต้องหนี ไปเพราะเหตุสุดวิสัย  แล้วฉุดมึงหนีเพื่อ ไม่ ให้ ใครเขาจับพิรุธ ได้  

แม้อียายเมียคู่แข่งมึงก็เห็นอดตกตะลึง ไปตามอุบายอันแยบคายของกู ไม่ ได้  มันต้องสน ใจฟังและ

มองตามพวกเราด้วยความตก ใจ  และสงสารแม่มึงและมึง ไปตามเรา เห็น ไหม  อุบายกูช่วยมึง 

ออกจากนรกผู้หญิงคราวนี้   มึงคิดว่าแยบคายดีพอ ใช้ ไหม”  

 พออ้ายจันทร์พูดจบลง  อ้ายมั่นอุทานว่า  “ โอ้ โฮ น่าเสียดาย  อ้ายห่านี่ท�ากูถึงขนาดนี้เทียว

นะ  กูก�าลังคันฟันห�้าหั่นกับมันอย่างสนุกสนานมึงมาฉุดกูออกจากถ้วยลาภ  แม่มึงท�ากูอย่างถนัด  

กูมิ ได้นึกเลยอ้ายจันทร์  กูอยากคืน ไปซ�้ามันอีก  เอาหนังเข้าตลาด ในคืนวันนี้จน ได้”  อ้ายจันทร์

ตอบ  “ โธ่  มึงจะตายกูช่วยชุบชีวิต ไว้ ได้แล้วมึงยังกลับท�าท่าอวดเก่งอยู่อีก  เดี๋ยวกูจะผลักหลังกลับ

คืน ไป ให้อียายเมียมึงเอาเนื้อขึ้นเขียงเสีย ในคืนนี้ ไม่ดีหรือ”  อ้ายมั่นออกท่าว่า  “ที่กูท�าท่าติดกลอน

มันบ้างพอ ให้มัน ได้ ใจ ไปหน่อยนั้นเพราะกูเห็นมันเป็นผู้หญิง  พอตกดึกกูก็มัดมันเข้ากระสอบเอา 

ไปขายกินอย่างหวาน ๆ   ยัง ไงล่ะ   มึงยัง ไม่รู้อุบายกู   เป็นอุบายเสือหลอกลิงเลย”  

 “ถ้ามึงเก่งจริงดงัท่ีคุย โม้  เพียงกคิูดอบุายนดิหน่อยฉุดมึงขึน้จากนรกผูห้ญิงมึงยงัตกตะลงึ  ท้ัง

จะร้องห่มร้อง ไห้ต่อหน้าเมียมึงอย่าง ไม่คิดอายว่าตัวเป็นผู้ชายเลย  แล้ว ใครจะชมมึงว่าฉลาดพอจะ

เอาอียายเมียมึงเข้ากระสอบล่ะ  กูคิดเห็นแต่มันจะมัดมึง โยนลงเวทีต่อหน้าคนจ�านวนพัน ๆ  เท่านั้น  

มึงอย่าคุย โม้ ไปมาก  รีบสาธุอุบายเมตตากูที่มีต่อมึงดีกว่า  อ้ายแพ้ผู้หญิง”  สุดท้ายคืนนั้นทั้งอ้าย

จันทร์ทั้งอ้ายมั่นเลย ไม่ ได้ดูงานตามความคาดหมาย ไว้   เพราะเรื่องนี้เป็นสาเหตุ ให้ต้องพรากงาน

 ฟังนักปราชญ์ทั้งสอง โต้กันแม้สมัยท่านยังเป็นฆราวาสก็ยังรู้สึกน่าฟังมาก  ถึงจะเป็นเรื่อง 

โลก ๆ   แต่ก็เป็นเชิงของคนฉลาดพูดกัน  จึงเป็นที่ซาบซึ้งจับ ใจ ในอุบายที่แสดงออกทุก ๆ  ประ โยค  

ฟังแล้วท�า ให้เพลิน ใจประหนึ่งท่านสนทนากันอยู่ต่อหน้าเราฉะนั้น  เรื่องของท่านทั้งสอง โต้กันยังม ี

อีกแยะ  แต่เห็นว่าเท่าที่กล่าวมาก็พอเป็นคติแก่พวกเราพอสมควร  อุบายของท่านทั้งสองแสดง ให้

เห็น ได้ชัดว่ามีเค้าแห่งความฉลาดมาแต่เป็นฆราวาส  ฉะนั้น เวลามาบวชเป็นพระท่านจึงเป็น 

จอมปราชญ์ทัง้สององค์ ในสมยัปัจจุบนั  ปรากฏชือ่ลอืนามกระเดือ่งเลือ่งลอืทัว่ประเทศ ไทยว่า  ท่าน 

เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์และท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตเถระ  เป็นจอมปราชญ์ ในสมัยปัจจุบัน   

ที่เขียนว่าอ้ายจันทร์และอ้ายมั่นนั้นเขียนตามที่ทราบจากท่านเล่า ให้พระฟังเวลาท่านเปิด โอกาส

สบาย ๆ   กับบรรดาศิษย์ที่เคร่งเครียดต่อการระวัง ในท่านมาเป็นประจ�า  หากเป็นการ ไม่บังควร
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ประการ ใดก็ขอประทาน โทษท่านเจ้าพระคุณทั้งสองและท่านผู้อ่านทั่ว ๆ  ไปด้วย  ถ้าจะเลี่ยงเขียน 

ตามศัพท์นิยมก็ ไม่ถนัด ใจ  ที่ท่านเรียกกันเช่นนั้นเข้า ใจว่าท่านนิยมนับถือกันด้วยค�าพูดท�านองนั้น   

ซึ่งเราเองก็เคย ใช้ต่อกันระหว่างบุคคลที่สนิทสนมกันตามฐานะและวัยเสมอมา  จึง ได้เขียนตาม 

เค้ามาดั้งเดิม  จะหยาบคายหรือละเอียดประการ ใดก็ประสงค์ ให้เป็น ไปตามเรื่องเดิม  ซึ่งเป็น 

ธรรมชาติแท้ที่ท่าน ใช้กัน ในเพศและวัยนั้น  รู้สึกสะดวก ใจและอาจมองเห็นภาพท่านทั้งคราวเป็น

ฆราวาสที่ก�าลังคะนองรื่นเริง  และภาพที่เป็นนักบวชซึ่งสละความเป็น โลกออกอย่างสิ้นเชิง  มีแต่

ความอัศจรรย์ล้วน ๆ  อยู่ ในองค์แห่งพระท่านเวลาบวชแล้ว

 ขณะท่านเล่านิทาน ให้ฟังน่าฟังมาก  โดยมากก็เป็นเรื่องสมัยปัจจุบันมากกว่าจะเป็นนิทาน   

ท่านชอบชมเชยความฉลาดของท่านเจ้าคณุอบุาล ีฯ ให้ฟังเสมอ  ครัง้หนึง่ท่านเล่าว่าท่านสนทนากบั 

ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ถึงพระเวสสันดร  พอ ได้ โอกาสท่านเรียนถามถึงแม่ของพระนางมัทรีคือ ใคร  

ไม่เห็นกล่าว ไว้ ในคัมภีร์  หรือค้นหา ไม่พบต่างหาก  ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ  ก็ตอบขึ้นทันทีว่า  ท่าน 

ยัง ไม่เคยเห็น ไม่เคย ได้ยินแม่นางมัทรีบ้างหรือ  เขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมือง  ท่านมัว ไปหานางมัทรี

อยู่ที่ ไหนถึง ไม่ ได้เห็นกับเขา  ท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนว่ายัง ไม่เคยเห็นเลย  ไม่ทราบว่าอยู ่

ในคัมภีร์ ไหน  ท่านตอบทันทีว่าจะอยู่ ในคัมภีร์อะ ไรที่ ไหนกัน  ก็สาวอบผู้พูดเสียงดัง ๆ   บ้านแก 

หลัง ใหญ่ ๆ   อยู่สี่แยกทางออก ไปวัดยัง ไงล่ะ  ท่านพระอาจารย์มั่นเกิดงงต้องเรียนถามท่านอีกว่า   

สี่แยกที่ ไหนและทางออก ไปวัด ไหน  ท่าน ไม่เห็นกล่าวเรื่องวัดเรื่องวา ไว้เลย  ท่านตอบว่า   

ก็แม่นางมัทรีบ้านแกอยู่เกือบติดกับบ้านท่านอย่าง ไรล่ะ  ท�า ไมยัง ไม่รู้กระทั่งนางมัทรีและสาวอบ 

แม่นางมัทรีเข้าอีก  ท่านนี้แย่จริง ๆ   เพียงนางมัทรีและสาวอบ ในหมู่บ้านเดียวกันยัง ไม่รู้อีก  ท่าน 

จะ ไปเท่ียวหาแม่นางมัทรี ในคัมภีร์ ไหนกันอีก  ผมก็แย่แทนท่านถ้าเป็นอย่างนี้  ท่านอาจารย ์

ก็ระลึกได้ทันทีเมื่อท่านพูดว่านางมัทรีและสาวอบท่ีอยู่ ในหมู่บ้านเดียวกัน  แต่ก่อนมัว ไปนึกภาพ 

ในเรื่องพระเวสสันดร ในคัมภีร์ โน้น   จึงท�า ให้งง ไปนาน  

 ท่านว่าท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ ท่านฉลาด โต้ตอบด้วยอุบายแปลก ๆ  อย่างนี้เสมอมา  ท่านมัก 

โต้ตอบแบบศอกกลับเสมอ  ท�าเอาผู้ฟังงง ไปตาม ๆ  กันและก็ ได้สติปัญญาจากอุบายท่านตลอดมา   

ท่านเล่าทั้งหัวเราะขันตัวท่านเองที่ ไม่ทันลูก ไม้ท่านเจ้าคุณอุบาลี ฯ

ท้ำวสักกเทวรำชบนสวรรค์มำเยี่ยมท่ำนเสมอ

 ท่านพักจ�าพรรษาอยู่บ้านน�้าเมา  อ�าเภอแม่ปัง  เชียง ใหม่  ท่านว่าท่านต้อนรับแขกจ�าพวก

กายทิพย์บนสวรรค์  มีท้าวสักกเทวราชเป็นหัวหน้ามากเป็นพิเศษ  แม้หน้าแล้งท่านหลีกออก ไป
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เที่ยววิเวกองค์เดียวอยู่ ในถ�้าดอกค�าก็มีท้าวสักกเทวราชพาพวกเทวดามาเยี่ยมท่าน  ซึ่งมาแต่ละครั้ง

เป็นหมื่นเป็นแสนและมาบ่อยที่สุด  ถ้าพวกที่ ไม่เคยมา  ท้าวสักกเทวราชต้องเตือน ให้เขาเข้า ใจ 

วิธีฟังธรรมก่อนที่ท่านจะแสดง ให้ฟัง  โดยมากท่านแสดงเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหาร ให้เขาฟัง  

เพราะพวกเทวดาชอบธรรมนี้มากเป็นพิเศษ  ท่านพักอยู่ทั้งสองแห่งนี้ท้าวสักกเทวราชมาเยี่ยม 

ฟังธรรมเสมอ  การต้อนรับพวกเทพทุกชั้นทุกภูมิก็ปรากฏว่ามากเป็นพิเศษกว่าที่อื่น ๆ   เพราะที่นี่

อยู่ลึกและสงัดมาก   บรรยากาศก็อ�านวย  

 พวกนี้เคารพท่านและสถานที่ที่ท่านพักอยู่มาก  แม้ทางจงกรมที่ญาติ โยมเอาทรายมาเกลี่ย 

ไว้ส�าหรับ ให้ท่านเดินจงกรมก็ ไม่กล้าผ่านเข้ามา  ต้องเว้นไปเข้าทางอื่น  พวกพญานาคก็เช่นกัน  

เวลาเขาเข้ามาเยี่ยมฟังธรรมท่าน  ก็ ไม่อาจเดินข้ามทางจงกรมเข้ามา  ถ้าหัวหน้าจ�าเป็นต้องเดิน

ผ่านเข้ามาเป็นบางครั้ง  ต้องเว้นไปทางหัวจงกรมเดินอ้อมเข้ามา  บางครั้งพญานาค ใช้ ให้บริวาร

มากราบนิมนต์ท่าน ในกิจบางอย่างเช่นเดียวกับมนุษย์เรามานิมนต์พระ ไป ในงาน  ก็ ไม่กล้าเดินข้าม

ทางจงกรมเข้ามา  ถ้ามีทราย โรย ไว้ก็เอามือกวาดทรายออกเสียก่อนแล้วค่อยคลานเข้ามา  พอพ้น

จากนั้นแล้วค่อยลุกขึ้นเดินเข้ามาหาท่าน  กิริยามรรยาททุกอาการอยู่ ในความส�ารวมดมีาก  ท่านว่า

มนษุย์เราซึง่เป็นเจ้าของศาสนา  ถ้าต่างสน ใจ ในธรรมและมีความเคารพต่อตวัเอง  สมกับว่ารักตน 

จริง ๆ  ตามความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภาย ในก็ควรมีมรรยาทเคารพศาสนา เช่นเดียวกับพวกเทวดา 

และพญานาคทีเ่ขาท�ากนั  แม้ ไม่สามารถจะมองเหน็วธีิการทีเ่ขาท�าความเคารพต่อศาสนา  แต่ศาสนา

ก็สอนวิธีเคารพ ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว  ไม่มีอะ ไรบกพร่อง  นอกจากพวกมนุษย์เรา ไม่ค่อยสน  ใจ 

เท่าที่ควรและตั้ง  ใจสั่งสมความประมาท ใส่ตนจนหาที่เก็บ ไม่  ได้เท่านั้น  จึง  ไม่ค่อยประสบความสุข

ความสมหวังดังที่ปรารถนากัน  

 ความจริงศาสนาเป็นแหล่งผลิตมรรยาทศีลธรรมอันดีงามเพื่อผลคือความสุขความสมหวัง

จะมีทางเกิดขึ้นแก่ผู้สนใจตามหลักศาสนาที่สอน  ไว้  ท่านกล่าวเน้นหนักลงไปว่าความส�าคัญของ 

ทุกสิ่งในโลกก็คือ ใจ  ถ้าใจหยาบทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็กลายเป็นของหยาบไปด้วย  เช่นเดียวกับ

ร่างกายสกปรก  แม้สิ่งที่มาคละเคล้ากับกายจะเป็นของสะอาดสวยงามเพียงไร  ก็กลายเป็นของ

สกปรก  ไปตามร่างกายท่ีสกปรกอยูแ่ล้ว  ฉะน้ัน ธรรมจงึอดจะหยาบไปตามใจที่สกปรกไม่ ได้  ถึงจะ

เป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจด  แต่พอคนมี ใจโสมมเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมก็กลายเป็นธรรมอับเฉาไปตาม  

เหมือนผ้าที่สะอาดตกลงไปคลุกฝุ่น  หรือคนชั่วแบกคัมภีร์ธรรมอวดโลกให้เขารับนับถือ  ซึ่งทั้ง 

สองนี้ ไม่มีผลดีต่างกันเลย  
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 คนที่มี ใจหยาบกระด้างต่อศาสนา ก็เป็นคนในลักษณะนี้เหมือนกัน  จึงไม่มีทางได้รับ

ประโยชน์จากศาสนธรรม  แม้เป็นของวิเศษเพียงไรเท่าที่ควร  เอาแต่ชื่อออกประกาศกันว่าตน 

นบัถอืศาสนา  แต่ ไม่ทราบว่าศาสนาคอือะไรและมีส่วนเกีย่วข้องกบัผูน้บัถืออย่าง  ไรบ้าง  ถ้าประสงค์

อยากทราบข้อเท็จจริงจากศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว  ตนกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกัน  ความสุข – 

ทุกข์ท่ีเกิดกับตน  ย่อมกระเทือนถึงศาสนาด้วย  ความประพฤติดี – ชั่วก็กระเทือนถึง 

ศาสนาเช่นกัน  ค�าว่าศาสนาก็คือแนวทางที่ถูกต้องแห่งการด�าเนินชีวิตนั่นแล  จะเป็นอื่น

มาจากไหน  ถ้าคิดว่าศาสนาอยู่ที่อื่นนอกจากตัว  ก็ชื่อว่าเข้าใจศาสนาผิดจากความจริง  

การปฏิบัติต่อศาสนาก็ปฏิบัติ ไม่ถูก  ค�าว่าไม่ถูกนี้   ไม่ว่าอะไรไม่ถูกของนั้น ใช้ประโยชน์อะ ไร 

ไม่ ได้  แม้  ได้ก็ ไม่ถูกตามกฎเกณฑ์  คือได้แบบขวางโลกขวางธรรม  ขวางตนและขวางผู้อื่นไปทั้งนั้น  

คิดอย่างง่าย ๆ  และเห็นประจักษ์ตาก็คือ  การบวกลบคูณหาร ไม่ถูก  ตัดเสื้อกางเกงไม่ถูก  เย็บ

เสื้อผ้าไม่ถูก  สามีภริยาปฏิบัติ ไม่ถูกตามจารีตประเพณี  คู่รักปฏิบัติ ไม่ถูกตามค�ามั่นสัญญาที่ ให้ ไว้

ต่อกัน  พ่อ – แม่กับลูก ๆ  ปฏิบัติต่อกัน ไม่ถูก  การแสวงหาทรัพย์ ไม่ถูกทาง  การจ่ายทรัพย ์

ไม่ถูกทาง  ขับรถไม่ถูกตามกฎจราจร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นเครื่อง

ปกครองโลกให้ร่มเย็นทั่วหน้ากัน  ราษฎรกับเจ้านายปฏิบัติต่อกัน  ไม่ถูกตามระบอบประเพณีและ

กฎหมายบ้านเมือง   ขาดความเคารพนับถือกันและกลายเป็นข้าศึกต่อกัน  

 เหล่านี้จะเห็นเป็นความเสียหายมากน้อยกว้างแคบเพียง ไร  ผลคือความผิดหวังและความ

เดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากส่ิงที่ท�าผิดจะแสดงขึ้นท่ี  ไหน  ถ้าไม่แสดงขึ้นตามจุดแห่งเหตุท่ีท�าผิดไม่มีที่

แสดง  ขึ้นชื่อว่าผิดแล้วผลคือความเสียหายต้องแสดงขึ้นตามเหตุนั้น ๆ   แม้คนที่ท�าผิดต่อผู้อื่นโดยที่

เขาจะทราบว่าตัวท�าผิดต่อเขาหรือไม่ก็ตาม  ผลคือความเสียหายที่จะระบาดออกจากการท�าผิดนั้น 

ปิด ไม่อยู่แน่นอน  ต้องแสดงสุดขีดแห่งการท�าผิด  จะเป็นฝ่าย ใด ได้รับ ไม่เป็นปัญหา  ข้อแก้ตัวว่า 

ท�าผดิแล้วผลไม่แสดงตวั ให้ปรากฏ  อย่าง ไรต้องแสดงมากน้อยจนถงึขัน้แดง โร่ทัว่ดนิแดน  ฉะนัน้ ค�าว่า 

ไม่ถกู  เช่น  คดิไม่ถกู  พูดไม่ถกู  และค�าว่าไม่ถกู  หรอืค�าว่าผิดนีจ้งึเป็นจดุทีค่วรสน ใจอย่างยิง่  ไม่ชินชา 

ตามัว ไม่เหลียวแล  เร่ืองจะแก่กล้าพร่าเอาตวัผูเ้ลือ่นลอยต่อความผดิ ให้ล่มจมอย่างเหน็ประจักษ์ตา 

ในขณะนี้ชาตินี้  ไม่ต้องมอง ไกลอันเป็นการตะครุบเงามากกว่าจะถูกตัวจริง  เพราะศาสนา 

มิ ใช่เงาเครื่องหลอกหลอนคน ให้ โง่  แต่เป็นศาสนาที่ ให้ความจริงทุกประตูที่ประกาศสอน ไว ้

ไม่ผิดพลาด  ถ้าผู้นับถือ ไม่ปฏิบัติ ให้ผิดพลาด ไปเอง  แล้วกล่าวตู่ว่าศาสนา ไม่เป็นท่า  ซ่ึงเป็น 

การกว้านความผิดพลาดมาทับถม โจมตีตัวเอง ให้เกิดความทุกข์ร้อน  จนหาที่ปลงวาง ไม่ ได้เท่านั้น  

จึง ไม่มีปัญหาส�าหรับศาสนาซึ่งเป็นของบริสุทธิ์มาดั้งเดิม  
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 ท่านกล่าวย�้าอีกว่า  คนเราถ้ายอมรับความจริงตามหลักศาสนาที่สอน ไว้ตัวย่อม ได้รับความ

เป็นธรรม  คือตัวก็เย็น  ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็เย็น  โลกก็ร่มเย็น  ไม่ค่อยมีการทะเลาะเบาะแว้ง 

แย่งชิงเพื่อแข่งดิบแข่งดีกัน ให้เดือดร้อน ไปทั้งสองฝ่าย  ซึ่งสุดท้ายก็เป็น ไฟ ไปตาม ๆ  กัน  ไม่มี ใคร ได้

ครองความสุขดัง ใจหวัง  เพราะเอา ใจดวงก�าลังเป็น ไฟทั้งกองเข้า ไปเป็นหัวหน้าว่าความ ในกิจการ 

ใน โรง ในศาล ในเรื่องต่าง ๆ   ไม่มีประมาณ  ด้วยเหตุนี้แลคนเราจึงหาประมาณความทรงตัว ได้ยาก  

อยู่ที่ ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็น ไฟ ไม่เป็นสุข  เพราะ ใจแบกกอง ไฟ ไว้กับตัวตลอดเวลา  ไม่คิดจะปลงวาง

ลงบ้าง   พอ ได้หาย ใจ ไกลทุกข์ประสบสุขเสียบ้าง   เพื่อทรงตัว  

 ท่านว่าผมเองนับแต่บวชมา ในศาสนา  ชาตินี้เกือบทั้งชาติสนุกพิจารณาศาสนธรรมที่

พระพุทธเจ้าประทาน ไว้  ความกว้างลึกของศาสนธรรมยังกว้างลึกกว่ามหาสมุทรทะเลเป็น ไหน ๆ  

เทยีบกนั ไม่ ได้เอาเลยถ้าพูดตามความจริงจริง ๆ  แล้ว  ความละเอยีดสุขมุกเ็หลือประมาณท่ีจะพจิารณา

ตาม ได้  ความอัศจรรย์แห่งผลที่แสดงขึ้นกับการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ  ไปก็สุดจะกล่าว  ถ้า ไม่คิดว่าคน

จะหาว่าเราบ้าแล้ว  ผมกราบพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นองค์แห่งธรรมอัศจรรย์แท ้

 ได้ตลอด ไป  เช่นเดยีวกบัคนงานอ่ืน ๆ  ซ่ึงหนักยิง่กว่าการกราบไหว้เป็นไหน ๆ    ไม่มีการเกยีจคร้าน   

ไม่นกึระอา  ไม่นึกว่าซ�า้ซากแต่แน่ ใจอย่างถอน ไม่ขึน้แม้ชวีติดับ ไปว่า  พุทธะ  ธมัมะ  สงัฆะอยูก่บัเรา   

เราอยู่กับท่านตลอดเวลาอกาลิ โก  ไม่มีการแยกย้ายจากกันเหมือน โลก  อนิจฺจ�  ทุกฺข�  อนตฺตา   

ที่คอยท�าลายหัว ใจสัตว์ โลก ให้ระทมขมขื่นอยู่เสมอ ไม่พอ ให้หาย ใจ ได้แต่ละเวลาเลย

เทศน์โปรดสองพี่น้องสร้ำงพระเจดีย์ไม่เสร็จแต่ตำยก่อน

 ท่านเล่าว่า  หลายคืนที่ท�าความเพียรอยู่ตอนกลางคืนยามดึกสงัด  ปรากฏเห็นสามเณรน้อย

องค์หนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพากันเดินผ่าน ไปผ่านมาอยู่แถวบริเวณนั้นแทบทุกคืน  ท่านนึกสงสัยว่า

คนทั้งสองนี้เดิน ไป – มาเพื่อประสงค์อะ ไร  วันต่อมาจึงถามถึงเหตุท่ีต้องพากันมาเดินวกเวียนอยู่

แถวนั้น  ก็ ได้ค�าตอบจากคนทั้งสองว่า  เป็นห่วงและอาลัย ในพระเจดีย์ที่สร้างยัง ไม่เสร็จ  แต่ ได้ตาย 

ไปเสียก่อน  เพราะความห่วง ใยนั้นจึงต้องวกเวียน ไป – มาอยู่ท�านองนี้นานแล้ว  ส่วนสามเณรน้อย

นั้นเป็นน้องชายของหญิงคนนั้น  ทั้งสองคน ได้ร่วมก�าลังกันสร้างพระเจดีย์  ความที่ต่างคนต่างห่วง

และอาลัยพระเจดีย์และเสียดายเวลา  ไม่รอคอยพอ ให้สร้างพระเจดีย์เสร็จก่อนแล้วค่อยตาย ไป   

จะ ไม่เป็นภาระผูกพันดังที่เป็นอยู่เวลานี้  แม้จะเป็นอยู่ ในภพที่มีความห่วง ใยแต่ก็มิ ได้มีความทุกข์

ทรมานซึ่งควรจะเป็น  เป็นแต่จะ ไปผุด ไปเกิดที่ ไหนก็ ไม่อาจปลง ใจลง ได้เด็ดขาดเท่านั้น  
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 ท่านจึงเทศน์ ให้คนท้ังสองฟังว่า  สิง่ท่ีล่วง ไปแล้ว ไม่ควร ไปท�าความผกูพนัเพราะเป็นสิง่ที่

ล่วง ไปแล้วอย่างแท้จริง  แม้จะท�าความผูกพันและมั่น ใจ ให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็น 

ไป ไม่ ได้  ผู้ท�าความส�าคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว โดยความ ไม่สมหวังตลอด ไป  

อนาคตที่ยัง ไม่มาถึงก็เป็นส่ิง ไม่ควร ไปยึดเหนี่ยวเก่ียวข้องเช่นกัน  อดีตควรปล่อย ไว้ตาม 

อดีต  อนาคตก็ควรปล่อย ไว้ตามกาลของมัน  ปัจจุบันเท่านั้นจะส�าเร็จประ โยชน์ ได้  เพราะ

อยู่ ในฐานะที่ควรท�า ได้ ไม่สุดวิสัย  

 การสร้างพระเจดีย์ยัง ไม่เสร็จแต่มาด่วนตาย ไปเสียก่อน  นั้นถ้าเป็นสิ่งที่สามารถท�า ให ้

เป็น ไปตาม ใจหวัง ได้แล้ว  เราก็ ไม่ควรตาย  ควรจะสร้าง ให้ส�าเร็จ ไปเสียก่อน  แต่ก็ยังฝืนตาย ไป 

จน ได้  มิหน�าเวลาตายแล้วก็ยังมาเป็นห่วง  อยาก ให้เจดีย์ส�าเร็จทั้งที่ ไม่สามารถท�า ได้  นี่ก็แสดงว่า

คิดผิด ไปถึงสองชั้น  แล้วยังจะเป็นห่วงเพื่อ ให้สมความปรารถนาอีกต่อ ไปก็ยิ่งคิดผิด ไปอีกสามชั้น   

ความคิดผิดมิ ได้ผิดเฉพาะความคิดเท่านั้น  การ ไปการมาการเกิด ในภพ  การเสวยสุขเสวยทุกข์ ใน

ภพนั้น ๆ   ก็พลอยผิดความมุ่งหมาย ไปด้วย  เพราะความคิดผิดเป็นสาเหตุจาก ใจเพียงดวงเดียว   

จึงเป็นการ ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะฝืนคิดฝืนเป็นห่วงต่อ ไป  

 การสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหาก  มิ ได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหิน 

ปูนทราย ในองค์พระเจดีย์ ไปด้วย  สิ่งที่เป็นสมบัติของเรา ในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญ  สร้าง ได้

มากน้อยบุญที่เกิดจากการสร้างนั้นเป็นของเรา  จึง ไม่ควรเป็นห่วง ใย ในอิฐ ในปูนและ ในพระเจดีย์

ซึ่งเป็นวัตถุที่หยาบอย่างยิ่งและเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะ ให้เป็น ไป ได้ดัง ใจหวัง  ท่านนักสร้างบุญทั้งหลาย

ท่านเอาเฉพาะบุญติดตัว ไป  มิ ได้เอาสิ่งก่อสร้างและวัตถุทานต่าง ๆ  ที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัว 

 ไปด้วย เช่น การสร้างวัด สร้างกุฎี วิหาร ศาลา โรงธรรมสวนะ  สร้างถนนหนทาง  สร้างถังน�้า   

สร้างสาธารณสถาน  ตลอดการ ให้ทานด้วยวัตถุต่าง ๆ  มากมายหลายวิธี  สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียง 

เครื่องสนองกุศลเจตนาของผู้มุ่งท�าบุญ ให้ทานเท่านั้น  มิ ใช่ตัวบุญ ตัวกุศล ตัวสวรรค์นิพพาน และ 

มิ ใช่ผู้จะ ไปสู่มรรค สู่ผล สู่สวรรค์นิพพาน  สร้าง ไว้แล้วนาน ไปก็ช�ารุดทรุด โทรมและร่วง โรย ไป 

ตามฐานะและกาลของมัน  

 สิ่งท่ีส�าเร็จจากการก่อสร้างและการ ให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่ภาย ใน  นั้นคือตัว 

บุญกุศล   เจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมา ให้ส�าเร็จเป็นวัตถุ ไทยทานต่าง ๆ  นั้นคือ ใจ   ใจนี่แล

เป็นผู้ทรงบุญทรงกุศล ทรงมรรคทรงผล ทรงสวรรค์นิพพาน และ  ใจนี่แลเป็นผู้ ไปสู ่

สวรรค์นิพพาน   นอกจาก ใจ ไม่มีอะ ไรจะ ไป  เจดีย์ของคุณทั้งสองที่สร้างยัง ไม่เสร็จนั้นก็มิ ได ้
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มีจิต ใจพอจะมีเจตนา ในบุญกุศลเพื่อ ไปสวรรค์นิพพานอะ ไรเลย  ความเป็นห่วงก็คือ ใจดวงหึงหวง  

แม้จะเป็นฝ่ายดี  แต่ความคิดที่ติดอยู่ก็จัดว่าเป็นความคิดที่ ไม่ฉลาดต่อตัวเองอยู่นั่นแหละ  จึงท�า

เจ้าของ ให้วก ไปเวียนมาชักช้าต่อทาง ไปผุด ไปเกิด  

 ถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ท�า ได้จากการสร้างพระเจดีย์ ไปเท่านั้น   ไม่มุ่งจะ 

แบกหามพระเจดีย์ ไปสวรรค์นิพพานด้วย  คุณทั้งสองก็ ไปอย่างสุค โตหายห่วง ไปนานแล้ว  เพราะ 

บุญเป็นเครื่องสนับสนุนคน ให้เป็นสุค โตเสมอมา  ดังธรรมแสดง ไว้ว่า อกาลิ โก  ฉะนั้น บุญจึง ไม ่

เปลี่ยนแปลงตัวกลายเป็นบาปตลอดกาล  ความห่วง ในสิ่ง ไม่ควรห่วงและ ในกาล ไม่ควรห่วงจึงเป็น

ความผิดของผู้ห่วง ใยเอง  อนึ่ง ความห่วงอยาก ให้เจดีย์ส�าเร็จนั้นก็มิ ได้ส�าเร็จไปตามความห่วง 

ความหวัง  จึง ไม่ควรตั้งจิตคิดเป็นห่วง ในสิ่งที่เป็น ไป ไม่ ได้  พลังแห่งบุญกุศลของคุณทั้งสองพอดีกับ

คุณทั้งสองอยู่เฉพาะปัจจุบัน  อย่าคิดเรื่องอดีตอนาคต ให้เป็นการกดถ่วงก�าลัง ใจที่ควรจะ ไปทางด ี

 ให้เสียเวลาอยู่นาน  ดังที่เป็นมาและเป็นอยู่ขณะนี้  ควรแก้ ไขเจตสิกธรรมคือความคิดปรุงต่าง ๆ  

นั้นเสีย  คุณทั้งสองจะหายห่วงและ ไปอย่างสบายหายกังวล ใน ไม่ช้า  ขอ ได้พากันสน ใจ ในปัจจุบัน

อันเป็นที่บรรจุกุศลธรรมทั้งมวลเพื่อมรรคผลนิพพาน  อดีตอนาคตเป็นข้าศึกที่ควรแก้ ไขอย่า ให ้

เนิ่นนาน  

 คุณทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสงสารมาก  สร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อยังตน ไปสู่สุคติ  แต่กลับ

มาติดกังวล ในอิฐ ในปูนเพียงเท่านั้น  จนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งท�า ให้เสียเวลาไปนาน  

ถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วง ใยที่ก�าลังเป็นอยู่ออกจาก ใจ  ชั่วเวลา ไม่นานเลยจะเป็น

ผู้หมดภาระเครื่องผูกพัน  คุณมีจิตมุ่งมั่น ในภพ ใดจะสมหวัง ในภพนั้น  เพราะแรงกุศลที่ ได้พากัน

สร้างมาพร้อมอยู่แล้ว

 จากนัน้ท่านแสดงศีล ๕ ซ่ึงเป็นคุณธรรมที ่ไม่ขดัต่อภพก�าเนดิและเพศวยั ให้ฟังพร้อมอานิสงส์

เป็น ใจความย่อว่า ๑. สิ่งที่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ ในตัวของมันเอง  จึง ไม่ควรเบียดเบียนและ

ท�าลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขา ให้ตก ไป  อันเป็นการท�าลายคุณค่าของกันและกันเป็น

บาปกรรมแก่ผู้ท�า ๒. สิง่ของของ ใคร ใครกร็กัและสงวนแม้คนอืน่จะเหน็ว่า ไม่ดมีีคณุค่า  แต่ผูเ้ป็น 

เจ้าของย่อมเห็นคุณค่า ในสมบัติของตน  ไม่ว่าสมบัติหรือสิ่งของ ใด ๆ  ที่มีเจ้าของ  แม้มีคุณค่าน้อยก็ 

ไม่ควรท�าลาย คือ ฉกลักปล้นจี้ เป็นต้น  อันเป็นการท�าลายสมบัติและท�าลายจิต ใจกันอย่างหนัก  

ทั้งเป็นบาปมาก ไม่ควรท�า ๓. ลูกหลานสามีภริยา ใคร ๆ  ก็รักสงวนอย่างยิ่ง  ไม่ปรารถนา ให้ ใคร

มาอาจเอื้อมล่วงเกิน  จึงควร ให้สิทธิเขา โดยสมบูรณ์  ไม่ล่วงล�้าเขตแดนของกันและกันอันเป็น 
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การท�าลายจิต ใจของผู้อื่นอย่างหนักและเป็นบาป ไม่มีประมาณ  ๔. มุสา การ โกหกพกลมเป็น 

สิ่งท�าลายความเชื่อถือของผู้อื่น ให้ขาดสะบั้นลง  ขาดความนับถืออย่าง ไม่มีชิ้นดีเลย  แม้แต่สัตว ์

ดิรัจฉานเขาก็ ไม่พอ ใจ ในค�าหลอกลวง  จึง ไม่ควรพูด โกหกหลอกลวง ให้ผู้อื่นเสียหาย ๕. สุรา   

ตามธรรมชาติก็เป็นของมึนเมาและ ให้ โทษอยู่ ในตัวของมันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว  เมื่อดื่มเข้า ไปย่อม

สามารถท�าคนดี ๆ   ให้กลายเป็นคนบ้า ได้ ในทันทีทัน ใดและลดคุณค่าลง โดยล�าดับ  ผู้ต้องการเป็น 

คนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ทั้งหลาย  จึง ไม่ควรดื่มสุราเครื่องท�าลายสุขภาพทางกายและ 

ทาง ใจอย่างยิ่ง   เพราะเป็นการท�าลายตัวเองและผู้อื่น ไปด้วย ในขณะเดียวกัน

 อานสิงส์ของศีล ๕ เมือ่รักษา ได้ ๑. ท�า ให้อายยุนืปราศจาก โรคภยัเบยีดเบยีน ๒. ทรพัย์

สมบตัทิีอ่ยู ่ในความครอบครองมคีวามปลอดภยัจาก โจรผูร้้ายมาราวีเบียดเบียนท�าลาย ๓. ระหว่าง

ลูกหลานสามีภริยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุก  ไม่มีผู้มาคอยล่วงล�้ากล�้ากราย  ต่างครองกันด้วยความ

เป็นสุข ๔. พูดอะ ไรมีผู้เคารพเชื่อถือ  ค�าพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับ ใจ ไพเราะด้วยสัตย์ด้วยศีล  เทวดา

และมนุษย์เคารพรัก  ผู้มีสัตย์มีศีล ไม่เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่น ๕. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียว

ฉลาด  ไม่หลงหน้าหลงหลังจับ โน้นชนนี้เหมือนคนบ้าบอหาสติ ไม่ ได้  ผู้มีศีลเป็นผู้ปลูกและส่งเสริม

ความสุขบนหัว ใจคนและสัตว์ทั่ว โลก ให้มีแต่ความอบอุ่น ใจ  ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย  ผู้ ไม่มีศีลเป็น 

ผู้ท�าลายหัว ใจคนและสัตว์ ให้ ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า  ฉะนั้น ผู้เห็นคุณค่าของตัว 

จึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่นว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกัน  ไม่เบียดเบียนท�าลายกัน  ผู้มีศีลสัตย์เมื่อ 

ท�าลายขันธ์ ไปเกิด ในสุคติ โลกสวรรค์  ไม่ตกต�่า  เพราะอ�านาจศีลธรรมคุ้มครองรักษาและสนับสนุน  

จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษา ให้บริบูรณ์  เมื่อจากอัตภาพนี้จะมีสวรรค์เป็นที่ ไป โดย ไม่ต้อง

สงสัย  ธรรมที่สั่งสอนแล้วควรจดจ�า ให้ดีปฏิบัติ ให้มั่นคง  จะเป็นผู้ทรงสมบัติทุกอย่างในอัตภาพ 

ที่จะมาถึง ใน ไม่ช้านี้แน่นอน

 พอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมี ใจร่าเริง ในธรรมและขอสมาทานศีล ๕ กับท่าน  ท่านได้

ประกาศศีล ๕  ให้แก่สองพี่น้องตามเจตนา  พอเสร็จการแสดงธรรมและประกาศศีล ๕  แล้วคน

ทั้งสอง ได้นมัสการลาและหายตัว ไป ในที่และขณะนั้นนั่นเอง  ด้วยอ�านาจกุศลศีลทานที่ ได้สร้างมา

และกุศลที่ฟังธรรมรักษาศีล ๕ กับท่านอาจารย์  สองพี่น้อง ได้เปลี่ยนภพถ่ายภูมิที่เป็นอยู่ ไปเกิด 

ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพ ในล�าดับต่อมา โดย ไม่ชักช้า  แล้ว ได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศน ์

ท่านอาจารย์เสมอมิ ได้ขาด  พร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ ให้อุบายสั่งสอน

ต่าง ๆ   จน ได้พ้นจากความวกเวียน ไป – มา ในสถานที่นั้น  แล้ว ไปเกิด ในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติที่ 

ไปรอคอยอยู่เป็นเวลานานแล้วอย่างมีความสุข  เวลาที่ลงมาเยี่ยมท่าน ได้เล่าเรื่องความห่วง ใยว่า
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เป็นภัยแก่จติ ใจอย่างยิง่  ท�า ให้เนิน่ช้าต่อทางด�าเนินและภพชาติทีค่วรจะ ได้จะถงึ  พอ ได้รบัอบุายแล้ว

ก็สามารถตัดความห่วง ใยเหล่านั้นเสีย ได้   จิตพ้นจากความผูกพัน ไปเกิด ในสวรรค์ ได้ โดยสะดวก   

 ล�าดับนั้นท่าน ได้แสดงความห่วง ใยของจิตว่า  เป็นสิ่งที่ท�า ให้เกิดอุปสรรค ได้อย่างมากมาย  

เวลาจะพรากจากขันธ์  นักปราชญ์ท่านจึงสอน ให้ระวังจิต ไม่ ให้เป็นอารมณ์ห่วง ใยกับสิ่ง ใด ๆ  

ทั้งสิ้น  กลัวจิตจะประหวัดกับสิ่งหนึ่งสิ่ง ใดซึ่งเป็นที่รักบ้าง  เป็นอารมณ์ขุ่นมัว ใน ใจบ้าง  เช่น  ความ 

โกรธแค้น ให้ผู้หนึ่งผู้ ใด  ขณะจิตจะออกจากร่างเป็นขณะที่ส�าคัญมาก  อาจ ไปเกาะเอาอารมณ ์

ที่ ไม่ดีเข้าแล้วก็กลับมาเป็น ไฟเผาตวั  จากนัน้ก ็ไปเกิด ในทคุตภิพมีนรก เปรต อสรุกาย สตัว์ดรัิจฉาน

อย่าง ใดอย่างหนึง่   ซึ่งล้วนเป็นภพก�าเนิดที่ ไม่พึงปรารถนาและ ให้ความทุกข์ร้อนตลอดภพนั้น ๆ   

 ฉะนั้น การฝึกอบรมจิตเมื่ออยู่ ในฐานะที่ควรท�า ได้จึงควรสน ใจอย่างยิ่ง  ฝึก ให้รู้เรื่อง 

ของจิตเสียแต่ยังเป็นคนที่รู้ ๆ เห็น ๆ  เรื่องของตนอยู่ทุกขณะนี้เป็นความชอบแท้  เมื่อทราบว่ายัง

บกพร่องส่วน ใดจะ ได้รีบแก้ ไขดัดแปลงเสีย  เวลาเข้าตาจนแล้วจะ ได้มีทางรักษาตัวทันกับเหตุการณ์  

ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะเสียท่าเสียที ให้ความชั่วทั้งหลายเข้ามาเหยียบย�่าท�าลาย ได้  ยิ่งฝึก ให้ขาด

ความสบืต่อกบัอารมณ์ด ี– ชัว่ท้ังหลายอย่างประจกัษ์แล้วยิง่ประเสรฐิเลิศ โลก  ไม่มีส่ิง ใดเสมอเหมือน  

นักปราชญ์ท่านเห็นความส�าคัญของ ใจว่าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่ง ใด ๆ  ในสามภพ  ท่านจึงพยายามฝึก ใจ 

ให้ ไปถูกทางและสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต่อ ใจด้วยดี  

 เพราะการขาดทุนสูญทรัพย์ภายนอกภาย ในขึ้นอยู่กับ ใจเป็นส�าคัญ  เวลาเปน็อยู่ก็อยู่ด้วย 

ใจ  สุขด้วย ใจ  ทุกข์ด้วย ใจ  เวลาตาย ไปก็ ไปด้วย ใจ  เกิดเป็นก�าเนิดต่าง ๆ   ดีหรือชั่วก็เกิดด้วย ใจ  

เสวยกรรมทั้งหนักทั้งเบา ทั้งดีทั้งชั่ว ด้วย ใจเป็นเหตุทั้งมวล  ไม่มีสิ่ง ใดพา ให้เป็น  มี ใจดวงเดียว

เท่านั้นพา ให้เป็น ไป  ใจจึงควร ได้รับการอบรม ในทางที่ถูกที่ดีเสมอ  เพื่อรู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองทั้ง

ปัจจุบันและอนาคต  พอจบการแสดงธรรมเทวดา ได้รับความแช่มชื่นเบิกบาน ใจเป็นอันมาก  และ

กล่าวสรรเสริญธรรมที่ท่านแสดงว่าเป็นยอดแห่งธรรมซึ่ง ไม่เคย ได้ยิน ได้ฟังจากที่อื่น ใดมาก่อนเลย  

เสร็จแล้วพากันกระท�าประทักษิณสามรอบและถอยห่างออก ไปจนพ้นเขตที่ท่านพักอยู่   แล้วต่างก็

เหาะลอยขึ้นบนอากาศราวกับส�าลีอันละเอียดถูกลมพัดปลิวขึ้นสู่อากาศฉะนั้น

นิมิตพระหนุ่มสององค์รู้ธรรมตำมท่ำน

 มีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่ง  ท่านเล่าว่าท่านแปลก ใจมากคืนหนึ่ง  ที่มีเหตุการณ์ 

โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้น  เวลานั้นท่านพักอยู่ ในภูเขาลึกแห่งหนึ่ง  ห่างจากหมู่บ้านมาก  ที่จังหวัด
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เชียง ใหม่  เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่าหวาดเสียวและน่ายินดีพอ ๆ  กัน  คืนนั้นดึกมากราว ๓ นาฬิกา   

อันเป็นเวลาธาตุขันธ์ละเอียด  ท่านตื่นจากจ�าวัด  นั่งพิจารณา ไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิต ใจมีความ

ประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณาธรรมทั้งหลายต่อ ไป  ท่านเลยปล่อย ให้จิตพักสงบ  พอเริ่ม

ปล่อยจิตก็เริ่มหยั่งลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิ  และพักอยู่นานประมาณ ๒ ชั่ว โมง  

หลงัจากนัน้กค่็อย ๆ  ถอยออกมา  แต่แทนทีจ่ติจะถอนออกมาสูป่รกตจิิตเพราะมีก�าลงัจากการพกัผ่อน

ทางสมาธิพอสมควรแล้ว  แต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่อง ไป 

ในเวลานั้นเลยทีเดียว  

 คือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่ง ใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่าน  แล้วทรุดตัวหมอบลง

แสดงเป็นอาการจะ ให้ท่านขึ้นบนหลัง  ท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันที  พอท่านขึ้นนั่งบน 

คอช้างเรียบร้อยแล้ว  ขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีกสององค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมา 

ข้างหลังท่าน  ช้างทั้งสองเชือกนั้น ใหญ่พอ ๆ  กัน  แต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านก�าลังขี่อยู่เล็กน้อย  ช้าง

ทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่าผ่าเผยและสวยงามมากพอ ๆ  กัน  คล้ายกับเป็นช้างทรงของ

กษัตริย์  มีความฉลาดรอบรู้ความประสงค์และอุบายต่าง ๆ  ที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์  

พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึง  ท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้า ไปทางภูเขาที่มองเห็นขวาง

หน้าอยู่ ไม่ห่างจากที่นั้นนักประมาณ  ๑  กิ โลเมตร   ช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้า ไปอย่างสง่าผ่าเผย  

 ในความรู้สึกส่วนลึก  ท่านว่า ราวกับจะพาพระหนุ่มสององค์นั้นออกจาก โลกสมมุติทั้ง 

สามภพ  ไม่มีวันกลับมาสู่ โลก ใด ๆ  อีกต่อ ไปเลย  พอ ไปถึงภูเขาแล้ว  ช้างก็พาท่านและพระหนุ่ม

สององค์เดินเข้า ไปที่หน้าถ�้าแห่งหนึ่งซึ่ง ไม่สูงนัก  เพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้น ไปหาถ�้าเท่านั้น  เมื่อ

ช้าง ใหญ่ทั้งสามเชือกเข้า ไปถึงถ�้าแล้ว  ช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ขี่อยู่  ก็หันก้นเข้า ไป ในหน้าถ�้า   

หันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้า ไปจรดผนังถ�้า  ส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มสององค์ต่างก็เดิน

เข้า ไปยืนเคียงข้างช้างท่านข้างละตัวอย่าง ใกล้ชิด  หันหน้าเข้า ไป ในถ�้า  ส่วนช้างท่านอาจารย ์

ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ�้า  

 ขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เอง ได้พูดสั่งเสียพระว่า  นี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันธ์และ 

ภพ – ชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมุติทั้งหลาย  และจะยุติลงเพียงแค่นี้  จะ ไม่ ได้กลับมาสู่

โลกเกิด – ตายนี้อีกแล้ว  นิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับ ไปบ�าเพ็ญประ โยชน์ตน ให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อน  

อีก ไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและ ไป ในลักษณะเดียวกับที่ผมจะเตรียม ไปอยู่ขณะนี้  การที่

สัตว์ โลกจะหนีจาก โลกที่แสนอาลัยอ้อยอิ่งแต่เต็ม ไปด้วยความระบมงมทุกข์นี้ ไป ได้แต่ละรายนั้น 
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มิ ใช่เป็นของ ไป ได้อย่างง่ายดายเหมือนเขา ไปเที่ยวงานกัน  แต่ต้องเป็นสิ่งฝืน ใจมากที่ผู้นั้นจะต้อง

ทุ่มเทก�าลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู ้ความดีทั้งหลาย  ราวกับจะ ไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ ในร่างต่อ ไป 

นั่นแล   จึงจะเป็นทางพ้นภัย ไร้กังวล ไม่ต้องกลับมาเกิด – ตายเสียดายป่าช้าอีกต่อ ไป  

 การจาก ไปของผมคราวน้ีม ิได้เป็นการจาก ไปเพ่ือความล่มจมงมทกุข์ ใด ๆ   แต่เป็นการจาก ไป

เพื่อหายทุกข์กังวล ในขันธ์  จาก ไปด้วยความหมดเยื่อ ใย ในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย  และ 

จาก ไปอย่างหมดห่วง  เหมือนนัก โทษออกจากเรือนจ�าฉะนั้น  ไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต�่า ใจ

เพราะความพราก ไปแห่งขันธ์ที่ โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อัน ใหญ่หลวงและ ไม่มีสัตว์ตัว ใดปรารถนา

ตายกันเลย  ฉะนั้น จึง ไม่ควรเสีย ใจอาลัยถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ ไม่มีชิ้นดีเลย   

นักปราชญ์ ไม่สรรเสริญ  

 พอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มสององค์จบลง  ก็บอก ให้ถอยช้างสองตัวออก ไป  ซึ่งยืน 

แนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับ ไม่มีลมหาย ใจและอาลัยค�าสั่งเสียท่านที่ ให้ โอวาทแก่

พระหนุ่มสององค์  ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริง ๆ  ราวกับมิ ใช่

นิมิตภาวนา  พอสั่งเสียเสร็จแล้ว  ช้างสองเชือกของพระหนุ่มก็ค่อย ๆ  ถอยออกมาหน้าถ�้า  หันหลงั

กลับออก ไป  แล้วหันหน้ากลับคืนมายังท่านอาจารย์ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่ง  ส่วน 

ช้างท่านก็เริ่มท�าหน้าที่หมุนก้นเข้า ไป ในผนังถ�้า โดยล�าดับ  เฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเอง   

ทั้งขณะ ให้ โอวาท  ทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้า ในผนังถ�้า  พอช้างหมุนก้นเข้า ไป ได้ค่อนตัว  จิตท่านก็

เริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมา   เรื่องก็เลยยุติลงเพียงนั้น

 เรื่องนั้นจึงเป็นสาเหตุ ให้ท่านพิจารณาความหมายต่อ ไป  เพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาด

มาก ไม่เคยปรากฏ ในชีวิต  ได้ความขึ้นมาเป็นสองนัย  นัยหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่ม 

สององค์รู้ธรรมตามท่าน  แต่ท่านมิ ได้ระบุว่าเป็น ใครบ้าง  อีกนัยหนึ่ง  สมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรม

มีอุปการะแก่พระขีณาสพแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันธ์  ต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาเป็นวิหารธรรม 

เครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันธ์กับจิตท่ีอาศัยกันอยู่  จนกว่าระหว่างสมมุติคือขันธ์กับวิมุตติคือ

วิสุทธิจิตจะเลิกลาจากกันที่ โลกเรียกว่าตายนั่นแล  สมถะกับวิปัสสนาจึงจะยุติ ในการท�าหน้าที่ลง ได้

และหาย ไปพร้อม ๆ  กับสมมุติทั้งหลาย   ไม่มีอะ ไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะ ไรต่อ ไปอีก

 ที่ว่าน่าหวาดเสียวนั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่ว ๆ   ไป  คือตอนช้างท่านก�าลังหมุนก้นเข้า ไป 

ในผนังถ�้าทั้งท่ีท่านก็นั่งอยู่บนคอช้าง  แต่ท่านว่าท่านมิ ได้มีความสะทกสะท้านหวั่น ไหวเพราะ

เหตุการณ์ที่ก�าลังเป็น ไปอยู่นั้นเลย  ปล่อย ให้ช้างท�าหน้าที่ ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์  ที่น่า
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ยินดีก็เช่นกัน  คือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้าง ให้ปรากฏขึ้น ในขณะนั้น  บอกความหมาย 

ว่าจะมีพระหนุ่มรู้ธรรมตามท่านสององค์ ในระยะที่มรณภาพ  ไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนัก  ท่าน 

ว่าที่แปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุ่ม ไม่ ให้ตก ใจและมีความ 

อาลัยถึงท่าน  ให้พากันกลับ ไปบ�าเพ็ญประ โยชน์ส่วนตน ให้เต็มภูมิก่อน  และพูดถึงการจาก ไป 

ของท่านเอง  ราวกับจะ ไป ในขณะนั้นจริง ๆ   นี้ท่านว่านิมิตแสดง ให้เห็นเป็นความแปลก ในรูป  

เปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริง ๆ   พระหนุ่มสององค์นั้นจะรู้ธรรม ในระยะนั้น  แต่เป็นที่น่าเสียดาย 

ที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือ ใครบ้าง   เวลาเรียนถามท่าน   ท่าน ไม่บอก  

 เวลานั้นผู้เขียนก็มีอาการบ้าก�าลังก�าเริบ  อยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้น  จนลืมอยากรู้

ความบกพร่องของตนเสียหมด  เลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร�่า ไปว่าจะเป็นองค์ ไหนกันแน่  องค์ 

ไหนกันแน่  อยู่ท�านองนั้น  และ ได้พยายาม ใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณภาพทีแรกจนถึงวัน

เขียนประวัติท่าน  ก็ยัง ไม่มีวี่แววมาจากทาง ไหนว่า  องค์นั้นเป็นผู้มี โชคมหัศจรรย์ตามนิมิตภาวนา

ที่ท่านเมตตาบอกเล่า  คิด ไปมากเท่า ไรก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัว ไป

ว่า  ใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้น  เพราะมิ ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขาย ให้

แมลงวันตอมเล่น ไม่มีประ โยชน์  เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นก็ต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่าง

พอตัวและควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุ ได้  แล้ว ใครจะยอม โง่มาประกาศขายตัว 

 ให้นักปราชญ์สมเพชเวทนา  ให้คนพาลหัวเราะเยาะ  ให้คนหูเบาเชื่อง่าย ไม่มีเหตุผลรับเชื่อและ

ตื่นข่าว ไปตาม ๆ  กัน  เหมือนกระต่ายตื่นตูมว่าฟ้าถล่มฉะนั้น  เร่ืองบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลง   

จึง ได้เขียนเรื่องนี้ลง ไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลาย ได้พิจารณาต่อ ไป  ผิดถูกประการ ใดกรุณาต�าหน ิ

ผู้เขียนซึ่งมีนิสัย ไม่รอบคอบมาดั้งเดิม  เพราะเรื่องท�านองนี้ถือเป็นการภาย ในระหว่างอาจารย ์

กับศิษย์ควรพูดต่อกัน โดยเฉพาะ  ไม่เป็นภัยต่อฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง  แต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนม ี

นิสัยที่ควรต�าหนิอยู่มาก  ถ้า ไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมา  จึงหวัง ได้รับ

ความเมตตาเป็นอย่างดีตามเคย

เทศน์โปรดอนุเครำะห์จ�ำพวกกำยทิพย์

 การเทศน์ โปรดอนุเคราะห์จ�าพวกกายทิพย์ ในภพภูมิต่าง ๆ   ท่านพระอาจารย์ม่ัน ได้ท�า

ภาระอย่างหนักหน่วงตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ  ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ที่ ใดจ�าต้อง ได้ติดต่อสื่อสาร

กับพวกกายทิพย์ประเภทต่าง ๆ  อยู่เสมอ  ยิ่งพักอยู่ ในป่า ในเขาลึกปราศจากผู้คนด้วยแล้ว  พวก

กายทิพย์จากภพภูมิต่าง ๆ  ยิ่งมาเกี่ยวข้องท่านมากเป็นพิเศษแทบ ไม่เว้นแต่ละคืน  โดยพวกนั้นมา  
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พวกนี้มา  ภูมินั้นมา  ภูมินี้มา  ชั้นนั้นมา  ชั้นนี้มา  แม้พวกเปรตผีที่รอรับ ไทยทานจากญาติ ๆ  ซึ่งทั้ง

ผู้เป็นเปรตเป็นผีและผู้เป็นญาติ  เดิมเป็น โคตรแซ่อะ ไรอยู่เมือง ไหน  ตาย ไปแต่เมื่อ ไร  และญาติ ใน 

โคตรแซ่นั้นยังมี ใครเหลืออยู่บ้างพอช่วยติดต่อสื่อสาร  ก็ ไม่มี ใครทราบ ได้  ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับ

ท่านอาจารย์เพื่อเมตตาอนุเคราะห์ช่วยบอกกับญาติ ๆ  ของเปรตผีนั้น ๆ   ให้พากันท�าบุญ ให้ทานแล้ว

อุทิศแผ่ส่วนกุศล ไป ให้เขา  พอช่วยพยุง ให้ความทุกข์ที่เสวยอยู่ ได้มีวันเบาบางลงบ้าง  ไม่ทรมานจน

เกิน ไป  เท่าที่เสวยทุกข์อยู่ ในนรกก็นับว่าเหลือทนมานานแสนนานแล้ว  จน ไม่มีมนุษย์คน ใดจะ

สามารถนับอ่านเดือนปีของแดนนรกซึ่งต่างกับเมืองมนุษย์ ได้  เพราะเลยการนับอ่านของแดน

มนุษย์ที่ ใช้นับกันจะอาจเอื้อม  

 พอพ้นแดนนรกขึ้นมาแทนที่จะหมดกรรมหมดเวรพอมีความสุขบ้าง  แต่ก็ ไม่ปรากฏความ

ทุกข์ ได้ลดตัวลงสมกับค�าว่าพ้นจากนรกบ้างเลย  ความมีกรรมชั่วติดตัวนี้อยู่ ใน โลก ไหนก็สักแต่ชื่อ

เท่านั้น  ไม่มีอะ ไรเปลี่ยนแปลง ไปพอ ให้เย็น ใจหายทุกข์พอควรบ้างเลย  ดังพวกข้าพเจ้าเสวยอยู่

เวลานี้  ทั้งยัง ไม่ทราบว่าจะพ้นจากกรรมชั่ว ไป ได้เมื่อ ไร  ถ้าพระคุณเจ้า ได้เมตตาบอกข่าวกล่าว

เรื่อง ให้ญาติ ๆ  ฟังแล้ว  เขาอาจมีจิตเมตตาบ�าเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาผลส่งมา ให้  พวกข้าพเจ้าอาจมี

เวลาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งสุดจะสังเวชสงสารตนเหลือประมาณนี้เสีย ได้  

 เวลาท่านถามถึงญาติของผู้เป็นเปรตเป็นผีที่มาขอส่วนบุญก็บอก ไปคนละ โลกจน ไม่รู้เรื่อง

กัน  ผู้ที่ตาย ไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์  กว่าจะพ้น โทษขึ้นมาและมาเสวยกรรมปลีกย่อย 

อันเป็นเศษนรกอยู่  บางรายห้าร้อยปีทิพย์  บางรายก็พันปีทิพย์จน ไม่สามารถจะค้นหาต้นตอ 

หน่อแขนงแห่ง โคตรแซ่ ได้ว่าอยู่ที่ ไหน  ถ้าเป็นรายเช่นนั้นก็สุดวิสัยซึ่งนับว่าเป็นกรรมของสัตว์อีก

แขนงหนึ่ง  ที่พ้นกรรมหนักขึ้นมาสู่กรรมเบาบ้าง  ที่พอจะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ได้  แต่ก็ 

กลับค้นหาบัญชีส�ามะ โนครัว ไม่เจอเสียเป็นอันว่าต้องยอมทนทุกข์เสวยกรรมนั้นต่อ ไป  โดย ไม่มี

ก�าหนดกฎหมายว่าจะตัดสินกรรมลง ได้เมื่อ ไรสักที  รายที่เป็นท�านองสัตว์ ไม่มีเจ้าของคอยอุปการะ

นี้มีจ�านวนไม่น้อย  

 รายที่พอช่วยเหลือ ได้บ้างก็มี  เช่น  รายที่ ไม่นานและ ไม่หนักทั้งอยู่ ในฐานะที่ควรรับทาน

จากญาติ ได้  ส�ามะ โนครัวคือ โคตรแซ่ที่เป็นญาติก็ยังมี  ชื่อญาติและสถานที่ก็จ�า ได้ทั้งอยู่ ไม่ห่าง ไกล

กับสถานที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากท่าน  ถ้าอย่างนี้ท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือ ได้  โดยหา

อุบายแสดงธรรม ให้เขาทราบและอุทิศส่วนกุศล ในเวลาบ�าเพ็ญทาน ในงานต่าง ๆ  หรือ ให้ทาน

ประจ�าวัน  เช่น  ใส่บาตรถวายทานอันเป็นการท�าบุญทั่ว ๆ   ไป  เสร็จแล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศล ไปยัง 
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ผู้ล่วงลับซึ่งรอรับอยู่พร้อมแล้ว  บางรายก็รับส่วนกุศลจากการอุทิศของท่านผู้ ใจบุญทั้งหลายอุทิศ

กันอยู่ทั่ว ไปได้  เฉพาะท่านเองก็อุทิศส่วนกุศลหรือแผ่เมตตาแก่บรรดาสัตว์ทั่ว ๆ   ไปมิ ได้ขาด  แต่

บางรายก็รับ ได้เฉพาะที่ญาติอุทิศ ให้เท่านั้น  บางรายก็รับ ได้ทั่ว ไปตามแต่ความนิยมของกรรมที่ม ี

ต่าง ๆ  กัน  

 ท่านว่าพวกเปรตผีนี้พิสดารมากและมีกี่ร ้อยกี่พันจ�าพวกที่มาเกี่ยวข้องกับท่านจน ไม่

สามารถนับอ่าน ได้  ท้ังรบกวนมากกว่าจ�าพวกอื่น ๆ  ที่มีกายลึกลับเหมือนกัน  เพราะพวกน้ีหมด 

ที่พึ่งเหมือนคอยลมหาย ใจจากผู้อื่น  พอเขาปิดจมูก ไอหรือจามเสียขณะหนึ่งตัวก็จะตายเพราะหมด

ทางหากิน  จึงล�าบากมากเกี่ยวกับการอาศัยผู้อื่น โดยที่ ไม่เป็นตัวของตัวมาแต่ดั้งเดิม  ฉะนั้น การ

ท�าบุญ ให้ทานจึงเป็นกิจส�าคัญมากเหนือสิ่งอื่น ใดส�าหรับผู้หวังพึ่งตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคตที่ยัง

ท่องเที่ยวอยู่ ในสงสาร  เพราะสัตว์ที่มีกรรมทั่ว ไตร โลกธาตุต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองด้วยกัน  ไม่มี 

ใครจะคอยรับผิดชอบ ใคร  ทั้งการเกิด ในก�าเนิดดี – ชั่วต่าง ๆ   ตลอดการเสวยผลคือสุขหรือทุกข์

หนักเบามากน้อย  ต้องเป็นผู้เสวยกรรมของตัวท�า ไว้ทั้งสิ้น  ไม่มี ใครท�า ไว้เพื่อ ใคร  ต่างก็ท�า ไว ้

เพื่อตัว   แม้ ไม่มีเจตนาว่าท�า ไว้เพื่อตัวก็ตาม   แต่ความจริงก็เป็นกฎตายตัวมาดั้งเดิมอย่างนั้น

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญ ในทางเปรตผี เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ยมยักษ์ 

นาค ครุฑมาก  ทั้งภพหยาบภพละเอียดสามารถรู้ซอกแซก ไป ได้อย่าง ไม่มีประมาณ ในสิ่งที่สุดวิสัย

ของตาเนื้อหูหนังจะเห็นและ ได้ยิน ได้  นอกจากท่าน ไม่เล่าหมดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้น  ขณะท่าน 

เล่าเรื่องเปรตผีเป็นต้น ให้ฟังอดขนลุก ไม่ ได้ทั้งที่ ไม่กลัวผี  แต่ก็อดกลัวกรรมซึ่งเป็นของลึกลับและ 

มีอ�านาจมาก ไม่ ได้  ท่านว่าคนเราถ้าสามารถรู้เห็นกรรมดี – ชั่วที่ตนและผู้อื่นท�าขึ้นเหมือนเห็น 

วัตถุต่าง ๆ   เช่น  เห็นน�้า  เห็น ไฟ  เป็นต้น  จะ ไม่กล้าท�าบาปเหมือนคน ไม่กล้าเข้า ไฟ  แต่จะ

กระตือรือร้นกันท�าแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน�้า  ความเดือดร้อนของ โลกที่เคย ได้รับก ็

นับวันลดน้อยลง   เพราะต่างคนต่างก็รักษาตัวกลัวเป็นบาปอันตราย

ลูกศิษย์กับอำจำรย์ โต้นรก – สวรรค์กัน

 ขณะที่ท่านอธิบายธรรมเกี่ยวกับเปรต ผี นรก สวรรค์ เป็นต้น  มีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็น 

ศษิย์ท่านเรียนถามท่านขึน้ว่า  เมือ่คนทัง้ โลก ไม่รู ้ไม่เหน็บาปเหน็บญุ  เหน็นรก – สวรรค์  ตลอดเหน็

เปรต เทวบุตรเทวดา ครุฑ นาค และวิญญาณที่เป็นภพละเอียดยิ่ง  แต่ท่านอาจารย์สามารถรู้เห็น 

ได้เพียงองค์เดียวทั้งที่คนอื่น ไม่รู้ ไม่เห็นด้วย  ท่านอาจารย์จะอธิบาย ให้คนรู้เห็นด้วย ไม่ ได้บ้างหรือ  

ตั้งแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเวลาเห็นแล้วยังน�ามาสั่งสอน โลก ได้ เช่น บาป บุญ นรก
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สวรรค์ เป็นต้น  ล้วนเป็นธรรมชาติที่พระองค์รู้เห็นแล้วน�ามาสอน โลกทั้งสิ้น  ไม่เห็น ใครปรับ โทษ

พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่าน  นี่ก็เข้า ใจว่าจะ ไม่มีท่านผู้ ใดจะมาปรับ โทษท่านอาจารย์  นอกจาก

เขาจะอนุ โมทนาสาธุกับท่านอาจารย์เท่านั้น  เช่นเดียวกับพวกกระผมเชื่อและอัศจรรย์ความรู ้

ความสามารถของท่านอาจารย์อยู่เวลานี้  

 ท่านอาจารย์ตอบว่า  ผมยัง ไม่ ได้คิดว่าจะพูดอย่างท่านขอร้อง  แต่ผู้ขอร้องคือท่าน  ยังจะ

หาเรื่องบ้ามาฆ่าตัวท่านและตัวผมก่อนแล้ว  ถ้าผมพูดตามความเห็นท่าน  ท่านก็เป็นบ้าคนที่หนึ่ง  

ผมก็คือบ้าคนที่สอง  ผู้ฟังที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็จะเป็นบ้าคนที่สามที่สี่  จะเป็นบ้า ไปด้วยกันทั้งวัด   

แล้วจะมีวัดบ้าท่ี ไหน ให้พวกเราซึ่งเป็นบ้ากันหมดทั้งวัดอยู่ล่ะ  ศาสนาออกจากท่านผู้รอบคอบ  

แสดง ไว้ด้วยความรอบคอบ  เพื่อปฏิบัติด้วยความรอบคอบ  รู้ด้วยความรอบคอบและพูดด้วยความ

รอบคอบ  แต่การพูดพล่าม ไปดังท่านนีจ้ะจัดว่ารอบคอบหรอืจัดว่าพวกบ้าน�า้ลาย  ท่านลองพจิารณา 

ดูซิ  ผมว่าเพียงคิดขึ้นเท่านั้นก็เริ่มคิดเรื่องบ้าอยู่แล้ว  มิหน�ายังจะขืนพูดออกมาถ้า โลกทนฟัง ได ้

 โลก ไม่แตก  ผู้พูดผู้ฟังเหล่านี้ก็ดีแตกและบ้าแตกหา โลกอยู่ ไม่ ได้แน่ ๆ   การพูดดังที่ท่านคิดนั้น 

ท่านมีเหตุผลอะ ไรบ้าง  ท่านลองคิดดู  แม้แต่สิ่งที่เห็น ๆ  รู้ ๆ  กันอยู่ทั่ว ไป  เขายังรู้จักวิธีปฏิบัติว่า 

ควรอย่าง ไร  ไม่ควรอย่าง ไร  จึงจะเหมาะสมกับเหตุการณ์สถานที่และความนิยมของคน ในยุคนั้น ๆ   

ธรรมแม้จะเป็นความจริงเหนือสิ่ง ใด  แต่ก็ยังอาศัย โลกผู้เกี่ยวข้องกับธรรมอยู่  ซึ่งควรปฏิบัติ ให้

เหมาะสมกับ โลกกับธรรม ไปตามกรณี  แม้พระพุทธเจ้าที่ทรงรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ  ก่อน ใคร ใน โลก  ทั้ง

สามารถจะตรัสอะ ไร ได้ด้วยความรู้ความเห็นที่ประจักษ์พระทัย  แต่ก็ทรงรอบคอบ ในสิ่งทั้งปวงว่า

จะควรปฏิบัติอย่าง ไรเสมอมา  หากพระองค์จะตรัสบ้าง ในบางเรื่องก็ทรงเห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์

สถานที่และบุคคลผู้รับฟัง  มิ ได้ตรัส โดยปราศจากพระสติปัญญาความรอบคอบอันแหลมคม   

ความรู้ความเห็นสิ่งต่าง ๆ  ที่ควรแก่ฐานะของตนนั้นเป็นสิทธิของผู้นั้น  แต่จะพูดพล่ามออกมาเสีย

ทุกสิ่งทุกอย่าง โดยปราศจากสติปัญญาที่ควรน�า ใช้เป็นประจ�านั้น  รู้สึกจะเป็นความรู้ความเห็นที่

แหวกแนว  ค�าพูดแหวกแนว  แต่ผู้รับฟังซึ่งมิ ใช่คนแหวกแนวก็ทนฟังอยู่มิ ได้  การที่ ใครจะ 

ปรับ โทษหรือ ไม่นั้นเป็นเรื่องหยาบและเรื่องนอก ๆ   ซึ่ง ไม่ส�าคัญยิ่งกว่าตัวผู้รู้ผู้เห็นจะควรปฏิบัติ

ต่อตัว โดยสามีจิกรรมอันเป็นความชอบธรรมแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องทั่ว ๆ   ไป  

 ความเชื่อและความอัศจรรย์  ก็มิ ใช่เหตุผลที่จะน�ามาสนับสนุนเพื่อเสริมคน ให้เป็นบ้า   

ความเช่ือและความอัศจรรย์ด้วยความอยาก ให้พูด ให้คุย  ก็เป็นความเช่ือความอัศจรรย์ของ 

คนที่ก�าลังจะหาทางเป็นบ้า  ผมจึง ไม่สรรเสริญความเชื่อความอัศจรรย์แบบนั้น  แต่อยาก ให ้

มีความเชื่อและความอัศจรรย์ที่จะเป็นความแหลมคม  สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคน ให ้
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ฉลาดบ้าง  แม้ ไม่ฉลาดมากก็พอน่าชมด้วยความมีหวังว่าจะยังมีผู้ทรงพระศาสนา  และสืบ 

พระศาสนา ไปด้วยความฉลาดรอบคอบอยู่บ้าง  ผมขอถามท่านบ้างว่า  สมมุติว่าท่านมีเงิน 

ติดตัวอยู่จ�านวนพอที่จะท�าประ โยชน์หรือท�าความเสียหายแก่ตัวท่าน ได้  หาก ไม่ฉลาด  เวลา 

ท่านเข้า ในที่ชุมนุมชน  ท่านจะปฏิบัติต่อสมบัตินั้นอย่าง ไรบ้าง  ถึงจะปลอดภัยทั้งสมบัติ 

และตัวท่านเอง

 พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่า  กระผมก็จะพยายามรักษาสมบัตินั้นเต็มสติปัญญา 

ที่จะรักษา ได้  ท่านถามว่า  สติปัญญาที่ท่านจะน�ามา ใช้ต่อสมบัติและชุมนุมชน ในเวลานั้น  ท่าน 

จะน�ามา ใช้ด้วยวิธี ใด  สมบัติส่วนอื่น ๆ  และตัวท่านเองจึงจะปลอดภัย  อาจารย์นั้นเรียนท่านว่า 

ถ้ากระผมจะสงเคราะห์เขา โดยที่เห็นว่าควรสงเคราะห์ก็จะพยายามแยกสมบัติจ�านวนที่จะ 

สงเคราะห์ออกแผนกหนึ่ง  โดยมิ ให้เขามองเห็นสมบัติส่วน ใหญ่ที่มีอยู่ของตน  แล้วสงเคราะห์เขา 

ไปเฉพาะจ�านวนที่แยกออก ไว้จากส่วน ใหญ่เท่านั้น  นอกนั้นกระผมก็เก็บ ไว้อย่างมิดชิด ไม่ ให้ ใครรู้ 

ใครเห็นเพราะกลัวจะเป็นภัยแก่สมบัติและตัวกระผมเอง  ท่านตอบว่าเอาล่ะ  ทีนี้สมมุติว่าท่าน 

รู้เห็นธรรมหรือสิ่งต่าง ๆ   ดังที่ท่านยกขึ้นถามผม  มีการเห็นเปรตผี เป็นต้น  ท่านจะปฏิบัต ิ

ต่อความรู้ความเห็นและแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่าง ไรบ้าง  ถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีความรอบคอบ ในสมบัติ 

ประเภทนั้นและเป็นประ โยชน์แก่หมู่ชนผู้มาเกี่ยวข้องเท่าที่ควร  โดย ไม่มีการอื้อฉาวราวเรื่อง  ซึ่ง

อาจเป็นความเสียหายแก่ท่านเองและพระศาสนา ได้

 อาจารย์องค์นั้นเรียนท่านว่า  กระผมก็จ�าต้องปฏิบัติท�านองเดียวกันกับการปฏิบัติต่อเงินซึ่ง 

เห็นว่าเป็นคุณแก่ตนและผู้อื่น โดยถ่ายเดียว  ไม่มีภัยเข้ามาแทรกด้วย  ท่านถามว่า  ก็เมื่อสักครู่นี้

ท่านพูดเป็นเชิงชักน�า ให้ผมประกาศ โฆษณาความรู้ความเห็น  มีเห็นเปรตผี  เป็นต้น  แก่ประชาชน   

โดยม ิได้ค�านงึถึงผลประ โยชน์และความเสยีหายอนัจะตามมา  นัน้ท่านพดูมีความหมายอย่าง ไรบ้าง  

ผมคิดว่าถ้าคนมีสติปัญญาพอประคองตัวอยู่บ้างดังมนุษย์ทั่ว ๆ   ไป  เขาคง ไม่พูดอย่างท่านแน่นอน  

แต่ท่านเองยังพูดออกมา ได้  ถ้าท่าน ไม่เลยขั้นคนธรรมดาก้าวเข้าขั้น ไม่มีสติแล้ว  จะควรชมเชยว่า

ท่านก้าวข้าม ไปขั้น...อะ ไรแล้ว  ผมเองยังมอง ไม่เห็นจุดที่ควรชมเชยท่านบ้างเลย  สมมุติว่ามีผู้มา

ต่อว่าท่านว่าเวลานี้ท่านก้าวเข้าถึงขั้น...แล้ว  ท่านจะตอบเขาว่าอย่าง ไรจึงจะตรงกับความจริงที่เขา 

ว่าท่าน โดยมีเหตุมีผล  ท่าน ได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าคน ใน โลกมีคนฉลาดมากหรือคน โง่มาก  และคน

จ�าพวก ไหนที่จะสามารถทรงพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง ไปด้วยความมีเหตุผล  และยั่งยืน ไปนาน 

 ไม่ถูกท�าลายด้วยแบบท่านถามผมเมื่อสักครู่นี้  
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 ท่านนั้นเรียนท่านว่า  ถ้าพิจารณาตามที่ท่านอาจารย์ว่าแล้วก็เป็นความผิด ในการกล่าวของ

กระผม โดย ไม่มีเงื่อน ไข  เพราะเท่าที่กระผมกราบเรียนขอนั้น  โดยมุ่งเจตนา ในทางอยาก ให้คน 

ทั้งหลายทราบบ้าง  อย่างกระผมทราบแล้วรู้สึกซาบซึ้งและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ ไม่เคย ได้ยิน ได้ฟัง 

มาจากท่านผู้ ใดเลย  เมื่อเล่า ให้เขาทราบบ้างคงจะรู้สึกซาบซึ้ง ไปนานและเกิดประ โยชน์แก่เขา 

มากมาย  ด้วยความรู้สึกอย่างนี้จึงท�า ให้ความอยากนั้นหลุดปากออกมา  โดยมิ ได้ค�านึงว่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ผู้พูดและพระศาสนามากน้อยเพียง ไรด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์  กระผมจึงขอ

ประทาน โทษ ได้ โปรดเมตตาอย่า ให้กรรมนี้ต้องติดอยู่ ในสันดานอีกต่อ ไป  กระผมจะพยายามส�ารวม

ม ิให้เป็นท�านองน้ีอีก  

 หากมคีนมาต่อว่า  ว่ากระผมก้าวเข้าถงึขัน้...ก็จ�าต้องยอมรับตามเหตุผล  เพราะเราเป็นผู ้

ควรถูกต�าหนิอย่างหาทางหลีกเลี่ยง ไม่ ได้  แต่ก่อนกระผมยังมิ ได้คิดว่าคน ใน โลกมีความฉลาดมาก

หรือคน โง่มาก  เพิ่งจะมาสะดุด ใจเอาขณะที่ท่านอาจารย์ถามนี่เอง  เลยเดาเอาตามความรู้สึกว่า  

คน โง่มีมากกว่าคนฉลาดอยู่มากมาย  คิดดู ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ  มีคนฉลาดและรักศีลรักธรรมอยู่เพียง 

ไม่กี่คน  นอกนั้นแทบจะพูด ได้ว่า ไม่ทราบที่ ไปที่มาของตัวเอาเลย  ว่า ไปเพื่ออะ ไร  มาเพื่ออะ ไร   

ท�าเพื่ออะ ไร  ผิดหรือถูก  ดีหรือชั่ว  ควรท�าหรือ ไม่ควร  เขา ไม่ค่อยสน ใจคิดเลย  ขอแต่ ให ้

สะดวกสบาย ในขณะนั้นก็พอ ใจแล้ว  จะเป็นอะ ไรต่อ ไปก็มอบ ให้ยถากรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเอง  

คราวนี้กระผมพอเข้า ใจ ได้บ้างไม่มืดมิดปิดทวารเหมือนแต่ก่อน  

 ส่วนผู้จะทรงพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองและยืนนานต่อ ไปด้วยความมีเหตุผล  นั้นก็เห็นจะ  

ได้แก่คนฉลาดเป็นผู้น�าและทรง ไว้ด้วยความราบรื่นสม�่าเสมอมากกว่าจ�าพวกอื่น ๆ   จ�าพวกนอกนั้น

ก็พลอย ได้ประ โยชน์ ไปตาม ๆ  กัน  แต่หลัก ใหญ่เห็นจะอยู่ ในคนจ�าพวกมีเหตุมีผลเป็นแน่  เพราะ

ทาง โลกทางธรรมกิจบ้านการอาชีพตลอดงานทุกแผนก  รู้สึกจะหนีจ�าพวกฉลาดมีเหตุผลเป็นผู้น�า 

ไป ไม่ ได้

 ท่านอาจารย์อธิบายต่อ ไปว่า  งานทาง โลกทางธรรมท่านยังพอคิดพอพูด ได้ว่า  คนฉลาด

เป็นบุคคลส�าคัญ ในวงการต่าง ๆ   แต่งานของท่านเองซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติ  ท�า ไมจึง ไม ่

คิดบ้างว่าควรอย่าง ไร ไม่ควรอย่าง ไร  งานพระศาสนาเป็นงานละเอียดมากยากที่จะรู้ทั่วถึง  ผู้จะ

ทรงพระศาสนา ทรงธรรมทรงวินัย ให้ถึงขั้นสมบูรณ์ ได้ต้องเป็นคนฉลาด  ความฉลาด ในที่นี่มิ ได้

หมายความฉลาดที่ท�าลาย โลก ให้พินาศ  ท�าลายศาสนา ให้ฉิบหายล่มจม  แต่เป็นความฉลาด ใน

เหตุผลที่จะยัง โลกและธรรม ให้เจริญ โดยถ่ายเดียว  ความฉลาดนี่แลที่แสดง ไว้ ในมรรคแปดว่า  
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สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัป โป  คือ  ความเห็นชอบ  ความด�าริคิดนึกชอบ  และเป็นผู้น�ากายวาจา ให้

ประพฤติแต่ ในทางที่ชอบตามปัญญาสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นผู้น�า

 แม้แต่สมาธิท่ีเป็น ไป ในทางชอบก็จ�าต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่อง

อยู่เสมอ  ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นสมาธิหัวตอ ไป ได้  จิตสงบจิตรวมก็ต้องมีสติปัญญาคอยแฝง 

อยู่เสมอ  จิตเกิดความรู้อะ ไรขึ้นมา  จิตออกรู้อะ ไรบ้าง  สิ่งที่รู้นั้น ๆ  จะควรปฏิบัติอย่าง ไรจึงจะ 

ถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริง ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง  ถ้า ไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วย

แล้วต้องท�า ให้เห็นผิดยดึผิด ไปจน ได้  เพราะความรูต่้าง ๆ  ทัง้ข้าง ในทัง้ข้างนอกท่ีเกีย่วกับสมาธิ ไม่มี

ประมาณ  สดุแต่จะปรากฏขึ้นมาและผ่านเข้ามา  ในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็นเป็นต้องรู้ต้องเห็น  

จะห้ามไม่ ให้รู้ ให้เห็นย่อม ไม่ ได้  แต่ส�าคัญอยูท่ีปั่ญญาจะคดัเลอืกเกบ็เอาเท่าท่ีพจิารณาเหน็ว่าควร  

นอกนัน้กป็ล่อย ให้ผ่าน ไปอย่างนักปัญญา  ไม่ยึดถือ ไว้ ให้ก่อกวนตัวเองอยู่ ไม่หยุด  ถ้าขาดปัญญา 

เพียงขั้นสมาธิก็ ไป ไม่ตลอดคือต้องยินดีกับสิ่งนั้น  ยินร้ายกับสิ่งนี้  เพลิดเพลินกับสิ่งนั้น  เศร้า โศก 

กับสิ่งนี้  กล้าหาญกับสิ่งนั้น  หวาดกลัวกับสิ่งนี้  ซึ่งล้วนเป็นอารมณ์เขย่า ใจ ให้ลุ่มหลง ไปตาม 

ทั้งสิ้น  อารมณ์ที่มาปรากฏถ้า ไม่ก�าจัดด้วยปัญญาจะตก ไป ได้ยาก  นอกจากจะพา ให้เป็นอารมณ์

ก่อกวนอยู่ ไม่หยุดเท่านั้น  แต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้วจะมีทางผ่าน ไป ได้  ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะ 

ที่ปัญญาคัด ไว้เท่านั้น   ปัญญาจึงเป็นธรรมจ�าเป็น ในธรรมทุกขั้น

 ผู้ก้าวเข้ามาบวช ในศาสนาก็คือการก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดี 

ทั้งหลายที่ โลกปรารถนากัน  มิ ได้เข้ามาสั่งสมความ โง่เขลาเบาต่อเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวง  

แต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลง ให้ทันเรื่องของกิเลสต่างหาก  เพราะคนเราอยู่และ ไป โดย ไม่มีเครื่อง

ป้องกันตัวย่อม ไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภาย ใน  เครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลัก

ธรรมวนิยั  มสีติปัญญาเป็นอาวธุส�าคัญ  ถ้าต้องการความเป็นผูม่ั้นคงต่อสิง่ทัง้หลาย ไม่สะทกสะท้าน 

จึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ  จะคิดจะพูดจะท�าอะ ไร ๆ  ก็ตาม ไม่มีการยกเว้น

สติปัญญาที่จะ ไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วย ในวงงานที่ท�าทั้งภายนอกภาย ใน  จะเป็นที่แน่นอนต่อคติ

ของตนทุก ๆ  ระยะ ไป  

 ผมปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะเห็นบรรดาลูกศิษย์มีความเข้มแข็งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเพียร

ทุกประ โยคที่เต็ม ไปด้วยสติปัญญาเป็นหัวหน้างาน  ไม่งุ่มง่ามเซอะซะต่อตัวเองตลอดธุระหน้าที ่

ทั้งหลาย  สมกับศาสนายอดเยี่ยมด้วยหลักธรรมที่สอนคน ให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุม  แต่ ไม่ปรารถนา

อย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วยเป็นคนอ่อนแอ โง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่อง
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ผูกพัน  ด้วยความนอน ใจและเกียจคร้าน ในกิจการที่จะยกตัว ให้พ้นภัย  ไม่ขยันคิดอ่านด้วยความ 

สน ใจ ในงานของตัวทุกประเภท  เพราะงานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้าม โลกข้ามสงสารเป็นงาน 

ชั้นเยี่ยม  ไม่มีงาน ใด ใน โลกจะหนักหน่วงถ่วง ใจยิ่งกว่างานยกจิต ให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏฏทุกข์   

งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทก�าลังทุกด้าน  แม้ชีวิตก็ยอมสละ ไม่อาลัยเสียดาย  จะเป็นจะตายก็มอบ ไว ้

กับความเพียรเพื่อรื้อถอนตน ให้พ้นจากหลุมลึกคือกิเลสทั้งมวล  ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนงาน

อื่น ๆ   จะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์ที่ ไม่เคยพบเคยเห็น  ก็รู ้และเห็นกันกับความเพียรท่ีสละตาย 

 ไม่เสียดายชีวิตนี่แล   วิธีอื่น ๆ  ก็ยากจะคาดถูก ได้  

 การท�าความเพียรของผู้ตั้ง ใจจะข้าม โลกไม่ขอเกิดมาแบกหามกองทุกข์นานาชนิดอีกต่อ ไป  

ต้องเป็นความเพียรชนิดเอาตายเข้าแลกกัน  เฉพาะผมเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะ   

มิ ได้นึกว่าชีวิตจะยังเหลือเดนมาเลย  เพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมแดนหลุดพ้นมีระดับสูงเหนือชีวิต 

ที่ครองตัวอยู่  การท�าความเพียรทุกประ โยคและทุกอิริยาบถ ได้ตั้งเข็มทิศ ไว้เหนือชีวิตทุกระยะ   

ไม่ยอม ให้ความอาลัยเสียดาย ในชีวิตเข้ามากีดขวาง ในวงความเพียรเลย  นอกจากความบีบบังคับ

ของจิตที่เต็ม ไปด้วยความหวังต่อทางหลุดพ้นเท่านั้น  เป็นผู้บงการแต่ผู้เดียวว่า  ถ้าขันธ์ทน ไม่ ไหว

จะแตกตาย ไปก็ขอ ให้แตก ไป  เราเคยตายมาแล้วจนเบื่อระอา  ถ้า ไม่ตายขอ ให้รู้ธรรมที่พระองค ์

รู้เห็น  อย่างอื่น ไม่ปรารถนาอยากรู้อยากเห็นเพราะเบื่อต่อการรู้เห็นมาเต็มประดาแล้ว  บัดนี้เรา

อยากรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่เรารู้แล้ว ไม่ต้องกลับมาลุ่มหลงเกิด – ตายอีกต่อ ไป  สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่

ปรารถนาอย่างยิ่งของเรา ในบัดนี้  

 ส่วนความเพียรที่หมุน ไปตามความอยากรู้อยากเห็นธรรมดวงนั้น  จึงเป็นเหมือน โรงจักร 

ที่เปิดท�างานแล้ว ไม่ยอมปิดเครื่อง  ปล่อย ให้หมุนตัวเป็นธรรมจักรฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสวัฏฏะ

ทั้งหลาย  ไม่มีวันมีคืน  ไม่มีอิริยาบถ ใดว่า ได้ย่อหย่อนความเพียร  เว้นแต่หลับ ไปเสียเท่านั้น  เป็น

เวลาพักงานชั่วคราว  พอตื่นขึ้นมามือกับงานคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรกับกิเลสที่ยังเหลือเป็น

เชื้อเรื้อรังอยู่ภาย ในมากน้อย ไม่ว่างต่อการรบพุ่งชิงชัยกันเลย  จนถูกท�าลายด้วยสติปัญญาศรัทธา

ความเพยีร ให้ราบเรียบ ไปหมดอย่างสบายหายห่วง  นบัแต่ขณะนัน้มาส่วนทีต่าย ไปคือกเิลสทัง้หลาย 

ก็ทราบว่าตาย ไปอย่างสนิท  ไม่กลับฟื้นคืนมาก่อกวนวุ่นวาย ได้อีก  ส่วนที่ยังเหลือคือชีวิตธาตุขันธ ์

ก็ทราบว่ายังพอทนต่อ ไป ได้ ไม่แตกสลาย ไปตามกิเลส  ขณะที่เข้าสู่สงครามท�าการหัก โหมกัน 

อย่างสุดก�าลังทุกฝ่าย  สิ่งท่ีต่างฝ่ายต่างหมายยึดครองถึงกับต้องท�าสงครามยื้อแย่งแข่งชัยชนะ 

กันนั้น  คือ ใจอันเปรียบเหมือนนางงาม  ได้ตกมาเป็นสมบัติอันล�้าเลิศประเสริฐสุดของฝ่ายเรา   

เรียกว่าอมตจิตหรืออมตธรรม   ใครค้นพบผู้นั้นประเสริฐ โดย ไม่มีอะ ไรมาเสกสรร  
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 แต่ธรรมนั้นอยู่ฟากตาย  ถ้าใครกลัวตายเสียดายทุกข์  ชอบถือเอาความสนุก ในการเกิดว่า

เลิศเลอ  ผู้นั้นต้องจัดว่าลืมตัวมัวประมาทและชอบผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่าเช้า – สาย – บ่าย – เย็น  

ไม่อยากบ�าเพ็ญความดีส�าหรับตนในเวลาที่เป็นฐานะพอท�า ได้อยู่  ความประมาททั้งนี้ยังจะพา ให้

หลั่งน�้าตาด้วยความทุกข์ ในสงสาร  ไม่อาจประมาณ ได้ว่ายังอีกนานเท่า ไร  จึงจะผ่านพ้นแหล่ง

กันดารอันเป็นที่ทรมาน ไป ได้  จึงขอฝากปัญหาธรรมเหล่านี้ ไว้กับท่านทั้งหลายน�า ไปขบคิดด้วยว่า  

เราจะเป็นฝ่ายคืบหน้ากล้าตายด้วยความเพียรหมายพึ่งธรรม  ไม่มองหลังมาดูทุกข์ที่เคยเป็นภาระ 

ให้แบกหามด้วยความเจ็บแสบและปวดร้าว ในหัว ใจมาเป็นเวลานาน  หรือยังจะเป็นฝ่ายเสียดาย

ความตายแล้วกลับเกิดอีกอันเป็นตัวมหันตทุกข์ท่ีแสนทรมานอีกต่อ ไป  รีบพากันน�า ไปพิจารณา

อย่ามัวเมาเฝ้าทุกข์และหาย ใจทิ้งเปล่า ๆ   ดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้  จะช้าทางและเสีย ใจ 

 ไปนาน  เพราะ โรงดัดสันดานกิเลส  ตัวพา ให้ว่ายบกอกแตกแบกกองทุกข์ ไม่มีเวลาปลงวางนั้น   

มิ ได้มีอยู่ ในที่อื่น ใดและ โลก ไหน ๆ   แต่มีอยู่กับผู้ตั้งหน้าบ�าเพ็ญด้วยการ ใช้หัวคิดปัญญาศรัทธา 

ความเพียรเป็นเครื่องมือบุกเบิกเพื่อพ้น ไปนี้เท่านั้น  ไม่หยุดหย่อนนอน ใจว่ากาลเวลายังอีกนาน  

สังขารยัง ไม่ตาย  ร่างกายยัง ไม่แก่  ซึ่งเป็นความคิดที่ท�า ให้แย่ลง โดยถ่ายเดียว  ผู้เป็นนักบวช 

และนักปฏิบัติจึง ไม่ควรคิดอย่างยิ่ง  

 อนึ่ง ผู้จะพา ให้ผิดพลาดและพา ให้ฉลาดแหลมคมก็มีอยู่กับ ใจดวงเดียวจะเป็นผู้ผลิต  ไม่มี

อยู่ ในที่ ใด ๆ   จึงไม่ควรตั้งความหวัง ไว้กับที่ ใด ๆ  ที่มิ ได้สน ใจดูตัวเอง  ตัวจักรเครื่องท�างานคือกาย

วาจา ใจที่ก�าลังหมุนตัวกับงานทุกประเภทอยู่ทุกขณะ  ว่าผลิตอะ ไรออกมาบ้าง  ผลิตยาถอนพิษ 

คือธรรมเพื่อแก้ความ ไม่เบื่อหน่ายและอ่ิมพอ ในความเกิด – ตาย  หรือผลิตยาบ�ารุงส่งเสริมความ

มัวเมาเหมาทุกข์ ให้มีก�าลังขยายวัฏฏะวน ให้ยืดยาวกว้างขวางออก ไป ไม่มีสิ้นสุด  หรือผลิตอะ ไร

ออกมาบ้าง  ควรตรวจตราดู ให้ละเอียดถี่ถ้วน  ไม่เช่นนั้นจะเจอแต่ความฉิบหายล่มจม ไม่มีวัน โผล่

ตัวขึ้นจากทุกข์ที่ โลกทั้งหลายกลัว ๆ  กัน ได้เลย

 ท่านแสดงธรรม โดยถือเอาพระที่เป็นต้นเหตุอาราธนาท่าน ให้แสดงตามที่รู้ที่เห็นสิ่งต่าง ๆ  

แก่ โลกอย่าง ไม่มีขอบเขตนั้น  ปรากฏว่าท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนมาก  ทั้งเนื้อธรรมก็ทรงรสชาติ

อย่างมหัศจรรย์ยากจะ ได้ยิน ได้ฟัง  พระผู้เป็นต้นเหตุ ให้ท่านต้องแสดงก็ ไม่น่าจะผิดตามที่ท่านดุด่า

ขู่เข็ญ  แต่อาจจะเป็นอุบายวิธีอาราธนา ให้ท่านแสดงธรรม โดยทางอ้อมก็ ได้  เท่าที่เคยสังเกตท่าน

ตลอดมาถ้าท่านแสดงธรรมตามปรกติ ไม่มีอะ ไรเข้า ไปสัมผัสหรือกระเทือนถึง ใจหรือถึงธรรมท่าน  

ท่านชอบแสดง ไปเรียบ ๆ   แม้จะแสดงธรรมชั้นสูงก็ท�านองเดียวกัน  ผู้ฟังรู้สึกจะขาดอะ ไร ๆ  อยู ่

บ้าง ไม่จุ ใจ  
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 แต่ถ้ามีราย ใดรายหนึ่งก่อเหตุขึ้นเป็นเชิงเรียนถามปัญหาท่านหรือสนทนาธรรมกันเอง 

ต่อหน้าท่านแบบผิด ๆ  ถูก ๆ  พอ ให้ท่านร�าคาญ  หรือธรรมที่ก�าลังสนทนากัน ไปสะดุด ใจท่านเข้า

ขณะนั้น  นั่นแลเป็นขณะที่ธรรมภาย ใน ใจท่านเริ่ม ไหวตัวออกมาผิดปรกติและแสดงออกทางวาจา

อย่างเผ็ดร้อนและถึง ใจทั้งท่านผู้แสดงและผู้ฟังอย่างเพลิน ใจ  และทุกครั้งที่ท่านแสดงแบบนี้ต้อง

เป็นที่ซาบซ้ึงดื่มด�่าเหลือท่ีจะพรรณนา ให้ถูกต้องกับความรู้สึก ได้  ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้มีนิสัยหยาบ 

จึงชอบฟังธรรมที่ท่านแสดงแบบนี้มากกว่าแบบอื่น ๆ   เพราะเห็นว่าถูกกับจริตนิสัยที่หยาบของตน

มาก  ฉะนั้น ท่านผู้เป็นต้นเหตุอาราธนาท่านด้วยอุบายวิธีต่าง ๆ   ถึงกับท่าน ได้แสดงธรรมแบบ 

เผด็ร้อนออกมาน้ัน  จึงเข้า ใจว่าเป็นความแยบคายของแต่ละองค์จะหาอบุายแสดงออกตามสตปัิญญา

ของตน  ซึ่ง ไม่ควรจะผิด ไปทีเดียว  อาจมีเจตนาเพื่อประ โยชน์แก่ตนแฝงอยู่กับค�าอาราธนานั้นด้วย  

ทั้งนี้เมื่อมาถึงวาระของผู้เขียน ได้สดับธรรมจากท่านจริง ๆ  แล้ว  โดยมาก ได้ฟังธรรมเด็ดเดี่ยวที่  

ให้เกิดความอาจหาญร่าเริง  มักจะเกิดจากวิธีเรียนถามปัญหาซอกแซกกับท่านมากกว่าวิธีอื่น ๆ   

ขณะท่านอธิบายธรรมก็ถูกกับจุดที่ต้องการ  ซึ่งผิดกับการแสดงแบบแกงหม้อ ใหญ่เป็น ไหน ๆ    

ดังนั้น เมื่ออยู่กับท่านนาน ๆ  ไปก็ค่อยทราบวิธีแสวงหาธรรมกับท่านกว้างขวางออก ไป  ไม่รอคอย 

ให้ท่านหยิบยื่น ให้ถ่ายเดียว  ยังพอมีอุบายขอร้องต่าง ๆ  พอ ให้ท่านเมตตาบ้าง โดยมิ ใช่วันประชุม

แสดงธรรมตามปรกติ

ท่ำนพิจำรณำเห็นถ�้ำด้วยตำทิพย์

 ท่านกับหมู่คณะราว  ๓ – ๔  องค์เที่ยววิเวกมาพักอยู่ถ�้าเชียงดาว ได้ประมาณสองคืน  พอ

ต่ืนเช้าคืนที่สามท่านบอกว่า  คืนนี้ภาวนาปรากฏเห็นถ�้า ใหญ่และกว้างขวางน่าอยู่มาก  อยู่บน 

ยอดเขาสูงและชัน  ถ�้านี้สมัยก่อน ๆ  เคยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพักเสมอ  แต่พระเรา 

สมัยนี้ ไปอยู่ ไม่ ได้เพราะสูงและชันมาก  ทั้ง ไม่มีที่ โคจรบิณฑบาต  ท่านสั่ง ให้พระขึ้น ไปดูถ�้านั้น   

และก�าชับว่าก่อนขึ้น ไปต้องเตรียมเสบียงอาหารขึ้น ไปพร้อม  ทางขึ้น ไม่มี  ให้พยายามปีนป่าย 

ขึ้น ไป  โดยถือเอายอดเขาลูกนั้นเป็นจุดที่หมาย  คือถ�้าที่ว่านี้อยู่ ใต้ยอดเขานั้นเอง  พระและ โยม  

ได้พากันขึ้น ไปดูตามค�าที่ท่านบอก  เมื่อขึ้น ไปถึงแล้วปรากฏว่าถ�้านั้นสวยงามและกว้างขวางมาก 

ดังที่ท่านว่าจริง ๆ   อากาศก็ปลอด โปร่งสบายน่าอยู่มาก  พระเกิดความชอบ ใจอยากพักอยู่บ�าเพ็ญ 

สมณธรรมเป็นเวลานาน ๆ   แต่จ�าเป็นด้วยที่ โคจรบิณฑบาต ไม่มี  เพราะถ�้าอยู่สูงและห่าง ไกลจาก

หมู่บ้านมาก  พอเสบียงจวนหมดจ�าต้องลงมา  
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 เมื่อลงถึงที่พักท่านถามว่า  เป็นอย่าง ไรถ�้าสวยงามน่าอยู่ ไหม  ผมเห็น ในนิมิตภาวนารู้สึกว่า

ถ�้านั้นทั้งกว้างขวางและสวยงามมาก  จึงอยาก ให้หมู่เพื่อนขึ้น ไปดู  ใคร ๆ  คงจะชอบกันแน่ ๆ   แต่

ก่อนผมก็ ไม่ ได้สน ใจพิจารณาว่าจะมีสิ่งแปลก ๆ  อยู่ ในเขาลูกนี้  แต่พอพิจารณาจึงทราบว่ามีของ

แปลกและอัศจรรย์อยู่ที่นี่มากมายหลายชนิด  ในถ�้าที่พวกท่านขึ้น ไปดูนั้นยังมีรุกขเทพ ฯ อารักขา

อยู่เป็นประจ�าตลอดมามิ ได้ขาด  ใคร ไปท�าอะ ไรที่ ไม่สมควร ในที่นั้น ไม่ ได้  ต้องเกิดเป็นต่าง ๆ  

ขึ้นมาจน ได้  ขณะที่สั่ง ให้พวกท่านขึ้น ไปดูผมก็ลืมบอกว่าที่นั้นมีพวกเทพ ฯ อารักขาอยู่  ควรพากัน

ส�ารวมระวังมรรยาทและอาการทุกส่วน  อย่า ไปส่งเสียงอื้ออึงผิดวิสัยของสมณะ  เกรงว่าจะเกิด

ความ ไม่สบายต่าง ๆ  ขึ้นมา  เพราะความ ไม่พอ ใจของพวกเทพ ฯ ที่อารักขาอยู่ ในสถานที่นั้นอาจ

บันดาล ให้เป็นต่าง ๆ   ได้  พระที่ขึ้น ไป ได้กราบเรียนท่านตามที่ ได้ประสบมาและแสดงความประสงค์

อยากอยู่ถ�้านั้นเป็นเวลานาน ๆ   ท่านตอบว่าแม้จะสวยงามและน่าอยู่เพียง ไรก็อยู่ ไม่ ได้เพราะ ไม่มี

ข้าวจะกินดังนี้  อาการที่ท่านพูดกับพระที่ ไปดูถ�้ากลับลงมาเป็นค�าพูดธรรมดา ๆ   ประหนึ่งท่านเคย

เห็นถ�้านั้นด้วยตามาแล้วหลายครั้ง  ทั้งที่ ไม่เคยขึ้น ไปเลยเพราะอยู่สูงและชันขึ้นลงล�าบากมาก  แต่

กลับถามว่าน่าอยู่ ไหม  ซึ่งเป็นค�าพูดออกมาจากความแน่ ใจจริง ๆ   มิ ได้สงสัยว่าความรู้ทางด้าน

ภาวนาจะ โกหกหลอกลวงเลย  

 ที่ท่านเตือนพระ ให้พากันส�ารวมระวังเวลาพักอยู่ ในที่ต่าง ๆ   ไม่เฉพาะเพียงถ�้านั้นแห่งเดียว  

นั้นเกี่ยวกับพวกเทพ ฯ ที่สถิต อยู่ ในที่นั้น ๆ   ซึ่งชอบความเป็นระเบียบงามตาและชอบสะอาดมาก  

เวลาพวกรกุขเทพ ฯ มาเห็นอากปักิริยาของพระทีจ่ดัวางอะ ไร ไว้ ไม่เป็นระเบียบ  เช่น  การหลบันอน 

ไม่มีมรรยาท  นอนหงายเหมือนเปรตทิ้งเนื้อทิ้งตัว  บ่นพึมพ�าด้วยการละเมอเพ้อฝัน ไปต่าง ๆ  

เหมือนคน ไม่มสีติ  แม้จะเป็นส่ิงท่ีสุดวิสยัของคนนอนหลับจะรกัษา ได้กต็าม  แต่พวกเทวดากม็คีวาม

อดิหนาระอา ใจอยูเ่หมอืนกนั  และเคยมาเล่า ให้ท่านอาจารย์มั่นทราบเสมอ  และเล่าว่า  พระซึ่ง 

เป็นเพศที่น่าเลื่อม ใสและเย็นตาเย็น ใจแก่ โลกที่ ได้เห็น ได้ยิน  จึงควรส�ารวมระวังกิริยามรรยาททั้ง

การหลับนอนและเวลาปรกติ  พอเป็นความงามตาเย็น ใจแก่ตนและทวยเทพตลอดมนุษย์ทั้งหลาย

บ้าง  ไม่แสลงตาแสลง ใจจนเกิน ไปเมื่อยังพอมีทางรักษา ได้อยู่  ไม่อยาก ให้เป็น ไปแบบฆราวาสซึ่ง 

ไม่มขีอบเขตหรือปล่อย ไปตามยถากรรมจนเกนิ ไป   เพราะส่ิงเหล่าน้ีย่อมอยู ่ในวสัิยของพระจะท�า ได้  

 การมาเล่าเรื่องทั้งนี้มิ ได้มุ่งมั่นมาต�าหนิติเตียนพระว่า ไม่ดี โดยถ่ายเดียว  แต่เทวดาทั้งหลาย

ก็มีส่วนแห่งความดีและเจตนาหวังเทิดทูนพระศาสนา  พร้อมทั้งมีความพอ ใจกราบ ไหว้พระสงฆ์ผู้มี

มรรยาทอันดีประจ�านิสัยของพวกเทวดาเหมือนกัน  จึง ใคร่ขอกราบท่านเพื่อ ได้ตักเตือนพระสงฆ์

ที่เป็นลูกศิษย์ ได้ตั้งอยู่ ในท่าส�ารวม  พอเป็นที่งามตาแก่มนุษย์มนา ตลอดเทวดา อินทร์ พรหม 
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ทั้งหลายบ้าง  เทวดาทั้งหลายก็จะพลอยมีส่วนเพิ่มพูนความเคารพเลื่อม ใสขึ้นอีกมากมายจาก 

ความดีของพระที่น่าเลื่อม ใส   นี้เป็นค�าของพวกเทวดามาเล่าถวายท่าน  

 ดังนั้น เวลาท่านกับพระลูกศิษย์พักอยู่ ในป่า ในเขาลึก ซึ่งเป็นที่สถิตของพวกรุกขเทวดา  

ท่านจึงคอยเตือนพระอยู่เสมอเกี่ยวกับการวางบริขารเครื่อง ใช้สอยต่าง ๆ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ตลอดผ้าเช็ดเท้า  ท่านก็สั่ง ให้พับและเก็บ ไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ ให้ทิ้งระเกะระกะ  การขับถ่าย 

ก็ ให้เป็นที่เป็นทางและก�าหนดทิศทางว่า  ควรจะท�าส้วมส�าหรับถ่าย ในที่เช่น ไร  บางครั้งท่านก ็

สั่งพระตรง ๆ  เลยว่า  ไม่ ให้ ไปท�าส้วมหนักส้วมเบาทางทิศนั้นหรือต้น ไม้นั้น  เพราะพวกเทวดา 

ที่สถิตอยู่หรือเทวดามาทางทิศนั้นจะรังเกียจและยก โทษเอาดังนี้ก็มี  

 ถ้าเป็นพระที่รู้เรื่องของพวกเทวดา ได้ดีอยู่แล้ว  ก็ ไม่หนัก ใจท่านอาจารย์ต้องบอกกล่าว  

เพราะท่านองค์นั้นย่อมทราบวิธีปฏิบัติต่อเทวดา โดยถูกต้อง  และมีพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระ

อาจารย์มั่นมีความสามารถ ในทางนี้อยู่ ไม่น้อย  เป็นแต่ความรู้ของท่านเป็นประเภทป่า ๆ   จึง ไม่อาจ

แสดงตัวอย่างเปิดเผย  กลัวนักปราชญ์จะหัวเราะเยาะ  เราพอทราบ ได้เวลาท่านสนทนากันเรื่อง

เทวดาประเภทและภูมิต่าง ๆ  กันมาเยี่ยมท่าน  เขามีเรื่องอะ ไรบ้างมาสนทนาหรือถามปัญหาท่าน  

ท่านน�ามาเล่าสู่กันฟัง   เราก็พลอยทราบภูมิจิต ใจท่านที่เกี่ยวกับทางนี้ ไปด้วย  

พญำนำคมิจฉำทิฏฐิ

  ในถ�้าเชียงดาวซึ่งมิ ใช่ถ�้าที่ยาวเข้า ไป ในกลางเขาที่ประชาชนชอบเข้า ไปเที่ยวกันเป็นประจ�า  

แต่เป็นถ�้าหนึ่งที่สูงขึ้น ไปกว่าถ�้าที่ท่านพักอยู่  ท่านว่า ในถ�้าที่ท่านพักมีพญานาคตนหนึ่งรักษาถ�้าอยู่

เป็นประจ�ามาเป็นเวลานาน  แต่รู้สึกจะเป็นพญานาคมิจฉาทิฏฐิ  จึงชอบยก โทษพระ ไม่มีประมาณ

แห่งความพอดี  ขณะท่านพักอยู่ถ�้านั้นถูกพญานาคตนนั้นต�าหนิติเตียนด้วยเรื่องต่าง ๆ  อยู่เป็น 

ประจ�า  เวลาแผ่เมตตา ให้ส่วนกุศลก็รู้สึกว่ารับ ได้ยาก  คงจะเคยมีกรรมกับพระมานานยัง ไม่จบสิ้น 

ลง ได้  ขณะท่านพักอยูท่ี่นัน้จึงถูกยก โทษอยูเ่ป็นประจ�าแทบทกุอิรยิาบถแม้ขณะหลบั  ตอนกลางคนื 

เวลาท่าน ใส่รองเท้าเดินจงกรมมีเสียงดังบ้าง  ก็ว่าสมณะอะ ไรเดินจงกรมมีเสียงดังราวกับเสียง 

ม้าแข่ง  ไม่ส�ารวมระวังบ้างเลย  เสียงรองเท้ากระทบดินและหินกระเทือนทั่วภูเขา  ไม่คิดว่า  

ใครจะมีความล�าบากร�าคาญบ้างเลยดังนี้  ทั้งที่ท่านก็เดิน ไป – มาอย่างเบา ๆ  ในท่าส�ารวมของ 

ผู้บ�าเพ็ญธรรม    ไม่ผิด ไปจากปรกติธรรมดาเลย  
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 พอท่านทราบว่าพญานาคยก โทษก็พยายามระวังเดินเบา ๆ  ก็ยังถูกว่าอีก  ว่าสมณะอะ ไร

เดินจงกรมราวกับเขาด้อมจะยิงนก  บางครั้งเท้าท่าน ไปสะดุดหินทางจงกรมมีเสียงดังตุ๊บตั๊บบ้าง  

เท่านั้นก็ว่า  สมณะอะ ไรเดินจงกรมราวกับเขาเต้นร�าระบ�า โป๊  โขยกเขยก ไม่ส�ารวมระวังเอาบ้าง

เลย  บางคราวท่านตกแต่งทางจงกรมพอเดิน ได้สะดวก ไม่ขรุขระเกิน ไป  พอยกหินก้อนนั้นมาวาง

ยกก้อนนี้มาวางเรียงรายตามทางจงกรม  ก็ว่าสมณะอะ ไร ไม่ส�ารวมจับ โน้น โยนนี้อยู่ ไม่เป็นสุข  ไม่

คิดว่าศีรษะ ใครจะแตกเพราะความกระทบกระเทือนจากความอยู่ ไม่เป็นสุขของตน  ไม่ว่าการ ไป

การมา  การเข้าการออก ในบริเวณนั้น  ท่านต้อง ได้ท�าความระมัดระวังเป็นพิเศษ  แม้เช่นนั้นยังต้อง 

ได้รับความต�าหนิจากพญานาคตัวมิจฉาทิฏฐิจน ได้  ตอนกลางคืนท่านพักจ�าวดั  ขณะหลบั ไปอวยัวะ

ส่วนต่าง ๆ  อาจ ไหวติง ไปบ้าง  พอตืน่นอนขึน้มาความรูส้กึท่ีบันทกึ ไว้ โดยตลอดก็บอกว่า  พญานาค

ต�าหนิว่าท่านนอนท�าเสียงตุกติกบ้าง   เสียงหาย ใจฟูดฟาดบ้าง   เสียงกรนบ้าง   ร้อยแปด  

 ขณะท่านก�าหนดจิตดูพญานาคตนขี้ โม โหและแสนยก โทษเก่งที ไร  ปรากฏว่า โผล่ศีรษะ

ออกมาคอยจ้องมองท่านอยู่เป็นประจ�าประหนึ่ง ไม่ยอมพลิกสายตา ไปที่อ่ืนเลย  ถ้าเป็นคนก็หน้า 

เสือ ใจยักษ์ท่านว่า  ไม่ยอมรับส่วนบุญจาก ใครเลย  ตั้งหน้าสร้างแต่ความ โม โห โท โสอันเป็น ไฟเผา

ตัวอยู่ตลอดเวลา  ท่านเองก็เมตตาสงสารกลัวพญานาคตนน้ันจะเป็นบาปเป็นกรรมหนักเข้าทุกที  

แต่ก็สุดวิสัยที่จะอนุเคราะห์ ได้ ในระยะนั้น  เพราะเธอ ไม่มาสน ใจ ในเหตุผลอรรถธรรมเอาเลย  มีแต่

คอยยก โทษอยู่ท่าเดียว  

 บางครั้งท่านก็เตือนเธอ ให้ทราบเรื่องของสมณะบ้าง  เฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายเรื่องของ

องค์ท่านเอง ให้พญานาคทราบว่า  ท่านมิ ได้มาเพื่อก่อกรรมท�าเข็ญแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด  นอกจากมา

บ�าเพ็ญประ โยชน์ตนและประ โยชน์ผู้อื่นอย่างเต็มก�าลังความสามารถที่จะท�า ได้เท่านั้น  ท่าน ไม่ควร

ติด ใจ ใฝ่ต�่าว่าอาตมาจะมาท�าความเดือดร้อนเสียหาย  แต่พยายามท�าความดีทุกขณะที่ระลึก ได้  

ผลบุญที่บ�าเพ็ญมามากน้อยก็ ได้แผ่ ไปยังสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณ  ท่านก็เป็นผู้หนึ่ง ในจ�านวน

สัตว์ โลกที่ควรจะ ได้รับส่วนบุญที่อาตมาแผ่อุทิศ ให้  จึง ไม่ควรเดือดร้อนเสีย ใจว่าอาตมามารบกวน

ความสุขที่ควรจะ ได้  

 การเคลื่อน ไหวต่าง ๆ  ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังเป็นอยู่  ซึ่งทั่วโลกจะต้องมีการพลิก ไป

เปลี่ยนมา  นอกจากคนตายและสัตว์ตายแล้วเท่านั้นจะ ไม่มีกระดุกกระดิก  อาตมาแม้เป็นสมณะ 

ซึ่งเป็นเพศที่ส�ารวม  แต่ก็มิ ได้ส�ารวมแบบคนตาย  เพราะลมหาย ใจยังมีอยู่จึงจ�าต้องสูดเข้าสูดออก  

ค่อยบ้างแรงบ้าง  ขณะหลับลมหาย ใจก็ยังท�างานและร่างกายทุกส่วนก็ยังท�างานเช่นกัน  ซึ่งจ�าต้อง
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มีเสียงอยู่บ้างเป็นธรรมดา  ขณะตื่นนอนออกเดินจงกรมและท�ากิจธุระบางอย่างก็ย่อมทราบว่า

ท�างานและจ�าต้องมีเสียงเช่นกัน  แต่ก็มิ ได้เลยขอบเขต  ท่านเคยเห็นสมณะที่ ไหนบ้างที่ ไม่มีการ 

กระดุกกระดิกยืนแข็ง โด่อยู่ราวกับของตาย   เข้า ใจว่าคง ไม่มี ใน โลกมนุษย์เรา  

 การเดินจงกรมก็พยายามค่อยเดินค่อย ไปในท่าส�ารวม  แต่ก็อดถูกต�าหนิจากท่าน ไม่ ได้   

ว่าเดินราวกับม้าแข่ง เป็นต้น  ความจริงแล้วม้าแข่งซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉาน  กับสมณะผู้มีศีล

ส�ารวมเดินจงกรมด้วยท่าระวังตั้งสตินั้น  ผิดกันราวฟ้ากับดิน  ท่าน ไม่ควรน�ามาเปรียบเทียบกัน 

ถ้า ไม่ ใช่ผู้อาภัพ ในความดีทั้งหลายหมายยึดเอานรกเป็นเรือนนอนเท่านั้น  อาตมาก็สุดวิสัยที่จะ

ปฏบิตั ิให้ถูก ใจ ไปเสียทุกอย่างท้ังท่ี ไม่ถูกทาง  ถ้าท่านยงัหวังความสขุความเจริญเหมือน โลกทัง้หลาย

ท่านก็ควรส�านึก ในความผิด – ถูก – ชั่ว – ดีของตนบ้าง  จะ ไม่หาบแต่นรกเข้า ไปเผา ใจตลอดเวลา 

ยังจะพอมีทางออกบ้าง  

 การต�าหนิติเตียนผู้อื่นแม้เขาจะเป็นผู้ผิดจริง  ก็ยังจัดว่าเป็นการก่อกวนจิต ใจตน ให้ขุ่นมัว 

 ไปด้วยอยู่นั่นเอง  เฉพาะการเคลื่อน ไหวของอาตมาก็ยังมอง ไม่เห็นว่า   ได้ผิดพลาดจากหลักของ

สมณะ ไปที่ตรง ไหนบ้าง  แต่ก็ ได้รับความต�าหนิจากท่านเรื่อยมา  ท่านน่ะถ้าเป็นคนก็น่าจะอยู่กับ 

โลกเขา ไม่ ได้  คงจะเห็น โลกเป็นมูลแห้งมูลสด ไปหมด  แต่จะส�าคัญตนว่าเป็นทองทั้งแท่งที่จะ 

คละเคล้ากับ โลกที่เต็ม ไปด้วยมูล ไม่ ได้  เพราะความเดือดร้อนวุ่นวายของ ใจที่คิดแต่เรื่องยก โทษ 

ผู้อ่ืนจนอยู่ ไม่เป็นสุข  การยก โทษผู้อื่น โดย ไม่มีขอบเขต  นักปราชญ์ถือว่าเป็นความผิดและเป็น

บาปกรรม ไม่มีชิ้นดีเลย  ส�าหรับท่านท�า ไมจึงชอบแสวงยิ่งนัก โดย ไม่สน ใจคิดว่าสร้างบาปหาบทุกข์ 

ใส่ตัว  ดังท่านต�าหนิอาตมา  แต่อาตมา ไม่เป็นทุกข์เลย  ส่วนท่านรู้สึกกระวนกระวายส่ายแส ่

อยู่ภาย ใน ไม่เป็นสุข  เมื่อผลก็เห็น ๆ  กันอยู่ประจักษ์ ใจ  แต่ท�า ไมจึง ไม่ทราบว่าความคิดนั่นเป็น 

ทางแห่งความผิด  

 ท่านคิดอะ ไรออกมาอาตมาทราบอยู่อย่างเต็ม ใจ  พร้อมทั้ง ให้อภัยอยู่ตลอดมา  แต่ท่าน 

ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสร้างเอา ๆ  ในบรรดากรรมทั้งหลายที่จะเผาผลาญตัว ให้ฉิบหายย่อยยับ  ท่านช่าง

เป็นนิสัย ไม่เบื่อ ในบาปกรรมเอาเลย  ถ้าเป็น โรคก็สุดก�าลังยาจะตามแก้ ไข ให้หาย ได้  อาตมาเอง ได้

พยายามแก้ ไขอยู่ภาย ในและอนุเคราะห์สัตว์ร่วม โลกมากมายหลายจ�าพวกมาเป็นเวลานาน  มนุษย์

และเปรตผี เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ยมยักษ์  ตลอดพญานาคที่มีฤทธาศักดานุภาพมากกว่า

ท่านเป็น ไหน ๆ   ท่านเหล่านั้นยังยอมรับความจริงจากธรรมของพระพุทธเจ้า  ไม่มี ใครยก โทษ  

โกรธเคืองว่าธรรม ไม่ดี   ยงัยอมรับนบัถือกันทัว่ โลกธาตุ  
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 แต่มาประหลาดเฉพาะท่านเพียงผู้เดียวที่เป็นสัตว์ โลกที่แปลกและพิสดารอยู่ ไม่น้อย  ไม่

ยอมรับความจริงจากอะ ไรเอาเลย  สิ่งที่ท่านยอมรับและชอบ ใจ ไม่มีวันอิ่มพอนั้นคือการติเตียน 

ยก โทษ โกรธกริ้วผู้อื่นที่ ไม่มีความผิด  สิ่งนี้ท่านเข้า ใจว่าเป็นความรุ่งเรืองส�าหรับท่านจึงพยายาม

สั่งสม ไม่ยอมลดละปล่อยวาง  ฉะนั้น คติของท่านจึง ไม่มีนักปราชญ์ท่าน ใดยืนยันรับรอง ได้ว่า 

ปลอด โปร่ง โล่ง ใจ ในเวลาท่านถ่ายคราบจากภพที่ก�าลังอาภัพอยู่ขณะน้ีแล้วจะเป็นผู้ผ่อง ใสไร้ทุกข์ 

ไม่มีบาปกรรมติดตัว  อาตมาต้องขออภัยที่ ได้ตัดสิน ใจพูดกับท่านอย่างตรง ไปตรงมาตามหลักธรรม

ด้วยความหวังดี  มิ ได้มีสิ่งเป็นพิษมาแอบแฝงเลย  นอกจากท่านจะคิดเอาเองตามชอบ ใจเท่านั้น 

ก็สุดวิสัยจะท�าตาม ได้ทุกสิ่งซึ่งอาจ ไม่ควรก็มี  

 นับแต่ขณะแรกที่อาตมามาพักอยู่ที่นี่  ได้พยายามท�าความระวังส�ารวมทั้งกิจภายนอกการ

ภาย ใน ไม่ประมาท  เพราะทราบดีว่าท่านมาประจ�าอยู่สถานที่นี่  เกรงว่าจะ ไม่ ได้รับความสะดวก ใจ  

และก็ทราบด้วยดีว่า  ท่านเป็นสัตว์ โลกที่มีนิสัยหนัก ไป ในทางชอบแสวงหา โทษผู้อื่นมาเป็นความ

พึงพอ ใจ  แม้เช่นนั้นก็ ไม่พ้นจากการถูกมอง ไป ในแง่ผิด ๆ   ต้องมาเจอเอาจน ได้  ส�าหรับอาตมา 

มีความสุข ใจ โดยสม�่าเสมอ  แม้จะถูกต�าหนิอยู่ทุกขณะที่เคลื่อน ไหว  แต่เกรงท่านผู้ต�าหนิเสียเอง 

จะเป็นบาปหาบทุกข์  เพราะขวนขวายอยู่ทุกขณะจิตที่แสดงออก  อาตมามิ ได้มาแสวงหาบาป 

หาบกรรมอันเลวทราม  จึงแน่ ใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางการแสดงออกทุกประตูและ ไม่กลัวบาปกรรม

ว่าจะมีทางติดตาม ได้  

 นักปราชญ์ทั้งหลายนับแต่เริ่มแรกแยกสมมุติออกมาเป็น โลกเป็นธรรม  ท่านมีความยินดี

และชมเชย ในกุศลผลบุญทั้งหลาย  ทั้งที่ท่านสร้างขึ้นเองและผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อเป็นความร่มเย็น 

แก่ตน  และท�าการอบรมสั่งสอน โลก ให้มีความชื่นบานหรรษา ในความดีตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบัน  

แต่ท่านเองท�า ไมจึงมีความเห็นผิดแปลกและแหกคอกลอกความดีออกจากตัว  และกลับเมามัว

มั่วสุม ในสิ่งชั่วเกลียดกลัวความดีจนฝัง ใจ โดย ไม่สน ใจระลึกตนบ้างเลย  อาตมาเองแม้ ไม่ ใช่ผู ้

เสวยกรรมแทนท่าน  แต่ก็กลัวความทุกข์มหันต์แทนท่านผู้จะรับเสวยผลทนทุกข์อยู่มาก  จึง ไม่

อยาก ให้ท่านคิด ในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแก่ตน  เพราะความ ไม่ดีท่ีท�าทุกประเภท  ล้วนเป็นสิ่งม ี

อ�านาจอาจบันดาลผู้ท�า ให้กลายเป็นผู้ ไร้สารคุณ โดยสิ้นเชิง  แต่สิ่ง ไม่พึงปรารถนาจะกลายมาเป็น

สิ่งทรมานอย่าง ไม่คาดฝัน  สิ่งนั้นอาตมากลัวมากกว่าสิ่ง ใด ๆ   ใน โลก  ความแก่เจ็บตายที่ โลก 

กลัวกัน   แต่อาตมามิ ได้กลัวมากเท่ากลัวบาปกลัวกรรม  
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 การบวชเป็นพระตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา  นับว่าเป็นการทรมาน ใจ  ทรมาน

สันดานของคนมีกิเลสที่ชอบ ในสิ่งที่หลักศาสนา ไม่ชอบ  แต่กลับ ไม่ชอบ ในสิ่งที่หลักศาสนาสั่งสอน 

ให้ชอบ ได้เป็นอย่างดี  ความล�าบากเพราะการฝืนกิเลสอาตมาก็ทราบ  แต่ก็จ�าต้องเข้ามาบวช 

เพื่อทรมานหัว ใจตัวเอง  การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ทราบว่า  ล�าบากทุกระยะที่ฝืนทรมาน   

แต่ก็จ�าต้องทรมานเพราะอยากดีและอยากหลุดพ้นจากกรรมอันลามกคือกิเลสตัว ไม่ยอมลงรอย

เหตุผลและอรรถธรรมของพระพุทธเจ้า  

 แม้การมาพักบ�าเพ็ญประพฤติตัวเป็นคนเหลือเดน ไม่คิดคุณค่า ในชีวิตอยู่ ในถ�้าเวลานี้ก็

เพราะกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแล  มิ ใช่กลัวอะ ไรที่ ไหน  และมิ ได้มาหวังท�าลายหรือเบียดเบียน 

ท่านผู้ ใด ให้ล�าบาก  แม้สัตว์ทุกประเภท ในแหล่งแห่ง ไตรภพ  อาตมาก็เคารพ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม  

โดยถือว่าเป็นเพ่ือนผู้ทรงชีพอยู่ด้วยกรรมของตน ๆ  เช่นเดียวกันและมีคุณค่าความเป็นอยู่เท่าเทียม

กัน  ได้บ�าเพ็ญจิตแผ่ส่วนกุศล ให้ความเสมอภาคและความอยู่เป็นสุข โดยทั่วกันตลอดมา  ไม่เลือก

กาลสถานที่  มิ ได้เย่อหยิ่งจองหองและล�าพองตัว  ว่าเป็นมนุษย์และเป็นนักบวชที่มีชาติและเพศ 

อันสงูกว่าเพือ่นสตัว์ผู้เกดิ – แก่ – เจ็บ – ตายทัง้หลาย  ท่านก็เป็นสตัว์ โลกผูห้นึง่ทีอ่ยู่ ในข่ายแห่งกรรม 

อนัเดยีวกนั  จึงควรส�านึก ในดี – ชั่ว – สุข – ทุกข์ที่มีอยู่กับตัวตลอดมา  การยก โทษผู้อื่น โดยขาด

ความ ไตร่ตรองนั้น   ไม่มีอะ ไรดีขึ้นพอ ได้รับประ โยชน์บ้างเลย  นอกจากเป็นการสั่งสม โทษและ

บาปกรรม ใส่ตน ให้ ได้รับความทุกข์ ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้น  จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน  แล้ว

งดความรู้ความเห็นชนิดเป็นภัยแก่ตนเสียก็จะกลายเป็นผู้ดีมีหวังสุคติเป็นที่ ไป ในเบื้องหน้า  ใจที่

เคยเหี้ยม โหด โกรธกริ้วก็จะมีวันสงบเย็น  เวลาถ่ายภพถ่ายชาติเกิด ในภพ ใหม่ชาติ ใหม่ก็มีหวังผล

เป็นก�า ไรคือความสุขเป็นสมบัติ ไม่ล่มจมระงมทุกข์ ไปตลอดกาล  

 อนึ่ง ไม่ว่า ใจคน ใจสัตว์  ใจเทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ยมยักษ์  ในแหล่ง โลกธาตุ   

ย่อมมีความรู้สึกรักสุขเกลียดทุกข์  และ ไม่ต�าหนิธรรมว่าเป็นข้าศึกต่อตัวเองแม้ปฏิบัติ ไม่ ได้  เพราะ

ธรรมเป็นธรรมชาติล�้าเลิศ ใน ไตรภพมาดั้งเดิม  ถ้าพอมีทางปฏิบัติหรือเกี่ยวข้อง ได้เท่าที่ก�าเนิดและ

ฐานะอ�านวยบ้าง  สัตว์ โลกย่อมพอ ใจ ในธรรมเช่นเดียวกับสัตว์ผู้มีก�าเนิดที่ควรแก่ธรรมอยู่แล้ว  เช่น

มนุษย์ เป็นต้น  ส่วนท่านก็เป็นผู้หนึ่ง ในจ�านวนสัตว์ โลกผู้รู้ดีรู้ชั่วอย่างเต็ม ใจ  พอจะพิจารณา 

เลอืกเฟ้นถอืเอาประ โยชน์ ได้เท่าท่ีควร  แต่แล้วท�า ไมจงึกลบักลายเป็นคนละคนและคนละ โลกไป ได้  

อาตมาเองก็แปลก ใจที่ท่าน ไปพอ ใจและกอบ โกยเอาสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายเกลียดกลัวกัน  และ

ชอบต�าหนิสิ่งที่นักปราชญ์ท่านชมเชย  
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 ค�าว่าความทุกข์ท่านเองทั้งทราบทั้งเกลียดกลัว  แต่สาเหตุที่จะ ให้เกิดทุกข์ท่านท�า ไมจึง 

พอ ใจสั่งสมเอานักเอาหนา  คือการท�าความพยายามยก โทษผู้อื่น  นักปราชญ์ท่านว่าเป็นการ 

สร้างเหตุแห่งความทุกข์นับแต่น้อย ไปถึงมากจนถึงขั้นมหันตทุกข์  นี้เป็นกิจประจ�าตัวท่านที่ท�าอยู่ 

ทุกขณะอย่าง ไม่นึกละอายบาป  และอาจ ไม่สน ใจว่าอาตมาจะทราบ  แต่อาตมาทราบทุกระยะที่

ท่านคิด ไม่ดี  และ ให้อภัยท่านตลอดมามิ ได้ถือ โกรธถือ โทษอะ ไรเลย  นอกจากสงสารท่านที่ก�าลัง

เดินทางผิดเท่านั้น  จึง ได้ตัดสิน ใจแสดงความจริง ให้ทราบ ไม่ปิดบัง  หากจะพอเกิดประ โยชน์แก่

ท่านบ้าง  อาตมาก็พลอยยินดีอนุ โมทนาด้วย  ส�าหรับอาตมาเอง ไม่มี โทษทุกข์ ใด ๆ  เกิดขึ้นแก ่

ตัวเองจากความคิดดี – ชั่วของท่านเป็นต้นเหตุ  เพราะมิ ได้เป็นผู้ก่อขึ้นและเก็บสั่งสม ไว้ ใน ใจ  มีแต่

ความสงบสุขและความสงสารที่เกิดจากการบ�าเพ็ญมาเป็นเรือนอยู่ของ ใจเท่านั้น  

 ขณะที่ท่านอธิบายธรรม ในแง่ต่าง ๆ  ให้พญานาคฟัง  เธอมิ ได้ตอบรับค�าท่านแม้ประ โยค

หนึ่งเลย  แต่มีความคิดแทรกขึ้นมา ในระหว่างซึ่งพอเป็นประ โยชน์แก่เธอบ้าง  ว่าสมณะนี้พูดมี

เหตุผลน่าฟัง  แต่เรายัง ไม่สามารถปฏิบัติตามท่าน ได้ ในระยะนี้เพราะยังมีความยินดี ในวิสัยของตน

อยู่  จนกว่าผ่านพ้นจากภพนี้ ไปแล้วจึงจะสน ใจปฏิบัติ  สมณะนี้มีสิ่งที่น่าเกรงขามอยู่มาก  สิ่งที่ ไม่

น่ารู้น่าเห็นก็รู้เห็น ได้  ความคิดที่เราคิดขึ้น โดยล�าพังท�า ไมสมณะนี้ทราบ ได้  เราอยู่ ในสถานที่ลึกลับ

ท�า ไมสมณะนี้เห็น ได้  เราคิดอะ ไรสมณะนี้ทราบ ได้ โดยตลอด  พระที่เคยมาพักอยู่ ในถ�้านี้เป็น

จ�านวนมากมายแต่ ไม่เห็นว่าองค์ ใดทราบว่าเราคิดอย่าง ไรบ้าง  เราอยู่อย่าง ไรบ้าง  ซึ่งนับแต่เรามา

อยู่ที่นี่ก็นานแสนนาน  พระบางองค์ถึงต้องหนี ไปเพราะเราขับ ไล่ด้วยอุบายต่าง ๆ  ให้ท่านอยู่ ไม่ ได้  

(ตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าพญานาคพ่นพิษ ให้พระที่มาพักอยู่มีอันเป็น ไปต่าง ๆ  จนทนอยู่ ไม่ ได้  

จ�าต้องหนี ไป)  แต่สมณะนี้ท�า ไมรู้เห็นเอาเสียทุกอย่างกระทั่งความคิดนึก  และยังรู้ ไปตลอดที่เรา

คิดต่าง ๆ   แม้ขณะก�าลังหลับสนิทอยู่ยังสามารถรู้และน�ามาเล่า ได้ โดยถูกต้องประหนึ่ง ไม่หลับเลย  

แต่เราท�า ไมจึงมีทิฏฐิมานะ ไม่มีแก่ ใจที่จะยอมรับนับถือและปฏิบัติตามที่สมณะนี้สั่งสอนบ้าง  เรา

คงมีกรรมหนามากดังท่านว่า ไม่ผิดแน่  เวลาฟังสมณะอธิบายกิจวัตรที่ท่านท�าประจ�าวันก็มิ ได้มี

เจตนาเพื่อความกระทบกระทั่งเรา  ทั้ง ๆ  ที่ท่านเห็นและทราบความคิดชั่วลามกของเราอยู่ตลอดมา  

เราเกิดมาชาติก็อาภัพ  แม้ ใจก็ยังอาภัพอีกทั้งที่รู้ดี – ชั่วอยู่อย่างเต็ม ใจดังสมณะว่า ไม่มีผิด  เวลา

เกิดชาติหน้าก็คงจะเป็นผู้อาภัพอยู่ท�านองนี้ ไม่มีวันสิ้นกรรม ได้เลย  

 อีกพักหนึ่งท่านก็ถามพญานาคว่า  เป็นอย่าง ไรบ้างที่อาตมาอธิบายธรรม ให้ฟังพอเข้า ใจ

บ้างหรือเปล่า  เธอตอบท่านว่า  เข้า ใจ ได้ดีทุกประ โยคที่ท่านเมตตา โปรดสัตว์ผู้อาภัพ  แต่ตัวผมเอง

มีกรรมหนามาก  คงยัง ไม่เบื่อหน่ายความอาภัพของตนจึงก�าลังถกเถียงกับตัวเองอยู่เวลานี้  ยัง ไม่
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ลงรอยกัน ได้เลย  ใจคอยแต่จะ ไหลลงทางต�่าที่เคยเป็นมาอยู่เรื่อย ๆ   ไม่ยอมฟังเสียงอรรถธรรมที ่

น�ามาพร�่าสอนบ้างเลย  ท่านถามว่า ใจชอบ ไหลลงทางต�่านั้น ไหลลงอย่าง ไร  เธอตอบว่าก็ ใจชอบแต่

จะยก โทษท่านอยู่ทุกขณะที่เผลอตัวทั้งที่ท่าน ไม่มีความผิดอะ ไรเลย  แต่ ใจมันก็ชอบคิดของมัน

อย่างนั้น ไม่ทราบจะปฏิบัติอย่าง ไรถึงจะพอดีและเห็น โทษ ในความผิดเสียบ้าง  พอมีทางเดินเพื่อ

ความดีต่อ ไป ได้  ท่านตอบว่าทุกสิ่งที่เห็นว่าเป็น โทษจริง ๆ   ด้วยความสน ใจคิดอ่าน ไตร่ตรอง ใจก็

ย่อมจะเพิกถอนเสื่อมคลาย ในสิ่งนั้น  ไม่ก�าเริบล�าพองต่อ ไป  แต่ถ้า ใจยังฝัก ใฝ่ ใยดี โดยเข้า ใจว่า 

สิ่งนั้นยังเป็นคุณก็ย่อมจะสน ใจ ใคร่คิดผลิต โทษขึ้นเผาผลาญตนอยู่เรื่อย ๆ   ไม่มีทางลดหย่อนผ่อน 

คลายลง ได้แน่นอน  และนบัวนัท่ี ใจจะท�าความลามก โสมมแก่ตนอย่าง ไม่มีทางช่วย ได้ถ้า ไม่รบีแก้ ไข 

เสียแต่บัดนี้เป็นต้น ไป  อาตมาก็เป็นเพียงผู้แนะแนวทาง ให้บ้างเล็กน้อยเท่านั้น  ไม่อาจท�าหน้าที ่

แก้ ไขหรือถอดถอนแทนท่าน ได้  การแก้ ไขดัดแปลง  จึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับผิดชอบตัวเองจะ

ท�าความพยายามเต็มก�าลังความสามารถ ไม่ลดละท้อถอย  สิ่งที่เคยเป็นภัยก็จะค่อยลดตัวลง  สิ่งที่

เป็นคุณจะมีทางเจริญ ได้และลบล้างกัน ไปจนกลายเป็นความดีล้วน ๆ   ไม่มีสิ่งชั่วเข้ามาแอบแฝง 

แทง ใจต่อ ไป  ถ้าท่านเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เคยช่วย โลก ให้พ้นจากทุกข์ภัยตลอดมา  ท่านก ็

จะเป็นผู้มีธรรมคุ้มครอง ใจ  ใจที่มีธรรมคุ้มครองหลับและตื่นย่อมเป็นสุข  ไม่กระวนกระวายส่ายแส่   

มีตนเสมอภาคต่อสิ่งทั้งปวง  ไม่ชมสิ่งนั้นว่าดี  ไม่ต�าหนิสิ่งนี้ว่าชั่ว  จนตัวเองต้องเป็นทุกข์ ไปตาม   

ซึ่ง ไม่ ใช่ทางนักปราชญ์ท่านด�าเนินกัน  

 พอจบการสนทนาเธอรับค�าท่าน  ว่าจะพยายามท�าตามที่ท่านแนะน�า  หลังจากนั้นท่านเอง

ก็ท�าความเพียร ไปและสังเกตเธอ ไป  ผลปรากฏว่าดีขึ้นบ้างตอนที่ขณะจิตเธอซึ่งคอยจะยก โทษ 

ท่านบ่อย ๆ   ปรากฏขึ้นมาตามนิสัยเธอคอยท�าความกวดขันตัวเองอยู่เรื่อย ๆ  ไม่ปล่อยตัวดังที่เคย

เป็นมานัก  แต่ก็รู้สึกว่าเป็นความล�าบาก ไม่น้อย  เมื่อท่านเห็นความล�าบาก ในการรักษาจิตของ

พญานาคที่คอยจะคิด ไม่ดีอยู่เรื่อย ๆ   ท่านเลยหาอุบายลาเธอ ไปเที่ยวที่อื่น  ซึ่งเธอก็ยินดี ให้ท่าน ไป  

เรื่องของพญานาคกับท่านจึงเป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้

 หลังจากนั้น  ท่านเลยถือเอาเรื่องพญานาคเป็นเหตุอธิบายธรรมเกี่ยวกับนิสัยของคนและ

สัตว์ต่อ ไปอีก  เพื่อเป็นประ โยชน์แก่ผู้นั่งฟังบ้าง ไม่เสียเวลา ไปเปล่า  อันนับว่าเป็นคติ ได้ดี  จึง ได ้

น�ามาลงเพื่อท่านผู้อ่านน�า ไปพิจารณาถือเอาเป็นคติเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตน  

 ท่านว่าดี – ชั่วมิ ได้เกิดขึ้นมาเอง  แต่อาศัยการท�าบ่อยก็ชิน ไปเอง  เมื่อชินแล้วก็กลายเป็น 

นิสัย  ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็แก้ ไขยาก  คอยแต่จะ ไหลลง ไปตามนิสัยที่เคยท�าอยู่เสมอ  ถ้าเป็นฝ่ายดีก ็
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นบัวนัคล่องแคล่วแกล้วกล้าขึน้เป็นล�าดบั  ฉะนัน้ เดก็ ๆ  ทีแ่รกเกดิพ่อแม่ทีฉ่ลาดจงึต้องพยายามอบรม 

ในทางที่ดีก่อนจะสายเกิน ไป  และหาพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมาบ�ารุงรักษา ไม่ ให้ปล่อย ไว้ตามยถากรรม  

เพราะเด็กเริ่มศึกษาวิชาหลักธรรมชาติมาแต่อ้อนแต่ออก ไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือน ไปเรียนที่ 

โรงเรียน  หลักวิชาธรรมชาตินี่แลเป็นวิชาที่ฝังนิสัยเด็ก ได้ดีกว่าวิชาแขนงอื่น ๆ   เพราะมีอยู่ทั่ว ไป 

ทั้ง ในบ้านนอกบ้าน  ในสถานที่เรียนและนอกสถานที่เรียน  

 เด็กสามารถเรียนและจดจ�า ได้ทุกกาลสถานที่ที่สิ่งนั้น ๆ  มาสัมผัสทางทวาร  อายตนะ

ภายนอก คือ รูป เสียง เป็นต้น  นั่นแลเป็นเหมือนแผ่นกระดานและตัวหนังสือที่เต็ม ไปด้วย 

ความหมายด ี– ชัว่ต่าง ๆ   ท้ังจากเด็กด้วยกัน  ทัง้จากผู้ ใหญ่ชาย – หญิง ไม่เลือกหน้า  ท้ังจาก โรงหนงั 

โรงละครและ โรงอะ ไรต่าง ๆ  ที่มีอยู่ทั่ว ไป  ไม่มีวันเวลาบกพร่อง  หลักธรรมชาติเหล่านี้แลเป็นครู

เครื่องพร�่าสอนเด็ก ๆ  ที่พร้อมอยู่แล้ว ในการส�าเหนียกศึกษา ได้เป็นอย่างดี  และมีการรับถ่ายทอด 

ไปตลอดสาย  ถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็พา ให้เด็กชั่ว ได้จริง  ถ้าเป็นฝ่ายดีก็พา ให้เด็กดี ได้จริง  การเห็น 

การ ได้ยินอยู่บ่อย ๆ   เด็กย่อมถือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ไปวันละเล็กละน้อย  นาน ไปก็กลายเป็นนิสัย  

ไปเอง  

 ถ้าลง ได้เป็นนิสัยแล้ว ไม่ว่าทางชั่วทางดีย่อมมีทางระบายออก ได้ทาง ไตรทวาร  ไม่ยากเย็น

อะ ไร  ที่คนชั่วท�าชั่ว ได้ง่ายและติด ใจ ไม่ยอมลดละแก้ ไขก็ดี  คนดีท�าดี ได้ง่ายและติด ใจกลายเป็น 

คนรักศีลรักธรรม ไปตลอดชีวิตก็ดีก็เพราะหลักนิสัยเป็นส�าคัญ  ล�าพังการฝืนท�าทั้งที่นิสัย ไม่อ�านวย

มาก่อนย่อมลดละปล่อยวาง ได้ง่าย  จนกว่าจะปรากฏผลเป็นน�้าเชื่อมที่มีรสดื่มด�่าแก่ ใจแล้วนั่นแล  

จึงจะเกิดความพอ ใจ ในงานนั้น ๆ   ทั้งชั่วและดี  ไม่ยอมปล่อยวางอย่างง่ายดาย  ฉะนั้น หลักนิสัย 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก ในตัวบุคคลและสัตว์  การท�าอะ ไรจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งแก้ ไข ได้ยาก  

จึง ไม่ควรท�าแบบสุ่มเดา โดยมิ ได้ ใคร่ครวญ ให้รอบคอบก่อน  

 เราพอทราบ ได้จากการฝึกฝนตน ในทางที่ดีจนเคยชินต่อนิสัย เช่น การเที่ยวที่มีเหตุผล 

ควรเที่ยว  การจ่ายทรัพย์เพื่อประ โยชน์แก่ตนและครอบครัวอย่างมีเหตุผล  การรับประทานเป็น 

เวล�่าเวลา ไม่พร�่าเพรื่อ  การหลับและการตื่นนอนตามเวลา  การฝึกมรรยาทและความประพฤติ  

ในทางดี  พยายามฝึกฝนด้วยความสน ใจ ไม่ลดละจนเป็นนิสัยเคยชินแล้ว  ย่อมสะดวกราบรื่นต่อ 

ตัวเอง ในวาระต่อ ไป ไปเอง  ไม่ต้องฝืนกันอยู่เรื่อย ไปเหมือนขั้นเริ่มแรก  เพียงเท่านี้ก็พอทราบ ได ้

ว่านิสัยเป็นสิ่งที่ฝึก ได้ ไม่เหลือบ่ากว่าแรง  เป็นแต่ควร ใช้ความเพียรพยายามบ้าง ในเบื้องต้น  การ

ฝึกเด็กหรือเราซึ่งเป็นผู้ ใหญ่ก็ฝึก ในท�านองเดียวกัน  เราต้องการของดีคนดีก็จ�าต้องฝึก  ฝึกจนดี   
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จะพ้นการฝึก ไป ไม่ ได้  งานอะ ไร ๆ  ย่อมมีการฝึกกันทั้งนั้น  โลกถึง ได้เรียกกันว่า ฝึกงาน ฝึกสัตว์  

ฝึกคน ฝึกตน ฝึก ใจตลอดมา นอกจากตายเสียเท่านั้นจึงหมดการฝึกกัน  สิ่ง ใดที่ท�ายัง ไม่เป็น 

เมื่อต้องการเป็น ในสิ่งนั้นก็จ�าต้องฝึกและฝึกจนเป็นการเป็นงาน เป็นคนดีสัตว์ดี รวมลง ในค�าว่า 

ฝึกนี้ทั้งสิ้น  จึงควรพิจารณา ให้ถึง ใจ  ปฏิบัติ ให้เกิดผล  ค�าว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน  

ได้น�าเรื่องนิสัยท่ีท่านพระอาจารย์มั่นอธิบาย ให้ฟังมาลงบ้างเล็กน้อย  พอเป็นคติแก่พวกเราที่ 

ก�าลังอยู่ ในข่ายแห่งธรรมนี้   จึงขอยุติ ไว้เพื่อด�าเนินเรื่อง ใหม่ต่อ ไป 

พระอรหันต์มำนิพพำนที่ถ�้ำเชียงดำว  ๓  องค์

 ขณะที่ท่านพักอยู่ ในถ�้าเชียงดาวปรากฏนิมิตต่าง ๆ  ที่ประทับ ใจมากมายหลายนิมิต  แต่จะ

น�ามาลงเท่าที่ควร  คือตอนกลางคืนยามดึกสงัดแทบทุกคืนมีเทวดามาจากเบื้องบนชั้นต่าง ๆ  บ้าง  

มาจากเบื้องล่างที่ต่าง ๆ  บ้าง  มาฟังเทศน์ท่านคืนละ  ๓ พวกบ้าง  ๒ พวกบ้าง  ๑ พวกบ้าง  ตาม

เวลาที่ท่านนัด ให้มา  และมีพระอรหันต์มาสัม โมทนียกถาธรรมเครื่องรื่นเริงกับท่านเสมอมิ ได้ขาด

บ้าง  พระอรหันต์ที่มานั้นต่างองค์ต่างแสดงวิธีนิพพานของตนท่าต่าง ๆ  ให้ท่านดูบ้าง  ทั้งองค์ที่มา

นิพพาน ในถ�้านั้นและนิพพาน ในที่อื่น ๆ  ก็มาแสดง ในที่นั้นบ้าง  พร้อมค�าอธิบายประกอบด้วยขณะที่

แต่ละท่านแสดงวิธีนิพพานท่าต่าง ๆ  ให้ท่านดูและฟังอย่างถึง ใจ  ขณะที่ฟังท่านเล่าก็เกิดความสลด

สังเวชตนและน้อย ใจว่าตนมีวาสนาน้อย  ตาหู ใจก็มีอยู่อย่างท่านแต่ก็ ไม่สามารถเป็นอย่างท่าน ได้  

ทั้งเกิดความปีติ  ทั้งเกิดความน้อย ใจเสีย ใจ  ทั้งหัวเราะ  ทั้งร้อง ไห้  ก็เป็น ไป ในเวลาเดียวกัน   

แต่การร้อง ไห้ ได้พยายามเก็บ ไว้ ในส่วนลึก  ไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย  กลัวหมู่เพื่อนจะว่าบ้า

เพราะขณะนั้นก็เป็นบ้าอย่างลึก ๆ  อยู่แล้ว  

 ค�าสัม โมทนียกถาธรรมที่พระอรหันต์แต่ละองค์แสดงแก่ท่านพระอาจารย์มั่นนั้น  เป็นค�า 

จับ ใจ ไพเราะมาก  ยากที่จะหาค�าพูด ใน โลกมาเทียบ ให้เสมอเหมือน ได้  แม้ผู้เขียนเองก็ ไม่แน่ ใจว่า

จะน�ามาลงตามแบบฉบับของท่านแท้ ได้  จึงขออภัยท่านผู้อ่าน ไว้ด้วยความจน ใจ  ที่พอจับ ใจความ 

ได้จากท่านมีดังนี้  พระอรหันต์ทุกประเภทเป็นบุคคลประเสริฐอัศจรรย์ทั้งแก่ตนและแก่ โลกทั้งสาม 

มีมนุษย์ เทวดา เป็นต้น  จะปรากฏขึ้น ใน โลกแต่ละองค์เป็นของยากล�าบากมาก  รองพระพุทธเจ้า

ตรัสรู้ลงมา  เหมือนขุมทองค�าธรรมชาติจะผุดขึ้นท่ามกลางพระนครหลวงของพระเจ้าจักรพรรดิ   

ไม่เป็นสิ่งจะผุดขึ้น ได้อย่างง่ายดายเลย  ความเป็นอยู่แห่งชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ผิดจาก

ความเป็นอยู่ของ โลก  เพราะมีชีวิตอันสดชื่นด้วยธรรม  แม้ร่างกายจะเป็นสมมุติเหมือน โลก 

ทั่ว ๆ   ไป   แต่ ใจผู้ครองร่างเป็นของบริสุทธิ์   จึงท�า ให้ทุกส่วน ในร่างกายสดชื่น ไปตาม  



201

 ท่านก็เป็นผู้หนึ่ง ในจ�านวนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ ได้ท�าความพยายามกลั่นกรองเชื้อแห่งภพ

ออกจาก ใจจนหมดสิ้น ไป  ได้กลายเป็นบุคคล ไม่มีภพ – ชาติขึ้นมาที่ ใจ  ให้ โลก ได้กราบ ไหว้บูชาเป็น

ขวัญตาขวัญ ใจอีกองค์หนึ่ง  พวกเราจึง ได้มาเยี่ยมแสดงความยินดี  เพราะ ไม่มีบ่อยครั้งนักที่บุคคล

ประเภทนี้จะอุบัติเนื่องจากเป็นความอุบัติยาก  ทั้ง ๆ  ที่ ใครก็อยากเป็นแต่ความอยากท�า ไม่อ�านวย  

ดังนั้น โลกแม้จะเกิดมา ในท่ามกลางที่พึ่ง  มีพ่อแม่ญาติวงศ์ เป็นต้น ก็ตาม  แต่ที่พึ่งเพื่อเกาะ 

เพื่อยึดทาง ใจอันเป็นที่พึ่งส�าคัญนั้น โลกยัง ไม่ค่อยมีกันเลย  สัตว์ โลกเกิดมาอย่างเคว้งคว้างถ่วงตน 

อยู่เปล่า ๆ  มีจ�านวนมากต่อมากเหลือหูเหลือตาจะพรรณนานับอ่าน ได้  พระอรหันต์อุบัติตรัสรู้ขึ้น 

แต่ละองค์  จึงเป็นของอัศจรรย์และท�าประ โยชน์แก่ โลกทั้งสาม ได้มาก  ท่านเองก็ปรากฏว่าท�า 

ประ โยชน์แก่มนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม ได้อย่างกว้างขวางมากมาย  เพราะท่านบรรลุถึงความ

บริสุทธิ์และแตกฉานทางภาษา ใจ  ซึ่งเป็นภาษาส�าคัญกว่าภาษา ใด ๆ   ใน โลกทั้งสาม  พระพุทธเจ้า

ทุกพระองค์และพระอรหันต์บางประเภทต้อง ใช้ภาษา ใจช่วยท�าประ โยชน์แก่ โลก  เพราะภาษา ใจ

เป็นภาษากลางของสัตว์ โลกผู้มีวิญญาณรับรู้  การสั่งสอนสัตว์ โลกประเภทกายทิพย์  (กายที ่

ไม่ปรากฏด้วยตาเนื้อ)  ต้อง ใช้ภาษา ใจล้วน ๆ  ติดต่อและแสดงอรรถธรรม  ผู้รู้ภาษา ใจด้วยกัน 

ย่อมเข้า ใจ ได้ง่ายและ ได้รับประ โยชน์รวดเร็วกว่าธรรมดาอยู่มากดังนี้  

 พอจบสัม โมทนียกถาธรรมแล้วก็แสดงวิธีนิพพานท่าต่าง ๆ   ให้ท่านดู  แทบทุกองค์ ในบรรดา

พระอรหันต์ซึ่งมาเยี่ยมท่านที่แสดงธรรมเครื่องรื่นเริงและแสดงท่านิพพาน ให้ดู  บางองค์ก็แสดง 

ท่านั่งขัดสมาธินิพพาน  บางองค์ก็แสดงท่าสีห ไสยาสน์คือนอนตะแคงข้างขวานิพพาน  บางองค ์

ก็แสดงท่ายืนอยู่กลางทางจงกรมนิพพาน  บางองค์ก็แสดงท่าเดินจงกรมนิพพาน ในท่าต่าง ๆ  กัน   

ที่แสดงท่านั่งกับท่านอนสีห ไสยาสน์นิพพานมากกว่าท่าอื่น ๆ   ที่แสดงท่ายืนนิพพานและท่าเดิน

จงกรมนิพพานมีน้อยมาก  

 องค์ท่ีแสดงท่านั่งและท่านอนนิพพานก็แสดง ให้เห็นชัด ไปตลอดสายจนถึงอวสานสุดท้าย  

พอสิ้นวาระของการแสดงท่าแล้ว  องค์นั่งนิพพานก็ล้มผ็อยลง ไปราวกับปุยนุ่น  ร่างกายทุกส่วน 

ก็หยุดท�างานและนิ่งแน่ว ไปเลย  องค์ที่แสดงท่านอนสีห ไสยาสน์นิพพาน  ท่านว่าสังเกต ได้ยาก  

มองเห็นลมหาย ใจเพียงขณะเริ่มแรกแสดงท่าเท่านั้น  จากนั้น ไปลมก็ละเอียด  อวัยวะทุกส่วน ไม่

กระดุกกระดิกเลย  มีแต่ท่าอันสงบเหมือนคนนอนหลับ  จากนั้นก็เงียบ ไปเลย  องค์แสดงท่ายืน

นิพพานก็ยืน ในลักษณะร�าพึง  เอามือขวาทับมือซ้าย  ตั้งกายตรง  ตาทอดลงพอประมาณ  ตา 

ทั้งสองหลับสนิท  มีอาการร�าพึงอยู่ครู่หนึ่ง  แล้วก็ค่อย ๆ  ล้มแบบย่อตัวลงนั่งกองอยู่กับพื้น  แล้ว

ค่อย ๆ  ล้มจากท่านั่งลง ไปนอนกับพื้นอย่างเบา ๆ  ราวกับส�าลี  ส่วนองค์ที่แสดงท่าเดินจงกรมนิพพาน
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ก็เดินกลับ ไปกลับมาราว ๖ – ๗  รอบ  แล้วก็ค่อย ๆ  ล้มผ็อยลง ไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเบา ๆ   แล้วก็

นิ่งแน่ว ไปเลยเช่นเดียวกัน  

 ทุก ๆ  องค์ที่แสดงวิธีนิพพาน ในท่าต่าง ๆ  กันนั้น  มาแสดงต่อหน้าท่านโดยห่างกันประมาณ

วาหรือวาเศษเท่านั้น  ท�า ให้มองเห็น ได้อย่างชัดเจนและประจักษ์ ใจตลอดมา  ฟังแล้วอดน�้าตาร่วง 

ไม่ ได้  ต้องหันหน้าเข้าฝาทันทีที่รู้สึกมีอาการแปลกเกิดขึ้น ในขณะนั้น  มิฉะนั้นก็จะปล่อยอะ ไร 

ออกมา  ท�า ให้เกิดเรื่อง ใหญ่และอาจเป็นประวัติต่อท้ายท่าน ไปอีกก็ ได้  บรรดาพระอรหันต์ที่มา

แสดงวิธีนิพพานท่าต่าง ๆ   ให้ท่านดูนั้น  แสดงด้วยท่าอันสงบเสงี่ยมงามตามาก  ไม่มีอาการ

กระวนกระวายส่ายแส่เหมือน โลกทั่ว ๆ   ไปเลย  ฟังท่า ไหนก็ล้วนเป็นท่าที่ ให้เกิดความสลดสังเวช

เหลือจะอดกลั้นน�้าตา ไว้ ได้ทุกท่า ไป  เพราะบุคคลอัศจรรย์นิพพานลา โลกสมมุติที่เต็ม ไปด้วย 

ความวุ่นวายยุ่งเหยิงนานาประการจะ ไม่ ให้อัศจรรย์อย่าง ไร  ใครก็ ใครเถิดถ้าลง ได้ประสบอย่างนั้น

เข้าบ้าง   เข้า ใจว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน   จะทนเป็น ใจ ไม้ ไส้ระก�าอยู่ ไม่ ได้แน่นอน

 ที่ถ�้าเชียงดาวมีพระอรหันต์มานิพพาน ๓ องค์  สององค์นอนนิพพาน  แต่อีกองค์หนึ่งเดิน

จงกรมนิพพานและแสดงท่านิพพาน ให้ท่านดูต่อหน้าต่อตาเลย  ทุกองค์ท่ีนิพพาน ในท่าต่าง ๆ   ได้

อธิบายเหตุผลประกอบ ให้ท่านทราบอย่างละเอียดก่อนจะท�าพิธีนิพพาน  ที่แสดงท่ายืนนิพพานและ

ท่าเดินจงกรมนิพพานมี ไม่กี่รูป  ส่วนท่านั่งกับท่านอนมีมากและท่านอนมีมากกว่าท่าอื่น ๆ   ท่าน

พิจารณาทราบว่าพระอรหันต์มานิพพานที่เมือง ไทยเราหลายองค์  เท่าที่จ�า ได้มีดังนี้  นิพพานที่ถ�้า

เชียงดาว ๓ องค์ที่จังหวัดเชียง ใหม่  นิพพานที่หลังเขาวงพระจันทร์ ๑ องค์  นิพพานที่ถ�้าตะ โก   

๑ องค์ที่จังหวัดลพบุรี  นิพพานที่เขา ใหญ่จังหวัดนครนายก ๑ องค์  นิพพานที่วัดธาตุหลวง    

อ�าเภอเกาะคา   จังหวัดล�าปาง  ๑  องค์   ที่จ�า ไม่ ได้ก็ยังมีจึงขออภัย ไว้ด้วย  

 ค�าว่า ‘นิพพาน’ เป็นศัพท์ ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้า  และพระอรหันต์ 

ทั้งหลายที่สิ้นกิเลสและภพ – ชาติภาย ใน ใจแล้ว โดยเฉพาะ  มิ ได้ ใช้ทั่ว ไป ในสัตว์ โลกผู้ยังมีกิเลส 

ทั้งหลาย  เพราะพวกหลังนี้ยังเป็นผู้สั่งสมภพชาติอยู่ภาย ในอย่างสมบูรณ์  จึง ไม่มีอะ ไรจะควร 

เรียกว่านิพพาน ได้ ในทางสมมุติ  พอตายจากนี้ก็ ไปเกิดที่นั้น  ตายจากที่นั้นก็ ไปเกิดที่ โน้น  ตายจาก

คน ไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าประมาท ในชาติเป็นมนุษย์ ไม่พยายามสร้างความดี ไว้ส่งเสริมเติมต่อ ใน 

ภพ – ชาติต่อ ไป  การเป็นสัตว์ก็มีหลายชนิด ไม่แน่นอน  เพราะทางที่จะ ให้เกิดเป็นสัตว์มีมากกว่า

ทางจะ ให้เกิดเป็นมนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม อันเป็นภูมิสูงเป็น ไหน ๆ   เนื่องจากจิต ใจชอบ

ท�ากรรมชั่วอันเป็นทาง ให้ ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ   ไว้มากกว่าทางดี  ดังนั้น สัตว์ชนิดต่าง ๆ  จึง 
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มีมากกว่ามนุษย์และเทพพรหม  

 แต่จะเป็นสัตว์ชนิด ใดและมนุษย์ เทพ พรหม ประเภท ใด  ก็ล้วนมีสิ่งเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้ง 

พา ให้ต่อต้นต่อแขนงเป็นภพ – ชาติสืบต่อ ไป ไม่มีทางดับสนิท ได้  จึง ไม่เรียกว่านิพพาน  ส่วนท่าน 

ที่สิ้นกิเลสภาย ใน ใจ โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นความดับสนิทอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่  ท่าน

เหล่านี้แลเป็นผู้ควร ได้รับค�าว่านิพพาน โดยเฉพาะ  ไม่มีทางเป็นอย่างอื่น  เพราะหมดทางเกี่ยวเกาะ

วกเวียน  ขณะจะนิพพานก็มิ ได้มีความกังวลห่วง ใยกับสิ่ง ใด ๆ   กระทั่งขันธ์ที่ก�าลังจะแตกทลาย 

 ในขณะนั้นอยู่แล้ว  ทั้งนี้เพราะ ใจท่านหมดค�าว่าห่วงว่าหวง ทั้งภายนอกภาย ใน ทั้ง ใกล้ทั้ง ไกล  

โดยตลอดทั่วถึง  

 ขณะจะลา โลกแห่งขันธ์ก็ลากันแบบดับสนิท ไม่มีความสะทกสะท้านหวั่น ไหว  ทั้งมิ ได้คิดว่า

จะ ไปอยู่ โลกนั้น  จะมาอยู่ โลกนี้  จะ ไปเสวยผลดีอย่างนั้น  จะมาเสวยผลชั่วอย่างนี้  อันเป็นการ 

ท�า ใจ ให้กระเพื่อมขุ่นมัว  แต่เป็นความคงที่และพอตัว โดยสมบูรณ์ของจิตดวงวิมุตติหลุดพ้นแล้ว  

มิ ได้คอยรับส่วน ได้ – ส่วนเสียของสมมุติ  มีขันธ์เป็นต้นแต่อย่าง ใด  เป็นผู้ปราศจากกาลสถานที่ 

ไม่มีสมมุติแม้ปรมาณูเข้า ไปเกี่ยวข้องกับ ใจดวงบริสุทธิ์ล้วน ๆ  แล้ว  นี่แลท่านเรียกว่านิพพานของ

ท่านผู้สิ้นความกังวลหม่นหมอง  ขณะครองขันธ์อยู่ก็มิ ได้เศร้า โศก  ขณะวิ โยคพลัดพรากจาก ไป 

ก็มิ ได้เสีย ใจ เคยเป็นอยู่อย่าง ไรก็เป็น ไปอย่างนั้น  ฉะนั้น ค�าว่านิพพาน จึงเป็นค�าพิเศษส�าหรับ 

ท่านผูเ้ป็นบคุคลพิเศษจะครอง โดยเฉพาะ  ไม่มีผู้ ใดจะกล้าเข้ายดึครอง ได้ถ้า ไม่ท�า ใจ ให้บรสิทุธ์ิ โดย 

สิน้เชงิก่อน  ไม่เหมือนสมบัติอื่นซึ่งอาจมีเจ้าอ�านาจเข้ายึดครอง ได้ทั้งที่เจ้าของ ไม่ยินยอม  เช่น  

เรือกสวน ไร่นา เป็นต้น  ใครอยากเป็นเจ้าของเข้ายึดครองก็พยายามสร้างเอาเอง  รอนั่งเซ็น 

นอนเซ็นเอาเฉย ๆ  คง ไม่มีหวังตลอดกาล  

 ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นเจ้าของประวัติที่ ได้รับค�ายกย่องชมเชยและเลื่อม ใสจากหมู่ชนแทบ

ทั่วประเทศเขตแดน  และ ได้รับธรรมเครื่องรื่นเริงจากพระอรหันต์ทั้งหลายก็เพราะท่านเชื่อธรรม   

ท�าจริง  จึง ได้พบเห็นแต่ของจริง  ของปลอม ไม่มี ใน ใจท่าน  แม้ชีวิตร่างกายจะเป็นของจอมปลอม

หลอกลวงตามธรรมชาติของมัน  ท่านก็ปลดปล่อย ไว้ตามเรื่อง  มิ ได้ยึดถือแบกหาม ไปด้วย  สิ่งที่

เป็นท่านอย่างแท้จริง ไม่แปรผันก็คือธรรมของจริงที่เห็นแล้ว  ธรรมนั้นจริงอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีอดีต

อนาคตเข้า ไปท�าลาย ได้เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ถูกท�าลายด้วยกาลของมันเองตลอดมา
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ธรรมโอสถ

 ท่านพักอยู่ ในป่า ในเขาลึก จังหวัดเชียง ใหม่  ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้ง  บางคราว

แทบเอาตัว ไม่รอดจนหมอ ไม่รับรอง  ถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหาย ใจอยู่กับยากับหมอแบบ ไม่มี

จมูกของตนเองเป็นที่หาย ใจก็คงจะผ่าน ไปนานแล้ว  แต่ท่านเองยังพอรอดตัวมา ได้ด้วยอ�านาจ

ธรรม โอสถเยียวยารักษา ไว้ ได้  ทุกครั้งที่ป่วย ไข้ ได้ทุกข์ต่าง ๆ   ท่านว่า ธรรม โอสถ ต้องเกิดมา 

พร้อมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน ในทันทีทัน ใด ไม่รอชักช้า  ท่านอาจารย์มั่นมีนิสัยอย่างนั้น  ปรกติ

ท่าน ไม่ค่อยชอบเกี่ยวข้องกับหยูกยาเท่า ไรนัก  แม้ตกมาวัยชราก�าลังวังชาลดราร่วง โรยลงเป็น

ล�าดับ  ท่านก็ยังหนัก ในธรรม โอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขันธ์อยู่เสมอมา  ครั้งหนึ่งท่านพักอยู ่

 ในเขากับพระ  ๓  องค์ด้วยกัน  ซึ่งที่นั้นชุกชุม ไปด้วย ไข้ป่า  เผอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็น ไข้จับสั่น 

ขึ้นมา  แม้ยาเม็ดหนึ่งก็ ไม่มีรักษากัน  เวลาจับ ไข้แล้วตั้งวันก็ ไม่สร่าง  ตอนเช้าตอนเย็นท่าน 

อาจารย์ ไปเยี่ยม ไข้และ ให้อุบายต่าง ๆ  เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระงับ ไข้  ดังที่ท่านเคย ได้ผลมาแล้ว

เสมอ  แต่พระองค์น้ัน ไม่สามารถพิจารณาตามท่าน ได้  เพราะภมิูจิตภมิูธรรมต่างกนัมาก  เวลา 

จบั ไข้ท ีไรต้องปล่อย ให้สร่างเอง   ไม่มีอุบายพิจารณาแก้ ไขพอ ไข้ลดลงบ้างเลย  

 ท่านอาจารย์เองคงนึกร�าคาญ  เลยท�าเป็นดุเอาเสียบ้างว่า  ท่านนี้มีแต่ชื่อว่ามหา ๆ  แต ่

ความรู้ที่เรียนมา ไม่เห็นเป็นประ โยชน์อะ ไรเลย  ช่วยแก้ ไขบรรเทาตัวเอง ในเวลาจ�าเป็นบ้างก็ ไม่ ได้  

ท่าน ไปเรียน ให้เสียกระดาษเปล่า ๆ   และเอาแต่ชื่อมหาเปล่า ๆ  มาท�า ไม  การเรียนความรู้ทุกแขนง

ต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเอง  แต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ประเภท ใดก็ ไม่รู ้  จึง ไม่เห็นเกิด 

ประ โยชน์อะ ไรเลย  เจ้าของเป็น ไข้แทบตายอยู่แล้วความรู้ที่เรียนมา ไม่เห็นมาช่วยบรรเทา ให้เบาลง

บ้างเลย  ท่านเรียนมาเพื่ออะ ไรกันแน่ผมยังแปล ไม่ออก  ผม ไม่เห็น ได้เรียนเป็นมหาเปรียญอะ ไร  

แม้ประ โยคเดียวก็ ไม่ ได้กับเขา  มีแต่กรรมฐานห้าที่อุปัชฌายะมอบ ให้แต่วันอุปสมบทเท่านั้นติดตัว

อยู่ทุกวันนี้  ก็ยังพอรักษาตัว ได้ ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากแต่ก็อ่อนแอมาก  ท่านนี่

อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่ ไม่ ได้รับการศึกษาเลย  ผู้ชายทั้งคน มหาทั้งองค์  ท�า ไมจึงอ่อนแอนัก   

เวลาเป็น ไข้ ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ธรรมแฝงอยู่บ้างเลย  ควรเอาเครื่องของผู้ชาย

ทั้งหมด ไปมอบ ให้ผู้หญิงเสีย  แล้ว ไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวม ใส่เข้า ไป  จะ ได้เป็นผู้หญิง ไป

เสียทั้งคน  ไข้ก็อาจจะลดลงบ้างเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรง  มาเยี่ยม

ที ไรแทนที่จะเห็นท่าทางองอาจกล้าหาญพอ ให้เบา ใจด้วยบ้าง  แต่กลับเห็นแต่ความ ใจน้อยอ่อนแอ

เป็นประจ�าเรื่อยมา  กรรมฐานและมหานั้นเรียนมาท�า ไมไม่พิจารณาบ้าง  ท่านว่าทุกขังอริยสัจจัง
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นั้นหมายความว่าอย่าง ไร  หมายความว่า ให้อ่อนแอและเวลาเป็น ไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้อง ไห้คิดถึง

พ่อถึงแม่อย่างนั้นหรือ  ถ้าเช่นนั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมล่ะซิ  เพียงทุกขเวทนาเกิดจาก ไข้เท่านี้ 

ก็จะทน ไม่ ไหว  บทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริง ๆ  จะ ไม่ล้มละลาย ไปแบบ ไม่เป็นท่าล่ะหรือ  เราเริ่ม  

ไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แล้วจะเห็นสัจจธรรม  มีทุกขสัจจ์ เป็นต้น เป็นของจริง ได้อย่าง ไร  ผู้จะพ้นจาก 

 โลกสมมุติต้องเห็นสัจจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วน  แต่นี้เพียงทุกขสัจจ์เริ่มตื่นนอนออกล้างหน้า 

ล้างตากระตุกกระติกนิดหน่อยเท่านั้น   ก็เริ่มยอมอย่างหมอบราบ   แล้วจะ ไปที่ ไหนกัน ได้เล่า

 พอท่าน ให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูจบลงนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง  มอง ไปเห็นท่านมหา

องค์นั้นก�าลังร้อง ไห้น�้าตา ไหลออกมาเปียกหน้า  ท่านเลยหาอุบายหนี ไป ในขณะนั้นและก่อนจะ ไป

ท�าท่าปลอบ โยนว่า  ไม่เป็น ไรเดี๋ยวหาย  ผมก็แกล้งว่า ให้ท่านมหา ไปอย่างนั้นเอง  แล้วก็ ไปที่พัก

 พอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนาน ใหม่  ขนานท่ี ให้ ไปแล้วอาจจะแรง ไปบ้าง 

ส�าหรับคน ไข้รายนีท่ี้ ใจ ไม่เข้มแข็งพอ  เช้าวนัหลงัและคราวต่อ ไปท่านเปลีย่นยาขนาน ใหม่ โดยสิน้เชิง  

คอืม ิได้น�ากิริยานัน้มา ใช้อีกต่อ ไปเลย  คราวนีมี้แต่แสดงอาการปลอบ โยนเอาอกเอา ใจ ใหญ่คล้ายกบั 

ไม่ ใช่ท่านอาจารย์มั่นคนเก่าเลย  พูดจาด้วยถ้อยค�า ไพเราะอ่อนหวานเหมือนน�้าอ้อยน�้าตาลเป็น 

กระสอบ ๆ   ทุ่มเทลงทุกเช้าทุกเย็นจนหวานหอม ไปทั่วบริเวณเหมาะแก่ โรคอ่อนแออย่างบอก ไม่ถูก  

ทั้งสังเกตคน ไข้อาการดีขึ้นหรือทรุดลง  ทั้งวางยาเคลือบน�้าตาลทุกเช้า – เย็นจนเห็นผลประจักษ์ ใจ  

ทั้งคน ไข้คนดีมีความสุข โดยทั่วกัน  คน ไข้ก็ค่อยหายวันหายคืน ไปเป็นล�าดับจนหายสนิท  แต่กิน

เวลาหลายเดือนกว่าจะหายขาด ได้  นับว่ายาขนานสุดท้าย ได้ผลดีเกินคาด  นี่คืออุบายท่านที ่

เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภาย ใน  พลิก ได้ทุกท่าทุกทาง  ไม่จนสติปัญญาน�ามา ใช้ ได้ 

ทุกกรณี  จึงควรถือแบบฉบับของชาวเราผู้ก�าลังแสวงหาความฉลาด ใส่ตน  ที่น�ามาลงก็เพื่อท่านที่

สน ใจ ได้อ่านบ้าง  อาจเกดิประ โยชน์เท่าทีค่วรเพราะเป็นอบุายวธีิของท่านผู้ฉลาดมีปัญญาหลกัแหลม   

ไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า

 ตามปรกตินิสัยท่านพระอาจารย์มั่น  เวลาเข้าที่คับขันจนมุมท่านชอบคิดค้นด้วยสติปัญญา 

ไม่อยู่เฉย ๆ   เช่น เวลาเจ็บ ไข้หรือเวลาพิจารณา ไปเจอเอากิเลสตัวส�าคัญเข้าจนหาทางออก ไม่ ได้  

นั่นแลคือเวลาคับขัน  จิตจะนิ่งนอน ใจอยู่ ไม่ ได้  ต้องหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืน  จนเกิดอุบายปัญญาน�ามา 

แก้ ไขทันเหตุการณ์และผ่าน ไป ได้เป็นพัก ๆ   ไม่จนมุม  ท่านเคยเห็นผลท�านองนี้ตลอดมาแต่เริ่มออก

ปฏิบัติจนอวสาน  เวลามีพระ ไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บ ไข้ ได้ป่วยขึ้นมา  ท่านมักจะเตือน 

ด้วยอุบายต่าง ๆ  เพื่อระงับอาการ ไม่ ให้หนัก ไป ในทางหยูกยาจนเกิน ไป  และเพื่อเกิดอุบายต่าง ๆ  
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อันเป็นวิธีพิจารณาธรรม ไปด้วย ในขณะเดียวกัน  ท่านถือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ในกาย ใน ใจเป็น

เรื่องของสัจจธรรม โดยตรง  ต้องพิจารณา ให้รู้ ในสิ่งที่ควรจะรู้ ได้  ไม่ปล่อย ให้ทุกข์ย�่ายีอยู่เปล่า ๆ   

เหมือนคน ไม่ ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลย  

 เฉพาะท่านเองเคย ได้อุบายต่าง ๆ  จากการป่วยมาเป็นล�าดับ  ไม่เคยปล่อย ให้ทุกขเวทนา 

ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยต่าง ๆ  ย�่ายีอยู่เฉย ๆ   โดยมิ ได้พิจารณา ให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถ  

เวลาเช่นนั้นท่านถือเป็นความจ�าเป็นท่ีต้องพิจารณาจนสุดความสามารถ  เพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติ

ปัญญาว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือมีความล้มเหลว ไปอย่าง ไรบ้าง  แล้วแก้ ไข

ดัดแปลงกัน ใหม่จนเป็นที่พอ ใจ  ว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู ่

สงครามคือความทุกข์ทรมาน  ใจ ไม่มีความหวั่นเกรงต่อความจริง คือ ทุกขสัจจ์  อันเป็น 

สัจจธรรมของจริงทุกส่วน  สติปัญญาก็ท�าหน้าที่ทันกับเหตุการณ์  ไม่มีความสะท้านหวั่น ไหวกับ

พายุคือทุกข์ที่ โหมกันมาทุกทิศทุกทางเบื้องบนเบื้องล่าง  ด้านขวางสถานกลาง  สามารถพิจารณา

ตะล่อมเข้ามาสู่หลักความจริง ได้ โดยตลอด  

 ดังนั้นท่านจึงชอบ ใช้อุบายแก่บรรดาศิษย์หนัก ไปทางพิจารณาทุกขเวทนา  เพราะเป็นการ

ฝึกซ้อมสติปัญญาศรัทธาความเพียร ให้เข้มแข็งแกล้วกล้า  เวลาเอาจริงเอาจังคือขณะขันธ์จะแตก 

จะไม่ต้องกลัวมหันตทุกข์ที่แสดงตัวอย่างเต็มที่ ในเวลานั้น  ผู้พิจารณาจนรู้เท่าทันขันธ์ดังกล่าวนี้   

อยู่ก็สบาย  ตายก็มีชัยชนะ  สมกับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคน  คือเราเองซึ่งเป็น 

คน ๆ  หนึ่ง   ไม่ต้องเป็นยอด ใครที่ ไหน   ได้เราและเป็นยอดเราแล้วเป็นพอตัว

ท่ำนมีทั้งหูทิพย์ ตำทิพย์ และปรจิตตวิชำ

 ท่านอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ได้ทั้งภายนอกภาย ใน  ความเพียร  ความอดทน  

ความอาจหาญ  ความฉลาดภายนอกภาย ใน  ความสัน โดษและมักน้อย  นับว่าท่านเป็นเยี่ยม ใน

สมัยปัจจุบัน  ยากจะมีลูกศิษย์คน ใดล�้าหน้าท่าน ไป ได้  ท่านมีทั้งหูทิพย์  ตาทิพย์  และปรจิตตวิชา  

คือฟัง ได้ทั้งเสียงสัตว์ เสียงมนุษย์ เสียงภูตผี เทวบุตรเทวดา อินทร์ พรหม ยม นาค  เห็น ได ้

ทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและวัตถุหยาบ  ทั้งที่เป็นกายทิพย์ เช่น เปรตผี เทวดา เป็นต้น  รู้ ได้ทั้ง 

จิตสัตว์จิตมนุษย์ว่ามีความเศร้าหมองผ่อง ใสประการ ใด  ตลอดความคิดปรุงต่าง ๆ  ที่คิดอยู่ภาย ใน   

บางครั้งแม้เจ้าตัวผู้คิดขึ้นเองก็ ไม่รู้ว่า ได้คิดอะ ไร ไปบ้าง  เพราะเปิดทาง ให้ความคิดนึก ไหลออก 

สู่อารมณ์ต่าง ๆ  อยู่ตลอดเวลา โดย ไม่มีสติควบคุมรักษาบ้างเลย  กระทั่ง ได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิง 
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ทักขึ้นมาถึงระลึก ได้  บางรายก็ยังมัวเซ่อ ไม่ทราบว่าท่านพูดอะ ไร ให้ตัวบ้างก็ยังมี  จึงน่าสลดสังเวช

อยู่มากส�าหรับรายเช่นนั้น  เวลาอยู่กับท่าน ไม่จ�าต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ ได้  เพียงอยู่ภาย ในวัด 

หรือ ในส�านักเดียวกับท่านกพ็อแล้ว  ขณะคดิคะนอง ไปต่าง ๆ   แบบปล่อยตวั ไม่มีสต ิ เวลามาหาท่าน 

จะ ได้ยนิค�าพดูแปลก ๆ  ออกมา ในเวลา ใดเวลาหนึ่งจน ได้  ยิ่ง ไปหาญคิดเรื่องลึกลับ ในเวลาอยู่ต่อ

หน้าท่านด้วยแล้ว  จะเป็นเวลาท่านก�าลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตาม  เวลาสนทนาธรรมกันอยู่ก็ตาม  

หรือเวลาอื่น ใดก็ตาม ในเวลานั้น  จะ ได้ยินค�าพูดหรือค�าตอบเป็นเชิง ไม้เรียวหรือเป็นอุบายแปลก ๆ

อย่าง ใดอย่างหนึ่งออกมาจน ได้  นอกจากท่านขี้เกียจเท่านั้น  จึงปล่อย ไปตามกรรม ในบางคราว

 ตามท่ีพระอาจารย์ท้ังหลายที่เป็นลูกศิษย์และเคยอยู่เชียง ใหม่กับท่านเล่า ให้ฟังถึงเรื่อง 

หูทิพย์ ตาทิพย์ และปรจิตตวิชาของท่านว่าน่าอัศจรรย์และน่ากลัวมาก  เฉพาะปรจิตตวิชารู้สึกว่า

ท่านรวดเร็วมาก  ใครคิด ไม่ดีขึ้นที่ ใดขณะ ใดเป็น ได้การทันทีแทบทุกครั้ง  ฉะนั้น เวลาอยู่กับท่าน

ต่างองค์ต่างระวังส�ารวมอินทรีย์อย่างเต็มที่  ไม่เช่นนั้นต้อง โดนแน่  ไม่มีทางปิดบังหรือหลีกเลี่ยง 

ได้  บางครั้งมีพระบางองค์คิดเรื่องท่านดุอยู่ โดยล�าพังตนเอง  เหตุที่จะคิดก็เพราะกลัวท่านมาก   

พอมาหาท่าน  ท่านกเ็ริม่ตอบปัญหาทนัทว่ีา  แทบทกุสิง่ ไม่ว่าอาหารหรอืทีอ่ยูเ่คร่ือง ใช้สอยนุง่ห่มต่าง ๆ  

ก่อนจะส�าเร็จรูปมา ใช้ประ โยชน์ ได้ต้องผ่านการจัด การท�า การหุง การต้ม การฟัน การถาก 

การเลื่อย การ ไส การปัก การทอ มาอย่างเต็มที่มิ ใช่หรือ  อยู่ ๆ  ก็ส�าเร็จรูปออกมา ให้อยู่กิน 

ใช้สอยอย่างสบาย ไปเลยอย่างนั้น ไม่เคยมี  เพราะ โลกนี้เป็น โลกสร้างอยู่สร้างกิน  มิ ใช่ โลกนอน 

อยู่เฉย ๆ  แล้วก็เกิดมาเอง  เห็นแต่คนตายเท่านั้นเองที่นอนอยู่เฉย ๆ   ไม่ต้องท�าอยู่ท�ากิน  ไม่ต้อง

ดัดแปลงแต่งมรรยาทความประพฤติ  ไม่ต้องมีครูอาจารย์ดุด่าสั่งสอน  ก็เรายัง ไม่ตายและยัง

แสวงหาครูอาจารย์ ให้อบรมสั่งสอนอยู่  แต่แล้วก็กลัวอย่าง ไม่มีเหตุมีผลและคิดว่าท่านดุท่านด่า   

ถ้าท่าน ไม่ว่าอะ ไรเลย  ก็จะคิด ไปว่าท่าน ไม่สั่ง ไม่สอน  ก็ยิ่งจะร้อนเข้า ไปอีก  เลย ไม่มีอะ ไรพอดี   

มีแต่เรื่องคิดแบบ โดดขึ้น โดดลง  ท�านองวานรตัว โดดอยู่บนกิ่ง ไม้  โดด ไป โดดมาถูกกิ่ง ไม้ผุก็ลง 

นอนกับพื้นเท่านั้นเอง  เราจะเอาแบบ ไหน  จะเอาแบบ โดดกิ่ง ไม้ผุ  หรือจะเอาแบบพระผู้มีครู

อาจารย์คอยบอกกล่าวสั่งสอน  บางทีก็ถามเจ้าของต้นเหตุเสียเอง  เผื่อ ได้สติระลึกรู้ตัวว่า ได้คิด

อย่าง ไร ไปบ้าง  บางครั้งก็อธิบายเปรียบเปรย ไปธรรมดา  แต่รวมแล้วก็เพื่อเจ้าตัว ได้ระลึกรู้ ใน 

สิ่งที่คิด ไปแล้วนั้นว่า ไม่สูญหาย ไป ไหน  ยังกลับมา ให้เจ้าของ ได้ฟังอีก  ทั้งยัง ได้รู้ความผิด – ถูก 

ของตัว  คราวต่อ ไปจะ ได้ระวังส�ารวม  ไม่คิดแบบเปิด โปง ไปถ่ายเดยีว  
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 บางครั้งท่านเทศน์อย่างเผ็ดร้อน  และ ในบางขณะยัง ได้ยกเอาองค์ท่านออกเป็นหลักฐาน  

ในทางความเพียรเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวอาจหาญ ไม่กลัวตายก็มี  เพื่อปลุก ใจบรรดาศิษย์ ให้มีแก่ ใจ  

โดยเทศน์เป็นเชิงว่าถ้า ใครกลัวตายเพราะความเด็ดเดี่ยวทางความเพียร  ผู้นั้นจะต้องกลับมาตาย 

อีกหลายภพหลายชาติไม่อาจนับ ได้  ส่วนผู้ ใด ไม่กลัวตายผู้นั้นจะตัดภพ – ชาติ ให้น้อยลงถึงกับ ไม่มี

ภพ – ชาติเหลืออยู่และผู้นั้นแลจะเป็นผู้ ไป ไม่กลับหลังมาหาบทุกข์อีก  ตัวผมเองสลบ ไปถึง ๓ หน  

เพราะความเพียรกล้าเวทนาทับ โถม  ยัง ไม่เห็นตายและยังรอดมาเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะอยู่ ได้   

หมู่เพื่อนท�าความเพียรยัง ไม่ถึงขั้นสลบ ไสลเลย  ท�า ไมจึงกลัวตายกันนักหนาเล่า  ถ้า ไม่ตาย ไป 

พักหนึ่งก่อนก็น่ากลัวไม่เห็นธรรมอัศจรรย์  ใครจะเชื่อหรือ ไม่ผมก็ ได้ท�ามาอย่างนี้  รู้เห็นธรรม 

มาบ้างตามก�าลังก็ด้วยวิธีนี้  แล้วจะ ให้สอนหมู่คณะว่าค่อยเป็นค่อย ไปนะ  ฉัน ให้มาก นอน ให้มาก 

ขี้เกียจ ให้มาก กิเลสจะ ได้กลัว  อย่างนี้ผมสอน ไม่ ได้  เพราะ ไม่ ใช่ทางกิเลสจะกลัว  นอกจากมันจะ

หัวเราะเยาะเอาวันยังค�่า  ว่านึกว่าพากันมาท�าความพากเพียร  แต่แล้วท�า ไมจึงพากันมานอนตาย

อยู่อย่างนี้  ทั้ง ๆ  ที่ยังหาย ใจอยู่  หรือพระพวกนี้พร้อมกันตายด้วยทั้งยังมีลมหาย ใจอยู่อย่างนี้

เท่านั้น   ไม่มีอะ ไรจะน่าชมเชย

 พอเทศน์จบลงก็มีพระองค์หนึ่งคิดขึ้นมาด้วยทิฏฐิ ในเวลานั้นว่า  โอ โฮ้ท�าความเพียรขนาด

ถึงกับสลบ ไปเช่นนั้นมันเกิน ไป  ถ้าจะเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ยัง ไม่ ไปนิพพาน  แม้จะทุกข์อยู่ ใน 

โลกก็ยอมทุกข์มัน ไป  โลกเขาก็ทุกข์เหมือนกันมิ ได้ทุกข์เฉพาะเราคนเดียว  ลงถึงสลบ ไสลแล้ว 

จึงจะ ได้ ไปนิพพานเช่นนี้ ใครจะ ไปสักกี่ร้อยกี่พันองค์ก็เชิญ ไปเถิด  ส�าหรับเราแล้วเป็น ไม่ ไปแน่ ๆ    

เราอยู่ ใน โลกก็ ไม่เห็นทุกข์ถึงกับสลบ  ก็ทุกข์ธรรมดาเหมือน โลก ๆ  เขาทุกข์กัน  แต่ถ้าจะ ไป 

นิพพานต้องสลบเสียก่อนค่อย ไปกัน ได้อย่างนี้  ก็เท่ากับนิพพานคือยาสลบเราดี ๆ  นี่เอง  ใครจะ

อยาก ไป  เราน่ะ ไม่อยาก ไปแน่เพราะ ไม่อยากสลบ  เพียงเห็นเขาสลบก็กลัวจะตายอยู่แล้ว  ยังจะ

ถูกเราเข้าไปอีกคนก็แย่

 อีกพักหนึ่งธรรมเทศนาก็เร่ิมขึ้นอย่างเผ็ดร้อนมากราวกับจะฉีกดิบ ๆ  สด ๆ  เอาทีเดียวว่า

ท่าน.... ไม่เชื่อผมหรือ ?  ท่านเข้า ใจว่าผมมา โกหกเล่น ๆ  อย่างนั้นหรือ ?  ถ้า ไม่เชื่อก็นิมนต์ ไปซะซิ  

จะมาอยู่ ให้หนักส�านักท�า ไม  ท่านมาเอง  ผมมิ ได้นิมนต์ท่านมา  เมื่อ ไม่เชื่อก็ต้อง ไปเอง  อย่า ให ้

ทัน ได้ขับ ไล่  แม้จะอยู่ก็ ไม่เป็นประ โยชน์  เพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามิ ได้ประกาศ ไว้เพื่อสอน 

โมฆบุรุษเช่นท่าน  ความคิดแบบท่าน ไม่ควรน�ามาคิด ในเพศของพระที่ก�าลังอาศัยผ้าเหลืองเป็นอยู่  

เพราะผู้ทรงเพศนี้เป็นเพศที่เชื่อธรรม  แต่ท่านมิ ได้เชื่อผมและเชื่อธรรม  จึงคิดค้านความพ้นทุกข ์

ที่เป็น ไปตามแบบของพระพุทธเจ้า  ที่ ใดสนุกกินสนุกนอน ไม่ต้องท�าความพากเพียร ให้ล�าบากก็
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นิมนต์ท่าน ไปที่นั้น  ถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมของจริงด้วยวิธีนั้น ในสถานที่นั้นก็ขอนิมนต์กลับมา โปรด 

ผมคนกิเลสหนาปัญญาทึบบ้าง  จะยกมือสาธุสุดศอกสุดแขนและขอบบุญขอบคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อมนั่นแล  การสอนผมก็สอนด้วยความจริง  ว่าผู้หวังพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้อาจหาญ ไม่กลัว

ตาย  แต่ท่าน ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง  จึงขอเกิด – ตายเพื่อแบกหามทุกข์อยู่ ใน โลก  ท่านอยาก 

อยู่ ใน โลกกองทุกข์ก็เชญิท่านอยู่ ไป  แต่อย่ามาคดัค้านทางเดนิของธรรมทีเ่ป็นศาสดาสอน โลกแทน

พระพุทธเจ้า  จะเป็นขวากหนามทิ่มแทงพระศาสนาอันบริสุทธิ์  และกั้นทางเดินของหมู่ชนผู้มุ่ง

ตามเสด็จอยู่อย่างเต็ม ใจ  

 ความคิดเห็นแบบท่านนอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนแล้ว  ถ้า ได้ระบายออกทางวาจา

ยังจะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาและประชาชนอย่างมากมาย  ผมเข้า ใจว่าท่านมาบ�าเพ็ญเพื่อส่งเสริม

ตนและพระศาสนา  มิ ได้คิดว่าท่านจะมาคิดท�าลายตนและพระศาสนาตลอดหมู่ชนที่เลื่อม ใสธรรม

ของพระพุทธเจ้า  เพิ่งทราบว่าท่านคือเพชฌฆาตสังหารตนและพระศาสนาอย่างย่อยยับ  ถ้า ไม่คิด

แก้ ไขเสียแต่ขณะนี้ท่านจะเสียคน  และยังจะท�า ให้ผู้อื่นเสียตามท่านอีกมากมาย  ซึ่งน่าสลดและ 

เสียดายอย่างยิ่ง  ในพระประวัติมีว่าก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบ�าเพ็ญพระองค์สลบ ไปสามครั้งนั้น 

ท่านเช่ือว่าเป็นความจริงหรือหาว่าพระองค์ โกหก  ท่านเป็นคนทั้งคนและมาบวชเป็นพระธุดงค์ 

ทั้งองค์  ไม่เชื่อธรรมและเจ้าของพระประวัติแล้วก็หมดคุณค่าทั้งมวล ในตัวคน  เพียงอยู่กับ 

ลมหาย ใจ ไปวันหนึ่งเท่านั้นซึ่ง ไม่ผิดอะ ไรกับคนที่ตายแล้ว  เพราะทิฏฐิพา ให้ตายทั้งเป็น  เหม็น 

ทั้งที่ยังมีลมเดินอยู่ว่าอย่าง ไรล่ะท่าน....จะเลือกทาง ไหนเดินเพื่อความสะดวกราบรื่นปลอดภัย

แก่ตัวเอง  เฉพาะผมแล้ว ไม่มีทาง ให้ท่านเดินยิ่งกว่านี้  นอกจากที่แสดงมานี้เท่านั้น  พระพุทธเจ้า 

และพระสาวกอรหันต์ท่านทุก ๆ  องค์ก็เดินทางนี้  ไม่มีทางพิเศษ ไปกว่านี้  ผมก็เดินตามทางสายนี้

นับแต่วันบวชและปฏิบัติมา   แม้ธรรมที่น�ามาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ ได้มาจากทางสายนี้

 ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อนยิ่งกว่าครั้ง ใด ๆ   พร้อมด้วยเหตุผลประหนึ่งน�้า ไหล ไฟสว่าง ไปทั่ว 

โลกธาตุ  แต่น�ามาลงพอประมาณ  ไม่เต็มตามความจริงที่ท่านแสดง ในเวลานั้น  บรรดาผู้ฟังแทบตัว

จมลงพื้น  ใจสั่นขวัญหาย ไปตาม ๆ  กัน  สติ ไม่อยู่กับตัว  ต่างคนต่างกลัวเพราะ ไม่เคย ได้ยิน ได้ฟังมา 

ในชีวิต  ขณะที่ท่านเทศน์ที่เต็ม ไปด้วยเหตุผลและเผ็ดร้อนอย่างถึง ใจเช่นนั้น  ท�า ให้ผู้ฟังเห็นจริง 

ยอมจ�านนและกลัวท่านมาก  เฉพาะผู้เป็นต้นเหตุก็เห็นจริงตามและยอมตนลง โดยล�าดับ  จนยอม

อย่างหมอบราบ ไม่มีทาง โต้แย้ง  การแสดงก็ค่อย ๆ  ลดความเผ็ดร้อนลงตาม ๆ  กัน  จนเลยลงมาถึง

ขั้นปลอบ โยนเมื่อเห็นผู้นั้นยอมตนแล้ว  พอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้วออกมา  ต่างถาม

กันวุ่นวายว่า  ใครน่ะหาญ ไปคิดเรื่องพิสดารเกิน โลก  ท�า ให้ท่านเทศน์ ใหญ่จนเสียง ไม่เป็นเสียง   



210

จนกลายเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า ไป ได้  ใคร ไปคิดคัดค้านอะ ไรจงั ๆ  กบัท่าน  ท่านถงึ ได้เทศน์ขนาดนี้   

ต้องมี  ถ้า ไม่มีท่าน ไม่เคยเทศน์ถึงขนาดนี้  ความคิดนั้นคง ไปกระทบท่านอย่างแรงจนรั้ง ไม่อยู่   

ท่านถึง ได้เปิดเต็มที่   พระองค์นั้นก็เปิดเผย ให้ฟังดังที่เขียนผ่านมา  

 ตามธรรมดาพระธุดงค์ท่านมิ ได้ปิดบังความคิดความเห็นของตัว  องค์ ใดคิดอย่าง ไรเวลาถูก

ท่านเทศน์ผ่าน ไปแล้วออกมาจากที่นั้น  ขณะถามกันท่านก็เล่า ให้ฟังตามจริง  ท่านเป็นท�านองนี้

แทบทุกองค์  ท่านถือเป็นเรื่องขบขันและ ได้สติ ไปด้วยจากการเทศน์ดุด่าผู้คิดผิด  ยิ่งเวลา ไป

บิณฑบาตหรือ ไปกิจธุระต่าง ๆ   ไปเจอเอาอะ ไรเข้า ในทีต่่าง ๆ  กลบัมา  อารมณ์นัน้ค้างมาและคอย

กระซบิเขย่า ให้คดิอยูเ่สมอ  นัน่แลยิง่ส�าคญัและลงเครือ่งดัดสันดาน  ถึงขนาดจนผู้ฟังด้วยกันต้อง 

ตก ใจกลัว  และหันหน้ามององค์นั้นองค์นี้ ไปรอบ ๆ   ไม่อยู่สงบสุข ได้  เฉพาะตัวการเองมือ ไม้และ

อวัยวะสั่น ไปทั้งร่าง  ทั้งกลัวท่าน  ทั้งละอายหมู่เพื่อน  ตัวแทบหมอบติดพื้นเงยศีรษะ ไม่ขึ้น  พอ

ออกมาก็รุมถามกันอีกและ ได้ความว่า มีผู้ก่อเหตุ ให้ท่านต้องเทศน์จน ได้อย่างนี้เสมอ  คิดแล้วก ็

น่าสงสาร  เพราะ ไม่มีเจตนา  แต่ก็ปุถุชนคนธรรมดาเรา ไม่ ใช่ ไม้แห้ง  ถูกแดดถูกฝนก็ย่อมแสดง

อาการร้อน อาการหนาว ไปบ้าง  ขณะที่คิดนั้นเนื่องจากสติตาม ไม่ทัน  เพราะ ใจเป็นสิ่งที่รวดเร็ว 

ยิ่งกว่าสายฟ้าแลบจึงต้องถูกท่านเข่นบ่อย ๆ   เรื่องปรจิตตวิชาคือการก�าหนดรู้ ใจผู้อื่นนั้น  ท่าน 

รู้สึกรวดเร็วมากเท่าท่ีเคยเห็นมาแล้ว  บรรดาพระทีเ่คยอยูก่บัท่านมาแล้ว ไม่มีทางสงสยัท่านเกีย่วกับ

ความรูป้ระเภทนี ้ ท่านรู้ ได้อย่างรวดเร็วและทักจิตของผู้คิดผิด ได้ โดยถูกต้อง ไม่มีผิด  นอกจากท่าน

ขี้เกียจทักบ่อยก็ปล่อย ไปบ้าง  พอเรา ได้มีเวลาหาย ใจ  มิฉะนั้นคงอัดอั้นตัน ใจตายเป็นแน่  ข้อนี ้

ผู้เขียนเคย โดนบ่อยกว่าเพื่อน   เพราะความ ไม่อยู่เป็นสุขนั่นแลเป็นสาเหตุ  

 ผู้ทนอยู่กบัท่านได้นาน ๆ   ย่อม ได้ก�าลงัทางจติตภาวนามีหลกั ใจม่ันคง  เพราะถกูชบุ ถูกเข่น 

ถูกตบตีอยู่เสมอ  ความท่ีเคยระวังส�ารวม ใจอยู่เป็นนิตย์  ก็ย่อมกลายเป็นผู้มีสติปัญญาขึ้นมา   

และสามารถต้านทานต่อเหตุการณ์ ได้  ถ้าเป็นวิชาทาง โลกก็เรียกว่าเรียนและทดลองกับครูจน 

อยู่ยงคงกระพันชาตรี  คืออยู่ปืนยืนดาบ ไม่สะทกสะท้าน  เพราะฟัน ไม่เข้ายิง ไม่ออก  ถ้าเป็นธรรม

ก็เรียกว่ายืนยงคงที่ต่ออารมณ์ดี – ชั่ว  ไม่กลัวว่าจิตจะหวั่น ไหวพรั่นพรึง  เพราะสิ่งยั่วยวนกวน ใจ  

อยู่อย่างสุค โต ในอิริยาบถต่าง ๆ   แต่ ใจปุถุชนเราพูดถึงนิพพานรู้สึกหดหู่เหี่ยวแห้งพิกล  ไม่ห้าวหาญ

ร่าเริงเหมือนพูดเรื่องงานอื่น ๆ  ที่นั่นที่นี่   ทั้งนี้คงคิดว่า ไม่สนุกสนานรื่นเริง  เพราะ ไม่เคยไป   

ไม่เคย ได้เคยถึงเหมือนสิ่งจ�าเจทั้งหลาย  ไม่จ�าต้องพูดถึงพวกเราที่เป็นลูก ๆ  หลาน ๆ  ว่าไม่อยาก 

ไปนิพพานกัน  แม้แต่พ่อ – แม่  ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านยัง ไม่ค่อยคิดอยาก ไปกัน  ทั้ง ไม่ค่อย

เห็นท่านชักชวนบ้างเลย  อย่างน้อยก็ชักชวนเข้าวัดฟังธรรมจ�าศีลอบรมธรรม ใส่ ใจ  พอเป็น 
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ผู้สงบงามตาบ้างไม่ประพฤติแสลงแทง ใจจนเกิน ไป  เรื่องอื่น ๆ  ท่านยังชักชวนบ้างทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมจนเบื่อจะฟังและปฏิบัติตาม  

 ฉะนั้น  ค�าว่านิพพานคงคิดเดาล่วงหน้ากัน ได้อย่าง ไม่สงสัยว่าจะผิด  ว่านิพพานก็คือเมือง

เงียบนั่นเอง  เพราะ ไม่มีปี่มีขลุ่ยเครื่องขับกล่อมบ�ารุงบ�าเรอและผู้คอยทะนุถนอมเอาอกเอา ใจ  เป็น

เมือง ไร้ชาติขาดรสที่ โลกต้องการเสียทุกอย่าง  จึง ไม่ค่อยมีใครคิดอยาก ไปกัน  กลัวจะ ไปตกนรก

เมืองงบเงียบ  ไม่มองเห็นหน้า ใคร พี่ ป้า น้า อา สัตว์สาราสิงห์ เสียงนกเสียงกา เสียงรถเสียงรา 

เสียงหัวเราะและร้อง ไห้ก็ ไม่มี  เป็นเมืองที่หมดความคาดหมายคลายความทะเยอทะยานอยาก 

เสียทุกอย่าง  ผู้ยังมีความหวังอยู่จึง ไม่อยาก ไปกัน  แม้จะ ไปก็คง ไป ไม่ ได้  เพราะยังมีความหวัง 

อันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งยั้ง ใจ ไว้ว่าต้องรอ  ท่านผู้ ไปนิพพาน ได้คือท่านผู้หมดความหวังทาง โลกามิส 

โดยสิ้นเชิง  ไม่ติดต่อก่อเรื่องราว  ใจ ไม่หนาว ไม่ร้อน  ไม่หย่อน ไม่ตึง  มีความพอดีคือมัชฌิมา  

โดยหลักธรรมชาติเป็นที่สถิต  ไม่มีความอยาก  ความหวัง  ความหิว โหยอิด โรย  ความรื่นเริงบันเทิง

ทั้งหลายอันเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิต ใจ ให้ขุ่นมัวมั่วสุม  มีแต่ความสงบสุขอันละเอียดสุขุม   ไม่ม ี

สิ่ง ใด ๆ  มาเขย่าเย้ายวนเหมือนจิตที่เจือด้วย โลกามิส  ซึ่งเป็นความสุขเพียงสุ่ม ๆ  เดา ๆ  ลุ่ม ๆ  ดอน ๆ   

สุขเพียง โยก ๆ  คลอน ๆ   คอยแต่จะหกจะล้มจะจมหาย ไป  ไม่จิรังถาวรพอหาย ใจ ได้  ถ้าเป็นน�้า 

ก็ทั้งขุ่นทั้ง โคลน  ถ้าเป็นอาหารก็ทั้งเผ็ด ทั้งเปรี้ยว ทั้งจืด ทั้งเค็ม  ไม่มีรสอร่อยเหมาะสม   

รับเข้า ไปคอยแต่จะเป็นลม   ท�า ให้ง่วงเหงาหาวนอนอยู่ ไม่เป็นสุข  

 ดังนั้นสิ่งที่เคยสัมผัสมาแล้วพอรู้รสของมัน  จึงควร ใคร่ครวญทดสอบความหนักเบา ได้เสีย

ของสิ่งนั้น ๆ  บ้าง  พอมีทางระบายถ่ายเทพอประมาณ  ส่วน ไม่ดีจะ ไม่นอนจมอยู่ ในจิตจน ไม่ม ี

ที่เก็บ  เพราะมีมากเหลือประมาณ  มอง ไปมาทาง ใดเห็นแต่กองทุกข์ที่ ใจเที่ยวเก็บมาสั่งสม ไว้   

นักปราชญ์ท่านฉลาดกว่าพวกเรามาก ในการปฏิบัติต่อตัวเอง  ท�าอะ ไร พูดอะ ไร คิดอะ ไร ถูกต้อง

จุดที่มุ่งหมาย  ท่านไม่แย้ง  ไม่ฝืน  ไม่ขัดขืนความจริง  ทั้ง ไม่เย่อหยิ่งจองหอง ไม่ล�าพองตนว่าเก่ง 

ว่าดี  มีผู้เตือนสติ  ท่านรีบยึดมาเป็นธรรมสอนตน  ผิดกับพวกเราอยู่มาก  ราวฟ้ากับดิน  จึงควร

ยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์  จะเป็นคนมีขอบเขต  มีเหตุมีผล  ไม่ยอมท�าตามความอยากที่เคยม ี

อ�านาจบนหัว ใจมานาน  

 เมื่อพยายามฝ่าฝืนดัดแปลง ใจ ให้เป็น ไปตามทางของนักปราชญ์  ต้องประสบผล คือ 

ความสุข ในปัจจุบันทันตา  แม้จะมิ ได้เป็นเจ้าของเงินล้าน  แต่ก็พอมีทาง ได้รับความสุขจากสมบัติ

และความประพฤติดีของตนเท่าท่ีควร  เพราะคนฉลาดปกครองตน ให้มีความสุขและปลอดภัย   
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ไม่จ�าต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์ตั้งมากมาย  หรือเที่ยวกอบ โกยเงินเป็นล้าน ๆ   มาเป็นเครื่องบ�ารุง 

โดยถ่ายเดียวถึงจะมีความสุข  แม้ผู้มีสมบัติพอประมาณ ในทางที่ชอบ  ก็พอมีความสุข ได้และอาจ 

มีความสุขมากกว่าผู้ ได้มา ในทางมิชอบเสียอีก  เพราะนั้นมิ ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้ง ๆ  ที ่

อยู่ ในกรรมสิทธิ์ที่ตนรับรอง  แต่กฎความจริงคือกรรมสาปแช่ง ไม่เห็นด้วยและอ�านวยผลเป็นทุกข์ 

ในล�าดับต่อ ไป ไม่มีสิ้นสุด  นักปราชญ์ท่านจึงกลัวกันนักหนา  แต่คน โง่อย่างพวกเราผู้ชอบสุกเอา 

เผากินและชอบเห็นแก่ตัว  จึงชอบท�ากันอุตลุดชนิด ไม่มีวันอิ่มพอ  ทั้งที่ ไม่ประสบผลคือความสุข 

ดัง ใจหมาย   แม้พยายาม ไปอย่าง ไม่ลดละเพียง ไร

รับอำรำธนำนิมนต์กลับจังหวัดอุดรธำนี

 ท่านพระอาจารย์มั่นคราวพักอยู่จังหวัดเชียง ใหม่  พระที่ตั้ง ใจปฏิบัติธุดงคกรรมฐาน ไปอยู่

กับท่าน ไม่ค่อยมากนัก  เพราะท่าน ไม่ชอบออกมาเมืองมานาแถวนอก ๆ   อยู่แต่ ในป่า ในเขาตลอด

มา  ขณะทีท่่านอยูเ่ชยีง ใหม่ก ็ได้รับจดหมายท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  วดั โพธสิมภรณ์  อดุรธาน ี ซึง่เคย 

เป็นลูกศิษย์ท่านมาแต่เล็ก ๆ   อาราธนานิมนต์ ให้ท่านกลับ ไปอยู่จังหวัดอุดรธานีหลายฉบับ  แต่ท่าน

ทั้ง ไม่ตอบจดหมาย  ทั้ง ไม่รับนิมนต์ตลอดมา  จนราว พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๘๓  ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  

อุดรธานี  มาอาราธนานิมนต์ด้วยตนเอง  และเข้า ไปจนถึงที่ท่านอาจารย์พักอยู่  ท่านจึงตอบ

จดหมายท่านเจ้าคุณทุกฉบับ ในเวลาเดียวกันว่า  จดหมายท่านเจ้าคุณส่งมาผม ได้รับทุกฉบับ  แต่

เป็นจดหมายเล็ก  เห็นว่า ไม่ส�าคัญจึงมิ ได้ตอบ  แต่คราวนี้จดหมาย ใหญ่มาคือท่านเจ้าคุณมาเอง  

ผมจึงตอบ  ว่าแล้วท่านหัวเราะ  ท่านเจ้าคุณก็หัวเราะเช่นกัน  พอ ได้ โอกาสท่านเจ้าคุณก็อาราธนา

นิมนต์ท่านอาจารย์ ให้กลับ ไป โปรดที่อุดร ฯ  ซึ่งท่าน ได้จากมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  บรรดาสานุศิษย์

ทางอุดร ฯ คิดถึงท่านมาก  ขอ ให้ท่านเจ้าคุณมาอาราธนา ในนามของชาวอุดร ฯ  คราวนี้ท่านขัด 

ไม่ ได้จ�าต้องรับค�านิมนต์  จากนั้นท่านเจ้าคุณก็กราบเรียนก�าหนดการมารับท่าน  ตกลงกันต้นเดือน 

พฤษภาคม  ๒๔๘๒  เป็นระยะเวลามารับท่าน  ก่อนท่านอาจารย์จะจากที่พักออกมาวัดเจดีย์หลวง  

เชียง ใหม่  พวกรุกขเทวดาจ�านวนมากพากันมาอาราธนาวิงวอนขอ ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นต่อ ไป  ยัง ไม่

อยาก ให้ท่านหนี ไป ไหน  เขาบอกว่าเวลาท่านอยู่ที่นั้นพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิ ได้รับความร่มเย็น 

เป็นสุข โดยทั่วกัน  เพราะอ�านาจเมตตาธรรมท่านแผ่ครอบทั่วทุกทิศทุกทางทั้งกลางวันกลางคืน  

เทวดาทั้งหลายมีความสุขมากและเคารพรักท่านมากมาย  ไม่อยาก ให้ท่านจาก ไป  เมื่อท่านจาก  

ไปแล้วความสุขที่พวกเขาเคย ได้รับจากท่านจะลดลง  แม้การปกครองกันก็ ไม่สะดวกเหมือนที่ท่าน 

ยังอยู่  ท่าน ได้บอกกับเทวดาทั้งหลายว่าเป็นความจ�าเป็นที่จะต้องจาก ไป  เพราะ ได้รับค�านิมนต ์
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แล้วว่า ไป  จ�าต้อง ไปตามความสัตย์ความจริงจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ไม่ ได้  ค�าพูดของพระ 

 ไม่เหมือนค�าพูดของ โลกทั่ว ๆ  ไป  พระเป็นผู้มีศีลต้องมีสัตย์  ถ้าขาดค�าสัตย์  ศีลก็กลายเป็นสูญ 

ไปทันที    ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่ ในองค์พระ   ฉะนั้น  พระต้องรักษาสัตย์ – ศีล

 พอตกเดือนพฤษภาคม  ท่านกับคณะลูกศิษย์ที่จะติดตาม ไปอุดร ฯ ด้วยก็เริ่มออกเดินทาง

จากที่พัก  ออกมาวัดเจดีย์หลวงและพักที่นั่น  ฝ่ายพระอาจารย์อุ่น  วัดทิพยรัตน์นิมิตกับคณะ 

ญาติ โยมชาวอุดร ฯ ที่มารับท่านก็มาถึง ในระยะเดียวกัน  ท่านพักอยู่วัดเจดีย์หลวงราว  ๖ – ๗  คืน  

ขณะพักอยู่ที่นั้นก็มีคณะศรัทธาชาวเชียง ใหม่ที่มีความเลื่อม ใส ในท่าน ได้พร้อมกันมาอาราธนา

นิมนต์ ให้ท่านพักอยู่ที่นั้นนาน ๆ   เพื่อ โปรดเมตตาชาวเชียง ใหม่ต่อ ไป  แต่ท่านก็รับนิมนต์ ไม่ ได้  

ท�านองเดียวกับเทวดาอาราธนา  เพราะ ได้รับนิมนต์เสียแล้ว  ก่อนจะจากเชียง ใหม่  ท่านเจ้าคุณ

ราชกวีและคณะศรัทธาเชียง ใหม่อาราธนาท่านขึ้นแสดงธรรม ในวันวิสาขะ เป็นกัณฑ์ต้น เพื่อ ไว ้

อาลัยส�าหรับศรัทธาทั้งหลาย  ซึ่งผู้เขียนก็ ไปถึงเชียง ใหม่ ในระยะเดียวกัน  ได้ฟังเทศน์ท่านด้วย

ความสน ใจอย่างยิ่ง  ท่านแสดงธรรม  ๓  ชั่ว โมงพอดีถึงจบกัณฑ์  ท่านเทศน์เป็นที่จับ ใจอย่างฝังลึก  

ยัง ไม่มีเวลาลบเลือนตลอดมาถึงปัจจุบัน

  ใจความส�าคัญของธรรมท่ีท่านแสดง ในวันนั้นมีว่า  วันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติ  

ตรัสรู้และดับขันธปรินิพพาน  เราเรียกว่าวันวิสาขบูชา  พระพุทธเจ้าเกิด  กับสัตว์ โลกเกิด  ต่างกัน

มากตรงที่ท่านเกิดแล้ว ไม่หลง โลกที่เกิดที่อยู่และที่ตาย  มิหน�ายังกลับรู้แจ้งที่เกิดท่ีอยู่และที่ตาย

ของพระองค์ด้วยพระปัญญาญาณ โดยตลอดทั่วถึง  ที่เรียกว่าตรัสรู้นั่นเอง  เมื่อถึงกาลอันควร 

จาก ไปก็ทรงลาขันธ์ที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบ�าเพ็ญความดีมาจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่  แล้วจาก ไป

แบบสุค โต  สมเป็นศาสดาของ โลกทั้งสาม  ไม่มีที่น่าต�าหนิแม้นิดเดียว  ก่อนเสด็จจาก ไป โดย 

พระกายที่หมดหนทางเยียวยาก็ ได้ประทานพระธรรม ไว้เป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบ ไหว้

บูชาคู่พึ่งเป็นพึ่งตายถวายชีวิตจริง ๆ   

 เราทั้งหลายต่างก็เกิดมาด้วยวาสนา  มีบุญพอเป็นมนุษย์ ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ ใจ  

แต่อย่าลืมตัวลืมวาสนาของตัว โดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อ  ภพ – ชาติของเราที่เคยเป็น

มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหาย ไป  ชาติต�่าทรามที่ ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเรา 

เข้าแล้วแก้ ไม่ตก  ความสูงศักดิ์  ความต�่าทราม  ความสุขทุกขั้นจนถึงบรมสุข  และความทุกข ์

ทุกขั้นจนเข้าขั้นมหันตทุกข์เหล่านี้มี ได้กับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองท�า ให้มี  อย่าเข้า ใจว่าจะมี ได้

เฉพาะผู้ก�าลังเสวยอยู่เท่านั้น  โดยผู้อื่นมี ไม่ ได้  เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมา
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เป็นสมบัติจ�าเพาะของผู้ผลิตผู้ท�าก็ ได้  ฉะนั้น ท่านจึงสอน ไม่ ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขา 

ตกทุกข์หรือก�าลังจน  จนน่าทุเรศ  เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ ได้  เมื่อถึงวาระ 

เข้าจริง ๆ  ไม่มี ใครมีอ�านาจหลีกเลี่ยง ได้  เพราะกรรมดี – ชั่วเรามีทางสร้าง ได้เช่นเดียวกับผู้อื่น  จึง 

มีทางเป็น ได้เช่นเดียวกับผู้อื่น   และผู้อื่นก็มีทางเป็น ได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็น  

 ศาสนาเป็นหลักวิชาตรวจตราดตูวัเองและผูอ่ื้น ได้อย่างแม่นย�า  และเป็นวชิาเครือ่งเลอืกเฟ้น

ได้อย่างดีเยี่ยม  ไม่มีวิชา ใด ใน โลกเสมอเหมือน  นับแต่บวชและปฏิบัติมาอย่างเต็มก�าลังจนถึงวันนี ้

มิ ได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งดี – ชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะ  มี ใจเป็นตัวการพาสร้าง

กรรมประเภทต่าง ๆ   จนเห็น ได้ชัดว่ากรรมมีอยู่กับผู้ท�า  มี ใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวล  ไม่มี 

ทางสงสัย  ผู้สงสัยกรรมหรือ ไม่เชื่อกรรมว่ามีผล  คือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วย 

อะ ไรไม่ ได้  คนประเภทนั้นแม้เขาจะเกิดและ ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ – แม่มาเป็นอย่างดีเหมือน 

 โลกทั้งหลายก็ตาม  เขาก็มอง ไม่เห็นคุณของพ่อ – แม่ว่า ได้ ให้ก�าเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่าง ไรบ้าง  

แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขาที่เป็นคนซึ่งก�าลังรก โลกอยู่ โดยเจ้าตัว ไม่รู้เท่านั้น  ไม่สน ใจ 

คิดว่าเขาเกิดและเติบ โตมาจากท่านทั้งสอง  ซึ่งเป็นแรงหนุนร่างกายชีวิตจิต ใจเขา ให้เจริญเติบ โต 

มาจนถึงปัจจุบัน  

 การดื่ม และ การรับประทานอาหารทุกประเภท  ล้วนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและ 

ความเจริญเติบ โตแก่ร่างกาย ให้เป็นอยู่ตามกาลของมัน  การท�าเพื่อร่างกาย  ถ้า ไม่จัดว่าเป็นกรรม

คือการท�า  จะควรจัดว่าอะ ไร  สิ่งที่ร่างกาย ได้รับมาเป็นประจ�า  ถ้า ไม่เรียกว่าผล  จะเรียกว่าอะ ไร

จึงจะถูกตามความจริง  ดี – ชั่ว – สุข – ทุกข์ที่สัตว์ทั่ว โลก ได้รับกันมาตลอดสาย  ถ้า ไม่มีแรงหนุน

เป็นต้นเหตุอยู่แล้ว  จะเป็นมา ได้ด้วยอะ ไร  ใจอยู่เฉย ๆ   ไม่คะนองคิด ในลักษณะต่าง ๆ   อันเป็น 

ทางมาแห่งดีและชั่ว  คนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตาย ได้ด้วยอะ ไร  สาเหตุแสดงอยู่อย่างเต็ม ใจ 

ที่เรียกว่าตัวกรรมและท�าคนจนถึงตาย  ยัง ไม่ทราบว่าตนท�ากรรมแล้ว  ถ้าจะ ไม่เรียกว่ามืดบอด 

จะควรเรียกว่าอะ ไร  กรรมอยู่กับตัวและตัวก็ท�ากรรมอยู่ทุกขณะ  ผลก็เกิดอยู่ทุกเวลา  ยังสงสัย 

หรือ ไม่เชื่อกรรมว่ามีและ ให้ผลแล้วก็สุดหนทาง  ถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของเขา 

ก็เรียกว่าสุนัขเท่านั้นเอง  ไม่เรียกว่ากรรม  นี่กรรมมิ ใช่สุนัข  แต่คือการกระท�าดี – ชั่วทางกาย 

วาจา ใจต่างหาก  ผลจึงคือความสุข – ทุกข์ที่ ได้รับกันอยู่ทั่ว โลก  กระทั่งสัตว์ผู้ ไม่รู้จักกรรม  รู้แต่

กระท�าคือหาอยู่หากิน  ที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคล  และผลกรรมของสัตว ์

ของบคุคล  กัณฑ์นีผู้้เขียน ได้ฟังด้วยตวัเองอย่างถึง ใจจากความสน ใจ ใฝ่ฝัน ในองค์ท่านมานาน  จงึ ได้ 

น�ามาลงเพื่อท่านผู้ ไม่ ได้ฟังจะ ได้อ่านกรรมตัวเองบ้าง  บางทีอาจเหมือนกรรมของผู้อื่นซึ่งต่างเป็น 
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นักสร้างกรรมเหมือนกัน

 พอเทศนาจบลงจากธรรมาสน์เดินมากราบพระประธาน  ท่านเจ้าคุณราชกวีเรียนขึ้นว่า   

วันนี้ท่านอาจารย์เทศน์ ใหญ่  สนุกฟังกันเต็มที่ส�าหรับกัณฑ์นี้  ท่านตอบว่า  เทศน์ซ�้าท้ายความแก่

อาจมี ใหญ่บ้าง  ต่อ ไปจะ ไม่ ได้มาเทศน์อีก  เวลานี้ก็แก่มากแล้ว  ท่านพูดนี้เหมือนเป็นอุบายบอกว่า

จะ ไม่ ได้กลับมาเชยีง ใหม่อีกแล้ว ในชวิีตนี ้  เลยกลายเป็นความจรงิขึน้มาคอืท่าน ไม่ ได้กลบั ไปอกีจรงิ ๆ   

สมกับค�าว่าเทศน์ซ�้าท้ายความแก่  ผู้เขียนรู้สึกปีติซาบซึ้ง ในองค์ท่านและธรรมท่านแทบตัวลอยและ

มองดูท่าน ไม่มีเวลาอิ่มพอ   ดัง ได้เขียนความ ไม่เป็นท่าของตนลง ในหนังสือทางร่มเย็นบ้างแล้ว

 ท่านพักอยูว่ดัเจดย์ีหลวงพอควรแก่กาลแล้วก็ออกเดนิทางลงมากรุงเทพ ฯ  ขณะออกจากวัด 

มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์*  ซ่ึงเวลานั้นเป็นพระราชกวีและพระผู ้ ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติ โยม 

ตามส่งท่านมากมาย  และมีเทวดาเป็นจ�านวนมากตามส่งท่าน ไปสถานีรถ ไฟ  ท่านว่าบนอากาศทั้ง

ข้างหน้าข้างหลัง ข้างซ้ายข้างขวาเต็ม ไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามส่งท่าน  แม้ ไปจนถึงสถานีแล้ว 

ก็ยัง ไม่พากันกลับ ไปภูมิฐานของตน  ยังคงยับยั้งรอคอยตามส่งท่านอยู่บนอากาศ  จนถึงเวลารถ ไฟ

จะเคลื่อนออกจากสถานี  ท่านว่าชุลมุนวุ่นวายพอดู  ทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนพระเณร 

ที่ตามส่งเป็นจ�านวนมาก  ทั้งจะแสดงกิริยาทาง ใจเพื่ออวยชัย ให้พรแก่เทวดาทั้งหลายที่เหาะลอย

และยับยั้งอยู่ ในอากาศเพื่อรับพรจากท่านเป็นวาระสุดท้าย  พอปฏิสันถารกับประชาชนเสร็จและ

รถ ไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีแล้ว  จึง ได้ปฏิสันถารและอวยพร ให้แก่เทวดาทั้งหลายบนรถ ไฟ  

ท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิดความเลื่อม ใส ในท่านมาก  ไม่อยาก ให้ท่านจาก ไป  แสดง

ความกระวนกระวายระส�่าระสาย  และเสียอกเสีย ใจเช่นเดียวกับมนุษย์เราดี ๆ  นี่เอง  เทวดา 

บางพวกอุตส่าห์เหาะลอยตามส่งท่าน ไป ไกลตามขบวนรถ ไฟที่ก�าลังวิ่งตามราง ไปอย่างเต็มที่  จน

ท่านต้องก�าหนดจิตบอก ให้พากันกลับ ไปถิ่นฐานของตน  จึง ได้พากันกลับด้วยความอาลัยอาวรณ์

อย่าง ไม่มีจุดหมาย  ว่าท่านจะ ได้กลับมาเมตตา โปรดอีกเมื่อ ไรหรือ ไม่  สุดท้ายก็พากันหมดหวัง

เพราะท่านมิ ได้กลับ ไปอีก  และท่านก็มิ ได้พูดด้วยว่ารุกขเทวดาทางเชียง ใหม่ ได้พากัน ไปฟังเทศน์

เวลาท่าน ไปอยู่อุดร ฯ และสกลนครแล้ว

 พอรถ ไฟถึงกรุงเทพ ฯ ก็เข้าพักวัดบรมนิวาสตามค�าสั่งทาง โทรเลขของสมเด็จมหาวีรวงศ์**   

ที่บอก ไปว่า ให้ท่าน ไปพักวัดบรม ฯ ก่อนเดินทาง ไปอุดร ฯ  ในระยะที่พักอยู่ที่นั้นปรากฏว่ามีคนมา

ถามปัญหากับท่านมาก  มีปัญหาของบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลายจึง ได้น�ามาลง  มี ใจความ

  * สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (พิมพ์  ธมฺมธโร)  วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 **  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (อ้วน  ติสฺโส)  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร
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ว่า  ได้ทราบว่าท่านรักษาศีลองค์เดียว  มิ ได้รักษาถึง  ๒๒๗  องค์  เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากัน 

ใช่ ไหม ?  ท่านตอบว่า  ใช่  อาตมารักษาเพียงอันเดียว

 เขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะ ไร  ท่านตอบว่าคือ ใจ

 เขาถามว่าส่วน ๒๒๗ นั้นท่าน ไม่ ได้รักษาหรือ  ท่านตอบว่าอาตมารักษา ใจ ไม่ ให้คิด – พูด 

 – ท�า ในทางผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติ ไว้  จะเป็น ๒๒๗ หรือมากกว่า 

นั้นก็ตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้าม  อาตมาก็เย็น ใจว่าตนมิ ได้ท�าผิดต่อพุทธบัญญัติ  ส่วน

ท่านผู้ ใดจะว่าอาตมารักษาศีล ๒๒๗ หรือ ไม่นั้นสุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตน  

เฉพาะอาตมา ได้รักษา ใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมานับแต่เริ่ม

อุปสมบท

 ถามว่าการรักษาศีลต้องรักษา ใจด้วยหรือ ?  ท่านตอบว่าถ้า ไม่รักษา ใจจะรักษาอะ ไรถึงจะ

เป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงาม ได้  นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะ ไม่ต้องรักษา ใจ  แม้กายวาจาก็  

ไม่จ�าต้องรักษา  แต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตาย  นักปราชญ์ท่าน ไม่ ได้เรียกว่าเขามีศีล  เพราะ 

ไม่มีเจตนาเป็นเครื่องส่อแสดงออก  ถ้าเป็นศีล ได้ก็ควรเรียก ได้เพียงว่าศีลคนตาย  ซึ่ง ไม่ส�าเร็จ 

ประ โยชน์ตามค�าเรียกแต่อย่าง ใด  ส่วนอาตมามิ ใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้น ไม่ ได้  ต้อง

รักษา ใจ ให้เป็นศีลเป็นธรรม   สมกับ ใจเป็นผู้ทรง ไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัว

 เขาถามว่าก็ ได้ยิน ในต�าราว่า ไว้ว่ารักษากายวาจา ให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล  จึงเข้า ใจว่าการ

รักษาศีล ไม่จ�าต้องรักษา ใจก็ ได้  จึง ได้เรียนถามอย่างนั้น  ท่านตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจา ให้

เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูก  แต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีล ได้นั้น  ต้นเหตุเป็นมาจากอะ ไร 

ถ้า ไม่เป็นมาจาก ใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจา ให้เป็น ไป ในทางที่ถูก  เมื่อเป็นมาจาก ใจ  ใจจะ 

ควรปฏิบัติอย่าง ไรต่อตัวเองบ้าง  จึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจา ให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่น 

แก่ตนเอง  และน่าเคารพเลื่อม ใสแก่ผู้อื่น ได้  ไม่เพียงแต่ศีล – ธรรมที่จ�าต้องอาศัย ใจเป็นผู้คอย

ควบคุมรักษาเลย  แม้กิจการอื่น ๆ   ก็จ�าต้องอาศัย ใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ โดยดี  การงานนั้น ๆ   

จึงจะเป็นที่เรียบร้อย ไม่ผิดพลาดและทรงคุณภาพ โดยสมบูรณ์ตามชนิดของมัน  การรักษาโรค 

เขายังค้นหาสมุฏฐานของมัน  จะควรรักษาอย่าง ไร  จึงจะหาย ได้เท่าที่ควร ไม่เป็น โรคเรื้อรัง 

ต่อ ไป  การรักษาศีลธรรม ไม่มี ใจเป็นตัวประธานพา ให้เป็น ไป  ผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อย  

ศีลขาด  ศีลทะลุ  ความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวช  ธรรมพาอยู่  ธรรมพา ไปอย่าง ไม่มีจุดหมาย  

ธรรมบอ  ธรรมบ้า  ธรรมแตก  ซึ่งล้วนเป็นจุดที่ศาสนาจะพลอย ได้รับเคราะห์กรรม ไปด้วยอย่าง
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แยก ไม่ออก  ไม่เป็นศีล – ธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ผู้รักษา  และ ไม่น่าเลื่อม ใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

บ้างเลย  อาตมา ไม่ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก  บวชแล้วอาจารย์ก็พาเที่ยวและอยู่ตามป่าตามเขา   

เรียนธรรมก็เรียน ไปกับต้น ไม้ ใบหญ้า  แม่น�้าล�าธาร  หินผาหน้าถ�้า  เรียน ไปกับเสียงนกเสียงกา 

เสียงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ   ตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเอง  ไม่ค่อย ได้เรียน 

ในคัมภีร์ ใบลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศีล – ธรรม  การตอบปัญหาจึงเป็น ไปตามนิสัยของ 

ผู้ศึกษาธรรมเถื่อน ๆ   รู้สึกจนปัญญาที่ ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ ไพเราะเหมาะสมมาอธิบาย ให้ท่าน 

ผู้สน ใจฟังอย่างภูมิ ใจ ได้

 เขาถามท่านว่า  ค�าว่าศีล ได้แก่สภาพเช่น ไร  และอะ ไรเป็นศีลอย่างแท้จริง ?  ท่านตอบว่า

ความคิด ในแง่ต่าง ๆ   อันเป็น ไปด้วยความมีสติ  รู้สิ่งที่ควรคิดหรือ ไม่ควร  ระวังการระบายออก 

ทางทวารทั้งสาม  คอยบังคับกาย วาจา  ใจ ให้เป็น ไป ในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปรกติ  ศีลที ่

เกิดจากการรักษา ในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปรกติ  ไม่คะนองทางกาย วาจา  ใจ ให้เป็น

กิริยาที่น่าเกลียด  นอกจากความปรกติดีงามทางกาย วาจา  ใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้ว   

ก็ยากจะเรียก ให้ถูก ได้ว่า  อะ ไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริง  เพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกัน 

 ได้ยาก  ไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่าง  ที่พอจะแยกกันออก ได้  

ไม่ยากนัก  ว่านั่นคือตัวบ้านเรือน  และนั่นคือเจ้าของบ้าน  

 ส่วนศีลกับคนจะแยกจากกันอย่างนั้นเป็นการล�าบาก  เฉพาะอาตมาแล้วแยก ไม่ ได้  แม้แต่

ผลคือความเย็น ใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกัน ไม่ออก  ถ้าแยกออก ได้  ศีลก็อาจกลายเป็น 

สินค้า  มีเกลื่อนตลาด ไปนานแล้ว  และอาจจะมี โจรมาแอบข โมยศีลธรรม ไปขายจนหมดเกลี้ยง 

จากตัว ไปหลายรายแล้ว  เมื่อเป็นเช่นนี้ศีลธรรม  ก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก ่

เจ้าของเช่นเดยีวกบัสมบตัอ่ืิน ๆ   ท�า ให้พทุธศาสนกิชนเกดิความเออืมระอาทีจ่ะแสวงหาศลีธรรมกนั   

เพราะ ได้มาแล้วก็ ไม่ปลอดภัย  ดังนั้นความ ไม่รู้ว่า  “อะ ไรเป็นศีลอย่างแท้จริง”  จึงเป็นอุบายวิธี

หลีกภัยอันอาจเกิดแก่ศีลและผู้มีศีล ได้ทางหนึ่งอย่างแยบยลและเย็น ใจ  อาตมาจึง ไม่คิดอยากแยก

ศีลออกจากตัวแม้แยก ได้  เพราะระวังภัยยาก  แยก ไม่ ได้อย่างนี้รู้สึกอยู่สบาย   ไป ไหนมา ไหนและ

อยู่ที่ ใด ไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหาย  ตัวจะตายจากศีล  แล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับ

คนเป็นห่วงสมบัติ   ตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์   ไม่มีวัน ไปผุด ไปเกิด ได้ฉะนั้น
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พระมหำเถระถำมปัญหำท่ำนพระอำจำรย์มั่น

  โอกาสว่าง ๆ  พระมหาเถระสัง่พระมาอาราธนานมินต์ท่านอาจารย์ม่ัน ไปหาเพือ่สมั โมทนยี –  

กถาเฉพาะ   โดยปราศจากผู้คนพระเณรเข้า ไปเกี่ยวข้อง

 พระมหาเถระถามประ โยคแรกว่า  ท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียว ในป่า ในเขา  ไม่ชอบเกี่ยวข้อง

กังวลกับพระเณรตลอดฆราวาส  เมื่อเกิดปัญหาข้ึนมาท่าน ไปศึกษากับ ใครจึงจะผ่านปัญหานั้น ๆ  

ไป ได้  แม้ผมเองอยู่ ในพระนครที่เต็ม ไปด้วยนักปราชญ์เจ้าต�ารับต�าราพอช่วยปัดเป่าข้อข้อง ใจ ได้

บางคราวยังเกิดความงงงันอั้นตู้ ไป ได้  ไม่มี ใครสามารถช่วยแก้ ให้ตก ไป ได้  ยิ่งท่านอยู่เฉพาะ 

องค์เดียวเป็นส่วนมากตามท่ีทราบเรื่องตลอดมา  เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านศึกษาปรารภกับ ใคร  

หรือท่านจัดการกับปัญหานั้น ๆ  ด้วยวิธี ใด   นิมนต์อธิบาย ให้ผมฟังด้วย

 ท่านเล่าว่าท่านกราบเรียนด้วยความอาจหาญเต็มที่ ไม่มีสะทกสะท้านเลย  เพราะ ได้ศึกษา

จากหลักธรรมชาติมาอย่างนั้น  จึงกราบเรียนท่านว่า  ขอประทาน โอกาส  เกล้าฯ ฟังธรรมและ

ศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ไม่มีอิริยาบถว่าง  นอกจากหลับ ไปเสียเท่านั้น  พอตื่นขึ้นมา  

ใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันที  ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผม ไม่มีเวลาที่หัว ใจจะว่างอยู่เปล่า ๆ  เลย   

มีแต่การถกเถียง โต้ตอบกันอยู่ท�านองนั้น  ปัญหาเก่าตก ไป  ปัญหา ใหม่เกิดขึ้นมา  การถอดถอน

กิเลสก็เป็น ไป ในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตก ไป  ปัญหา ใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกันกับ

กิเลสหน้า ใหม่  ปัญหาทั้ง ใกล้ทั้ง ไกล  ทั้งวงกว้างวงแคบ  ทั้งวง ในวงนอก  ทั้งลึกทั้งตื้น  ทั้งหยาบ 

ทั้งละเอียด  ล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัว ใจ  ใจเป็นสถานที่รบข้าศึกทั้งมวลและเป็นที่ปลดเปลื้อง

กิเลสทั้งปวง ในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตก ไป  ที่จะมีเวลา ไปคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้า 

เราจะ ไปศึกษาปรารภกับ ใครนั้น  เกล้า ฯ มิ ได้สน ใจคิด ให้เสียเวลายิ่ง ไปกว่าจะตั้งท่าฆ่าฟันห�้าหั่น

กันกับปัญหา  ซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อม  ให้สะบั้นหั่นแหลกกันลง ไปเป็นทอด ๆ   และ 

ถอดถอนกิเลสออก ได้เป็นพัก ๆ  เท่านั้น  จึง ไม่วิตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะมาช่วยแก้ ไขปลดเปลื้อง

กิเลสออกจาก ใจ ได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กับตนตลอดเวลา  ค�าว่า อตฺตา  

หิ อตฺต โน นา โถ  ตนเป็นที่พึ่งของตน นั้น  เกล้า ฯ  ได้ประจักษ์ ใจตัวเองขณะปัญหาแต่ละข้อ 

เกิดขึ้น  และสามารถแก้ ไขกันลง ได้ทันท่วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตน โดยเฉพาะ   

มิ ได้ ไปเที่ยวคว้ามาจากต�าราหรือคัมภีร์ ใด ในขณะนั้น  แต่ธรรมคือสติปัญญา ในหลักธรรมชาต ิ

หากผุดออกรับออกรบและแก้ ไขกัน ไป ในตัว  และผ่านพ้น ไป ได้ โดยล�าดับ ไม่อับจน  แม้จะม ี

อยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อน  ที่จ�าต้องพิจารณากันอย่างละเอียดลออและกินเวลา
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นานหน่อย  แต่ก็ ไม่พ้นก�าลังของสติปัญญาที่เคย ใช้ ได้ผลมาแล้ว ไป ได้  จ�าต้องทลายลง ในเวลาหนึ่ง

จน ได้  ด้วยเหตุดังท่ีกราบเรียนมา  เกล้า ฯ จึงมิ ได้สน ใจ ใฝ่ฝัน ในการอยู่กับหมู่คณะเพื่ออาศัย 

เวลาเกิดปัญหาจะ ได้ช่วยแก้ ไข  แต่สน ใจไยดีต่อการอยู่คนเดียว  ความเป็นผู้ ๆ  เดียวเปลี่ยวกาย

เปลี่ยว ใจเป็นสิ่งที่พอ ใจแล้วส�าหรับเกล้า ฯ ผู้มีวาสนาน้อย  แม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่าย 

ตายสะดวก  ไม่พะรุงพะรังห่วงหน้าห่วงหลัง  สิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่อง ไปพร้อม ๆ  กัน  ต้องขอ

ประทาน โทษที่เรียนตามความ โง่ของตนจนเกิน ไป   ไม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่น่าฟัง

บ้างเลย

 ท่านว่าพระมหาเถระฟังท่านกราบเรียนอย่างสน ใจและเลื่อม ใส ในธรรมที่เล่าถวายเป็น

อย่างยิ่ง  พร้อมกับอนุ โมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ ในป่า ในเขาคนเดียวจริง ๆ   ธรรมที่

แสดงออกท่านว่าจะ ไปเที่ยวค้นดู ในคัมภีร์ ไม่มีวันเจอ  เพราะธรรม ในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจาก ใจ 

อันเป็นธรรม ในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มาก  แม้ธรรม ในคัมภีร์ที่จารึกมาจากพระ โอษฐ์ของ

พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์  เพราะผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์  แต ่

พอตกมานาน ๆ  ผู้จารึกต่อ ๆ  มาอาจ ไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนรุ่นแรก  ธรรมจึงอาจมีทาง

ลดคุณภาพลงตามส่วนของผู้จารึกพา ให้เป็น ไป  ฉะนั้น ธรรม ในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดขึ้นจาก ใจ 

อย่างสด ๆ  ร้อน ๆ  จึงน่าจะต่างกันแม้เป็นธรรมด้วยกัน  ผมหายสงสัย ในข้อที่ถามท่านด้วยความ โง่

ของตนแล้ว  แต่ความ โง่ชนิดนี้ก็ท�า ให้เกิดประ โยชน์ ได้ดี  เพราะถ้า ไม่ถามแบบ โง่ ๆ   ก็จะ ไม่ ได ้

ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมจากท่าน  วันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความ โง่และซื้อทั้งความฉลาด  

หรือจะเรียกว่าถ่ายความ โง่เขลาออก ไป ไล่ความฉลาดเข้ามาก็ ไม่ผิด   ผมยังสงสัยอยู่อีกเป็นบางข้อ  

คือที่ว่าพระสาวกท่านทูลลาพระศาสดาออก ไปบ�าเพ็ญอยู่ ในที่ต่าง ๆ   เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับ 

มาเฝ้าทูลถามเพ่ือทรงช่วยชี้แจงปัญหานั้น ๆ  จนเป็นที่เข้า ใจ  แล้วทูลลาออกบ�าเพ็ญตามอัธยาศัย  

นั้นเป็นปัญหาประเภท ใด  พระสาวกจึง ไม่สามารถแก้ ไข ได้ด้วยตนเอง  ต้องมาทูลถาม ให้พระองค์

ทรงช่วยชี้แจงแก้ ไข

 ท่านกราบเรียนว่า  เมื่อมีผู้ช่วย ให้เกิดผลรวดเร็ว โดย ไม่ต้องเสียเวลานาน  นิสัยคนเราที่ชอบ

หวังพึ่งผู้อื่นก็ย่อมจะต้องด�าเนินตามทางลัด  ด้วยความแน่ ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายาม ไป โดย

ล�าพงั  นอกจากทาง ไกล ไป – มาล�าบากจรงิ ๆ  กจ็�าต้องตะเกยีกตะกาย ไปด้วยก�าลงัสตปัิญญาของตน  

แม้จะช้าบ้างกท็นเอา  เพราะพระพุทธเจ้าผูท้รงรูเ้หน็ โดยตลอดทัว่ถงึทรงแก้ปัญหาข้อข้อง ใจ  ย่อม 

ท�า ให้เกดิความกระจ่างแจ้งชัดและ ได้ผลรวดเรว็  ผดิกบัทีแ่ก้ ไข โดยล�าพงัเป็น ไหน ๆ   ดงันัน้บรรดา

สาวกที่มีปัญหาข้อง ใจจึงต้องมาทูลถาม ให้ทรงพระเมตตาแก้ ไข  เพื่อผ่าน ไป ได้อย่างรวดเร็วสม 
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ปรารถนา  แม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และอยู่ ในฐานะจะพอ ไปเฝ้า ได้ก็ต้อง ไป 

และทูลถามปัญหา ให้สม ใจที่หิวระหายมานาน  ไม่ต้องมาถู ไถคืบคลาน ให้ล�าบากและเสียเวลา 

ดังที่เป็นมา  เพราะการวินิจฉัย โดยล�าพังตัวเองเป็นการล�าบากมาก  แต่ต้องท�าเพราะ ไม่มีที่พึ่ง  

นอกจากตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวดังที่เรียนแล้ว  ความมีครูอาจารย์ที่สั่งสอน โดยถูกต้องแม่นย�าคอย 

ให้อุบาย  ท�า ให้ผู้ปฏิบัติตามด�าเนิน ไป โดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็ว  ผิดกับการด�าเนิน ไปแบบ 

สุ่มเดา โดยล�าพังตนเองอยู่มาก  ทั้งนี้เกล้า ฯ เห็น โทษ ในตัวเกล้า ฯ เอง  แต่ก็จ�าเป็น  เพราะ ไม่มี

อาจารย์คอย ให้อุบายสั่งสอน ในสมัยนั้น  ท�า ไปแบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลานผิด ๆ  มากกว่าถูก   

แต่ส�าคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก  ไม่ยอมลดละล่าถอย  จึงพอ 

มีทางท�า ให้สิ่งที่เคยขรุขระมา โดยล�าดับ  ค่อย ๆ  กลับกลายคลายตัวออกทีละเล็กละน้อย  พอ ให้

ความราบรื่นช่ืน ใจ  ได้มี โอกาสคืบคลานและเดิน ได้เป็นล�าดับมา  พอ ได้ลืมตาดู โลกดูธรรม ได ้

เต็มตาเต็ม ใจ  ดังที่เรียน ให้ทราบตลอดมา  ปัญหาระหว่างพระมหาเถระยังมีอยู่อีก  แต่ที่เห็นว่า

ส�าคัญ ได้น�ามาลงบ้างแล้วจึงขอผ่าน

 ขณะท่านพักอยู่กรุงเทพ ฯ  มีผู้มาอาราธนานิมนต์ ไปฉัน ในบ้านเสมอ  แต่ท่านขอผ่าน 

เพราะ ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติต่อสรีรกิจประจ�าวันหลังจากฉันเสร็จแล้ว

ตอบปัญหำธรรมแก่ฆรำวำส

 พอควรแก่กาลแล้วท่านเริ่มออกเดินทางมาพัก โคราช  ตามค�าอาราธนาของคณะศรัทธา 

ชาวนครราชสีมา  พักที่วัดป่าสาลวัน  ขณะพักอยู่ที่นั้นก็มีท่านผู้สน ใจมาถามปัญหาหลายราย  มี

ปัญหาที่น่าคิดอยู่ข้อหนึ่ง  ผู้เขียนฟังจากท่านแล้วยังจ�า ได้ ไม่หลงลืม  ชะรอยปัญหานั้นจะกลับมา

เป็นประวัติท่านอีกก็อาจเป็น ได้  จึงบันดาล ไม่ ให้หลงลืม  ทั้งที่ผู้เขียนเป็นคนชอบหลงลืมเก่ง  

ปัญหานั้นเป็นเชิงหยั่งหาความจริง ในท่าน  ว่าจะมีความจริงมากน้อยเพียง ไร  สมค�าเล่าลือของ

ประชาชนหรือหา ไม่  เจ้าของปัญหาก็เป็นลูกศิษย์กรรมฐานซึ่งมุ่งหาความจริงอยู่อย่างเต็ม ใจจริง ๆ  

 เริ่มต้นปัญหาว่า  เท่าที่ท่านอาจารย์มา โคราชคราวนี้เป็นการมาเพื่ออนุเคราะห์ประชาชน

ตามค�านิมนต์เพียงอย่างเดียว  หรือยังมีหวังเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ด้วย ในการรับนิมนต์คราวนี้  

ท่านตอบว่า  อาตมา ไม่หิว  อาตมา ไม่หลง  จึง ไม่หาอะ ไร ให้ยุ่ง ไป  อันเป็นการก่อทุกข์ ใส่ตัว   

คนหิวอยู่เป็นปรกติสุข ไม่ ได้  จึงวิ่งหา โน่นหานี่  เจออะ ไรก็คว้าติดมือมา โดย ไม่ค�านึงว่าผิดหรือถูก  

ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผาตัวเอง ให้ร้อนยิ่งกว่า ไฟ  อาตมา ไม่หลงจึง ไม่แสวงหาอะ ไร  คนที่หลง 



221

จึงต้องแสวงหา  ถ้า ไม่หลงก็ ไม่ต้องหา  จะหา ไป ให้ล�าบากท�า ไม  อะ ไร ๆ  ก็มีอยู่กับตัวเองอย่าง

สมบูรณ์อยู่แล้ว  จะตื่นเงาและตะครุบเงา ไปท�า ไม  เพราะรู้แล้วว่าเงา ไม่ ใช่ตัวจริง  ตัวจริงคือ 

สัจจะทั้งสี่ก็มีอยู่ ในกาย ใน ใจอย่างสมบูรณ์แล้ว  และก็รู้จนหมดสิ้นแล้ว  จะหาอะ ไรกันอีกถ้า ไม่หลง  

ชีวิตลมหาย ใจยังมีและผู้มุ่งประ โยชน์กับเรายังมี  ก็สงเคราะห์กัน ไปอย่างนั้นเอง  

 หาคนดีมธีรรมใน ใจน้ีหายากยิง่กว่าหาเพชรนลิจนิดาเป็น ไหน ๆ   ได้คนเป็นคนเพยีงคนเดียว

ย่อมมีคุณค่ามากกว่าได้เงินเป็นล้าน ๆ   เพราะเงินล้าน ๆ   ไม่สามารถท�าความร่มเย็น ให้แก่ โลก ได้

อย่างถึง ใจเหมือน ได้คนดีมาท�าประ โยชน์  คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถท�าความเย็น ใจ ให้แก่ 

โลก ได้มากมายและยั่งยืน  เช่น  พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง  คนดีแต่ละคน 

มีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง  และเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะท�าต่อ ไปมากกว่าเงิน  แม้

จะจนก็ยอมจน  ขอแต่ ให้ตัวดีและ โลกมีความสุข  แต่คน โง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี   

ขอแต่ ได้เงิน  แม้ตัวจะเป็นอย่าง ไร ไม่สน ใจคิด  ถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสน โสมมเพียง ไรก็ตาม   

ขนาดนายยมบาลเกลียดกลัว ไม่อยากนับเข้า ในบัญชีผู้ต้องหา  กลัวจะ ไปท�าลายสัตว์นรกด้วยกัน ให ้

เดือดร้อนฉิบหายก็ ไม่ว่า  ขอแต่ ได้เงินก็เป็นที่พอ ใจ  ส่วนจะผิดถูกประการ ใด  ถ้าบาปมีค่อยคิด

บัญชีกันเอง โดยเขา ไม่ ไปยุ่งเกี่ยว  

 คนดีกับคนชั่วและสมบัติเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แล  ใครมีหูมีตา 

ก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าทัน ให้สายเกิน ไป  จะหมดหนทางเลือกเฟ้น  การ ให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรม

ของตนจะอ�านวย  จะทักท้วงหรือคัดค้าน ไม่ ได้  กรรมอ�านวย ให้อย่าง ใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้น  

ฉะนั้น  สัตว์ โลกจึงต่างกัน  ทั้งภพก�าเนิด รูปร่าง ลักษณะ จริตนิสัย สุข – ทุกข์อันเป็นสมบัติ 

ประจ�าตัวของแต่ละราย  แบ่งหนักแบ่งเบากัน ไม่ ได้  ใครมีอย่าง ไรก็หอบหิ้ว ไปเอง  ดี – ชั่ว 

สุข – ทุกข์ก็ยอมรับ  ไม่มีอ�านาจปฏิเสธ ได้เพราะ ไม่ ใช่แง่กฎหมาย  แต่เป็นกฎของกรรมหรือกฎของ

ตัวเองที่ท�าขึ้น   มิ ใช่กฎของ ใคร ไปท�า ให้   ตัวท�าเอาเอง   ถามอาตมาเพื่ออะ ไรอย่างนั้น

 การตอบปัญหาท่านคราวนี้  รู้สึกเข้มข้นพอดู  นี้ทราบจากท่านเองและพระที่ติดตามเล่า 

 ให้ฟัง   รู้สึกว่าถึง ใจและจ�า ไม่ลืม

 เขาตอบท่านว่า  ขอประทาน โทษ  พวกกระผมเคย ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณท่านอาจารย์ 

โด่งดังมานานแล้ว  ไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระเณรองค์ ใดตลอดฆราวาส  ใครพูดถึงอาจารย์ล้วน 

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  อาจารย์มิ ใช่พระธรรมดาดังนี้  จึงกระหายอยากฟังเมตตาธรรมท่าน   

แล้ว ได้เรียนถาม ไปตามความอยากความหิว  แต่ ไม่มีความฉลาดรอบคอบ ในการถามซึ่งอาจจะ
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ท�าความกระเทือนแก่ท่านอยู่บ้าง  กระผมก็สน ใจปฏิบัติมานานพอสมควร  จิต ใจนับว่า ได้รับ 

ความเย็นประจักษ์เรื่อยมา  ไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพระศาสนา  และยัง ได้กราบ ไหว้ครูอาจารย ์

ผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยการปฏิบัติและคุณธรรม  แม้ปัญหาธรรมที่เรียนถามวันนี้  ก็ ได้รับความ 

แจ้งชัดเกินคาดหมาย  วันนี้เป็นวันหายสงสัยเด็ดขาดตามภูมิของคนยังมีกิเลส  ที่ยังอยู่ก็ตัวเอง

เท่านั้นจะสามารถปฏิบัติ ให้ ได้ ให้ถึงมากน้อยเพียง ใด

 ท่านตอบซ�้าอีกว่า  โยมถามมาอย่างนั้น  อาตมาก็ต้องตอบ ไปอย่างนั้น  เพราะอาตมา  

ไม่หิว ไม่หลงจะ ให้อาตมา ไปหาอะ ไรอีก  อาตมาเคยหิวเคยหลงมาพอแล้วครั้งปฏิบัติที่ยัง ไม่รู้เรื่อง 

รู้ราวอะ ไร โน้น  อาตมาแทบตายอยู่ ในป่า ในเขาคนเดียว ไม่มี ใคร ไปเห็น  จนพอลืมหูลืมตา ได้บ้าง 

จึงมีคนนั้น ไปหา  คนนี้ ไปหา  แล้วก็ร�่าลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้  ขณะอาตมาสลบสามหน 

รอดตายครัง้นัน้ ไม่เห็น ใครทราบและร�า่ลือบ้าง  จนเลยข้ันสลบและขัน้ตายมาแล้วจึงมาเล่าลอืกนัหา 

ประ โยชน์อะ ไร  อยาก ได้ของดีที่มีอยู่กับตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาท�าเอา  เมื่อเวลาตายแล้ว 

จึงพากันวุ่นวายหานิมนต์พระมา ให้บุญ  กุสลามาติกา  นั่น ไม่ ใช่เกาถูกที่คันนะ  จะว่า ไม่บอก   

ต้องรีบเกา ให้ถูกที่คันเสียแต่บัดนี้ โรคคันจะ ได้หาย  คือเร่งท�าความดีเสียแต่บัดนี้  จะ ได้หายห่วง 

หายหวงกับอะ ไร ๆ  ที่เป็นสมบัติของ โลก  มิ ใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา  แต่พากันจับจองเอาแต่ชื่อ

ของมันเปล่า ๆ   ตัวจริงเลย ไม่มี ใครเหลียวแล  

 สมบัติ ใน โลกเราแสวงหามาเป็นความสุขแก่ตัวก็พอหา ได้  จะแสวงหามาเป็น ไฟเผาตัวก ็

ท�า ให้ฉิบหาย ได้จริง ๆ   ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความ โง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละราย  ท่านผู้

พ้นทุกข์ ไป ได้ด้วยความอุตส่าห์สร้างความดี ใส่ตนจนกลายเป็นสรณะของพวกเรา  จะเข้า ใจว่าท่าน 

ไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนอย่างนั้นหรือ  เข้า ใจว่าเป็นคนร�่ารวยสวยงามเฉพาะสมัยของ

พวกเราเท่านั้นหรือ  จึงพากันรัก  พากันหวง  พากันห่วงจน ไม่รู้จักเป็นจักตาย  บ้านเมืองเราสมัยนี้ 

ไม่มีป่าช้าส�าหรับฝังหรือเผาคนตายอย่างนั้นหรือ  จึงส�าคัญว่าตนจะ ไม่ตายและพากันประมาทจน

ลืมเนื้อลืมตัว  กลัวแต่จะ ไม่ ได้กิน ได้นอน  กลัวแต่จะ ไม่ ได้เพลิด ได้เพลิน  ประหนึ่ง โลกจะดับสูญ

จาก ไป ในเดี๋ยวนี้  จึงพากันรีบตักตวงเอาแต่ความไม่เป็นท่า ใส่ตนแทบหาบ ไม่ ไหว  อันสิ่งเหล่านี้

แม้แต่สัตว์เขาก็มิ ได้เหมือนมนุษย์เรา  อย่าส�าคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลย  ถึง

กับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจน ไม่มีวันสร่างซา  เมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่า

สัตว์  ใครจะ ไปทราบ ได้  ถ้า ไม่เตรียมทราบ ไว้เสียแต่บัดนี้  ซึ่งอยู่ ในฐานะที่ควร  อาตมาต้อง 

ขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคาย ไป  แต่ค�าพูดที่สั่งสอนคน ให้ละชั่วท�าดียังจัดเป็นค�าหยาบคายอยู่แล้ว  

โลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนา  เพราะ ไม่มีผู้ยอมรับความจริง  การท�าบาปหยาบคายมีมา
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ประจ�าตนแทบทุกคน  ทั้ง ให้ผลเป็นทุกข์  ตนยัง ไม่อาจรู้ ได้และต�าหนิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ ไข   

แต่กลับต�าหนิค�าสั่งสอนว่าหยาบคายก็นับว่าเป็น โรคที่หมดหวัง  ตอนนี้ต้องขออภัยท่านสุภาพชน

ทั้งหลายที่ ได้บังอาจเขียนแบบคน ไม่มีสติอยู่กับตัวเอาเลย  ทั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อสงวนธรรมที่

ท่านเมตตาแสดง ในบางคร้ัง ให้คงเส้นคงวา ไว้บ้าง  เพือ่บางท่าน ได้พจิารณาถอืเอาความจรงิ ในธรรมนี้  

ไม่อยาก ให้ลดลงจากระดับเดิมของท่าน   จึงพยายามหลับหูหลับตาเขียน ไปตามเนื้อหา

 ส�าหรับปัญหาธรรมนั้น  ไม่ว่าท่าน ไปพักที่ ไหน  มีคนมาเรียนถามมิ ได้ขาด  แต่ ไม ่

สามารถจดจ�า ได้ทุกบททุกบาท  ทั้งอาจารย์ทั้งหลายที่กรุณา ให้ต้นฉบับมาแต่ละองค์และผู้เขียน 

จ�ามาเอง  ประ โยค ใดที่สะดุด ใจ  ประ โยคนั้นก็จ�า ไว้ ได้และบันทึก ไว้  ประ โยคที่ ไม่สะดุด ใจ  ก็

หลงลืม   จ�าต้องปล่อย ให้ผ่าน ไป

 ท่านพักนครราชสีมาพอสมควรแล้วออกเดินทางต่อ ไปจังหวัดอุดรธานี  มาถึงขอนแก่น

ทราบว่าพี่น้องชาวขอนแก่น ไปรอรับท่านที่สถานีคับค่ังและพร้อมกันอาราธนาท่าน ให้ลงแวะพัก

เมตตาที่ขอนแก่นก่อน  แล้วค่อยเดินทางต่อ ไปอุดร ฯ  แต่ท่าน ไม่อาจแวะตามค�านิมนต์ ได้จึงพากัน

พลาดหวัง ไปบ้าง ใน โอกาสที่ควรจะ ได้นั้น

 เมื่อท่านถึงอุดร ฯ  ทราบว่าท่านตรง ไปพักวัด โพธิสมภรณ์กับท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ก่อน  มี

ประชาชนจากจังหวัดหนองคายบ้าง  สกลนครบ้าง  อ�าเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดอุดร ฯ บ้างมารอกราบ

นมัสการท่าน

 จากวัด โพธิสมภรณ์  ก็ ไปพักที่วัด โนนนิเวศน์และจ�าพรรษาที่นั่น  เวลาท่านจ�าพรรษาที ่

วดั โนนนเิวศน์  ทราบว่าท่านเจ้าคุณธรรมเจดย์ี  วดั โพธ ิฯ ได้พาคณะศรทัธาทัง้ข้าราชการและพ่อค้า

ประชาชน ไปรับ โอวาทท่านทุกวันพระตอนเย็น ๆ  มิ ได้ขาด  เพราะท่านเจ้าคุณธรรม ฯ เองอุตส่าห์

เดินทาง ไปอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียง ใหม่  ซึ่ง ไกลแสน ไกลและยังอุตส่าห์ด้นดั้น

เข้า ไปจนถึงที่อยู่ของท่านด้วย  จึง ได้องค์ท่านมา โปรดชาวอุดร ฯ  เป็นต้นสมความปรารถนา  ท่าน

เจ้าคุณธรรม ฯ จึงเป็นผู้มีพระคุณมากแก่พวกเราที่ ได้เห็น ได้ยินธรรมท่านเวลามาถึงอุดร ฯ แล้ว  

ปรกติท่านเจ้าคุณเป็นผู้สน ใจ ในธรรมปฏิบัติเป็นประจ�านิสัยมาดั้งเดิม  ถ้าพูดคุยธรรมกับท่านนาน

เท่า ไร  ท่าน ไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อย ให้ปรากฏเลย  ยิ่งเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติด้วยแล้วท่านยิ่ง 

ชอบเป็นพิเศษ  ท่านรักและเลื่อม ใสท่านอาจารย์มั่นมาก  เวลาท่านพระอาจารย์อยู่อุดร ฯ ท่านเป็น 

ผู้เอา ใจ ใส่เป็นพิเศษ  และคอยสอบถามความสุข – ทุกข์ท่านอาจารย์จาก ใครต่อ ใครอยู่เสมอ  

นอกจากนั้นยังพยายามชักชวน ให้ประชาชน ไปรู้จักและสนิทสนมกับท่านอาจารย์อยู่เสมอ  ถ้าเขา 
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ไม่กล้า ไป  ท่านเป็นผู้พา ไปเอง โดย ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย  คุณธรรมท่าน ในข้อนี้รู ้สึกว่า 

เด่นมากเป็นพิเศษและน่าเลื่อม ใสมาก

 ออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้งท่านอาจารย์ชอบออก ไปวเิวกอยูต่ามบ้านนอก  เพือ่บ�าเพญ็

สมณธรรมตามนสัิย  บ้านหนองน�า้เค็มท่ีอยูห่่างตวัเมืองราว  ๓๐๐  เส้นเป็นหมู่บ้านทีท่่านชอบ ไปพัก

เป็นเวลานาน ๆ    หมู่บ้านนี้มีป่า ไม้ร่มรื่นดีเหมาะกับการบ�าเพ็ญธรรม

 ท่านพักจ�าพรรษาอยู่จังหวัดอุดร ฯ  นับว่า ได้ท�าประ โยชน์แก่ประชาชน พระ เณรอย่าง

มากมาย  แถบจังหวัดและอ�าเภอ ใกล้เคียงกับจังหวัดอุดร ฯ ที่ท่านพักอยู ่  มีประชาชนและ 

พระสงฆ์ทยอยกันมาบ�าเพ็ญกุศลและสดับธรรมท่านมิ ได้ขาด  เพราะท่านเหล่านี้ โดยมากก็เคย 

เป็นลูกศิษย์เก่าแก่  สมัยท่ีท่านมาบ�าเพ็ญอยู่ก่อนเดินทาง ไปจังหวัดเชียง ใหม่แล้ว  ดังนั้นเมื่อ

ทราบว่าท่านมา  จึงต่างมีความดี ใจกระหยิ่มยิ้มแย้ม  อยากมาพบมาเห็นและท�าบุญ ให้ทาน 

สดับตรับฟัง โอวาทกับท่าน  ในระยะนั้นอายุท่านก็ยัง ไม่แก่นัก ราว ๗๐ ปี  การ ไปมา ใน 

ทางทิศทาง ใดก็พอสะดวกอยู่บ้าง  ประกอบกับท่านมีนิสัยคล่องแคล่วว่อง ไวลุกง่าย ไปเร็วอยู่ด้วย  

และ ไม่ชอบอยู่ ในที่แห่งเดียวเป็นประจ�า  ชอบเที่ยวซอกแซกตามป่าตามเขาที่เห็นว่าสงบสงัด

ปราศจากสิ่งก่อกวน

 ที่อุดร ฯ ก็ปรากฏว่ามีผู ้มาเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านบ่อย ๆ  เช่นที่อื่น ๆ  เหมือนกัน  

ปัญหาท่ีเขาถามท่านมีคล้ายคลึงกับปัญหาท่ีผ่านมาแล้วก็มี  ที่แปลกต่างกันออก ไปตามความ 

คิดเห็นของผู้ถามก็มี  ที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสของสัตว์ที่เคยสร้าง 

ความดีมาเป็นล�าดับ  ไม่ละนิสัยวาสนาของตนหนึ่ง  บุพเพสันนิวาสของสามีภริยาที่เคยครองรัก 

อยู่ร่วมกันมาหนึ่ง   ทั้งสองข้อนี้ท่านว่ามีผู้สงสัยถามมากกว่าข้ออื่น ๆ  

  ในข้อแรกท่านมิ ได้ระบุปัญหาที่เขาถามลงอย่างชัดเจนว่า  เขาถามอย่างนั้น ๆ   เป็นแต่ท่าน

ปรารภแล้วก็อธิบาย ไปเองทีเดียวว่า  สิ่งเหล่านี้ต้องมีการริเริ่มก่อตั้งเจตนาขึ้นมา   ให้เป็นทางเดิน

แห่งภพ – ชาติของผู้จะเกี่ยวข้องกับตน   และตนจะเกี่ยวข้องกับผู้นั้น

 ส่วนข้อต่อมาท่านระบุปัญหาที่เขาถามว่า  ค�าว่าบุพเพสันนิวาสนี้  เราจะรู้ ได้อย่าง ไรว่า

หญิง – ชายรักกันอย่างนี้เป็นบุพเพสันนิวาส  รักกันอย่างนั้น ไม่ ใช่บุพเพสันนิวาส  และอยู่ร่วมกัน 

กับคนนี้เป็นบุพเพสันนิวาส  อยู่ร่วมกันกับคนนั้นมิ ใช่บุพเพสันนิวาส  ท่านตอบว่าส�าหรับพวกเรา

ยากจะมีทางทราบ ได้ว่า  รักอย่างนั้นและรักคนนั้นเป็นบุพเพสันนิวาส  รักอย่างนั้นและรักคนนั้น 
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มิ ใช่บุพเพสันนิวาส  ก็รักและอยู่ร่วมกัน ไปแบบคนตาบอด  เกิดความหิวจัดคว้าหาอาหารมา 

รับประทานนั่นแล  อะ ไรถูกมือก็รับ ไปพอประทังชีวิต ไปวันหนึ่ง ๆ   บุพเพสันนิวาสก็เช่นเดียวกัน  

ทั้งที่มีอยู่กับสัตว์บุคคลทั่ว ไป  แต่จะคว้าถูกจุดของบุพเพสันนิวาส  คือรักและอยู่ร่วมกับผู้เคยเป็น

บุพเพสันนิวาสกันนั้น  เป็นสิ่งที่หาเจอ ได้ยากมาก  เนื่องจากกิเลสตัวรัก ๆ  นี้มันมิ ได้ ไว้หน้า ใคร 

และมิ ได้รอคอย ให้บุพเพสันนิวาสมาวินิจฉัยหรือตัดสินก่อนมัน  ขอแต่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายที่

ต้องกับเพศและนิสัยของมันแล้ว  เป็นต้องรักและคว้าดะ ไปเลย  กิเลสตัวรักนี่แลพา ให้คนเป็น 

นักต่อสู้แบบ ไม่รู้จักเป็นจักตาย  ไม่รู้จักสูงจักต�่า  ไม่รู้จัก ใกล้จัก ไกล  ไม่รู้จักเลือกสรรปันแบ่งว่า 

มาก ไปหรือน้อย ไป  ควรหรือ ไม่ควรเพียง ใด  มีแต่จะสู้ตายเอาท่าเดียว  ไม่ยอมแพ้แม้จะพลาดท่า

หรือตาย ไปก็ยัง ไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้เอาเลย  นี่แลเรื่องของกิเลสตัวรัก  มันแสดงตัว

เด่นอยู่ ในหัว ใจของสัตว์ โลกอย่างเปิดเผย  ไม่ยอมอยู่ ใต้อ�านาจของ ใครเอาง่าย ๆ   ผู้ต้องการม ี

หลักฐานและความมีประมาณเป็นเครื่องทรงตัว ไว้บ้าง  จึง ไม่ควรปล่อย ให้มันวิ่งแซงหน้า ไปตาม

นิสัย โดยถ่ายเดียว  ควรมีการหักห้ามกันบ้างพอมีทางตั้งตัว  แม้จะ ไม่ทราบบุพเพสันนิวาสของตัว 

ก็ยังพอมีทางยับยั้ง ใจ ได้บ้าง  ไม่ถูกมันจับถู ไถเข้าถ�้าเข้ารูลงเหวตกบ่อ ไปท่าเดียว  ความรู้บุพเพ – 

สันนิวาสของตนนี้  ถ้า ไม่ ใช่นักปฏิบัติจิตตภาวนาซึ่งมีนิสัย ในทางรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ   ก็ยากที่จะ

ทราบ ได้  แต่อย่าง ไรก็ตาม  เราควรมีสติหักห้ามมันอยู่เสมอ  อย่าปล่อย ให้มันพา ไหลลงสู่ที่  

โสมมแบบน�้าล้นฝั่ง ไม่มีอะ ไรกั้นก็แล้วกัน  ยังพอจะมหีวงัครองตวั ไป ได้   ไม่จอดจมหล่มลกึลง ใน 

กลางทะเลแห่งความรักอัน ไม่มปีระมาณ โดยถ่ายเดียว

 เขาถามท่านอีกปัญหาหนึง่ว่า  ระหว่างสามีภรยิาท่ีอยูร่่วมกันด้วยความผาสกุเยน็ ใจตลอดมา  

ไม่ประสงค์จะ ให้พลัดพรากจากกัน ในภพต่อ ไป  เกิด ในชาติ ใดภพ ใดขอ ให้ ได้เป็นสามีภริยากัน

ตลอด ไป  จะปฏิบัติอย่าง ไรจึงจะสมหวัง  ถ้าต่างคนต่างตั้งความปรารถนา ให้ ได้พบกันทุกภพ 

ทุกชาติจะเป็น ไป ได้ ไหม  ท่านตอบว่าความปรารถนานั้นเป็นเพียงเส้นทางเดินของจิต ใจผู้มุ่งหมาย

เท่านั้น  ถ้า ไม่ด�าเนินตามความปรารถนาก็ ไม่เกิดประ โยชน์ตามความมุ่งหมาย  เช่น คนต้องการเป็น

คนร�่ารวย  แต่เกียจคร้าน ในการแสวงหาทรัพย์  ความร�่ารวยก็เป็น ไป ไม่ ได้  ต้องอาศัยความ 

ขวนขวายตามเจตจ�านงที่ตั้ง ไว้ด้วยจึงจะสมหวัง  นี่ก็เหมือนกัน  ถ้าต้องการเป็นสามีภริยาครองรัก

กันอย่างมีความสุขทุกภพทุกชาติ ไป  ไม่อยากพลัดพรากจากกัน  ต้องมีจิต ใจคือทรรศนะตรงกัน  

ต่างคนต่างอยู่ ในขอบเขตของกันและกัน  ไม่ชอบแสวงหาเศษหาเลยอันเป็นการท�าลายจิต ใจและ

ความสุขความ ไว้วาง ใจกัน  ต่างคนเป็นผู้รักศีลรักธรรมมีความประพฤติดี ไว้วาง ใจกัน ได้  ความรู้

ความเห็นลงรอยกัน  ต่างพยายามรักษาความปรารถนาด้วยการท�าดี  ย่อมมีทางสมหวัง ได้ ไม่เหนือ
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ความพยายามของผู้ปรารถนา ไป ได้เลย   แต่ถ้าความประพฤติทุกด้านแบบตรงกันข้าม  หรือสามีดี

แต่ภริยาชั่ว  หรือภริยาดีแต่สามีชั่ว  ต่างคนต่างท�าตามความชอบ ใจ ไม่ลงรอยกัน  แม้ต่างจะ

ปรารถนาสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ ไม่มีทางส�าเร็จ   เพราะเป็นการท�าลายความปรารถนาของตน

 ท่านย้อนถามว่า  โยมปรารถนาเพียงอยากอยู่ร่วมกันเท่านั้น  ไม่ปรารถนาอะ ไรอื่นบ้างหรือ  

เขาตอบท่านว่า  นอกนั้นก็ ไม่ทราบว่าจะปรารถนาอะ ไรอีก  เพราะความปรารถนาอยาก ได้เงิน 

ได้ทอง  อยาก ได้บริษัทบริวาร  อยาก ได้ยศถาบรรดาศักดิ์  อยากเป็นพระยามหากษัตริย์  อยาก 

 ไปสวรรค์นิพพาน  ก็ยังอดลืมภริยาซึ่งเป็นที่รัก ไม่ ได้อยู่นั่นเอง  เพราะนี้เป็นจุด ใหญ่แห่งความ 

ปรารถนาของ โลก  เลยต้องปรารถนาสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่อง ใหญ่ส�าหรับปุถุชนก่อน  จากนั้นถ้าพอ 

เป็น ไป ได้ค่อยพิจารณากัน ไป  กระผมจึงเรียนถามเรื่องนี้ก่อน  แม้กลัวท่านดุและอายท่านก็ทนเอา  

เพราะความจริงของ โลก โดยมากเป็นกันอย่างนี้ทั้งนั้น   เป็นแต่จะกล้าพูดหรือ ไม่เท่านั้น

 ท่านหัวเราะแล้วถามเขาว่า   ถ้าเป็นดังที่ว่านี้ โยม ไป ไหนก็จะต้องเอาแม่เด็ก ไปด้วย ใช่ ไหม  

เขาหัวเราะบ้างแล้วเรียนท่านว่า  กระผมอายจะเรียนท่านตามความหยาบของปุถุชนที่เป็นอยู่

ภาย ใน  แต่ความจริงแล้วเท่าที่กระผมยังบวช ไม่ ได้จนบัดนี้ก็เพราะเป็นห่วงแม่เด็ก  กลัวเขาจะ

ว้าเหว่เป็นทุกข์ ไม่มผู้ีปรึกษาปรารภและ ให้ความอบอุน่แก่เขาเท่าทีค่วร  ลกู ๆ  นอกจากจะมารบกวน

ขอเงิน ไปซื้อนั่นซื้อนี่และเรื่องอื่น ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องกวน ใจ ให้ยุ่งแล้ว  ก็ยังมอง ไม่เห็นว่าเขาจะมีความ

สามารถท�า ให้แม่มีความอบอุ่น   และสบาย ใจ ได้ ในทาง ใดบ้าง   ผมจึงอดเป็นห่วงเขามิ ได้  

 อีกประการหนึ่งสวรรค์ชั้นนั้น ๆ  ตามธรรมท่านบอก ไว้ว่ามีทั้งเทวบุตรเทวธิดา  ซึ่งแสดงว่ามี

ทั้งหญิงทั้งชายเหมือนแดนมนุษย์เรา  และมีความสุขความส�าราญด้วยเครื่องบ�ารุงบ�าเรอนานาชนิด

ซึ่งเป็นสถานที่น่า ไปและน่าอยู่มาก  แต่พรหม โลก ไม่ปรากฏว่ามีเทวบุตรเทวธิดาเหมือนมนุษย์

และสวรรค์เลย  เมื่อเป็นเช่นนั้นจะ ไม่ว้าเหว่ ไปหรือ  เพราะ ไม่มีผู้คอยปลอบ โยนเอาอกเอา ใจ ใน

เวลาเกิดความหงุดหงิด ใจขึ้นมา  ยิ่งนิพพานด้วยแล้วยิ่ง ไม่มีอะ ไร ไปเกี่ยวข้องสัมผัสเอาเลย  เป็น 

ตัวของตัว โดยสมบูรณ์ทุกอย่าง  ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นผู้อื่น ใดเข้า ไปช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องบ้างเลย  

เป็นตัวของตัวแท้ ๆ   แล้วจะมีอะ ไรเป็นที่ภาคภูมิ ใจและเทิดเกียรติว่า  ผู้ถึงนิพพานแล้วเป็นผู้ ได้รับ

ความภาคภูมิ ใจ  ทั้งเกียรติยศ  ชื่อเสียงเรืองนาม และความสุขความสบายจากบรรดาท่านผู้ถึง

นิพพานด้วยกัน  อย่างมนุษย์ผู้มีฐานะดี มีสมบัติมาก มีเกียรติยศสูง ได้รับความยกย่องสรรเสริญ 

จากเพื่อนมนุษย์หญิง – ชายด้วยกัน  
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 ท่านที่ ไปนิพพานแล้วเห็นเงียบ ไปเลย  ไม่มีพวกเดียวกันยกย่องสรรเสริญท่าน  จึงท�า ให้

สงสัยว่าการเงียบ ไปเลยเช่นนั้นจะเป็นความสุข ได้อย่าง ไร  กระผมต้องขอประทาน โทษที่มาถาม

แบบบ้า ๆ  บอ ๆ   ไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหมือนคนที่มีสติทั่ว ๆ   ไป  แต่ก็เปน็ความสงสัยที่ท�า ให้ล�าบาก 

ใจอยู่ ไม่หาย   ถ้า ไม่ ได้เรียนถามท่านผู้รู้ ให้หายสงสัยเสียก่อน

 ท่านตอบว่า  สวรรค์  พรหม โลก  และนิพพานมิ ได้มี ไว้เฉพาะคนขี้สงสัยแบบ โยม  แต่มี ไว้

ส�าหรับผู้มองเห็นคุณค่าของตัวและคุณค่าของสวรรค์ พรหม โลก และนิพพาน  ว่าเป็นของดีม ี

คุณค่าต่างกันขึ้น ไปตามล�าดับชั้น  และความดีของผู้ที่ควรจะ ได้จะถึงตามล�าดับ  คนแบบ โยมสวรรค์ 

พรหม โลก  และนิพพานคงมิ ได้ฝันถึงเลย  แม้ โยมจะ ไปก็ยัง ไป ไม่ ได้ถ้าแม่เด็กยังอยู่  หรือแม้แม่เด็ก

ตาย ไป   โยมกจ็ะอดคิดถึง ไม่ ได้  แล้วจะมี โอกาสคดิถงึสวรรค์ – นพิพาน  พอจะหาเวลาคิดเพือ่ 

จะ ไป ได้อย่าง ไร  แม้พรหม โลกและนิพพานก็มิ ได้ดีกว่าแม่เด็กส�าหรับความรู้สึกของ โยม  เพราะ

พรหม โลกและนิพพานบ�ารุงบ�าเรอ โยม ไม่เป็นเหมือนแม่เด็ก  โยมจึงสงสัยและ ไม่อยาก ไป  กลัวจะ

ขาดผู้บ�าเรอ  (ตอนนี้ท่านว่าทั้งท่านทั้งเขาหัวเราะถูก ใจ)  

 อันความสุขที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ  นั้น  แม้ใน โลกมนุษย์เราก็ยังต่างกันตามชนิดของสิ่งนั้น ๆ  

ที่มีรสต่างกัน  แม้ประสาทเครื่องรับสิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ ในร่างกายอันเดียวกัน  ก็ยังนิยมรับสัมผัส 

ต่าง ๆ  กัน เช่น ตาชอบสัมผัสทางรูป  หูชอบสัมผัสทางเสียง  จมูกชอบสัมผัสทางกลิ่น  ลิ้นชอบสัมผัส

ทางรส  กายชอบสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็ง  ใจชอบสัมผัสทางอารมณ์ต่าง ๆ  ตามหน้าที่และความ

นิยมของตน  จะ ให้รสนิยมเหมือนกันย่อม ไม่ ได้  การรับประทานเป็นความสุขทางหนึ่ง  การพักผ่อน

นอนหลับเป็นความสุขทางหนึ่ง  การครองรักตามประเพณขีอง โลกเป็นความสขุทางหนึง่  แต่อย่า 

ลมืว่าการทะเลาะกนัเพราะความเหน็ขดัแย้งกนัด้วยเรื่องต่าง ๆ  ก็เป็นความทุกข์ทางหนึ่ง  ฉะนั้น โลก

จึง ไม่ขาดจากการสัมพันธ์ติดต่อกันกับสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นความสุขตลอดมา  และจ�าต้องแสวงกัน 

ทั่ว โลกจะขาดมิ ได้  

 ความสุข ในมนุษย์และสัตว์ที่ ได้รับตามภูมิของตนเป็นความสุขประเภทหนึ่ง  ความสุข ใน

สวรรค์และพรหม โลกเป็นความสุขประเภทหนึ่ง ๆ   ความสุข ในพระนิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลส

เครือ่งกงัวล ใจ โดยประการท้ังปวงเป็นความสขุประเภทหนึง่  ต่างจากความสขุท่ี โลกมีกเิลสทัง้หลาย 

 ได้รับกัน  จะ ให้เป็นความสุขเหมือนแม่เด็กเสียทุกอย่างแล้ว  โยมก็ ไม่จ�าเป็นต้องดูรูปฟังเสียง   

รบัประทานอาหาร  พักผ่อนหลับนอน  และแสวงหาคณุงามความด ี มีการ ให้ทาน  รกัษาศีล  ภาวนา   

เป็นต้น   ให้ล�าบาก  เพียงอยู่กับแม่เด็กเท่านั้นความสุขจากสิ่งต่าง ๆ  ก็ ไหลมารวม ในที่นั้นหมด  ซึ่ง
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เป็นการตัดปัญหาความยุ่งยากลง ได้เยอะแยะ   แต่คุณจะ ให้เป็นดังที่ว่านี้ ได้ ไหม ?

 เขาตอบว่า  โอ้ โฮจะ ได้อย่าง ไรท่านอาจารย์  แม้แต่กับแม่เด็กบางครั้งยังมีการทะเลาะกัน ได้   

จะสามารถน�าความสุขจากสิ่งต่าง ๆ  มารวมกับเขาคนเดียว ได้อย่าง ไร   ก็ยิ่งจะท�า ให้ยุ่ง ใหญ่  

 ท่านเล่าว่าเขาเป็นคนมีนิสัยอาจหาญและตรง ไปตรงมา  ทั้งรักศีลรักธรรมดีมาก  ส�าหรับ

ฆราวาสที่มีความ ใฝ่ ใจ ในธรรม  และมีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์มากมาย  ท่านจึง ได้สละเวลา

พูดคุยธรรมกันแบบพิเศษ  เป็นกันเองแทบทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมท่านเวลาปลอดจากแขก  ปรกต ิ

ก็ ไม่ค่อยมี ใครสามารถมาถามท่านแบบเขา ได้เลย  เขาเป็นคนมีนิสัยรักลูกรักเมียมาก  เคยมากราบ

เยี่ยมท่านบ่อยด้วยความรักเลื่อม ใสท่านมาก  เวลามีแขกอยู่กับท่าน  เขาเพียงมากราบแล้วก ็

หลีกหนี ไปท�างานอะ ไร  ช่วยพระเณร ไปตามนิสัยของคนสนิทกับวัด  ถ้า ไม่มีคนนั่นแลเป็น โอกาส 

ที่เขาจะกราบเรียนถามเรื่องอะ ไรต่าง ๆ  ตามแต่เขาถนัด  ท่านก็ชอบเมตตาเขาด้วยแทบทุกครั้งที่

เขามาสบ โอกาสเหมาะ ๆ

 ส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่นแล้ว  ท่านฉลาดและรู้นิสัยของคน ได้ดีมาก  หาที่ต�าหนิมิ ได้   

คนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยมาหาท่าน  การปฏิสันถารทางกิริยาจะ ไม่เหมือนกันเลย  ทั้งการพูดธรรมดา

และอรรถธรรมต้องต่างกัน ไปเป็นราย ๆ  ของผู้มาเกี่ยวข้อง  ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้ว  ท่านพัก 

อยู่วัด โนนนิเวศน์ อุดร ฯ   พระมาจ�าพรรษากับท่านมาก  และที่มาอบรมศึกษาก็มีมากตลอดมา   

วัด โนนนิเวศน์แต่สมัยก่อนที่ท่านพักอยู่มีความสงบมากกว่าทุกวันนี้  รถราผู้คนก็ ไม่มาก  ผู้เข้า ไป

เกี่ยวข้องกับวัด โดยมากเป็นผู้หวังบุญกุศลจริง ๆ   มิ ได้เข้า ไปแบบท�าลาย  ทั้งที่มีเจตนาและ ไม่มี

เจตนา  การบ�าเพ็ญเพียรของพระเณรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาที่ต้องการ  ฉะนั้น พระที่ทรง 

คณุธรรมทาง ใจ   จึงมมีากพอเป็นเคร่ืองอบอุน่แก่ตวัเองและประชาชนผูห้วังพึง่ความร่มเยน็ของพระ

 ตอนกลางคืนท่านอบรมพระเณร  การแสดงธรรม โดยมากท่านเริ่มแต่ ศีล สมาธิ ปัญญา   

ขึ้น ไปเป็นขั้น ๆ   อย่าง ไม่มีจุดมุ่งหมายว่าท่านจะ ไปจบ ในธรรมขั้น ใด  แสดงจนถึงวิมุตติหลุดพ้น 

อันเป็นจุดส�าคัญของธรรม  แล้วย้อนกลับมาแสดงเกี่ยวแก่ผู้ปฏิบัติว่าจะควรปฏิบัติตนอย่าง ไร  จึง

จะสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอน  การสอนพระ ในวงปฏิบัติท่านสอนเน้น

ลง ในความเป็นผู้มีศีลสังวร  โดยถือศีลเป็นส�าคัญ ในองค์พระ  พระจะสมบูรณ์ตามเพศของตน ได้

ต้องเป็นผู้หนักแน่น ในศีล  เคารพ ในสิกขาบทน้อย ใหญ่  ไม่ล่วงเกิน โดยเห็นว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อย 

ไม่ส�าคัญ  อันเป็นลักษณะของความ ไม่ละอายบาปและอาจล่วงเกิน ได้ ในสิกขาบททั่ว ไป  เป็น 

ผู้รักษาวินัยเคร่งครัด  ไม่ยอม ให้ศีลของตนด่างพร้อยขาดทะลุ ได้  อันเป็นเครื่องเสริม ให้เป็น 



229

ผู้มีความอบอุ่นกล้าหาญ ในสังคม  ไม่กลัวครูอาจารย์หรือเพื่อนพรหมจรรย์จะรังเกียจหรือต�าหนิ  

พระ ใน ใจจะสมบรูณ์เป็นข้ัน ๆ  นบัแต่พระ โสดา ฯลฯ ถึงพระอรหัตต์ ได้  ต้องเป็นผูห้นกั ในความเพียร  

เพื่อสมาธิและปัญญาทุกชั้นจะมีทางเกิดขึ้น  และเจริญก้าวหน้าสามารถช�าระล้างสิ่งสกปรกรุงรัง

ภาย ใน ใจออก ได้ โดยส้ินเชงิ  อนึง่ ค�าว่าพระควรเป็นผูเ้ยีย่มด้วยความสะอาดแห่งความประพฤติทาง

กายวาจา  และเยี่ยมด้วยจิตที่ทรง ไว้ซึ่งคุณธรรม คือ สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ

ตามล�าดับ  ไม่ควรเป็นพระที่อับเฉาเศร้า ใจ  ไม่สง่าผ่าเผย  หลบ ๆ  ซ่อน ๆ   เพราะปมด้อยคอย

กระซบิอยู่ภาย ใน  มอีะ ไรลึกลับท�า ให้ร้อนสมุอยู ่ใน ใจ  นัน้มิ ใช่พระลกูศษิย์พระตถาคตผูง้ดงามด้วย

ความประพฤติภาย ในภายนอก ไม่มีที่ต้องติ  แต่ควรเป็นพระที่องอาจกล้าหาญต่อการละชั่วท�าดี   

ด�าเนินตามวิถีรอยพระบาทที่ศาสดาพาด�าเนิน  เป็นผู้ซื่อตรงต่อตนเองและพระธรรมวินัยตลอด

เพื่อนฝูง  อยู่ที่ ใด ไปที่ ใดมีสุค โตเป็นที่รองรับ  มี โอชารสแห่งธรรมเป็นที่ซึมซาบ  มีความ 

สว่าง ไสวอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทาง  ไม่อยู่อย่างจนตรอกหลอกตัวเอง ให้จนมุม  นั่นคือ  

พระลูกศิษย์พระตถาคตแท้  ควรส�าเหนียกศึกษาอย่างถึง ใจ  ยึด ไว้เป็นหลักอนาคตอันแจ่ม ใส 

ไร้กังวลจะเป็นสมบัติที่พึงพอ ใจของผู้นั้นแน่นอน   นี่เป็นปรกตินิสัยที่ท่านอบรมพระปฏิบัติ

 หลังจากการประชุมแล้ว  ท่านผู้ ใดมีข้อข้อง ใจก็ ไปศึกษากับท่านเป็นราย ๆ   ไปตาม โอกาส 

ที่ท่านว่าง  กิจประจ�าวันซึ่งมีติดต่อกันที่ท่านต้องปฏิบัติ ไม่ลดละ ไม่ว่าจะอยู่ ในที่ ใด  คือตอนเช้าออก

จากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาต  พอ ได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาต  จากนั้นเข้าทาง

จงกรมเดินจงกรมจนถึงเที่ยงเข้าที่พัก  พักจ�าวัดบ้างเล็กน้อย  ลุกขึ้นภาวนา  แล้วลงเดินจงกรม  

บ่าย ๔ โมงเย็น  ปัดกวาดลานวัดหรือที่พักอยู่ขณะนั้น  สรงน�้าแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลาย

ชั่ว โมง  ออกจากที่จงกรมก็เข้าที่ ไหว้พระสวดมนต์  การสวดมนต์ท่านสวดมากและสวดนานเป็น 

ชั่ว โมง ๆ   เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อ ไปตั้งหลายชั่ว โมง  คืนหนึ่ง ๆ  ท่านพักจ�าวัดราว ๔ ชั่ว โมง 

เป็นอย่างมาก ในเวลาปรกติ  ถ้าเป็นเวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่ง ไม่พักจ�าวัดเลย  ใน 

วัยหนุ่มท่านท�าความเพียรเก่งมากยากจะมีผู้เสมอ ได้  แม้ ในวัยแก่ก็ยัง ไม่ทิ้งลวดลาย  เป็นแต ่

ผ่อนลงบ้าง  ตามวิบากที่ทรุด โทรมลงทุกวันเวลา  ที่ผิดกับพวกเราอยู่มากก็คือจิต ใจท่าน ไม่แสดง

อาการอ่อนแอ ไปตามวิบากธาตุขันธ์เท่านั้น  

 นี่คือวิธีการของท่านผู้ดีเป็นคติแก่ โลกด�าเนินมา  มิ ได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับ 

แต่ต้นเป็นล�าดับมา  ไม่ลดละความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันส�าคัญ  แดนแห่งชัยชนะที่ท่าน ได้รับ

อย่างพอ ใจนั้น ได้ที่เขาลึก ในจังหวัดเชียง ใหม่ที่เขียนผ่านมาแล้ว  เราที่เกิดมา ในชาติมนุษย์ซึ่งเป็น

ชาติท่ีพร้อมด้วยคุณสมบตัท่ีิควรจะ ได้จะถงึอยูแ่ล้ว  แต่ละท่านทีจ่ะ ได้ประสบความส�าเรจ็ดงั ใจหมาย  
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เช่นท่านที่ ได้ประสบมาแล้วจน ได้กลายมาเป็นประวัตินั้น  แม้จะมีคนมากแทบล้น โลกสมัยปัจจุบัน   

แต่ผู้จะ ได้ประสบกับแดนสมหวังดังท่ีกล่าวมาน้ีมีจ�านวนน้อยมากเหลือเกิน  แทบจะ ไม่มี ใน โลก

สมัยปัจจุบัน  ที่แตกต่างกันมากทั้งนี้ก็เพราะความรู้ ความเห็น ความขะมักเขม้น และอิทธิบาท ๔  

คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  ในทางจะ ให้เกิดผลดังมุ่งหมายมีมากน้อยต่างกันมาก  ผลที่ 

เกิดขึ้น  จึงท�า ให้ต่างกันมากจนแทบ ไม่น่าเชื่อ  ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว  แต่ก็เป็นสิ่งที่ โลก ได้ประจักษ์ตา

ประจักษ์ ใจกันมานานแล้วจนหาทางปฏิเสธ ไม่ ได้  นอกจากต้องยอมรับ โดยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏ

ทั้งดีทั้งชั่ว   ทั้งสุขทั้งทุกข์   ซึ่งเกิดขึ้นกับตนแต่ละราย   ไม่มีทางสลัดปัดทิ้ง ได้เท่านั้น

 ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นผู้มีประวัติอันงดงามมาก ในบรรดาครูอาจารย์สมัยปัจจุบัน  เป็น

ประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลาย  สวยงามมาทุกระยะ  น่าเคารพเลื่อม ใสของคนทุกชั้น

ทุกเพศทุกวัย  กิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งขจร ไปถึง ไหนเกิดความหอมหวนชวน ให้เคารพเลื่อม ใส ในที่นั้น  

แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง  เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่  ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความรัก ใคร่ ใฝ่ธรรม 

ไม่ค่อยมี โอกาส ได้ทราบและ ได้เข้า ใกล้ชิดสนิทกับท่านซึ่งมีอยู่มากมาย  ทั้งที่ประสงค์อยากพบท่าน

ผู้ดีมีคุณธรรมสูงอยู่ตลอดมา  แต่เนื่องจากท่าน ไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านเมืองที่มีผู้คนชุกชุม   

ท่านเหน็เป็นความสะดวกกายสบาย ใจ ในการอยู ่ในป่าในเขาตลอดมาแต่ต้นจนอวสาน  แม้พระสงฆ์ 

ผู้มีความมุ่งมั่นต่ออรรถธรรมซึ่งมีอยู่มากก็ ไม่ค่อยมี โอกาส ได้เข้า ไปถึงองค์ท่าน ได้ง่าย ๆ   เพราะ 

ทางล�าบากกันดาร  รถราก็ ไม่มี  การเข้า ไปหาจนถึงที่อยู่ท่านต้องเดินทางเป็นวัน ๆ   ผู้ ไม่เคยเดิน 

ก็ ไป ไม่ ไหว  ทั้งความ ไม่กล้าหาญพอที่จะรับธรรมอันแท้จริงจากท่าน  กลัวท่านจะ ไม่รับ ให้อยู่ด้วย 

บ้าง  กลัวท่านจะดบุ้าง  กลวัตวัจะปฏบิตั ิไม่ ได้อย่างท่านบ้าง  กลวัอาหารการเป็นอยูจ่ะขาดแคลน 

กันดารบ้าง  กลัวจะฉันมื้อเดียวอย่างท่าน ไม่ ได้บ้าง  

 เรื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ ไปนั้นรู้สึกว่าสร้าง ไว้อย่างมากมายจน ไม่อาจจะฝ่าฝืนเล็ดลอด 

ไป ได้  ทั้งที่มีความมุ่งหวังอยู่อย่างเต็ม ใจ  สิ่งเหล่านี้แลที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเอง  จึงปล่อย โอกาส 

 ให้ผ่าน ไป โดย ไม่ ได้รับประ โยชน์อะ ไรจากความคิดชนิดต่าง ๆ  เหล่านี้เลย  กระทั่ง ได้ยินแต่ประวัติ

ท่านที่ ไม่มีรูปร่างเหลืออยู่แล้ว  จึง ได้ทราบว่าท่านเป็นพระเช่น ไร ในวงพระศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาที่

ทรงมรรคทรงผลตลอดมา  นับแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรก  ล�าดับล�าดากันลงมาถึงพระสาวก

ผู้ทรงมรรคทรงผล  นับจ�านวน ไม่ ได้  ถ่ายทอดกันเรื่อยมาด้วย สุปฏิบัติ อุชุ ญายะ สามีจิปฏิบัติ  

อันเป็นเหมือนท�านบ ใหญ่ท่ี ไหลออกแห่งน�้าอมตมหานิพพานจากจิตสันดานของทุกท่านผู้ทรง ไว้ซึ่ง

ปฏิปทา   ตามทางศาสดาที่ประทาน ไว้
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 ท่านพระอาจารย์ม่ันก็เป็นองค์หนึ่ง ในจ�านวนพระสาวกอันดับปัจจุบันซึ่งเพิ่งมรณภาพผ่าน 

ไปเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๔๙๒  ถ้ารวมเวลาที่ท่านผ่าน ไปก็ราว  ๒๐  ปีกว่าเท่านั้น  แต่การ

มรณภาพท่านจะรอลงข้างหน้าเวลาเร่ืองท่านด�าเนนิ ไปถงึ  แต่อย่าง ไรกต็ามการผ่าน ไปแห่งรปูธรรม

นั้นเป็นของมีมาดั้งเดิม  ทั้งยังจะมีต่อ ไปตลอดกาลเมื่อความเกิดของสิ่งสมมุติต่าง ๆ  ยังเป็น ไปอยู่  

ความอัศจรรย์ส�าคัญที่ยังคงอยู่ก็คือ พระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของ 

พระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่กับพระศาสนา ไม่ ได้ผ่าน ไปด้วย  แม้เมตตาคุณ  ปัญญาคุณ  และวิสุทธิคุณ 

ของท่านพระอาจารย์มั่นก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระศาสดา  เพราะเป็นคุณสมบัติลักษณะ

เดียวกัน  ส�าคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติ ให้เป็น ไปตามพระ โอวาทที่ท่านประทาน ไว้  จะสามารถตักตวง ได้

มากน้อยเพียง ไร  ในกาลอันควรที่ก�าลังเป็น ไปอยู่กับพวกเราเวลานี้   นี้เป็นสิ่งที่ยังควรและน่าสน ใจ 

อยูม่าก  ส�าหรับผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่   ถ้าหา ไม่แล้วหมดหนทาง   ไม่มีสิ่ง ใดมาแก้ ไข ให้กลับคืน ได้

 ตอนท่านแก้ปัญหาพี่น้องชาวนครราชสีมานั้น  มีเนื้อความที่สะดุด ใจผู้เขียนตลอดมา  จึงขอ

ถือเอาความย่อ ๆ  มาลงอีกเล็กน้อยว่า  อย่าท�าความรู้ความเห็นและความประพฤติทุกด้านเหมือน

เรา ไม่มีป่าช้าอยู่กับตัว  อยู่กับบ้านเมืองเรา  อยู่กับญาติมิตรของเรา  บทถึงคราวเป็นอย่าง โลกที่ม ี

ป่าช้าทั่ว ๆ   ไปขึ้นมาจะแก้ตัว ไม่ทัน  แล้วจะจมลง ในที่ตนและ โลก ไม่ประสงค์อยากลงกัน  จะคิด 

จะพูด  จะท�าอะ ไร  ควรระลึกถึงป่าช้าคือความตายบ้าง  เพราะกรรมกับป่าช้าอยู่ด้วยกัน  ถ้าระลึก

ถึงป่าช้า  ในขณะเดียวกันก็ ได้ระลึกถึงกรรมด้วย  พอท�า ให้รู้สึกตัวขึ้นบ้าง  อย่าอวดตัวว่าเก่งทั้ง ๆ  ที ่

ไม่เหนืออ�านาจของกรรม  แม้อวด ไปก็เป็นการท�าลายตัว ให้ล่มจม ไปเปล่า ๆ   ไม่ควรอวดเก่งกว่า

ศาสดาผู้รู้ดีรู้ชอบทุก ๆ  อย่าง  ไม่ลูบ ๆ  คล�า ๆ  เหมือนคนมีกิเลสที่อวดตัวว่าเก่ง  สุดท้ายก็จนมุมของ 

กรรมคือความเก่งของตัว  (ผลร้ายที่เกิดจากการท�าด้วยความอวดเก่งของตัวเอง)  นี้ฟังแล้วใจสะดุ้ง 

และหมอบยอมจ�านนต่อกรรมจริง ๆ   ไม่ผยองพองตัวจนลืมตนว่ามิ ใช่คนเดินดินเหมือน โลก ๆ  เขา  

จึง ได้น�ามาลงซ�้าอีก  ที่ลงมาแล้วบางตอนก็มีบกพร่องบ้าง  ไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านอธิบาย  มาระลึก 

ได้ทีหลังก็มี  อย่างนี้เองความรู้ความจ�าของปุถุชนคนหนา  มันหลอก ๆ  ลวง ๆ   ขวางธรรมของจริง

อยู่อย่างนี้เอง  จึงขออภัยท่านผู้อ่าน ไว้ด้วยที่เขียนซ�้าบ้างเป็นบางตอน

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นปลูกต้นโพธิ์ธรรม

 ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้ความสามารถประสาทธรรม ให้แก่คณะลูกศิษย์ฝ่ายพระ

เป็นต้น โพธิ์ต้น ไทรขึ้นมาหลายองค์  ซึ่งเป็นประเภทที่ปลูก ให้เจริญเติบ โตขึ้นยากอย่างยิ่ง  เพราะ

เป็นประเภทที่ชอบมีอันตรายรอบด้าน  ครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์  ที่
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ระบุนามมาบ้างแล้วตอนต้นก็มี  คือท่านอาจารย์สิงห์  ท่านอาจารย์มหาปิ่น อุบล ฯ  ท่านอาจารย ์

เทสก์ ท่าบ่อ หนองคาย  ท่านอาจารย์ฝั้น สกลนคร  ท่านอาจารย์ขาว วัดถ�้ากลองเพล อุดร ฯ 

ท่านอาจารย์พรหม บ้านดงเย็น อ.หนองหาน* อุดร ฯ  แต่ท่านมรณภาพ ไปเมื่อเร็ว ๆ  นี้  ศพท่าน 

ยังไม่เผา  ท่านอาจารย์ลี วัดอ โศการาม สมุทรปราการ  ท่านอาจารย์ชอบ  ท่านอาจารย์หลุย  

จังหวัดเลย  ท่านอาจารย์อ่อน หนองบัวบาน  ท่านอาจารย์สิม เชียง ใหม่  ท่านอาจารย์ตื้อ  

เชียง ใหม่  ท่านอาจารย์กงมา สกลนคร  ที่หลงลืมจ�า ไม่ ได้ก็ยังมีอยู่มาก  ท่านอาจารย์เหล่านี ้

ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรม ในลักษณะต่าง ๆ  กัน  องค์หนึ่งเด่น ไปทางหนึ่ง  อีกองค์หนึ่งเด่น ไปทางหนึ่ง   

รวมแล้วท่านเป็นผู้น่ากราบ ไหว้บชูาอย่างสนทิ ใจแทบทกุองค์  บางท่านกมี็ช่ือเสยีง โด่งดังมีประชาชน 

พระเณรรู้จักมาก  บางท่านก็ชอบเก็บตัวและชอบอยู่ ในที่สงัดตามอัธยาศัย  บรรดาลูกศิษย์ท่าน 

พระอาจารย์มั่น  บางท่านมีสมบัติมาก (คุณธรรม)  แต่ ไม่มีคนค่อยทราบกันก็มีอยู่หลายองค ์

เพราะท่านชอบอยูอ่ย่างเงียบ ๆ  ตามนสัิย  นับว่าท่านสามารถปลกูพระ ให้เป็นต้น โพธิธ์รรม ได้มากกว่า 

ทุกอาจารย์ ในภาคอีสาน  โพธิ์คือความรู้ความฉลาด  ถ้าเป็น โพธิ์ของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้   

แต่เป็นอาจารย์ก็ควรเรียกตามฐานะหรือตามวิสัยป่าของผู้เขียนว่า ‘โพธิ์ธรรม’  ซึ่งรู้สึกถนัด ใจ   

 การปลกูพระก็เหมอืนท่ี โลกเล้ียงลูกปลูก โพธิน่ั์นเอง  การแนะน�าส่ังสอนเพ่ือปลกูฝังหลกัฐาน

ทางมรรยาท ความประพฤติ ตลอดความรู้ ความฉลาดทางภาย ในถึงขั้นปกครองตน ได้ ไม่มีภัย 

เข้า ไปอาจเอื้อมท�าลาย ได้  เพียงแต่ละองค์นับว่าเป็นสิ่งที่ท�า ให้เจริญ ได้ยากมาก  เพราะการปลูก

คุณธรรมให้ฝังลึกลง ในหัว ใจของคนมีกิเลสที่แสนแง่แสนงอนนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงถ่วง ใจผู้เป็น

อาจารย์แทบ ไม่มีเวลาปลงวาง ได้  และต้องเป็นผู้มีอ�านาจเหนือกิเลส โดยประการทั้งปวงแล้ว  จึงจะ 

พอมีทางท�า ให้ผู้มารับการอบรม ได้รับความซาบซึ้งถึง ใจและพอ ใจปฏิบัติตามด้วยความเต็ม ใจ   

นิสัยกับธรรมจะพอมีทางกลมกลืนกัน ได้กลายเป็นผู้มีความมั่นคงทาง ใจ ไป โดยล�าดับ  ล�าพังเรา 

ก็มีกิเลส  ผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มตัวด้วยกัน  ก็ยากที่จะมีก�าลังฉุดลากกัน ไป ให้ถึงที่

ปลอดภัย ได้  จึงอยากจะพูดว่า  สิ่งที่ท�า ได้ยาก ใน โลกมนุษย์เราก็คือการสร้างพระธรรมดา ให้เป็น

พระที่น่ากราบ ไหว้บูชา  และเสกสรรหรือส่งเสริม ให้เลื่อนจากฐานะเดิมของจิตขึ้นสู่พระ โลกุตระ 

คือ พระ โสดา พระสกิทาคา พระอนาคา และพระอรหันต์นั้น ยิ่งยากแสนยากขึ้นเป็นขั้น ๆ    

ดี ไม่ดียัง ไม่แตกกิ่งแตกแขนง  ก็ถูกตัวแมลงมากัด มา ไช มา โค่นรากแก้วรากฝอย ให้ โค่นล้มจมดิน

อย่าง ไม่เป็นท่า  เสียมากกว่าจะเจริญเป็นต้นเป็นล�าขึ้นมาพอท�าประ โยชน์ ได้  โดยมากเราเคยเห็น

กันมาอย่างนั้นแทบทั้งนั้น   ไม่ค่อยมีรากฝังลึกพอจะทนลม  ทนฝน  ทนตัวแมลงกัด ไช ได้  

  *  ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอบ้านดุง
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 เราปลูกต้น ไม้ชนิดต่าง ๆ  ไว้ท�าประ โยชน์ ไม่กี่ปีก็ ได้รับผล  แต่ปลูกพระนี้กี่ปีก็คอยแต่จะ 

 โค่นล้มอยู่นั่นเอง  แม้ ไม่มีอะ ไรมาตอม  แต่ตัวเองก็คอยส่ายแส่หาตัวแมลงมาตอมเพื่อท�าลายและ

ตัวก็คอยท�าลายตัวเองอยู่แล้ว  จึงเป็นความเจริญ ได้ยาก ในการปลูกพระ  ถ้า ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง

ก็เชิญเข้ามาลองบวชบ�ารุงตนด้วยสิกขาบทกฎบัญญัติที่ประทาน ไว้ดู  น่ากลัวว่าข้าวเย็นก็จะหิว

ก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยัง ไม่ตก  เที่ยวก็อยากเที่ยวตลอดเวลาทั้งที่ศีรษะก็ ไม่เหมือน โลกเขา  ตา หู 

เป็นต้น ต่างก็อยากดู อยากฟัง อยากดมกลิ่นลิ้มรส สัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มภูมิ ใจ  ไม่มีเวลาอิ่มพอ 

ตลอดเวลา  โดย ไม่เลือกว่าเช้า สาย บ่าย เย็น อะ ไรเลย  จนลืมว่าตัวเป็นอะ ไรขณะนี้  ส่วนจะ 

สน ใจบ�ารุงต้น โพธิ์คือ ใจ  ให้มีเหตุมีผล  รู้จักอดทนต่อค�าสั่งสอน  น้อมเข้ามาฝึกฝนอบรมตน ให้มี

ความสงบเย็น ใจนั้น  น่ากลัวจะ ไม่สน ใจน�าพาเสียแล้ว  ต้น โพธิ์ คือ  ใจ  เมื่อขาดการบ�ารุง 

ก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งยุบยอบลง โดยล�าดับ  สิ่งคอยท�าลายก็นับวันเวลามี โอกาสหักราน ไปทุกระยะ   

ต้น โพธิ์ต้น ไหนบ้างจะทนตั้ง โด่อยู่ ได้  เพราะ โพธิ์ของพระเป็น โพธิ์ที่มีหัว ใจ  จะต้อง โอน ไป 

เอนมาตามสิ่งร้าวราน   ทน ไม่ ไหวก็ โค่นล้มลง   จมดินจมน�้าอย่าง ไม่เป็นท่าเท่านั้นเอง  

 ฉะนั้น การปลูก โพธิ์ จึงเป็นของปลูกยากอย่างนี้  ใคร ไม่เคยปลูกก็ ไม่รู ้ฤทธิ์ของมัน 

ซึ่ง ไม่ค่อยชอบปุย๋ธรรมดาเหมือนต้น ไม้ทัง้หลาย  แต่แหวก ไปชอบปุ๋ยประเภทสงัหารท�าลายเสยีมาก  

ฉะนั้น โพธิ์ต้นนี้จึงมักอับเฉาและตาย ได้ง่ายกว่าต้น ไม้ชนิดอื่น ๆ   คือตายจากศีลธรรมความดีงาม

นั่นเอง  ผู้เขียนเคยปลูกและบ�ารุงมาบ้าง  และเคยท�าลายมาบ้างด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์  จึง 

พอทราบฤทธิ์ของมันว่า  เป็นธรรมชาติที่ปลูกยากบ�ารุงยาก  คอยแต่จะอับเฉาเหี่ยวแห้งและ 

ฉิบหายอยู่ตลอดมา  แม้ปัจจุบันนี้ก็ยัง ไม่อาจรับรอง ได้ว่า  โพธิ์ต้นนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ไป 

ถึง ไหนเพียง ไร  เพราะปรกติก็คอยแต่จะเสื่อมลงท่าเดียว  ทั้ง ๆ  ที่มองเห็นว่ามีอะ ไรเจริญขึ้น 

พอ ให้เสื่อมลงอันเป็นของคู่กัน   แต่ก็ยังอุตส่าห์เสื่อมลง ได้อยู่นั่นเอง  

 ปุ๋ยประเภทท�าลายนี้  โพธิ์ชนิดนี้รู้สึกชอบและแสวงหามาท�าลายตัวเองเป็นประจ�าแทบมอง

ไม่ทนั  โดย ไม่ม ีใครมาเกีย่วข้องและช่วยท�าลาย  ดังนัน้ท่านท่ีอตุส่าห์ฝ่าฝืนและทรมาน ใจ ให้อยู่ ใน

อ�านาจ ได้  จนกลายเป็น โพธิ์ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์  จึงเป็นผู้ที่น่ากราบ ไหว้สักการะอย่างถึง ใจ  สมัย

ปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่น เป็นต้น  ซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิษย์ โดยทั่วกัน  ทั้งนี้เพราะท่าน

สามารถบ�ารุงรักษาต้น โพธิ์ท่าน ไว้ ได้จนทรงดอกทรงผล ทรงต้น ทรงกิ่ง และทรง ใบ ไว้ ได้อย่าง

สมบูรณ์  และร่มเย็นแก่ผู้เข้าอาศัยตลอดมา  แม้ท่านมรณภาพผ่าน ไปแล้ว   เพียง ได้อ่านประวัต ิ

ก็ยังสามารถท�าความดึงดูดจิต ใจ ให้เกิดความเลื่อม ใส ในท่านและ ในธรรมขึ้นอีกมาก  ประหนึ่งท่าน

ยังมีชีวิตอยู่กับพวกเรา   มิ ได้พลัดพรากจาก ไป ไหนเลยฉะนั้น
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 ท่านพักจ�าพรรษาที่วัด โนนนิเวศน์  จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา ๒ พรรษานับแต่จากจังหวัด

เชียง ใหม่มา  พอออกพรรษาปีที่สองแล้ว  คณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนคร  มีคุณแม่นุ่ม  ชุวานนท์  

เป็นต้น  ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่าน  พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่าน ให้ ไป โปรดทางจังหวัด

สกลนครซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อน  ท่านยินดีรับอาราธนา  คณะศรัทธาทั้งหลายต่างมีความยินด ี

พร้อมกันเอารถมารับท่าน ไปที่จังหวัดสกลนคร ในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๔  ท่าน ไปพักวัดสุทธาวาส  

สกลนคร  ขณะที่ท่านพักอยู่มีประชาชนพระเณรพากันมากราบเยี่ยมและฟัง โอวาทท่านมิ ได้ขาด  

ท่านพักวัดสุทธาวาสครั้งนั้นมีผู้มาขอถ่ายภาพท่าน ไว้กราบ ไหว้บูชา  ท่านอนุญาต ให้ถ่ายภาพท่าน

คราวมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่ง  คราวมาพักที่สกลนครครั้งหนึ่ง  ที่บ้านฝั่งแดง  อ�าเภอ 

พระธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  คราวกลับจากงานฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาร์ครั้งหนึ่ง   

ที่ท่านผู้เคารพเลื่อม ใสในท่าน ได้รับแจก ไว้สักการบูชาทุกวันนี้  ก็เนื่องมาจากที่ท่านอนุญาต ให้ถ่าย

สามวาระนั่นแล  ไม่เช่นนั้นก็คง ไม่มีอะ ไรปรากฏเป็นพยานแห่งความเลื่อม ใส ในทางรูปกายท่าน 

บ้างเลย  เพราะปรกติท่าน ไม่ชอบ ให้ถ่ายอย่างง่าย ๆ   กว่าจะอนุญาต ให้ ใครแต่ละครั้ง  ผู้นั้น 

ต้องรู้สึกอึดอัด ใจอยู ่ไม่น้อย  ต้องนั่งถอยเข้าถอยออกและเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีอยู่หลายครั้ง  จน

เหงื่อแตก โชก ไปทั้งตัว โดย ไม่รู้สึก  เพราะเคยทราบมาแล้วว่า  ท่าน ไม่ค่อยอนุญาต ให้ ใคร 

ถ่ายเลย   ดี ไม่ดีถ้าเข้า ไม่สบโอกาสอาจ โดนดุก็ ได้   จึงต้องกลัวกันทุกราย ไป

 ท่านพักวัดสุทธาวาสพอควรแล้วก็ออกเดินทาง ไปพักที่ส�านักป่าบ้านนามน  ซึ่งเป็นที่สงัด 

วเิวกดทีั้งกลางวันกลางคืน  เหมาะกับอัธยาศัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจ�านิสัย  พระเณรที่ ไป 

อาศัยอยู่กับท่านเห็นแล้วน่าเลื่อม ใสอย่างจับ ใจ  มีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบต่อยมาก ๆ  กันทั้งนั้น   

คือท่าน ไม่ชอบพูดคุยกัน  ต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลา ในที่ของตน ๆ  อยู่ ในกระต๊อบเป็น

หลัง ๆ  บ้าง  อยู่ ในที่จงกรม ในป่าริมที่พักบ้าง  ถึงเวลาบ่าย ๔ โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะ 

เห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่าง ๆ   แล้วปัดกวาดลานวัด โดยพร้อมเพรียงกัน  จากนั้นก็พากันขนน�้า

ขึ้น ใส่ตุ่มล้างเท้า  ตุ่มล้างบาตร  และสรงน�้าอย่างสงบเสงี่ยมงามตา  ต่างองค์ต่างมีท่าอันส�ารวม   

มีสติปัญญาพิจารณาธรรม ไปกับกิจวัตรที่ท�ามิ ได้เลินเล่อเผลอตัวคะนองปากพูด ไปต่าง ๆ   

 พอเสร็จกิจวัตรแล้วต่างองค์ต่างปลีกตัวหาที่บ�าเพ็ญเพียร ในที่และท่าต่าง ๆ   ประหนึ่ง ไม่มี

พระอยู่ ในส�านักเลยฉะนั้น  เพราะ ไม่มองเห็นพระยืนพูดนั่งคุยกัน ในที่ต่าง ๆ  เลย  ถ้าก้าวเข้า ไป  

ในป่าริมส�านักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกรม ไป – มาอยู่บ้าง  นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้าง  นั่งท�าความสงบ 

อยู่ ในกระต๊อบเล็ก ๆ  บ้าง  อย่างนั้นเป็นประจ�าทุกวันเวลา  นอกจากเวลาประชุม  บิณฑบาตและ

เวลามีกิจจ�าเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้น  จึงจะเห็นท่านอยู่รวมกัน  แม้ขณะบิณฑบาต 
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ก็ต่างองค์ต่างส�ารวมระวังตั้งสติปัญญา ใกล้ชิดติดแนบอยู่กับความเพียร ไปตามสายทาง  มิ ได้ ไป

แบบคน ไม่มีสติอยู่กับตัว  ตาส่ง ไป ในสิ่ง โน้น  ปากพูดพล่ามกับคนนี้อะ ไรเช่นนั้น  ในอิริยาบถและ

ความเคลื่อน ไหว ไปมาของพระท่านเป็นที่เย็นตาเย็น ใจน่าเคารพเลื่อม ใส  

 ก่อนฉัน  ต่างก็พิจารณาอาหารปัจจัยที่รวมอยู่ ในบาตรด้วยอุบายที่เห็นภัย   ไม่ ให้ติด ใจ 

 ในอาหาร  ไม่แสดงอาการเพลิดเพลิน ในอาหารชนิดต่าง ๆ   ขณะฉันก็ท�าความรู้สึกแบบคนมีสต ิ

อยู่กับตัวและฉันด้วยท่าส�ารวม  ไม่พูดคุยกัน ในเวลาฉัน  และ ไม่มอง โน้นมองนี้  การขบเคี้ยวอาหาร

ก็มีสติระวัง ไม่ ให้มีเสียงดังเกินความงามอันเป็นที่ร�าคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกัน  หลังจากฉันเสร็จ

ต่างเก็บสิ่งของบริขารและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉัน ให้สะอาด  แล้วล้างบาตรเช็ดบาตร ให้แห้ง  ผึ่งแดด

ครู่หนึ่งแล้วเก็บ ไว้ ในที่ควร  หลังจากนั้นต่างก็เข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียร  คือการฝึกอบรม ใจ 

ตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อ ใจอย่าง ไร  หนักบ้างเบาบ้าง โดยมิ ได้ค�านึงกับเวล�่าเวลาว่าเช้า – 

สาย – บ่าย – เย็น  และความเพียรว่าท�ามาก ไปหรือน้อย ไป  จุดที่หมายอย่างน้อยก็หวัง ให้จิตอยู่ ใน

ค�าบริกรรมภาวนาที่น�ามาบังคับ  หรือก�ากับ ให้เป็นอารมณ์ที่พึ่งพิงเพื่อความสงบเย็น ใจหนึ่ง  เพื่อ

บังคับ ใจ ให้อยู่ ในเหตุผลที่ปัญญาชี้แจงหรืออบรม ในกรณีนั้น ๆ  หนึ่ง  เพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขั้นละเอียด

ขึ้น ไป โดยล�าดับจนถึงจุดที่หมายหนึ่ง  องค์ ใดอยู่ ในภูมิ ใดก็พยายามอบรมจิตของตน ให้ด�าเนิน ไป

ตามภูมินั้น ไม่ลดละความเพียร  

 ค�าว่า ‘สต’ิ ย่อมถือเป็นธรรมส�าคญัของความเพยีรทกุ ๆ  ประ โยค  และค�าว่า ‘ปัญญา’ กย่็อม 

ถือเป็นส�าคัญ ในเวลาที่ควร ใช้ตามกาลของตน  เพราะปัญญาเป็นธรรมจ�าเป็น ไปตามภูมิของจิต 

ของธรรม  ส่วนสติเป็นธรรมจ�าเป็นตลอด ไป ในอิริยาบถต่าง ๆ   กาล ใดที่ขาดสติ  กาลนั้นเรียกว่า 

ขาดความเพียร  แม้ก�าลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้น  แต่มิ ได้เรียกว่า

เป็นความเพียรชอบ  ดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลง ในความมีสติมากกว่าธรรมอื่น ๆ   เพราะ

สติเป็นรากฐานส�าคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประ โยคท่ีท�า  จนกลายเป็น 

มหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญา ให้เป็น ไปตาม ๆ  กัน  ภูมิต้นเพื่อความสงบต้อง ใช้สต ิ

 ให้มาก   ภูมิต่อ ไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสาย

 ท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระ ให้เด็ดเดี่ยวอาจหาญมาก  ใคร ไม่ตั้ง ใจจริงจังอยู่กับท่าน ไม่

ค่อย ได้  ราว ๖ – ๗ คืนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่ง  คืนนอกนั้นท่านเปิด โอกาส ให้พระเณรเร่งความ

เพียร  ผู้ ใดมีข้อข้อง ใจก็ ไปเรียนถามท่าน ได้ โดย ไม่รอจนถึงวันประชุม  ขณะอยู่กับท่านบรรยากาศ

รู้สึกอบอวล ไปด้วยอรรถด้วยธรรม  ประหนึ่งมรรคผลนิพพานราวกับอยู่แค่เอื้อมมือเพราะความ
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อบอุ่นและความมุ่งมั่นมีก�าลังกล้า  ต่างองค์ต่างเป็นเครื่องพยุงจูง ใจกัน ในทางความเพียร  ตลอด

มรรยาทที่แสดงออกราวกับต่างองค์ต่างเอื้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกัน  จึงต่างองค์ต่างมี

ความขยันหมั่นเพียรมาก  กลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตรีเดียว ในการประกอบความเพียร

ของพระทั้งหลาย  ถ้าเดือนมืดก็มองเห็น ไฟ โคมที่จุดด้วยเทียน ไขสว่าง ไสวอยู่ทั่วบริเวณ  ถ้าเดือน

หงายก็ยังพอสังเกต ได้ ในการประกอบความเพียรของท่าน   ซึ่งต่างองค์ต่างเร่ง ไม่ค่อยหลับนอนกัน 

 เฉพาะองค์ท่าน (พระอาจารย์มัน่)  กส็วดมนต์ภาวนาเก่ง ไม่แพ้ ใครเลย  สวดมนต์เป็นชัว่ โมง ๆ   

ถึงจะหยุด  และสวดเป็นประจ�าทุกคืนมิ ได้ขาด  สูตรยาว ๆ  เช่น ธรรมจักรและมหาสมัย เป็นต้น 

ท่านสวดเป็นประจ�า  นอกจากนั้นเวลามี โอกาสท่านยังแปล ให้เราฟังอีกด้วย  แต่การแปลสูตรต่าง ๆ  

ท่านแปลอิงภาคปฏิบัติ โดยมาก  คือแปลเอา ใจความเลยทีเดียว  ไม่ค่อยเป็น ไปตามวิภัตติ  ปัจจัย 

ธาตุ  อายตนิบาต  เพื่อรักษาศัพท์แสงเหมือนพวกเราแปลกัน  แต่กลับ ได้ความชัดและเห็นจริง 

ตามท่านอย่างหาที่ค้าน ไม่ ได้เลย  จึงเกิดอัศจรรย์ ใจอย่างลึก ๆ  ว่าการเรียนศัพท์เรียนแปล  ท่าน 

ไม่ค่อย ได้เรียนมากมายอะ ไรนัก  แต่เวลาแปลท�า ไมท่านแปลเก่งกว่ามหาเปรียญเสียอีก  พอยก

ศัพท์ปุ๊บก็แปลปั๊บ ในขณะนั้นอย่างคล่องแคล่วว่อง ไวแทบฟัง ไม่ทัน เช่น ท่านยกศัพท์ธรรมจักร 

หรือมหาสมัยสูตรขึ้นแปลเป็นบางตอนที่สัมผัสกับธรรมท่าน ในเวลาเทศน์นั้น ๆ   ท่านแปลอย่าง

รวดเร็วทัน ใจราวกับ ได้เปรียญ ๑๐ ประ โยคฉะนั้น  ที่ ไม่อยากว่า ๙ ประ โยคตามที่นิยมกันก็เพราะ 

เคย ได้ฟังท่านทีส่อบ ได้เปรียญ ๙ ประ โยคมาบ้างแล้ว  เวลาแปลยังอกึอกั ๆ   และแปลเช่ืองช้ามาก 

กว่าจะ ได้แต่ละศัพท์ละแสงรู้สึกกินเวลานาน  นอกจากนั้นยัง ไม่แน่ ใจ ในค�าแปลของตนอีกด้วย 

ก็มี  ส่วนท่านทั้งแปลก็รวดเร็ว  ทั้งอาจหาญต่อความจริงที่แปลออกมา  ทั้งเคย ได้เห็นผลจาก 

ความหมายแห่งธรรมนั้น ๆ  มาแล้วอย่างประจักษ์ ใจ   จึง ไม่มีความสะทกสะท้าน ในการแปล  

 แม้คาถาที่ผุดขึ้นจาก ใจท่านเป็นค�าบาลีก็ยังมีแปลกจากบาลีอยู่บ้าง ไม่ตรงกันทีเดียว เช่น 

วาตา  รุกฺขา น ปพฺพ โต เป็นต้น  ท่านแปลว่า  ลมพัดต้น ไม้ทั้งหลาย ให้แหลกวิจุณ ไป  แต ่

ไม่สามารถพัดภูเขาหิน ให้หวั่น ไหว ได้ดังนี ้  รู้สึกจะเป็นเชิงอรรถธรรมที่ผุดขึ้นทั้งความหมายที ่

น�าออกมาแปล ให้เราฟัง  การกล่าวเกี่ยวกับเปรียญประ โยค  ๙  ประ โยค  ๑๐  นั้น  กล่าว ไปตาม 

ภาษาป่า ๆ  ตามนิสัยอย่างนั้นเอง  กรุณา ให้อภัยอย่า ได้สีสาผู้เขียนซึ่งเป็นพระป่า  เหมือนวานร 

ที่เคยชินกับป่ามาแต่วันเกิด  แม้จะจับมาเลี้ยงอยู่กับมนุษย์จนเชื่องชินก็คงเป็นนิสัยของตัวอยู ่

นั้นแล  ไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองและมรรยาท ให้เป็นเหมือนมนุษย์ ได้  แม้การแปลของท่านกับ 

ของพวกเราที่ผู้เขียนบังอาจน�ามาลงก็กรุณา ให้อภัยด้วย  ซึ่งอาจจะเห็นว่าสูง ไปหรือต�่า ไปที่ ไม่ควร

อาจเอื้อมน�ามาลง
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 ท่านพักอยูบ้่านนามนพอควรแล้วกม็าพกัและจ�าพรรษาทีบ้่าน โคก  ซ่ึงห่างจากบ้านนามนราว  

๒ กิ โลเมตร  ที่บ้านนี้ก็มีความสงัดพอสมควร  แต่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ไม่ถึงกิ โลเมตร  เพราะหา 

ท�าเลยากบ้าง  ทั้งสองแห่งนี้มีพระเณรอยู่กับท่าน ไม่มากนักราว ๑๑ – ๑๒ องค์เท่านั้น  พอดีกับ 

เสนาสนะ  ตอนที่ท่านมาพักบ้าน โคกผู้เขียนก็ ไปถึงท่านพอดี  ท่าน ได้เมตตารับ ไว้แบบขอนซุง 

ทั้งท่อน  ไม่เป็นท่าเป็นทางอะ ไรเลย  อยู่กับท่านแบบทัพพีอยู่กับแกงเราดี ๆ  นี่เอง  คิดแล้ว 

น่าอับอายขายหน้าที่พระซุงทั้งท่อน ไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือระบือทั่วทั้งจักรวาล  

เบื้องบนเบื้องล่าง  แต่พอเบา ใจหน่อย ในการเขียนประวัติท่าน ไม่ตีบตันอั้นตู้นักเหมือนที่แล้ว ๆ  มา  

ซ่ึง ไปเทีย่วจดและอดัเทปเอาจากพระอาจารย์ทัง้หลาย ในทีต่่าง ๆ  ซึง่เป็นลกูศษิย์ทีเ่คยอยูก่บัท่านมา 

 ในยุคนั้น ๆ   นับแต่เที่ยวจดบันทึกอยู่กว่าจะ ได้มาลงเป็นอักษร ให้ท่าน ได้อ่านก็เสียเวลา ไปเป็นปี ๆ   

แม้เช่นนั้นก็ยังต้องมาเรียงตามล�าดับกาลสถานที่เท่าที่จดจ�า ได้  กว่าจะเข้ารูปรอยพออ่าน ได้ความ 

ก็แย่ ไปเหมือนกัน  ที่จะเขียนต่อ ไปนี้แม้เรื่องราวของท่านจะ ไม่ประทับ ใจท่านผู้อ่านเท่าที่ควร   

แต่ก็ยังเบา ใจส�าหรับผู้เรียบเรียงอยู่บ้าง  เพราะ ได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนวาระสุดท้าย

 ท่านพาหมู่คณะจ�าพรรษาที่ส�านักป่าบ้าน โคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิต ใจ  ไม่มี

การเจ็บ ไข้ ได้ทุกข์ตลอดพรรษา  ขณะที่พักอยู่  ทั้ง ในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจ�า 

๖ – ๗ คืนต่อครั้ง  การแสดงธรรมแต่ละครั้งนับแต่ ๒ ชั่ว โมงขึ้น ไปถึง ๓ – ๔ ชั่ว โมง  ผู้ฟัง 

นั่งท�าจิตตภาวนา ไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ในขณะฟังธรรมท่าน  แม้องค ์

ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลิน ไปด้วย ในการแสดงธรรมแก่พระเณรแต่ละครั้ง  ท่านแสดงอย่างถึงเหต ุ

ถึงผลและถึง ใจผู้ฟังซึ่งมุ่งต่ออรรถธรรมจริง ๆ   ธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจาก ใจที่รู้เห็นมา

อย่างประจักษ์แล้วทั้งนั้น  จึง ไม่มีอะ ไรที่น่าสงสัยว่า ไม่เป็นความจริง  นอกจากจะสามารถปฏิบัติ ได้

อย่างท่านแสดงหรือ ไม่เท่านั้น  ขณะที่ฟังท่านแสดงท�า ให้จิตประหวัดถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมา – 

สัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัท โดยเฉพาะ ในสมัยนั้น  แน่ ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ 

ธรรมมหาสมบัติ คือมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วน ๆ   ไม่มีธรรมอื่นแฝงอยู่ ในขณะนั้นเลย  จึง

สามารถท�า ให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนพิพาน ไปตาม ๆ  กนั  ไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวนัเสด็จดบัขนัธ –

ปรนิพิพาน  เพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมกเ็ป็นผูท้รงความบรสิทุธ์ิสดุส่วนแห่งธรรม ในพระทยั   

พระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์  ทรงมรรคทรงผลล้วน ๆ   ผู้ฟังจึงกลายเป็น

ผูท้รงมรรคทรงผล ไปตาม ๆ  กนั  ท่านอาจารย์ม่ันแสดงธรรมกล้็วนเป็นธรรมปัจจบัุนกลัน่กรองออกมา

จาก ใจล้วน ๆ   มิ ได้แสดงแบบลูบ ๆ  คล�า ๆ   ก�าด�าก�าขาวออกมา ให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้ว 

ให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้น  แต่กลับเป็นธรรมเพื่อท�าลายความสงสัยนั้น ๆ    ให้ทลายหาย ไปทุกระยะ 
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ที่แสดง  ผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่าน  จึงมีทางบรรเทากิเลส ไป ได้มากมาย   ยิ่งกว่านั้น 

ก็มีทาง ให้สิ้นความสงสัย โดยประการทั้งปวงเสีย ได้

 วันที่ ไม่มีการประชุมธรรม  พอขึ้นจากทางจงกรมราว ๒ ทุ่ม  จะ ได้ยินเสียงท่านท�าวัตร 

สวดมนต์เบา ๆ  ทุกคืน  เป็นเวลานาน ๆ   กว่าจะจบและนั่งสมาธิภาวนาต่อ ไปจนถึงเวลาท่านจ�าวัด  

ถ้าวันที่มีการประชุมจะ ได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกัน  และ ได้ยินท่านสวด

อยู่เป็นเวลานานเช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวค�่า  วันเช่นนั้นท่านต้องเลื่อนการจ�าวัด ไปพักเอา

ตอนดึกราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนาฬิกา  บางครั้งผู้เขียนที่นึกคะนองบ้าขึ้นมา  พอ ได้ยินเสียงท่าน

สวดมนต์  ก็แอบเข้า ไปฟังบ้าง  เพื่อทราบว่าท่านสวดสูตร ใดบ้าง  ถึง ได้นานนักหนากว่าจะจบ 

แต่ละคืน  พอแอบเข้า ไป ใกล้ ๆ  เพื่อจะฟัง ให้ชัด  แต่ท่านกลับหยุดนิ่ง ไปเสียเอาเฉย ๆ  นี่เอง  พอ 

เห็นท่า ไม่ดี  เราก็รีบออกมายืนรอฟังอยู่ห่าง ๆ  หน่อย  พอเราถอยออกมา  ท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีก   

เราก็แอบเข้า ไปฟังอีก  ท่านก็หยุดนิ่ง ไปอีก  เลย ไม่ทราบชัดว่าท่านสวดสูตร ใดกันบ้าง  ถ้าจะขืนดื้อ

แอบรอฟังอยู่ที่นั้นนาน ๆ  ก็กลัวฟ้าจะผ่าลงที่นั้น  คือตะ โกนดุออกมา ในขณะนั้น  แม้เช่นนั้นพอ 

ตื่นเช้าเวลาท่านออกจากที่พักมา  เรามองดูท่านยัง ไม่เต็มตาเลย  ท่านเองก็มองดูเราด้วยสายตา 

อันคมกล้าน่ากลัวมาก  เลยเข็ดแต่วันนั้น ไม่กล้า ไปแอบฟังท่านสวดมนต์อีกต่อ ไป  กลัวจะ โดน 

อะ ไรอย่างหนัก ๆ   เท่าที่สังเกตดู  ถ้าขืน ไปแอบฟังท่านอีกมีหวัง โดนอะ ไรแน่ ๆ   ข้อนี้มาทราบ 

เรื่องท่าน ได้ชัดเมื่อภายหลังว่า  ท่านทราบเรื่องต่าง ๆ   ได้ดีจริง ๆ   คิดดูเวลาเรา ไปยืนส่งจิตจดจ้อง

มองท่านแบบ ไม่มีสติเช่นนั้น  ท่านจะ ไม่ทราบอย่าง ไรเล่า  ต้องทราบอย่างเต็ม ใจทีเดียว  เป็นแต่

ท่านรอฟังดูเหตุการณ์กับพระที่ดื้อ ไม่เข้าเรื่อง ไปก่อน  หากยังขืนท�าอย่างนั้นอีกต่อ ไป  ท่านถึง 

จะลงอย่างหนัก  ที่แปลก ใจอยู่มากก็คือเวลาเราแอบเข้า ไปที ไร  ท่านต้องหยุดสวดทุกครั้งเลย  

แสดงว่าท่านทราบ ได้อย่างชัดเจนทีเดียว

 กลางวันวันหนึ่งซึ่งผู้เขียน ไปถึง ใหม่ ๆ   ก�าลังกลัวท่านเป็นก�าลัง  เผอิญเอนกายลงเลย 

เคล้ิมหลับ ไป  ขณะทีเ่คล้ิมหลบั ไปนัน้ปรากฏว่าท่านมาด ุใหญ่ว่า  ท่านมานอนเหมือนหมูอยู่ท�า ไมทีน่ี่   

เพราะที่นี่มิ ใช่ โรงเลี้ยงหมู  ผมจึง ไม่ส่งเสริมพระที่มาเรียนวิชาหมู  เดี๋ยววัดนี้จะกลายเป็น โรงเลี้ยง

หมู ไป  ดังนี้  เสียงท่านเป็นเสียงตะ โกนดุด่าขู่เข็ญ ให้เรากลัวเสียด้วย  จึงสะดุ้งตื่นทั้งหลับและ โผล่

หน้าออกมาประตูมองหาท่าน  ทั้งตัวสั่น ใจสั่นแทบเป็นบ้า ไป ในขณะนั้น  เพราะปรกติก็กลัวท่าน

แทบตั้งตัว ไม่ติดอยู่แล้ว  แต่บังคับตนอยู่กับท่านด้วยเหตุผลที่เห็นว่าชอบธรรมเท่านั้น  แถม 

ท่านยังน�ายาปราบหมูมากรอกเข้าอีก  นึกว่าสลบ ไป ในเวลานั้น  พอ โผล่หน้าออกมามอง โน้นมองนี้ 

ไม่เห็นท่านมายืนอยู่ตามที่ปรากฏ  จึงค่อยมีลมหาย ใจขึ้นมาบ้าง  พอ ได้ โอกาสจึง ไปกราบเรียน



239

ความเป็น ไปถวายท่าน  ท่านแก้เป็นอุบายปลอบ โยนดีมาก  แต่เราคิดว่า ไม่ค่อยดีนัก ในบางตอน 

ซึ่งอาจท�า ให้คนนอน ใจประมาทเมื่อ ได้รับค�าปลอบ โยนที่เคลือบด้วยน�้าตาลเช่นนั้น  ท่านอธิบาย

นิมิต ให้ฟังว่า  เรามาหาครูอาจารย์ ใหม่ ๆ   ประกอบกับมีความระวังตั้ง ใจมาก  เวลาหลับ ไปท�า ให้

คิดและฝัน ไปอย่างนั้นเอง  ที่ท่าน ไปดุว่าเราเหมือนหมูนั้นเป็นอุบายของพระธรรมท่าน ไปเตือน 

ไม่ ให้เราน�าลัทธินิสัยของหมูมา ใช้ ในวงของพระและพระศาสนา  

 โดยมากคนเรา ไม่ค่อยค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวว่ามีคุณค่าเพียง ไร  เวลาอยากท�า 

อะ ไรก็ท�าตาม ใจชอบ ไม่ค�านึงถึงความผิด – ถูก – ชั่ว – ดี  จึงเป็นมนุษย์เต็มภูมิ ได้ยาก ที่ โบราณ 

ท่านว่ามนุษย์ขาดตาเต็งตาชั่ง ไม่เต็มบาทนั้นคือ ไม่เต็มตามภูมิของมนุษย์นั่นเอง  เพราะเหตุแห่ง

ความ ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าสัตว์  จึงท�า ให้มนุษย์เราต�่าลงทางความประพฤติ  

จนกลายเป็นคนเสียหายที่ ไม่มีอะ ไรวัดระดับ ได้  เหลือแต่ร่างความเป็นมนุษย์  เจ้าตัวก็ยัง ไม่รู้ว่า 

ตน ได้เสีย ไปแล้วเพราะเหตุนั้น ๆ   ผู้ที่ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาตาม ได้บ้าง  พระธรรมท่านก็มา 

สั่งสอน  ดังที่ท่านปรากฏนั้นเป็นอุบายที่ชอบธรรมดีแล้ว  จงน�า ไปเป็นคติเตือน ใจตัวเอง  เวลา 

เกิดความเกียจคร้านขึ้นมาจะ ได้น�าอุบายนั้นมา ใช้เตือนสติก�าจัดมันออก ไป  นิมิตเช่นนี้เป็นของดี

หายาก ไม่ค่อยปรากฏแก่ ใครง่าย ๆ   ผมชอบนิมิตท�านองนี้มากเพราะจะพลอย ได้สติเตือนตนมิ ให้

ประมาทอยู่เนือง ๆ   ความเพียรจะ ได้เร่งรีบ จิต ใจจะ ได้สงบอย่างรวดเร็ว  ถ้าท่านมหาน�าอุบายที่

พระธรรมท่านมาเทศน์ ให้ฟัง ไปปฏิบัติอยู่เสมอ   ใจท่านจะสงบ ได้เร็ว  ดี ไม่ดีอาจถึงธรรมก่อน 

พวกที่ปฏิบัติมาก่อนเหล่านี้ด้วยซ�้า  นิมิตที่เตือนท่านมหานั้นดีมาก  มิ ใช่นิมิตที่สาปแช่งแบ่งเวร 

ในทาง ไม่ดี  เรามาอยู่กับครูอาจารย์อย่ากลัวท่านเกิน ไป   ใจจะเดือดร้อนนั่งนอน ไม่เป็นสุข  ผิดถูก

ประการ ใด  ท่านจะสั่งสอนเรา ไปตามจารีตแห่งธรรม  การกลัวท่านอย่าง ไม่มีเหตุผลนั้น ไม่เกิด 

ประ โยชน์อะ ไรเลย   จงกลัวบาปกลัวกรรมที่จะน�าทุกข์มาเผาลนตน ให้มากกว่ากลัวอาจารย์  

 ผมเองก็มิ ได้เตรียมรับหมู่คณะ ไว้เพื่อดุด่าเฆี่ยนตี โดยไม่มีเหตุผลที่ควร  การฝึกทรมานตัวก็

ท�า ไปตามคลองธรรมที่ท่านแสดง ไว้  การอบรมสั่งสอนหมู่คณะก็จ�าต้องด�าเนิน ไปตามหลักธรรม 

คือเหตุผล  ถ้าปลีกแวะจากทางนั้นย่อมเป็นความผิด  ไม่เกิดประ โยชน์ทั้งสองฝ่าย  ฉะนั้น นิมนต์

อยู่เย็น ใจและประกอบความเพียร ให้เป็นชิ้นเป็นอัน  อย่าลดละท้อถอยความเพียร  ธรรมเป็น 

สมบัติกลาง  และเป็นสมบัติของทุกคนที่ ใคร่ต่อธรรม  พระพุทธเจ้ามิ ได้ผูกขาด ไว้แก่ผู้หนึ่งผู้ ใด โดย 

เฉพาะ  ต่างมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ ได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกัน  อย่าลืมนิมิตอันดีงาม

ซึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนี้ ไปเสีย  จงระลึกถึงอยู่เสมอ  ลัทธินิสัยหมูจะ ได้ห่าง ไกลจากพระเรา   

มรรคผลนิพพานจะนับวัน ใกล้เข้ามาทุกเวลานาที  แดนแห่งความพ้นทุกข์จะปรากฏเฉพาะหน้า 
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 ในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอน  หนี ไม่พ้น  ผมยินดีและอนุ โมทนาด้วยนิมิตท่านมหาอย่างจริง ใจ  แม้

ผมสั่งสอนตัวผมเองก็สั่งสอนแบบเผ็ดร้อนท�านองนี้เหมือนกัน  และชอบ ได้อุบายต่าง ๆ  จากอุบาย

เช่นนี้เสมอมา  จึงจ�าต้อง ใช้วิธีแบบนี้บังคับตัวตลอดมา  แม้บางครั้งยังต้องสั่งสอนหมู่คณะ โดยวิธีนี้

เหมือนกัน  นี้เป็นค�าอธิบายแก้นิมิตที่ท่าน ใช้ปลอบ โยนเด็กที่เริ่มฝึกหัด ใหม่ ๆ   กลัวจะเสีย ใจและ

ท้อถอยปล่อยวางความเพียรเวียน ไปเป็นมิตรกับหมู  ท่านจึงหาอุบายสอนแบบนี้  นับว่าท่าน

แยบคาย ในเชิงการสอนมาก   ยากจะหาผู้เสมอ ได้  

 แม้ขณะที่ ไปหาท่าน  ซึ่งเป็นขณะที่จิตก�าลังเจริญแล้วเสื่อม  เสื่อมแล้วกลับเจริญ  และ 

เป็นขณะที่ก�าลัง ได้รับความทุกข์ร้อนและกระวนกระวายมาก  ท่านก็มีอุบายสั่งสอนแบบอนุ โลม 

 ไปตามท�านองนี้เหมือนกัน  คือเวลา ไปกราบท่าน  ท่านถามว่าจิตเป็นอย่าง ไร  ถ้าเป็นขณะที่จิต 

ก�าลังเจริญก็เรียนท่านว่าระยะนี้ก�าลังเจริญ  ท่านก็ ให้อุบายว่า  นั่นดีแล้ว  จงพยายามให้เจริญ 

มาก ๆ   จะ ได้พ้นทุกข์เร็ว ๆ   ถ้าเวลาจิตก�าลังเสื่อม  ไปหาท่าน  ท่านถามว่า  จิตเป็นอย่าง ไรเวลานี้  

เราก็เรียนท่านตามตรงว่าวันนี้จิตเสื่อม ไปเสียแล้ว.  ไม่มีร่องรอยแห่งความสุขเหลืออยู่เลย  ท่านก็

แสดงเป็นเชิงเสีย ใจ ไปด้วย  ว่าน่าเสียดายมันเสื่อม ไปที่ ไหนกันนา  เอาเถอะ  ท่านอย่าเสีย ใจ   

จงพยายามท�าความเพียรเข้ามาก ๆ   เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกแน่ ๆ   มัน ไปเที่ยวเฉย ๆ   พอเราเร่ง 

ความเพียรเข้ามันก็กลับมาเอง   หนีจากเรา ไป ไม่พ้น  

 เพราะจิตก็เป็นเหมือนสุนัขนั่นแล  เจ้าของไป ไหนมันต้องติดตามเจ้าของ ไปจน ได้  นี่ถ้าเรา

เร่งความเพียรเข้า ให้มาก  จิตก็จะต้องกลับมาเอง  ไม่ต้องติดตามมัน ให้เสียเวลา  มันหนี ไป ไหน 

 ไม่พ้นเราแน่ ๆ   จงพยายามความเพียรเข้า ให้มากเชียว  มันจะกลับมา ในเร็ว ๆ  นี่แล  ไม่ต้องเสีย ใจ 

ให้มัน ได้ ใจ  เดี๋ยวมันว่าเราคิดถึงมันมาก  มันจะ ไม่กลับมา  จงปล่อยความคิดถึงมันเสีย  แล้ว ให ้

คิดถึงพุท โธติด ๆ  กันอย่าลดละ  พอบริกรรมพุท โธถี่ยิบติด ๆ  กันเข้ามันวิ่งกลับมาเอง  คราวนี้แม ้

มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุท โธ  มัน ไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับมาหาเรา  จงนึกพุท โธเพื่อเป็น

อาหารของมัน ไว้มาก ๆ  เมื่อมันกินอิ่มแล้วต้องพักนอน  เราก็สบายขณะที่มันพักสงบตัว ไม่วิ่งวุ่น 

ขุ่นเคืองเที่ยวหา ไฟมาเผาเรา  ท�าจน ไล่มัน ไม่ยอมหนี ไปจากเรานั่นแลพอดีกับ ใจตัวหิว โหยอาหาร 

ไม่มีวันอิ่มพอ  ถ้าอาหารพอกับมันแล้วแม้ ไล่หนี ไป ไหนมันก็ ไม่ยอม ไป  ท�าอย่างนั้นแลจิตเราจะ 

 ไม่ยอมเสื่อมต่อ ไปอีก  คือ ไม่เสื่อมเมื่ออาหารคือพุท โธพอกับมัน  จงท�าตามแบบที่สอนนี้  ท่านจะ 

ได้ไม่เสียใจเพราะจิตเสื่อมแล้วเสื่อมเล่าอีกต่อ ไป  นี่ก็เป็นอกีอบุายหนึง่ทีท่่านสอนคนทีแ่สน โง่  แต่ 

กด็ ีไปอย่างหนึง่ทีเ่ชือ่ท่านตามแบบ โง่ของตน  ไม่เช่นนัน้ก็คงจะวิ่งตามหา ใจดวงเสื่อมแล้วเสื่อมเล่า 

ไม่มีวันเจอและหยุด ได้  ที่เขียนนี้เพื่อท่านผู้อ่านที่อาจได้ข้อคิด ในแง่ต่าง ๆ  ของคนฉลาดสั่งสอน 
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คน โง่บ้างเท่าที่ควร  แต่มิ ได้เขียนเพื่อชมเชยพระผู้แสน โง่ซึ่งรับค�าชี้แจงอนุ โลมและปลอบ โยน 

จากท่าน ในเวลานั้น

 พอออกพรรษาแล้วท่านกลับ ไปพักที่บ้านนามนที่ท่านเคยพักอีก  จากนั้นก็ ไปพักที่บ้าน 

ห้วยแคน ในป่าและพักวัดร้างชายเขาบ้านนาสีนวลหลายเดือน  และ ไปป่วยเป็น ไข้ที่บ้านนาสีนวล 

อยู่หลายวัน   จึงหายด้วยอุบายแห่งธรรม โอสถที่ท่านเคยบ�าบัดองค์ท่านตลอดมา

 ตกเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๔๘๕  ท่านออกเดินทาง ไปจังหวัดอุบลราชธานี  ในงานฌาปนกิจ

ศพท่านพระอาจารย์เสาร์ที่เป็นอาจารย์ท่าน  เสร็จงานศพแล้วท่านกลับมาจ�าพรรษาที่บ้านนามน

 ปีนี้ก็เป็นปีที่ท่านกลั่นกรองความเพียรของคณะลูกศิษย์ โดยอุบายวิธีต่าง ๆ   ทั้งเทศน์อบรม  

ทั้ง ใช้อุบายขู่เข็ญ ไม่ ให้นอน ใจ ในความเพียร  ในพรรษาท่านเว้น ๔ คืนมีการประชุมครั้งหนึ่งจน

ตลอดพรรษา  ปีนั้นปรากฏว่ามีพระ ได้ก�าลังทางจิต ใจกันหลายองค์และมีความรู้ความเห็นแปลก ๆ   

ไปเล่าถวายท่าน  ผู้เขียนก็พลอย ได้ฟังด้วยแม้ ไม่มีความรู้ความสามารถเหมือนท่านผู้อื่น  ในพรรษา

นั้นก็พลอยมีอะ ไร ๆ  เป็นเครื่องระลึกอย่างฝัง ใจมาจนบัดนี้  คง ไม่มีวันหลงลืมตลอดชีวิต  เพราะ

เป็นสิ่งที่ ไม่น่าหลงลืม ในชีวิตเป็นของหายากนี้

 ท่านพระอาจารย์มั่นเร่ิมดุด่าขู่เข็ญเรานับแต่พรรษานั้นเป็นต้นมาจนกลายเป็นที่รองเช็ดเท้า

ท่านเรื่อยมา แต่ก่อนท่านมีแต่ ใช้อุบายอนุ โลมและเออออกับเรา ไปเรื่อย ๆ   จากนั้นท่านคงคิดว่า

ควรจะเขกเสียบ้าง  ขืนอนุ โลม ไปนานก็หนักอกเปล่า ๆ   ผู้นั้นก็จะมัวนอนหลับแบบ ไม่มีวันตื่นขึ้น 

มองดูดินฟ้าอากาศเดือนดาวตะวันบ้างเลย  พรรษานี้พระทั้งหลายรู้สึกตื่นเต้นกันมาก  ทั้งทางความ

เพยีรและความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากจิตตภาวนา  เวลาประชมุธรรมหรอืเวลาธรรมดามีผูม้าเล่าธรรม ใน ใจ 

ถวายท่านเสมอ  เพื่อขอความอนุเคราะห์ชี้แจงจากท่านและน�า ไปส่งเสริมเติมต่อตามจุดที่เห็นว่ายัง

บกพร่อง  ท่านเองก็อนุเคราะห์เมตตาอย่างเต็มที่ที่มีผู้มาเรียนถาม  ท�า ให้เกิดความเพลิดเพลิน ใน

ธรรมอย่างมากขณะที่มีท่านผู้มาเรียนถามและท่านเป็นผู้ชี้แจง  ซึ่งมีเนื้อธรรมต่าง ๆ  กันเป็นราย ๆ  

ไป  ธรรมที่ท่านอธิบายแก้ ไขและเพิ่มเติมแก่ผู้มาเล่าถวายและมาเรียนถามปัญหานั้น ไม่แน่นอนนัก  

ตามแต่ผู้เล่าถวายจะออกมา ในรูป ใดและเรียนถามปัญหาท่าน ในรูป ใด  ท่านก็อธิบายแก้ ไขและ

เพิ่มเติม ไป ในรูปนั้นตามขั้นของผู้มาศึกษา  ที่รู้สึกสนุกมากก็เวลาที่มีท่านผู้มีภูมิธรรมอันสูงมาเล่า

ถวายและเรียนถามปัญหาท่าน  นั่นยิ่ง ได้ฟังอย่างถึง ใจจริง ๆ   ไม่อยาก ให้จบลงอย่างง่าย ๆ   และ

อยาก ให้มีผู้มาถามท่านบ่อย ๆ   เราผู้เป็นกองฉวย โอกาสอยู่ข้างหลัง ได้สนุกแอบดื่มธรรมอย่างจุ ใจ 

หายหิว ไปหลายวัน
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 เวลา โอกาสดี ๆ  ท่านเล่าอดีตชาติของท่าน ให้ฟังบ้าง  เล่าการปฏิบัติบ�าเพ็ญนับแต่ขั้นเริ่ม

แรก ให้ฟังบ้าง  เล่าความรู้ความเห็นต่าง ๆ  ทั้งภาย ในภายนอกที่เกิดจากจิตตภาวนา ให้ฟังบ้าง  เล่า 

วิถีจิตที่พยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากตมจาก โคลนจนถึงขณะที่จะหลุดพ้นจาก โลกสมมุติตลอด

ขณะที่จิตหลุดพ้น ไปจริง ๆ   ให้ฟังบ้าง  ตอนสุดท้ายนี้ท�า ให้เราผู้นั่งฟังอยู่ด้วยความระหาย ในธรรม

ประเภทหลุดพ้นนั้น  เกิดความกระวนกระวายอยาก ได้อยากถึงเป็นก�าลัง   จนเกิดความน้อยเนื้อ 

ต�่า ใจ  ว่าเรานี้พอมีวาสนาบารมีควรจะบรรลุถึงแดนแห่งธรรมที่ท่านรู้เห็น ได้  หรือจะมัวนอน 

จมดินจม โคลนอยู่ท�านองนี้เรื่อย ไป ไม่มีวัน โผล่ขึ้นจากหล่มลึก ได้บ้างเลยหรืออย่าง ไร  ท�า ไมท่าน 

รู้ ได้เห็น ได้หลุดพ้น ได้  ส่วนเราท�า ไมจึงยังนอน ไม่ตื่น  เมื่อ ไรจะรู้จะเห็นจะหลุดพ้น ได้เหมือนอย่าง

ท่านบ้าง  ที่คิดอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งท�า ให้มีมานะความมุ่งมั่นอดทน  ความเพียรทุกด้าน ได้มี โอกาส

ด�าเนินสะดวก  มีความดูดดื่ม ในธรรมที่ท่านเมตตาอธิบาย ให้ฟังเป็นก�าลัง ใจ  ท�า ให้หายความ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า   มีศรัทธากล้าแข็ง   มีเรี่ยวแรงที่จะลากเข็นภาระแม้หนัก ไป ได้อย่างพอ ใจ

 ที่ท่านสอนว่า ให้คบนักปราชญ์นั้นเป็นความจริงหาที่แย้ง ไม่ ได้เลย  ดังคณะลูกศิษย์เข้าอยู่

อาศัยสดับตรับฟังความดีงามจากครูอาจารย์วันละเล็กละน้อย  ท�า ให้เกิดก�าลัง ใจและซึมซาบเข้า

ภาย ใน ไปทุกระยะจนกลายเป็นคนดีตามท่าน ไป ได้  แม้ ไม่เหมือนท่านทุกกระเบียดก็ยังอยู่ ในเกณฑ์

ของลูกศิษย์ที่มีครูอาจารย์สั่งสอน  อนึ่ง การคบคนพาลก็ท�า ให้มีส่วนเสีย ได้มากน้อยตามส่วนแห่ง

ความสัมพันธ์กัน  ที่ท่านสอน ไว้ทั้งสองภาคนี้มีความจริงเท่ากัน  คือท�า ให้คนเป็นคนดี ได้เพราะ 

การคบกับคนดี  และท�า ให้คนเสีย ได้เพราะการคบกับคน ไม่ดี  เราพอทราบ ได้ระหว่างลูกศิษย์กับ 

อาจารย์ทีค่บกนันาน ๆ   อย่างน้อยลูกศิษย์นัน้ ๆ   ย่อมพอมีหลกัยดึ ได้จากอาจารย์  และคนท่ีหลวมตวั

เข้า ไปอยู่กับคนพาล  อย่างน้อยย่อมมีการแสดงออก ในลักษณะแห่งคนพาลจน ได้  มากกว่านั้น 

ก็ดังที่เห็น ๆ  กัน ไม่มีทางสงสัย  นี่กล่าวถึงพาลภายนอก  แต่ควรทราบว่าพาลภาย ในก็ยังมีและ 

ฝังจมอยู่อย่างลึกลับ ในนิสัยของมนุษย์เราแทบทุกราย  แม้สุภาพชนทั่ว ๆ   ไปตลอดพระเณรเถรช ี

ผู้ทรงเครื่องแบบของพระศาสนาอันเป็นเครื่องประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตอย่างเปิดเผย  

 ค�าว่า พาล  ในที่นี้หมายถึงความขลาดเขลาย่อหย่อนต่อกลมารยาของ ใจที่เป็นฝ่ายต�่า  ซึ่ง

คอยแสดงออก ในทางชั่วและต�่าทราม โดยเจ้าตัว ไม่รู้  หรือแม้รู้แต่ก็เข้า ใจว่าเป็นเพียงอยู่ภาย ใน  

ไม่ ได้แสดงออกภายนอก ให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียด  ความจริงขึ้นชื่อว่าของ ไม่ดีแล้ว  แม้จะมีอยู่ ณ ที่

แห่ง ใดก็ย่อมเป็นของน่าเกลียดอยู ่ในตัวของมันเอง  ไม่ถึงกบัต้องแสดงออกมา  จึงจะเป็นของ 

น่าเกลยีด  เพราะมนัเป็นของน่าเกลยีดน่ากลัวอยู่แล้ว  พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคม  

จึงทรงสอน ให้ละและถอดถอน โดยล�าดับจนหมดสิ้น ไป  ไม่มีค�าว่า “สิ่ง ไม่ดี” เหลืออยู่เลยนั่นแล  
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ดังพระองค์และพระสาวกอรหันต์เป็นตัวอย่าง  จัดว่าเป็นผู้หมดมลทินทั้งภายนอกภาย ใน  อยู่ที่ ใด 

ก็เย็นกายสบาย ใจ ไม่มีสิ่งเสียดแทงรบกวน  ท่านอาจารย์มั่นก็เป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาท่านผู้หมด 

มลทิน โดยสิ้นเชิง  ในความรู้สึกของผู้เขียนที่ ได้สังเกตตามสติก�าลังตลอดมา  จึงกล้าเขียนลง 

ด้วยความสนิท ใจ  แม้จะถูกต�าหนิก็ยอมรับความจริงที่แน่ ใจแล้วนั้น   ไม่ ให้กระทบกระเทือนถึง 

องค์ท่านผู้ ไปดีแล้วด้วยความหมดห่วงจากบ่วงแห่งมาร

 ออกพรรษาแล้วท่านยังพักบ�าเพ็ญวิหารธรรมอยู่ที่นั้นเป็นเวลานาน  พรรษาต่อมาจึงมา 

จ�าพรรษาที่บ้าน โคกอีก  แต่มิ ได้จ�าส�านักเดิมที่เคยจ�ามาแล้ว  ส�านัก ใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมา   

จิรปุญ โญ สร้างถวาย  ท่านมาจ�าพรรษาที่ส�านักป่าแห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทาง ใจ  

การประชุมอบรมพระเณรย่อมด�าเนิน ไปตามที่เคยปฏิบัติมา

 สรุปความ ในตอนนี้ท่านมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคน  บ้านนาสีนวล  บ้าน โคก  บ้านนามน  

ต�าบลตอง โขบ  เขตอ�าเภอเมือง*  จังหวัดสกลนคร  ๓  พรรษาติด ๆ  กัน  ในระยะที่พักอยู่แถบนี้ทั้ง 

ในและนอกพรรษา  การติดต่อสั่งสอนพวกเทพ ฯ และชาวมนุษย์ท่านว่าท่านด�าเนิน ไป โดยสม�่าเสมอ  

เฉพาะพวกเทพ ไม่ค่อยมมีากและ ไม่มาบ่อยนกัเหมือนอยูท่ีจั่งหวดัเชียง ใหม่  ทัง้นีค้งเกีย่วกบัสถานที ่

มีความเงียบสงัดต่างกัน  จะมีบ้างก็หน้าเทศกาล โดยมาก  เช่น วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันเข้า

พรรษา  กลางพรรษา  และวันปวารณาออกพรรษาเท่านั้น  วันนอกนั้น ไม่ค่อยมีพวกเทพ ฯ มา

เกี่ยวข้องเหมือนเวลาท่านพักอยู่ที่เชียง ใหม่  ในพรรษาพระเณรก็ ไม่มีมากเพราะเสนาสนะมีจ�ากัด  

พอดีกับพระเณรที่อาศัยอยู่กับท่าน โดยเฉพาะเท่านั้น  ส่วนพระเณรจากทิศต่าง ๆ  ที่ ไปรับการอบรม

กับท่านตอนนอกพรรษานั้นมี ไม่ขาด  เข้า ๆ  ออก ๆ  สับเปลี่ยนกันเสมอมา  ท่านก็อุตส่าห์เมตตา 

สั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม�่าเสมอ  

ในวัยชรำท่ำนพักจ�ำพรรษำวัดหนองผือ

 พอตกหน้าแล้งของพรรษาที่สามก็มีญาติ โยมจากบ้านหนองผือ นา ใน  ไปอาราธนาท่าน 

ให้มา โปรดที่หมู่บ้านนั้น  ท่านรับค�านิมนต์เขาแล้ว  ไม่นานญาติ โยมก็พร้อมกัน ไปรับท่านมาพัก 

และจ�าพรรษาที่บ้านหนองผือ  ต�าบลนา ใน  อ�าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  ท่านออก 

เดินทางจากบ้าน โคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่าและพักแรมตามรายทาง  ราว ๓ – ๔  คืนจึง 

ถึงหมู่บ้านหนองผือ  เพราะทางเต็ม ไปด้วยป่าดงพงลึก  ต้องด้นดั้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึง

หมู่บ้านหนองผือ

  *  ปัจจุบันขึ้นกับอ�าเภอโคกศรีสุพรรณ
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 เพียง ไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือ  ท่านก็เริ่มป่วยเป็น ไข้มาลาเรียแบบจับสั่นชนิดเปลี่ยน

หนาวเป็นร้อนและเปลี่ยนร้อนเป็นหนาว  ซึ่งเป็นการทรมานอย่างยิ่งอยู่แรมเดือน  ไข้ประเภทนี ้

 ใคร โดนเข้ารู้สึกจะเข็ดหลาบ ไปตาม ๆ  กัน  เพราะเป็น ไข้ชนิดที่ ไม่รู้จักหาย  ลง ได้เป็นเข้ากับราย ใด

แล้วตั้งแรมปีก็ ไม่หาย  คงแอบมาเยี่ยม ๆ  มอง ๆ  อยู่ท�านองนั้น  คือหาย ไปตั้ง ๑๕ วันหรือเดือน 

หนึ่ง  นึกว่าหายสนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีก  หรือตั้งเป็นเดือน ๆ  แล้วก็กลับมาเป็นอีก  ซึ่งเคย

เขียนเรื่อง ไข้ประเภทนี้บ้างแล้วว่า  ถ้าลูกเขยเป็นก็ท�าเอาจนพ่อตาแม่ยายเบื่อ  ถ้าพ่อตาหรือ  

แม่ยายเป็นก็ท�าเอาจนลูกเขยเบื่อ  เพราะท�างานหนักหนาอะ ไร ไม่ ได้  แต่รับประทาน ได้มาก  นอน

ก็หลับสนิทดีชนิด ไม่รู้จักตื่น  และบ่น ได้เก่งชนิด ไม่หยุดปากพอ ให้คนดีเบื่อกันดีนั่นแล  ผู้เป็น ไข้

ชนิดนี้ ใคร ไม่เบื่อเป็น ไม่มีเพราะเป็น ไข้ที่น่าเบื่อเอามากทีเดียว  ทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้น ไม่มียาแก้กัน 

ให้หายเด็ดขาด ได้เหมือนสมัยนี้  เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อย ให้หาย ไปเอง  มิฉะนั้นก็กลายเป็น โรค

เรื้อรัง ไปเป็นปี ๆ  ถ้าเป็นเด็ก โดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุง โตหรือพุง โร  หน้า ไม่มีสีสันวรรณะ

เลย  ไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่ง ๆ  แล้วย้ายภูมิล�าเนาเข้า ไปอยู่ ในป่าตาม ไร่นา   

แม้คนที่เคยอยู่ป่าเป็นประจ�ามาแล้วก็ยังเป็น ได้  แต่ ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนคนมาจากทางทุ่ง  และ

ชอบเป็นกับพระธุดงคกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซก ไปตามป่าตามเขา โดยมาก  ส�าหรับผู้เขียน 

แล้วถ้าเป็นสิง่ท่ีมค่ีาควรออกอวด โลก ได้เกีย่วกบั ไข้ชนิดเขด็หลาบตลอดวันตายนี ้  กค็ง ได้อวดอย่าง

เต็มภูมิ ไม่ยอมแพ้ ใครอย่างง่าย ๆ  ทีเดียว  เพราะเคย โดนมามากมายหลายครั้งและรู้ฤทธิ์ของมัน 

ชนดิไม่กล้าสู้ตลอดวันตายเลย  ขณะเขียนก็ยังกลัวอยู่เลย  แม้มาอยู่บ้านหนองผือปีแรกก็ โดน ไข ้

นี้ดัดสันดานจนตลอดพรรษา  และเตลิดถึงหน้าแล้ง ไม่ยอมหายสนิท ได้เลย  จะ ไม่ ให้เข็ดอย่าง ไร  

เพราะพระก็คือคนที่มีหัว ใจและรู้จักสุข – ทุกข์ – ดี – ชั่วอย่างเต็ม ใจเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ   ไปนั่นเอง  

สิ่งที่น่าเข็ดน่ากลัวจึงต้องเข็ดต้องกลัวเช่นเดียวกับคนทั้งหลาย

 ท่านพักอยู่ที่หนองผือ  ปรากฏมีพระเณรมากขึ้น โดยล�าดับ  เฉพาะภาย ในวัด ในพรรษา 

หนึ่ง ๆ  ก็มีถึง ๒๐ – ๓๐ กว่าองค์อยู่แล้ว  นอกจากนั้นยังมีพระเณรพักและจ�าพรรษาอยู่ตาม 

หมู่บ้านเล็ก ๆ  แถบ ใกล้เคียงอีกหลายแห่ง  แห่งละ ๒ องค์บ้าง  ๓ องค์บ้าง  ๔ – ๕  องค์บ้าง   

แห่งละ ๙ – ๑๐ องค์บ้าง  วันประชุมท�าอุ โบสถปรากฏมีพระมารวมท�าอุ โบสถถึง ๓๐ – ๔๐ องค ์

ก็มี  รวมทั้ง ในวัดและบริเวณ ใกล้เคียงแล้วมีพระเณร ไม่ต�่ากว่า ๕๐ – ๖๐ องค์  นอกพรรษายังมี

มากกว่านั้น ในบางครั้ง  และมีมากตลอดมานับแต่ท่าน ไปจ�าพรรษาที่นั้น  เวลากลางวันพระเณร

ต่างปลีกตัวเข้า ไปอยู่ ในป่าลึกนอกบริเวณวัดเพื่อประกอบความเพียร  เพราะป่าดงที่ตั้งส�านักรู้สึก

กว้างขวางมากเป็นสิบ ๆ  กิ โลเมตร  ยิ่งด้านยาวด้วยแล้วแทบจะหาที่สุดป่า ไม่เจอเพราะยาว ไปตาม
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ภูเขาที่มีติดต่อกัน ไปอย่างสลับซับซ้อนจน ไม่อาจพรรณนา ได้

 อ�าเภอพรรณนานิคมทางด้านทิศ ใต้ โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจน ไปจรดจังหวัดกาฬสินธุ์  

ฉะนั้น เวลาท่านพระอาจารย์มั่น ไปพักอยู่วัดหนองผือจึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงคกรรมฐาน 

ดีมาก  ที่ท่านต้องมารวมฟังปาฏิ โมกข์และฟัง โอวาทตาม โอกาสตลอดเวลา  เกิดข้อข้อง ใจทางด้าน

ภาวนาขึ้นมาก็มาศึกษา ได้สะดวก  พอออกพรรษาหน้าแล้งท่านผู้ประสงค์จะขึ้น ไปพักอยู่บนเขา 

ก็ ได้  ในถ�้าหรือเงื้อมผาก็ ได้  จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวกเพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู ่

เป็นแห่ง  แห่งละ ๑๐ หลังคาเรือนบ้าง  ๒๐ – ๓๐ หลังคาเรือนบ้าง  แม้บน ไหล่เขาก็ยังมีหมู่บ้าน

เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่อาศัยท�า ไร่ท�าสวนอยู่แทบทั่ว ไปแห่งละ ๕ – ๖ หลังคา  ซึ่งปลูกเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ  

พอ ได้อาศัยเขา โคจรบิณฑบาต

 บ้านหนองผือตั้งอยู่ ในหุบเขาซึ่งทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบ  แต่เป็นหุบเขา 

ที่กว้างขวางพอสมควร  ประชาชนท�านากัน ได้สะดวกเป็นแห่ง ๆ   ไป  ป่ามีมาก ภูเขาก็มีมาก  สนุก

เลือกหาท่ีวเิวกเพ่ืออธัยาศัย ได้อย่างสะดวกเป็นที ่ๆ   ไป  ฉะนัน้ พระธดุงค์จงึมีมาก ในแถบนัน้  และ 

มีมากทั้งหน้าแล้งหน้าฝน  สมัยที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่พระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือ 

 ไม่ค่อยขาดแต่ละวัน  ทั้งมาจากป่าทั้งลงมาจากภูเขาที่บ�าเพ็ญมาฟังการอบรม  ทั้งออก ไปป่าและ

ขึ้นภูเขาเพื่อสมณธรรม  ทั้งมาจากอ�าเภอจังหวัดและภาคต่าง ๆ  มารับการอบรมกับท่านมิ ได้ขาด  

ยิ่งหน้าแล้งพระยิ่งหลั่ง ไหลมาจากที่ต่าง ๆ   ตลอดประชาชนจากอ�าเภอและจังหวัดต่าง ๆ  ทั้ง ใกล ้

และ ไกลพากันมากราบเยี่ยมและฟัง โอวาทท่านมิ ได้ขาด  แต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้น   

นอกจากผู้หญิงที่ ไม่เคยเดินทาง ไกลและคนแก่เท่าน้ันที่ว่าจ้างล้อเกวียนเขา ไปส่งถึงวัดหนองผือ   

ทางจากอ�าเภอพรรณนานิคมเข้า ไปถึงหมู่บ้านหนองผือถ้า ไปทางตรงแต่ต้องเดินตัดขึ้นหลังเขา ไป

ราว  ๕๐๐  เส้น  ถ้า ไปทางอ้อม โดย ไม่ต้องขึ้นเขาก็ราว  ๖๐๐  เส้น  ผู้ ไม่เคยเดินทาง ไป ไม่ตลอด

เพราะทางตรง ไม่มีหมู่บ้าน ในระหว่างพอ ได้อาศัยหรือพักแรม  ส่วนทางอ้อมยังพอมีหมู่บ้านบ้าง

ห่าง ๆ  ซึ่ง ไม่ค่อยสะดวกนัก  พระที่ ไปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้น  เพราะ ไม่มีทางที่รถยนต ์

พอเข้า ไป ได้  แม้รถก็มีเฉพาะที่วิ่งตามทาง ใหญ่จากจังหวัดถึงตัวจังหวัดเท่านั้น  ทั้ง ไม่ค่อยมีมาก

เหมือนสมัยนี้   ไปผิดเวลาบ้างก็มีหวังตกรถและเสียเวลา ไปอีกหนึ่งวัน

 พระธุดงค์ปรกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากัน  ไม่ชอบขึ้นรถขึ้นรา  เพราะ ไม่สะดวกเกี่ยวกับ 

คนมาก  เวลาท่านเดินธุดงค์ท่านถือเป็นความเพียร ไปพร้อม ในเวลานั้นด้วย  ไม่ว่าจะ ไปป่า ใดหรือ 

ภูเขาลูก ใดเพียงตั้งความมุ่งหมาย ไว้แล้วท่านก็เดินจงกรม ไปกับการเดินทางนั่นแล  โดย ไม่คิดว่าจะ
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ถึงหมู่บ้านวันหรือค�่าเพียง ไร  ท่านถือเสียว่าค�่าที่ ไหนก็พักนอนที่นั้น  ตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อ ไปถึง

หมู่บ้าน  แล้วเข้า โคจรบิณฑบาตมาฉันตามมีตามเกิด  ไม่กระวนกระวาย ในอาหารว่าดีหรือเลว

ประการ ใด  เพียงยังอัตภาพ ให้เป็น ไป ในวันหนึ่ง ๆ  เท่านั้น  ท่านถือเป็นความสบายส�าหรับธาตุขันธ์

แล้ว  จากนั้นก็เดินทางต่อ ไปอย่างเย็น ใจจนถึงที่หมาย  อันดับต่อ ไปท่านก็เดินเที่ยวหาท�าเลที ่

เหมาะกบัอธัยาศัยจนกว่าจะพบท่ีมุง่หมาย ไว้  แต่น�า้เป็นส�าคญั ในการพกับ�าเพญ็เม่ือ ได้ท�าเลทีเ่หมาะ

แล้ว  จากนั้นก็เร่งความพากเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืน  มีสติประคอง ใจ 

มีปัญญาเป็นเครื่องร�าพึง ในธรรมทั้งหลายที่มาสัมผัสกับอายตนะ  พยายามเกลี้ยกล่อม ใจด้วยธรรม

ที่ถูกกับจริต ให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิ  เมื่อจิตถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วพิจารณาธรรมทั้งหลาย 

โดยทางปัญญา  ทั้งข้างนอกคือทัศนียภาพที่สัมผัสกันอยู่ตลอดเวลา  ทั้งข้าง ในคือธาตุ – ขันธ์ – 

อายตนะที่แสดงอาการกระเพื่อมตัวอยู่ทุกขณะ ไม่มีเวลาสงบนิ่งอยู่ ได้  ว่าเป็นวิปริณามธรรม  ม ี

ความแปรปรวนอยู่เสมอมาและเสมอ ไป   ใจ ไม่นิ่งนอนอยู่กับอะ ไรซึ่งจะเป็นเหตุ ให้ติดข้องพัวพัน 

 ก�าหนดคลี่คลายดูร่างกายและจิต ใจ ให้เห็นชัดด้วยปัญญาจนรู้เท่าและปล่อยวาง ไปเป็น

ระยะ ๆ   ปัญญาท�าการขุดค้นทั้งรากแก้วรากฝอยและต้นตอของกิเลสทุกประเภท ไม่ลดละ  มีความ

เพลิดเพลินอยู่กับความเพียรสืบเนื่องกับธรรมทั้งหลาย  สิ่งที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ใจพิจารณา 

ลง ในธรรม คือ  ไตรลักษณ์ เพื่อความรู้แจ้งและถอดถอน ไป โดยล�าดับ  เมื่อมีข้อข้อง ใจเกิดขึ้นที่  

ไม่แน่ ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่าน  พอ ได้รับค�าชี้แจงเป็นที่แน่ ใจแล้วก็กลับ ไปบ�าเพ็ญ 

เพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อ ไป  พระธุดงคกรรมฐานจ�านวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่น 

เพื่อการศึกษาอบรม  เมื่อที่พัก ในส�านักท่านมี ไม่เพียงพอ  ท่านก็แยกย้ายกัน ไปอยู่ ในที่ต่าง ๆ  

 โดยปลีกออก ไปอยู่ที่ละองค์บ้าง ๒ องค์บ้าง  ต่างองค์ต่าง ไปเที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตน  และ 

ต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ที่มีอยู่ ในป่าและ ในภูเขาซึ่ง ไม่ห่างจากส�านักท่านนัก  พอ ไปมา

หาสู่กัน ได้สะดวกราว ๖ – ๗ กิ โลเมตรบ้าง  ๘ – ๙ กิ โลบ้าง  ๑๑ – ๑๒ กิ โลบ้าง  ๑๕ – ๑๖ กิ โล 

บ้าง หรือราว  ๒๐ – ๓๐  กิ โลบ้าง  ตามแต่ท�าเลเหมาะกับอัธยาศัย  ที่อยู่ ไกลราว ๒๐ กิ โลขึ้น ไป  

เวลามากราบเยี่ยมท่าน  ก็พักค้างคืนฟังการอบรมพอสมควรก่อน  แล้วค่อยกลับ ไปที่พักของตน  

บางท่านอาจ ไม่เข้า ใจว่ากิ โลเมตรหนึ่งมีประมาณกี่เส้น  จึงขอชี้แจง ไว้พร้อมนี้คือ  กิ โลเมตรหนึ่ง 

มี  ๒๕  เส้น  ๔  กิ โลเมตรก็เท่ากับ  ๑๐๐  เส้น   โปรดเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ ให้ ไว้นี้

 หนทางตามบ้านป่าบ้านเขา ไม่เหมือนทางถนนจากอ�าเภอ ไปสู่อ�าเภอ จากจังหวัด ไปสู่

จังหวัดดังที่เห็น ๆ  กัน  แต่เป็นทางของชาวบ้านป่าบ้านเขา  เขาเดินท่องเที่ยวหากันอย่างนั้นมา

ดั้งเดิมและเป็นความเคยชินของเขาอย่างนั้น นานวันจึงจะ ไปหากันครั้งหนึ่ง ทางจึงเต็ม ไปด้วย
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ป่าดงพงลึกและขวากหนาม  บางแห่งถ้า ไม่สังเกต ให้มากอาจเดินผิดทางและหลงเข้าป่าเข้าเขา 

ซึ่ง ไม่มีหมู่บ้านเลยก็ ได้  ระหว่างทางบางตอน ไม่มีหมู่บ้านคนเลยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น  และยาว 

ตั้ง ๒๐ – ๓๐ กิ โลเมตรถึงจะพบหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาก็มี  ระหว่างทางนั้นส�าคัญมาก  ถ้าเกิด 

 ไปหลงทางเข้าแล้วมีหวังนอนค้างป่าค้างเขาและอดอาหารแน่นอน  ทั้งอาจ ไม่ถูกหมู่บ้านเลยก็ ได้  

นอกจากจะพบพวกนายพรานที่เที่ยวล่าสัตว์และอาศัยเขาบอกทางหรือเขาน�าออก ไปหาทาง ไปยัง 

หมู่บ้านจึงจะพ้นภัย

ท่ำนสอนอุบำยวิธีฝึกทรมำนจิต

 พระธุดงคกรรมฐานผู้หวัง ในธรรมอย่างยิ่งท่านรู้สึกล�าบากอยู่ ไม่น้อย ในการอยู่การบ�าเพ็ญ 

การเดินทางและการแสวงหาครูอาจารย์ผู้อบรม โดยถูกต้องและราบรื่นชื่น ใจ  เช่น ท่านอาจารย์มั่น 

มาพบเห็นท่านแล้วดีอกดี ใจเหมือนลูกเล็ก ๆ  เห็นพ่อ – แม่เราดี ๆ  นี่เอง  ทั้งรักทั้งเคารพทั้งเลื่อม ใส

และอะ ไร ๆ  รวมเป็นความ ไว้วาง ใจหมดทุกอย่าง  หรือจะเรียกว่าหมดชีวิตจิต ใจรวมลง ในท่าน 

องค์เดยีวกถ็กู  เพราะนสิยัพระธดุงคกรรมฐานมีความเชือ่ถอืและเคารพรกัอาจารย์มาก  ขนาดสละชีวิต 

แทน ได้ โดย ไม่อาลัยเสียดายเลย  แม้จะแยกย้ายกัน ไปอยู่ ในที่ต่าง ๆ  ก็ตาม  แต่ท่านมีความผูกพัน 

ในอาจารย์มากผิดธรรมดา  การอยู่การบ�าเพญ็หรอืการ ไป – มาแม้จะล�าบากท่านกพ็อ ใจท่ีจะพยายาม  

ขอแต่มีครูอาจารย์คอย ให้ความอบอุ่นก็พอ  ความเป็นอยู่หลับนอน  การขบฉันท่านทน ได้  อดบ้าง

อิ่มบ้างท่านทน ได้เพราะ ใจท่านมุ่งต่อธรรมเป็นส�าคัญกว่าสิ่งอื่น ใด  บางคืนท่านนอนตากฝนทั้งคืน 

ทนหนาวจนตัวสั่นเหมือนลูกนกท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่ธรรม  เวลาท่านสนทนาธรรมกัน

เกี่ยวกับการบ�าเพ็ญการพักอยู่ ในที่ต่าง ๆ  กัน  และการ ไป – มาตามป่าตามเขารู้สึกว่าน่าฟังมาก   

ทั้งน่าสงสารท่านเหมือนสัตว์อยู่ ในป่าตัวหนึ่ง ไม่มีราคาอะ ไรเลยเพราะความล�าบากจนมุม  ที่อยู่

หลับนอน ในบางครั้งเหมือนของสัตว์เพราะความจ�าเป็นบังคับที่จ�าต้องอดทน  

 การบ�าเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่าง ๆ  กัน ไปตามจริตนิสัยชอบ  คืออดนอนบ้าง  ผ่อนอาหารบ้าง  

อดอาหารบ้าง  กี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสมกับจริตและธาตุขันธ์จะพอทน ได้  เดินจงกรม

แต่หัวค�่าตลอดสว่างบ้าง  นั่งสมาธิหลาย ๆ  ชั่ว โมงบ้าง  นั่งสมาธิแต่หัวค�่าจนสว่างบ้าง  ไปนั่งสมาธิ

อยู่ทางเสือเข้าถ�้าของมันบ้าง  ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็นทางมาของเสือบ้าง  ไปนั่งสมาธิอยู่ ใน

ป่าช้าที่ก�าลังเผาผีอยู่ ในวันนั้นบ้าง  ไปนั่งอยู่ริมเหวลึก ๆ  บ้าง  กลางคืนดึก ๆ  เดินเที่ยวบนภูเขา 

พอ ไปเจอท�าเลที่เหมาะ ๆ  คือที่น่ากลัวมากก็นั่งสมาธิอยู่เสียที่นั้นบ้าง  ไปนั่งสมาธิ ใต้ร่ม ไม้กลาง

ภูเขาดึก ๆ  คอย ให้เสือมาที่นั้น  จิตจะ ได้สงบ ในขณะนั้นบ้าง  วิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลง ใน 
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จุดเดียวกัน  คือเพื่อทรมานจิต ให้หายพยศ  ซึ่งก็เป็น ไปตามความมุ่งหมายจริง ๆ   โดยมากท่าน 

 ได้อุบายจากวิธีเหล่านี้  แต่ละวิธีของแต่ละนิสัยท�า ให้ท่านมีก�าลัง ใจ ได้ตามวิธีที่ถูกกับจริตนิสัย 

ของตน  ฉะนั้น ท่านจึงชอบอุบายวิธีทรมานต่าง ๆ  กัน  แม้ท่านอาจารย์มั่นเองก็เคยท�ามาและ 

ส่งเสริมพระที่ฝึกและทรมาน โดยวิธีต่าง ๆ  ว่าเป็นผู้ฉลาดฝึกอบรมตน  วิธีเหล่านี้พระธุดงค์ท่าน 

ยังท�าของท่านอยู่มิ ได้ลดละตลอดมา

 การฝึกตัว ให้เป็นคนมีคุณค่าท�า ใจ ให้มีราคาย่อมเป็นสิ่งที่ฝืนอยู่บ้าง  ความยากล�าบากนั้น 

 ไม่ส�าคัญเท่าผลที่จะท�า ให้เป็นคนดีมีความสุขและมีขื่อมีแปมีธรรมเป็นเครื่องก�ากับรักษา ไม่ว่า โลก

หรือธรรมเคยถือกันมาอย่างนั้น  นอกจากสิ่งของที่ ใช้การอะ ไร ไม่ ได้หมดความหมาย ไร้ค่า  และ 

คนตายแล้วเท่านั้นจึง ไม่มีการรักษากัน  คนเรายังมีคุณค่าควรจะ ได้รับจากการปรับปรุงรักษาอยู่จึง

ควรสงวนรักษาตัวอย่างยิ่ง  ผลแห่งการรักษาจะยังผู้นั้น ให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบัน

และอนาคต ไม่มีสิ้นสุด  ดังนั้น ที่พระธุดงค์ท่านปฏิบัติบ�าเพ็ญ โดย ไม่เห็นแก่ความยากล�าบากมา 

เป็นอุปสรรค  จึงเป็นการเบิกทางเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมภาย ใน ใจอันเป็นที่น่ากราบ ไหว้บูชา

อย่างยิ่ง

 ตราบ ใดที่ยังมีผู้สน ใจและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่  พระศาสนาก็ยังด�ารงคงอยู่กับ 

โลกตลอด ไปและแสดงผล ให้ โลกท่ี ใคร่ต่อธรรมเหน็อยูต่ามล�าดบัทีป่ฏิบัต ิได้  ตรงกับหลกัพทุธศาสนา

ที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ท�าจริง รู้จริง  และสอน โลกด้วยธรรมจริง  ผู้เชื่อถือศาสนาก็เป็นผู้ท�าจริง 

เพื่อความรู้จริงเห็นจริง   ไม่เหลาะแหละย่อหย่อนอ่อนความสามารถ  อันเป็นการกดถ่วงและลด 

คุณค่าของพระศาสนาลง ให้พาหริชนเขาดูถูกเหยียดหยามดังที่ทราบกันอยู่  เพราะศาสนาที่แท้จริง 

เป็นคุณธรรมที่ควรน�าออกแสดง ได้อย่างเปิดเผยทั่ว ไตร โลกธาตุ  โดย ไม่มีความสะท้านหวั่น ไหว 

ว่า “ ไม่จริง” เพราะเป็นธรรมที่จริงตามหลักธรรมชาติด้วย  ศาสดาที่สอนก็เป็นผู้บริสุทธิ์และ 

ทรงสอนตามความจริงแห่งธรรมด้วย  นอกจากจะ ไม่สน ใจหรือ ไม่สามารถค้น ให้ถึงความจริงตามที่

ศาสนาสอน ไว้เท่านั้น  จึงอาจเป็น ไปตามความรู้ความเห็นที่ ไม่มีประมาณของแต่ละหัว ใจที่มี

ธรรมชาติหนึ่งปิดบังอย่างลึกลับและฝังลึกอยู่ ใน ใจ  ทั้งปกปิดดวง ใจ ไว้ตลอดกาล  ซึ่งศาสนาแทง

ทะลุปรุ โปร่ง ไปหมดแล้ว

 ขออภัยที่เขียนเลยเถิด ไปบ้างตามนิสัยของคน ไม่มีหลักยึดที่แน่นอน ขอย้อนอธิบายวิธีฝึก

ทรมานต่าง ๆ  ที่พระธุดงค์ท่านชอบท�าเป็นประจ�านิสัยตลอดมาอีกเล็กน้อย พอทราบความมุ่งหมาย

และผลที่เกิดจากวิธีนั้น ๆ  บ้าง
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 การฝึกแต่ละวิธีท่านเห็นผลประจักษ์ ใจเป็นล�าดับ  คือท�า ให้จิตที่มีความพยศล�าพองเพราะ

ร่างกายมีก�าลังมาก ให้ลดลงด้วยวิธีผ่อนอาหาร  อดอาหารหรืออดนอน  ตลอดการหัก โหมด้วยวิธี

ต่าง ๆ  คือเดินจงกรมนาน ๆ  บ้าง  นั่งสมาธิภาวนานาน ๆ  บ้าง  เพื่อ ใจจะ ได้มีก�าลังก้าวหน้า ไปตาม

แถวแห่งธรรมด้วยความสะดวก  เพื่อ ใจที่หวาดกลัวต่ออันตรายมีเสือหรือผี เป็นต้น  แล้วย้อนเข้า

มาสู่ภาย ในอันเป็นที่สถิตอยู่ของ ใจอย่างแท้จริง  จนเกิดความสงบและกล้าหาญขึ้นมา  ซึ่งเป็นการ

บรรเทาหรือก�าจัดความหวาดกลัวต่าง ๆ  เสีย ได้  เพื่อจิต ได้รู้ก�าลังความสามารถของตน  ในเวลา 

เข้าที่คับขันคือความจนตรอกจนมุมหรือคราวเกิดทุกขเวทนากล้าจนถึงเป็นถึงตายจริง ๆ   จะมีทาง

ต่อสู้เพื่อชัยชนะเอาตัวรอด ได้  

 ตามปรกติถ้า ไม่เข้าที่คับขันสติปัญญา ไม่ค่อยเกิดและ ไม่อาจรู้ความสามารถของตน  การ 

หาวิธีทรมานต่าง ๆ  ตามจริตนิสัยและความแยบคายของแต่ละรายนั้น  เป็นวิธีฝึกซ้อมสติปัญญา ให้

มีความสามารถอาจหาญและทราบก�าลังของตน ได้ดี  ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจ

เกิดขึ้น ได้ ไม่เลือกกาลสถานที่  ผลที่ปรากฏแก่ผู้ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่าง ๆ   คือผู้ที่เคยกลัวผี

มาดั้งเดิม  ก็หายกลัวผี ได้ด้วยวิธีฝืน ใจเข้า ไปเยี่ยมป่าช้า  ผู้เคยกลัวสัตว์ร้ายต่าง ๆ   มีเสือ  เป็นต้น  

ก็หายกลัว ได้ด้วยวิธีฝืน ใจเข้า ไปอยู่ ในที่เปลี่ยวอันเป็นที่น่ากลัว  ผู้มักเห็นแก่ปากแก่ท้องชอบ โลเล 

ในอาหารปัจจัย  ก็บรรเทาหรือหายเสีย ได้ด้วยการผ่อนอาหารหรืออดอาหาร  ตามปรกตินิสัยของ

คนเรา โดยมากย่อมชอบอาหารดี ๆ   รับประทาน ได้มาก ๆ   ถือว่าเป็นความสุข  เพราะถูกกับ ใจ 

ผู้มัก โลภ ไม่เคยมีความพอดีแอบซ่อนอยู่ด้วย ได้เลย  แม้ ใจจะทุกข์เพียง ไรก็ ไม่ค่อยสน ใจคิด  ว่ามี

สาเหตุเป็นมาจากอะ ไร  แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้สิ่งเกี่ยวข้องกับตนอันมีมากมายและต่าง ๆ  กัน  

จ�าต้องพิจารณาและทรมานกันบ้างเพื่อรู้ฤทธิ์ของกันและกัน  

 ดังนั้น พระธุดงค์บางองค์ท่านจึงทรมานท่านจนเป็นที่น่าสงสารอย่างจับ ใจก็มี  คืออาหาร 

ดี ๆ  ตามสมมุตินิยมที่ท่าน ได้มาหรือมีผู้น�ามาถวาย  พอเห็นจิตแสดงอาการอยาก ได้จนเป็นที ่

น่าเกลียดอยู่ภาย ใน  ท่านกลับทรมาน ใจเสีย ไม่ยอมเอาอาหารชนิดนั้น  แต่กลับ ไปเอาชนิดที่จิต 

 ไม่ต้องการ ไปเสียอย่างนั้น  ถ้าจิตต้องการมากท่านกเ็อาแต่เพยีงเล็กน้อยหรอืบางคราวท่านบังคบั ให้

ฉนัข้าวเปล่า ๆ   ทัง้ทีอ่าหารมีอยู่  อย่างนี้ก็มี  อาหารบางชนิดเป็นคุณแก่ร่างกายแต่กลับเป็นภัย 

แก่ ใจคือทับถมจิต ใจ  ภาวนายากหรือ ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งที่ท�าความเพียรดังที่เคยท�ามาเป็น

ประจ�า  เมื่อทราบว่าเป็นเพราะเหตุ ใดจิตจึง ไม่ก้าวหน้า  ท่านก็พยายามตัดต้นเหตุนั้นออก ไป โดย 

ไม่ยอมเสียดายและตาม ใจที่เป็นเจ้ากิเลสตัว โล โภ  สมกับท่านมาฝึกทรมาน ใจกับครูอาจารย์จริง ๆ   

มิ ได้ปล่อยตาม ใจที่เคยเอาแต่ ใจตัวมาจนเป็นนิสัย  การฉันท่านก็ฝึก ให้มีประมาณและขอบเขต
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จ�ากัด  การหลับนอนท่านก็ฝึก ให้นอนและตื่นตามเวลาที่ก�าหนด ไว้  ไม่ปล่อย ให้นอนตาม ใจชอบ

หรือตามยถากรรม  การ ไป – มา ในทิศทาง ใดควรหรือ ไม่ควรท่านก็ฝึก  แม้ ไม่ผิดพระวินัยแต่ผิด

ธรรมท่านก็บังคับ ไม่ ให้ฝ่าฝืน ในสิ่งที่เห็นว่า ไม่ควรนั้น ๆ   การพยายามปลูกธรรม ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น 

โดยล�าดับภาย ใน ใจ ไม่ ให้เสื่อมทรามลงจึงแสนปลูกยากอย่างยิ่ง  แทบพูด ได้ว่า ไม่มีอะ ไรจะล�าบาก

ยากเย็นเสมอเหมือนเลย

 ส่วนการปลูก โลกผู้เขียนอยากจะพูดว่ามันคอยแต่จะแย่งเกิดและเจริญขึ้นเพื่อท�าลายจิต ใจ

เราอยู่ทุกขณะที่เผลอ  จน ไม่ชนะที่จะปราบปรามมัน  เพียงนาทีหนึ่งมันก็แอบเข้ามาเกิดและเจริญ 

ใน ใจเสียแล้ว ไม่รู้ว่ากี่ประเภท  โดยมากก็เป็นประเภทสังหารท�าลายตัวเรานั่นแล  มันเกิดและ 

เจริญเร็วที่สุด  ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็มอง ไม่ทั่ว  ตามแก้ ไม่ทัน  สิ่งที่เกิดง่ายแต่ท�าลายยากก็คือ

ต้นราคะตัณหาตัวท�าความพินาศบาดหัว ใจ  นี่แลเป็นสิ่งที่เก่งกล้าสามารถกว่าอะ ไร ใน โลก  ไม่ว่า

ท่านว่าเราต่างก็ชอบมันเสียด้วย  มันจึง ได้ ใจและก่อความพินาศ ให้ โลกอย่าง ไม่มีประมาณและ 

ไม่เกรงขาม ใครเลย  ที่มีกลัวอยู่บ้างก็ผู้มีธรรม ใน ใจ  และที่กลัวจริง ๆ   ก็คือพระพุทธเจ้าและ 

พระอรหนัต์ท่านเท่านัน้  มนั ไม่กล้าเข้า ไปแอบ ได้  เพราะท่านท�าลาย โรงลเิกละครและ โรงอะ ไร ๆ  

ของมันพังพินาศ ไปหมดแล้ว   มันจึงกลับมาเล่นงานกับพวกเราผู้ยังอยู่ ใต้อ�านาจของมัน  

 พระธุดงค์ที่ท่านแทบเป็นแทบตาย ในการฝึกทรมานตน  ก็เพราะกิเลสสองสามตัวนี่แล 

เป็นเหตุและท�าการกีดขวางถ่วง ใจท่าน ให้ ได้รับความล�าบาก  แม้เปลี่ยนเพศเป็นพระมีผ้าเหลือง 

ซึ่งเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ชนะมารมาแล้วมาครองประกาศตัว  แต่กิเลสประเภทนี้  มันยัง  

ไม่ยอมเกรงกลัวท่านบ้างเลย  แถมมันยังพยายามตามฉุดลากท่าน ให้เปลื้องผ้าเหลืองอยู่ตลอด ไป  

ไม่ยอมปล่อยตัวเอาง่าย ๆ   ทั้ง ไม่เลือกวัยเสียด้วย  ท่านจึงจ�าต้องตะเกียกตะกายด้วยการฝึกทรมาน 

โดยวิธีต่าง ๆ   ที่เห็นว่าเป็นวิธีก�าจัดมันออกจาก ใจ ได้  ยากก็ทน  ล�าบากก็ท�า  ทุกข์ก็ต้องต่อสู้   

ไม่ยอมถอยหลัง  เดี๋ยวมันจะหัวเราะเยาะเข้าอีกก็ยิ่งขายทั้งหน้า  ขายทั้งผ้าเหลือง  ขายทั้งเพศ

นักบวชที่เป็นเพศแห่งนักต่อสู้ ไม่ยอมจนมุม  และขายทั้งศาสนาซึ่งเป็นหลัก ใหญ่ของมวลมนุษย์   

ยิ่งเป็นความเสียหายอย่าง ใหญ่หลวง  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จ�าต้องพลีชีพเพื่อกู้หน้า  กู้ผ้าเหลืองก็เพศ 

แห่งนักบวช  และกู้พระศาสนาและองค์พระศาสดา ไว้  ดีกว่าจะตายแบบล่มจมป่นปี้  เหล่านี้ 

เป็นอุบายที่พระธุดงค์ท่านน�ามาพร�่าสอนตัว  เพื่อความกล้าหาญชาญชัย  เทิด ไว้ซึ่งธรรมดวงเลิศ

อันจักน�า ให้ถึงแดนประเสริฐพ้นทุกข์ ไปได้ในวันหนึ่ง โดย ไม่สงสัย  เพราะทางพ้นทุกข์ถึงความเป็น 

ผู้ประเสริฐ  มีอยู่กับศาสนธรรมที่ประทานไว้นี้เท่านั้น  ที่เป็นทางตรงแน่วต่อความพ้นทุกข ์

 โดยประการทั้งปวง  ไม่สงสัย  ไม่มีอยู่ ในที่อื่น ใดที่จะพอหลบหลีกปลีกตัวและผ่อนคลาย ไป ได้ โดย 
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ไม่ต้องล�าบาก ในการขวนขวาย  นอกนัน้เตม็ ไปด้วยขวากหนามทีจ่ะคอยทิม่แทงร่างกายจติ ใจ ให้เป็น

ทกุข์จนหาทีป่ลงวาง ไม่ ได้ตลอดกัปกัลป์   ไม่มีประมาณว่าจะผ่านพ้น ไป ได้  

 แม้ท่านอาจารย์มั่นก่อนหน้าท่านจะปรากฏองค์ขึ้นมา ให้พวกเรา ได้กราบ ไหว้เป็นขวัญ ใจ  

และเป็นอาจารย์สั่งสอนบรรดาศิษย์  ท่านก็เคยเป็นมาแล้วชนิดตาย ไม่มีป่าช้า  คือสิ้นลมที่ ไหนก็

ปล่อยร่างกันที่นั่น  ไม่อาลัยเสียดายชีวิตยิ่งกว่าธรรม  ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้ว  เวลามาเป็น

อาจารย์สั่งสอนศิษย์  ท่านก็สั่งสอนอย่างเด็ด ๆ  เผ็ด ๆ  ร้อน ๆ ด้วยอุบายอันแหลมคมตามแนวทางที่

ท่านเคยด�าเนินและเห็นผลมาแล้วนั่นแล  ท่านสั่งสอนแบบปลุกจิตปลุก ใจและฟื้นฟูความฉลาด ให้

ทันกับกลมารยาของกิเลสที่เคยเป็นนายบนหัว ใจคนมานาน  เพื่อการถอดถอนท�าลายกิเลสออก 

ให้หมด  จะ ได้หมด โทษหมดภัยอยู่สบาย ไปอย่างผู้สิ้นทุกข์  ไม่ต้องมีการวกเวียนเปลี่ยนภพ

เปลี่ยนชาติแต่ความทุกข์ที่ฝังอยู่ ใน ใจ ไม่ยอมเปลี่ยน  แม้จะเปลี่ยนภพก�าเนิด ไปสักเท่า ไรก็เท่ากับ

เปลี่ยนเคร่ืองมือสังหารตนอยู่นั่นเอง  จึง ไม่ควรยินดี ในการเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อันเป็นลักษณะ 

นัก โทษย้ายที่อยู่หลับนอน ในเรือนจ�า  ซึ่ง ไม่มีอะ ไรดีขึ้นเลย  การเกิด – ตาย  นักปราชญ์ท่านถือ

เป็นภัย โดยจริง ใจ  เหมือนย้ายที่ที่ถูก ไฟ ไหม้  แม้จะย้ายที่อยู่ ไป ไหนก็ ไม่พ้นจากการระวังภัย 

อยู่นั่นเอง  เหล่านี้น�ามาลงเพียงเล็กน้อย  ส�าหรับ โอวาทท่ีท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนพระธุดงค์ 

ตลอดมา   ที่น�ามาลงบ้างนี้พอเป็นคติแก่ท่านที่ชอบ ในอุบายท่านบ้าง

 การ ให้ โอวาทวันท�าอุ โบสถและวันประชุมฟังธรรม โดยเฉพาะ  มีน�้าหนักแห่งธรรมต่างกัน 

อยู่มาก  วันอุ โบสถมีพระมามากจากส�านักต่าง ๆ   ราว ๔๐ – ๕๐ องค์  การสั่งสอนแม้จะเด็ดเดี่ยว

และลึกซึ้งก็ ไม่เหมือนวันประชุมธรรม ในส�านักท่าน โดยเฉพาะ  วันประชุมรู้สึกเด็ดและซึ้งจริง ๆ

อ�านาจแห่งธรรมที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่าน ให้ โอวาท  ในความรู ้สึกของผู ้ฟังทั่ว ๆ  ไป 

ประหน่ึง โลกธาตุดับสนิท ไปตามกิเลสที่ท่านเทศน์ขับ ไล่ออกจากดวง ใจพระธุดงค์  ปรากฏเฉพาะ

ธรรมกับ ใจท่ีเข้าสัมผัสกันอยู่ขณะนั้นเท่านั้นเป็นความซาบซึ้งตรึง ใจและอัศจรรย์อย่างบอก ไม่ถูก  

แม้หลังจากนั้นก็ยังปรากฏเหมือน ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่ ใน ใจ  จิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวันเพราะ 

อ�านาจธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อน  ประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลาย  พอผ่าน ไปหลายวัน

กิเลสค่อย ๆ   โผล่หน้าออกมาทีละน้อย ๆ    นาน ไปก็พองตัวขึ้นอีก  พอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบ 

 ให้อีก   พอบรรเทาเบาบาง ให้สบาย ใจ ไป ได้เป็นระยะ ๆ  

 ด้วยเหตุดังกล่าวมาพระธุดงค์ทั้งหลายผู้ ใคร่ต่อธรรมแดนพ้นทุกข์จึงมี ใจผูกพัน ในอาจารย์

มากผิดธรรมดา  เพราะการถอดถอนกิเลสนั้นทั้งท�า โดยล�าพังตนเอง  ทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์
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ผู้คอย ให้อุบายด้วยอย่างแยก ไม่ออก  บางครั้งพระ ไปบ�าเพ็ญเพียรอยู่ โดยล�าพัง  พอเกิดข้อข้อง ใจ

ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสขึ้นมา  ไม่สามารถแก้ ไข โดยล�าพัง ได้ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่าน ได้

ชี้แจง ให้ฟัง  พอมาเล่าถวายท่านก็อธิบาย ให้ฟังตามสาเหตุนั้น ๆ    ย่อม ได้สติและหายสงสัย ไป ใน 

ขณะนั้นนั่นเอง  บางครั้งก�าลังเกิดความสงสัยวุ่นวายอยู่กับจุด ใดจุดหนึ่งที่สลับซับซ้อนเหลือที่จะแก้ 

ให้ตก ได้ โดยล�าพังสติปัญญาของตน  พอท่านอธิบายธรรม ไปถึงจุดนั้นปรากฏเหมือนท่านเข้า ไป

ท�าลายความสงสัยของตนเสีย ได้   และผ่าน ไป ได้ ในขณะนั้นเป็นพัก ๆ  

  ในวงพระปฏิบัติระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันและระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์จะทราบภูมิ

ของกันและกัน ได้  และท�า ให้เกิดความเคารพเลื่อม ใสต่อกันมาก  ย่อมทราบจากการสนทนาธรรม

กันทางภาคปฏิบัติ  เมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่าน ไปสู่กันฟังย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรม 

ของผู้นั้นทันทีว่าอยู่ ในภูมิ ใด  บรรดาศิษย์ที่ทราบภูมิของอาจารย์ ได้ย่อมทราบ ในขณะที่เล่าธรรม 

ภาย ในจิตของตนถวายท่าน  หรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกัน ไม่ออกว่าจะ

ควรปฏิบัติต่อกันอย่าง ไร  ถ้าอาจารย์เป็นผู้รู้หรือผ่าน ไปแล้ว  ท่านจะต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อจาก 

ที่ตนเล่าถวายท่านแล้วนั้น  หรือช้ีแจงตอนท่ีตนก�าลังติดขัดอยู่ ให้ทะลุปรุ โปร่งอย่าง ไม่มีท่ีขัดข้อง 

ต้องติ ใด ๆ  เลย

 อีกประการหนึ่งลูกศิษย์เกิดความส�าคัญตนผิดคิดว่าตนผ่านพ้น ไป โดยสิ้นเชิงแล้ว  แต่ท่าน

ทราบว่าเป็นความเห็นที่ยัง ไม่ตรงตามความจริงที่ท่านรู้เห็นมา โดยถูกต้อง  ท่านจ�าต้องอธิบาย

เหตุผลและช้ีแจง ให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นส�าคัญผิด  จนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอน ๆ    

ไปจนถึงที่ปลอดภัย

 เมื่อต่าง ได้สนทนากันตามจุดต่าง ๆ  แห่งธรรมจนเป็นที่ทราบและลงกัน ได้ก็ย่อมยอมรับ

ความจริงจากกัน โดย ไม่มีอะ ไรมาประกาศยืนยัน  เพราะหลักความจริงเป็นเครื่องยืนยันกันพร้อม

มูลแล้ว  นี่แลเป็นหลักพิสูจน์ภูมิของนักปฏิบัติธรรมด้วยกันว่าท่านผู้ ใดอยู่ ในภูมิจิตภูมิธรรมขั้น ใด  

นับแต่ขั้นอาจารย์ลงมาหาพระปฏิบัติทั่ว ๆ   ไป  ท่านทราบกัน ได้ด้วยหลักฐานดังกล่าวมา  ส่วนการ

ทราบด้วยญาณวิถีนั้นเป็นเรื่องภาย ในอีกขั้นหนึ่ง  ผู้เขียน ไม่อาจน�ามายืนยัน  จึงขอมอบ ไว้กับท่าน

ผู้มีความช�านาญ ในทางนี้เป็นกรณีพิเศษจะพึงปฏิบัติเองเป็นราย ๆ  ไป

 ที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อม ใสท่านอาจารย์มั่นอย่างถึง ใจ  ฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต

จริง ๆ    ก็เพราะความ ใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภาย ในเกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแล   

ท�า ให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตาย ใจ  มิ ได้เป็นแบบสักแต่ว่าเห็น ได้ยินค�าเล่าลือ



253

จากที่ ใกล้ที่ ไกลแล้วก็เชื่อสุ่ม ๆ  ไปอย่างนั้น  เฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นพระที่มีทิฏฐิจัด ไม่ยอมลง ใครเอา

ง่าย ๆ  แล้ว  ยอมรับว่าเป็นตัวเก่งที่น่าร�าคาญและน่าเกลียดอยู่ ไม่น้อยผู้หนึ่ง ในการ โต้เถียงกับท่าน 

อาจารย์มั่น  เป็นนัก โต้เถียงจนลืมส�านึกตัวว่า  เวลานี้เรามา ในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่าน

หรือมา ในนามอาจารย์เพื่อสอนธรรมแก่ท่านเล่า  อย่างนี้ก็มี ในบางครั้ง  แต่ก็ยังภูมิ ใจ ในทิฏฐิของ

ตนที่ ไม่ยอมเห็น โทษและกลัวท่านแม้ถูกท่านสับเขกลงจนกะ โหลกศีรษะจะ ไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้น  

หลัก ใหญ่ก็เพื่อทราบความจริงว่าจะมีอยู่กับทิฏฐิเราหรือจะมีอยู่กับความรู้ความฉลาดของท่าน 

ผู้เป็นอาจารย์ขณะที่ก�าลัง โต้แย้งกันอยู่อย่างชุลมุลวุ่นวาย  แต่ทุกครั้งที่ โต้กันอย่างหนัก  ความจริง

เป็นฝ่ายท่านเก็บกวาด ไว้หมด  แต่ความเหลว ไหล ไร้ความจริงมากองอยู่กับเราผู้ ไม่เป็นท่าที่เหลือ

แต่ ใจสูจ้น ไม่รู้จักตาย  พอ โต้เถียงกบัท่านยตุลิงเราเป็นฝ่ายน�า ไปขบคดิเลอืกเฟ้นและยอมรบัความจริง 

ของท่าน ไปเป็นตอน ๆ    ส่วน ใดที่เราเหลวก็ก�าหนด โทษของตน ไว้และยอมรับความจริงจากท่าน

ด้วยการเทิดทูนบนเศียรเกล้า  ตอน ใดที่ ไม่เข้า ใจซึ่งยังลงกัน ไม่ ได้  วันหลังมี โอกาสขึ้น ไป โต้กับ 

ท่านใหม่  แต่ทุกครั้งต้องศีรษะแตกลงมาด้วยเหตุผลของท่านมัดตัวเอา  แล้วอมความยิ้ม ในธรรม

ของท่านลงมา  

 องค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่องพระบ้าทิฏฐิจัด ได้ดีแทนที่จะดุด่าหรือหาอุบายทรมาน ให้หาย

บ้าเสียบ้าง  แต่ขณะที่ท่านมองหน้าเราที ไรอดยิ้ม ไม่ ได้  ท่านคงนึกหมั่น ไส้หรือนึกสงสารคนที ่

แสน โง่แต่ชอบต่อสู้แบบ ไม่รู้จักตาย  ผู้เขียนจึงมิ ใช่คนดีมาแต่เดิมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้  ขนาด

อาจารย์ยังกล้าต่อสู้ ไม่ละอายตัวเองบ้างเลย  แต่ดีอย่างหนึ่งที่ ได้ความรู้แปลก ๆ   จากวิธีนั้นมาเป็น

คติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้  ท่านเองก็ ไม่เคยถือสาอะ ไรเลย  นอกจากนึกขัน ไปด้วยเท่านั้น  

เพราะนาน ๆ    จะมพีระหัวดือ้มากวน ใจเสียครัง้หน่ึง  ปรกต ิไม่ค่อยมีท่านผู ้ใดมาสนทนาและถกเถยีง

ท่าน   พอ ให้พระเณร ในวัดตื่นตก ใจและงง ไปตาม ๆ  กันบ้างเลย

 หลังจากที่ท่านผ่านดงหนาป่าทึบคือวัฏฏะวนที่เชียง ใหม่ตามที่เขียนผ่านมาแล้วท่าน ไปพัก

อยู่ ในสถานที่ ใดนานหน่อย  สถานที่นั้นรู้สึกจะมีความหมายอยู่อย่างลึบลับส�าหรับท่าน โดยมิ ได้

บอก ใคร ให้ทราบ  พอสังเกต ได้ตอนมาจากเชียง ใหม่มาแวะพักที่นครราชสีมาก็มีพระและฆราวาส 

ที่มีนิสัย ใคร่ธรรมเป็นหลัก ใจและภาวนาดีอยู่หลายท่าน  เข้ามาศึกษาธรรมกับท่าน ในขณะมาพักที่

นั้น  หลังจากนั้นก็ ได้ติดตาม ไปอบรมศึกษากับท่านที่จังหวัดอุดรธานีบ้าง  ที่สกลนครบ้าง  เสมอมา

จนวาระสุดท้าย  ทั้งพระและฆราวาสที่กล่าวถึงนี้ก็ ได้เป็นผู้มั่นคงทางด้านจิตตภาวนาตลอดมา   

ฝ่ายพระก็ ได้กลายเป็นอาจารย์ที่มีหลักธรรมมั่นคง ใน ใจ  กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย ์

สั่งสอนบรรดาศิษย์ทั้งพระและฆราวาสหญิง – ชายตลอดมาถึงปัจจุบันนี้  ฝ่ายฆราวาสก็เป็นผู้มั่นคง
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ทางจิตตภาวนาและศรัทธาอย่างอื่น ๆ    เรื่อยมาจนทุกวันนี้  และเป็นผู้น�าฝ่ายอุบาสก – สิกาทั้ง 

ด้านจิต ใจและการเสียสละต่าง ๆ  เป็นที่น่าชมเชย ในแถบนั้นตลอดมา

 เวลาท่านมาพักจ�าพรรษาที่อุดร ฯ ก็เช่นกัน  มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  ซึ่งเป็นพระส�าคัญ

และเป็นเจ้าอาวาสวัด โพธิสมภรณ์  อุดร ฯ  เป็นผู้น�าทั้งฝ่ายพระและประชาชน   ให้รู้จักคุ้นเคย 

กับท่านอาจารย์  ซึ่งเป็นพระส�าคัญ  ตลอดการท�าบุญ ให้ทานและรับการอบรมสั่งสอนจากท่าน  

ประกอบกับท่านเจ้าคุณท่านก็เคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ม่ันมาดั้งเดิมท่ีท่านรักและเมตตามาก

เสมอมา   จึง ได้มาอนเุคราะห์เป็นวาระสุดท้าย

 เวลา ไปพักที่บ้านนามน  จังหวัดสกลนคร  ก็มีอุบาสิกานุ่งขาวแก่ ๆ  คนหนึ่งเป็นหัวหน้า

ส�านักอยู่ ในหมู่บ้านนั้นเป็นสาเหตุ  ท่าน ได้เมตตาสั่งสอนอุบาสิกาแก่คนนั้น โดยสม�่าเสมอ  อุบาสิกา

คนนั้นภาวนาดี  มีหลัก ใจทางด้านจิตตภาวนา  ท่านเองก็ชมเชยว่าแกภาวนาดี  ซึ่งนาน ๆ  จะ 

ได้พบสักรายหนึ่ง

อุบำสิกำแก่นักภำวนำบ้ำนหนองผือ

 ท่านมาพักบ้านหนองผือ นา ใน  ก็ทราบว่ามีสถานที่และผู้เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุส�าคัญ  

ไม่ด้อยกว่าที่อื่น ๆ   สถานที่ที่บ้านหนองผือตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางมีภูเขาล้อมรอบ  แต่เนื้อที่ ใน 

หุบเขานั้นกว้างขวางมากและเป็นท�าเลบ�าเพ็ญสมณธรรมของพระธุดงค์ทั้งหลาย ได้ดี  ในหมู่บ้าน

หนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่งอายุราว ๘๐ ปีเช่นเดียวกับอุบาสิกาบ้านนามน  เป็น 

นักภาวนาส�าคัญคนหนึ่งที่ท่านเมตตาแกเป็นพิเศษเสมอมา  แกพยายามตะเกียกตะกายออก ไป 

ศึกษาธรรมกับท่านเสมอ  แกพยายามเดินด้วยเท้ากับ ไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออก ไปหาท่านอาจารย์   

กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสาม – สี่ครั้ง   ทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารมาก

 บางทีท่านอาจารย์ก็ท�าท่าดุเอาบ้างว่า  โยมจะออกมาท�า ไม  มันเหนื่อย ไม่รู้หรือแม้แต ่

เด็ก ๆ  เขายังรู้จักเหนื่อย  แต่ โยมแก่จนอายุ  ๘๐ – ๙๐  ปีแล้วท�า ไม ไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้า  มา ให้

ล�าบากท�า ไม  แกเรียนตอบท่านอย่างอาจหาญตามนิสัยที่ตรง ไปตรงมาของแก  จากนั้นท่านก็ถาม

เกี่ยวกับจิตตภาวนาและอธิบายธรรม ให้ฟัง  อุบาสิกาแก่คนนี้นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทาง 

จิตแล้ว  แกยังมีปรจิตตวิชาคือสามารถรู้พื้นเพดี – ชั่วแห่งจิตของผู้อื่น ได้ด้วย  และมีนิสัยชอบรู ้

สิ่งแปลก ๆ  ภายนอกด้วย  เวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์แกเล่าความรู้แปลก ๆ  ถวายท่าน 

ด้วยความอาจหาญมาก  ท่านทั้งขบขันทั้งหัวเราะทั้งเมตตาว่ายายแก่นี้อาจหาญจริง  ไม่กลัว ใคร  
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แม้พระเณรจะนั่งฟังอยู่เวลานั้นร่วมครึ่งร้อยแกก็พูดของแกอย่างสบาย  ไม่สน ใจว่า ใครจะคิดอะ ไร  

ที่น่าฟังมากก็ตอนที่แกทาย ใจท่านอาจารย์อย่างอาจหาญมาก  ไม่กลัวท่านจะว่าจะดุอะ ไรบ้างเลย  

แกทายว่าจิตหลวงพ่อพ้น ไปนานแล้ว  ฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้ว  จิตหลวงพ่อ ไม่มี ใครเสมอ  

ทั้ง ในวัดนี้หรือที่อื่น ๆ   จิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศ โลก  แล้วหลวงพ่อจะภาวนา ไปเพื่ออะ ไรอีก  ท่าน

ตอบแกทั้งหัวเราะว่า  ภาวนา ไปจนวันตาย ไม่มีถอย  ใครถอยผู้นั้นมิ ใช่ศิษย์ตถาคตดังนี้  ซึ่งเป็น

อุบายสั่งสอน ไป ในตัว  แกเรียนท่านว่าถ้า ไป ได้ก็พอ ไป  แต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทาง ไปทางมาแล้ว   

มีแต่ความสว่าง ไสวและความประเสริฐเต็มดวงจิตอยู่แล้ว  หลวงพ่อจะภาวนา ไป ไหนอีกเล่า  ฉันดู

จิตหลวงพ่อสว่าง ไสวครอบ โลก ไปหมดแล้ว  อะ ไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมด   ไม่มีอะ ไรปิดบัง 

จิตหลวงพ่อ ได้เลย  แต่จิตฉันมันยัง ไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อ  จึงต้องออกมาเรียนถาม  เพื่อ

หลวงพ่อ ได้ชี้แจงทางเดิน ให้ถึงความประเสริฐอย่างหลวงพ่อด้วยดังนี้

 ขณะที่ฟังแกสนทนากับท่านอาจารย์รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริง ๆ   เวลาภาวนาติดขัดแกต้อง

พยายามเดินคืบคลานออกมาด้วย ไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมทาง  ท่านอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษ 

ด้วย  ทุกครั้งที่แกมาจะ ได้รับค�าชี้แจงจากท่านทางด้านจิตตภาวนาด้วยดี  ขณะที่แกมาหาท่าน

อาจารย์พระเณรต่างองค์ต่างมาแอบอยู่แถวบริเวณข้าง ๆ  ศาลาฉันซึ่งเป็นที่ที่ยายแก่มาสนทนา

ธรรมกับท่าน  เพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตตภาวนาระหว่างท่านอาจารย์กับยายแก่สนทนากัน  เท่า 

ที่ฟังดูแล้วรู้สึกน่าฟังอย่างเพลิน ใจ  เพราะเป็นปัญหาที่รู้เห็นขึ้นจากการภาวนาล้วน ๆ   เกี่ยวกับ 

อริยสัจจ์ทางภาย ในบ้าง  เกี่ยวกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้างทั้งภาย ในและภายนอก  เมื่อ

ยายแก่เล่าถวายจบลง  ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ส่งเสริมเพื่อเป็นก�าลัง ใจ ในการพิจารณาธรรมส่วนนั้น 

ให้มากยิ่งขึ้น  ถ้าตอน ใดที่ท่าน ไม่เห็นด้วยก็อธิบายวิธีแก้ ไขและสั่งสอน ให้ละวิธีนั้น  ไม่ ให้ท�าต่อ ไป

 ยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้จิตท่านและรู้จิตพระเณร ในวัด  รู้สึกน่าฟังมากพระเณรทั้ง

แสดงอาการหวาด ๆ  บ้าง  แสดงอาการอยากฟังแกเล่าบ้าง  แกว่านับแต่จิตท่านอาจารย์ลงมาถึงจิต

พระเณร  ความสว่าง ไสวลดหลั่นกันลงมาเป็นล�าดับล�าดา  เหมือนดาว ใหญ่กับดาวเล็ก ๆ  ทั้งหลายที่

อยู่ด้วยกันฉะนั้น  รู้สึกน่าดูและน่าชมเชยมากที่มองดูจิตพระจิตเณรมีความสว่าง ไสวและสง่าผ่าเผย  

ไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ้มรุมดวง ใจ  แม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อย ๆ  ก็ยังน่าปีติยินดี

และน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ที่อุตส่าห์พยายามช�าระขัดเกลา ได้ตามฐานะของตน ๆ  

 บางคร้ังแกมาเล่าถวายท่านเรื่องแกขึ้น ไปพรหม โลก  ว่าเห็นแต่พระจ�านวนมากมาย ใน

พรหม โลก  ไม่เห็นมีฆราวาสสับปนอยู่บ้างเลย  ท�า ไมจึงเป็นเช่นนั้น  ท่านตอบว่า  เพราะที่พรหม –
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โลก โดยมากมีแต่พระที่ท่านบ�าเพ็ญจิต ได้ส�าเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้ว  เวลาท่านตายก็ ไปเกิด ใน

พรหม โลก  ส่วนฆราวาสมีจ�านวนน้อยมากที่บ�าเพ็ญตนจน ได้ส�าเร็จธรรมขั้นอนาคามีผลแล้ว ไปเกิด

และอยู่ ในพรหม โลกชั้น ใดชั้นหนึ่ง  ฉะนั้น  โยมจึงเห็นแต่พระ ไม่เห็นฆราวาสสับปนอยู่เลย  อีก 

ประการหนึ่ง  ถ้า โยมสงสัยท�า ไมจึง ไม่ถามพระท่านบ้าง  มาถามอาตมาท�า ไม  แกหัวเราะแล้วเรียน

ท่านว่าลืมเรียนถามพระท่านเสียเวลาขึ้น ไปถึงแล้ว  เวลาลงมาแล้วจึงระลึก ได้ก็มาเรียนถามท่าน  

ต่อ ไปถ้า ไม่ลืมเวลาขึ้น ไปอีกจึงจะเรียนถามพระท่าน  ท่านอาจารย์ตอบปัญหายายแก่มีความหมาย

เป็นสองนัย  นัยหนึ่งตอบตามความจริง  นัยสองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายแก่ที่ถาม   

ต่อมาท่านห้าม ไม่ ให้แกออกรู้สิ่งภายนอกมาก ไป  เสียเวลาพิจารณาธรรมภาย ในซึ่งเป็นทางมรรค

ทางผล โดยตรง  ยายแก่ก็ปฏิบัติตามท่าน  ท่านอาจารย์เองก็ชมเชยยายแก่คนนั้น ให้พระฟัง 

เหมือนกันว่า  แกมีภูมิธรรมสูงที่น่าอนุ โมทนา  พวกพระเรามีหลายองค์ที่ ไม่อาจรู้ ได้เหมือนยายแก่  

คงเป็นด้วยเหตุเหล่านี้ที่ท�า ให้ท่านพักอยู่วัดหนองผือนานกว่าที่อื่น ๆ  บ้าง  คือวัดหนองผือเป็น

ศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลาย  ทั้งที่เที่ยวอยู่ ในที่ต่าง ๆ  แถบนั้น  ทั้งที่พักอยู่ตามส�านักต่าง ๆ  

ก็ ไปมาหาสู่ท่าน ได้อย่างสะดวกสบาย  ทั้งท�าเลบ�าเพ็ญสมณธรรมก็มีมากหาเลือก ได้ตามชอบ ใจ  

เพราะมีทั้งป่าธรรมดา  มีทั้งภูเขา  มีทั้งถ�้า   ซึ่งเหมาะแก่ผู้แสวงหาที่บ�าเพ็ญอยู่มาก

ท่ำนเป็นร่มเงำเมตตำอนุเครำะห์แก่บรรดำศิษย์

 ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่วัดหนองผือ  ๕  พรรษา  เฉพาะองค์ท่านเองพักอยู่กับที่  ไม่ค่อย  

ได้ ไปเที่ยววิเวกทาง ไหนเหมือนเมื่อก่อน  เพราะอายุท่านก็ราว ๗๕ ปีเข้า ไปแล้วสุขภาพก็นับวัน

ทรุดลง  เพียงพักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาศิษย์ที่ก�าลังแสวงหาธรรม ได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่

ภาคภูมิ ใจพอแล้ว  ท่านพักอยู่ที่นี่เหตุการณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับภูตผีเทวดา ไม่ค่อยมีมาก  มีมาหาท่านก็

เป็นบางสมัย  ไม่ค่อยมีบ่อยนักเหมือนท่านพักอยู่ที่เชียง ใหม่  แต่ท่านท�าประ โยชน์แก่พระเณรและ

ประชาชน ได้มากกว่าที่อ่ืน ๆ  ในเขตจังหวัดสกลนคร  ที่วัดหนองผือ โดยมากเป็นป่าดงพงลึก ไข้ป่า

ชุกชุมมาก  พระเณร ไปกราบเยี่ยมท่าน  ท่านต้องสั่ง ให้รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝน  ถ้าหน้าแล้งก็อยู ่

ได้นานหน่อย  ผู้ป่วยต้อง ใช้ความอดทนเพราะยาแก้ ไข้ ไม่มี ใช้กันเลย ในวัดนั้น  เนื่องจากยาหายาก   

ไม่เหมอืนสมยัทุกวนันี ้  ถ้าเป็น ไข้จ�าต้อง ใช้ธรรม โอสถแทนยา  คือต้องพจิารณาทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ 

 ในขณะนั้นด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแข็งและแหลมคม  ไม่เช่นนั้นก็แก้ทุกขเวทนา ไม่ ได้  ไข้ก็ ไม่สร่าง 

ไม่หาย ได้เร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็น ได้
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 ผู้ที่ใช้สติปัญญาผ่านทุกขเวทนา ในเวลาเป็น ไข้ ไป ได้อย่างอาจหาญย่อม ได้หลักยึดทั้งเวลา 

ปรกติและเวลาเจ็บ ไข้ ได้ทุกข์  ตลอดเวลาจวนตัวจริง ๆ   ไม่ท้อแท้อ่อนแอและเสียที ในวาระสุดท้าย

เป็นผู้ก�าชัยชนะ ในทุกขสัจจ์ ไว้ ได้อย่างประจักษ์ ใจและอาจหาญต่อคติธรรมดาคือความตาย  การรู้

ทุกขสัจจ์ด้วยสติปัญญาจริง ๆ   ไม่มีการอาลัย ในเวลาต่อ ไป  จิตยึดความจริงที่เคยพิจารณารู้แล้วเป็น

หลัก ใจตลอด ไป  เมื่อถึงคราวจวนตัวเข้ามาสติปัญญาประเภทนั้นจะเข้ามาเทียมแอกเพื่อลากเข็น

ทุกข์ด้วยการพิจารณา ให้ถึงความปลอดภัยทันที  ไม่ยอมทอดธุระนอนจมทุกข์อยู่ดังแต่ก่อนที่ยัง  

ไม่เคยก�าหนดรู้ทุกข์เลย   แต่สติปัญญาประเภทนี้จะเข้าประชิดข้าศึกทันที  

 กิริยาท่าทางภายนอกก็เป็นเหมือนคน ไข้ทั่ว ๆ   ไป  คือมีการอิด โหย โรยแรงเป็นธรรมดา  แต่

กิริยาภาย ในคือ ใจกับสติปัญญาจะเป็นลักษณะทหารเตรียมออกแนวรบ  ไม่มีการสะท้านหวั่น ไหว

ต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อย ในขณะนั้น  มีแต่การค้นหามูลความจริงของกาย  เวทนา  จิต  

ธรรม  ซึ่งเป็นที่รวมแห่งทุกข์ ในขณะนั้นอย่างเอาจริงเอาจัง  ไม่กลัวว่าตนสู้หรือทนทุกข์ ไม่ ไหว   

กลัวแต่สติปัญญาจะ ไม่รู้รอบทันกับเวลาที่ต้องการเท่านั้น  การพิจารณาธรรมของจริงมีทุกขสัจจ์ 

เป็นต้น กับผู้ต้องการรู้ความจริงอยู่อย่างเต็ม ใจที่เคยรู้เห็นมาแล้วนั้น  ท่าน ไม่ถือเอาความล�าบาก

มาเป็นเครื่องกีดขวางทางเดิน ให้เสียเวลา  และท�าความอ่อนแอแก่ตนอย่าง ไร้ประ โยชน์ที่ควรจะ ได้

เลย  มีแต่คิดว่าท�าอย่าง ไรจึงจะรู้  ท�าอย่าง ไรจึงจะเห็นความจริงดังที่เคยเห็นประจักษ์มาแล้ว  ก็

ต้องท�าอย่างนั้นจนรู้ประจักษ์ขึ้นมา ในปัจจุบัน  ไม่พ้นมือสติปัญญาศรัทธาความเพียร ไป ได้  เมื่อรู้

ความจริงแล้ว ทุกข์ก็จริง  กายก็จริง  ใจก็จริง  ต่างอันต่างจริง ไม่มีอะ ไรรังควานรังแกบีบคั้นกัน  

สมุทัยที่ก่อเหตุ ให้เกิดทุกข์ก็สงบตัวลง  ไม่คิดปรุงว่ากลัวทุกข์กลัวตายหรือกลัว ไข้ ไม่หาย  อันเป็น

อารมณ์เขย่า ใจ ให้ว้าวุ่นขุ่นมัว ไปเปล่า ๆ  เมื่อสติปัญญารู้รอบแล้ว ไข้ก็สงบลง ในขณะนั้น  หรือแม้ ไข้

ยัง ไม่สงบลง ในขณะนั้นแต่ก็ ไม่ก�าเริบรุนแรงต่อ ไปและ ไม่ทับ ใจ ให้เกิดทุกขเวทนา ไปด้วย  ที่เรียกว่า

ป่วยกายป่วย ใจกลายเป็น ไข้สองซ้อน

 การพิจารณาทุกขเวทนา ในเวลาเจ็บ ไข้ ได้ทุกข์  พระธุดงค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัตร

ของการฝึกซ้อมสติปัญญา ให้ทันกับเรื่องของตัว  โดยมากก็เรื่องทุกข์ทั้งทุกข์กาย ทั้งทุกข์ ใจ  ราย ใด

ขณะที่ก�าลังเป็น ไข้แสดงอาการระส�่าระสายกระวนกระวาย  ในวงพระปฏิบัติท่านถือว่ารายนั้น 

ไม่เป็นท่า  ทางจิต ใจเกี่ยวกับสมาธิและปัญญา  ไม่สามารถประคองตัว ได้ ในเวลาจ�าเป็นเช่นนั้น   

ไม่สมกับสร้างสติปัญญาเคร่ืองปราบปรามและป้องกันตัว ไว้เพ่ือสงครามคือทุกขเวทนาที่เกิดข้ึน

จากเหตุต่าง ๆ   แต่แล้วกลับเหลว ไหล ไร้มรรยาทขาดสติปัญญา  แต่ราย ใดส�ารวมสติอารมณ์ ได ้
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ด้วยสติปัญญา   ไม่แสดงอาการทุรนทุราย ในเวลาเช่นนั้น  ท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริง  สมเกียรต ิ

พระปฏิบัติที่เป็นนักต่อสู้  สมกับปฏิบัติมาเพื่อต่อสู้จริง ๆ   เห็นผล ในการปฏิบัติของตนและ 

ประกาศตน ให้หมูค่ณะเหน็ประจกัษ์ โดยทัว่กนัอีกด้วย  วงพระธดุงค์ท่านถอืกันตรงนีเ้ป็นส�าคัญ  แม้องค์ 

ทีถ่กูภยัคกุคามนัน้ท่านก็ถือท่านเหมอืนกนัว่าจะ ไม่ยอมแพ้แม้จนตาย ไป ในเวลานัน้  คอืไม่ยอมแพ้ 

ทางสติปัญญา  อันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่างปลอดภัย ไร้กังวล  เมื่อสุดวิสัยจะอยู ่

ต่อ ไป ไม่ ได้แล้ว

 ดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอน ไว้แล้ว  จึงเป็นผู้เชื่อต่อความจริง 

 ไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ขณะนั้นต้องต่อสู้จนตาย  ร่างกายทน ไม่ ไหวก็ปล่อย ให้

ตาย ไป  แต่ ใจกับสติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัวท่าน ไม่ยอมปล่อยวาง  พยายามฉุดลากกัน 

ไปจน ได้  ไม่ ให้ ไร้ผล ในส่วนที่ตนมุ่งหมาย  สมกับเป็นนักรบหวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพา ไปจอด  

ในทีเ่หมาะสมและปลอดภยัจรงิ ๆ   ธรรมบทว่า  ธม ฺโม  หเว  รกขฺต ิ ธมฺมจาริ�  นัน้เห็นประจกัษ์อยูก่บั 

ใจของผู้ปฏิบัติตามหลักความจริง ไม่เปลี่ยนแปลง ไปเป็นอื่นแน่นอน  นอกจากปฏิบัติแบบสะเทินน�้า

สะเทินบก ไม่จริง ไม่จังเท่านั้น  ผลก็ ไม่ทราบว่าจะ ให้เป็นความจริงมา ได้อย่าง ไร  นอกจากจะมา 

ขัดกับความจริงเท่านั้น  ไม่มีอย่างอื่นที่จะพอสันนิษฐาน ได้  เพราะค�าว่าธรรมแล้วต้องเหตุกับผล 

ลงกัน ได้   จึงจะเรียกว่าสวากขาตธรรมตามที่ประทาน ไว้

 พระธุดงค์ท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผล ในปัจจุบันทันตาจากศาสนธรรมมากกว่าอ่ืน ในบรรดา

ผลที่จะควรปรากฏ ในปัจจุบัน  เช่น สมาธิความสงบเย็นใจ  ปัญญาการถอดถอนลูกศร คือกิเลส

ประเภทต่าง ๆ  ออกจาก ใจ  ซึ่งทั้งสองประเภทนี้เป็นความสุขเย็น ใจขึ้น ไปเป็นขั้น ๆ   ที่ควรจะเห็น 

 ได้ประจักษ์ ใจ ในทิฏฐธรรมปัจจุบัน  ท่านจึงหมายมั่นหมั่นเพียรเพื่อรู้เห็น ในปัจจุบัน  อันเป็นการ

ตัดปัญหาข้อขัดข้องและกดถ่วง ใจ ไปเป็นพัก ๆ   ถ้าควรพ้น ไป ได้ ในวันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ หรือชาตินี้   

ก็ขอ ให้พ้น ไปด้วยความเพียรที่ก�าลังตะเกียกตะกายอยู่อย่างสุดก�าลังตลอดมา

 แม้ท่านอาจารย์เองก็อบรมพระเณรด้วยอุบายการปลุกจิตปลุก ใจ ไม่ ให้ท้อแท้อ่อนแอต่อ

หน้าที่ของตนทั้ง ในยามปรกติและเวลาเจ็บ ไข้ ได้ทุกข์  ท่านเทศน์ปลุก ใจ ให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตัวเอง 

ให้พ้นภัย ไปทุกระยะ  ยิ่งเวลาป่วย ไข้ด้วยแล้ว  ราย ใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวาย  ไม่

ส�ารวมมรรยาทและสติอารมณ์ด้วยแล้ว  รายนั้นต้องถูกเทศน์อย่างหนัก  ดี ไม่ดี ไม่ ให้พระเณร ไป

พยาบาลรักษาเสียด้วย  โดยเห็นว่าความอ่อนแอความกระวนกระวายและร้องครางต่าง ๆ   ไม่ ใช่ทาง

ระงับ โรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่าง ใด  คนดี ๆ  เราท�าเอาก็ ได้ ไม่เห็นยากเย็นอะ ไร  ทั้ง ไม่ ใช่ทางของ 
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พระผู้มีเพศอันอดทนและ ใคร่ครวญเลย  ไม่ควรน�ามา ใช้ ในวงปฏิบัติ จะกลายเป็น โรคระบาดติดต่อ

ก่อแขนงออก ไปเป็นตัวอย่าง ไม่ดีแก่ผู้อื่นยึดเอาอย่าง  กลายเป็น โรคเลอะเทอะ ไปด้วยการร้องคราง

ทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนสัตว์จะตายดิ้นรนกระเสือกกระสนฉะนั้น   

 เราเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอย่ายึดเอาลัทธิสัตว์มา ใช้  จะกลายเป็นพระลัทธิสัตว์ ศาสนา

ของสัตว์ ไปทั่วทุกหนทุกแห่งจนกลายเป็นพระ โลกแตก ศาสนา โลกแตก ไป  ซึ่งมิ ใช่ลัทธิของ 

พุทธศาสนาเลย  อาการหนักหรือเบาแม้จะ ไม่แสดงออกมา  คนดีมีสติก็พอรู้เรื่องและดูกันออก 

ดูกันรู้  เพราะการเจ็บ ไข้ ได้ทุกข์   ใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกัน  ถ้าหาย ได้ด้วยการกระวนกระวาย

ร้องคราง  ก็ ไม่ต้องรักษากันด้วยหยูกยา  ใครเป็นขึ้นผู้นั้นก็ร้องครางขึ้นเสีย ไข้ก็หาย ไปเอง  ยิ่ง

ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องรักษา ให้ล�าบากและเสียเวลาเปล่า ๆ   นี่เวลาเป็น ไข้  เราร้องคราง ไข้มันหาย 

ไหมล่ะ  ถ้า ไม่หายก็จะร้องครางประกาศความ โง่ความ ไม่เป็นท่าของตัว ให้คนอื่นเบื่อกันท�า ไม  นี่

คือกัณฑ์เทศน์ที่ราย ไม่เป็นท่าต้อง ได้รับจากท่าน   และท�า ให้ท่านผู้อื่นร�าคาญด้วยความ ไม่เป็นท่า

ของเธอองค์นั้น

 แต่ถ้ารายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดี   ไม่แสดงอาการทุรนทุราย  เวลาท่าน ไป 

เยี่ยม ไข้  ท่านต้องแสดงความยินดีด้วย  แสดงความชมเชยและเทศน์ ให้ฟังอย่างจับ ใจและเพลิน  

ไป ในขณะนั้น  แม้ ไข้หาย ไปแล้วก็แสดงความชมเชย ในล�าดับต่อ ไปอยู่เสมอ  และแสดงความ 

พอ ใจความ ไว้ ใจด้วยว่า  ต้องอย่างนั้น  จึงสมกับเป็นนักรบ ในสงครามกองทุกข์   ไม่ต้องบ่น ให ้

ข้าศกึว่ามามากหรือมาน้อย  มาเท่า ไรกร็บมันเท่านัน้  จนสดุก�าลงัอาวธุและความสามารถขาดดิน้   

ไม่ถอยทัพกลับยอมแพ้ ให้ข้าศึกเหยียบย�่าซ�้าเติม  เราเป็นนักรบ ในวงปฏิบัติ  ไม่ต้องบ่น ให้การ 

เจ็บ ไข้ ได้ทุกข์  ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อย  ทุกข์มีเท่า ไรก�าหนดรู้ ให้หมด  เพราะทุกข์มากหรือน้อย 

ก็ล้วนเป็นสัจจธรรมของจริงด้วยกัน  ผู้ประสงค์อยากรู้ของจริงแต่กลัวทุกข์ ไม่ยอมพิจารณา  จะรู้

ของจริง ได้อย่าง ไร  พระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงก็เพราะการพิจารณา  มิ ใช่เพราะการร้องครางต่าง ๆ   

ดังพระ ไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยู่เวลานี้  พระองค์ ได้ตรัส ไว้หรือเปล่าว่า  ถ้าต้องการรู้ความจริง 

ต้องร้องต้องครวญคราง  ผมเรียนน้อยจึง ไม่เจอธรรมบทนี้  การร้องครางมันอยู่ ในคัมภีร์ ไหนก็  

ไม่ทราบ  ใครเรียนมากถ้าพบเห็นพระองค์ตรัส ไว้ดังที่ว่านั้นนิมนต์น�ามาบอกผมบ้าง  เผื่อจะ  

ไม่ต้องสั่งสอน ใคร ให้พิจารณาและอดทนกัน ให้ล�าบาก  ต่างคนต่างร้องเอาครางเอา ให้เป็นของจริง

ขึ้นมาเต็ม โลกธาตุ โน้น  จะ ได้เห็นนักปราชญ์ที่ส�าเร็จมรรคผลด้วยการครวญครางขึ้น ใน โลก  แข่ง 

ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัส ไว้ได้สองพันกว่าปีแล้ว  ว่า ไม่เป็นของจริงล้าสมัย ไปแล้ว  
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 ธรรมของนักปราชญ์รุ่นหลังนี้เป็นธรรม ใหม่และจริงทันสมัย  ไม่ต้องพิจารณา ให้ล�าบาก  

เพียงแต่ครางเอาครางเอาเท่านั้น  ก็ส�าเร็จมรรคผลรวดเร็วทัน ใจ  สมกับสมัยที่คนชอบผลดีมี 

ความสุขด้วยการท�าเหตุชั่ว ๆ   ซึ่งก�าลังจะเกลื่อน โลกอยู่แล้ว  ต่อ ไปน่ากลัว โลกจะคับแคบ ไม่มีที ่

ให้นักปราชญ์สมัย ใหม่อยู่  ผมมันหัว โบราณ  พระพุทธเจ้าว่าอย่าง ไรก็เชื่อตามอย่างนั้น  ไม่กล้า

ลัดควิ  กลวัเวลาเท้าพ้นจากพ้ืนแล้วจะกลับเอาศรีษะและปากลงฟาดกบัพืน้ตายแบบ ไม่เป็นท่า  น่า

อนาถ ใจเหลือประมาณ  ธรรมเหล่านี้จะ ได้ฟังเวลาท่านเทศน์สอนพระที่อ่อนแอ ไม่อดทนและ 

เข้มแข็งต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ในเวลาป่วย  หรือเวลาฝึกทรมานตนด้วยตปธรรมอย่าง ใดอย่างหนึ่ง  

แล้วเกิดความอ่อนแอท้อถอยขึ้นมา ในระหว่างการบ�าเพ็ญ   ไม่สามารถพิจารณาด้วยอุบายต่าง ๆ  

จนผ่านพ้น ไป ได้ด้วยความพากเพียรของนักต่อสู้  จึงมัก ได้ฟังธรรมประเภทเผ็ดร้อนจากท่าน 

เสมอ  แต่ผู้สน ใจจริง ๆ   ธรรมดังกล่าวกลับเป็นธรรม โอสถเครื่องปลุกประสาท   ให้เกิดความ

อาจหาญร่าเริง ในการบ�าเพ็ญ  ไม่ลดหย่อนอ่อนก�าลังลงง่าย ๆ   มีทางก�าชัยชนะ ได้เป็นพัก ๆ   จน 

ถึงแดนแห่งความเกษม ได้ด้วยธรรมเหล่านี้  เพราะเป็นธรรมปลุก ให้ตื่นตัวตื่น ใจ  ไม่นอนจม 

อยู่กับความเกียจคร้านอ่อนแอ   อันเป็นทางเดินของวัฏฏทุกข์ประจ�าวัฏฏะวน

 ระยะที่ท่านอาจารย์พักอยู่วัดหนองผือมีพระตาย ในวัด ๒ องค์  ตายบ้านนา ในอีกหนึ่งองค์  

องค์แรกอายุราวกลางคน  ท่านองค์นี้บวชเพื่อปฏิบัติ โดยเฉพาะ  และปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์

แบบเข้า ๆ  ออก ๆ  เรื่อยมา  แต่สมัยท่านอยู่เชียง ใหม่  และติดตามท่านจากเชียง ใหม่มาอุดร ฯ 

สกลนคร  แล้วมามรณภาพที่วัดหนองผือ  ทางด้านจิตตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิ   ส่วนทาง 

ปัญญาก�าลังเร่งรัด โดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้คอย ให้นัยเสมอมา  ท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมาก  

เทศน์ก็เก่งและจับ ใจ ไพเราะมาก  ทั้งที่ ไม่ ได้หนังสือสักตัว  เทศน์มีปฏิภาณ ไหวพริบปัญญาฉลาด  

สามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธก ให้ผู้ฟังเข้า ใจ ได้อย่างง่าย ๆ   

 แต่น่าเสียดายท่านป่วยเป็นวัณ โรคกระเสาะกระแสะมานาน  มาหนักมากและมรณะที่วัด

หนองผือตอนเช้าเวลาประมาณ ๗ น.  ด้วยท่าทางอันสงบ  สมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานพอ

สมควรจริง ๆ   เห็นอาการท่าน ในขณะจวนตัวและสิน้ลมแล้วเกดิความเชือ่เลือ่ม ใส ในท่านและ ใน

อบุายวิธขีองจติที ่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าท่ีควร  ก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วย

ตัวเอง โดยเฉพาะ  ไม่มี ใครแม้รักสนิทอย่างแยก ไม่ออกจะเข้า ไปเกี่ยวข้อง ได้  จิตจะมีทางต้านทาน

ต่อสู้กับสิ่งเป็นภัยแก่ตน ได้อย่างเต็มก�าลังฝีมือที่มีอยู่และแยกตัวออก ได้ โดยปลอดภัย  เพราะวาระ

สุดท้ายเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองอย่างส�าคัญ  ใครมีอุบายฉลาดหรือขลาดเขลาเมามัวเพียง ไร  ก็

ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จน ได้  ผู้ช่วยตัวเอง ได้ก็ดี ไป  ผู้ช่วยตัวเอง ไม่ ได้ก็จม ไป  และจม 
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อยู่ ในความ ไม่เป็นท่าของตน โดย ไม่มี ใครช่วย ได้  ฉะนั้น ที่พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ว่า โก นุ หา โส  

กิมานนฺ โท เป็นต้น  ซึ่งแปลเอาความว่า  ก็เมื่อ โลกอันความมืดด้วยราคะ  โทสะ  โมหะ  เหมือน 

 ไฟกอง ใหญ่ ไหม้ลุก โพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ยังพากันหัวเราะเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ ได้  ท�า ไม ไม่พากัน

แสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่า ?  อย่าพากันอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะพากัน ไปแบบนี้  ตายแบบนี้  แล้วก็

เสวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีก ไม่มีสิ้นสุด ได้ดังนี้   ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนหมู่ชน ไม่ ให้ลืมตัวจนเกิน ไป

 พระคาถาที่ทรงเตือน ไว้นั้นฟังแล้วน่าอับอายแทบมุดหน้าลง ในดิน  กลัวพระองค์จะทรง

มองหน้าตนที่เพลิดเพลิน ไม่รู้จักตาย  อายก็อาย  อยากก็อยาก  รักก็รัก  เกลียดก็เกลียด  เพราะ

นิสัยของปุถุชนมันหากดื้อด้านอย่างนี้แต่ ไหนแต่ ไรมา  ไม่ทราบจะท�าอย่าง ไรจึงจะละ ได้  นี้เหมือน

เป็นค�าที่ทูลตอบพระองค์ด้วยความละอายที่ตนละ ไม่ ได้ตามค�าที่ทรงต�าหนิ

 ที่เขียนเรื่องพระองค์ที่มรณภาพ ในวัดหนองผือแทรกลง ในประวัติท่านบ้าง  เนื่องจากเห็น

ว่าเป็นคติแก่พวกเราอยู่บ้าง  ซึ่งก�าลังเดินทาง ไปสู่จุดนั้นด้วยกัน  ได้พิจารณาเพื่อตัวเอง ในวาระ 

ต่อ ไป  ขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลม  ท่านอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่งก�าลังจะออกบิณฑบาตก็ ได ้

พากันแวะเข้า ไปปลงธรรมสังเวชที่ก�าลังแสดงอยู่อย่างเต็มตา  พอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่งซึ่ง

เป็นขณะที่ท่านอาจารย์ก�าลังยืนร�าพึงอยู่อย่างสงบ  ได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งขรึมว่า  “ ไม่น่า

วิตกกับเธอหรอก  เธอขึ้น ไปอุบัติที่อาภัสราพรหม โลกชั้น ๖ เรียบร้อยแล้ว”  นับว่าหมดปัญหา ไป

ส�าหรับท่าน ในครั้งนี้  แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าท่านมีชีวิตยืดเวลาเร่งวิปัสสนา ให้มากยิ่งกว่านี ้

บ้างก็มีหวัง ได้ขึ้นพรหม โลก ๕ ชั้น  ชั้น ใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิดถึงที่สุดเลย ไม่ต้องกลับมาวกเวียน  

ในวฏัฏะวนนีอี้ก  ท่ีเป็นปัญหาอยู่มากเวลานีก้ค็อืพวกเรา ไม่ทราบว่า ใครจะเตรยีม ไปชัน้ ไหนกนัแน่บ้าง  

จะ ไปชั้นเดียรัจฉาน เปรต ผี นรก อเวจี  หรือชั้นมนุษย์ เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม  หรือ

นิพพานชั้น ใดกันแน่  ฉะนั้น เพื่อความแน่ ใจจงดูเข็มทิศคือ ใจของตน ๆ   ให้ดี  ว่าเบนหน้า ไป 

ทาง ใดมากเป็นทางดีหรือชั่ว  ควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้  ตายแล้ว ไม่มีทางแก้ ไข ได้อีก  ใคร ๆ  

ก็ทราบกันทั่ว โลกว่า   ความตายคือแดนสุดวิสัย   ท�าอะ ไรต่อ ไปอีก ไม่ ได้ดังนี้

 องค์ที่สองเป็น ไข้ป่า  ท่านเป็นพระชาวอุบล ฯ  นับแต่เริ่มป่วยรวมเวลาประมาณหนึ่งเดือน  

ก่อนท่านจะมรณภาพมีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่าง ไร ไม่ทราบ  

วันนั้นตอนเย็นท่านขึ้น ไปกราบท่านอาจารย์และสนทนาธรรมกัน ในแง่ต่าง ๆ   จนเรื่องวกเวียนมาถึง

ท่านผู้ป่วย  พระองค์นั้น ได้ โอกาสจึงกราบเรียนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านว่า  คืนนี้ ไม่ทราบ

ว่าจิตเป็นอะ ไร ไป  ก�าลังพิจารณาธรรมอยู่ดี ๆ   พอสงบลง ไปปรากฏว่า  เห็นท่านอาจารย์ ไปยืนอยู ่
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หน้ากองฟืนที่ ใครก็ ไม่ทราบเตรียมขนมากอง ไว้ว่า  “ ให้เผาท่าน...... ตรงนี้เอง  ตรงนี้เหมาะกว่า 

ที่อื่น ๆ  ดังนี้”  ท�า ไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ ไม่ทราบ  หรือผู้ป่วยจะ ไป ไม่รอดจริงหรือ  แต่ดูอาการ 

ก็ ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็น ได้อย่างที่ปรากฏนั้น

 พอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลงท่านก็พูดขึ้นทันทีว่า  ผมพิจารณาทราบมานานแล้วอย่าง ไร

ก็ ไป ไม่รอด  แต่เธอ ไม่เสียทีแม้จะ ไป ไม่รอดส�าหรับความตาย  เหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิต ใจ

เธอสวยงามมาก  สุคติเป็นที่ ไปของเธอแน่  แต่ ใคร ๆ  อย่า ไปพูดเรื่องนี้ ให้เธอฟังเด็ดขาด  เมื่อเธอ

ทราบเรื่องนี้จะเสีย ใจ  แล้วจะทรุดทั้งกายและเสียทั้ง ใจ  สุคติที่เธอควรจะ ได้อยู่แล้วจะพลาด ไป ได้

เพราะความเสีย ใจเป็นเครื่องท�าลาย

 พออยู่ต่อมา ไม่กี่วันพระที่ป่วยก็เกิดปุบปับขึ้น ในทันทีทัน ใดตอนค่อนคืน  พอ ๓ นาฬิกา 

กว่า ๆ  ก็สิ้นลม ไปด้วยความสงบ  จึงท�า ให้คิดเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ว่า  พอ 

อะ ไรมาผ่าน  ท่านคงพิจารณา ไปเรื่อย ๆ   ในทุกเรื่อง  เมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ปล่อย ไว ้

ตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ

 กลางวันวันหนึ่งมีพระเป็น ไข้มาลาเรีย ในวัดนั้น  วันนั้นปรากฏว่า ไข้เริ่มหนักแต่เช้า  เจ้าตัว

ก็ ไม่ ไปบิณฑบาตและ ไม่ฉันจังหันด้วย  พระที่ป่วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจน

บ่าย ๓ โมง ไข้จึงสร่าง  ตอนกลางวันที่ท่านก�าลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่าก�าลังเรี่ยวแรงอ่อนเพลียมาก

ท่านเลยเพ่งจิต ให้อยู่กับจุด ใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่ก�าลังก�าเริบหนัก  โดย ไม่คิดทดสอบแยกแยะ

เวทนาด้วยปัญญาแต่อย่าง ใด  พอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้น

ก�าลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจน   แล้วย้อนจิตกลับมาตามเดิม

 พอบ่าย ๔ โมง  ท่านที่ป่วยก็มาหาท่านอาจารย์พอดี  ท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันที โดย 

พระนั้น ไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่า  ท�า ไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่า ?  การเพ่งจิตจ้องอยู่ ไม่ ใช้

ปัญญาพิจารณาแยกแยะกาย เวทนา จิต ให้รู้เรื่องของกันและกัน  ท่านจะทราบความจริงของกาย 

ของเวทนา ของจิต ได้อย่าง ไร  แบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบฤๅษี  แบบหมากัดกัน  ไม่ ใช ่

แบบพระผู้ต้องการทราบความจริง ในธรรมทั้งหลาย  มีเวทนา เป็นต้น  ต่อ ไปอย่าท�าอย่างนั้น   

มันผิดทางที่จะ ให้รู้ ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ ในกาย ในเวทนา ในจิต  ตอนกลางวันผม ได้

พิจารณาดูท่านแล้ว  ว่าท่านจะปฏิบัติอย่าง ไรบ้างกับทุกขเวทนาที่ก�าลังแสดงอยู่ ในเวลาเป็น ไข้   

ก็พอดี ไปเห็นท่านก�าลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉย ๆ   ไม่ ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกาย ดูเวทนา ดูจิต

บ้างเลย   พอเป็นทางสงบและถอดถอนทุกขเวทนา ในเวลานั้น   เพื่อ ไข้จะ ได้สงบลงดังนี้
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 การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์  ท่านมิ ได้เลือกกาลสถานที่  แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธ ี

ต่าง ๆ  ตามที่เห็นสมควรจะท�า ได้เมื่อ ไรและแก่ผู้ ใด  ท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมา  บางที

ท่านก็บอกตรง ๆ  ว่า  ท่านองค์นี้ ไปภาวนาอยู่ที่ถ�้า โน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้  นิสัยท่าน 

ชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิตย์  นี่ก็ ไป ให้เสือช่วยดัดเสียบ้าง  จิตจะ ได้กลัวและหมอบสงบลง ได้   

พอเห็นอรรถเห็นธรรมและอยู่สบายบ้าง  อยู่อย่างนี้ ไม่ดี  คนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็ง ๆ  คอยดัดบ้าง 

ถงึจะอ่อน  เช่น เสือ เป็นต้น  พอเป็นคูท่รมานกนั ได้  คนกลัวเสอืกต้็องเอาเสือเป็นครดีูกว่าอาจารย์ 

ทีต่น ไม่กลัวเป็นครู  กลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมาน  จิตกลัวอะ ไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมาน   

จัดว่าเป็นผู้ฉลาด ในการฝึกทรมานตน

 พระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยัง ไม่บวชเธอเคยเป็นนักเลงมาแล้ว  จึงมีนิสัยกล้าหาญและตรง ไป 

ตรงมา  ว่าจะอยูต้่องอยู ่ ว่าจะ ไปต้อง ไป  และมีนสิยัหวัดือ้อยูบ้่าง  แต่ดือ้แบบพระ  พอ ได้รบั โอวาท 

อย่างเด็ด ๆ  เช่นนั้นแล้ว  เธอก็ตัดสิน ใจจะ ไปตามค�าที่ท่านบอก  โดย ให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระ

ขนาดท่านอาจารย์มั่นนี้จะบอกเรา ไป ให้เสือกินนั้นเป็น ไป ไม่ ได้แน่ ๆ   เราต้อง ไปอยู่ถ�้านั้นตามค�าที่

ท่านบอก  ตายก็ยอมตาย  ไม่ต้องเสียดายชีวิต  เพื่อ ได้เห็นเหตุเห็นผล ในค�าที่ท่านบอก  ว่าม ี

ความจริงมากน้อยเพียง ไร  เราเคย ได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่า  ท่านพูดอะ ไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู ่

ในค�าพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอ ไป  คือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึง ได้พูดออกมา  

ผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อม ได้ผลทุกราย ไป  ก็ค�าที่ท่านพูดกับเราคราวนี้  

เป็นค�าพูดที่หนักแน่นมาก  ซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภาย ใน  ประหนึ่งท่าน

ควักเอาหัว ใจเรา ไปขยี้ขย�าดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้ว  ถ้าเรา ไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตา

บอกอย่างตรง ไปตรงมา ในคราวนี้  เราก็ ไม่ ใช่พระ  เราก็คือนาย.....ดี ๆ  นั้นเอง  อย่าง ไรก็ตาม 

เราต้อง ไปอยู่ ในถ�้านั้นแน่นอน ในครั้งนี้  จะตายก็ตาย ไป  เมื่อ ไม่ตายขอ ให้รู้ธรรมแปลกประหลาด 

ในที่นั้นจน ได้  ค�าพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจน ไม่มีเงื่อนง�าแฝงอยู่เลย  แม้ค�าที่ท่านว่า “เรา 

หัวดื้อ ไม่ยอมลงใครง่าย ๆ ”  นั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้อง ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว  เรายัง ไม่สามารถ

รู้เรื่องเรา ได้เท่าท่านเลย  เท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริง ๆ   เราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่า 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ฉะนั้น อุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือ ให้เรา  จึงเป็นค�าที่ ไม่ควรขัดแย้ง 

อย่างยิ่ง   นอกจากจะปฏิบัติตามท่านเท่านั้น

 ความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อ ไม่ลง ใครง่าย ๆ   ดังท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ   พอเธอน�าค�าพูด

ของท่าน ไปคิดเป็นที่ลง ใจแล้ว  วันหลังก็มากราบลาท่าน ไปถ�้านั้น  พอขึ้น ไปกราบท่านก็ถามทันที

ว่า  ท่าน....จะ ไป ไหน  เห็นครองผ้าเต็มยศมาหาท�านองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจัง  เธอ 
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ตอบท่านตามนิสัยว่า  กระผมจะ ไปตาย ในถ�้าที่ท่านอาจารย์บอก ให้ ไป  ท่านอาจารย์พูดสวนขึ้น

ทันทีว่า  ผมบอกท่าน ให้ ไปตาย ในถ�้านั้นจริง ๆ   ดังท่านว่าหรือ  ผมบอก ให้ท่าน ไปภาวนาต่างหาก

เล่า ?  เธอตอบท่านว่าความจริงท่านอาจารย์บอกกระผม ให้ ไปภาวนาต่างหากมิ ได้บอก ให้ ไปตาย  

แต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าว่า  ถ�้านั้นมีเสือ โคร่ง ใหญ่อยู่ ในถ�้าข้างบนของถ�้าที่กระผมจะ ไปอยู่

นั้นเป็นประจ�า  ซึ่งถ�้านั้นอยู่ ไม่ห่างจากถ�้าที่กระผมจะ ไปอยู่นักเลย  และทราบว่ามันเคยเข้า ๆ  

ออก ๆ  ขึ้น ๆ  ลง ๆ  ถ�้านั้นเสมอ  เวลามันจะ ไปเท่ียวหากินท่ี ไหนก็ลงมาผ่านหน้าถ�้าที่กระผมจะ ไป 

พกัเสมอ  จงึ ไม่แน่ ใจ ในชวิีตเวลา ไปพักอยูท่ี่นัน้  ฉะนัน้ เวลาท่านอาจารย์ถาม  กระผมจงึเรยีนตอบ 

ตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมา  ท่านถามว่าก็ถ�้านั้นเคยมีพระ ไปอยู่มาแล้วหลายองค์และ

หลายครั้งก็ ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่าน ไปกิน  แต่เวลาท่าน ไปอยู่ที่นั้นท�า ไมเสือจึงจะมาคว้าเอา 

 ไปกินเล่า ?  เนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่าง ไร  จึงท�า ให้เสือกลัวและกล้าและหิว โหย

อยากกินต่างกันนักเล่า ?  ท่าน ไป ได้เนื้อหอม – หวานมาจาก ไหนเสือถึง ได้ชอบนัก  ถึงกับต้อง

จดจ้องมองดูและคอยจะกินเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้น 

 จากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของ ใจที่หลอกลวงคน ได้ร้อยแปดพันนัยยากที่จะ

ตามทัน ได้ง่าย ๆ   ถ้า ไม่ ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริง ๆ  จะทรมาน ใจดวงแสนปลิ้นปล้อน ให้

หายพยศ ได้ยาก  นี่ยัง ไม่ถึง ไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบ ใจยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้ว  จะ ไปรอด

หรือท่าน ?  ความตายนั้นพวกเรายัง ไม่เคยตายกัน  แต่ โลกกลัวกันมาก  ส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อ

ล่อปลาท�า ให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมา ไม่ค่อยมี ใครกลัวกัน  ใคร ๆ  ก็อยากเกิดกันทั้ง โลก  ไม่ทราบ

อยากเกิดกันอะ ไรนักหนา  เท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้ว  ถ้ามนุษย์ 

เราแยกแขนงเกิด ได้เหมือนแขนง ไม้ ไผ่แล้ว  ก็ยิ่งอยากเกิดกันมาก  เพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนง

ออก ไปเป็นร้อยคนพันคน  โดย ไม่คิดถึงเวลาจะตายเลย  ว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้ง 

ร้อยคนพันคน  โลกนี้ต้องเป็น ไฟแห่งความกลัวตายกันจน ไม่มีที่อยู่แน่ ๆ  เลย  เราเป็นนักปฏิบัต ิ

ท�า ไมจึงกลัวตายนัก  ยิ่งกว่าฆราวาสที่ ไม่เคย ได้รับการอบรมมาเลย  และท�า ไมจึงปล่อย ใจ ให้กิเลส 

ย�่ายีหลอกหลอนจนกลายเป็นสิ้นคิด ไป ได้  ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่  ท�า ไมจึง ไม่น�าออก 

มา ใช้เพ่ือขับ ไล่กิเลสกองต้มตุ๋นที่ซ่องสุมอยู่ ในหัว ใจ ให้แตกกระจายออก ไปบ้าง  จะ ได้เห็นความ 

 โง่เขลาของตัว   ที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานาน ไม่เคยเห็นฤทธิ์ของมัน  

 สนามชัยของนักรบ  ก็คือความกล้าตาย ในสงครามนั่นเอง  ถ้า ไม่กล้าตายก็ ไม่ต้องเข้าสู่

แนวรบ  ความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะข้าศึกศัตรู  ถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วย

ความเห็นทุกข์จริง ๆ   ท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัว ใจ  แล้วตาม
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แก้ ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอก  ท่านก็จะเห็น โทษแห่งความกลัว  ว่าเป็น 

ตัวเขย่าก่อกวน ใจ ให้กระเพื่อมขุ่นมัวและเป็นทุกข์ ในวัน ใดหรือเวลาหนึ่งแน่นอน  ดีกว่าท่านจะ 

นั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้น ไว้เผาลนหัวอก  ให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ ใน ใจ  ไม่มี

วันปลดปล่อย ได้  ดังที่เป็นอยู่เวลานี้  ท่านจะเชื่อธรรม  เชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศประเสริฐ

ศักดิ์สิทธิ์  หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กเิลสปล่อยมายัว่หวัอก   ให้มคีวามสะทกสะท้านหวัน่ ไหว 

จน ไร้สตปัิญญาเครือ่งปลดเปลือ้งแก้ ไขตน  มอง ไปทาง ไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีก ไปกินเป็นอาหาร

อยู่ท�านองนั้น  นิมนต์น�า ไปคิด ให้ถึง ใจ  ธรรมที่ผมเคยปฏิบัติดัดสันดานตนและเคย ได้ผลมาแล้วก็มี

ดังที่พูด ให้ท่านฟังนี้แล   นอกนั้นผมยังมอง ไม่เห็น   ขอจงคิด ให้ดี   ตัดสิน ใจ ให้ถูก

 นับแต่ขณะที่ท่านเทศน์กัณฑ์หนัก ๆ  ให้ฟังแล้ว  เธอว่าขณะนั้น ใจเหมือนจะออกแสง

แพรวพราวขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติ ในธรรม  พอท่านเทศน์จบลงก็กราบลาท่านลงมา

และเตรียมตัวออกเดินทาง ไปถ�้า ในขณะนั้น

 เมื่อ ไปถึงถ�้าด้วยความกล้าหาญและเอิบอิ่มด้วยปีติยัง ไม่หาย  ก็ปลงบริขารลงจากบนบ่า

เที่ยวดูท�าเลที่พักตามบริเวณนั้น  แต่ตาเจ้ากรรม ใจเจ้าเวร  ท�า ให้ระลึกถึงเสือขึ้นมา ได้ว่า  “ถ�้านี้มี

เสือ”  พร้อมกับสายตาที่มองลง ไปพื้นบริเวณหน้าถ�้า  ก็ ไปเจอเอารอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อ ไร 

ไม่ทราบอย่างถนัดตา  ใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมา ในขณะนั้นแทบเป็นบ้า ไป ได้  ลืม โอวาทท่าน

อาจารย์ที่สอน ไว้และลืมความกล้าหาญท่ีเคยออกแสงแพรวพราวขณะที่นั่งฟังเทศน์อยู่วัดหนองผือ 

เสีย โดยสิ้นเชิง  มีแต่ความกลัวเต็มหัว ใจ  พยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่าง ๆ  ก็ ไม่หาย  ต้องเดิน ไป

กลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมด  ก็ยัง ไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มอง ไป ไม่เห็นรอยมันอีก

 นับแต่ขณะที่เหลือบมองลง ไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งก็ยังแก้กัน ไม่ตก แม้

กลางวันก็ยังกลัว  ยิ่งตกกลางคืนก็ยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็ม ไปด้วยเสือ

ทั้งสิ้น  จากนั้นไข้มาลาเรียชนิดจับสั่นก็เริ่มก�าเริบขึ้นอีก  เท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ ในถ�้านั้น  ไม่มี

ความสบายกายสบาย ใจเอาเลย  แต่น่าชมเชยท่านที ่ใจแขง็แกร่งไม่ยอมลดละความพยายามทรมาน 

ตน ให้หายกลัวด้วยอุบายวิธีต่าง ๆ  ตลอด ไป  ไข้ก็ก�าเริบรุนแรงขึ้นตาม ๆ  กัน  หรือจะเป็นเพราะ

ธรรมบันดาลก็สุดจะคาดถึง  ทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือ  ทั้งทุกข์เพราะ ไข้ก�าเริบ  จน ไม่เป็นตัวของตัว 

แทบเป็นบ้า ไป ได้ ในเวลานั้น  นาน ๆ  ระลึกถึง โอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่น ได้ทีหนึ่ง   

หัว ใจที่เต็ม ไปด้วย ไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลง ได้พักหนึ่ง  ตอน ไข้ก�าเริบรุนแรงเป็นเหตุ ให ้

ท่านระลึกสละตายขึ้นมา ได้ก็รีบถามตัวเอง ในขณะนั้นว่า  ก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ ได้คิดอย่างเต็ม ใจแล้ว
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ว่าจะมาสละตาย  เวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะ ไป ไหนก็ ได้ตอบท่านว่าจะ ไปตาย ในถ�้านั้น  แล้วก็มา

ด้วยความอาจหาญต่อความตายราวกับจะเหาะเหินเดินฟ้า ได้  แต่เมื่อมาถึงถ�้าอันเป็นที่ตายจริง ๆ  

แล้ว  ท�า ไมจึงกลับ ไม่อยากตาย  และมีความกลัวตายจนตั้งตัว ไม่ติด  ใจเราคนเดียวกันมิ ได้ ไปเที่ยว

หาเอาหัว ใจคนขี้ขลาดหวาดกลัวของผู้ ใดและของสัตว์ตัว ใดมาสวม ใส่เข้าพอจะกลายเป็นผู้ ใหม่ 

และสัตว์ตัว ใหม่ที่ขี้ขลาดขี้กลัวขึ้นมา ในเราคนเดียวกัน  แล้วท�า ไมเวลาอยู่ โน้นเป็นอย่างหนึ่ง  บท

มาอยู่ที่นี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่ง  เราจะเอาอย่าง ไรกันแน่  รีบตัดสิน ใจเดี๋ยวนี้  อย่าชักช้า  เอา 

อย่างนี้ดี ไหม  เราจะตัดสิน ให้คือ  ๑. ออก ไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหว  ถ้าเผลอสติก็ ให้มันตกลง ไปตาย

อยู่ ในเหว  ให้แร้งกาแมลงวันมาจัดการศพ ให้เลย  ไม่ต้อง ให้ยุ่งยากกับชาวบ้าน  เพราะเราเป็น 

พระ ไม่เป็นท่า  อย่า ให้ ใครมาแตะต้องกายของพระ ไม่เป็นท่า ให้แปดเปื้อนเขา  แล้วกลายเป็นคน 

 ไม่เป็นท่า ไปหลายคนเลย  ๒. ออก ไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ�้าเสือ  เวลาเสือออก ไปเที่ยวหากิน 

อย่า ให้มันต้องล�าบาก  จะ ได้ โดดคาบคอพระ ไม่เป็นท่าองค์นี้ ไปเป็นอาหารว่างของมัน ในคืนนี้  จะ

เอาข้อ ไหน ให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนาน  เราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้  ว่าแล้วก็ออกจากมุ้งมายืน 

อยู่หน้าถ�้าขณะหนึ่ง  รอการตัดสิน ใจ

 สุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่ง  คือออก ไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างหมิ่นเหม่ที่สุด  ถ้า

เผลอก็ต้องมอบศพ ให้สัตว์จ�าพวกที่พูดฝาก ไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอน  แล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้า 

ไปทางเหวลึก  หันหลังออกมาทางที่เสือเดินขึ้นถ�้า  บริกรรมภาวนาด้วยพุท โธกับค�าว่า  ถ้าประมาท

ต้องตาย ในบดัเดีย๋ว ใจ ไม่ชกัช้า  ขณะท่ีนัง่บรกิรรมภาวนา ได้ท�าความสงัเกตด ูใจว่าจะกลวัตกเหวตาย

หรือจะกลัวเสือกินตาย  ปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นก�าลังและตั้งสติมิ ได้พลั้งเผลอจากค�าบริกรรม

ด้วยธรรมสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึก ได้บท ใดเวลา ใด  พอภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึก ไม่นาน

เลย  จิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลย  รวดเดียวดับเงียบ ไปเลย 

ในขณะนั้น  หมดความกังวลวุ่นวายที่เป็น ไฟเผา ใจ  เหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียว

เท่านั้น  ทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์  ความกลัวตาย ได้หาย ไป โดยสิ้นเชิง

 นับแต่เวลา ๔ ทุ่มจนถึง ๔ โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึง ได้ถอนขึ้นมา  มองดูตะวันขึ้นครึ่งฟ้า

แล้ว  วันนั้นเลย ไม่ต้องลง ไปบิณฑบาตและ ไม่ฉันจังหันด้วย  พอจิตถอนขึ้นมาความกลัว ไม่ทราบ

หายหน้า ไป ไหนหมด  ปรากฏแต่ความอาจหาญกับความอัศจรรย์ที่ ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้น  ไข้ก็

ถอนและหายขาด ในคืนวันนั้น  ไม่มีอีกต่อ ไปเลย  ท่านว่าธรรม โอสถรักษา ได้ทั้ง โรคมาลาเรีย   

ทั้ง โรคขี้กลัวเสือ  นับแต่วันนั้นทั้ง ไข้ทั้งความกลัว ไม่มีมารบกวนร่างกายและจิต ใจอีกเลย  อยู่ที่ ไหน

ก็อยู่ ได้  ไปที่ ไหนก็ ไป ได้อย่างสบายหายห่วง  เสือจะมาหรือ ไม่มาเลย ไม่สน ใจคิด  นอกจากคิด
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อยาก ให้เสือมาบ้างจะ ได้ทดลองจิตด้วยวิธีเดินเข้า ไปหาเสือ  โดย ไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อย

เลยเท่านั้น  ทั้ง ได้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลา  ว่าเรา ได้เห็น 

ฤทธิ์ของกิเลสตัวกลัว ๆ  เพราะท่านสอน  พอท่านจับเคล็ดของจิต ได้แล้ว  ท่านฝึกทรมานจิตด้วย 

วิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนา

 แม้ท่านพักอยู่ ในถ�้านั้นนับแต่วันนั้นมาแล้วก็ฝึกแบบนั้นตลอด ไป  โดยเที่ยวหานั่งภาวนาอยู่ 

ในที่ต่าง ๆ   เช่น ทางเสือขึ้นถ�้าบ้าง  ทางเสือเคยเดินผ่าน ไปมาบ้าง  ขณะที่นั่งภาวนา ในที่พักท่าน 

ก็ ไม่ลดมุ้งลง  โดยความหมายว่า  ถ้าลดมุ้งลงจิตจะ ไม่นึกกลัวเสือแล้วจะ ไม่รวมสงบลง ได้อย่าง  

ใจหมาย  หรือนั่งภาวนาอยู่หน้าถ�้าบ้าง  นอกมุ้งบ้าง  ตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลง ได้เร็วและ 

สนิทเต็มฐานของสมาธิ

 คืนหนึ่งจิต ไม่ยอมรวมสงบลง ได้แม้จะนั่งภาวนานานเพียง ไร  ท่านเลยนึกถึงเสือ โคร่งตัวที่

เคยขึ้น ๆ  ลง ๆ  และ ไปมาอยู่เสมอ ในแถบบริเวณนั้น  ว่าวันนี้เสือตัวนี้ ไป ไหนกันนะมาช่วย ให้จิตเรา

ภาวนารวมสงบลงบ้างเป็น ไร  ถ้าเสือมามัน ไม่ ได้ภาวนายากเย็นอะ ไรเลย  จิตคอยแต่จะรวมลง 

ท่าเดียว  หลังจากท่านคิดร�าพึงถึงเสือ โคร่งคู่มิตร ไม่นานนัก  ราวครึ่งชั่ว โมงก็ ได้ยินบาทย่างเท้า 

ของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถ�้าอย่างเป็นจังหวะจะ โคนจริง ๆ   เวลานั้นราว ๒ นาฬิกา  พอ ได้ยินเสียง

เสือเดินขึ้นมา  ท่านก็เตือนจิตว่าบัดนี้เสือขึ้นมาแล้วนะ  จะมัวเพลินอยู่นี้ ไม่กลัวเสือคาบคอ ไปกิน

หรือ  จะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็รีบลงซิถ้า ไม่อยากเป็นอาหารเสือ  พอคิดเท่านั้นก็ก�าหนดจิต

สมมุติเอาเสือตัวก�าลังเดินมานั้น  โดดมาคาบที่คอของตน  ปรากฏว่าพอก�าหนดเอาเสือ โดดมา 

คาบคอเท่านั้น  จิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนาสมาธิ ในขณะนั้น  หายเงียบ 

 ไปเลย  ทั้งเสือทั้งคน ในความหมาย  ยังเหลือแต่ความสงบอันราบคาบเป็นเอกจิตเอกธรรมที่เต็ม 

 ไปด้วยความอัศจรรย์สุดจะคาด ในเวลานั้น  นับแต่เวลาจิตรวมสงบลงเวลา ๒ นาฬิกา  จนถึง  

๑๐ โมงเช้า (๔ โมงเช้า) จึงถอนขึ้นมารวมเป็นเวลา ๘ ชั่ว โมงเต็ม  ตอนออกจากสมาธิมองดู 

ตะวันครึ่งฟ้า   เลยต้องงด ไม่ ไปบิณฑบาตและ ไม่ฉัน ในวันนั้น

 ขณะท่ีจิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่าง

รวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อนั้น  ต้องดับอายตนะภาย ใน ไม่รับทราบกับอายตนะภายนอก โดย 

ประการทั้งปวง ในเวลานั้น  จิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้น  ฉะนั้น เวลารวมสงบลงเต็มที่แล้ว 

จงึหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอก  ตอนออกจากสมาธิแล้วจึงเดิน ไปดูตรงที่ ได้ยินเสียงเสือมา  เป็น

เสือมาจริง ๆ  หรือหูมันหลอกต่างหาก  เวลา ไปดูก็เห็นรอยเสือ โคร่ง ใหญ่คู่มิตรตัวน้ันเดินผ่านมา
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ด้านหลังท่านจริง ๆ   ห่างกันประมาณ ๒ วา  มันเดินขึ้น ไปถ�้าที่อยู่ประจ�าของมัน โดยมิ ได้สน ใจ 

เดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลย  จึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยู่มาก

 ท่านว่าพอจิตรวมลงเท่านั้นเรื่องทั้งหลายก็ดับ ไปหมด ในขณะนั้น  จนกว่าจิตจะถอนขึ้นมา

ถึงจะมีสิ่งมาเกี่ยวข้อง  การฝึกจิต โดยล�าพัง โดย ไม่มีเหตุมาบังคับรวมสงบ ได้ยาก  ไม่เหมือนมีเหตุ

อันตรายมาเกี่ยวข้อง ในเวลานั้นซึ่งรวม ได้เร็วที่สุด  ชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นก็ลงถึงที่เลย ไม่ชักช้า   

ฉะนั้น ผมจึงชอบ ไปเที่ยวแสวงหาอยู่ ในที่กลัว ๆ   สะดวกแก่การฝึกจิตดีมาก  ไม่อยากอยู่ ในที ่

ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือถ�้าธรรมดา  แต่ต้องเป็นป่าเสือ  เขาที่มีเสือหรือถ�้าที่มีเสือ  อย่างนั้นถูกกับ 

จริตของผม   ซึ่งเป็นคนหยาบดังที่เป็นมานี่แล   ผมจึงจ�าต้องชอบอยู่ ในที่เช่นนั้น

 มีแปลกอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถ�้านั้น  นอกจากจิต ได้รับความสงบตามความมุ่งหมายแล้ว  

ยังมีความรู้สึกแปลก ๆ  เกี่ยวกับพวกรุกขเทพและคนตาย ได้อีก  บางคืนมีรุกขเทพเข้ามาหา  (ตอนนี้

ขอเรียนเพียงเท่านี้ – ผู้เขียน)  และเวลาคนตาย ในบ้านต้องทราบจน ได้ ไม่ทราบว่ามีอะ ไรมาบอก  

แต่ทราบขึ้นภาย ใน ใจเองและแน่ทุกครั้งเสียด้วย  ถ้าจะว่าความรู้ โกหกก็ ไม่กล้าต�าหนิ  เราพักอยู่ ใน

ถ�้านั้นก็อยู่ห่าง ไกลจากหมู่บ้านตั้งหลายกิ โลเมตรทางร่วมสองร้อยเส้น  เขายังมานิมนต์ ไปมาติกา

บังสุกุลคนตายจน ได้  ซึ่งเป็นการล�าบากแก่เรามาก  พอคน ในบ้านตายต้องทราบแล้วว่าพรุ่งนี้ต้อง 

เดินบุกป่าฝ่าดง ไปป่าช้าอีกแล้วและเขาก็มารบกวนจริง ๆ  ด้วย  บอกเขา เขาก็ ไม่ฟัง  โดย ให้เหตุผล 

ว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่าน  นึกว่า โปรดสัตว์เอาบุญเถิดดังนี้  เราก็จ�าต้อง ไปเพราะความ

เห็น ใจและสงสาร  ถ้าเวลาอดอาหารซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่ง  ไม่อยาก ให้เรื่อง ใด ๆ  

มากวน ใจ  แต่ก็ต้องมีจน ได้  

 เธอว่าพักอยู่ที่ถ�้านั้น ได้ก�าลัง ใจดีมาก โดยอาศัยเสือคู่มิตรตัวนั้นช่วยพยุงจิต ให้เสมอมา  ซึ่ง

เว้นเพียงคืนหน่ึงหรือสองคืนมันก็ขึ้นหรือลงมาเพื่อเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ท่ีมีปากมีท้อง  โดย 

ไม่สน ใจกับเราเลยท้ัง ๆ  ท่ีมันเดินผ่านหลังเรา ไป – มาทุกครั้งท่ีออกหากิน  เพราะทางออกก็ม ี

เพยีงเท่านัน้ ไม่ทราบจะ ให้มัน ไปท่ี ไหน  นสัิยเธอองค์นีแ้ปลกอยูบ้่างท่ีเวลากลางคนืดึก ๆ   ก็ออกจาก 

ถ�้า ไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนภูเขาอย่าง ไม่สน ใจกับสัตว์เสืออะ ไรเลย  และชอบเที่ยว ไป

องค์เดียวเป็นนิสัย  ที่เขียนเรื่องเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็ โดยเห็นว่าพอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอน  ที่

เป็นคนเอาจรงิเอาจังจนเห็นข้อเท็จจริงจาก ใจดวงพยศและสามารถดดักันลง ได้  สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็น

ภัยก็กลับถือมาเป็นมิตร ในทางความเพียร ได้ เช่น เสือ เป็นต้น ซึ่งเป็นสัตว์ที่ ไม่น่า ไว้ ใจ ได้เลย   

ยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลุก ใจทางความเพียร ได้   จนเห็นผลประจักษ์ ใจ
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 ท่านอาจารย์มัน่พักอยูท่ี่วัดหนองผอืด้วยความผาสกุ  พระธดุงค์ที ่ไปอาศยัร่มเงาท่านกป็รากฏ

ว่า ได้ก�าลังจิต ใจกันมาก  แม้จะมีจ�านวน ๒๐ – ๓๐ องค์ ในพรรษาต่างก็ตั้ง ใจปฏิบัติต่อหน้าที ่

ของตน ๆ   ไม่มีเรื่องราวที่น่า ให้ท่านหนัก ใจ  มีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะ 

อันเดียวกัน  ตอนออกบิณฑบาตรู้สึกน่าดูมาก  เดินกันเป็นแถวยาวเหยียด ไปตลอดสายทาง   

ชาวบ้านจัดท่ีนั่งเป็นม้ายาว ไว้ส�าหรับพระสงฆ์ท่านนั่งอนุ โมทนาทานหลังจาก ใส่บาตรเสร็จแล้ว  

ท่านฉันรวมท่ี โรงฉนัแห่งเดยีวกนั  โดยน่ังเรียงแถวกันตามล�าดบัพรรษา  เม่ือเสรจ็แล้วต่างองค์ต่างล้าง

และเช็ดบาตรใส่ถลกน�า ไปเก็บ ไว้เรียบร้อยแล้ว  ต่างองค์เข้าหาทางจงกรม ในป่ากว้าง ๆ  ติดกับวัด   

ท�าความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัย  จวนบ่าย ๔ โมงเย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดต่างก็

ทยอยกันออกมาจากที่ท�าความเพียรของตน ๆ   พร้อมกันปัดกวาดลานวัด  เสร็จแล้วขนน�้าขึ้น ใส่ตุ่ม 

ใส่ ไหน�้าฉัน  น�้าล้างเท้า  ล้างบาตรและสรงน�้า  หลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมท�าความเพียร

ตามเคย  ถ้า ไม่มีการประชุมอบรมก็ท�าความเพียรต่อ ไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน  

ปรกติ ๗ วันท่านจัด ให้มีการประชุมครั้งหนึ่ง  แต่ผู้ประสงค์จะ ไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับท่าน 

ก็ ได้  โดย ไม่ต้องรอจนถึงวันประชุม  หรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ ได้ตาม 

โอกาสที่ท่านว่าง เช่น ตอนหลังจังหัน  ตอนบ่าย ๆ   ตอนราว ๕ โมงเย็น  และตอน ๒ ทุ่มกลางคืน

 เวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกนัตอนกลางคืนเงยีบ ๆ  รูส้กึน่าฟังมาก  เพราะมีปัญหา

แปลก ๆ  จากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ  ที่ตนพักบ�าเพ็ญ  เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภาย ในบ้าง 

เกี่ยวกับสิ่งภายนอก  เช่น พวกกายทิพย์บ้าง  ฟังแล้วท�า ให้เพลิดเพลินอยู่ภาย ใน  ไม่อยาก ให้จบสิ้น

ลงง่าย ๆ   ท้ังเป็นคต ิ ท้ังเป็นอุบาย แก้ ใจ ในขณะนัน้  เพราะผูม้าศกึษากบัท่านมีภมิูธรรมทางภาย ใน

เหลื่อมล�้าต�่าสูงต่างกันเป็นราย ๆ   ไป  และมีความรู้แปลก ๆ  ตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่าน  จึง 

ท�า ให้เกิดความรื่นเริง ใจ ไปกับปัญหาธรรมนั้น ๆ  ไม่มีสิ้นสุด

 เวลามี โอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติ ให้ฟังบ้าง  เล่าเรื่องความเป็นมาของท่าน ในชาติ

ปัจจุบันแต่สมัยเป็นฆราวาสจน ได้บวชเป็นเณรเป็นพระ ให้ฟังบ้าง  บางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะ  

บางเรือ่งกน่็าสงสารท่านและน่าอศัจรรย์เรือ่งของท่าน  ซึง่มมีากมายหลายเรือ่ง  ฉะนัน้ การอยู ่

กับครูบาอาจารย์นาน ๆ   จึงท�า ให้จริตนิสัยของผู้ ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ไป ในทางดีตามท่าน 

วันละเล็กละน้อย  ทั้งภายนอกภาย ในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตน  ทั้งมีความ

ปลอดภัยมาก  มีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสีย  ธรรมค่อยซึมซาบเข้าสู่ ใจ โดยล�าดับ  เพราะ 

การเห็นการ ได้ยิน ได้ฟังอยู่เสมอ  ความส�ารวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญา ให้มีก�าลังก็มาก 

กว่าปรกติ  เพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุ ไม่ ให้นอน ใจ  ต้องระวังกายระวัง ใจอยู่รอบด้าน  
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แม้เช่นนั้นท่านยังจับเอา ไปเทศน์ ให้เราและหมู่คณะฟังจน ได้  ซึ่งบางเรื่องก็น่าอับอายหมู่คณะ  แต ่

ก็ยอมทนเอาเพราะเรา โง่ ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัว

 เวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็น ใจเจือด้วยความปีติอย่างบอก ไม่ถูก  แต่ถ้า ใจ ไม่เป็น

ธรรมก็ ให้ผลตรงข้าม  คือเกิดความรุ่มร้อน ไปทุกอิริยาบถเพราะความคิดผิดของตัว   ในความรู้สึก

ของตนเป็นอย่างนี้  ส�าหรับท่านผู้อื่นก็ ไม่อาจทราบ ได้  เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับ

คอยเขก ให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหาย ใจสืบต่อกัน ไป ได้  กิเลสตัณหา ไม่แย่งเอา ไปกินเสียหมด  ยิ่งเวลา

ท่านเล่าเรื่องจิตท่าน ในเวลาบ�าเพ็ญ ให้ฟังเป็นระยะ ๆ  ก็ยิ่งเพิ่มก�าลัง ใจมากขึ้น  ราวกับจะเหาะเหิน

เดินเมฆบนอากาศ ได้  ปรากฏว่ากายเบา ใจเบายิ่งกว่าส�าลี  แต่เวลา ไปท�าความเพียรเข้าจริง ๆ  

ให้สมกับ ใจที่จะเหาะลอยอยู่ขณะนั้น  แต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งลูก  ทั้งหนักทั้งฝืด  ซึ่ง

น่า โม โหแทบมุดดินลง ไปอยู่ ใต้พิภพ  ไม่อยาก ให้ ใครเห็นหน้าเลย  พอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลว

เอาเสียจริง ๆ   ไม่ยอมฟังอะ ไรกับ ใครเอาง่าย ๆ   

 นี้เขียนตามความหยาบความหนาของตัวให้ท่าน ได้อ่านบ้าง  เพื่อทราบความจมดิ่งของ ใจที่

ถูกบรรจุเครื่องท�าลายและกดถ่วง ไว้อย่างอัดแน่น  ว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยาก  

ถ้า ไม่เอาจริง ๆ  กับมันต้องนับวันจะพาเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความต�่าทราม ได้อย่าง ไม่เลือกกาลสถานที่

และเพศวัยเลย  ท่านผู้พยายามฝึกจิตดวงแสนพยศมาประจ�าก�าเนิดภพ – ชาติ ให้หายพยศด�ารงตน

อยู่ โดยอิสระเสีย ได้  จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบ ไหว้บูชาอย่างยิ่ง  ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็น

ตัวอย่าง  สมัยปัจจุบันพูดตามความสนิท ใจของผู้เขียน  ก็คือพระอาจารย์มั่นที่พวกเราก�าลังอ่าน

ประวัติท่านอยู่เวลานี้  ที่เป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาปัจฉิมสาวกของพระพุทธองค์  ท่านเป็นผู้อาจหาญ 

ชาญชัยทางข้อวัตรปฏิบัติเครื่องด�าเนิน  ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลาย ไปตามอ�านาจฝ่ายต�่าตลอดมา  

แม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์  ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภาย ในคือสมณธรรม

ทางสมาธิภาวนา  แต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยท�ามานั้นพระหนุ่ม ๆ  ยังสู้ ไม่ ได้  และ 

กิจภายนอกเกี่ยวกับการอบรมส่ังสอนบรรดาศิษย์ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเสมอมา ไม่เคย 

ทอดอาลัย  การเทศน์อบรม โดยมากท่านมักเทศน์ ไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้ว  ไม่ค่อยทิ้ง

ลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมา  คือเทศน์เป็นเชิงปลุก ใจผู้ฟัง ให้มีความอาจหาญร่าเริง ในปฏิปทาเพื่อ

แดนพ้นทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศน์อนุ โลม  อันเป็นการกล่อม ใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจ�า

สันดานอยู่แล้ว ให้เคลิ้มหลับ ไป ในขณะที่ฟังและวาระต่อ ไป
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 พระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรม ไว้ ได้ทั้งทางปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธธรรม 

เต็มภูมิที่สมัยสาวกหายาก  เฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัตร ๑๓ ข้อที่แทบจะขาดความสน ใจ ในวง 

พุทธบริษัทอยู่เสมอมา  ไม่ค่อยมีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกัน ให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรมอื่น ๆ    

ที่ธุดงค์เหล่านี้ปรากฏเด่น ในสายตาและเกิดความสน ใจปฏิบัติกัน ในวงพระธุดงค์ทั้งหลายสมัย

ปัจจุบันก็เพราะท่านอาจารย์เสาร์  ท่านอาจารย์มั่น  เป็นผู้พาด�าเนินอย่างเอาจริงตลอดมา ในภาค

อีสาน  ธุดงค์ทั้ง  ๑๓  ข้อนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และ โอกาส  

เป็นแต่เพียง ไม่ ได้ปฏิบัติเป็นประจ�าเหมือนธุดงค์ข้อที่ระบุ ไว้ ในประวัติท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้ว

เท่านั้น  คือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจ�าเจ  อัพ โภกาสท่านก็เคยอยู่มา  โคน ไม้ท่านก็เคยอยู่มาจน 

เคยชิน  ที่ ได้เห็นพระธุดงค์ทางภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็ล้วน

ด�าเนินตามที่ท่านพาด�าเนิน ให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้น  

 ท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่น ท่านฉลาดแหลมคมมาก  รู้ความส�าคัญของธุดงค์ทั้ง   

๑๓  ข้อว่าเป็นเคร่ืองมอืปิดช่องทางออกแห่งกเิลสของพระธดุงค์ ได้ดมีาก  เพราะถ้า ไม่มีธดุงค์เหล่านี ้

ช่วยปิดช่อง ไว้บ้าง  กิเลสของพระธุดงค์ที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามาก  และอาจจะท�าความ

ร�าคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดู  แต่พระธุดงค์ที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอท�า ให้เบา ใจแก่ตัวเอง

และผู้อ่ืนจะทนดู ได้ ไม่แสลงตาแสลง ใจจนเกิน ไป  ธุดงค์แต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบ ใจ ได้ด ี

 ไม่เผลอตัว ไปมากและ ไม่เผลอตัว  พอจิตคิด ไป ในทางผิด  ซึ่งเป็นข้าศึกกับธุดงค์ข้อ ใด  ใจกลับ 

รู้สึกได้ ในธุดงค์ข้อนั้นทันทีแล้วท�าความระวังและแก้ ไขตนต่อ ไป  ธุดงค์เป็นธรรมละเอียดลออมาก

และมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อ ไป  ทั้งสามารถแก้กิเลส ในหัว ใจของสัตว์ ได้ โดยสิ้นเชิงด้วย

ธุดงค์ข้อนั้น ๆ  อย่าง ไม่มีปัญหา  ขอแต่ผู้ปฏิบัติคิด ให้ถึงความจริงของธุดงค์ข้อนั้น ๆ   แล้วน�ามา

ปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้น  จะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ ในข่ายของธุดงค์เหล่านั้นจะเป็นธรรม

ปราบปราม ให้สิ้นซาก ไปทั้งสิ้น  ไม่มีกิเลสตัว ใดจะเหนืออ�านาจธุดงค์ ไป ได้  เท่าที่กิเลส ไม่ค่อยกลัว

เรานักก็เพราะเรากลัวธุดงค์จะท�าความล�าบาก ให้แก่ตนที่ปฏิบัติตาม  ส่วนกิเลสจะท�าความล�าบาก

แก่เราเพียง ไร  เมื่อ ไม่มีธุดงคธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่อง โหว่ของคน  จึงเป็น 

ช่องทาง ให้เผลอตัว ไปต�าหนิธุดงค์ว่าปฏิบัติยากเสียบ้าง  หรือบางหัว ใจอาจคิด ไปว่าธุดงค์ล้าสมัย

เสียบ้างก็ ไม่อาจทราบ ได้   

 ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตน  กิเลสจึง ได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับ โดย 

ผู้ชมเชยก็ ไม่อาจทราบ ได้  แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมา ให้ โลก ได้รับเสวย

นั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแทบพูด ได้ว่าเป็นอกาลิ โก  การปฏิบัติตามธุดงค์ ไม่ว่าข้อ ใดย่อม
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เป็นความสง่างามน่าดู  ทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่าย กินง่าย นอนง่าย  เครื่อง ใช้สอยของผู้มีธุดงค์อยู่ ใน ใจ 

บ้าง  ย่อมถือเป็นความสบาย ไปตลอดสาย  เป็นผู้เบากายเบา ใจ ไม่พะรุงพะรังทั้งทางอารมณ์และ 

เครื่องเป็นอยู่ต่าง ๆ    ธุดงค์เหล่านี้แม้ฆราวาสจะเลือกน�า ไป ใช้ ในบางข้อเพื่อเป็นประ โยชน์แก่ตน 

ก็ย่อม ได้เช่นเดียวกับพระ  เพราะกิเลสของฆราวาสกับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกัน  

ธุดงค์เป็นธรรมแก้กิเลสจึงควรน�า ไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลส ได้เช่นเดียวกัน  ตามฐานะและเพศของตน 

จะอ�านวย  ธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับ  ยากที่เราจะทราบ ได้ตามความจริงของธุดงค ์

แต่ละข้อ  ผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียน ไปแบบป่า ๆ  ตามนิสัยอย่างนั่นแล  ไม่ ได้มีความรู ้

ความเข้า ใจ ในธุดงค์เท่าที่ควรอะ ไรเลย   แต่หัว ใจมีก็เขียนสุ่ม ๆ   ไปอย่างนั้นเอง   จึงขออภัยด้วย  

 คุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลาย ไม่อาจพรรณนา ให้จบสิ้นลง ได้  เพราะเป็นธรรมที่ละเอียด 

สุขุมมาก  ทั้งสามารถท�า ให้ผู้รัก ใคร่ ใฝ่ ใจปฏิบัติ ในธุดงค์  ส�าเร็จ ได้คุณธรรมตั้งแต่ขั้นต�่าจนถึงขั้น 

อริยชน ได้ ไม่นอก ไปจากธุดงค์เหล่านี้เลย  ท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้น�าบรรดาศิษย์พาด�าเนิน

มาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้าย  หมดก�าลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่าน  

ฉะนั้น ธุดงควัตร  จึงเป็นธรรมจ�าเป็นส�าหรับผู้มุ่งช�าระกิเลสทุกประเภทภาย ใน ใจ ให้สิ้น ไป  จะ 

ทอดธุระว่าธุดงค์ ไม่ ใช่ธรรมจ�าเป็นเสียมิ ได้  แต่จะ ไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงค์แต่ละข้อว่ามี

คุณค่าและความจ�าเป็นแก่เราอย่าง ไรบ้าง  กรุณาท่านผู้สน ใจพิจารณาตีแผ่เอาเอง  อาจ ได้ความ

ละเอียดและเกิดประ โยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบาย ให้ฟังเสียอีก  ผู้เขียนเคยพิจารณา 

และเห็นผลมาบ้างตามภาษา  นบัแต่เร่ิมออกปฏบัิตจินทกุวนัน้ีเท่าทีส่ามารถ  เพราะเหน็ว่าเป็นธรรม

จำเป็นประจ�าตัวตลอดมาและตลอด ไป  ท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบ โลนและ

ประเภทที่ละเอียดสุด   จึง ไม่ควรมองข้ามธุดงค์ ไป โดยเห็นว่า ไม่สามารถถอดถอนกิเลส ได้

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลำวัฏฏะวนเป็นครั้งสุดท้ำย

 พอท่านจ�าพรรษาวัดหนองผือปีที่ ๕ ผ่าน ไปแล้ว  ตกหน้าแล้งราวเดือนมีนาคม  พ.ศ.  

๒๔๙๒  ทางจันทรคติจ�า ได้ว่าเป็นวันขึ้น ๑๔ เดือน ๔  เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการ ไม่สนิท 

ที่จะครองขันธ์ต่อ ไปดังที่เคยเป็นมาแล้ว ๗๙ ปี  วันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยอันเป็นสาเหตุลุกลาม 

ไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองตัวมาเป็นเวลานาน  วันนั้น ได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก ่

ขันธปัญจกท่านและพระสงฆ์ ในวง ใกล้ชิด  โดยเริ่มแรกมี ไข้และ ไอผสมกัน ไม่นานนัก มีแต่อาการ 

สุม ๆ   ไปแทบทั้งวันทั้งคืน ไม่ค่อยมีเวลาสร่าง  นับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปรกติ

ที่น่าวิตกด้วยแล้ว  ท�า ให้คนดี ไม่น่า ไว้ ใจเลย  องค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ ไม่มีทางสงสัยว่า  
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ไข้คราวนีเ้ป็น ไข้คร้ังสดุท้าย ไม่มทีางหาย ได้ด้วยวธิแีละยาขนาน ใด ๆ   ทัง้สิน้  ฉะนัน้ ท่านจงึเผดยีง 

ให้บรรดาศิษย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็น  และ ไม่สน ใจกับหยูกยาอะ ไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็น 

ความร�าคาญเวลามผู้ีน�ายาเข้า ไปถวาย ให้ฉันเท่านัน้  โดยบอกว่า ไข้นีมั้นเป็น ไข้ของคนแก่ซ่ึงหมดความ

สบืต่อ ใด ๆ  อีกแล้ว  ไม่ว่ายาขนาน ใดมา ใส่จะ ไม่มีวันหาย  มีเพียงลมหาย ใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้น   

เช่นเดียวกับ ไม้ที่ตายยืนต้น  แม้จะรดน�้าพรวนดิน ให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออก ใบก็ ไม่มีทางเป็น ไป ได้   

รออยู่พอถึงวัน โค่นล้มลงจมดินของมันเท่านั้น  ไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็น ไข้ประเภทนั้นนั่นแล 

จะผิดกันอะ ไรเล่า  ผม ได้พิจารณาประจักษ์ ใจแล้วแต่ ไข้ยัง ไม่เริ่มปรากฏ โน้น  ฉะนั้น จึง ได้เตือน 

หมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพากันนอน ใจ  รีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่  ติดขัดอะ ไรจะ ได้

ช่วยแก้ ไข ให้ทันกับเหตุการณ์  อย่า ให้ผิดพลาดและเสียเวลานาน  ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อน ไปอีก 

 ไม่นานก็จะจาก ไปตามกฎของอนิจฺจ�ที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลา ไม่ลดละ  อย่าง ไรก็ ไม่เลย ๓ ปี   

นี่เป็นค�าที่เคยเตือนล่วงหน้ามา ได้ ๓ ปีเข้านี้แล้วจะ ให้ผมเตือนอย่าง ไรอีก  จะพูด ให้เคลื่อนจาก 

ที่แน่ ใจอยู่แล้วนี้ ไป ไม่ ได้  งานของวัฏฏจักรที่ท�าบนร่างกายจิต ใจของคนและสัตว์เขาก็ท�าของเขา

อยูท่กุเวลานาที  นีก็้เป็นงานคร้ังสุดท้ายของเขาทีท่�าอยูบ่นร่างกายผม  ซึง่จะเสรจ็สิน้ ไปภาย ใน ไม่กี ่

เดอืนนี ้  จะ ให้เขาเปลีย่นแปลงงานเขาอย่าง ไร ได้ดังนี้

 อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ทรงกับทรุด ไปวันละเล็กละน้อย  ค่อย ๆ   ขยับ ไป โดย ไม ่

สน ใจกับหยูกยาอะ ไรทั้งสิ้น  เวลาถูกอาราธนา ให้ท่านฉันยารู้สึกท่านแสดงความร�าคาญอย่างเห็น 

ได้ชัดทุก ๆ   ครั้งที่ขอรบกวน  แต่ก็ทนคนหมู่มาก ไม่ ไหว  เพราะคนนั้นก็ว่ายานั้นดี  คนนี้ก็ว่ายานี้ดี  

ฉันแล้วหาย  ใครฉันแล้วมีแต่หายกัน  จึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ ได้ โปรดเมตตาบ้าง  จะ ได้ 

หายและ โปรดบรรดาลกูศิษย์ลกูหา ไปนาน ๆ  ท่านเตอืนเสมอว่ายา ไม่เป็นประ โยชน์กบั ไข้ของผม ใน 

ครั้งนี้  มีแต่ฟืนเท่านั้นจะเข้ากัน ได้สนิท  ท่านพูดห้ามเท่า ไรก็ขอวิงวอน  จึง ได้ฉัน ให้เสียบ้างทีละนิด

ทีละหน่อยตามค�าขอร้องของคนหมู่มาก   พอ ไม่ ให้เสีย ใจนักว่าท่านทอดอาลัย ในสังขารเกิน ไป 

 เมื่อข่าวว่าท่านป่วย ไปถึง ไหน  ใครทราบก็มาถึงนั้น  ทั้งพระทั้งฆราวาสพากันหลั่ง ไหลมา

แทบทุกทิศทุกทาง  มิ ได้ค�านึงว่าทาง ไกลหรือ ใกล้  หน้าแล้งหรือหน้าฝน  ผู้คนหลั่ง ไหลเข้า ไปเยี่ยม

ท่านยิ่งกว่าฝนที่ทั้งตกทั้งพร�าเสียอีก  บ้านหนองผืออยู่ ในป่าและหุบเขา  ทั้งห่าง ไกลจากถนน ใหญ่

สายอุดร – สกล ฯ ราว ๕๐๐ – ๖๐๐ เส้น  มิ ได้สน ใจว่า ไกลและล�าบาก  ซึ่ง โดยมากเดินกัน ด้วย 

เท้าเปล่าเข้า ไปหาท่าน  นอกจากคนแก่ ๆ  เดนิ ไม่ ไหวกว่็าจ้างล้อเกวยีนเขาเข้า ไป  เฉพาะท่านเอง 

ชอบอยู่องค์เดียวเงียบ ๆ  ตามอัธยาศัย  แม้พระเณรก็ ไม่อยาก ให้เข้า ไปเกี่ยวข้องถ้า ไม่จ�าเป็นจริง ๆ   

ดังนั้น เมื่อมีผู้คนพระเณรเข้า ไปเก่ียวข้องมาก ๆ   รู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่าน ไม่เคยด�าเนินมา  จึง 
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 ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเร่ือง ใด ๆ  ทั้งสิ้น  เพียงพระเณรซึ่งเป็นลูกศิษย์ ใกล้ชิดภาย ในวัดท่านยัง ไม่

ประสงค์ ให้เข้า ไปเกี่ยวข้องเลย  แต่ความจ�าเป็นมีก็จ�าต้องอนุ โลมผ่อนผันเป็นบางกาล  แม้เช่นนั้นก็

จ�าต้องระมัดระวังกันอย่างมาก  

 ขณะเข้า ไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจ�าเป็น  ไม่ ให้เข้า ไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าตลอดข้อวัตรที่ควร

ท�าถวายท่าน ในเวลาจ�าเป็น  ก็ต้องจัดพระเณรองค์ที่เห็นสมควร ไว้ ใจ ได้เป็นผู้จัดท�าถวายเป็น 

คราว ๆ   ไป  สิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้มีอาวุ โสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแล ให้เห็น

สมควรก่อนค่อยท�าลง ไปทุกกรณี  เพราะท่านอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปรกติ

นิสัย  ผู้เข้า ไปเกี่ยวข้องจึงควร ได้รับการพิจารณากันพอสมควร  เพื่อ ไม่ ให้ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่ง

เป็นเวลาที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อมีประชาชนพระเณรมาจากที่ต่าง ๆ  ประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่าน  

ทางวัดต้องขอ ให้รออยู่ที่สมควรก่อน  แล้วมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นกาลอันควรแล้วเข้า ไป

กราบเรียน ให้ท่านทราบ  เมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอก ให้เข้า ไป  โดยมีพระ ในวัดองค์สมควร

น�าเข้า ไปกราบท่าน  มีอะ ไรท่านก็แสดง โปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัย  พอสมควรแลว้ก็พา 

กราบลาท่านออกมา  การพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่าน  ทางวัด ได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมา  และพาเข้า

กราบเยี่ยมเป็นคราว ๆ   ไป  ตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมา ในเวลาต่างกัน  เฉพาะพระอาจารย์ที่เคย

เป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษ  ก็เป็นเพียง ไปกราบเรียน ให้ท่านทราบ

ว่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยม  เมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตาม

อัธยาศัยทั้งสองฝ่าย

 อาการป่วยท่านค่อยเป็น ไปเรื่อย ๆ   ไม่ผาด โผนรุนแรง  แต่ ไม่ค่อยเป็นปรกติสุข ได้  ถ้าเป็น

สงครามก็แบบสงคราม ใต้ดินค่อยขยับเข้าทีละเล็กละน้อย  จนกลายเป็นสงคราม ไปทั่วดินแดน  

และกลายเป็นแดนยึดครอง ไปทั่วพิภพ  ไม่มีส่วนเหลือเลย  พอท่านซึ่งเป็นจุดหัว ใจของส่วนรวม 

เริ่มป่วยลงเท่านั้น  มองดูพระเณร ในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการ  ไม่ค่อยแช่มชื่นเบิกบานเหมือน

แต่ก่อน  มองดูหน้าตากันก็มองแบบเศร้า ๆ   ไม่ผ่อง ใสทางอาการ  ตลอดการสนทนากันก็ต้องยก 

เรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะกระจาย ไปเรื่องอื่น ๆ   แล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่าน

อีก  แต่การ ให้ โอวาทสั่งสอนพระเณร  ท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม�่าเสมอมิ ได้ทอด 

ธุระ  เป็นแต่ ไม่ ได้ชี้แจงข้ออรรถข้อธรรม ให้ละเอียดลออ ได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้น  

พออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้ว  ก็สั่ง ให้เลิกกัน ไปประกอบ

ความเพียร  องค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อน  ขณะที่ท่านแสดงธรรมปรากฏว่า ไม่มีความ ไม่สบายแฝง 

อยู่เลย  แสดงอย่างฉะฉานร่าเริง  เสียงก็ดังและกังวาน  ลักษณะอาการอาจหาญ  เหมือนคน 
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 ไม่ป่วยเป็นอะ ไรเลย  การเร่งและเน้นหนัก ในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึง ใจจริง ๆ   ไม่มีความ

สะทกสะท้านใด ๆ  ปรากฏ ในเวลานั้น  ทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่าน ไม่ ได้เป็นอะ ไรเลย  พอ 

จบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อน  พอทราบอาการเช่นนั้น

ต่างก็รีบ ให้ โอกาสท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ท่ำนเทศน์อัศจรรย์ครั้งสุดท้ำย

 วันมาฆบูชา  เดือนสามเพ็ญ  พ.ศ.  ๒๔๙๒  ก่อนท่านจะเริ่มป่วยเล็กน้อย  วันนั้นท่านเริ่ม

เทศน์แต่เวลา  ๒  ทุ่มจนถึงเวลา  ๖  ทุ่มเที่ยงคืน  รวมเป็นเวลา  ๔  ชั่ว โมง  อ�านาจธรรมที่ท่าน

แสดง ในวันนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยทั่ว

กัน  ประหนึ่ง โลกธาตุดับสนิท ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่เลย  ปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบ ไปหมด

ทั่ว ไตร โลกธาตุแทน โลกทั้งสาม  โดยยกพระอรหันต์  ๑,๒๕๐  องค์ที่ต่างมาเองสู่ที่ประชุม  ณ  

พุทธสถาน โดย ไม่มี ใครอาราธนานิมนต์หรือนัดแนะขึ้นแสดงว่าท่านเป็นวิสุทธิบุคคลล้วน ๆ   ไม่มีคน

มีกิเลสเข้าสับปนเลยแม้คนเดียว  การแสดง โอวาทปาฏิ โมกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเป็นวิสุทธ ิ

อุ โบสถ  คืออุ โบสถ ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้บริสุทธิ์ล้วน ๆ   ไม่เหมือนพวกเราซึ่งแสดงปาฏิ โมกข์  

ในท่ามกลางแห่งบุคคลผู้มีกิเลสล้วน ๆ   ไม่มีบุคคลผู้สิ้นกิเลสสับปนอยู่เลยแม้คนเดียว  ฟังแล้ว 

น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งที่พวกเราก็เป็นคนผู้หนึ่งหรือเป็นพระองค์หนึ่ง ในความเป็นศากยบุตรของ

พระองค์องค์เดียวกัน  แต่มันเป็นเพียงชื่อ ไม่มีความจริงแฝงอยู่บ้างเลย  เหมือนคนที่ชื่อว่า  พระบุญ  

เณรบุญ  และนายบุญ  นางบุญ  แต่เขาเป็นคนขี้บาปหาบแต่ โทษและอาบัติ ใส่ตัวแทบก้าวเดิน ไป 

ไม่ ได้  

 สมัย โน้นท่านท�าจริงจึงพบแต่ของจริง  พระจริง  ธรรมจริง ไม่ปลอมแปลง  ตกมาสมัย 

พวกเรากลายเป็นมีแต่ชื่อเสียงเรืองนามสูงส่งจรดพระอาทิตย์ พระจันทร์  แต่ความท�าต�่ายิ่งกว่า

ขุมนรกอเวจี  แล้วจะหาความดี ความจริง ความบริสุทธิ์มาจาก ไหน  เพราะสิ่งที่ท�ามันกลายเป็น 

งานพอกพูนกิเลสและบาปกรรม ไปเสียมาก  มิ ได้เป็นงานถอดถอนกิเลส ให้สิ้น ไปจาก ใจ  แล้วจะ

เป็นวิสุทธิอุ โบสถขึ้นมา ได้อย่าง ไรกัน  บวชมาเอาแต่ชื่อเสียงเพียงว่าตนเป็นพระเป็นเณรแล้ว  ก็

ลืมตัวมัวแต่ยศว่าตนเป็นผู้มีศีลมีธรรม  แต่ศีลธรรมอันแท้จริงของพระของเณรตามพระ โอวาทของ

พระองค์แท้ ๆ  นั้นคืออะ ไร  ก็ยัง ไม่เข้า ใจกันเลย  ถ้าเข้า ใจ ใน โอวาทปาฏิ โมกข์ท่านสอนว่าอย่าง ไร  

นั่นแลคือองค์ศีลองค์ธรรมแท้  ท่านแสดงย่อเอาแต่ ใจความว่า  การ ไม่ท�าบาปทั้งปวงหนึ่ง  การยัง

กุศลคือความฉลาด ให้ถึงพร้อมหนึ่ง  การช�าระจิตของตน ให้ผ่องแผ้วหนึ่ง  นี่แลเป็นค�าสั่งสอนของ
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พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 การ ไม่ท�าบาป  ถ้าทางกาย ไม่ท�าแต่ทางวาจาก็ท�าอยู่  ถ้าทางวาจา ไม่ท�าแต่ทาง ใจก็ท�า 

และสั่งสมบาปวันยังค�่าจนถึงเวลาหลับ  พอตื่นจากนอนก็เริ่มสั่งสมบาปต่อ ไปจนถึงขณะหลับอีก  

เป็นอยู่ท�านองนี้  โดยมิ ได้สน ใจคิดว่าตัวท�าบาปหรือสั่งสมบาปเลย  แม้เช่นนั้นยังหวัง ใจอยู่ว่าตน 

มศีลีมธีรรมและคอยเอาแต่ความบริสทุธิจ์ากความมีศลีมีธรรมทีย่งัเหลอืแต่ชือ่นัน้  ฉะนัน้ จงึ ไม่เจอ

ความบริสุทธิ์  กลับเจอแต่ความเศร้าหมองวุ่นวายภาย ใน ใจอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้ก็เพราะตนแสวงหา

สิ่งนั้นก็ต้องเจอสิ่งนั้น  ถ้า ไม่เจอสิ่งนั้นจะ ให้เจออะ ไรเล่า  คนเราแสวงหาสิ่ง ใดก็ต้องเจอสิ่งนั้น 

เป็นธรรมดา  เพราะเป็นของมีอยู่ ใน โลกสมมุติอย่างสมบูรณ์  ที่ท่านแสดงอย่างนี้แสดง โดยหลัก

ธรรมชาติของศีลธรรมทางด้านปฏิบัติเพื่อนักปฏิบัติ ได้ทราบอย่างถึง ใจ

 ล�าดับต่อ ไปท่านแสดง  สมาธิ  ปัญญา  ตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผย 

 ไม่ปิดบงัลีล้บัอะ ไรเลย ในวนัน้ัน  แต่จะ ไม่ขออธบิายเพราะเคยอธิบายและเขยีนลงบ้างแล้ว  ขณะนัน้ 

ผูฟั้งทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวตอ  ตลอดกัณฑ์ ไม่มีเสียงอะ ไรรบกวนธรรมที่ท่านก�าลังแสดงอย่าง 

เต็มที่เลย

 ตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรม  ท่านพูดท�านองพูดที่วัดเจดีย์หลวง  จังหวัดเชียง ใหม่ว่า 

กัณฑ์นี้เทศน์ซ�้าเฒ่า  ต่อ ไปจะ ไม่ ได้เทศน์ท�านองนี้อีก  แล้วก็จบลง  ค�านั้น ได้กลายเป็นความจริง 

ขึ้นมาดังท่านพูด ไว้  นับแต่วันนั้นแล้วท่านมิ ได้เทศน์ท�านองนั้นอีกเลย  ทั้งเนื้อธรรมและการแสดง

นาน ๆ   ผิดกับครั้งนั้นอยู่มาก  หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนท่านก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเรื่อยมา

จนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์เสียจน ได้

 แม้ท่านจะ ได้รับความล�าบากทางขันธ์เพราะ โรคภัยเบียดเบียนจนสุขภาพทรุดลงเป็นล�าดับ

ก็ตาม  แต่การบิณฑบาต  ฉัน ในบาตร  และฉันมื้อเดียวที่เคยด�าเนินมา  ท่านก็ยังอุตส่าห์ประคอง 

ของท่าน ไป ไม่ยอมลดละปล่อยวาง  เมื่อ ไม่สามารถ ไปสุดสายบิณฑบาต ได้ท่านก็พยายาม ไปเพียง

ครึ่งหมู่บ้านแล้วกลับวัด  ต่อมาญาติ โยมและพระอาจารย์ทั้งหลายเห็นท่านล�าบากมากก็ปรึกษากัน

ตกลงขออาราธนานิมนต์ท่าน ไปแค่ประตูวัดแล้วกลับ  ถ้าจะขออาราธนาท่าน ไว้ ไม่ ให้ ไปเลยท่าน 

 ไม่ยอม  โดย ให้เหตผุลว่าเมือ่ยงัพอ ไป ได้อยู่ต้อง ไป  ฉะนัน้ จ�าต้องอน ุโลมตามท่าน ไม่ ให้ขัดอธัยาศยั   

ท่านเองก็พยายาม ไป ไม่ยอมลดละความเพียรเอาเลย  จน ไป ไม่ ไหวจริง ๆ  ท่านยังขอบิณฑบาตบน

ศาลา โรงฉัน  พยายามจนลุกเดิน ไม่ ได้จึงยอมหยุดบิณฑบาต  แม้เช่นนั้นยังขอฉัน ในบาตร  และ 

ฉันมื้อเดียวตามเดิม  เราคนดีต้องอนุ โลมตามความประสงค์ท่านทุกระยะ ไปด้วยความอัศจรรย์
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ความอดทนของนักปราชญ์ชาติอาชา ไนย  ไม่ยอมทิ้งลวดลายที่เคยเป็นนักต่อสู้ ไว้ ให้กิเลสยื้อแย่ง

แข่งดี ได้เลย  ถ้าเป็นพวกเราก็น่ากลัวจะถูกหามลงมาฉันจังหันนับแต่วันเริ่มรู้สึกว่า ไม่สบาย  ซึ่งเป็น

ที่น่าอับอายกิเลสที่คอยหัวเราะเยาะคน ไม่เป็นท่าอยู่ตลอดเวลา  ที่มานอนคอยเขียง ให้กิเลสสับฟัน

หั่นแหลกอย่าง ไม่มีชิ้นดี  อันเป็นที่น่าสังเวชเอานักหนา  ถ้ายังรู้สึกเสียดาย  เราซึ่งเป็นคนทั้งคนที่

คอยจะเป็นเขียง ให้กิเลสสับฟันก็ควรระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นตอนนี้ ไว้บ้าง  เผื่อ ได้ยึด

มาเป็นเครื่องมือป้องกันตัว ในการต่อสู้กับกิเลส  จะ ไม่กลายเป็นเขียง ให้มันหมดทั้งตัวยังพอมี

เครื่องหมายสัตตบุรุษพุทธบริษัทติดตัวอยู่บ้าง

 อาการท่านรู้สึกหนักเข้า โดยล�าดับ  จนคนดีที่เกี่ยวข้อง ไม่พากันนิ่งนอน ใจ ได้  ตอนกลางคืน

ต้องจัดวาระกันคอยรักษาท่านอย่างลับ ๆ  คราวละ  ๓ – ๔  องค์เสมอ  แต่มิ ได้เรียน ให้ท่านทราบ  

นอกจากท่านจะทราบทางภาย ใน โดยเฉพาะเท่านั้น  ทั้งนี้เกรงว่าท่านจะห้าม ไม่ ให้ท�า โดยเห็นว่า 

เป็นภาระกังวลวุ่นวายเกิน ไป  พระเณรที่อยู่รักษาท่านตามวาระก็ ให้อยู่ ใต้ถุนกุฎีท่านอย่างเงียบ ๆ  

วาระละ  ๒ – ๓  ชั่ว โมง  ตลอดรุ่งทุกคืน  ซึ่งเริ่มแต่ยัง ไม่เข้าพรรษา  พอเห็นอาการท่านหนักมาก 

ก็ปรึกษากันแล้วกราบเรียนขอถวายความปลอดภัย ให้ท่าน  โดยขอมานั่งสมาธิภาวนาที่เฉลียง 

ข้างนอกกุฎีท่านคราวละ  ๒  องค์  ท่านก็อนุญาต  จึง ได้จัด ให้พระอยู่บนกุฎีท่านครั้งละ  ๒  องค์   

อยู่ ใต้ถุน  ๒  องค์  ตลอด ไป ไม่ ให้ขาด ได้  นอกจากพระที่จัดเป็นวาระ ไว้ประจ�าแล้วยังมีพระ ในวัด

มาลอบ ๆ  มอง ๆ    คอยสังเกตการณ์อยู่เสมอมิ ได้ขาดตลอดคืน

ท่ำนดับขันธ์นิพพำน  ณ  วัดสุทธำวำส

 พอออกพรรษาแล้ว  พระและครูบาอาจารย์ที่จ�าพรรษาอยู่ ในที่ต่าง ๆ   ก็ทยอยกันมา 

กราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านมากขึ้นเป็นล�าดับ  อาการท่านรู้สึกหนักเข้าทุกวัน ไม่น่า ไว้ ใจ  ท่านจึง ได ้

ประชุมเตือนบรรดาศิษย์ ให้ทราบ ในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผม

จวนถึงวาระเข้าทุกวัน  จะพากันคิดอย่าง ไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้  จะ ได้ทันกับเหตุการณ์  ผมน่ะต้อง

ตายแน่นอน ในคราวนี้ดังที่เคยพูด ไว้แล้วหลายครั้ง  แต่การตายของผมเป็นเรื่อง ใหญ่ของสัตว์และ

ประชาชนทั่ว ๆ   ไปอยู่มาก  ด้วยเหตุนี้ผมจึงเผดียงท่านทั้งหลาย ให้ทราบ  ว่าผม ไม่อยากตายอยู่ที่นี่  

ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและท�าลายชีวิตสัตว์ ไม่น้อยเลย  ส�าหรับผมตายเพียงคนเดียว  แต่

สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นเหตุนั้นมีจ�านวนมากมาย  เพราะคนจะมามาก  ทั้งที่นี้ ไม่ม ี

ตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน  นับแต่ผมบวชมา ไม่เคยคิด ให้สัตว์ ได้รับความล�าบากเดือดร้อน โดย  

ไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลย  มีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของ ใจตลอดมา  ทุกเวลา ได้แผ่
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เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ ไม่เลือกหน้า โดย ไม่มีประมาณตลอดมา  เวลาตายแล้วจะกลายเป็น

ศัตรูคู่เวรแก่สัตว์ ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตท่ีแสนรักสงวนของแต่ละตัวเพราะผมเป็นต้นเหตุเพียง 

คนเดียวนั้นผมท�า ไม่ลง  อย่าง ไรก็ขอ ให้น�าผมออก ไปตายที่สกลนคร  เพราะที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้ว

คง ไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่  เพียงผมป่วยยัง ไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเณรก็พากัน 

หลั่ง ไหลมา ไม่หยุดหย่อน  และนับวันมากขึ้น โดยล�าดับ  ซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้ว  ยิ่งผม

ตายลง ไปผู้คนพระเณรจะพากันมามากเพียง ไรขอ ได้พากันคิดเอาเอง  เพียงผมคนเดียว ไม่คิดค�านึง

ถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้น  ผมตาย ได้ทุกกาลสถานที่ ไม่อาลัยเสียดายร่างกายอันนี้เลย  

เพราะผม ได้พิจารณาทราบเรื่องของมันตลอดทั่วถึงแล้วว่าเป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ 

ชั่วระยะกาลแล้วก็แตกท�าลายลง ไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้น  จะมาอาลัยเสียดายหาประ โยชน์อะ ไร  

เท่าทีพ่ดูนีก็้เพือ่ความอนเุคราะห์สัตว์  อย่า ให้เขาต้องมาพร้อมกนัตายเป็นป่าช้าผดีบิวางขายเกลือ่น 

อยู่ตามริมถนนหนทางอันเป็นที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนาเลย  ซึ่งยัง ไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจารณา 

แก้ ไข ได้ ในเวลาน้ี  ฉะนัน้ จึงขอ ให้รีบจัดการ ให้ผม ได้ออก ไปทนักบัเวลาทีย่งัควรอยู่ ในระยะนี ้  เพือ่ 

อนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจ�านวนมาก  ให้เขา ได้มีความปลอดภัย ในชีวิตของเขา โดย

ทั่วกัน   หรือ ใครมีความเห็นอย่าง ไรก็พูด ได้ ในเวลานี้

 ทั้งพระและญาติ โยมรวมฟังกันอยู่เป็นจ�านวนมาก ไม่มี ใครพูดขึ้น  มีแต่ความสงบเงียบแห่ง

บรรยากาศทีเ่ต็ม ไปด้วยความผิดหวงัดงับทธรรมท่านว่า  ยมฺปิจฺฉ�  น  ลภติ  ตมฺปิ  ทุกฺข�  ปรารถนา 

ไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์  คือท่านจะอยู่วัดหนองผือก็ต้องตาย  จะออก ไปสกลนครก็ต้องตาย   

ไม่มีหวังทั้งนั้น  ที่ประชุมจึงต่างคนต่างเงียบ  หมดทางแก้ ไขทุกประตู  จึงเป็นอันพร้อมกันยินดี 

และตกลงตามความเห็นและความประสงค์ท่าน  ทีแรกญาติ โยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความ

ประสงค์ว่า  ขอ ให้ท่านตายที่นี่  เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเอง  แม้จะทุกข์จนข้นแค้นแสนเข็ญ 

เพียง ไรก็ตาม  แต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อม ใส ในครูอาจารย์มิ ได้จน  ยังมีเต็มเปี่ยม ในสันดาน  จึงขอ

จัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้น  ไม่ยอม ให้ ใครดูหมิ่นเหยียดหยาม  ว่าชาวบ้านหนองผือ 

ไม่มีความสามารถเผาศพท่านอาจารย์เพียงองค์เดียวก็ ไม่ ไหม้  ปล่อย ให้เขาเอาท่าน ไปเสียที่อื่น  

ดังนี้ ไม่ ให้มี  อย่าง ไรก็ขอพร้อมกันทั้งบ้านมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของ

ชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหาย ใจ  ไม่ยอม ให้ ใครเอาท่าน ไปที่ ไหน  จนกว่าชาวหนองผือ ไม่ม ี

ลมหาย ใจครองขันธ์แล้ว  จึงจะยอม ให้เอาท่าน ไป  แต่พอ ได้ยินค�าท่าน ให้เหตุผล โดยธรรมแล้ว 

ก็พากันแสดงความเสียดาย โดยพูดอะ ไร ไม่ ได้  จ�าต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อม ใสและอาลัยเสียดาย

ท่าน  แทบ ใจจะขาดปราศจากลมหาย ใจ ในขณะนั้น  จึงเป็นที่น่าเห็น ใจพี่น้องชาวหนองผือเป็น 
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อย่างยิ่ง  และขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านอาจารย์

ครั้งนี้ ไว้ ในหทัยของผู้เขียน   ในนามท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วย  ซึ่งคงมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาว 

หนองผือเช่นเดียวกัน

 วันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านมาร่วมด้วย  ท่านอาจารย์

เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ ไม่ควร ให้ท่านอยู่วัดหนองผือต่อ ไป  ด้วยเหตุผลดังที่เขียนผ่านมาแล้ว  เมื่อทั้ง

ฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้านต่างทราบค�าชี้แจงจากท่าน ในที่ประชุมด้วยกันและ ไม่มี ใครคัดค้าน

แล้ว  ก็ตกลงกันท�าแคร่ส�าหรับหามท่านออกจากวัดหนองผือ ไปสกลนคร  วันที่กลายเป็นวันมหา

เศร้า โศก โลกหวั่น ไหวเพราะความวิ โยคพลัดพรากจากส่ิงที่รักเลื่อม ใสสุดจิตสุด ใจก็ ได้ระเบิดข้ึนแก่

ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้น ไว้ ได้  นั้นคือวันที่ประชาชนญาติ โยมและพระสงฆ์จ�านวนมาก

เตรียมแคร่มารอรับท่านอาจารย์ที่บัน ไดกุฎี

 หลังจากฉันเสร็จแล้ว  พร้อมกันเตรียมจะหามท่านออก ไปสกลนคร  จุดนี้เป็นจุดที่เริ่ม

ระเบิดหัว ใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้าน ใกล้บ้าน ไกล  ที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้าย ใน

บริเวณนั้น  ตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจ�านวนมาก  ทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน�้าตา ไหล

ซึมเป็นจุดแรก  จุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านอาจารย์ลงมาจากกุฎีเพื่ออาราธนา

ขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่  นี้เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อม ใสอาลัยรักสุดประมาณที่อัดอั้นตัน ใจ

อยู่ภาย ในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชาย  ตลอดพระเณรก็อดกลั้นน�้าตา ไว้ ไม่ ได้  จ�าต้องปล่อย 

ให้เป็น ไปตามความ โศกาดูร ในขณะนั้น  แม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออก ไปด้วยก็ยังอดแสดง

ความ ไม่เป็นท่าออกมา ไม่ ได้เมื่อเห็นบรรยากาศเต็ม ไปด้วยความซบเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้าน  ทั้ง

เสียงร้อง ไห้สั่งเสีย  ทั้งค�าขอร้องอาราธนาวิงวอนท่านอาจารย์ขอ ให้ออก ไปหาย โรคหายภัยอย่า ได้

ออก ไปล้มหายตายจากท�าลายซากจากพวกญาติ โยมท่ีก�าลังรอคอยอยู่ด้วยความ โศกศัลย์กันแสง

ที่สุดจะอดกลั้น ได้  แทบหัวอกจะแตกตายอยู่แล้วเวลานี้  ขอท่าน ได้เมตตาสงสารสัตว์มาก ๆ  

เพราะเห็นแก่ความยากจนบ้างเถิด  ที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดทุกข์มากแทบเหลือทนครั้งนี้เพราะ

สมบัติอันล้นค่าท่ีเคยอุปัฏฐากรักษามาเป็นเวลาหลายปี ได้หลุดมือพลัดพรากจาก ไปสุดวิสัยที่จะ 

กั้นกาง ไว้ ได้

 เสียงร้อง ไห้ร�าพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเล ไหลซัดเข้ามาท่วมทับหัว ใจตาม

รายทางที่ท่านผ่าน ไป  คนทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งเด็กและผู้ ใหญ่เหมือนจะถึงความมืดมิดปิดชีพ 

ไปตามท่านกันทั้งบ้าน  ตลอดต้น ไม้ ใบหญ้าที่ ไม่มีวิญญาณรับรู้อะ ไรเลย  ก็เป็นประหนึ่งยุบยอบ
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กรอบเกรียม ไปตาม ๆ  กัน  ขณะที่ท่านเริ่มเคลื่อนจากรมณียสถานอันเป็นที่เคย ให้ความสุขส�าราญ

แก่ท่านและพระสงฆ์พร้อมด้วยหมู่ชนจ�านวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมา  สถานที่นั้นจึงเป็น 

เหมือนวัดร้างขึ้น ในทันทีทัน ใดทั้งที่มีพระอยู่จ�านวนมาก  เพราะปราศจากต้น ไม้ ใหญ่ ใบดกหนาที่่

เต็ม ไปด้วยความร่มเย็นผาสุกแก่ผู้มาอาศัยตลอดมา  เสียงที่ก�าลังแสดงความระบมปวดร้าวของ

ประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิต ไว้กับพระศาสนา  มีท่านอาจารย์เป็นองค์พยานซึ่งก�าลัง 

พลัดพรากจาก ไปอยู่เวลานี้เป็นเสียงท่ีอดจะสังเวชสงสารเหลือประมาณมิ ได้  พอผ่านบ้านและ 

เสียงพิ ไรร�าพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสาร ไปแล้ว  ต่างก็เดินระงมทุกข์ ไปตามหลังท่าน  

แม้มีพระเณรและประชาชนนับเป็นจ�านวนร้อย ๆ  ก็ล้วนมีหน้าอันเคร่งขรึม  ไม่มีท่านผู้ ใดจะแสดง

ความเบิกบานแจ่ม ใส  คงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จ�าต้องกล�้ากลืนด้วยความฝืนอดฝืนทน ไปตาม ๆ  

กัน  ตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้า โศกของหมู่ชนที่ต่างเดิน ไปเหมือนคน ไร้ญาติขาดมิตร   

ไม่มี ใครพูด ใครคุยเรื่องต่าง ๆ  แฝงขึ้นมาบ้างเลย  ต่างคนต่างเงียบ  แต่หัว ใจเต็ม ไปด้วยความ 

ครุ่นคิด ไป ในความหมดหวัง  ทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิถีของ ใจ ไป ในท�านองเดียวกันว่า   

พวกเราเป็นพวกที่หมดหวัง  ขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับก�าลังเอาท่านอาจารย์ ไปทิ้งทั้งที ่

ท่านยังครองขันธ์อยู่อย่าง ไม่สงสัย  การที่จะมีหวัง ได้ท่านกลับมาอีกนั้นคงเป็น ไป ไม่ ได้แล้ว  ยิ่งคิด 

ก็ยิ่งเศร้า  แต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิด ไม่ ได้  ต่างคนต่างเดิน ไปตามทางด้วยความเงียบเหงาเศร้า ใจและ 

คดิแต่เรือ่งของความหมดหวงักันทัง้นัน้  ส�าหรบัผูเ้ขยีนเองขอสารภาพตวัว่า ไม่เป็นท่าเอาอย่างมาก  

ตลอดทางมีแต่ความร�าพึงร�าพันถึงความหมดหวังหมดที่พึ่ง  ไม่มีที่อาศัย ใด ๆ  อีกแล้วเมื่อเกิดปัญหา 

ขึ้นมา   ดังที่เคยเกิดอยู่เสมอ ไม่เว้นแต่ละวัน

 ระหว่างทางจากหนองผือถึงอ�าเภอพรรณนานิคม  ตามสายทางที่ ไปนั้นราว  ๖๐๐  เส้น 

แม้เช่นนั้นก็มิ ได้สน ใจว่า ใกล้หรือ ไกล  สิ่งที่สน ใจอย่างฝังลึกก็คือความอาลัยอาวรณ์ยัง ไม่อยาก ให้

ท่านจาก ไป ในเวลานี้  เพราะเป็นเวลาที่ตนก�าลังอาการหนักมากเกี่ยวกับปัญหาทางภาย ใน  คิด 

วน ไปเวียนมาก็มาลงเอยที่ความหมดหวัง ไม่มีทางสืบต่อกัน ได้เลย  มีแต่คิดว่าต้องหมดหวังท่าเดียว  

อาการของท่านรู้สึกสงบมากตลอดทางที่ ไกลแสน ไกล  มิ ได้แสดงอาการ ใด ๆ  เลย  เหมือนคน 

นอนหลับเราดี ๆ  นี่เองทั้งที่ท่านมิ ได้หลับ  พอ ไปถึงสถานที่มีป่า ไม้ร่มเย็นส�าหรับคนหมู่มากก็ขอ

อาราธนาท่านพักชั่วคราว  สิ่งที่ ไม่คาดฝัน ได้เกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจากความอดรนทน ไม่ ได้  คือ   

ทั้งน่ารัก ทั้งน่าสงสาร ทั้งอาลัยอ้อยอิ่ง  เวลาท่านถามออกมาว่า  “มาถึง ไหนแล้ว”  ดังนี้  ท�า ไม 

จึง ไพเราะซาบซึ้งจับ ใจเอานักหนาและเป็นเหมือนท่าน ไม่ ได้เป็นอะ ไรเลย
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 “ทูนหัวทูลกระหม่อมจอม ไตรภพจะสลัดปัดทิ้งคนอนาถาที่ก�าลังหาย ใจอยู่แต่หัว ใจจะขาด

ดิ้นอยู่ ขณะนี้ ไปเสียแล้วหรือ  ดวงหทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเคยเต็ม ไปด้วยเมตตาอนุเคราะห์ ให้พอหาย ใจ  

ได้ตลอดมา ได้ถอดถอนกลับคืนสู่ความ ไม่มีอะ ไรเหลืออยู่หมดแล้วหรือ” ขณะนั้นความรู้สึก ได้เกิด

ขึ้นทันทีทัน ใด  ใครจะว่าเป็นบ้าก็ยอมรับว่าเป็นจริง ในท่านอาจารย์องค์นี้  เป็นบ้าขนาดตายแทน

ท่าน ได้เลย โดย ไม่มีอุทธรณ์ร้อน ใจ ในชีวิตของตัวเอาเลย  ขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอา 

อะ ไรด้วย ในตัวของเรา  จะ ไม่มีค�าว่า  “เสียดายชีวิต” เลย  จะมีแต่ค�าว่า  “พร้อมอยู่แล้วที่จะพลีชีพ

ทุกขณะ” เท่านั้น  ไม่มีค�าเป็นอุปสรรคเข้ามาแฝง ได้อย่างเด็ดขาด  แต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะ ไร

ท่านก็ ไม่อาจรับ ได้  เพราะ ใน โลกธาตุนี้ต้องเดินทางสายเดียวกัน ไม่มีทางปลีกและออกจากค�าว่า  

“เกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่น ไป ไม่ ได้”  ได้เลย

 การออกเดินทางจากวัดหนองผือเริ่มแต่เวลาประมาณ  ๙  นาฬิกา  มุ่งหน้า ไปพักวัดบ้านภู่

อ�าเภอพรรณนานิคม  จังหวัดสกลนคร  ชั่วระยะก่อน  พอท่านหายเหนื่อยบ้างแล้วค่อยเดินทาง 

ต่อ ไปสกลนคร

  ไปถึงวัดบ้านภู่ราว ๑๗ น. กว่า ๆ   ยัง ไม่มืด  การเดินทางกินเวลาหลายชั่ว โมงเพราะเดิน

อ้อมเขาเพื่อความสะดวกส�าหรับองค์ท่าน  และคนแก่ที่พยายามตะเกียกตะกายตามส่งท่านก็มีมาก

ทั้งหญิงทั้งชาย  พอ ไปถึงวัดบ้านภู่แล้วก็อาราธนาท่านเข้าพักที่ศาลาเตี้ย ๆ   เพื่อสะดวกแก่การ 

ถวายการอุปัฎฐากรักษา  ตลอดประชาชนพระเณรที่มากราบเยี่ยมอาการก็สะดวก

 นับแต่วันอาราธนาท่าน ไปพักที่นั่นอาการมีแต่ทรุดลง โดยล�าดับ  ประชาชนพระเณรก็ 

หลั่ง ไหลมามากเต็ม ไปหมด  ทั้งเช้า ทั้งบ่ายและเย็น  ตลอดกลางคืน  เพราะ ใครก็หิวระหาย 

อยากมาเห็นหน้าและกราบเยี่ยมท่าน  ซึ่งจ�านวนมาก ไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย  ได้ยินแต่ชื่อเสียง

กิตติศัพท์กิตติคุณเล่าลือกันว่า  ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ ในสมัยปัจจุบัน ไม่สงสัยและก�าลังจะ

นิพพานอยู่แล้ว ในเร็ว ๆ  นี้  ใครมีวาสนาก็ ได้เห็นท่าน  ใคร ไม่มีวาสนาก็เกิดมาตายเปล่า  จึงต่าง 

ก็อยากมากราบ ไหว้บูชาพอเป็นขวัญตาขวัญ ใจที่ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับ โลกเขาทั้งคน  อย่า ให้

เสียชาติวาสนา ไปเปล่า ๆ  เลย

 พอเช้าวันหลังท่านก็ถามว่าเมื่อ ไรจะพาผม ไปสกลนคร  ผมมิ ได้ตั้ง ใจจะมาตายที่นี้ต้องพา

ผม ไปสกล ฯ  ให้ ได้  อย่ารอ ไว้นาน  พระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็เรียนถวายว่ารอ ให้ท่านอาจารย์

พอหายเหนื่อยบ้างแล้วก็จะอาราธนา ไปสกล ฯ  ตามความประสงค์  ท่านก็หยุด ไปบ้าง  พอวันหลังก็

เริ่มถามอีก  ท�านองที่เคยถามแล้ว  พระอาจารย์ก็เรียนถวายท่าน  ท่านก็หยุด ไปเป็นระยะ  วันหลัง
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ก็ถามอีก   จะพาผม ไปสกล ฯ เมื่อ ไร   อย่ารอช้าจะ ไม่ทันเวลา  

 ที่อาราธนาท่านมาพักวัดนั้นราว  ๑๐  วัน  นับแต่เวลาล่วง ไป  ๔ – ๕  วันแล้วท่านเร่ง ให้พา

ท่าน ไปสกล ฯ วันหนึ่งหลายครั้ง  พระอาจารย์ทั้งหลายก็นิ่งบ้าง  เรียนถวายท่านบ้าง  ท่านก็เร่ง 

และดุเอาบ้าง  ว่าจะ ให้ผมตายอยู่ที่นี่เชียวหรือ  ผมบอกแล้วแต่ต้นทางก่อนจะมาว่าผมจะ ไปตายที ่

สกลนคร  นี้ก็จวนเต็มที่แล้วรีบพาผม ไปอย่ารอนาน  ใน  ๓  คืนสุดท้ายท่านเร่ง ใหญ่มีแต่จะ ให้พา ไป

สกล ฯ  โดยถ่ายเดียว  เฉพาะคืนสุดท้ายท่าน ไม่ยอมพักหลับเลยและเรียกพระมาด้วยอาการรีบด่วน  

เป็นเชิงบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่า  ท่านจะ ไม่สามารถทรงขันธ์อยู่ต่อ ไปอีก ได้  ให้รีบพาท่าน ไป ใน 

คืนวันนั้นเพื่อทันกับเวลา  นอกจากนั้นยังบอก ให้พระพยุงท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้า ไปทางสกลนคร 

พอออกจากสมาธิก็บอกพระว่า ให้เตรียมพาท่าน ไปสกล ฯ  ในคืนวันนั้น  

 พวกเราต้อง ได้ ไปตามพระผู้ ใหญ่มาเรียนท่านว่า  พรุ่งนี้เช้าจะอาราธนาท่าน ไปสกล ฯ  

ตามความประสงค์  ท่านจึงสงบลงบ้าง  แต่ ไม่ยอมนอนและบอกอย่าง ไม่ปิดบังด้วยว่าผมจวนเต็มที่

แล้ว  จะรอต่อ ไป ไม่ ได้  ถ้า ได้ ไป ในคืนนี้ยิ่งเหมาะ  จะ ได้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งก�าลังเร่งรัดอยู่อย่าง 

เต็มที่  ผม ไม่อยากจะแบกขันธ์ซึ่งเป็น ไฟทั้งกองนี้อยู่นาน  อยากจะปล่อยทิ้งเสีย ให้หายกังวล ในขันธ์

อันเป็นกองแห่งมหันตทุกข์ความกังวลอัน ใหญ่หลวงนี้  ผมจวนเต็มที่แล้ว  พวกท่านยัง ไม่ทราบหรือ

ว่าผมจะตาย ในเร็ว ๆ  นี้  จะเอาผม ไว้ ให้ทรมานขันธ์ โดย ไม่เกิดประ โยชน์อะ ไรอีก  เหตุผลก็ ได้ชี้แจง 

ให้ฟังจนเป็นที่เข้า ใจกันหมดแล้วถึง ได้มาที่นี่  แต่แล้วท�า ไมจึงยังขืนเอาผม ไว้อีกเล่า  ที่นี่เป็นสกล ฯ 

หรือ  ท�า ไม ไม่รีบพาผม ไป  จงรีบพาผม ไปเดี๋ยวนี้  รอ ไว้ท�า ไมกันอีก  คนตายแล้วท�าเป็นปลาร้า 

หรือน�้าปลา ได้หรือ  ผมบอกแล้วว่าเวลานี้ธาตุขันธ์ผมเต็มทนแล้ว  จะทนอยู่ต่อ ไปอีก ไม่ ได้  ยัง ไม่มี 

ใครสน ใจฟัง  และปฏิบัติตามที่ผมบอกอยู่หรือ  ค�าพูดขนาดนี้ยัง ไม่พากันฟังเสียงเลย  แล้วพวกท่าน

จะ ไปหาของจริงจากอะ ไรที่ ไหนกัน  ถ้ายังพากันดื้อทั้งที่ผมยังมีชีวิตอยู่และ ไม่พากันเชื่อฟังต่อหน้า

ต่อตาเช่นนี้  เวลาผมตาย ไปแล้วพวกท่านจะเป็นคนดีมีเหตุผลจากอะ ไร  ค�าพูดทั้งหมดนี้ผมพูด 

ด้วยเหตุผลที่ตรองทราบว่าเป็นความจริงล้วน ๆ  แล้ว  แต่พวกท่านยังขืนดื้อ ไม่ท�าตาม  ผมรู้สึกจะ

หมดความหวังกับพวกท่าน ในอนาคต  ว่าจะเป็นผู้สามารถทรงศาสนา ไป ได้ด้วยความมีเหตุผล  

ได้อย่าง ไรกัน

 ท่านเอาหนักมาก ในคืนสุดท้ายทั้ง ไม่ยอมหลับนอนอีกด้วย  ที่ท่าน ไม่ยอมหลับนั้นอาจเป็น

เพราะเวลาหลับ ไปน่ากลัวจะเตลิดเลยก็ ได้  พวกเราที่อยู่ด้วยกันมากต่อมาก ไม่มี ใครสามารถทราบ

ความมุ่งหมายท่านตอนนี้   เลยต้องเดาเอามาลง   ถ้าผิด ไปจากความจริงก็กรุณาอภัยด้วย
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 ตอนเช้าราว ๗ น. กว่า ๆ   รถแขวงการทางสกลนครก็มารับท่านพอดี  โดยมีคุณแม่นุ่ม  

ชุวานนท์เป็นผู้น�าหน้ามาอาราธนานิมนต์ท่าน ให้ ไปสกลนคร  ท่านก็รับค�าทันที  มีเพียงพูดว่ารถมา

กี่คันจะพอกับพระเณรที่มีจ�านวนมากซึ่งจะติดตาม ไปด้วยหรือเปล่าเท่านั้น  เขาเรียนท่านว่ามีรถมา 

๓ คัน  แม้พระท่าน ไป ไม่หมดก็จะขอมารับท่าน ไปจนหมดทุกองค์ที่ท่านประสงค์จะ ไป  ท่านทราบ

แล้วก็นิ่ง  พอฉันเสร็จแล้วหมอก็เตรียมฉีดยานอนหลับถวายท่านเพื่อกันความกระเทือนเวลารถวิ่ง  

เพราะทาง ไม่ดีเลยสมัยนั้น  ขรุขระเต็ม ไปด้วยหลุมด้วยบ่อ  พอฉีดยาถวายแล้วก็อาราธนาท่าน 

ขึ้นนอนบนแคร่  หามออก ไปขึ้นรถซึ่งจอดรออยู่ฟากทุ่งนาเข้ามารับ ไม่ ได้  หลังจากฉีดยาถวายแล้ว

ราว ๑๐ นาทีท่านก็เริ่มหลับและเริ่มออกเดินทางตรง ไปจังหวัดสกลนคร   ถึง โน้นเที่ยงวันพอดี

 เมื่อถึงสกลนครเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาท่านลงจากรถและขึ้นพักบนกุฎีวัดสุทธาวาส โดย 

ที่ท่านก�าลังหลับอยู่และหลับ ไปจนถึงเที่ยงคืนคือ ๖ ทุ่มจึงเริ่มตื่น  พอตื่นจากหลับขึ้นมา ไม่นานนัก  

ราวตี ๑ น.  อาการที่ท่านเคยพูดซ�้า ๆ  ซาก ๆ   ให้บรรดาลูกศิษย์ที่ชักหูตึงและ ใจสับสนวุ่นวายฟัง 

ก็เริ่มแสดง ให้เห็นชัดขึ้นทุกระยะ  เหมือนจะบอกว่า  นี่นะท่านทั้งหลายเห็นหรือยังที่ผมเคยบอก 

ไม่หยุดปากว่า ให้รีบพาผมมาสกลนคร  จะ ได้รีบปลดปล่อยสิ่งรกรุงรังที่เต็ม ไปด้วยมหันตทุกข์ออก 

ให้หมด ในเร็ว ๆ  ซึ่งบัดนี้เริ่มแสดงอาการขึ้นมาแล้ว  ถ้ายัง ไม่เห็นก็จงพากันดู  และถ้า ไม่เชื่อค�าที่ 

ผมบอกตลอดมาก็จงพากันฟังและดูเสีย ให้เต็มตาและคิด ให้เต็ม ใจ  ที่ผมพูดแล้วกับสิ่งที่ก�าลังเห็น

ประจักษ์ตาอยู่เวลานี้เป็นความจริงดังที่เคยพูด ไว้หรือเปล่า  ต่อ ไปจงอย่าพากันเป็นพระหูกระทะ 

ตา ไม้ ไผ่   ใจ ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ไตร่ตรองดังที่เคยเป็นมาแล้ว  จะเป็นคน ใจจืดจางว่างเปล่าจาก 

สติปัญญาเครื่อง ไตร่ตรองแล้วจะหาทางเอาตัวรอด ไป ไม่ ได้  เรื่องที่ก�าลังเกิดอยู่ขณะนี้เป็นต้นเหตุ  

จงพากันคิดอ่านอย่านอน ใจดังนี้

 ขณะท่ีท่านเร่ิมแสดงอาการลาขนัธ์  คอื  ภารา  หเว  ปจกฺขนธฺา  อนัเป็นกองมหนัตทกุข์  

ใน โลกสมมตุท่ีินกัปราชญ์ท้ังหลาย ไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอกีต่อ ไป  เป็นเวลาดกึสงดัปราศจาก

เสียงและผู้คนพลุกพล่าน  แต่ ไม่นานนักก็เริ่มเห็นครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์  วัด โพธิ – 

สมภรณ์  อุดรธานี  เป็นต้น  ทยอยกันมากุฎีท่าน  ด้วยอาการรีบร้อนนับแต่ขณะที่พระ ไปเรียนข่าว

ท่านอาจารย์ ให้ทราบ  รีบพร้อมกันนั่งอย่างท่านที่เคยเห็นภัยมาแล้วด้วยท่าอันสงบ  แต่ ใจต่างมี

ความรุ่มร้อนอ่อน ใจกระวนกระวาย ไปตามอาการที่ก�าลังแสดงอยู่อย่างสะดุดตาสะดุด ใจ ไม่ลดละ  

ในขณะนัน้  ราวกบัจะเตอืน ให้เห็นชดัว่าจะต้องผ่าน ไปนาท ีใดนาทีหนึง่ ในเรว็ ๆ  นีอ้ย่างแน่นอน  การ 

นั่งดูอาการ  ท่านนั่งเป็นสามแถว  แถวแรกเป็นพระผู้ ใหญ่  มีท่านเจ้าคุณธรรม ฯ เป็นประธาน   

และพระอาจารย์รองล�าดบัออกมาจนถงึสามเณร  ต่างน่ังด้วยท่าอันสงบอย่างยิง่  ตาจบัจ้องมองดู



284

อาการท่าน  ราวกับว่าลืมแล้วหลับ ไม่ลง  ริมตาล่างเยิ้ม ไปด้วยน�้าตาที่สุดจะอดกลั้นด้วยความ

อาลัยอาวรณ์อย่างบอก ไม่ถกู  ต่างตกอยู่ ในตรอกแห่งความสิ้นหวัง  ไม่มีทางแก้ ไข  หัว ใจมีก็สูดลม 

ไปพอถึงวันของเขาเท่านั้น

 องค์ท่านเบื้องต้นนอนสีห ไสยาสน์คือตะแคงข้างขวา  แต่เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเลยค่อย ๆ  ดึง

หมอนที่หนุนอยู่ข้างหลังท่านออกนิดหนึ่งเลยกลายเป็นท่านนอนหงาย ไป  พอท่านรู้สึกก็พยายาม

ขยับตัวกลับคืนท่าเดิม  แต่ ไม่สามารถท�า ได้เพราะหมดก�าลัง  พระอาจารย์ ใหญ่ก็ช่วยขยับหมอนที่

หนุนหลังท่านเข้า ไป  แต่ดูอาการท่านรู้สึกเหนื่อยมากเลยต้องหยุด  กลัวจะกระเทือนท่านมาก ไป   

ดังนั้น การนอนท่าน ในวาระสุดท้าย  จึงเป็นท่าหงายก็ ไม่ ใช่  ท่าตะแคงข้างขวาก็ ไม่เชิง  เป็นเพียง 

ท่าเอียง ๆ  อยู่เท่านั้น  เพราะสุดวิสัยที่จะแก้ ไข ได้อีก  อาการท่านก�าลังด�าเนิน ไปอย่าง ไม่หยุดยั้ง  

บรรดาศิษย์ซึ่ง โดยมากมีแต่พระกับเณร  ฆราวาสมีน้อยที่นั่งอาลัยอาวรณ์ด้วยความหมดหวังอยู่

ขณะนั้น  ประหนึ่งลืมหาย ใจ ไปตาม ๆ  กัน  เพราะจิตพะว้าพะวงอยู่กับอาการท่านซึ่งก�าลังแสดง

อย่างเต็มที่เพื่อถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้ว  

 ลมหาย ใจท่านปรากฏว่าค่อยอ่อนลงทุกทีและละเอียด ไปตาม ๆ  กัน  ผู้นั่งดูลืมกระพริบตา

เพราะอาการท่านเต็ม ไปด้วยความหมดหวังอยู่แล้ว  ลมค่อยอ่อนและช้าลงทุกทีจนแทบ ไม่ปรากฏ  

วินาทีต่อ ไปลมก็ค่อย ๆ  หายเงียบ ไปอย่างละเอียดสุขุม  จน ไม่มี ใครสามารถรู้ ได้ว่าท่าน ได้สิ้น ไปแล้ว

แต่วินาที ใด  เพราะอวัยวะทุกส่วนมิ ได้แสดงอาการผิดปรกติเหมือนสามัญทั่ว ๆ  ไปเคยเป็นกัน   

ต่างคนต่างสังเกตจ้องมองจนตา ไม่กระพริบ  สุดท้ายก็ ไม่ ได้เรื่องพอ ให้สะดดุ ใจเลยว่า “ขณะท่าน 

ลาขนัธ์ลา โลกท่ีเตม็ ไปด้วยความกงัวลหม่นหมองคอืขณะน้ัน”   ดงันี้

 พอเห็นท่า ไม่ ได้การท่านเจ้าคุณธรรม ฯ  ก็พูดเป็นเชิง ไม่แน่ ใจขึ้นมาว่า  “ ไม่ ใช่ท่านสิ้น ไป

แล้วหรือ”  พร้อมกับยกนาฬิกาขึ้นดูเวลา  ขณะนั้นเป็นเวลาตี ๒ นาฬิกา ๒๓ นาที  จึง ได้ถือเวลา 

นั้นเป็นเวลามรณภาพท่าน  พอทราบว่าท่านสิ้น ไปแล้วเท่านั้น  มองดูพระเณรที่นั่งรุมล้อมท่านอยู ่

เป็นจ�านวนมาก  เห็นแต่ความ โศกเศร้าเหงาหงอยและน�้าตาบน ใบหน้าที่ ไหลซึมออกมา  ทั้ง ไอ 

ทั้งจามทั้งเสียงบ่นพึมพ�า ไม่ ได้ถ้อย ได้ความ  ใครอยู่ที่ ไหนก็ ได้ยินเสียงอุบอิบพึมพ�าทั่วบริเวณนั้น 

บรรยากาศเต็ม ไปด้วยความเงียบเหงาเศร้า ใจอย่างบอก ไม่ถูก  เราก็เหลือทน  ท่านผู้อื่นก็เหลือทน  

ปรากฏว่าเหลือแต่ร่างครองตัวอยู่เวลานั้น  ต่างองค์ต่างนิ่งเงียบ ไปพักหนึ่งราวกับ โลกธาตุ ได้ดับลง 

ในขณะเดยีวกบัขณะท่ีท่านอาจารย์ลาสมมตุคิอืขนัธ์ก้าวเข้าสูแ่ดนเกษม  ไม่มีสมมุตคิวามกงัวล ใด ๆ  

เข้า ไปเกี่ยวข้องวุ่นวายอีก  ผู้เขียนแทบหัวอกจะแตกตาย ไปกับท่านจริง ๆ  เวลานั้น  ท�า ให้ร�าพึง 
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ร�าพนัและอัดอ้ันตัน ใจ ไปเสียทุกอย่าง  ไม่มีทางคิดพอขยบัขยายจติทีก่�าลงัว้าวุน่ขุน่เป็นตมเป็น โคลน 

ไปกบัการจาก ไปของท่าน  พอ ให้เบาลงบ้างจากความแสนรกัแสนอาลยัอาวรณ์ท่ีสดุจะกล่าว  ทีท่่าน

ว่าตายทั้งเป็นก็เห็นจะ ได้แก่คน ไม่เป็นท่าคนนั้นนั่นแล

 พอความเงียบสร่างซาลงบ้าง  พระผู้ ใหญ่ก็สั่ง ให้จัดที่นอน ให้เรียบร้อยและอาราธนาท่าน 

 ให้นอนอยู่กับที่ที่ท่านมรณภาพ ไปก่อน  พรุ่งนี้เช้าค่อยพิจารณาปรึกษาหารือกัน ใหม่  หลังจากนั้น

ครูบาอาจารย์พระเณรก็ทยอยกันออกจากห้องท่านลง ไปอยู่ข้างล่างบ้าง  ยังอยู่เฉลียงนอกห้องบ้าง  

มีตะเกียงเจ้าพายุจุดอยู่อย่างสว่าง ไสวทั่วบริเวณ  แต่บรรดาศิษย์กลับมืดมนอนธการเหมือนมืดมิด

ปิดตา  ไม่รู้ทางออกทางเข้า ทาง ไปทางมา  ราวกับถูกวางยาสลบ ให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหน ี

 ไป ไหน ไม่ ได้  บางท่านเป็นลมราวกับจะสลบล้มลงสิ้น ใจ ไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลม  เหมือน 

อะ ไร ๆ  ก็สิ้นสุด ไปตามท่านเสียสิ้นเวลานั้น  เกิดความ โกลาหลอลหม่านแบบ ไม่มี ใครช่วย ใคร ได้

อย่างลึกลับ ในสมาคมมหาวิ โยคพลัดพราก ในยามดึกสงัด ต่างองค์ต่างงุ่มง่ามลูบคล�า ไปตามความ

เซ่อซ่า  ลืมสติสตัง  มิ ได้ก�าหนดทิศทางมืดแจ้งอะ ไรเลย  เพราะอ�านาจความเสีย ใจ ไร้ชิ้นดีที่เกิด

จากความพลัดพรากแห่งดวงประทีปที่เคย ให้ความสว่าง ไสวมาประจ�าชีวิตจิต ใจ ได้ดับวูบสิ้นสุดลง  

ปราศจากความอบอุ่นชุ่มเย็นเหมือนก่อนมา  ราวกับว่าทุกสิ่ง ได้ขาดสะบั้นหั่นแหลกเป็นจุณวิจุณ  

ไปเสียสิ้น  ไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่ง  พอเป็นที่หาย ใจ ได้เลย  มันสุด มันมุด มันด้าน มันตีบตันอั้นตู้  

ไปเสียหมดภายใน ใจ  ราวกับ โลกธาตุนี้ ไม่มีอะ ไรเป็นสาระ  พอเป็นที่เกาะของจิตผู้ก�าลังระหาย 

ที่พึ่ง ได้อาศัยเกาะ   พอ ได้หาย ใจแม้เพยีงวนิาทีหนึง่เลย  

 ทั้งที่สัตว์ โลกทั่ว ไตรภพอาศัยกันประจ�าภพก�าเนิดตลอดมา  แต่จิตเรามันอาภัพอับวาสนา

เอาอย่าง ไรนักหนา  จึงเห็น โลกธาตุเป็นเหมือนยาพิษเอาเสียหมด ในเวลานั้น  ไม่อาจเป็นที่พึ่ง ได้  

ปรากฏแต่ท่านพระอาจารย์มัน่องค์เดยีวเป็นชวีติ จติใจเพือ่ฝากอรรถฝากธรรมและฝากเป็นฝากตาย

ทุกขณะลมหาย ใจเอาเลย  ส่วนพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์สาวกท่าน  ก็ ไม่ปรากฏว่า 

จิตประมาทท่าน  หากแต่ท่านอยู่ลึกตามความรู้สึก ในขณะนั้น   ไม่สามารถอาจเอื้อมรื้อฟื้นขึ้นมา 

เป็นที่พึ่งและเป็นสักขีพยาน ได้อย่าง ใจหวัง  เหมือนท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านอยู่ตื้น ๆ  ทั้งเห็น ๆ   และ

ซึมซาบถึงจิต ใจอยู่ทุกขณะที่ฟังท่านอบรมชี้แจงข้ออรรถข้อธรรม ในเวลาสงสัยเรียนถามท่าน  ไม่ว่า

จะเป็นปัญหาชนิด ใดที่ตน ไม่สามารถแก้ ไข ได้ โดยล�าพัง  พอแบกมาเรียนถวายท่านและท่านเมตตา

อนุเคราะห์ชี้แจง ให้เท่านั้น   เป็นตก ไป ในทันทีทัน ใด   มิ ได้เผาลนหัว ใจอยู่ต่อ ไปนานเลย  
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 นี้เป็นจุดที่สลักลึกลง ในหัว ใจ  ท�า ให้เกิดความกระเทือน ใจมากเวลาท่านพลัดพรากจาก ไป  

เพราะไม่สน ใจคิดว่าจะมี ใครแก้ ได้นอกจากท่านเท่านั้น  แล้ว ใครจะมามีแก่ ใจเมตตาแก้เรา   

และเราจะมีแก่ ใจ ไปเรียนถาม ใครเล่า  นอกจากนับวันจะนั่งกอดเข่าเฝ้าความ โง่และกองทุกข์ของ

ตนอยู่เท่านั้น  ไม่มีทางออกอย่างง่าย ๆ  เหมือนเวลาอยู่กับท่าน  คิด ไปเท่า ไรก็มีแต่ความอัดอั้น 

ตนั ใจท่ีจะหาทางออก โดยล�าพังอย่างปลอดภัย ไร้ทกุข์  ซึง่ ไม่มีทางเอาเลย ในความ โง่ของตนขณะนัน้  

มีแต่ความระบมงมทุกข์อยู่ท่าเดียว  นั่งอยู่เหมือนคนตายสิ้นท่าแห่งความคิดเพื่อเอาตัวรอด  ไม่มี

ความคิด ใดที่จะพา ไปสู่ความปลอด โปร่ง โล่ง ใจ ได้เลย  ลืมเหน็ดลืมเหนื่อย ลืมเวล�่าเวลา  นั่งร�าพึง

แบบคนตายทั้งที่ยังหาย ใจอยู่  ในชีวิตของพระก็เพิ่งมีเพียงครั้งนี้เป็นชีวิตใจที่ขุ่นมัวกลัวทุกข์และ

ว้าวุ่นเอานักหนาที่ปราศจากผู้เมตตาช่วยเหลือ  เป็นชีวิตที่มืดมิดปิดตายหาทางออก ไม่ ได้เอาเลย  

ตาช�าเลือง ไปเห็นองค์ท่านที่นอนปราศจากลมหาย ใจและความรู้สึก ใด ๆ  ด้วยความสงบที ไร  น�้าตา

ร่วงพรู  น�้าตาร่วงพรูอย่าง ไม่เป็นท่าเอาทุกที  ทางภาย ในลมสะอึกสะอื้น ในหัวอกหนุน ให้เกิด 

ความตีบตันขึ้นมาปิดคอหอยแทบจะ ไปเสีย ในขณะนั้น  มีสติระลึกขึ้นมาชั่วขณะว่า  เราจะ ไม ่

ขาด ใจตาย ไปกับท่านเดี๋ยวนี้เสียหรือ  

 พยายามพร�่าสอนตนว่า  ท่านตาย ไปด้วยความหมดห่วงหมดอาลัยอันเป็นเรื่องของกิเลส 

โดยสิ้นเชิง  แต่เราตาย ไปด้วยความห่วงความอาลัยจะเป็นข้าศึกต่อตัวเอง  ความอาลัยเสียดาย 

และความตายของเรา ไม่เกิดประ โยชน์อะ ไรแก่เราและแก่ท่าน  เวลาท่านมีชีวิตอยู่ก็มิ ได้สั่งสอน ให้

เราคิดถึงท่านและตายกับท่านแบบนี้  แบบนี้เป็นแบบที่แฝงอยู่กับ โลกที่เขา ใช้กันตลอดมา  แม้จะ 

มีธรรม ใน ใจอันเป็นสาเหตุ ให้คิดถึงท่าน  แต่ก็ยังแฝงอยู่กับแบบของ โลกที่เคย ใช้กัน  จึง ไม่ค่อย 

เป็นประ โยชน์ส�าหรับนักบวช  เฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราที่ก�าลังมุ่งธรรมขั้น....อยู่อย่างเต็ม ใจ  จึง 

 ไม่ควรคิดอย่างยิ่ง  

 พระพุทธเจ้าท่านตรัส ไว้ว่า  ผู้ ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคต  ผู้ ใด

เห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเราตถาคต  ฉะนั้น ความคิดถึงแบบนี้จึงยัง ไม่เข้ากับธรรมเหล่านี้ ได้สนิท   

ส่ิงที่จะเข้ากัน ได้สนิทคือการปฏิบัติตนตามค�าสอนที่ท่านอาจารย์สอน ไว้แล้วอย่าง ไรด้วยความ 

ถูกต้องแม่นย�า  นั่นเป็นความคิดถึงท่าน โดยถูกต้อง  แม้จะตายเพราะการฝึกทรมานตนตาม 

หลักธรรมก็ชื่อว่าตายอย่างถูกต้อง  ควรคิดและปฏิบัติตนตามแบบนี้จะสมกับว่าเรามาศึกษากับ

ท่านเพื่อเหตุเพื่อผล  อย่าท�าความอาลัยเสียดายท่านแบบ โลกมาขวางธรรม  จะเป็นเสี้ยนหนามแก่

ตัวเปล่า ๆ   จึงพอ ได้สติสตังคิดน้อมเอาธรรมมายับยั้งชโลม ใจที่ก�าลังถูกมรสุมพัดผันทั้งดวง   และ

พอมีชีวิตรอดมา ได้   ไม่จมลงด้วยแบบ ไม่เป็นท่าเสียแต่ครั้งนั้น
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เหตุกำรณ์อัศจรรย์วันมรณภำพจนถึงวันถวำยฌำปนกิจศพท่ำน

 พอรุ่งเช้าทั้งพระผู้ ใหญ่ทั้งข้าราชการทุกแผนก ในตัวจังหวัดทราบข่าวมรณภาพของท่าน

อาจารย์  ต่างก็รีบออกมากราบเยี่ยมศพท่านและปรึกษาหารือกิจการเกี่ยวกับศพท่านว่าจะควร

ปฏิบัติอย่าง ไรเพื่อความเหมาะสมและเป็นการถวายเกียรติ โดยควรแก่ฐานะท่ีท่านเป็นพระอาจารย์

องค์ส�าคัญที่ประชาชนเคารพเลื่อม ใสมากแทบทั่วประเทศ ไทย  พร้อมกับน�าเรื่องท่าน ไปออกข่าว

ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์  เพื่อประชาชนที่เป็นลูกศิษย์และท่านที่เคารพเลื่อม ใส ในท่านซึ่งอยู่ ในที่

ต่าง ๆ   ทั้ง ใกล้และ ไกล ได้ทราบ โดยทั่วกัน  พอข่าวท่านมรณภาพกระจาย ไปถึง ไหน  ทั้งประชาชน

และพระเณรทั้ง ใกล้และ ไกลต่างพากันหลั่ง ไหลมากราบเยี่ยมศพท่านถึงที่นั้น  มิ ได้ขาดนับแต่วัน

มรณภาพจนถึงวันถวายฌาปนกิจศพท่าน  ทั้งที่มากลับและมาค้างคืน  โดยมากที่มาจากทาง ไกล 

ก็จ�าต้องค้างคืนเพราะการคมนาคม ไม่ค่อยสะดวกเหมือนทุกวันนี้

 วัตถุ ไทยทานที่ต่างท่านต่างน�ามาถวายบูชาท่านมีมากต่อมากจนเหลือหูเหลือตา  ไม่อาจ

พรรณนานับ ได้นับแต่วันท่านเริ่มออกมาพักที่วัดบ้านภู่  อ�าเภอพรรณนานิคม  เครื่อง ไทยทานที่ม ี

ผู้ศรัทธา ในท่านน�ามาถวายบูชามิ ได้ขาดเลย  เหมือนน�้าเหมือนท่าที่ ไหลริน ในฤดูฝนฉะนั้น  ตาม

ปรกติเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้มีอติเรกลาภมากอยู่แล้ว  ไม่ว่าท่านจะพักอยู่ ในป่า ในเขาหรือ ในที่

เช่น ไร  ย่อมมีเทวบุตรเทวธิดาผู้ ใจบุญพยายามขวนขวายและด้นดั้นซอกซอนเข้า ไปถวายท่านจน ได้  

ปรกตินิสัยท่านก็เป็นนักเสียสละอยู่แล้ว  มีมา ได้มาเท่า ไรท่านก็บ�าเพ็ญทานสงเคราะห์ ไปเรื่อย ๆ  

ไม่มีค�าว่าตระหนี่ถี่เหนียวหรือเสียดาย ไม่ว่าวัตถุชนิด ไรมีราคาต�่าหรือสูงท่าน ให้ทาน ได้เสมอกัน

หมด  พูดถึงความจนของพระก็น่าจะ ไม่มีท่านผู้ ใดจน ไปกว่าท่าน  การ ได้มาก็รู้สึกเด่นอยู่มาก  แต่

ทางเข้าคือ ได้มากับทางออกคือการบริจาคทานรู้สึกกว้างเท่ากัน  หรือทางออกอาจกว้างกว่าเสียอีก  

เราพอทราบ ได้  เวลา ได้มาแล้ว ไม่กี่วันท่าน ให้ทาน ไปหมด  เวลา ไม่มีมาแต่บาง โอกาสท่านอาจคิด

อยากสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่บ้างตามนิสัย  เป็นเพียงท่าน ไม่ออกปากพูดเท่านั้น ท่าน ไปพักที่ ใดวัดแถว 

ใกล้เคยีงจะ ได้รับการสงเคราะห์ โดยท่ัวถงึ  ฉะนัน้ แม้ท่านมรณภาพแล้วข่าว ไปถงึ ไหนศรทัธาญาต ิ

โยมก็มักจะมาถึงนั้น  พร้อมทั้งเครื่องบริจาคติดตัวมาด้วย  เวลาตั้งศพท่าน ไว้ศาลาวัดสุทธาวาส 

จึงมีท่านผู้ศรัทธามาบริจาคท�าบุญมิ ได้ขาด

 ศพท่านทั้งฝ่ายพระผู้ ใหญ่และข้าราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บ ไว้จนถึงเดือนสาม  ข้างขึ้น 

คือต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๓  ค่อยถวายฌาปนกิจศพท่าน  ด้วยเหตุนี้จึง ได้พร้อมกันจัดหีบถาวรเพื่อบรรจุ

ศพท่าน
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  ในวันต่อมา เวลาบ่าย ๔ โมง  ประชาชนพระเณรจ�านวนมากมายพร้อมกันสรงน�้าศพท่าน 

เสร็จแล้ว ใช้ผ้าขาวพับห่อพันองค์ท่านหลายชั้นภายนอกจีวรที่ครองถวาย  เรียบร้อยแล้วอาราธนา

เข้า ในหีบศพถาวร  หลังจากนั้นคณะศรัทธามากท่าน  มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์เป็นประธาน 

ปรึกษากันตกลงจัด ให้มีการสวดมนต์ถวายท่านทุกคืน  และมีการแสดงธรรมด้วย ในวาระเดียวกัน  

ส่วนหีบศพท่านด้านหน้าปิดด้วยกระจก  เพื่อท่านผู้มาแต่ ไกลยัง ไม่เห็นองค์ท่านประสงค์อยากด ู

ย่อมเป็นความสะดวก   ไม่เสีย ใจว่ามาถึงแล้ว ไม่ ได้เห็นท่าน

 การสวดมนต์ถวายท่านมีประชาชนและพระเณรมาร่วมพิธีวันละมาก ๆ   งานคราวนี้ ได้เห็น 

น�้า ใจพี่น้องชาวสกลนครเรา  ทั้งท่านข้าราชการทุกแผนกตลอดพ่อค้าประชาชนทั่วหน้ากัน  ที่มี

ศรัทธาแข็งแรงและห้าวหาญ ในการบริจาคและเอาการเอางาน ในธุระหน้าที่ ไม่มีความย่อท้ออ่อนแอ

เลย  นับแต่วันท่านอาจารย์ ไปถึงและมรณภาพจนถึงวันงานถวายฌาปนกิจศพท่าน  พี่น้องชาว

สกลนครเราต่างว่ิงเต้นขวนขวายที่จะ ให้พระเณร ได้รับความสะดวก ในปัจจัยสี่และกิจการ ใหญ่ โต 

ที่ขวางหน้าอยู่ ให้ส�าเร็จ ไปด้วยดีและมีเกียรติ  โดย ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นเปลือง ใด ๆ

ทั้งสิ้น  พระมากมายที่มากราบนมัสการเยี่ยมศพท่านอาจารย์ ในระหว่างก่อนจะถึงวันงานเป็นเวลา

สามเดือน  และพระเณรอยู่ประจ�าเพื่อดูแลกิจการจ�านวนเป็นร้อยขึ้น ไป  พี่น้องทั้งหลายมิ ได้ย่อท้อ 

ทัง้ผู ้ใหญ่ผูน้้อยต่างพร้อม ใจกันมศีรัทธา ใส่บาตร  จนกว่าพระเณรจ�านวนมากจะผ่าน ไปหมดทกุองค์

แทบเป็นลม  แม้เช่นนั้นก็ ไม่ยอมลดละความเพียร  คงพร้อมกันพยายาม โดยสม�่าเสมอ  อาหาร

บิณฑบาต ไม่เคยบกพร่องเลย  มีแต่เหลือเฟือตลอดสาย  ไม่ว่าพระเณรจะมาเพิ่มมากเพียง ไร  

ไม่มีวิตกวิจารณ์ว่าอาหารจะบกพร่องขาดเขิน  ผู้เขียนเห็นด้วยตาตัวเองตลอดงานจึงอดที่จะจารึก 

ความดีงามและความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องลงสู่จิต ใจอย่างลึก ไม่มีวันหลงลืม ได้  ผู้เขียน  

ไม่นึก ไม่ฝันว่าจะ ได้เห็นความอด  ความทนทาน  ความเสียสละทุกด้านของพี่น้องดังกล่าวขนาดนี้  

พอเห็นแล้วถึง ใจจ�าติดตาติด ใจ ไม่ลืมเลย  จึงขอชมเชยสรรเสริญพี่น้องชาวสกลนครเรา ไว้ ในที่นี้

ด้วยว่า  เป็นศรัทธาแม่เหล็ก ไม่มีย่อหย่อนอ่อนก�าลังต่อภาระหน้าที่ทุกด้าน ในการนี้  ผู้เขียน 

มีความอบอุ่น ไว้วาง ใจอย่างฝังลึกตลอดมา  นับแต่ ได้เห็นเหตุการณ์ส�าคัญคร้ังนั้นมาแล้วด้วยตา 

ตัวเอง   จึงขอจารึก ไว้ ใน ใจตลอด ไปจนอวสาน   ไม่มีวันหลงลืมเลย

 พระเณรท่ีมาช่วยดูแลงานท่ีควรท�าเพื่อเตรียมรับท่านที่มา ในงาน โดยมีฆราวาสญาติ โยม

เป็นแรงงานก็น่าเห็น ใจทั้งสองฝ่าย  เพราะเพียงระหว่างที่ยัง ไม่ถึงวันงานก็มีพระเณรมากอยู่แล้ว  

ยิ่งถึงวันงานเข้าจริง ๆ   ได้กะการกัน ไว้ว่าทั้งพระเณรและฆราวาสที่จะมา ในงานนี้ต้องเป็นจ�านวน

หมืน่ขึน้ ไป  ฉะนัน้ จ�าต้องพากนัเตรียมจัดท�าปะร�าต่าง ๆ  ทัง้ท่ีพกั  ทัง้ โรงครวั ไว้มากเท่าทีจ่ะมาก ได้  
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เพื่อความสะดวก ในงานซึ่งเป็นงาน ใหญ่และมีประชาชนจะมาร่วมเป็นจ�านวนมาก  โดยเริ่มงาน

ตั้งแต่ท่านเริ่มมรณภาพ ไปจนถึงวันงานก็พอดี 

 พอจวนวนังานจะมาถงึพระเณรและประชาชนนบัวนัหล่ัง ไหลมาทกุทศิทกุทางท้ัง ใกล้ทัง้ ไกล

จนเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับแทบเป็นลม  รบั ไม่หวาด ไม่ ไหว  จวนวนัเข้าเท่า ไร  ยิง่ล้น ไหลกันมา  จนหา 

ที่พัก ให้ ไม่ ได้พอกับจ�านวนคนและพระเณรที่มา  พอถึงวันงานเข้าจริง ๆ   บริเวณวัดทั้งกุฎี  ทั้งป่า

กว้าง ๆ   ในวัดเต็ม ไปด้วยพระเณรที่มาจากที่ต่าง ๆ   มองดูกลดขาวเปรี๊ยะ ไปทั้งป่า  เฉพาะภาย ใน 

วัดสุทธาวาสมีพระเณรทั้งหมด ในวันงาน ๘๐๐ กว่า  ที่พักอยู่ตามวัดต่าง ๆ  พอ ไปมาหาสู่งาน ได ้

สะดวกก็มีจ�านวนมากพอดู  เมื่อรวมพระเณรที่มา ในงานทั้งพัก ในวัดและนอกวัดมีจ�านวน ๑,๐๐๐ 

กว่ารูป  ส่วนฆราวาสญาติ โยมที่พักอยู่ ในวัดก็นับ ไม่ ไหวเพราะเหลือหูเหลือตาที่จะนับอ่าน ได้  ที่พัก

อยู่ตามร่ม ไม้ทุ่งนาก็มีแยะ  ที่พักอยู่ ในตัวเมืองก็มาก  ตาม โรงแรมต่าง ๆ  เต็ม ไปหมด  จน ไม่มี 

โรงแรม ให้พักพอกับจ�านวนคน  เวลามารวม ในงานแล้วนับ ไม่ ได้  เพียงคาดคะเนเอาประมาณ 

หลายหมื่น  แต่แปลกและน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่ ไม่มีเสียงดังสมคนมากมายเหมือนงานทั้งหลาย

ที่เคยมีกัน  ได้ยินเฉพาะเสียงเครื่องกระจายเสียงที่ท�าการ โฆษณาประจ�างาน ในเรื่องต่าง ๆ   ซึ่ง 

เกี่ยวกับงานของวัดเท่านั้น  งานนี้ ไม่มีมหรสพคบงัน ใด ๆ  ทั้งสิ้นเพราะเป็นงานกรรมฐานล้วน ๆ

เคร่ือง ไทยทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธาน�ามาสม โภช โมทนาช่วยเหลือ ในงานนี้ก็อยากจะพูดว่า   

“กองเท่าภูเขาลูกย่อย ๆ  เรานี่เอง”  ข้าวกี่ร้อยกระสอบ  อาหารกี่สิบกี่ร้อย  รถยนต์ที่ต่างท่าน 

ต่างขนมา ๆ  ด้วยก�าลังศรัทธาอย่าง ไม่อัด ไม่อั้น  ผ้าที่น�ามาเพื่อถวายบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลถวาย

ท่านอาจารย์ก็อยากจะพูดว่า  “กอง ใหญ่ยิ่งกว่า โรงงานทอผ้าเสียอีก”  ซึ่งผู้เขียนก็ ไม่เคย ไปเห็น 

โรงงานทอผ้า  เลย ไม่ทราบว่า ใหญ่ โตขนาด ไหน  แต่กองผ้าของคณะศรัทธาทั้งแผ่นดินที่ต่างท่าน 

ต่างน�ามานี้   รู้สึกมากกว่านั้น   จึงกล้าเดาด้วยความกล้าหาญ ไม่กลัวผิด

 ตอนนี้ขออภัยท่านผู้อ่านมาก ๆ   ด้วยผู้เขียนชักเพ้อ ไปเพราะความภูมิ ใจ ใน ไทยทานของ

ท่านนัก ใจบุญทั้งหลาย  ไม่นึกว่าคน ไทยเราจะเป็นนัก ใจบุญถึงขนาดนั้น  เห็นเครื่องแสดงน�้า ใจ 

ออกมาแล้วจึงอัศจรรย์ท่านศรัทธาทั้งหลายมาจนบัดนี้  ว่าคน ไทยเราเป็นนักเสียสละนักคหวัตถุคือ 

นัก ให้ทานอย่าง ไม่อั้น ไม่เสียดาย  ฉะนั้น เมือง ไทยเราแม้จะเป็นเมืองเล็ก ในสายตาของเมือง ใหญ ่

ทั้งหลาย  แต่การเสียสละ ให้ทานด้วยศรัทธาและด้วยความเมตตานี้แม้แต่เมือง ใหญ่ ๆ  ก็สู้ ไม่ ได้   

สมกับเมือง ไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สั่งสอนคน ให้มีความเมตตาต่อกัน  เมือง ไทยเราจึงเป็นเมือง

ของคนมีอัธยาศัยกว้างขวาง ไม่คับแคบตีบตันตลอดมาแต่ดึกด�าบรรพ์  งานนี้ก็เช่นกัน  เป็นงานที่

สมบูรณ์พูนผลเสียทุกอย่างจากบรรดาศรัทธาผู้เสียสละทั้งหลายต่างมาบริจาค ให้ทานอย่าง ไม่อั้น  
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หม้อข้าวหม้อแกงอาหารคาวหวานต่าง ๆ   เห็นแล้วเลยน่ากลัวมากกว่าจะน่าฉันเพราะ ใหญ่ โตมาก  

หิ้วคนเดียว ไม่ ไหวต้องช่วยกันหิ้วหรือหามเข้ามาสู่ปะร�าที่พระท่านฉัน  ท�าเลที่ฉันต้องจัดหลายแห่ง  

แห่งละประมาณ ๓๐ – ๔๐ องค์บ้าง  ๕๐ – ๖๐  องค์บ้าง  ทั่ว ไปหมด  ตามกุฎีพระเถระบ้างแห่งละ 

๙ – ๑๐ องค์  แต่สะดวก ในการจัดแจกอาหารที่ ไม่ต้องจัดส�ารับ ให้วุ่นวายและสิ้นเปลืองส�ารับและ

ถ้วยชาม  เพราะมีแต่พระกรรมฐานเสียมากราว ๙๐ เปอร์เซ็นต์  ที่ต้องจัดส�ารับถวายก็มีพระผู้ ใหญ่

ฝ่ายปกครองและพระผู้ติดตาม ไม่มากนัก  เมื่อยกหม้อข้าวหม้อแกงถวายพระท่านแล้วท่านก็จัด ใส่

บาตรกันเอง  คาว – หวานรวมลง ในบาตร ใบเดียวเท่านั้น  เพราะปรกติท่านเคยฉันส�ารวมอยู่แล้ว  

อาหารมีมากจนเหลือเฟือ  ตลอดงานไม่มีอดอยากขาดแคลนเลย  ด้วยอ�านาจศรัทธาของ

พุทธศาสนิกชนและอ�านาจบารมีท่านอาจารย์มั่นท่านคุ้มครองรักษา  ไม่เคยปรากฏว่ามีการดื่ม 

เหล้าเมาสุราและทะเลาะวิวาทฆ่าตีและฉกลักข โมยปล้นจี้สิ่งของของกันและกันเลย  เมื่อเก็บ 

สิ่งของที่มีผู้ท�าตกหาย ได้ก็น�า ไปมอบ ให้กอง โฆษณา ให้ประกาศหาเจ้าของ  ถ้าเป็นสิ่งของมีค่า 

ผู้ โฆษณาก็ ไม่บอกรูปลักษณะ  เป็นเพียงประกาศ ให้ทราบว่าของมีค่าของท่านผู้ ใดตกหายเชิญมา 

ติดต่อแสดงหลักฐานที่กอง โฆษณา  ถ้ารูปลักษณะตรงกันแล้วก็มอบ ให้เจ้าของ ไป  ถ้าเป็นสิ่งของ

ธรรมดาก็บอกชื่อสิ่งของหรือรูปลักษณะ ให้เจ้าของมารับเอา ไป  ถ้าเป็นเงินก็บอกแต่เพียงว่าเงิน 

ตกหาย  ไม่บอกจ�านวนหรือสิ่งบรรจุเงิน เช่น กระเป๋า เป็นต้น  ให้เจ้าของมาบอกจ�านวนและ 

สิ่งบรรจุเอาเอง   เมื่อบอก ได้ถูกต้องก็มอบ ให้เจ้าของ ไปตามธรรมเนียม

 งานนี้มี ๓ คืนกับ ๔ วัน  และงานนี้เป็นงานที่แปลกและอัศจรรย์เป็นพิเศษ  คือคนมา 

มากต่อมาก  แต่ ไม่มีการส่งเสียงหนึ่ง  ไม่ทะเลาะวิวาทฆ่าตีกันหนึ่ง  ไม่มีการข โมยของกัน 

ล้วงกระเป๋ากันหนึ่ง  เก็บสิ่งของมีค่า ได้ยังอุตส่าห์น�า ไปมอบ ให้เจ้าหน้าที่กอง โฆษณาหนึ่ง  ไม่ม ี

คนดื่มเหล้าเมาสุรามาอาละวาดเกะกะ ในบริเวณงานหนึ่ง  พระเณรก็สงบเสงี่ยมงามตาน่าเคารพ 

เลื่อม ใสหนึ่ง   แต่ละข้อยากจะมี ในงานหนึ่ง ๆ    จึงอดจะเรียกว่าเป็นงานแปลกมิ ได้

 ตอนกลางคืนราว  ๒  ทุ่มมีการสวดมนต์และมาติกาบังสุกุลถวายท่านทุกคืน  และมีการ

แสดงธรรมทุกคืน  ตอนเช้าหลังจากฉันเสร็จแล้วมีการมาติกาบังสุกุล ไปเรื่อย ๆ    ไม่ค่อยมีก�าหนด

เวลาตายตัวนัก  เพราะศรัทธาและพระเณรมีมาก  ถ้าจะรอท�าตามเวลาคง ไม่ทันกับเหตุการณ์   

ดังนั้น จึงเปิด โอกาส ให้ตามแต่ท่านผู้ ใดจะมีศรัทธานิมนต์พระมากน้อย ได้ตามก�าลังและเวลาที่

ต้องการ  การนิมนต์พระจ�าต้องผ่านทางกอง โฆษณา ให้ท�าหน้าที่แทน  ถ้าจะเที่ยวตามนิมนต์เป็น 

 ไม่เจอพระองค์ที่ต้องการ  เพราะพระมากต่อมาก  ที่จ�าต้องนิมนต์ทางการ โฆษณา โดยเห็นว่าเป็น

ความสะดวกกว่าก็เพราะรายชื่อของพระเณรที่มา ในงาน  ทางกองบัญชีพระ ได้จดชื่อและฉายาท่าน
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ไว้พร้อมแล้วแต่ขณะท่านมาถึงวัดทีแรก  ทั้งนี้เนื่องจากกอง โฆษณา ได้ประกาศอยู่เสมอว่าพระเณร 

อาคันตุกะที่เข้ามา ในงานขอนิมนต์ ไปแจ้งรายชื่อและฉายาที่กอง โฆษณาทุกรูป ไป  มีเจ้าหน้าที่

เตรียมรอคอยอยู่พร้อมแล้ว  เพื่อทราบจ�านวนพระเณรที่มา ในงานนี้  เวลานิมนต์ ในกิจธุระจะได ้

ถูกกับชื่อและฉายาของพระเณรองค์นั้น ๆ

 การบิณฑบาตของพระ ในงานนี้  นอกจากวันงานท่าน ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ    แถวนั้นและ ไป 

ในเมือง  วนังานคณะศรัทธาท้ังหลายอาราธนานมินต์ท่านรบับิณฑบาตตามบรเิวณงาน  นอกวดับ้าง 

ในวัดบ้าง   หลายแห่งที่ศรัทธาเตรียม ใส่บาตรท่าน

 งานนี้ท่านท�าพิธีเปิดมีก�าหนด  ๓  คืนกับ  ๔  วัน  ซึ่งเริ่มแต่วันขึ้น  ๑๐  ค�่าเดือน  ๓  ถวาย

ฌาปนกิจศพท่านคืนของวันขึ้น  ๑๓  ค�่าราว  ๖  ทุ่ม  พอรุ่งเช้าของวันขึ้น  ๑๔  ค�่าก็เป็นวันเก็บอัฐิ

ท่าน  ส่วนวันที่และเดือนอะ ไรนั้นจ�า ไม่ค่อย ได้  กรุณาน�า ไปเทียบกับปฏิทินร้อยปีอาจพอทราบ ได้  

การด�าเนินงานเกี่ยวกับมาติกาบังสุกุลอุทิศถวายท่านนั้นเริ่มมาแต่วันเริ่มงาน เรื่อยมาทั้งกลางวัน

กลางคืน  ไม่มีก�าหนดตายตัวดังที่เรียนมาบ้างแล้ว  เพราะท่านที่ศรัทธาจะถวายบังสุกุลก็มีมาก 

ต่อมาก  จะรอ ให้ท�าตามก�าหนดเวลารู้สึก ไม่สะดวก  เพราะท่านที่มา ในงาน โดยมากก็มาจากที่  

ไกล ๆ  กันทั้งนั้น  เมื่อมาถึงควรจะท�า ได้เมื่อ ไรก็ควรเปิด โอกาส ให้บ�าเพ็ญตามความสะดวก  ท่าน 

ผู้ ใดต้องการพระหรือเณรจ�านวนเท่า ไร  ก็ ไปติดต่อกับหน่วย โฆษณา ให้อาราธนานิมนต์ ให้  รู้สึก

เป็นความสะดวกและ ได้ถือปฏิบัติท�านองนี้ตลอดงาน

 ส่วนเมรุเป็นที่บรรจุศพท่าน ได้จัดขึ้น ในบริเวณที่พระอุ โบสถอยู่เวลานี้  รู้สึกสวยงามมาก  

สมเกียรติ  ท�าเป็นจตุรมุขมีลวดลายแปลกประหลาดมาก  ผู้เขียน ไม่ช�านาญ ในรูปลักษณะตลอด 

ชื่อของลวดลายต่าง ๆ   ที่นายช่างผู้ช�านาญงานท�าถวายท่าน  ถ้าจ�า ไม่ผิดวันขึ้น ๑๑ ค�่าเป็นวัน 

อาราธนาท่าน ไปสู่เมรุ  ก่อนหน้าเล็กน้อยบรรดาศิษย์ทั้งพระและประชาชน ได้พร้อมกันท�าวัตร 

ขอขมา โทษท่านเป็นที่เรียบร้อย  หลังจากนั้นก็อาราธนา ไปสู่เมรุ  ตอนนี้คงอดรนทน ไม่ ไหว   

ได้เกิด โกลาหลวุ่นวายกันขึ้นอีกจน ได้  คราวนี้เป็นคณะลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาสหญิงชาย  พอเริ่ม

อาราธนาท่านเคลื่อนที่ ไปสู่เมรุ  ต่างก็มีอากัปกิริยาที่ ไม่ค่อยแจ่ม ใสขึ้นมา ในขณะนั้น  น�้าหูน�้าตา

กิริยาเศร้า โศกและเสียงร้อง ไห้เริ่มแสดงออกเป็นล�าดับ  นับแต่ขณะท่านเคลื่อนจากที่ ไปสู่เมรุรู้สึก

วุ่นวายสับสนพอดู ในสังคมแห่งความวิ โยคพลัดพรากจาก ไปแห่งท่านผู้มีบุญหนาเมตตาราวกับ

มหาสมุทรสุดขอบเขต ไม่มีประมาณ  บรรดาลูกศิษย์บริวารต่างร้อง ไห้ด้วยความอาลัยเสียดาย  

เพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ในการพลัดพรากจากร่างกายหายสูญความสมมุติที่เคยก่อภพก่อชาติ 
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พา ให้ ได้นามว่าเกิดแก่เจ็บตาย  ต่อกันเป็นสายยาวเหยียด ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย  ท่านอาจารย์ ได้

ท�าลายกงกรรมของวัฏฏจักรเสียสิ้นแล้ว  บัดนี้ก้าวเข้าแล้วสู่เมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพาน  

ไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับกองสังขารอันเป็นสถานที่หลั่งน�้าตาอีกต่อ ไป

 บรรดาลูกศิษย์ที่ร ้อง ไห้ถึงท่านครั้งนี้เพราะความเคารพรักเสียดายที่ ได้เคยประสิทธิ์

ประสาทธรรม โสรจสรงประพรมดวง ใจ ให้หายง่วงเหงาเมามัว  พอมีสติระลึกบาป – บุญ ได้ก็ระลึก

ถึงพระคุณท่าน  อยาก ได้ ไว้เป็นแก้วบูชาเป็นขวัญตาขวัญ ใจต่อ ไปอีก  แต่เมื่อสุดวิสัยจะห้าม ได ้

จึงขอถวายน�้า ใจเป็นความอาลัยรักด้วยน�้าตาเป็นเครื่องสักการบูชาว่าคณะลูกศิษย์เหล่านี้บุญน้อย

แต่ยังมีวาสนาบารมี ได้มาพบเห็น ในคราวพลัดพรากจาก ไปของท่านผู้มหาคุณทรงบุญหนักศักดิ์เป็น

ผู้สิ้นกิเลสถึงความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยปัจจุบันที่แสนหา ได้ยาก  นาน ๆ  ถึงจะ ได้พบเห็นเป็น

ขวัญตาขวัญ ใจที่ ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่ง  แม้ท่าน ได้ผ่านพ้นกองทุกข์ ในสงสารถึงพระนิพพาน 

อันเป็นบรมสุขแล้ว  ก็ขออาราธนาเมตตา โปรด โสรจสรงมวลสัตว์ผู้ยากจนซึ่งก�าลังตกอยู่ ในความ

สุดวิสัย ได้แต่พากันร้อง ไห้พิ ไรร�าพันถึงอยู่เวลานี้บ้างเถิดเจ้าพระคุณบุญล้นฝั่งซึ่งฝังเพชร ไว้ ในหัว ใจ  

เมื่อ ใดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะพอมีทางรอดตาข่ายแห่งมาร ได้มีวาสนาถึงพระนิพพานตามพระคุณ

ท่าน  ก็ ไม่มีทางทราบ ได้  เพราะกรรมหนักกรรมหนาเกิดมาอาภัพวาสนาจึงเพียง ได้มาชมบารมี

พระคุณท่านเป็นขวัญ ใจ  บูชา ไว้ด้วยน�้าตา  ดังที่เป็นอยู่ขณะนี้แล  เหล่านี้เป็นค�าร้อง ไห้วิงวอน

ปรารถนาของพุทธบริษัททั้งหลายที่แสนอาลัยเสียดาย  ในความพลัดพรากจาก ไปของท่าน  จนศพ

ท่านที่อาราธนาเข้าสู่เมรุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อาการที่น่าเวทนาสงสารเหล่านั้นจึงค่อย ๆ  สงบลง  

 พอ ได้เวลาที่ก�าหนด ไว้ ๖ ทุ่ม  คือเที่ยงคืนก็พร้อมกันเริ่มถวายเพลิงจริง  แต่ผู้คน ในขณะนั้น

ประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันจนจะหาทางเดิน ไม่ ได้  เพราะต่างคนต่างมุ่ง

อยากดูอยากเห็นท่าน ในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ใจ ไปนาน  ฉะนั้น จึงพากันเฝ้ารออยู ่

จนถึงเวลาท่ีก�าหนด ไว้  พอถึงเวลาถวายเพลิงจริงท่าน  ขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาด 

ย่อม ๆ   ไหลผ่านเข้ามาและ โปรยละอองฝนลงมาเพียงเบา ๆ   พร้อมกับขณะที่ ไฟเริ่มแสดงเปลว  

และ โปรยอยู่ประมาณ ๑๕ นาที  เมฆก็ค่อย ๆ  จางหาย ไป ในท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งแสง

พระจันทร์ข้างขึ้น  จึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดจะเดา ได้ถูก  ว่าท�า ไมจึง 

ดลบันดาล ให้เห็นเป็นความแปลกหูแปลกตาขึ้นมา ในท่ามกลางความสว่างแห่งแสงเดือนเช่นนั้น  

เพราะปรกติฟ้าก็แจ้งขาวดาวสว่าง ในฤดูแล้งธรรมดาเราดี ๆ  นี่เอง  แต่พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ  ก็มีเมฆ

ลอยมาและมีละอองฝน โปรยปรายลงมาท�า ให้แปลกตาสะดุด ใจระลึก ไว้ ไม่ลืมจนบัดนี้  เหตุการณ์

ทั้งนี้บรรดาท่านที่อยู่ ในวงงานขณะนั้น   ไม่มี ใครกล้าปฏิเสธ ได้ว่า ไม่จริง  เรื่องมิ ได้เป็น ไป ในท�านอง
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นั้น  เป็นแต่ผู้เขียนอุตริขึ้นมาเอง  เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้เขียนประสบมาเองอย่างประจักษ์ตาและ

สะดุดใจตลอดมา  พอท่านที่อยู่ ในวงงานขณะนั้น ได้อ่านตอนนี้  อย่าง ไรต้องเพิ่มความจ�าและความ

สะดุด ใจขึ้นมา ในทันทีว่าเหตุการณ์ ได้เป็นอย่างนั้นจริง ๆ

 การถวายเพลิงท่านมิ ได้ถวายด้วยฟืนหรือถ่านดังที่เคยท�ากันมา  แต่ถวายด้วย ไม้จันทน์ที่มี

กลิ่นหอม  ซึ่งบรรดาศิษย์ท่านผู้เคารพเลื่อม ใส ในท่านสั่งมาจากฝั่งแม่น�้า โขงประเทศลาวเป็นพิเศษ

จนเพียงพอกับความต้องการและผสมด้วยธูปหอมเป็นเชื้อเพลิงตลอดสาย  ผลเป็นความเรียบร้อย

เช่นเดียวกับที่เผาด้วยฟืนหรือถ่าน  นับแต่ขณะเริ่มถวายเพลิงท่าน   ได้มีกรรมการทั้งพระและ

ฆราวาสคอยดูแลกิจการอยู่เป็นประจ�าตลอดงานนั้น  และมีการรักษาอยู่ตลอด ไปจนถึงเวลาเก็บ 

อัฐิท่าน

 เวลา ๙ น. ของวันรุ่งขึ้น  ก็เริ่มเก็บอัฐิท่านและแจก ไปตามจังหวัดต่าง ๆ  ที่มีผู้มา ในงานนี้  

เพื่อน�า ไปเป็นสมบัติกลาง  โดยมอบกับพระ ในนามของจังหวัดนั้น ๆ  เชิญ ไปบรรจุ ไว้ ในสถานที ่

ต่าง ๆ  ตามแต่จะเห็นควร  ส่วนประชาชนก็มีการแจกเหมือนกัน  แต่คนมากต่อมาก ไม่อาจปฏิบัติ ได้ 

โดยทั่วถึง  เท่าที่จ�า ได้ผู้มา ในนามของจังหวัดนั้น ๆ  และ ได้รับแจกอัฐิท่าน ไปมี ๒๐ กว่าจังหวัด   

ตอนเก็บอัฐิท่านเพิ่งผ่าน ไปนั้นก็น่าสงสารประชาชนอย่างพูด ไม่ออกบอก ไม่ถูกอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งท�า 

ให้ประทับตาประทับ ใจอย่างมาก  คือพอคณะกรรมการเก็บอัฐิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้น  ผู้คน

หญิงชายต่างชุลมุลวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเถ้าและถ่านที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้ว ไปสักการบูชา  

ได้คนละเล็กละน้อย  จนสถานที่นั้นเตียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน�้าและเช็ดถู ให้เกลี้ยงเสียอีก  พอ 

ได้ออกมาแล้วต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่ม ใส ใจดีอย่างบอก ไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอย ในขณะน้ัน   

มองดู ในมือต่างคนต่างก�าแน่นราวกับจะมี ใคร ๆ  มาแย่งชิงเอาดวง ใจ ในก�ามือ ไปเสียฉะนั้น  นี้เป็น

เหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่ง  ไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมา ในงานท่าน

อาจารย์มั่นครั้งนี้  แล้วยังครั้งสุดท้ายแถมเข้า ไปอีก  คือก่อนจะพากันกลับ ไปถิ่นฐานบ้านเรือน 

ของตน ๆ   โดยมากพากัน ไปกราบลาท่านอาจารย์ที่เมรุซึ่งเป็นความมั่น ใจว่าท่านย้ายจากศาลา ไป

อยู่ที่เมรุแล้ว  ขณะก้มกราบท่านถึงวาระที่สามจบลงต่างพากันนั่งนิ่ง ไปครู่หนึ่ง  เป็นลักษณะร�าพึง

ร�าพันด้วยความอาลัยเสียดายอย่างสุดซึ้ง  แล้วแสดงการ ไว้อาลัยด้วยน�้าตาสะอึกสะอ้ืนอย่างน่า

สงสาร  คิดถึง ใจเรา ใจท่านท่ีมคีวามรู้สกึคดินกึและกตัญญกูตเวที ในท่านผูท้รงพระคณุอย่างล้นพ้น  ก็

อดที่จะกลั้นความอาลัยเสียดาย ไว้ ไม่ ได้เช่นเดียวกัน  พอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้า โศก

หน้าชุ่มด้วยน�้าตา  คณะนี้ก็ก้าวเข้า ไปกราบลาท่านด้วยกิริยาท่าทางของคนท่ีมีความจงรักภักดี 

และเศร้า โศกเพราะความวิ โยคพลัดพรากแห่งสิ่งที่เทิดทูนบนหัว ใจ ได้จาก ไป ไม่มีวันกลับคืน  เป็น 
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ความสับเปลี่ยนเวียนกัน ไป – มาอยู่ที่บริเวณเมรุท่านเป็นช่ัว โมง ๆ   กว่าเรื่องที่น่าสงสารสังเวชจะ

สงบลง   จึงท�า ให้ปลงธรรมสังเวชอย่างติดตาติด ใจตลอดมา

 รวมความแล้ว ใจเป็นธรรมชาติที่ ใหญ่ โตกว่าอะ ไร ใน โลก  เรื่องและอาการทั้งหลายที่เป็นมา

เหล่านี้เป็นสาเหตุมาจาก ใจอันเป็นรากฐานส�าคัญ  ประชาชนพระเณรจ�านวนหมื่น ๆ  ที่มา ในงานนี ้

ก็เรื่องหัว ใจพา ให้มา  ท่านอาจารย์ที่เป็นจุดดึงดูดจิต ใจของประชาชน  ก็ขึ้นอยู่กับท่านเป็น ใจที่

บริสุทธิ์หรือเป็นธรรมทั้งดวงซึ่ง ใคร ๆ  ปรารถนากันทั่ว โลก  จึงเป็นเครื่องดึงดูดจิต ใจของคนผู้รู้จัก

บุญ – บาป ให้คิดอยากมากราบ ไหว้บูชาท่าน  แม้ ไม่ ได้ส่วนกุศลชนิดตักตวงเอาตาม ใจหวัง ก็ยังพอ

เป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อภพแห่งความเป็นมนุษย์อย่า ให้ขาดสูญสิ้นซาก ไปเสียทีเดียว  ยังดีกว่าเป็น

คนหน้าด้าน ไปแย่งเกิด ในก�าเนิดสัตว์นรกและสัตว์เดียรัจฉานเป็นร้อยเป็นพันชนิด ไม่มีประมาณ  

เสวยความทุกข์ทรมาน ในภพนั้น ๆ  ตลอดอนันตกาล  ไม่มีวันหลุดพ้น ไป ได้  ซึ่งเป็นการเกิดมา 

เหยียบย�่าซ�้าเติมตัวเอง ไม่มีชิ้นดี  พอเป็นที่ยึดที่อาศัย ได้ ในภพหนึ่ง ๆ  บ้างเลย  ที่เรียกว่าเป็นคน 

หมดหวัง  

 ด้วยเหตุนี้เร่ือง ในสากล โลกจึงรวมลงที่ ใจเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรน้อย ใหญ่ ให้สิ่งทั้งหลาย

หมุน ไปตามวิถีทางเดินของ ใจที่หนัก ไป ในทาง ใด  ถ้า ใจหนัก ไป ในทางดีทุกสิ่งที่ท�าลง ไปย่อม ให้ผล

เป็นสุข โดยสม�่าเสมอทั้งปัจจุบันและอนาคต  ปรากฏแต่ความมีหวังและสมหวังเรื่อย ไป ไม่ขัดสน 

จนตรอก  จะออกซอก ไหนซอย ใดก็เป็นซอกเป็นซอยที่คอยอ�านวยความสะดวกปลอดภัย ให้ผู้เป็น

เจ้าของ ได้รับความสุขความเจริญเสมอ ไป  จนถึงแดนแห่งความสมหวัง  คือเกิดทุกภพทุกชาติมีแต่

ความสมหวังตลอด ไป  ดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อม ใสและระลึกถึงท่าน  เป็นขวัญ ใจอยู ่

เวลานี้เพราะ ใจท่านเป็น ใจกุศลแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดที่คนทั้งหลายสรรเสริญท่านอย่างสมเกียรติ

ว่าท่านปรินิพพาน  ก็มีอยู่มาก  ค�าว่าปรินิพพานนี้จะมี ได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะ โดยสิ้นเชิง

แล้วเท่านั้น  ท่านสิ้นความสืบต่อแห่งสังขาร ไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวิตอยู่  โลกทั้งหลาย 

เรยีกว่า ‘ตาย’ แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหนัต์ท่านตาย โลกเรียกว่า ‘ปรนิิพพาน’  ท่านอาจารย์ม่ัน 

ก็มีคนถวายเกียรติท่านว่า ‘ปรินิพพาน’ มากเหมือนกัน  ผู้เขียน ไม่มีเหตุผลที่ควรจะน�ามาคัดค้าน   

จ�าต้องยอมจ�านนและอนุ โมทนาตามค�าที่ โลกถวายเป็นเกียรติท่าน ในวาระสุดท้าย  เพราะเท่าที่เคย

ได้อยู่และรับ โอวาทท่านตลอดมา  เป็นเวลานานปีพอสมควร  ก็ ไม่มีที่ค้านธรรมท่าน ได้เลย  นอกจาก 

ท�า ให้ซ้ึง ใจอย่างบอก ไม่ถูกว่าเป็นอมตธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมาจาก ใจที่บริสุทธิ์จริง ๆ  เท่านั้น   

ฉะนั้น ใจประเภทนี้จึงหา ไม่มี ใน โลกมนุษย์ปุถุชนเรา  ร้อยทั้งร้อยก็ ไม่มีเจอเลย  ถ้าต้องการเจอก ็

จ�าต้องพยายามช�าระแก้ ไข ใจของปถุุชน ให้กลายเป็น ใจอริยชนขัน้สดุยอดขึน้มา  ใจดวงนัน้อยูท่ี ่ไหน 
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ก็อยู่อย่างอริยจิต  อริยธรรม  ตลอดเวลา  อกาลิ โก  

 ทีว่่า ใจเป็น ใหญ่กว่าส่ิงท้ังหลาย ใน โลก  นัน้คอื ใจเป็นผูป้กครองสมบัตท้ัิงมวล  แต่สิง่ทัง้หลาย

ดงักล่าวจะดหีรือชัว่ต้องข้ึนอยูกั่บ ใจผู้เป็น ใหญ่และรบัผดิชอบ  ถ้า ใจพาชัว่  โลกแม้จะ ใหญ่ โตเพยีง ไร 

ก็มีทางบรรลัย ได้อย่าง ไม่มีปัญหา  ดังนั้น ใจจึงควร ได้รับการอบรมหรือศึกษาพอจะปกครองตัว

ปกครอง โลก ให้เป็น ไป โดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควร  ตัวก็เป็นบุคคลน่าอยู่  ไม่เดือดร้อน

ร�าคาญ   โลกก็เป็น โลกน่าอยู่   ไม่เป็น โลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกิน ไป

 พอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่าน ไปแล้ว  ปรากฏว่าพระเณรสายของท่านมีความกระวน 

กระวายระส�่าระสายมากพอดู  เพราะปราศจากที่พึ่งที่ยึดทาง ใจ  ระเหเร่ร่อน ไปทางทิศ ใต ้

ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้น  เพราะความร้อนรุ่มกลุ้ม ใจ  เหมือนพ่อ – แม ่

ตายจาก  มแีต่ลูกก�าพร้าตัวเล็ก ๆ   ไม่มคีวามรูค้วามสามารถปกครองตน ได้ฉะนัน้  วงคณะปฏบัิตสิาย 

ของท่านรู้สึกสั่นสะเทือน ไปมาก ในระยะที่ผ่าน ไป ใหม่ ๆ   กว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลัก 

เป็นฐาน ได้  ก็นับว่าพอเห็น โทษแห่งความ ไม่มีครูอาจารย์มากพอดู  ฉะนั้น การผ่าน ไปของ 

ครูบาอาจารย์องค์มีคุณสมบัติส�าคัญแต่ละองค์มิ ใช่เรื่องเล็กน้อย  เป็นความสะเทือน ในวงพระสงฆ์ 

และผู้ปฏิบัตินั้น ๆ  มาก  จนอาจพูด ได้ว่า  แผ่นดินถล่ม ไปพักหนึ่ง  ถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถ

ตั้งตัว ได้ด้วยข้อปฏิบัติและทางจิต ใจก็พอทรงตัวและทรงหมู่คณะ ไว้ ได้ ไม่เดือดร้อนและเหลว ไหล 

ในกาลต่อ ไป  

 การสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดี ไม่ว่าทางครอบครัว  สังคม  บริษัท  ห้างร้าน  วงราชการ

งานแผ่นดินแผนกต่าง ๆ   และคณะสงฆ์  ตลอดวงพระปฏิบัติทุก ๆ  แขนง  ย่อมเป็นความสูญเสีย 

อัน ใหญ่หลวง ไปตาม ๆ  กัน  ผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคต  จึง ไม่ควร 

นิ่งนอน ใจ ในการเตรียมตัวเตรียม ใจ ไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่าง ๆ   ที่จะต้องประสบอยู่ โดยดี ในวัน

หรือเวลาหนึ่งแน่นอน  ผู้เขียน ได้เห็น โทษครั้งยิ่ง ใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพผ่าน ไป

เพียงองค์เดียวเท่านั้น  แต่ ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซา

เหงาหงอยและอยากจะพูดว่าล้มละลาย ไปตาม ๆ  กันมากมาย  ทั้งนักบวชและฆราวาส  จน ไม่อาจ

ประมาณ ได้  เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ส่วนมั่นคง ได้ถูกท�าลายลง  ส่วนอื่น ๆ  ก็พลอยเสียหาย ไปด้วย

ฉะนั้น  ผู้เขียน ได้รับความกระเทือน ใจอย่างหนักมาแต่ครั้งนั้น  จึงท�า ให้หวั่นวิตกต่ออนาคตของ 

พระเณร ในวงปฏิบัติที่ขาดครูอาจารย์ผู้ ให้ความร่มเย็น  ว่าเป็นทาง ไหลมาแห่งความเสื่อมเสีย ได้

อย่างง่ายดาย  ถ้า ไม่รีบเร่งตักตวงเสียแต่ขณะนี้ที่ก�าลังมีครูอาจารย์คอยแนะน�าสั่งสอนอยู่  เวลา
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ท่านจาก ไปตัวเราเองแม้ยังมีลมหาย ใจอยู่  แต่ ไม่มีหลักยึดก็เท่ากับตายทั้งเป็น  

 ผู้เขียน ได้เคยเห็น โทษของตัวที่ ไม่เป็นท่ามาแต่ครั้งนั้นแล้วว่าเหลวจริง ๆ  ด้วยมรสุมประดัง

กันเข้าพัดผันดวง ใจ  มรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมดที่พึ่งแล้ว  ลูกหนึ่งพัดมาว่าต่อ ไปนี้เราจะพึ่ง ใคร  

ลูกหนึ่งพัดมาว่าท่าน ไปแล้วสบายหายห่วง  ส่วนเรายังอยู่แต่ลมหาย ใจ  แต่ ใจเหมือนคนตายแล้ว

เพราะขาดหลักยึดและขาดอย่างหมดหวังเคว้งคว้างเกาะอะ ไร ไม่ติดเลย ลูกหนึ่งพัดมาว่าอะ ไร ๆ  

มันจะสุดจะสิ้น ไปตามท่านเสียแล้ว  ลูกหนึ่งว่าต่อ ไปนี้เราจะอยู่กับ ใคร  พ่อก็จาก ไปเสียแล้ว   

ลูกหนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวล่มจมของเราเสียแล้วหรือจึงพอจะตั้ง ไข่  พ่อก็มาตายจาก  กรรมเราหนัก

เอาเสียจริง ๆ   คราวนี้  ลูกหนึ่งอุทานออกมาว่า  โอ้ โฮ เจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้ 

เชียวหนอ  ลูกหนึ่งว่าตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วย ระหว่างกิเลสกับ 

ธรรมก�าลังรบกันอย่างเต็มก�าลัง  มีท่านอาจารย์เป็นผู้เมตตาช่วยอุบายการรบอยู่ทุกเวลา  ต่อ ไป 

 ใครจะมีแก่ ใจมาเมตตาช่วยเหลือเราอีก  เรา ไม่เคยมีความทุกข์จนหาทางออก ไม่ ได้เหมือนคราวนี้  

นี้เป็นคราวตกนรกหลุมความหมดหวังพัดผันหัว ใจ ให้ขาดดิ้นสิ้นความหมาย  ยัง ไม่ตายแต่ท�า ให ้

สิ้นความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้  

 ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้เขียน   ในคร้ังท่านอาจารย์มั่นมรณภาพลง ไป  ท�า ให ้

เข็ดหลาบกราบ ไหว้   ไม่อยาก ให้วงคณะปฏิบัติต้องประสบความทุกข์ทรมาน  ดังที่เคยประสบ 

มาแล้วทั้งที่ยัง ไม่มีหลักยึดพอจะพึ่งตัวเอง ได้  จึง ได้พยายามเตือนหมู่คณะเสมอมา  กลัวว่าจะ 

นอนหลับทับสิทธิ์ที่ควรจะ ได้จะถึงจนเกิน ไป  บทเวลาตะวันอัสดงคตแล้ว  จึงจะวิ่งหาที่พึ่งเพื่อ 

หลบซ่อนผ่อนคลาย  กลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้ว  ไม่ประสงค์จะ ให้หมู่คณะพบเห็น 

ด้วยอีก  จึงรีบช่วยตักเตือน ให้พากันรีบเร่งความเพียรเวลาเดือนยังสว่าง ไสว  ใจยังก�าลังเอางาน  

สังขารก็ก�าลังอ�านวย  แม้เจ้าตัวประสงค์ความร�่ารวยศีลธรรมตลอดมรรคผลนิพพานก็ยังพอท�า ได้   

ไม่เป็นคนทุกข์ ไร้เข็ญ ใจทั้งที่สมบัติมีอยู่เต็ม โลกตลอดมา

อัฐิท่ำนพระอำจำรย์มั่นกลำยเป็นพระธำตุ

 เมื่อต่างท่านที่ ได้รับแจกอัฐิท่านอาจารย์ ไปแล้ว  ต่างก็เชิญ ไป ไว้ ในสถานที่ควรของตน ๆ   

เพื่อสักการบูชาแทนองค์ท่าน  หลังจากนั้นเรื่องก็ค่อยเงียบหาย ไปเพราะต่างคนต่างพรากจากกัน 

ในคราวเป็น  ไปสู่ถิ่นฐานบ้านช่องของตน  จนกาลล่วง ไปแล้ว ๔ ปี  คุณวัน คมนามูล  เจ้าของร้าน  

ศิริผลพานิชและ โรงแรมสุทธิผล  จังหวัดนครราชสีมา  ไปถวายผ้าป่าจังหวัดสกลนคร  ได้รับแจกอัฐิ
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ส่วนบนของท่านอาจารย์มั่นชิ้นหนึ่งจากเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส  ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มรณภาพ 

กลับมาถึงบ้าน ได้เชิญอัฐิช้ินนั้นรวมลง ในผอบอันเดียวกันกับที่บรรจุอัฐิท่านพระอาจารย์อยู่แล้วแต่

สมัย ได้รับแจกมาจากงานศพท่าน  พอเปิดผอบออกเท่านั้น  สิ่งที่ ไม่เคยคาดฝันก็ปรากฏขึ้น ใน 

ผอบนั้น คืออัฐิชุดแรกที่ ได้รับแจก ไปจากงานศพท่าน ได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมด  เจ้าของเกิด

ความอัศจรรย์จนตัวแทบลอย  เมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึง ให้คนรีบ ไปดูอัฐิส่วนที่เก็บ ไว้ โรงแรม

สุทธิผลอีก  ที่นั้นก็กลายเป็นพระธาตุเช่นกันอีก  รวมทั้งสองแห่งจึงเป็นพระธาตุ ๓๔๔ องค์  ยัง 

เหลือติดผอบอยู่บ้างเป็นผง ๆ  เล็กน้อย  ต่อมา ไม่นานนักจ�านวนผงนั้นก็ ได้กลายเป็นพระธาตุเสียจน

หมดอีก  จึงรวมเป็นพระธาตุจากอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่น ๓๔๔ องค์  นี้เป็นรายแรกที่ปรากฏ

ความอัศจรรย์จากอัฐิกลายเป็นพระธาตุ

 จากนั้นเรื่องก็เล่าลือ ไปทุกหนทุกแห่ง  ผู้คนทราบถึง ไหนก็มาขอพระธาตุกับคุณวัน ไป 

สักการบูชากันถึงนั้น  คุณวันเองก็เป็นคนมีนิสัย ใจบุญอยู่แล้วจึงเห็น ใจท่านที่มาขอและแจกกัน ไป

คนละเล็กละน้อย  คือคนละ ๑ องค์บ้าง  ๒ – ๓ องค์บ้าง  ผู้เขียนคุณวันก็ ได้กรุณา ให้ ไปสองครั้ง   

ครั้งแรก ๕ องค์  ครั้งที่สอง ๒ องค์  รวมเป็น ๗ องค์ด้วยกัน  พอ ได้มาแล้วก็ โฆษณา ใหญ่ว่าตัว ได้

ของดีมา  ได้ของดีมา  ปาก ไม่เป็นสุข  เป็นสุขเฉพาะ ใจ  คือดี ใจที่ ได้อัฐิจากคุณวันมา  สุดท้ายก็มา

เสียเปรียบ  (ต้องขออภัยเรียนอย่างตรง ไปตรงมา)  ผู้หญิงเรียบวุธ ไปเลย  แต่ชอบกลที่ ไม่มีเสีย ใจ

เลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบ  จากนั้นปากก็เป็นสุข ไม่มีอะ ไร โฆษณาอีก  คือพอ ได้ยินว่า ได้ของดีมา 

 ใครก็ขอดูซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นขณะนั้น  คนนั้นก็ขอดูก็หยิบ ให้ดู  หยิบ ให้ดูจนหมดทุกองค์  พอดู

เสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลย  คนนี้ก็ขอเอาเลย  พร้อมกับห่อกันมุบมิบ  แล้วทีนี้ ใครจะกล้าขอคืนล่ะ

ถ้า ไม่อยากเสียเปรียบสองซ้อน  เรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่มิ ได้มีพระธาตุท่านอาจารย์มั่นติดตัวมาจน

บัดนี้  ทราบภายหลังว่า  คุณวันเองก็แบ่ง ให้ท่านที่มาขอ ไปสักการบูชาแทบ ไม่มีเหลือแล้ว  เลย  

ไม่กล้า ไปรบกวนอีก

 เท่าที่ทราบอัฐิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุที่ร้านคุณวัน  นครราชสีมา  เป็นแห่งแรก 

หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ  กลายเป็นพระธาตุเรื่อย ไป ไม่ว่าที่ ไหน  ใครบูชา ไว้ที่ ไหนก็กลายเป็นพระธาตุ

ขึ้นมาเป็นล�าดับ  จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็น ไปเรื่อยๆ  แต่เป็นกันอย่างมุบมิบซุบซิบเฉพาะครัวเรือน 

ไม่กล้าบอก ให้ ใครทราบ  เกรงจะถูกขอ  เพราะเป็นของหายากและคุณค่าสูง ไม่มีประมาณ  อาจ 

พูด ได้ว่าผู้ ไม่มีนิสัยวาสนาเกี่ยวกับท่าน  ก็ยากจะ ได้พระธาตุท่านมา ไว้บูชา  กรุณาดูแต่ผู้เขียน 

ซึ่ง ได้มาแล้วยัง ไม่มีวาสนารักษาท่าน ไว้ ได้   ต้อง ให้ท่านผู้อื่น ไปรักษาแทนสบาย ไปเลย
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 พระธาตุท่านอาจารย์มั่นยังเป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์อยู่หลายอย่างคือ  พระธาตุ ๒ องค์ 

เจ้าของอธิษฐานขอ ให้เป็น ๓ องค์เพื่อครบรัตนะ คือ พุทธ ธรรม สงฆ์ ก็กลายเป็น ๓ องค์ ได ้

จริง ๆ  ผู้มีอยู่ ๒ องค์อธิษฐานขอ ให้เป็น ๓ องค์เช่นที่คนอื่นเขาเป็น  แต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มี  

เจ้าของเสีย ใจมาก  มาเล่า ให้ผู้เขียนฟังและขอค�าชี้แจง  ผู้เขียน ได้อธิบาย ให้ทราบบ้างว่า  พระธาตุ

ท่านอาจารย์มั่นกลายเป็น ๓ องค์ก็ดี  กลายเป็นองค์เดียวก็ดี  หรือยังมิ ได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดี

ทั้งนี้ก็คืออัฐิธาตุที่ออกจากองค์ท่านอันเดียวกันจึง ไม่ควรเสีย ใจ  การที่พระธาตุ ๒ องค์กลับมา 

เป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้ว  เราจะหาความอัศจรรย์จากอะ ไรอีก  แม้ผมท่านที่

ปลงออกมีผู้เก็บ ไว้บูชา ในที่ต่าง ๆ  ก็กลายเป็นพระธาตุ ได้เช่นเดียวกับอัฐิซึ่งมีอยู่หลายแห่ง  ที่เป็น

ดังนี้เข้า ใจว่าอัฐิหรือผมท่านที่เก็บ ไว้นาน ๆ  ไปอาจจะกลายเป็นพระธาตุ ไปตาม ๆ  กัน  ดังอัฐิท่านที ่

ค่อย ๆ  กลายเป็นพระธาตุมาเป็นล�าดับนี้แล  แต่ทั้งอัฐิธาตุท่านทั้งพระธาตุท่านแม้จะถูกเก็บรักษา ไว้

สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ ใด  ก็ ไม่มี ใครบอก ใคร ให้ทราบเลย  มีแต่ปิดเงียบท่าเดียวเท่านั้นทุกวันนี้  

เพราะต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวน  แต่ถ้าถูกถามรายที่อัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ  เจ้าของก็จะ

บอกอย่างอาจหาญว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ ได้แน่นอน ไม่สงสัย  ถ้าถามต่อ ไปว่าคุณมีพระธาตุ

หรืออัฐิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่า ?  จะแสดงอาการยิ้มแล้วตอบเพียงว่า  แม้มีก็นิดเดียวแจก ให้ 

ใคร ไม่ ได้  อันเป็นเชิงกันท่า ไว้ ในตัว  กลัวผู้อื่นจะขอ  จึงทราบ ได้ยากเฉพาะทุกวันนี้  ว่าอัฐิหรือ 

พระธาตุท่านมีอยู่กับท่านผู้ ใดบ้าง  แม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยัง ไม่อาจ

บอกตรง   จึงน่าเห็น ใจท่านที่มีความเคารพเลื่อม ใสและรักสงวนท่านมาก

 ฉะนัน้ ท่านพระอาจารย์มัน่  จงึเป็นพระอาจารย์ส�าคัญองค์หนึง่ทัง้ทีย่งัมีชวีติอยูแ่ละล่วงลบั 

ผ่าน ไปแล้ว  เวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิต ใจบรรดาศิษย์ทั้งพระ

และฆราวาสเป็นอย่างดตีลอดมา  เราพอทราบ ได้ตามทีมี่ผูม้าเล่า ให้ฟัง  ขณะจติคดิจะท�าความชัว่ 

บ้าง  ขณะจิตก�าลังลุกเป็น ไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้าง  ขณะเกิดความเคียดแค้น 

อย่างสุดขีดจะตัดสิน ใจฆ่าคนอยู่ ในนาทีนั้นบ้าง  พอระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นขึ้นมา ได้เท่านั้น  

เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภาย ในเหล่านั้นราวกับน�้าดับ ไฟสงบลงทันทีทัน ใด  และเห็น โทษแห่งความผิด

ของตัวขึ้น ในขณะนั้น  อยากก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึก ได้  สิ่งที่คิดว่าจะท�านั้นเลยหาย 

ราวกับปลิดทิ้ง  นี่เป็นฝ่ายฆราวาสเล่า ให้ฟัง  แม้ที่มิ ได้เล่าก็เข้า ใจว่ายังมีอยู่มากและสามารถแก้

ความผิดของตัว ได้ ในลักษณะเดียวกันด้วยอ�านาจความระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อม ใส  

 ส่วนพระที่ ได้รับความยับยั้ง ใจ ไปตามเพศของตนเพราะอ�านาจความเช่ือความเลื่อม ใส ใน

ท่านก็เข้า ใจว่ามีจ�านวน ไม่น้อยเช่นเดียวกัน  เท่าที่ท่านอบรมคน ให้เป็นคนดีนั้นนับจ�านวน ไม่ถ้วน  
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เริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพ  ถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเณรก็ ไม ่

ต�่ากว่า ๔๐ ปี  ในระหว่าง ๑ ปีถึง ๔๐ ปีนั้นมีพระเณรและฆราวาสมารับการอบรมกับท่านมาก 

เพียง ไร  เฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิต ใจและข้อปฏิบัติมีจ�านวนมากมาย  ท่านอาจารย ์

เหล่านี้จะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเณร ให้มีหลักยึดต่อ ไป ในอนาคต  ซึ่งสืบเนื่องมาจาก 

ท่านอาจารย์มั่น เป็นผู้ ให้ก�าเนิดความรู้ทั้งภาย ในและภายนอกมาก่อน  มิฉะนั้นก็หาทางเดิน ไม่ ได้

แม้ตัวเอง   โดย ไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่น ให้เป็นคนดี ได้เลย  

 ด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิต ใจ ให้ม่ันคงต่อเหตุผลอรรถธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้น ๆ  

จึงเป็นงานชิ้น ใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้น ใด ๆ   ใน โลกที่พวกเราเคยท�าและเคยบ่นกันว่ายาก ๆ    

เพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิต ใจของผู้พาด�าเนินเท่านั้น  หลัก ใหญ่ของงานทุกแขนงและ

ทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับ ใจทั้งสิ้น  นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิด – ถูก – ชั่ว – ดีอีกว่าใครเป็น 

ผู้บงการและพาด�าเนินถ้าไม่ ใช่ ใจ  ถ้า ใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาด�าเนิน   ใจ ได้รับการศึกษาอบรม 

พอทราบเรื่องของตัวเก่ียวกับความผิด – ถูก – ชั่ว – ดีอย่าง ไรบ้างเพียง ไร  จึงจะประคองตัวและ 

งานนั้น ๆ   ไปด้วยความราบรื่นชื่น ใจ  ตลอดความปลอดภัย  อันเกิดจากผลงานที่ตนท�าทุกอย่าง  

เมื่อกล่าวถึงจิต ใจ  บรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านอาจารย์มั่นมาบ้างแล้ว   

จะต้องกราบท่านอย่างสนิท ใจระลึก ไว้มิ ได้ลืม  ทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจาก ไปแล้ว  

อดระลึกถึงความกตัญญูกตเวที ในท่านมิ ได้อย่างแน่นอน   แม้ชีวิตจะขาด ไปก็ยอมถวาย ไปเลย

 ท่านอาจารย์มั่น เป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิต ใจคน  อาจพูด ได้ว่าเกือบทั่วประเทศ   

ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดส�าคัญของ โลกด้วย  เพราะ ใจที่ ได้รับการพัฒนาด้วยอรรถด้วยธรรมมา

ด้วยดีความเสียหาย ไม่ค่อยมี  หรืออาจพูด ได้อย่างเต็มปากว่า  จิตที่ ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ ใจ

ว่าความเสียหาย ไม่มี  ทั้งงานและผลของ งานก็เป็นที่แน่ ใจ  โลกที่ ได้รับการพัฒนาจิต ใจ ไปพร้อม ๆ  

กันด้วยดีย่อมเป็น โลกที่เจริญจริง  ประชาชนมีความสงบสุขมิ ใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียว  แต่ 

ใจร้อนเหมือน ไฟ  มีแต่การเบียดเบียนท�าลายกันเอารัดเอาเปรียบกัน  ฉ้อ โกงกัน  เร็วยิ่งกว่า 

เจ้าบอนนี่ขึ้น โลกพระจันทร์  ซึ่ง ไม่ผิดอะ ไรกับความเจริญแห่ง ไฟ ในแดนนรก  ถ้ายัง ไม่ทราบว่า 

แดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาด ไหน  ก็ควรดู โลกที่ปราศจากการพัฒนาจิต ใจซึ่งมีแต่

ความรกรุงรัง ไปด้วยสิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อ ไอเสียคือ ใจ  ความประพฤติการกระท�าทุกด้าน

เป็นสิ่งขวาง โลกขวางธรรม ขวางหูขวางตา ขวาง ใจ ไปหมด  ไม่มีอะ ไรน่าดูน่าชมเลย  เต็ม ไปด้วย 

สิ่ง ไม่พึงปรารถนา  ฉะนั้น ท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิต ใจก่อนการพัฒนา 

สิ่งอื่น ใดซ่ึงเป็นเพียงบริวารของ ใจเท่านั้น  เมื่อพัฒนา ใจดีแล้วการระบายออกทางกายวาจา 
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ตลอดความประพฤตกิารกระท�าทุกด้านย่อมกลายเป็นของสะอาด ไปตามส่วน ใหญ่คอื ใจ  โลกย่อมมี 

ความสงบสุขสมกับคนฉลาดด้วยจิตตพัฒนาปกครอง โลกปกครองตน โดยทางเหตุผลอรรถธรรม  

 ความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียง ไร  ยัง ไม่ควรเป็นที่ ไว้ ใจและชมเชย 

โดยถ่ายเดียว ได้  แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์บนฟ้า ได้ก็ยัง 

ไม่ถือเป็นจุดส�าคัญ  ความฉลาดถ้ายังขืนระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตน

และผู้อื่นอยู่อย่าง ไม่ส�านึกแห่งตัวว่าเป็นความผิด  ความรู้ความฉลาดนั้นยัง ไม่อาจเลยภูมิของสัตว์

เดียรัจฉานที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนและกัดฉีกกันกิน   โดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็น

ความสุขของเขาซึ่งอยู่ ในภูมินั้น ๆ   ความฉลาดที่รับรองกันตามหลักเหตุผลที่ยังตนและ โลก ให้เจริญ

นั้น   ไม่จ�าต้องออก ใบประกาศนียบัตร ให้ โชว์ก็ ได้  แต่การระบายออกทาง ใจและความประพฤต ิ

สิ่งกระท�า  อันเป็น ไปเพื่อตนและ โลก ได้รับความสุขความเย็น ใจด้วยนั้น  ถือว่าเป็นผลงานที ่

ออกจากความฉลาดอย่างแท้จริง  และเป็นประกาศนียบัตรอยู่ ในตัวพร้อมแล้ว  ไม่จ�าต้องหา 

 ใบประกาศมาบังหน้าและอวด โลกเพื่ออ�านาจ ในทางผิดอย่างลึกลับ  ซึ่งผล คือ ความเดือดร้อน 

ของผู้ ได้รับมิ ได้เป็นของลับ ๆ   ไปด้วย  แต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผย  ดังที่เห็น ๆ  กันอยู่

อย่างเต็มตา  รู้อยู่อย่างเต็ม ใจ  นอกจาก ไม่พูดกันเท่านั้น  ทั้งนี้หากมิ ใช่ โทษของการมองข้าม 

การพัฒนาภาย ใน คือ  ใจแล้ว  ใครจะเชื่อกัน ได้ลงคอว่า  การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วย ทั้ง ใจที ่

รกรุงรังด้วยสนิม คือ กิเลสความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัว  ท�า ให้ โลกเจริญประชาชนอยู่เย็น 

เป็นสุข โดยทั่วกันดังนี้  นอกจากคนที่ตาย  หมดความรู้สึกดี – ชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้น  จะ ไม่ม ี

ความขัด ใจและคิดแย้งการกระท�าดังที่ว่า

 เมื่อน�ามาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทาง ใจกับผู้ ไม่ ได้พัฒนาทาง ใจเลย  การงานและผล

ของงานจึงต่างกันราวฟ้ากับดิน  ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง ไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพ่ือความ

เหาะเหินเดินอากาศ ด�าดินด�าน�้า เหาะข้ามทะเลต่าง ๆ  ว่าเป็นผู้ฉลาดเลื่องลือ  แต่ทรงชมเชย 

ผูพ้ยายามฝึกอบรมตน โดยวธิต่ีาง ๆ  เพ่ือความดงีาม  จะเป็นทางสมาธสิมาบัตหิรอืทาง ใดก็ตาม  ด้วย 

ความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระท�า  มิ ให้เกิด โทษแก่ตนและผู้อื่นว่า

เป็นผู้ฉลาด  เพราะความน่าอยู่ของ โลกทั่ว ไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุข ใจเป็นหลัก ใหญ่  แม้ร่างกาย

และความเป็นอยู่ ในด้านต่าง ๆ   จะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมดาของ โลกอนิจฺจ�  แต่ก็ยังน่าอยู่

เพราะผู้พาอยู่พาไป คือ ใจ  มีความสุขเท่าที่ควร ไม่แผดเผาเร่าร้อน  จนท�า ให้คิดอยากย้ายภพ 

ย้ายชาติ   ย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่าง ๆ
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 ปัญหาเรื่องอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น  พระอาจารย์เสาร์  กลายเป็นพระธาตุปรากฏว่าจะ

กระจาย ไป ในที่ต่าง ๆ   จนท�า ให้เกิดความสงสัยกันก็มี   ในระยะอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ ใหม่ ๆ    

บางท่านก็มาถามว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดี  ของสามัญชนก็ดี  ต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกัน  ส่วน

อัฐิของสามัญชนท�า ไมจึงกลายเป็นพระธาตุ ไม่ ได้  เฉพาะอัฐิของพระอรหันต์ท�า ไมจึงกลายเป็น 

พระธาตุ ได้  ทั้งสองนี้มีความแปลกต่างกันอย่าง ไรบ้าง  ก็ ได้อธิบาย ให้ฟังเท่าที่สามารถแต่เพียง 

 โดยย่อว่า  เรื่องอัฐินั้นปัญหาส่วน ใหญ่ขึ้นอยู่กับ ใจเป็นส�าคัญ  ค�าว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกันแต่ม ี

อ�านาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มาก  คือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิต  เป็นจิตที่บริสุทธิ์  ส่วน 

จิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิตเป็นจิตที่มีกิเลส โสมมต่าง ๆ    เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ 

ในร่าง ใด  และจิตเป็นจิตประเภท ใด  ร่างนั้นอาจกลาย ไปตามสภาพของจิตผู้เป็น ใหญ่พา ให้เป็น ไป  

เช่น จิตพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์  อาจมีอ�านาจซักฟอกธาตุขันธ์ ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ ไปตาม 

ส่วนของตน  อัฐิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุ ได้  แต่อัฐิของสามัญชนทั่ว ๆ  ไป  แม้จะเป็นธาตุดิน 

เช่นเดียวกนั  แต่จติผูเ้ป็นเจ้าของเตม็ ไปด้วยกเิลสและ ไม่มีอ�านาจซกัฟอกธาตขัุนธ์ ให้เป็นของบรสิทุธิ ์ได้   

อัฐิจึงกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ ไป ไม่ ได้  จ�าต้องเป็นสามัญธาตุ ไปตามจิตของคนมีกิเลสอยู่ โดยดี   

หรอืจะเรยีก ไปตามภมูขิองจิต  ภมูขิองธาตวุ่าอรยิจติ  อรยิธาต ุ และสามัญจติ  สามัญธาตก็ุคง ไม่ผดิ   

เพราะคุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกัน  อัฐิจ�าต้องต่างกันอยู่ โดยดี

 ผู้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้น  ทุกองค์เวลานิพพานแล้ว  อัฐิต้องกลายเป็นพระธาต ุ

ด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้  ข้อนี้ผู้เขียนยัง ไม่แน่ ใจว่าจะเป็น ไป ได้อย่างนั้นทุก ๆ  องค์  เฉพาะจิตท่านที ่

ส�าเร็จพระอรหัตตภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่ส�าเร็จ  ส่วนร่างกายที่เกี่ยว โยง ไปถึงอัฐิ

เวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุ ได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือ ไม่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้าง  ระหว่าง

กาลเวลาที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกัน  องค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาทรงขันธ์อยู่นาน  

เวลานิพพานแล้วอัฐิย่อมมีทางกลายเป็นพระธาตุ ได้ โดย ไม่มีปัญหา  เพราะระยะเวลาที่ทรงขันธ์อยู ่

จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันธ์  เช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการท�างานของระบบต่าง ๆ    

ภาย ในร่างกาย  มี ลมหาย ใจ เป็นต้น  และมีการเข้าสมาธสิมาบัตปิระจ�าอริิยาบถ  ซึง่เป็นการ 

ซกัฟอกธาตขุนัธ์ ให้บรสิทุธิ ์ไปตามส่วนของตน โดยล�าดับด้วย ในขณะเดียวกัน  เวลานิพพานแล้วอัฐิ

จึงกลายเป็นพระธาตุ  ดังที่เห็น ๆ  กันอยู่  ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วมิ ได้ทรงขันธ์อยู่นานเท่าที่ควร 

แล้วนิพพาน ไปเสียนั้น  อัฐิท่านจะกลายเป็นพระธาตุ ได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มี โอกาส 

อยู่นานหรือ ไม่  เป็นความ ไม่สนิท ใจ  เพราะจิต ไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันธ์นานและมิ ได้ซักฟอกด้วย 

สมาธิสมาบัติดังกล่าวมา  
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 ท่านที่เป็นทันธาภิญญา  คือรู้ ได้ช้าค่อยเป็นค่อย ไป  เช่น บ�าเพ็ญ ไปถึงขั้นอนาคามีผล 

แล้วติดอยู่นานจนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตตภูมิ ได้  คือต้องพิจารณาท่องเที่ยว ไปมาอยู่ระหว่าง 

อรหัตตมรรคกับอรหัตตผลจนกว่าจิตจะช�านิช�านาญและมีก�าลังเต็มที่จึงผ่าน ไป ได้  ในขณะที่ก�าลัง

พิจารณาอยู่ ในขั้นอรหัตตมรรคเพื่ออรหัตตผลก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ ไป ในตัวด้วย  เวลา

นิพพานแล้วอัฐิอาจกลายเป็นพระธาตุ ได้  ส่วนท่านที่เป็นขิปปาภิญญา  คือรู้ ได้เร็วและนิพพาน  

ไปเร็วหลังจากบรรลุแล้ว ท่านเหล่านี้ ไม่แน่ ใจว่าอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุ ได้หรือประการ ใด   

เพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรงและซักฟอกธาตุขันธ์อยู่นานเท่าที่ควร  ส่วนสามัญจิตของสามัญชน 

ทั่ว ๆ   ไปนั้น  ไม่อยู่ ในข่ายที่อัฐิจะควรแปรเป็นพระธาตุ ได้ด้วยกรณี ใด ๆ   จึงขอกล่าวเท่าที่กล่าว 

ผ่านมาแล้ว

 เฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่น  นอกจากอัฐิกลายเป็นพระธาตุ ให้เห็นอย่างประจักษ์แล้ว 

พระธาตุยังแสดงความอัศจรรย์ ให้เห็นหลายอย่าง  ดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่า  ผู้มีพระธาต ุ

สององค์อธิษฐานขอ ให้เป็นสามองค์ก็เป็นสามองค์ ได้  ผู้มีสององค์อธิษฐานขอ ให้เป็นสามองค ์

แต่กลับเป็นองค์เดยีวก ็ได้  ซึง่ ไม่น่าจะเป็น ไป ได้เลยแต่ก ็ได้เป็น ไปเสยีแล้ว  ผู ้ได้มาสององค์จากท่าน 

ผู้มีเมตตาจิตมอบ ให้  พอตกเย็นมาเปิดดูกลับเป็นสามองค์ก็ ได้  รายนี้เป็นความแปลก  เพราะ 

ชั่วระยะเวลาเช้า ไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่ม ได้  ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ ใหญ่มีศรัทธา ในองค์ท่าน

พระอาจารย์มั่นมากและเป็นผู้ ให้ความสะดวกตลอดการช่วยเหลือต่าง ๆ    แทบทุกกรณีที่เกี่ยวกับ

งานท่านพระอาจารย์มั่น  นับแต่วันแรกที่ท่าน ไปถึงวัดสุทธาวาสจนตลอดงาน  พระผู้ ใหญ่เห็น ใจ 

และสงสารมาก  เมื่อคุณวัน นครราชสีมา  ถวายพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นมา  ท่านจึงมอบ ให้

ข้าราชการผู้นี้ตอนเช้า  พอ ได้รับพระธาตุจากท่านแล้ว  ขณะนั้น ไม่มีกล่องหรือผอบจะ ใส่  มีแต ่

ขวดยานัตถุ์เปล่าติดกระเป๋าเสื้อจึง ได้เอามา ใส่พระธาตุ ไปพลาง  ขณะเชิญพระธาตุเข้ากระเป๋าเสื้อ 

ก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดี   ขวดก็ปิดฝาด้วยดี   กลัวพระธาตุจะสูญหาย ไปเสีย  

 นับแต่ขณะที่ ได้พระธาตุจากมือพระผู้ ใหญ่แล้วปรากฏว่า ใจมีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น   

ลุกจากที่นั้นก็ ไปท�างานเลยทีเดียว  และเกิดความอิ่มเอิบตื้นตัน ใจตลอดวัน  ประหนึ่งจิตมิ ได้คิด

เหินห่างจากพระธาตุที่ ได้รับมานั้นเลยทั้งวันพอเลิกจากงาน ไปถึงบ้าน  ก็ โฆษณา ใหญ่ว่าตน ได้ของ

ประเสริฐมา  ในชีวิต ไม่เคยมี  คน ในบ้านต่างก็รุมมาดู  จากนั้นก็เอาผอบมา ใส่พระธาตุทันที   

พอเปิดฝาขวดออกเชิญพระธาตุท่านอาจารย์มั่นออกมา  โดย ไม่คาดฝันว่าจะพบความอัศจรรย์ที ่

แสดงออกจากพระธาตทุ่าน  คือพอเชญิพระธาตอุอกจากขวด  ก ็ได้เหน็กลายเป็นสามองค์ ในขณะนัน้   

ยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์ ในองค์ท่าน  และเกิดความปีติในพระธาตุยิ่งขึ้นแทบจะเหาะลอย ไปทั้งตัว   
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พร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่น  ว่าเป็นองค์พระอรหันต์ ให้ภรรยาและลูก ๆ  

ฟัง ในขณะนั้น  อย่าง ไม่คิดว่า ใครจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบออะ ไรเลย  ภรรยาและลูก ๆ  ยัง ไม่แน่ใจ 

เกรงว่าที่รับพระธาตุมาจะจ�าจ�านวนผิด ไป  ฝ่ายสามีก็เถียง ใหญ่แบบ ไม่ยอมฟังเสียง ใครเลยว่า  

พระธาตุสององค์ที่ท่านเจ้าคุณ......  ให้มาเมื่อเช้านี้จ�า ไม่ผิดแน่  เพราะขณะรับจากท่านก็รับด้วย

ความสน ใจและเลื่อม ใสอย่างบอก ไม่ถูก  แม้อยู่ที่ท�างานก็มิ ได้ลืมพระธาตุตลอดวันว่า ได้พระธาตุ

มาสององค์  ได้พระธาตุมาสององค์  จนกลายเป็นค�าบริกรรมเหมือนคนภาวนาแล้วจะ ให้หลงลืม 

 ได้อย่าง ไร  ถ้า ใคร ๆ  ยัง ไม่ลง ใจว่าเป็นความจริง  พรุ่งนี้เช้าเราจะ ไปเรียนถามท่านเจ้าคุณ ใหม่   

เห็นจริงกันพรุ่งนี้เอง  

 ฝ่ายคน ในบ้าน ไม่ยอม  อยากรู้ ในวันนี้เดี๋ยวนี้  ขอ ให้ ไปเรียนถามท่านเดี๋ยวนี้  ตกลงต้อง 

 ไปเดี๋ยวนั้น  และเรียนถามท่านว่า  ที่ท่านเมตตา ให้พระธาตุกระผมเมื่อเช้านี้กี่องค์  ท่านตอบว่า 

 ให้สององค์  ท�า ไมถามอย่างนั้น  พระธาตุหายหรือ  ข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความตื้นตัน ใจว่า   

พระธาตุมิ ได้หาย  แต่กลับ ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง  รวมเป็นสามองค์ด้วยกัน  ที่กระผมมาเรียนถาม 

ก็เพราะเวลา ไปถึงบ้านแล้วเปิดฝาขวดออกดูเพื่อจะเชิญพระธาตุเข้า ในผอบ แทนที่จะมีสององค์

ตามที่เข้า ใจ  แต่กลับมีสามองค์  เลยท�า ให้กระผมเกิดความดี ใจจนตัวสั่น  รีบบอกกับลูก – เมีย   

แต่ ไม่มี ใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลย  เกรงว่าผมอาจจ�าผิดก็ ได้  เลยเคี่ยวเข็ญ ให้กระผมมาเรียนถาม

ท่านอีกครั้งจึง ได้มาตามค�าเขา  แล้วก็เป็นความจริง  ยิ่งท�า ให้กระผมดี ใจเสีย ใหญ่  ว่าอย่าง ไร ?  

เชื่อหรือยังทีนี้ ?  นี่เป็นค�าพูดกับภรรยาที่มาด้วย  ภรรยายิ้มแล้วพูดว่า  ก็เกรงจะจ�าผิดและหา 

เรื่อง ไป โกหกกันเล่นก็ต้องพูดอย่างนั้น  เป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อ  ใครจะฝืนความจริง 

เพื่อประ โยชน์อะ ไร  ท่านเจ้าคุณก็ยิ้มและเล่าตามความจริง ให้ภรรยาฟัง  ว่าอาตมา ได้ ให้คุณ...  

สององค์จริงเมื่อเช้านี้  เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่านอาจารย์มั่นมาก  ตลอดพระสงฆ์เรื่อยมา 

แต่วันท่านมรณภาพจนเสร็จงาน  อาตมายังจ�า ไม่ลืม  เมื่อ ได้พระธาตุท่านอาจารย์มั่นมาจาก 

คุณวัน  คมนามูล  ร้านศิริผลพานิช  นครราชสีมา  ก็เลยสงวน ไว้เพื่อน�ามามอบ ให้เป็นที่ระลึก   

ซึ่งเป็นของหายาก ในสมัยปัจจุบัน  เพิ่งจะพบอัฐิกลายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านอาจารย์มั่นเพียง

องค์เดียว   นอกนั้นก็ ได้ยินแต่ต�าราท่านบอก ไว้ยัง ไม่เห็นตัวจริงประจักษ์ตา  

 บัดนี้ ได้เห็นเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้ว  กรุณารักษา ไว้ ในที่สมควร  เดี๋ยว 

ท่านหาย ไปอีก  ก็ยิ่งล�าบากมากกว่าเป็นความสุขดี ใจ ในเวลาท่านมาเพิ่ม ให้เป็น ไหน ๆ   จะว่า 

อาตมา ไม่บอก  เพราะพระธาตุท่านอาจารย์มั่นเป็นของอัศจรรย์มาก  ยิ่งท่านมา ได้ง่าย ๆ  อย่างนี้  

บทเวลาท่าน ไปเพราะความเคารพเรา ไม่พอยิ่ง ไป ได้ง่าย  กรุณาเชิญท่าน ไว้ที่สูง  เคารพบูชาท่าน 
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ทุกเช้า – เย็น  ท่านอาจบันดาลความเป็นสิริมงคลเกินคาด ให้เวลา ใดก็ ได้  อาตมาเชื่อท่าน ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นพระผู้บริสุทธิ์มานานแล้ว  แต่ ไม่กล้าบอก ใคร ได้ง่าย ๆ   กลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้า  

เพราะคนเรามีนิสัยเชื่อ ในสิ่งที่ดี ได้ยาก  แต่เชื่อ ในสิ่ง ไม่ดี ได้ง่าย  จึงหาคนดี ได้ยาก  หาคนชั่ว ได้ง่าย   

แม้ ในตัวเราเอง  ถ้าสังเกตดูก็พอทราบ ได้ว่า   ใจชอบคิด ในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจ�านิสัย  

พอท่านแนะจบลง  ท่านข้าราชการกับภรรยาก็กราบนมัสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหรรษา

อย่างบอก ไม่ถูกทั้งสองคน

 นีแ่ลพระธาตทุ่านพระอาจารย์มัน่เป็นความแปลกและอศัจรรย์ดงัทีน่�ามาลง  เพือ่ท่านผูอ่้าน 

ได้พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อ ไป  ส่วนการค้นหาหลักฐานและ

เหตุผลมาพิสูจน์ดังที่ โลก ใช้กันนั้น  รู้สึกจะพิสูจน์ ได้ยาก  อาจ ไม่มองเห็นร่องรอยเลยก็ ได้ส�าหรับ

เรื่องท�านองนี้  เพราะสุดวิสัยส�าหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ ได้  เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ ในส่วน 

ร่างกายท่านผู้บริสุทธิ์กับอยู่ ในตัวเราก็แสดง ให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว  ว่า 

อัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ ได้อย่างประจักษ์ตา  ส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลส  แม้มีจ�านวน 

ล้าน ๆ  คน  ก็ ไม่มีราย ใดสามารถเป็น ไป ได้อย่างท่าน  จึงควรเรียก ได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลก 

ต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจนเทียบกัน ไม่ ได้  ยิ่ง ใจที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความประเสริฐ 

และอัศจรรย์จน ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ใด ๆ  มาเทียบ ได้เลย  เป็นจิตที่ โลกทั้งหลายควรเคารพบูชา

จริง ๆ    จึงต้องยอมบูชากัน  

 ตามปรกติ โลกผู้มีความหยิ่ง ในชาติของตนประจ�านิสัย ไม่ค่อยยอมลงกับ ใครหรืออะ ไร ได้

อย่างง่าย ๆ   แต่เมื่อหาทางคัดค้าน ไม่ ได้ก็จ�าต้องยอม  เพราะอยากเป็นคนดี  เมื่อเห็นของดีแล้ว 

 ไม่ยอมรับก็รู้สึกจะ โง่เกิน ไป  ไม่สมภูมิเป็นมนุษย์  ดังท่านอาจารย์มั่น เป็นต้น   ในสมัยปัจจุบัน  

บรรดาพระเณรเถรชีที่เข้า ไปถึงองค์ท่านจริง ๆ    และ ได้รับค�าแนะน�าสั่งสอนจากท่าน  จนเป็นที ่

เข้า ใจแล้ว  เท่าที่สังเกตมายัง ไม่เคยเห็นราย ใดจะดื้อด้านหาญสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะ ไม่ยอมลงกับ

ความจริงที่สั่งสอนเลย   เห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเข้าแลก ได้ โดย ไม่อาลัยเสียดายเลย  

 ถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์ที่รู ้จริงเห็นจริง ในธรรมทุกขั้น 

แต่ละบทละบาทนั้นมีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่ค้าน ไม่ ได้  เช่นเดียวกับผู้บวก  ลบ  คูณ  หาร  

ด้วยความรูท้ีถู่กต้องเช่ียวชาญนัน่เอง เช่น หนึง่บวกกบัหนึง่ต้องเป็นสอง  สองบวกกบัสองต้องเป็นสี ่

เป็นต้น  จะบวก ลบ คูณ หาร ทวีขึ้น ไปสูงเท่า ไรก็มีแต่ความถูกต้องแม่นย�าตามหลักวิชา ไม่ม ี

ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  จะเป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่บวก ลบ คูณ หาร  เมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ ไม่มี  
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ใครคัดค้าน ได้ว่าผิดวิสัย  ผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้ว  แม้มีจ�านวนมากคนเพียง ไรก็เท่ากับ 

มาประกาศขายความ โง่ ไม่เป็นท่าของตน ให้ความจรงิหวัเราะเปล่า ๆ   ฉะนัน้ กฎความถกูต้องจงึ ไม่

นิยมว่าควรมีอยู่ ในเด็กหรือผู้ ใหญ่  หญิง – ชาย  หรือชาติชั้นวรรณะ ใด ๆ  ทั้งสิ้น  ย่อมเป็นที่ยอมรับ

กันอย่างหาที่ค้าน ไม่ ได้  หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริง โดยตลอดทั่วถึงแล้ว

ย่อมสามารถแสดงออก ได้อย่างเต็มภูมิ   โดย ไม่มีความสะทกสะท้านหวั่น ไหว ใด ๆ  ทั้งสิ้น

พระศิษย์ท่ำนพระอำจำรย์มั่นรับแขกเทพ ฯ 

 ท่านอาจารย์มั่นก็เป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่ง  ดังนั้นบรรดา

ความรู้ที่เกี่ยวกับภาย ใน ภายนอก ที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ ใจ  จึงสามารถแสดงออก ได้อย่าง 

เต็มภูมิ  โดย ไม่สน ใจคิดว่า ใครจะเชื่อหรือ ไม่เชื่อ  จะต�าหนิหรือชมเชย ใด ๆ  เลย  ภูมิธรรมภาย ใน

นับแต่ ศลี สมาธ ิ ปัญญา ทุกข้ัน  ตลอดถงึวมุิตติพระนพิพาน  ท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและ 

เปิดเผย  ตามแต่ผู้ฟังจะยึด ได้น้อยมากเท่าที่ก�าลังความสามารถอ�านวย  ธรรมภายนอกเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ   ไม่มีประมาณ เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่าง ๆ  ท่าน 

ก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญ  สุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตาม ได้หรือ ไม่เพียง ไร  ผู้มีนิสัย ไป ใน 

แนวเดียวกับท่าน  ย่อม ได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้กว้างขวางและ

แม่นย�ามากขึ้น  ท�า ให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้น ๆ  ดียิ่งขึ้น  และปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ   ได้

สะดวกและทันท่วงที

 ลูกศิษย์ท่านบางองค์ก็พอเป็นพยานท่าน ได้บ้าง ในบางกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอก  แม้ 

ไม่แตกฉานเหมือนท่าน  จะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณา  เช่น บางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดา

หลายพวกจนดกึ ไม่ ได้พกัผ่อน  รูส้กึเหน่ือยมากต้องการพกัผ่อนร่างกายบ้าง  แขกเทพ ฯ พวกหนึง่พากนั 

มาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึก ๆ   ท่านจ�าต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้ว  เพราะรับแขกเทพ ฯ 

มาสองสามพวกแล้วจะขอพักผ่อน  ขอเชิญพากัน ไปฟังธรรมท่านองค์นั้น  พอท่านบอกแล้วพวก

เทพ ฯ ก็พากัน ไปหาพระองค์นั้นและบอกกับท่านตามที่ท่านอาจารย์สั่งมา  ท่านก็แสดงธรรม ให้ฟัง

พอสมควรแล้วพากันกลับ  พอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ว่า  คืนนี้พวกเทวดา 

 ไปหากระผม  โดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านที่นี่ก็ ได้พากัน ไปหาท่านอาจารย์ขอฟังธรรมท่าน  แต่

ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อยมากจะขอพักผ่อน  ขอ ให้พากัน ไปฟังธรรมท่าน

องค์นั้น  จึง ได้พากันมาหาท่านดังนี้  ข้อที่พวกเทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประการ ใดหรือ 

เขามา โกหกหาอุบายฟังเทศน์กระผมต่างหาก  กระผม ไม่แน่ ใจ  จึง ได้มาเรียนถามท่านอาจารย ์
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อีกครั้งหนึ่งดังนี้  ท่านอาจารย์ตอบว่า  ก็ผมรับแขกตั้งสองสามพวกเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว  พอ 

พวกหลังมาผมก็ ได้บอกเขามาหาท่านจริง ๆ   ดังที่เขาอ้างนั่นแล  

 พวกเทวดา ไม่ โกหกพระหรอก  ไม่เหมือนมนุษย์ที่แสนปลิ้นปล้อนหลอกลวง ไว้ ใจ ไม่ค่อย ได้  

เขาว่าจะมาต้องมา  และว่าจะมาเวลาเท่า ไรต้องมาเวลาเท่านั้น  ผมเคยสมาคมกับพวกเทพ ฯ ทั้ง

เบื้องบนเบื้องล่างมานานแล้ว  ไม่เคยเห็นเขาพูด โกหกหลอกลวงเลย  เขามีสัตย์มีศีลยิ่งกว่ามนุษย์

หลายเท่า  ความสัตย์เขาถือกันมากเป็นชีวิตจิต ใจจริง ๆ  ไปท�าเคลื่อน ให้เขาเห็น ไม่ ได้  เขาต�าหน ิ

เอามากมาย  ถ้าแก้ ไม่มีเหตุผลความจริง  เขา ไม่ยอมนับถือเอาเลย  ผมเคยถูกเขาต�าหนิเอาบ้าง

เหมือนกัน  แต่เรามิ ได้มีเจตนาจะ โกหกเขา  เป็นแต่เวลาเข้าสมาธิเพลิน ไป ในบางครั้ง  ซึ่งเลยภูมิ

รับแขก  กว่าถอนจิตขึ้นมา  เขามารออยู่นานแล้ว  เมื่อถูกเขาต่อว่า  เราก็บอกตามเหตุผลว่า 

เราพักจิตมิ ได้ถอนขึ้นมาตามเวลา   ซึ่งเขาก็ยอมรับ  

 บางครั้งผมก็ว่า ให้เขาเหมือนกันว่า  พระเพียงองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมื่น ๆ  แสน ๆ   ทั้ง

เบื้องบนเบื้องล่างตลอดรุกขเทวดาซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ   ต่างก็มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียว ใครจะ ไปชนะ

ต้อนรับ ได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวล�่าเวลาเอาเสียทุกครั้ง  บางทีสุขภาพ ไม่ค่อยดีก็ยังต้องทน

รับแขก  ซึ่งมีความล�าบากมากเพียง ไร  ควรเห็น ใจบ้าง  บางทีก�าลังเข้าพัก ในสมาธิอยู่อย่าง 

เพลิน ๆ  ก็ต้องถอนออกมารับแขก  เคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะต�าหนิติเตียนกัน  ถ้าเป็น

เช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียว ให้สบาย   ไม่ต้องต้อนรับ ใคร ให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่าง ไร  

เมื่อถูกเราว่า ให้ดังนั้น  เขาก็ยอมรับสารภาพและขอ โทษทันที  ถ้าเป็นพวกที่เคยมาและรู้เรื่อง 

ของเราดีแล้ว  แม้จะเคลื่อนคลาด ไปบ้าง ไม่ตรงตามเวลา  เขาก็ ไม่ถือสาหา โทษกับเราเอาง่าย ๆ  นัก  

นอกจากพวกที่ ไม่เคยมาอาจมีอยู่บ้าง  เพราะเขาถือสัตย์มากตามนิสัยของพวกเทพ ฯ ทั้งหลาย   

ไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างตลอดรุกขเทวดาเหมือนกันหมด  

 บางคร้ังเขาก็กลัวเป ็นบาปเหมือนกันที่  ได ้ทราบว ่าเราก�าลังเข ้าพัก ในสมาธิต ้อง 

ถอนออกมาต้อนรับเขา  ซึ่งพอดีถูกเขาว่า ให้เราว่า ไม่รักษาสัตย์  บางครั้งเราก็ว่า ให้เขาหนักบ้าง

เหมือนกัน  ว่าเรารักษาสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต  อย่าว่าแต่เพียงยิ่งกว่าเทวดาเลย  แต่ที่ ไม่ ได้ออกมาตาม

เวลาก็เพราะความจ�าเป็น ในธรรมซึ่งมีน�้าหนักมากกว่าการรักษาสัตย์เพื่อเทวดาเป็น ไหน ๆ    เทวดา

ทั้งหลาย ในขั้นต่าง ๆ  บนสวรรค์และพรหม โลกทุกชั้น  แม้จะมีกายทิพย์อันละเอียดกว่ากายอาตมา 

ทีเ่ป็นกายมนษุย์กต็าม  แต่ธรรมและจิตตลอดความสตัย์ทีอ่าตมารกัษาอยูเ่ป็นประจ�ามีความละเอยีด

สุขุมยิ่งกว่ากาย กว่าจิตและกว่าความสัตย์ของเทวดา อินทร์ พรหม เป็นร้อยเท่าพันทวี  แต่มิ ใช ่
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ฐานะที่อาตมาจะมาพูดพล่าม ๆ  แบบคน ไม่มีสติอยู่กับตน  ที่พูดขณะนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลาย ได้ทราบ

และระลึกกันเสียบ้างว่า  ธรรมที่อาตมารักษาอยู่มีความส�าคัญเพียง ไร  จะ ได้ ไม่พากันคิดอะ ไร ๆ  

ต�าหนิออกมาเอาง่าย ๆ   โดย ไม่พิจารณา ให้รอบคอบเสียก่อน  

 พอแสดงความจริงที่จ�าเป็นต่อหน้าที่ของเรา ให้เขาทราบ  ต่างพากันเห็น โทษกลัวเป็นบาป

กันมากมายและพากันขอขมา โทษ  เราก็บอกว่าเรามิ ได้ถือ โทษอะ ไรกับ ใคร ๆ  ทั้งสิ้น  ไม่ว่าสัตว์

มนุษย์ เทวดา อินทร์ พรหม นาค ครุฑ ที่มีอยู่ทั่ว ไตร โลกธาตุ  เราถือธรรมที่เต็ม ไปด้วย 

ความเมตตาสงสาร โลกปราศจากความริษยาเบียดเบียน ใด ๆ  ทั้งมวล  อิริยาบถทั้งสี่เราอยู่ด้วยธรรม

คือความบริสุทธิ์ ใจล้วน ๆ   พวกเทวดาทั้งหลายมีเพียงเจตนาที่เป็นกุศลและค�าสัตย์เท่านั้น  ยัง  

ไม่เป็นของอัศจรรย์เท่าที่ควรจะชมเชย  ส่วนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีทั้งความสัตย์ที่บริสุทธิ์  

ธรรมที่บริสุทธิ์และพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วน ๆ   โดย ไม่มีสัตว์ โลกแม้รายหนึ่งจะสามารถล่วงรู้ ได้  ว่าเป็น 

ธรรมชาติที่ประเสริฐและอัศจรรย์เพียง ไร  

 ความสัตย์ที่เทวดาทั้งหลายยึดถือกันอยู่ประจ�านิสัยนั้นเป็นเพียงความสัตย์ที่อยู่ ในข่ายแห่ง

สมมุติ  ซึ่ง ใคร ๆ  ก็พอทราบและรักษากัน ได้ ไม่สุดวิสัย  ส่วนความสัตย์  ธรรม  พระทัย  และ ใจ 

ที่บริสุทธิ์  อันเป็นสมบัติของพระองค์และพระสาวก โดยเฉพาะนั้น ไม่มี ใครสามารถรู้และรักษา ได้  

ถ้ายัง ไม่กา้วเข้าถึงภมูนิัน้ก่อน  ส่วนอาตมาจะมีภมิูความสตัย์ช้ันวมุิตตธิรรมเพยีง ไรหรือ ไม่นัน้ ไม่ ใช่

ฐานะทีจ่ะมาอวดอ้างกัน  แต่ โปรดทราบเพียงว่าศีลสัตย์ที่เทวดารักษากันอยู่เวลานี้มิ ใช่ศีลสัตย์ที่

วิเศษเหมือนของพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน  ท่านว่า ให้พวกเทวดาขนาดนี้  ถ้าเป็นมนุษย์เรา 

น่ากลัวจะเกิดความอับอายหรืออะ ไร ๆ  ก็ยากจะเดา ได้  แต่ทราบว่าเทวดาทั้งหลายยินดีฟังธรรม

ท่านด้วยความสน ใจจดจ่อและเห็น โทษของตนที่ ได้ล่วงเกินท่านด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์  จากนั้น

ต่างท�าความระมัดระวังด้วยจิต ใจยินดีเป็นอย่างยิ่ง  มิ ได้คิดถือ โกรธถือ โทษ ในท่านเลยแม้แต่น้อย  

ท่านว่าน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง   สมกับเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงจริง ๆ  ดังนี้  

 ที่ยกตัวอย่างมาเพียงย่อ ๆ  นี้พอเป็นแนวแห่งความคิดเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ ไม่สามารถมอง

เห็นด้วยตาเนื้อ  ถ้ามีผู้รู้เห็นด้วย  สิ่งนั้น ๆ  ก็มิ ได้ลึกลับเสมอ ไป  เช่นเดียวกับธรรมาภิสมัย  ถ้า 

ทรงรู้ ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับ  ต่อเมื่อสาวกรู้ตามเห็นตาม ได้

ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับ  แม้สิ่งลึกลับดังกล่าวก็เช่นเดียวกัน  ผู้ที่เห็นจ�านวนมากน้อยเหล่านั้น 

ก็ ไม่ถือเป็นของลึกลับ  แต่ผู้ที่ยัง ไม่รู้ ไม่เห็นจ�านวนเท่า ไรก็ยังเป็นของลึกลับส�าหรับคนจ�านวนนั้น   

สิ่งลึกลับทางภาย ในที่เคยเด่น ในครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นผู้ ได้เห็น ได้ชม  และสิ่ง
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ลึกลับทางภายนอกก็มีพระพุทธเจ้าและสาวกผู้มีนิสัย ในทางนั้น ได้เห็น ได้ชมเท่านั้น  มิ ได้สาธารณะ

แก่ผู้ที่ยัง ไม่รู้ ไม่เห็น  ส่วนคน ในครั้งพุทธกาลที่ ไม่สามารถอาจรู้เห็น ได้  อย่างมากก็เพียง ได้ยิน 

ค�าบอกเล่าแล้วน�ามาพิจารณา  พอ ให้เกิดผลเป็นความเชื่อตามและเกิดความสุข ใจ  ทั้งที่ตน 

ยัง ไม่ ได้รู้เห็นและพอ ให้เกิดผล ไม่เชื่อว่ามีว่าเป็น ได้  กลายเป็นความขัดข้องแก่ตัวอยู่เพียงเท่านั้น   

คง ไม่มีส่วนตามพระพุทธเจ้าและสาวกท่านผู้ ได้ชมอย่างเต็มพระทัยและเต็ม ใจ  

 แม้สมัยนี้ก็คงเป็นท�านองเดียวกัน  สิ่งลึกลับทั้งภาย ในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมา ได้เฉพาะที่

ควรแก่วิสัยเท่านั้น  ผู้ ไม่สามารถก็คง ได้ยินแต่ค�าบอกเล่า  แม้จะเชื่อตามหรือจะ ไม่เชื่อตลอดการ

คัดค้านก็คง ไม่มีเหตุผลมายืนยันเหมือนด้านวัตถุ  ผู้เขียนก็นับเข้า ในจ�านวนผู้คิดอยากจะคัดค้าน  

แต่ ไม่มีเหตุผลเพียงพอเฉย ๆ  จึงยอมหมกตัวนิ่งอยู่  และเขียนประวัติท่านอาจารย์มั่นด้วยความบอก

เล่าจากท่านและจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมา ในยุคนั้น ๆ   แบบเถรตรง   ไม่มีความ 

แยบคายภาย ในตัวบ้างเลย  แต่ความเชื่อเลื่อม ใส ในองค์ท่านอาจารย์มั่นนั้นยอมรับว่า  “มีมากเต็ม

หัว ใจ”  ถ้ามีท่านผู้เคารพเชื่อถือ ได้มาพูดอะ ไรเป็นความจริงตามที่พูด  มาบอกว่า  ให้ท่านตายแทน

ท่านอาจารย์มั่นเสีย  แล้วจะอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นที่มรณภาพ ไปแล้วกลับมาสั่งสอน โลก   

ซึ่งจะเกิดประ โยชน์แก่ โลกอย่างมากมาย  อย่างท่านนี้อยู่ ไปท�า ไม  ท�าประ โยชน์แก่ โลกก็ ไม่ ได้  

เพราะความ โง่เขลาตัวเดียวนี่เองที่เด่นที่สุดส�าหรับท่าน  ท่านจะยินดีตายเพื่อเปลี่ยนท่านอาจารย ์

มั่นกลับมาสั่งสอน โลก ไหม  เพียงเท่านี้  ผู้เขียนจะถามเอาความจริงทันทีว่า  ท่านอาจารย์มั่น 

จะฟื้นกลับมา  ถ้าผมตายแทนท่านแล้วจริงหรือ  ถ้าท่านผู้นั้นตอบเป็นความจริงว่า “จริง” เท่านี้  

จะรับทันทีและรีบ ให้จัดการเพื่อตาย ในเดี๋ยวนั้น    โดย ไม่ต้องขอรอเวลาแม้วินาทีหนึ่งเลย  

 เพราะคิดหนัก ใจกับความ โง่ของตนอยู่มากตลอดมาแม้ ไม่มี ใครมาบอก ให้ตายแทนท่าน

อาจารย์มั่น  ทั้งรู้สึกเสีย ใจขณะที่เขียนประวัติท่านว่าตน โง่มาก  แม้ท่านเมตตาเล่าอะ ไร ให้ฟังทุกแง่

ทุกมุมก็จ�า ไม่ ได้เท่าที่ควร  ปล่อย ให้หลุดหาย ไปเสียมากต่อมากเพราะภาชนะรับ ไม่ดี  ที่ ได้มาเขียน

บ้างนี้  ต้องขออภัย  ถ้าเทียบกับสัตว์ก็คงเป็นชนิดสัตว์เลี้ยงที่ ไล่ ไม่ยอมหนีนั่นแล  จึงยังตกค้าง 

อยู่ ในความจ�าพอ ได้มาลง ให้ท่านผู้อ่านคันฟัน ไปด้วย  เพราะอ่าน ไม่ถึง ใจความลึกลับดังกล่าวมา  

ในสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้รื้อฟื้นขึ้นมาพอเป็นขวัญ ใจบ้าง  ส�าหรับผู้ ได้ยินจากท่าน 

เมตตาทัง้ภาย ในและภายนอก  แต่ผูรู้้ตามท่านบ้าง ในความลีล้บัทัง้สองนีรู้ส้กึมีน้อยมาก  แทบ ไม่มี  

ประหนึ่งท่านปฏิบัติเพื่อความตาดี ใจสว่าง  เราปฏิบัติเพื่อความตาบอด ใจมืด  จึง ไม่ยอมรู้เห็นอย่าง

ท่านบ้าง  พอ ได้มาเขียนแทรกลง ในประวัติท่านแม้ ไม่มาก  นี้เป็นความจน ใจของผู้เขียนเอง  มิ ได ้

จน ใจบรรดาความรู้ความเห็นต่าง ๆ   ที่ท่านแสดง ให้ฟังอย่างฉะฉาน  เท่าที่สังเกตดูลูกศิษย์ที่พอ 
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รู้เห็นตามท่าน ได้บ้างทั้งภาย ในภายนอก  ไม่ปรากฏว่ามีราย ใดคัดค้านท่านเลย  แต่กลับเป็น 

พยานแก่กันและกัน ในสิ่งที่ตนรู้เห็นและสิ่งที่ท่านรู้เห็นเป็นอย่างดีอีกด้วย  พอแสดง ให้ผู้ ไม่รู้ ไม่เห็น 

มีเงื่อนพิจารณาว่า  อาจมีมูลความจริงในสิ่งที่ตน ไม่รู้ ไม่เห็นนั้น ๆ   ได้  เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า

ทรงตรัสรู้ธรรมและทรงเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ  เป็นพระองค์แรก  แล้วมีพระสาวกรู้เห็นตามและ 

กลายเป็นพยานของกันและกันฉะนั้น

เรื่องคนยังไม่ตำยแต่ไปเกิดแล้ว

 เรื่องที่ท่านอาจารย์มั่นรู้เห็นทั้งภาย ในภายนอก ในสมัยปัจจุบัน  ก็มิ ได้เป็นของลี้ลับเสมอ ไป

เมื่อยังมีผู้รู้เห็นตามท่าน ได้อยู่  แม้ ไม่มากราย  ยังมีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าพิจารณาและ 

น่าสงสัยอยู่มาก ในสมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นคนนักสงสัยเช่นพวกเรา  คือเมื่อท่านพักอยู่วัดบ้าน 

หนองผือ  นา ใน  มีอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพเลื่อม ใสท่านมาก  มาเล่าเรื่อง

ของตัวแกเองถวายท่านว่า  ขณะแกนั่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัด  พอจิตรวมสงบลงสนิท  

ไม่แสดงกริิยา ใด ๆ  ปรากฏแต่ความสงบนิง่อยู่เฉพาะ ในเวลานัน้  ท�า ให้แกเหน็กระแสจติอนัละเอยีดยิ่ง 

ออกจากดวงจิตเป็นสาย ใยยาวเหยียดออกนอกกายนอก ใจ ไปสู่ภายนอก  แกเกิดความสงสัยจึงตาม 

ดูว่า  กระแสจิตนี้มันข โมยส่งออก ไปแต่เมื่อ ไร  ส่ง ไปเกี่ยวข้องกับอะ ไร  และส่ง ไปเพื่ออะ ไร   

พอแกตามกระแสจิตอันละเอียดนั้น ไป  ก็ทราบชัด ในขณะนั้นว่า  กระแสจิตแกเริ่ม ไปจับจองที่เกิด

เอา ไว้ ในท้องหลานสาวคนหนึ่ง ในหมู่บ้านเดียวกัน   ทั้งที่ตัวแกยัง ไม่ตาย  

 พอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตก ใจ  เลยต้องย้อนจิตกลับคืนมาที่เดิม  และถอนจิตออกจาก

สมาธิ  แก ใจ ไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นมา  และ ในระยะเดียวกันหลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มา ได้

หนึ่งเดือนแล้วเช่นกัน  พอตื่นเช้าวันหลังแกก็รีบออกมาวัด  เล่าเรื่องนั้นถวายท่านอาจารย์ฟังดังที่

กล่าวมา  ขณะนั้นผู้เขียนกับพระเณรหลายท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วย  ต่างองค์ต่างงง ไปตาม ๆ  กันขณะที่ 

ได้ฟังแกเล่าเรื่องแปลก ๆ  ที่ ไม่เคย ได้ยิน ได้ฟังมาก่อน  เฉพาะผู้เขียนสน ใจอยากทราบเรื่องนี้เป็น

พิเศษอยู่อย่างกระหาย  ว่าท่านอาจารย์ท่านจะอธิบาย ไป ในแง่ ใดบ้าง  ให้หญิงแก่คนนั้นฟัง   

ขณะนั้นทุกคนนั่งนิ่งเงียบราวกับ ไม่หาย ใจ  นัยน์ตาต่างช�าเลืองดูท่านอาจารย์ด้วยความกระหาย

อยากฟัง ในเดี๋ยวนั้น ๆ   ท่านอาจารย์เองนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง  ราว ๒ นาที  แล้วจึงอธิบาย 

ธรรม ให้แก่ โยมแก่คนนั้นฟังว่า  เมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อ ไป ให้ โยมตรวจดูกระแสจิตด้วยดี  ถ้า

เห็นกระแสนั้นส่งออก ไปภายนอกดังที่ โยมว่านั้น  ให้ก�าหนดจิตตัดกระแสจิตนั้น ให้ขาดด้วยปัญญา  

ถ้าก�าหนดตดัขาดด้วยปัญญาจริง ๆ   ต่อ ไปกระแสนัน้จะ ไม่ปรากฏ  แต่ โยมต้องก�าหนดดกูระแสจิต 
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นั้นด้วยดีและก�าหนดตัด ให้ขาดด้วยปัญญาจริง ๆ   อย่าท�าเพียงสักแต่ว่าท�าเท่านั้น  เดี๋ยวเวลาตาย 

 โยมจะ ไปเกิด ในท้องหลานสาวนะ  จะหาว่าอาตมา ไม่บอก  นี่คือค�าบอกของอาตมา  จงจ�า ให้ดี   

ถ้า โยมก�าหนดตัดกระแสจิตนั้น ไม่ขาด   เวลา โยมตายต้อง ไปเกิด ในท้องหลานสาวแน่ ๆ   ไม่สงสัย  

 พอแก ได้รับค�าแนะน�าจากท่าน  แล้วก็กลับบ้าน  ราวสองวันแกกลับมาหาท่านอีกด้วย

สีหน้ายิ้มแย้มแจ่ม ใสมาก  แม้คน ไม่มีญาณ  ยังทราบ ได้จากสีหน้าของแกที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า 

“สมประสงค์แล้ว”  พอแกนั่งลงเท่านั้น  ท่านอาจารย์ก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่า  เป็น

อย่าง ไรห้ามอยู่หรือเปล่าที่จะ ไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยัง ไม่ตายน่ะ  แกเรียนตอบท่านทันทีเลย

ว่า  โยมตดัขาดแล้วคืนแรก  คือพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วก�าหนดดู  ก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็น 

มาแล้ว โยมก็ก�าหนดตัดด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็น ไปเลย  คืนนี้ โยมก�าหนดดูอีก

อย่างละเอียดเพื่อความแน่ ใจ  วานนี้จึงยัง ไม่ออกมา  ไม่ปรากฏว่ามีอีก  หายเงียบ ไปเลย  วันนี้อยู่ 

ไม่ ได้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อฟัง  ท่านเริ่มประ โยคแรกว่า  นี่แลความละเอียดของจิต  จะ

ทราบ ได้จากการภาวนาเท่านั้น  วิธีอื่น ไม่มีทางทราบ ได้  โยมเกือบเสียตัว ให้กิเลสตัวนี้จับ ไส ไปเกิด 

ในท้องหลานสาวแบบ ไม่รู้สึกตัว  แต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันเสยีก่อนแล้วรบีแก้ ไขกนัทนัเหตกุารณ์  

ฝ่ายผูห้ญงิคนนัน้พอทางนีต้ดักระแสจิตขาดจากความสบืต่อก็แท้ง ในระยะเดียวกัน

 อยู่มา ไม่นานนักปัญหาเกี่ยวกับการ ไปเกิดทั้งท่ีเจ้าของยัง ไม่ตายและปัญหาเกี่ยวกับการ

แท้งบุตรก็เกิดขึ้น ในวงคณะสงฆ์ด้วยกัน  เพราะคนอื่น ไม่มี ใครทราบ  ตัวยายแก่ก็ ไม่เคยบอกเรื่อง

แก ให้ ใครทราบ  แกมาเล่าถวายเฉพาะท่านอาจารย์องค์เดียว  แต่พระหลายองค์ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วย 

ก็พลอย ได้ทราบเรื่องของแกอย่างละเอียดทุกแขนง ไป  ฉะนั้น ปัญหานี้จึงเกิดขึ้น ในวัดหนองผือ   

โดยพระสงฆ์น�าปัญหาทั้งสองข้อนี้ขึ้นเรียนถามท่านอาจารย์  ในปัญหาแรกว่าคนยัง ไม่ตายท�า ไม 

จึงเริ่ม ไปเกิด ในท้องเขาแล้ว  ท่านก็ตอบว่า  ก็เพียงเริ่มนี่นา  ยังมิ ได้ ไปเกิด  แม้กิจอื่น ๆ  ก็ยังมีทาง 

เริ่ม ได้ทั้งที่ยัง ไม่ลงมือท�า  นี่แกก็เพียงเริ่มจะ ไปเกิดเท่านั้นแต่ยังมิ ได้ ไปเกิด  จึงยัง ไม่เป็นปัญหา 

และอุปสรรคแก่ค�าว่า  “คนยัง ไม่ตายแต่ ไปเกิดแล้ว”  ถ้าแกรู้ ไม่ทันก็มีหวัง ไปตั้งบ้านเรือน 

คือเกิด ในท้องหลานสาวแน่ ๆ

 ปัญหาท่ีสองว่า  การตดักระแสจิตทีก่�าลงัสบืเน่ืองเกีย่ว โยงกนัระหว่างยายแก่กบัหญิงคนนัน้   

ไม่เป็นการท�าลายชวีติมนษุย์หรืออย่าง ไร  ท่านตอบว่า  จะท�าลายอะ ไรกเ็พยีงตดักระแสจติเท่านัน้   

มิ ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตนเป็นตัวแล้ว  จิตแท้ยังอยู่กับยายแก่  ส่วนกระแสจิตแกส่ง ไปยึด ไว้ที ่

หลานสาว  พอแกรู้ก็รีบแก้ ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสีย  มิ ให้ ไปเกี่ยวข้องอีกต่อ ไป  เรื่องก็ยุต ิ
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กัน ไปเท่านั้น  ที่ส�าคัญก็ตอนที่ยายแก่มาเล่าถวายท่านว่า  กระแสจิตตนข โมย ไปจับจองเอาท้อง

หลานสาวเป็นที่เกิด โดยเจ้าตัว ไม่รู้  ท่านอาจารย์เองก็มิ ได้คัดค้านว่าที่รู้อย่างนั้น ไม่จริงไม่ถูก  ควร

พิจารณาเสีย ใหม่  แต่กลับตอบ ไปตามร่องรอยที่ยายแก่รู้เห็น  จึงเป็นเรื่องน่าคิดอยู่มาก  เมื่อ

พิจารณา ให้ดีแล้วก็มีสาเหตุที่พา ให้จิตส่ง ไปเกี่ยวเกาะกับหลานสาว ได้  คือยายแก่เล่าว่า  แกรัก

หลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วง ใยและติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้อยู่เสมอ  แต่ 

มิ ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบข โมย ไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมา  ถึงกับจะต้อง ไปเกิดเป็นลูกเขาอีก  

ถ้า ไม่ ได้หลวงพ่อช่วยวิธีแก้ ไข  ก็คง ไม่พ้น ไปเกิด ในท้องหลานสาวแน่นอน  

 ท่านอาจารย์มั่นว่า  จิตนีพ้สิดารเกนิกว่าความรูค้วามสามารถของคนธรรมดา  จะตามรู ้

ตามรกัษา ได้ โดยม ิให้เป็นภยัแก่ตวัผู้เป็นเจ้าของ  ดังที่ยายแก่พูด ไม่มีผิด  ถ้าแก ไม่มีหลัก ใจทาง 

สมาธิภาวนาอยู่บ้าง  แก ไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของ ใจ ได้เลย  ทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตาย ไป  ฉะนั้น 

การท�าสมาธิภาวนา  จึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อ ใจ ได้ดีและถูกทาง  ยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้ว   

สติปัญญาก็ยิ่งมีความส�าคัญมาก ในการตามรู้และรักษาจิต  ตลอดการต้านทานทุกขเวทนา ไม่ ให้

มาทับจิตในเวลาจวนตัว   ซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริง ๆ   

 ถ้าพลาดท่าขณะนัน้กเ็ท่ากับพลาด ไปอย่างน้อยภพหนึง่ชาตหินึง่  เช่น ไปเกดิเป็นสตัว์ชนดิ ใด 

ก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ ในภพภูมินั้น ๆ   ขณะที่เสียเวลาก็ยังต้องเสวยกรรม ในก�าเนิด 

นั้น ไปด้วย  ถ้าจิตดีมีสติพอประคองตัว ได้  อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์  มากกว่านั้นก็ ไปเกิด  

ในเทวสถานชมวิมานและเสวยทิพย์สมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก  เวลามาเกิด 

เป็นมนุษย์ก็ ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบ�าเพ็ญรักษามาแต่บุพเพชาติ  ท�า ให้เพิ่มอ�านาจวาสนาบุญญา –

ภิสมภารขึ้น โดยล�าดับจนจิตมีก�าลังแก่กล้าสามารถรักษาตัว ได้  การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่าง

จากต�่าขึ้น ไปสูง  จากสั้น ไปหายาว  จากหยาบ ไปหาละเอียด  จากวัฏฏจักร ไปเป็นวิวัฏฏจักร   

ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพ  เปลี่ยนภูมิ  เปลี่ยนเครื่องเสวย  มาเป็นล�าดับ  สุดท้าย 

ก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง ให้เป็นอะ ไรต่อ ไปอีก  เพราะจิตที่ ได้รับการอบรม ไปทุกภพทุกชาต ิ

จนฉลาดเหนอืส่ิง ใด ๆ   กลายเป็นนพิพานสมบัตขิึน้มาอย่างสมพระทัยและสม ใจ  ซึง่ล้วน ไปจากการ

ฝึกฝนอบรมจิต ให้ดี ไป โดยล�าดับทั้งสิ้น  

 ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลาย  จึง ไม่ท้อถอย ในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตน 

ทุกเพศทกุวยั  จนสุดวิสัยท่ีจะท�า ได้ ไม่เลือกกาล  ต้องขออภยัท่านผูอ่้านมาก ๆ  ทีเ่ขียนวก ไปเวียนมา 

ทั้งที่พยายามจนสุดก�าลัง  แต่ความหลงลืมรู้สึกจะออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลา  จึงท�า ให้ยุ่ง 
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หยิบหน้า ใส่หลัง หยิบหลัง ใส่หน้า  ไม่รู้จักจบสิ้นลง ได้  ทั้งที่เรื่องท่านผ่าน ไป ไกลจนแทบพดู  

ได้ว่าเกอืบจบแล้ว  ผู้เขียนกย็งัเกบ็ ไม่หมด  เพราะความหลงลืมตวัเดยีวเท่านัน้  พา ให้วุน่ ไม่เลิกแล้ว 

ไป ได้อ่านต่อ ไป  ท่านก็ยังจะ ได้เห็นความเหลว ไหลของผู้เขียน ไปตลอดสายเกี่ยวกับเรื่องสับสน

ระคนกัน   ไม่เรียงล�าดับไปตามแถวตามแนวที่ควรจะเป็น

เรื่องรอยพญำนำคที่ใต้ถุนกุฎีท่ำน

 อกีเร่ืองหนึง่ท่ีน่าคิดก็คือ  ท่ีวดัหนองผอืนัน่เอง  เช้าวนัหนึง่ขณะทีท่่านออกจากทีภ่าวนาแล้ว  

ออกมาจากห้อง  ท่านถามขึ้นมาเลย โดย ไม่มี ใครเริ่มเรื่อง ไว้ก่อนว่า  พากัน ไปดูซิที่ ใต้ถุนกุฎีเรา   

เห็นรอยงู ใหญ่ออก ไปจากที่นั่นหรือเปล่า  เมื่อคืนนี้พญานาคมาเยี่ยมฟังธรรม  ก่อนจะ ไปเราบอก 

 ให้แสดงรอย ไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองหมาย ให้พระเณรดกัูนตอนเช้าบ้าง  พระกเ็รยีนตอบท่านว่า  มีรอยงู 

ตัวใหญ่มาก  ซึ่งออกจาก ใต้ถุนท่านอาจารย์เข้า ไป ในป่า โน้น  งูตัวนี้มาจาก ไหนก็ ไม่รู้  ที่อื่นรอย 

 ไม่ปรากฏ  แต่มาปรากฏเอาตรง ใต้ถนุนีเ้ท่านัน้  ลานวดัเตยีน ๆ  รอยมาจากทาง ไหนกพ็อจะเหน็ ได้  

แต่นี่ ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลย  มามีเฉพาะ ใต้ถุนนี้แห่งเดียว  นอกนั้น ไม่มี  ท่านตอบว่าจะ ให้มีมาจาก

ที่ ไหนกัน  ก็พญานาคลง ไปจากกุฎีเราเมื่อคืนนี้  ก่อนจะ ไปเราบอก ให้แสดงรอย ไว้ ใต้ถุนกุฎีเรา  

ดังนี้  ถ้ามีพระเณรเห็นรอยงูก่อนแล้วขึ้น ไปเรียนถามท่านเป็นต้นเหตุก่อนก็จะ ไม่น่าคิดนัก  แต่นี้

ท่านถามออกมาเลยทีเดียว โดย ไม่มี ใครปรารภเรื่อง ไว้ก่อน  ประกอบกับรอยงู ใหญ่ที่ ใต้ถุนท่านก็มี

จริง ๆ  ดังที่ท่านถามด้วย  นี้แสดงว่าท่านรู้เห็นทาง ใน  แล้ว ให้พญานาคแสดงรอย ไว้ ให้พระเณรดู

ทางตาเนื้อ   เพราะตา ในบอด ไม่สามารถมองเห็น ได้เวลาพญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมท่าน  

 แล้วก็พากันเรียนถามท่าน ใน โอกาสว่าง ๆ  ว่า  เวลาพญานาคมาหาท่านอาจารย์  เขามา 

 ในร่างแห่งงูหรือ ในร่างอะ ไร  ท่านตอบว่า  พวกนี้เอาแน่นอน ไม่ ได้  ถ้ามาเพื่ออรรถเพื่อธรรมดังที ่

มาหาเราก็มา ในร่างแห่งมนุษย์ เป็นชั้น ๆ  ตามแต่ยศ ใครสูงหรือต�่า  ถ้าเป็นพญานาคก็มา ในร่างแห่ง

กษัตริย์มีบริวารห้อมล้อมมา  กริิยาอาการทัง้หมดเหมือนกริิยาของกษัตรย์ิทัง้ส้ิน  การสนทนาก็ 

เหมอืนพระสนทนากบักษตัรย์ิ  ใช้ราชาศัพท์กันเป็นพื้น  บรรดาบริวารที่มาด้วยก็เหมือนข้าราชการ

ตามเสด็จพระมหากษัตริย์  ต่างมีมรรยาทเรียบร้อยสวยงาม  มีความเคารพกันมากยิ่งกว่ามนุษย์เรา   

ขณะที่นั่งฟังธรรม ไม่มี ใครแสดงกิริยากระดุกกระดิกอันเป็นการแสดงความร�าคาญ  ขณะสนทนา

ธรรมก็มีเฉพาะหัวหน้าเป็นผู้ท�าหน้าที่แทน  ใครสงสัยก็พูดกับหัวหน้า  หัวหน้าก็เรียนถามท่านแทน  

ท่านก็อธิบาย ให้ฟังตามจุดที่สงสัย   จนเป็นที่เข้า ใจแล้วก็พากันลากลับ
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เร่ืองบุหรี่หลำยเจ้ำของ

 ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะพอเชื่อตามท่าน ได้แม้ตน ไม่รู้  คือมีพระองค์หนึ่งเห็นท่านชอบ

สูบบุหรี่ตรา ไก่  เลยสั่ง โยม ไปแลกเปลี่ยนมาถวายท่าน  เวลาเขาน�ามา ให้แล้วก็น�า ไปถวายท่าน  

ขณะนั้นท่านก็ยัง ไม่ว่าอะ ไร  คงยัง ไม่มีเวลาพิจารณา  เพราะขณะที่พระน�าบุหรี่ ไปถวายเป็นเวลาที่

ท่านก�าลังพูดธัมมะอยู่  จึงพากันฟังธรรมท่าน ไปเรื่อย ๆ  จนจบแล้วก็พากันกลับมา  พอเช้าวันหลัง

พระองค์นั้นก็ขึ้น ไปหาท่านอีก  ท่านบอกว่าบุหรี่กล่องนี้ ให้เอา ไปเสีย  ผม ไม่สูบ  เพราะเป็นบุหรี่

หลายเจ้าของ  ทางพระองค์นั้นก็เรียนท่านว่า  บุหรี่นี่เป็นของกระผมคนเดียวที่สั่ง ให้ โยม ไปแลก

เปลี่ยนมาวานนี้  มิ ได้เป็นของหลายเจ้า  กระผมสั่งเขา ให้หามาถวายท่านอาจารย์ โดยเฉพาะ   

ท่านก็พูดยืนค�าอยู่อย่างนั้นว่า  ให้เอา ไปเสียเพราะบุหรี่นี้มีหลายเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์  ไม่บริสุทธิ์  

จะสูบเอาประ โยชน์อะ ไร  

 พระองค์นั้นก็ ไม่กล้าเรียนท่านอีกเพราะกลัวถูกดุ  ต้องจ�า ใจถือบุหรี่กล่องนั้นกลับมา  แล้ว

เรียก โยมคนที่สั่ง ให้ ไปแลกเปลี่ยนนั้นมาถามเรื่องราว  ว่าเขาท�าอย่าง ไรกันแน่  เมื่อถาม โยมคนนั้น

ก็ทราบว่าเขาเอาปัจจัยซึ่งเหลือจากที่แลกเปลี่ยนสมณบริขารของพระหลายองค์ที่สั่งเขามาแลก

เปลี่ยนบุหรี่กล่องนั้นมา  ท่านถามเขาว่าพระองค์ ใดบ้างที่สั่งและปัจจัยขององค์ ใดบ้างที่ โยมเอามา

แลกเปลี่ยนบุหรี่กล่องนี้มา  เขาก็บอกว่าขององค์นั้น ๆ   พอทราบเรื่องละเอียดแล้วท่านก็รีบ ไปหา

พระที่ โยมระบุนามและบอกเรื่องราวบุหรี่ ให้ท่านทราบ  ต่างก็แสดงความยินดีต่อท่านอยู่แล้ว  จึง

พอ ใจอนุ โมทนา โดยทั่วกัน ในขณะนั้น  

 พระองค์นั้นจึง ได้น�าบุหรี่กล่องนั้น ไปถวายท่านอีก  โดยกราบเรียนสารภาพตัว  ว่าเป็น 

ความผิดของตัวจริง ๆ   ท่ี ไม่ ได้ ไต่ถาม โยมผู้ ไปแลกเปลี่ยน โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อน  แต่แล้วก็เป็น 

ความจริง  ดังท่านอาจารย์ว่าจริง ๆ   บัดนี้กระผม ได้ถาม โยมดูแล้วว่าเป็นของหลายเจ้าที่เขาเอา 

รวมกันซื้อมา  ส่วนพระทั้งหลายพอทราบต่างก็ยินดีถวายท่านอาจารย์ด้วยกันหมดแล้ว  ท่านก็รับ

บุหรี่กล่องนั้น ไว้ โดยมิ ได้พูดอะ ไรต่อ ไป  แม้หลังจากวันนั้นแล้วกห็ายเงยีบ ไปเลย  พอพระองค์นัน้

กลบัมากพู็ดเร่ืองบหุร่ีกบัหมูเ่พ่ือนท่ีตน ไปคัดค้านท่าน  แต่ ไม่ ได้ผลสุดท้ายกถ็ูกตามค�าท่าน  พระที ่

ได้ยินค�านี้เกิดความแปลก ใจว่าท่านรู้ได้อย่าง ไร   เพราะ ไม่มี ใคร ไปกราบเรียนท่านเลย  

 ท่านหนึ่งพูดค้านขึ้น ในสมาคมหนู (สภาลับของพระที่แอบคุยกัน) ว่า  ก็ถ้าท่านเหมือน 

พวกเรา ๆ  กจ็ะว่าท่านรู้ท่านฉลาดอย่าง ไรล่ะ  เพราะท่านต่างจากพวกเราทกุด้านนัน้เองจงึ ได้เคารพ

และชมว่าท่านฉลาดจริง  ที่พวกเราพากันมารุมอาศัยพึ่งร่มเงาท่านอยู่ก็เพราะเห็นความสามารถ
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ท่านต่างจากพวกเราราวฟ้ากับดินนั่นแล  ผมเอง ไม่สงสัย  แม้ ไม่รู้อย่างท่านก็ยังเชื่อว่าท่านรู้กว่าผม  

ฉลาดกว่าผมทุกด้าน  ไม่มีอะ ไรต้องติ  จึง ได้มามอบกายถวายชีวิต ให้ท่านดุด่าสั่งสอน  โดยมิ ได้มี

ทิฏฐิมานะแสดงออก ให้กระเทือน ใจท่านแม้แต่น้อย  ทั้งที่กิเลสมีอยู่กับ ใจ  แต่กิเลสมันคงกลัวท่าน

เหมือนกันจึง ไม่กล้าแสดงออกมาบ้างเลย  ผมเข้า ใจว่า  เพราะความยอมตน  ความกลัว  ความ 

เคารพเลื่อม ใสท่าน  ซึ่งมีอ�านาจมากกว่ากิเลสประเภทเลว ๆ  ที่เคยต่อสู้กับครูหรือกับ ใคร ๆ  มา 

ประจ�านิสัย  แต่พอมาถึงท่านแล้วมันหมอบราบ ไปเสียหมด  ไม่มีกิเลสตัว ใดกล้าออกมาเพ่นพ่าน

เหมือนอยู่กับอาจารย์อื่น ๆ   ถ้าทราบว่าเรายัง ไม่ยอมลงท่าน  ผมเองก็ ไม่กล้ามาอยู่กับท่าน  แม้ 

ขืนอยู่ ไปก็คง ไม่เกิดประ โยชน์  นอกจากจะเกิด โทษ โดยถ่ายเดียวเท่านั้น  จะว่าอะ ไรแค่น�าของ 

 ไปถวายท่านดังที่เห็น ๆ  มา  

 เพียงเราคิด ไม่ดี ในตอนกลางคืน  พอตกตอนเช้ามาไปกุฎีท่าน  มองดูสายตาท่านแหลมคม

ราวกับจะฉีกเรา ให้แหลกละเอียด ไป ในขณะนั้นทีเดียว  ถ้าเห็นอาการอย่างนั้น  อย่าขืนเข้า ไปรับ

บริขารหรืออะ ไร ๆ  จากมือท่าน  ท่านเป็น ไม่ยอม ให้คนแบบนั้นรับเด็ดขาด  ที่ท่านท�าอย่างนั้นก ็

เพื่ออุบายทรมานความดื้อด้านของเรา โดยทางอ้อม  ยิ่งกว่านั้นก็ ใส่ปัญหาแทงเข้า ไป ในขั้วหัว ใจเรา  

ให้เจ็บแสบอยู่นาน ๆ   เพื่อจะ ได้เข็ดหลาบเสียที  แต่แปลก ใจปุถุชนเรานี้มันเข็ดแต่ ไม่หลาบ   

คือเข็ดขณะที่ถูกของแข็งและเจ็บแสบลงลึก ในเวลานั้น  พอท่านแสดงอาการธรรมดากับตนบ้าง   

เอาอีกแล้ว  เกิดเรื่องอีกจน ได้  ทั้งที่ ไม่มีเจตนาจะคิดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตน  แต่มันตามอาจารย์

ของเจ้าบอนนี่  (ลิง)  ไม่ทันสักที  เพราะมันรวดเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเป็น ไหน ๆ   พอมาหาท่านอีก 

ดูท่าทางแล้วชกัจะเข้า ไม่ตดิ  มสีหีน้าและสายตาแปลก ๆ  พอ ให้ระวงัยาก ๆ  อยูน่ัน่แล  แม้เช่นนัน้ 

มนัยงั ไม่รูส้กึเขด็หลาบเลย  คือไม่เห็นภยั ไปนาน  พอ ไป ๆ  ชกัจะเหน็สิง่ท่ีเคยเป็นภยันัน้ ๆ  ว่าเป็นมิตร   

โดย ไม่รู้สึกตัวอีกแล้ว  ฉะนั้น จึงว่ามันเข็ดแต่ ไม่หลาบ  ถ้าทั้งเข็ดทั้งหลาบก็รู้สึกตัวและกลัว 

สิ่งนั้น ไปนาน ๆ   ใจก็สงบเย็น ไม่รุ่มร้อน  เวลามาหาท่านก็ ไม่ ได้ระวังนักว่าท่านจะดุด่าต่าง ๆ    

จิตผมเป็นอย่างนี้จึงหนีจากท่าน ไป ไหน ไม่ค่อย ได้  เพราะ ไม่ ไว้ ใจตัวเอง  อยู่กับท่านมันกลัวและ

ระวังอยู่เสมอ  ใจก็ ไม่กล้าคิด ไปนอกลู่นอกทางนัก  หากมีบ้างก็รู้ ได้เร็ว  รีบฉุดมาทันกับเหตุการณ์ 

ไม่ถึงกับแสดงผลร้อน ให้ปรากฏ  

 ผมน่ะเชื่อท่านชนิดหมอบราบเลยทุกวันนี้  ว่าท่านอาจารย์มั่นท่านรู้วาระจิตผมจริง ๆ   ส่วน

ท่านจะรู้วาระจิต ใครหรือ ไม่  ผม ไม่สน ใจ  สน ใจเฉพาะเรื่องท่านกับผมเท่านั้น  เพราะผมมัน 

เป็นคนชอบดื้อ ไม่เข้าเรื่อง  น่าท่านดัดสันดาน  ท่านจึงดัดเสียบ้างพอ ให้เข็ด  คือบางทีมันคิด 

บ้า ๆ  ไปก็มีเมื่อมาอยู่กับท่าน ใหม่ ๆ   โดยคิดว่าเขาว่าท่านอาจารย์มั่นนี้รู้จิต ใจคน  ใครคิดอะ ไร 
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ท่านรู้ ได้หมด  ท่านจะรู้ ได้หมดจริง ๆ  หรือ  ถ้าท่านรู้ ได้หมดจริง ๆ   ส�าหรับเรา ไม่จ�าเป็นที่ท่าน 

จะสน ใจรู้ไปหมด  ขอ ให้ท่านรู้แต่ความคิดของเราที่คิดอยู่ขณะนี้ก็พอแล้ว  ถ้าท่านรู้แม้เพียง 

ขณะจิตที่เราคิดต่อท่านอยู่เวลานี้เท่านั้น  เราจะยอมกราบท่านอย่างราบเลย  นอกนั้นเรา ไม่คิด 

เข้าบัญชีว่าเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับท่านเลย  

 พอตกตอนเย็น ไปหาท่าน  ดูท่าทางแทบนั่ง ไม่ติดพื้นเสียแล้ว  ตาท่านจับจ้องมาหาเรา

ราวกับ ไม่กระพริบตาเอาเลย  ขณะที่ตาจ้องมาก็เหมือนจะตะ โกนจี้ ใจเราอยู่ทุกขณะด้วย  พอท่าน

เริ่มเทศน์ ให้พระฟัง  เรา ไม่ค่อย ได้เรื่องอะ ไร  ได้แต่ความร้อน ใจอย่างเดียว  และกลัวท่านจะดุเรา

คนเดียวที่ ไปดื้อทดลองท่าน  พอท่านเริ่มเทศน์ ไม่นานนักธรรมที่เต็ม ไปด้วย ไม้เรียวชนิดต่าง ๆ   ก็

เริ่มเฉียดหลัง  เฉียด ไปเฉียดมาและเฉียด ใกล้เฉียด ไกลเข้ามาทุกที  บางทีเฉียดมาขั้วหัว ใจจนร้อน

วูบและตัว ไหว โดย ไม่รู้สึกตัว  ยิ่งกลัว ใจก็ยิ่งร้อน ไม่เป็นสุขเลย  ขณะนั่งฟังท่านเฆี่ยนท่านตีด้วย

อุบายต่าง ๆ   พอจวนจะจบการแสดงธรรมทน ไม่ ไหวต้องยอมท่านทางภาย ในว่า  เท่าที่คิด ไปนั้นก็

เป็นเพียงอยากทราบเรื่องท่านอาจารย์เท่านั้น  ว่าจะรู้ ใจคนอื่นจริง ไหม  มิ ได้มีความคิดจะดูถูก

เหยียดหยามว่า ไม่มีคุณธรรมอย่างอื่น  มาบัดนี้ ได้ยอมรับแล้วว่าท่านอาจารย์สามารถและเก่งจริง  

กระผมขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์ตลอดวันตาย  ขอท่าน ได้เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอน 

ต่อ ไปเถิด   อย่า ได้เกิดความอิดหนาระอา ใจด้วยเรื่องเพียงเท่านี้เสียก่อนเลย  

 เราคิดยอมตนเพียงเท่านี้การแสดงธรรมที่ก�าลังเผ็ดร้อนก็ค่อย ๆ  อ่อนลง ๆ   สุดท้ายก็แย้บ

ปัญหาออกมาฝาก ไว้วาระสุดท้ายอีกว่า  ความผิดความถูกมีอยู่กับตัวท�า ไมจึง ไม่สน ใจดูบ้าง  เลือก 

ไปหาดูเรื่องผิดเรื่องถูกของคนอื่นเพื่อประ โยชน์อะ ไร  ความคิดชนิดนั้นหรือที่พา ให้เราเป็นคนเก่ง

คนดี  แม้จะรู้ว่าคนอื่นเก่ง  คนอื่นดี  แต่ถ้าเจ้าของยัง ไม่เก่ง ไม่ดีนักมันก็อยู่แค่นั้นเอง  ไป ไม่รอด   

ถ้าอยากรู้เรื่องของคนอื่นว่าดีหรือ ไม่ดีเพียง ไรก็ต้องดูเรื่องของตัว ให้รอบคอบทุกด้านก่อน  เรื่อง

ของคนอื่นก็รู้ ไปเอง  ไม่จ�าต้องทดลอง  คนลอง ไม่ ใช่คนเก่งคนดี  ถ้าเก่งถ้าดีจริงแล้ว ไม่ต้องลองก็รู้  

แล้วก็จบธรรมเพียงเท่านั้น  ผมเองเกือบสลบ ในขณะนั้น  เหงื่อแตก โชก ไปทั้งตัว  ยอมท่านอย่าง

หมอบราบและเข็ดหลาบจนป่านนี้  ไม่เคย ไปหาญลองดีกับท่านอีกเลย  คราวนี้เป็นคราวเข็ดหลาบ

ขนาดหนักส�าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับท่าน  ถ้าเรื่องอื่น ๆ  ที่ ไม่เกี่ยวกับท่านมันเข็ดขนาดนี้ผมคงพ้นทุกข์ 

ไปนานแล้ว   แต่มัน ไม่เข็ดแบบนี้จึงน่า โม โหจะตาย ไป  

 นี่เป็นเรื่องพระท่านแอบสนทนากัน ในสภาหนู  ผู้เขียนก็อยู่ ในสภานั้นด้วยและมีส่วน ได้ – 

เสีย ไปด้วยกัน  จึง ได้น�าเรื่องนี้มาลง โดยมีบุหรี่ตรา ไก่เป็นต้นเหตุ  พอเป็นข้อคิดว่า  ความจริง 
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ของจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนและทุกเวลาอกาลิ โก  ขอแต่ปฏิบัติ ให้ถึงความจริง  ธรรมจริงต้องรู้ตาม

ความสามารถและภูมิวาสนาของตนแน่นอน  ไม่ว่าธรรมภาย ในคือสัจจธรรม  และธรรมภายนอก

คือความรู้แขนงต่าง ๆ   ตามภูมินิสัยวาสนาของแต่ละรายที่สร้างมาและความปรารถนาที่ตั้ง ไว้  

ไม่เหมือนกัน   แต่ผลส่วน ใหญ่คือมรรคผลนิพพานนั้นเมื่อถึงแล้วเหมือนกัน  

ประสบกำรณ์กำรเที่ยวธุดงค์ของท่ำนพระอำจำรย์ชอบ ฐำนสโม

 ท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นอาจารย์ที่ผู ้อยู ่ ใกล้ชิดจะลืมเรื่องต่าง ๆ  และปฏิปทาที่ท่านพา

ด�าเนิน ไม่ ได้ตลอด ไปเมื่อยังมีลมหาย ใจอยู่  บรรดาลูกศิษย์ท่านที่เป็นพระเถระผู้ ใหญ่เวลานี้มีอยู่

หลายองค์ด้วยกัน  แต่ละองค์มีนสัิยวาสนาและปฏปิทาเครือ่งด�าเนนิภาย ใน  ตลอดความรูอ้รรถธรรม 

และความรู้พิเศษแปลกต่างกัน ไปเป็นราย ๆ   เท่าที่เขียนตอนต้น ได้ระบุนามลูกศิษย์ท่านผ่านมา 

บ้างแล้ว  ท่ียังมิ ได้ระบุนามท่านก็มี  จึง ได้เรียน ไว้ว่าเมื่อด�าเนินเรื่องท่านเจ้าของประวัติ ไป 

พอสมควร  หากมีเวลาบ้างก็จะระบุนามคณะลูกศิษย์ท่านต่อ ไปอีก  ดังนี้จึง ได้เริ่มฟื้นนามลูกศิษย์

ท่านขึ้นมาอีก  พอทราบบ้างว่าท่านด�าเนินและรู้กันอย่าง ไร  ท่านประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ  มา 

อย่าง ไรบ้างแต่ละองค์  ตามคติธรรมดา  พระพุทธเจ้าทรงเผชิญความล�าบากและรู้ธรรมอย่าง ไรบ้าง  

บรรดาสาวกก็ย่อมเดินตามรอยพระบาทที่ทรงพาด�าเนิน  ตลอดความรู้ความเห็นก็เป็น ไปตาม

ร่องรอยของศาสดาแบบศิษย์มีครู  บรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันทาง 

ปฏิปทาเครื่องด�าเนิน  ส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวนั้นมีต่าง ๆ  กัน

ไปตามสถานที่อยู่บ�าเพ็ญและที่เที่ยว ไป ไม่เหมือนกัน  

 เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ท�า ให้ระลึกเลื่อม ใสและบูชาท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ผู้ ใหญ่

ท่านอาจารย์  ที่มีการเที่ยวธุดงคกรรมฐานแตกต่างจากหมู่คณะอยู่บ้าง  จึงขอประทาน โทษน�าเรื่อง

ท่านออกมาลง ให้ท่านผู้อ่าน ได้ทราบบ้าง ในสมัยปัจจุบัน  ว่าสิ่งที่เคยมี ในครั้งพุทธกาลอันเป็นส่วน

ภายนอกอาจยังมี ในสมัยนี้ ได้อยู่บ้างหรืออย่าง ไร  คือเราเคย ได้ยินหรือ ได้เห็น ในหนังสือ  ว่าช้าง 

มาถวายอารักขาและลิงมาถวายรวงผึ้งแด่พระพุทธเจ้า เป็นต้น  เรื่องคล้ายคลึงกัน ในสมัยนี้ก็อาจ

เป็นเรื่องของท่านอาจารย์องค์นี้  จึงขอประทานออกนามท่านด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน ไว้กับเรื่องที ่

ก�าลังด�าเนิน ไปอยู่ขณะนี้  

 ท่านมีนามว่า  ‘ท่านพระอาจารย์ชอบ’  อายุคงย่างเข้า ๗๐ ปี  จ�า ไม่ถนัด  ทราบว่าท่าน 

บวชมานาน  การปฏบิตัท่ิานชอบอยู ่ในป่า ในเขาตลอดมาจนถงึปัจจุบัน  นสิยัท่านชอบออกเดินทาง 

 ในเวลาค�่าคืน  ท่านจึงชอบเจอสัตว์จ�าพวกค�่าคืนมีเสือ เป็นต้นเสมอ  บ่ายวันหนึ่งท่านออกเดินทาง 
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จากหล่มสัก  เพชรบูรณ์  มุ่ง ไปทางจังหวัดล�าปาง  เชียง ใหม่  พอจวนจะเข้าดงหลวงก็พบชาวบ้าน  

เขาบอกท่านด้วยความเป็นห่วงว่าขอนิมนต์ท่านพักอยู่หมู่บ้านแถบนี้ก่อน  เช้าวันหลังค่อยเดินทาง

ต่อ ไป  เพราะดงนี้กว้างมาก  ถ้าตกบ่ายแล้วเดินทาง ไม่ทะลุดง ได้เลย  ถ้าเดิน ไม่ทะลุป่า ในตอน

กลางวัน โดยมากคนมักเป็นอาหารเสืออยู่เสมอเพราะความ ไม่รู้ระยะทาง ใกล้ ไกล  ดงนี้พอบ่าย 

 ไปแล้วเดินทาง ไม่ทะลุแน่  และตอนกลางคืนเสือออกมาเที่ยวหากินทุกคืน  ถ้าเจอคนแล้วมัน 

ก็ถือเป็นอาหารของมันเลย  ไม่มีราย ใดผ่านปากเสือ ไป ได้  นี่ก็กลัวพระคุณเจ้าจะเป็นเช่นนั้น   

จึง ไม่อยาก ให้ ไป ในเวลาบ่ายแล้วเช่นวันนี้  ป้ายประกาศเขาก็ปิด ไว้  เพื่อผู้เดินทางจะ ได้อ่านและ

ทราบเรื่องของดงยักษ์นี้แล้ว ไม่กล้า ไป   ยักษ์จะ ได้ ไม่กินเป็นอาหารของมัน  

 ท่านถามเขาว่ายักษ์อะ ไรกัน  เคย ได้ยินแต่ โบราณท่านว่า ไว้  แต่ทุกวันนี้ ไม่เคย ได้เห็น ได้ยิน

เลย  เพิ่งมา ได้ยินเอาวันนี้เอง  เขาเรียนท่านว่ายักษ์เสือ โคร่ง ใหญ่ลายพาดกลอนนั่นเองท่าน  มิ ใช่

ยักษ์อื่นที่ ไหนหรอก  ถ้า ไป ไม่ทะลุดงเสือต้องกินเป็นอาหารแน่นอน  จึงขอนิมนต์ท่านกลับคืน ไป

พักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อน  พรุ่งนี้เช้าฉันเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อ ไป  แต่ท่าน ไม่ยอมกลับและ 

จะขอเดินทางต่อ ไป ในวันนั้น  เขาเรียนท่านด้วยความเป็นห่วงว่า  บ่ายขนาดนี้ ใครจะเดินเร็ว 

ขนาด ไหนก็ต้องมืดอยู่กลางดง ใหญ่นี้  ไม่มีทางพ้น ไป ได้เลย  ท่าน ไม่ฟังเสียงเขาเลย  มีแต่จะ ไป 

ท่าเดียว  เขาก็ถามท่านว่าท่านกลัวเสือ ไหม  ท่านตอบเขาว่ากลัว  แต่จะ ไป  ชาวบ้านเรียนท่านว่า

หากมันมาเจอแล้วอย่าง ไรมันก็ ไม่หนีคนเลย  ต้องกินเป็นอาหารแน่นอน  ถ้าท่านกลัวเสือกินคน

ท่านก็ ไม่ควร ไป  เพราะถ้าขืน ไปมันก็กินท่านจน ได้  ท่านตอบว่า  ถ้ากรรมมาถึงตัวแล้วก็ยอม 

เป็นอาหารของมัน ไปเสีย  ถ้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคง ไม่กิน  ว่าแล้วก็ลาเขาออกเดินทาง ไปอย่าง 

 ไม่อาลัยเสียดายชีวิตเลย  

 พอก้าวเข้า ในดงมองดูสองฟากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งเก่าทั้ง ใหม่เต็ม ไป

ตลอดทาง  ท่านก็เดินภาวนาเรื่อย ไป  ดูรอยเสือตามทางเรื่อย ไป  ใจก็ ไม่กลัว  พอมืดก็ถึงกลางดง

พอดี  ในขณะเดียวกันก็ ได้ยินเสียงเสือ โคร่ง ใหญ่กระหึ่มตามมาข้างหลัง  ตัวหนึ่งกระหึ่มมาทาง 

ด้านหน้า  ต่างร้องมาหากนั  ตัวอยูข้่างหลงักร้็อง ใกล้เข้ามาจวนจะทนัท่าน  ตัวอยูข้่างหน้ากร้็อง ใกล้ 

เข้ามาหาท่าน  และต่างตวัต่างร้อง ใกล้เข้ามาทุกที ๆ   ผลสุดท้ายทั้งตัวอยู่ข้างหน้าทั้งตัวอยู่ข้างหลังก็

มาถึงท่านพร้อมกัน  พอมาถึงท่านแล้วยิ่งกระหึ่ม ใหญ่  พอเห็นท่า ไม่ดีท่านก็หยุดยืนนิ่งปลงอนิจฺจ�

ว่า  เราคงครั้งนี้แน่เป็นครั้งยุติของชีวิต  เพราะมอง ไปดูตัวอยู่ข้างหน้าก็ก�าลังท�าท่าท�าทางจะ โดด 

มาตะครุบท่าน  ช�าเลืองตา ไปดูตัวอยู่ข้างหลังก็ก�าลังท�าท่าจะ โดดมาตะครุบท่านอยู่เช่นเดียวกัน  

แต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราววาเศษเท่านั้น  ขณะนั้นปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัว  ยืนตัวแข็ง โด ่
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อยู่กับที่   แต่สติยังดีจึงก�าหนดจิต ให้ดี ไม่ ให้เผลอ   แม้จะตาย ในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ ไม่ ให้เสียที  

 พอ ได้สติกก็�าหนดย้อนกลับจากเสือเข้ามาหาตัว โดยเฉพาะ  จติก็รวมลงอย่างสนทิ ในขณะนัน้  

ความรู้ผุดขึ้นมาว่า  “เสือกิน ไม่ ได้แน่นอน”  ดังนี้  จากนั้นก็หายเงียบ ไปเลยทั้งเสือทั้งคน  ไม่รู้สึก 

ว่าตนยืนอยู่หรือนั่งอยู่เลย  ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ภายนอกตลอดร่างกาย ได้หาย ไป โดยสิ้นเชิง 

ในเวลานั้น  ความหมายว่าเสือก็หาย ไปพร้อม ๆ  กัน  ยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงเพียง 

อันเดียวทรงตัวอยู่ในขณะนั้น  จิตรวมลงอย่างเต็มที่คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้และนานเป็นเวลาหลาย 

ชั่ว โมงจึงถอนขึ้นมา  พอจิตถอนขึ้นมาตัวเองยังยืนอยู่อย่างเดิม  บ่าแบกกลดและสะพายบาตร   

มือข้างหนึ่งหิ้ว โคม ไฟเทียน ไข  ส่วน ไฟดับ ไปแต่เมื่อ ไร ไม่ทราบ ได้เพราะจิตรวมอยู่นาน  พอจุด ไฟ

สว่างขึ้นแล้วตามอง ไปดูเสือสองตัวนั้นเลย ไม่เห็น  ไม่ทราบว่าพากันหาย ไป ไหนเงียบ  ขณะที่จิต

ถอนขึ้นมานั้นมิ ได้คิดกลัวอะ ไรเลย  มีแต่ความอาจหาญเต็มดวง ใจ  ขณะนั้นแม้เสือจะมาอีก 

สักร้อยตัวพันตัว   ใจก็ ไม่มีสะทกสะท้านเลย  เพราะได้เห็นฤทธิ์ของ ใจและของธรรมประจักษ์แล้ว  

เมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังเกิดความอัศจรรย์ตัวเองว่ารอดปากเสือมา ได้อย่าง ไรกัน  และอัศจรรย ์

จน ไม่มีอะ ไรเทียบ ได้  

 ขณะนั้นท�า ให้เกิดความรักความสงสารเสือสองตัวนั้นว่าเป็นคู่มิตรมา ให้อรรถ ให้ธรรมเรา

อย่างถึง ใจ  แล้วก็พากันหาย ไปราวกับปาฏิหาริย์  ท�า ให้คิดถึงมันมากแทนที่จะกลัวเหมือนครั้ง 

แรกพบ  ท่านว่าเสือ โคร่งทั้งสองตัวนั้น ใหญ่มาก  ตัวขนาดม้าที่แข่งอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งกรุงเทพ ฯ  

เราดี ๆ  นี่เอง  แต่ตัวมันยาวกว่าม้ามากมาย  หัวมันวัดผ่าศูนย์กลางคง ได้ราว ๔๐ เซนติเมตร   

ใหญ่พิลึก  ไม่เคยพบเคยเห็นนับแต่เกิดมา  ฉะนั้น เมื่อเห็นมันทีแรก  จึงยืนตัวแข็ง โด่ราวกับตาย 

 ไปแล้ว  เพียงแต่ยังมีสติดีอยู่เท่านั้น  หลังจากจิตถอนขึ้นมาแล้วมีแต่ความรื่นเริงเย็น ใจ  คิดว่า  

ไปที่ ไหน ไป ได้ทั้งนั้น  ไม่คิดกลัวอะ ไรเลย ใน โลก  และมิ ได้คิดว่าจะมีอะ ไรสามารถมาท�าลาย ได้   

เพราะ ได้เชื่อจิตเชื่อธรรมว่าเป็นเอก ใน โลกทั้งสามอย่างเต็ม ใจเสียแล้ว  หลังจากนั้นก็ออกเดินทาง

ด้วยวิธีจงกรม ไป ในตัวอย่างเยือกเย็นเห็นผล ในธรรมเต็มดวง  ใจ ไม่หวั่น ไหว  จิตมีความระลึก

คิดถึงเสือคู่มิตรทั้งสองตัวนั้นมิ ได้ลืมเลย  ถ้าเผื่อเห็นมันอีกคราวนี้คิดว่าจะเดินเข้า ไปลูบคล�าหลัง

มนัเล่น ได้อย่างสบายราวกบัสัตว์เล้ียง ในบ้านเราด ีๆ  นีเ่อง   แต่มันจะยอม ให้เราลบูคล�าหรอื ไม่เท่านัน้  

 การเดินทาง ในคืนวันนั้นหลังจากพบเสือแล้ว  มีแต่ความวิเวกวังเวงและรื่นเริง ใน ใจ ไป

ตลอดทาง  จนสว่างก็ยัง ไม่ทะลุดงเลย  กว่าพ้นดง ไปถึงหมู่บ้านก็ราว ๙ น. กว่า  จึงเตรียมครองผ้า

เข้า ไปบิณฑบาต ในหมู่บ้านนั้น  พอชาวบ้านเห็นท่านเข้า ไปบิณฑบาตต่างก็ร้องบอกกันมา ใส่บาตร  
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พอ ใส่บาตรเสร็จ  เขาก็ตามท่านออกมาที่พักซึ่งวางบริขารที่ ไม่จ�าเป็น ไว้ที่นั้น  และถามถึงการมา

ของท่าน  ท่านก็บอกว่ามาจากที่ โน้น ๆ   ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว  มีความประสงค์จะเที่ยววิเวก ไป

เรื่อย ๆ   บ้านแถบนั้นเป็นบ้านป่าบ้านดงกันทั้งนั้น  พอเห็นท่านผ่านมาจากทางดงหลวงผิดเวลา 

จึงพากันถามท่าน  ก็ทราบว่าท่านเดินผ่านดงหลวงมาตลอดคืน  ไม่ ได้พักหลับนอนที่ ไหนเลย   

พวกเขาพากันตก ใจว่าท่านมา ได้อย่าง ไร  เพราะทราบกันดีว่า  ใครก็ตามถ้าผ่านดงนี้มาผิดเวลา

ต้องเป็นอาหารเสือ โคร่ง ใหญ่ ในดงนี้กันแทบทั้งนั้น  แล้วท่านมา ได้อย่าง ไร  เสือถึง ไม่เอาท่านเป็น

อาหารเล่า  เขาถามท่านว่า  ขณะท่านเดินผ่านดง ใหญ่มาเจอเสือบ้างหรือเปล่าตลอดคืนที่มา   

ท่านก็บอกว่าเจอเหมือนกันแต่มัน ไม่ ได้ท�าอะ ไรอาตมา  เขา ไม่อยากจะเชื่อท่าน  เพราะเสือเหล่านี้

คอยดักกัดกินคนที่ตกค้าง ในป่า ในเวลาค�่าคืนอยู่เป็นประจ�า  เมื่อท่านเล่าพฤติการณ์ระหว่างท่าน

กับเสือเจอกัน ให้เขาฟังแล้ว  เขาถึง ได้ยอมเชื่อว่าเป็นอภินิหารของท่าน โดยเฉพาะ  ไม่เกี่ยวกับ 

รายอื่น ๆ  ซึ่งเป็นอาหารเสือแทบทั้งนั้น

 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ ไม่น้อย  เพราะปรกติคนที่เดินผ่านดงที่ว่านี้ โดยมากก็มักเป็น

อาหารเสือกันดังกล่าว  ความ ไม่รู้หนทางและระยะทาง ใกล้ ไกลตลอดอันตรายต่าง ๆ  ที่อาจมี ใน

ระหว่างทางนับว่าเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง  ไม่ว่าทางภาย ในคือทาง ใจ  และทางภายนอก 

คือทางเดินด้วยเท้า  ย่อมอาศัยผู้เคยเดินเป็นผู้น�าทางจึงจะปลอดภัย  นี่เป็นเรื่องควรคิดส�าหรับ 

พวกเราผู้ก�าลังเดินทางเพื่อความปลอดภัยและความสุขความเจริญแก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคต  

ไม่ควรประมาทว่าตนเคยคิด เคยพูด เคยท�าและเคยเดิน  โดยมากมักเป็นความเคย ในทางที่ผิด 

มาแล้ว   จึงชอบพาคน ไป ในทางผิดอยู่เสมอ โดย ไม่เลือกวัยและเพศถ้าเดิน ไม่ถูกทาง

 ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบจะพบเหตุการณ์ท�านองนี้อยู่เสมอ ในชีวิตนักบวชที่ท่านด�าเนินมา  

อีกครั้งหนึ่งท่าน ไปเที่ยวธุดงค์ประเทศพม่า  พักบ�าเพ็ญเพียรอยู่ ในถ�้า  เสือชอบมาหาท่านเสมอแต่ 

ไม่ท�าอะ ไรท่าน  วันหนึ่งราว  ๕  โมงเย็น  ท่านนั่งภาวนาอยู่ ในถ�้า โดยมิ ได้คาดฝันว่าจะมีสัตว์มีเสือ

ที่อาจหาญขนาดนั้นมาหาท่าน  พอออกจากที่ภาวนาก็พอดีตามอง ไปหน้าถ�้า  เห็นเสือ โคร่ง ใหญ่

ลายพาดกลอนตัวหนึ่งเดินขึ้นมาหน้าถ�้าที่ท่านก�าลังพักอยู่  มันตัว ใหญ่มาก  น่ากลัวพิลึก  แต่ท่าน 

ไม่คิดกลัวมัน  คงจะเป็นเพราะท่านเคยเห็นสัตว์พรรค์นี้มาบ่อยครั้งก็เป็น ได้  พอมันเดินขึ้นมามันก็

มองเห็นท่านและท่านก็มองเห็นมันพอดีเช่นเดียวกัน  ขณะที่มันมองมาเห็นท่านแทนที่มันจะแสดง

อาการกลัวหรือแสดงอาการค�าราม ให้ท่านกลัว  แต่มันท�าอาการเฉย ๆ  เหมือนสุนัขบ้าน  ไม่แสดง

อาการกลัวและอาการขู่ค�าราม ใด ๆ  ทั้งสิ้น  พอมันขึ้นมาถึงถ�้าแล้ว  ตามันมอง โน้นมองนี้แล้ว 

กระ โดดขึ้น ไปนั่งอยู่บนก้อนหินด้านทางขึ้นถ�้าสูงประมาณ ๑ เมตร  ห่างจากท่านประมาณ ๓ วา  
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นั่งเลียแข้งเลียขาอยู่นั้นอย่างสบายแบบทอง ไม่รู้ร้อน  และ ไม่สน ใจกับท่านเลยทั้งที่มันก็เห็นและ 

รู้อยู่ว่าท่านอยู่ที่นั้น  การนั่งของมันนั่งแบบสุนัขบ้าน  พอนั่งเลียแข้งเลียขาเหนื่อยก็นอนหมอบ 

แบบสุนัขอีกเช่นกัน  แล้วเลียแข้งขาและล�าตัวแบบ ไม่สน ใจกับอะ ไรทั้งสิ้น  ท่านว่าท่านก็ ไม่กล้า

ออก ไปเดินจงกรมที่หน้าถ�้า ใกล้ชิดกับที่มันก�าลังนอนอยู่ ได้เช่นกัน  เพราะท�า ให้รู้สึกหวาดเสียว 

เล็กน้อย  เนื่องจาก ไม่เคยพบเคยเห็นมา ในชีวิต  ที่เสือป่าทั้งตัวมาท�าตัวเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยง 

 ในบ้านเช่นนั้น   แต่ก็นั่งภาวนา ได้ตามธรรมดา   ไม่นึกกลัวว่ามันจะมาท�าอะ ไร ให้ตน  

 ตอนมนัข้ึนมาทีแรกท่านกน็ัง่อยูแ่คร่เลก็ ๆ  นัน่เอง  ส่วนมันนาน ๆ  จะมองมาดเูราสักครัง้หนึง่  

และมองแบบ ไม่สน ใจจดจ้อง  มองอย่างธรรมดา ๆ   ในลักษณะเป็นมิตรมาแต่ครั้ง ไหนก็ยากพูดถูก  

นับแต่มันมานั่งมานอนเลียแข้งเลียขาอยู่ที่นั้นก็นานพอสมควร  นึกว่ามันจะหนี ไปที่ ไหนต่อ ไป  แต่

ที่ ไหน ได้มันกลับอยู่สบาย ไปเลย  ไม่สน ใจว่าจะ ไป ไหนอีก  ตอนมันมาถึงทีแรกท่านก็นั่งอยู่นอกมุ้ง  

จนมืดแล้วท่านจึงเข้า ในมุ้ง  เวลาจุด ไฟและแสง ไฟสว่าง ไปหาตัวมัน  มันก็ ไม่สน ใจกับท่าน  คงอยู่

ท�านองที่มันเคยอยู่นั่นแล  จนดึกดื่น ได้เวลาพักท่านก็พักตามปรกติ  ท่านตื่นนอนราว ๓ น.   

และจุดเทียน ไขสว่างขึ้น  มอง ไปดูมันยังนอนอยู่ที่เก่า  แบบ ไม่สน ใจกับท่านอีกเช่นเคย  พอ 

ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วท่านกน็ัง่ขัดสมาธภิาวนาต่อ ไปจนสว่าง  เวลาออกจากทีภ่าวนารือ้มุ้งข้ึนเกบ็   

มอง ไปดูมันยังนอนสบายอยู่เหมือนสุนัขนอนอยู่ ในบ้านเราดี ๆ  นี่เอง  

 จนกระทั่งถึงเวลาจะออกบิณฑบาต  ทางออกบิณฑบาตก็จ�าต้องเดินผ่านมัน ไปที่นั่นเอง  

ท่านเกิดนึกสงสัยขึ้นมาว่า  เวลาเราเดินผ่านมัน ไปที่นั่นมันจะมีความรู้สึกอย่าง ไรและจะท�าอะ ไร 

เราบ้างหรือเปล่าหนอ  จนครองผ้าเสร็จมันก็ยังนอนมองมาทางเราด้วย  แสงตาอ่อน ๆ  ที่น่าสงสาร

เหมือนสุนัขมองดูเจ้าของฉะนั้น  ท่านเลยตัดสิน ใจว่าต้อง ไปตรงนั้นแล  ซึ่งห่างจากตัวมันราว ๑  

เมตรกว่าเท่านั้น  ที่อื่น ไม่มีทางพอจะด้นดั้นหลีกไป ได้  เวลาจะ ไปทราบว่าท่านพูดกับมันบ้างว่า   

นี่ถึงเวลาออกบิณฑบาตแล้ว  เราก็มีท้องมีปากมีความหิวระหายเหมือนสัตว์ โลกทั่ว ไป  เราจะขอ

ทางออก ไปบิณฑบาตมาฉันหน่อยนะ  จง ให้ทางเราบ้าง  ถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อ ไปก็ ได้  หรือจะ ไป

เพื่อหาอยู่หากินที่ ไหนก็ตาม ใจสะดวก  เรา ไม่ว่า  ทราบว่ามันนอนฟังท่านเหมือนสุนัขนอนฟัง

เจ้าของพูดกับมันฉะนั้น   พอพูดจบค�าท่านก็เดินผ่านออกมาที่มันก�าลังนอนอยู่อย่างสบายนั่นแล  

 ขณะที่ท่านเดินผ่านมันออกมา  ตามันช�าเลืองดูท่านแบบแสงตาอ่อน ๆ  เหมือนจะบอกว่า  

“ ไปเถอะท่าน  ไม่ต้องกลัวหรอก  ที่มานี้มาเพื่อรักษาอันตราย ให้ท่านนั่นเอง”  แล้วท่านก็เดินเข้า

บิณฑบาต ในหมู่บ้าน  ทราบว่าท่านมิ ได้บอก ใคร ให้ทราบเลย  กลัวเขาจะมาท�าลายมัน  พอ 
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บิณฑบาตกลับมาถึงที่มันเคยนอน  มองหาที่ ไหนก็ ไม่เจอ  ไม่ทราบมันหาย ไปทาง ไหนเงียบ ไปเลย  

นับแต่วันนั้นก็ ไม่เคยเห็นมันมาหาท่านอีก  จนกระทั้งท่านจากที่นั้น ไป  ท่านว่าคง ไม่ ใช่เสือ ในป่า

ธรรมดาเรา  อาจเป็นเสือเทพบันดาล  จึงท�าตัวเหมือนสัตว์เลี้ยง ในบ้าน ได้ดี  ไม่ท�า ให้เป็นที ่

น่ากลัวอะ ไรเลย  นับแต่ขณะมันขึ้นมาหาทีแรกจนกระทั้งมันจาก ไป  จึงเป็นสัตว์ที่น่ารักและ 

สงสารอย่างยิ่งตัวหนึ่ง  ท่านว่าท่านคิดถึงมันอยู่หลายวัน  นึกว่ามันจะมาหาท่านอยู่เรื่อย  แต่ก็ ไม่

เห็นกลับมาอีกเลย  ได้ยินแต่เสียงมันร้อง ในเวลากลางคืนดึกสงัดแทบทุกคืน  จะเป็นเสียงมันหรือ

เป็นเสียงเสือตัวอื่น ๆ  ก็ ไม่ทราบ  เพราะแถบนั้นเสือชุมมากจริง ๆ  คนขี้ขลาด ไปอยู่ ไม่ ได้  ส�าหรับ

ท่านเองท่านบอกว่า ไม่นึกกลัวมันเลย  ยิ่งเห็นมันมานอนเฝ้าอยู่จนตลอดรุ่งและมีกิริยาท่าทาง

เหมือนสัตว์บ้านด้วยแล้ว  ยิ่งท�า ให้รักและสงสารมันมากกว่าจะกลัวมันเสียอีก   จากนั้นแล้วยิ่ง 

ท�า ให้เรามีความเชื่อธรรม ในแง่ต่าง ๆ   เป็นพิเศษขึ้นอีกแยะ  

 ท่านว่าท่าน ไปอยู่ประเทศพม่าถึง ๕ ปี  จนพูดภาษาพม่า ได้คล่องปากคล้ายกับภาษา 

ของตัว  เหตุที่ท่านจะ ได้กลับมา ไทยเรา  เนื่องจากสงคราม โลกครั้งที่สอง  ญี่ปุ่นกับอังกฤษเข้า ไป

วุ่นวาย ในเมืองพม่าเต็ม ไปหมด  ไม่ว่า ในเมือง บ้านป่า ภูเขา  พวกทหารอังกฤษ ไปเที่ยวค้น 

จนหมด  เพราะคนอังกฤษเคียดแค้น ให้คน ไทยมากเวลานัน้  หาว่าเข้ากับญ่ีปุ่น  ถ้าค้นพบคน ไทย 

 ไม่ว่าหญิง – ชายและนักบวชจะฆ่าทิ้ง ให้หมด ไม่มีข้อยกเว้น  ชาวบ้านที่ท่านอาศัยเขาอยู่รู้สึกเขา

เคารพเลื่อม ใสและรักท่านมาก  พอเห็นทหารอังกฤษมาเที่ยวจุ้นจ้านมาก  กลัวท่านจะไม่ปลอดภัย  

พวกเขารีบปรึกษากันพาท่าน ไปซ่อนอยู่ ในเขาลึกที่พวกทหารอังกฤษ ไม่สามารถค้นพบ  แต่ทราบ 

ว่าเขามาพบท่านเข้าวันหนึ่งเหมือนกัน  ขณะที่ก�าลังนั่งอนุ โมทนา ให้พรชาวบ้านอยู่  พวกชาวบ้าน

หน้าเสีย ไปหมด  เขาก็ ไต่ถาม  ท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้ว  ท่านมิ ได้เกี่ยวกับการบ้านเมือง  

ท่านเป็นพระ  ไม่รู้เรื่องอะ ไรกับ ใครเลย  พวกชาวบ้านก็ช่วยพูดกันอย่างเต็มที่  ด้วยเหตุผล 

ว่าพระท่านมิเกี่ยวกับการสงครามแบบฆราวาส  จะมาเกี่ยวข้องเอาเรื่องเอาราวกับท่านนั้น ไม่ถูก  

ถ้าเอาเรื่องกับท่านก็เท่ากับท�าลายหัว ใจของคนชาวพม่า  ซึ่ง ไม่มีความผิด ให้เกิดความเสียหาย โดย 

ใช่เหตุ  นับว่าท�า ไม่ถูกอย่างยิ่ง  ประการหนึ่งท่านมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนสงคราม  ท่าน ไม่รู้เรื่องอะ ไร 

กับการบ้านเมืองอะ ไรเลย  แม้คนพม่าเองยัง ไม่เห็นว่าท่านเป็นภัยแก่ประเทศ  ทั้งที่ประเทศพม่า

ก�าลังตกอยู่ ในภาวะสงคราม  ถ้าท�าลายท่านก็เท่ากับท�าลายคนพม่าทั้งประเทศด้วย  ชาวพม่า 

ไม่เห็นดีด้วย ในการท�าเช่นนั้น  

 ทหารอังกฤษหลายคนยืนพูดกันอยู่ประมาณครึ่งชั่ว โมงเกี่ยวกับเร่ืองท่าน  จากนั้นเขาก็ 

แนะว่า ให้รีบพาท่านหนีจากที่นี่เสีย โดยเร็ว  เดี๋ยวพวกอื่นมาจะล�าบาก  บางทีเขา ไม่ฟังค�าขอร้อง  
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ท่านอาจเป็นอันตราย ได้  องค์ท่านเองขณะเขาจับจ้องมองดูด้วยท่าทางเป็นศัตรู  ท่านมีแต่เจริญ

เมตตาและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลา  เมื่อเขาผ่าน ไป 

แล้วญาติ โยมก็พาท่าน ไปส่งและพา ไปอยู่ ในภูเขาที่ลึกลับ  ไม่ ให้เขาค้นพบ  ไม่ ให้ท่านลงมา

บิณฑบาต  พอถึงเวลาชาวบ้านพากันแอบเอาจังหัน ไปถวายท่าน  นับแต่วันนั้นผ่าน ไปทหารอังกฤษ

มากวนเรื่อย  ถ้าพบท่านเห็นท่าน  เขาจะท�าลายจริง ๆ   เขามาวุ่นวายถามหาท่านวันหนึ่งหลาย ๆ  

พวก  พวกญาติ โยมเห็นท่า ไม่ดี  กลัวท่านจะ ไม่ปลอดภัย  จึง ได้พาท่าน ไปส่ง ให้หลบหนีกลับมา

เมือง ไทยเรา   โดยเขามาส่ง ใส่ทาง ในป่า ในเขาซึ่งเป็นทางปลอดภัยและพวกทหารอังกฤษเข้า ไป  

ไม่ถึง  เขาบอกทางท่านอย่างละเอียด  ไม่ ให้ปลีกแวะทางเดิมที่เขาบอก  แม้ทางจะรกแสนรก 

ก็ ให้พยายาม ไปตามนั้น  ทางนั้นเป็นทางเดินเท้าของพวกชาวป่าเขาเดินท่องเที่ยวหากันจนทะลุถึง 

เมือง ไทยเรา  พอเขาบอกทาง ให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทางทั้งกลางวัน กลางคืน  ทั้ง ไม่ ได้

หลับนอน  ทั้ง ไม่ ได้ฉันอะ ไรเลยนอกจากน�้าเท่านั้น  ทั้งเดินบุกป่าฝ่าเขาแทบเป็นแทบตาย  ในป่า 

มีแต่รอยสัตว์เต็ม ไปหมด  มีเสือ ช้าง เป็นต้น  มิ ได้นึกว่าชีวิตจะรอดพ้นมา ได้  นึกแต่ว่าจะตาย 

ท่าเดียวเพราะหลงป่าถ้าเดินผิดทางเสียนิดเดียว 

 ตอนเช้าวันค�ารบสี่ราว  ๙  นาฬิกา  เป็นเรื่องอัศจรรย์เกินคาด  ส่วนจะจริงเท็จแค่ ไหน 

กรุณาน�า ไปพิจารณาเมื่ออ่านพบเรื่องซึ่งก�าลังด�าเนินอยู่ขณะนี้  พอท่านเดิน ไปถึง ไหล่เขาแห่งหนึ่ง  

ปรากฏว่ามีความเมื่อยหิวอ่อนเพลียเป็นก�าลัง  คิดว่าจะ ไป ไม่ตลอดเหมือน ใจจะขาด ในเวลานั้น 

จน ได้  เพราะเดินทางมา ได้สามวันกับสามคืนเต็ม ๆ   แล้ว   ไม่ ได้พักนอนและฉันอะ ไรที่ ไหนเลย  

นอกจากนั่งพักพอบรรเทามหันตทุกข์จากการเดินทางชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น  พอมาถึงที่นั้นเกิดความ

คิดขึ้นมาว่าเราก็เดินทางเสี่ยงความตายมาทุกลมหาย ใจ  จนกระทั่งบัดนี้ก็พอผ่านมา ได้ยัง ไม่ตาย  

ลมหาย ใจก็ยัง ไม่ขาดความสืบต่อ  แต่นับแต่ขณะแรกที่เราออกเดินทางมาจนบัดนี้ ไม่เคยเห็น 

บ้านคนเลย  แม้หลังคาเรือนหนึ่งพอ ได้อาศัย โคจรบิณฑบาตประทังชีวิต ไว้บ้าง  นี่เราเลยจะ 

ตายทิ้งเสียเปล่า ๆ   จะ ไม่มีคนมาชุบชีวิต ไว้ด้วยอาหารเพียงมื้อหนึ่งบ้างหรือ  เรามาด้วยความ

ล�าบากยากเย็น ในคราวนี้  ซึ่ง ไม่มีคราว ไหน ในชีวิตของเราจะทุกข์มากเหมือนครั้งนี้  ก็เพื่อหลบ 

ภัยสงครามอันเป็นเรื่องของความตายที่มนุษย์กลัวกัน  แต่แล้วก็จะมาตายเพราะสงครามอดอยาก

หิว โหยและการเดินทางแบบล้มทั้งยืนนี้หรือ  ถ้าเทวบุตรเทวธิดาชั้นฟ้าบนสวรรค์มีดังพระพุทธเจ้า

ตรัส ไว้  และว่าพวกนี้มีตาทิพย์หูทิพย์มองเห็น ได้ ไกลจริงดังว่า  ก็จะ ไม่มองเห็นพระซึ่งก�าลังจะ

สิ้นลมตายอยู่เวลานี้บ้างหรืออย่าง ไร  เราเชื่อค�าของพระพุทธองค์ตรัส ไว้  แต่เทพฯ ทั้งหลาย 

ที่เคย ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมามากต่อมากทั้งครั้ง โน้นและครั้งนี้  จะเป็นผู้มี ใจอันจืดด�า
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จนถึงขนาดนี้เชียวหรือ  ถ้า ไม่ ใจจืดก็ขอ ได้แสดงน�้า ใจ ให้พระที่ก�าลังจะตายอยู่ขณะนี้ ได้เห็นบ้าง  

จะ ได้ชมว่าเทวธิดาเทวบุตรทั้งหลายเป็นผู้มี ใจสูงและสะอาดจริงดังชาวมนุษย์สรรเสริญ  (ที่ท่านพูด

อย่างนี้ทราบว่าท่านก็เคยมีอะ ไร ๆ  กับพวกนี้อยู่เหมือนกัน   แต่ขอผ่าน ไป)  

 เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์  บาปมี บุญมี  เห็นผลทันตาซึ่ง ไม่น่าจะเป็น ไป ได้  พอ 

ท่านนึกอย่างนั้นจบลง ไม่กี่นาทีเลย  ขณะที่ก�าลังเดิน โซซัด โซเซ ไปนั้น  ก็ ได้เห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่ง

แต่งตัวหรูหราผิดคนชาวป่าอยู่มาก  ราวฟ้ากับดิน  ก�าลังนั่งนิ่งยกเครื่อง ไทยทานขึ้นจบอยู่บนศีรษะ  

ข้างทางที่ท่านจะเดินผ่าน ไป ในหุบเขาอันลึก  ซึ่ง ไม่น่าจะเป็น ไป ได้  ขณะนั้นท่านเกิดความอัศจรรย์

ขนลูกซู่ ๆ   ไปทั้งตัว  ลืมความเมื่อยหิวอ่อนเพลีย ไปหมด  ปรากฏแต่ความอัศจรรย์เต็มหัว ใจ  เมื่อ

มองเห็นสุภาพบุรุษผู้ ใจบุญนั่งรอ ใส่บาตรอยู่ข้างหน้า   ห่างกับท่านประมาณ  ๔  วา  ข้างพุ่ม ไม้

 พอท่านเดิน ไปถึงสุภาพบุรุษนั้นก็พูดขึ้นประ โยคแรกว่า  นิมนต์พระคุณเจ้าพักฉันจังหันพอ

บรรเทาความหิว โหยอ่อนเพลียที่นี่ก่อน  มีก�าลังแล้วค่อยเดินทางต่อ ไป  คงจะพ้นดงหนาป่าทึบ ใน

วันนี้แน่นอน  ท่านเองก็หยุดปลงบริขารจัดบาตรเตรียมรับบาตรกับสุภาพบุรุษนั้น  เสร็จแล้วก็เข้า

รับบาตร  น่าอัศจรรย์ ไม่ว่าข้าวว่ากับหวาน – คาวทุกชิ้นที่บุรุษนั้น ใส่บาตร  ขณะที่เทลง ในบาตร

ปรากฏว่าหอมตลบอบอวล ไปทั้งป่าและทั่วพิภพ  ข้าวกับก็พอดีกับความต้องการ  ไม่มาก ไม่น้อย  

ซึ่งล้วนแต่มี โอชารสอย่างมหัศจรรย์ทั้งสิ้นชนิดบอก ไม่ถูก  ถ้าพูดมากเขาก็จะว่า โกหก  แต่ความจริง

ก็ ได้กลายเป็นความอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตา  จน ไม่สามารถพูดอย่าง ไร  จึงจะถูกกับความจริงที ่

ประจักษ์ตาประจักษ์ ใจ ในขณะนั้น  

 พอ ใส่บาตรเสร็จท่านก็ถามว่า  โยมมาจาก ไหน  บ้าน โยมอยู่ที่ ไหน  อาตมาเดินทางมา ได้

สามคืนกับสี่วันนี้แล้ว ไม่เคยเจอบ้านคนเลย  สุภาพบุรุษนั้นตอบท่านว่า  ผมมาจาก โน้น  ชี้มือ ไป 

สูง ๆ  พิกล  บ้านผมอยู่ โน้น  ท่านถามว่าท�า ไมถึงรู้ว่าพระจะมาที่นี่และมาคอย ใส่บาตรถูก  เขา 

ยิ้มนิดแต่ ไม่ตอบว่ากระ ไรเลย  จากนั้นท่านก็อนุ โมทนา ให้พร  พอ ให้พรเสร็จเขาก็พูดเป็นประ โยค

สุดท้ายว่า  โยมจะ ได้ลาท่านกลับ ไปเพราะบ้านอยู่ ไกล  ดังนี้ซึ่งปรกติเขาเป็นคนพูดน้อย  แต่มี

ท่าทางองอาจมาก  ผิดคนธรรมดา  ผิวกายทุกส่วนผ่อง ใสมาก  ขนาดกลางคนตามวัย  รูปร่างก ็

ปานกลาง  ไม่สูงนักต�่านัก  กิริยาส�ารวมดีมาก  พอเขาลาท่านแล้วก็ลุกจากที่  ท่านก็พยายามคอย

สังเกตเพราะเขาเป็นคนที่ผิดสังเกตอยู่แล้ว  เมื่อเขาเดินออก ไปประมาณ ๔ วา  ก็ลับกับ ไม้ต้นหนึ่ง

ซึ่ง ไม่ ใหญ่ โตนัก  แล้วหาย ไปเลยคอยจะผ่านออก ไปก็ ไม่เห็น  ตาจับจ้องคอยดูเท่า ไรก็ไม่เห็น   

ยิ่งท�า ให้ผิดสังเกต  ท่านจึงลุกจากที่นั่งเดิน ไปดูที่ต้น ไม้ที่เขาผ่าน ไปก็ ไม่เห็น  มอง ไปมาที่ ไหน 
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ซึ่งถ้ามีคนอยู่บริเวณนั้นต้องเห็นแน่นอน  แต่นี่ ไม่เห็นเลยแต่บัดนั้น  ยิ่งท�า ให้ท่านผิดสังเกตและ 

เกิดความสงสัยยิ่งขึ้น  บุรุษนั้นท�า ให้ท่านประหลาด ใจมาก  เมื่อ ไม่เห็นท่านก็กลับมาเริ่มฉันจังหัน  

ข้าวก็ดีแกงก็ดี  หยิบชิ้น ไหนขึ้นมามันมิ ใช่อาหาร ในเมืองมนุษย์ที่เคยฉันมาธรรมดา  ความหอมหวน

ชวนชื่นและรสชาติเอร็ดอร่อย  มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ ไปเสียหมด  ทั้งข้าวและอาหารหวานคาว 

ล้วนพอดิบพอดีกับความต้องการของธาตุทุกส่วน  อะ ไร ๆ  ซึ่งช่างพอดีเอาเสียทุกอย่าง  ไม่เคยพบ 

เคยเห็น  ขณะที่ฉันปรากฏว่า โอชารสของอาหารวิ่งซ่าน ไปทุกขุมขน  ประกอบกับความหิว โหยก็

ก�าลังบีบบังคับอย่างเต็มที่อยู่ด้วย  เลย ไม่ทราบว่ารสความหิวหรือรสอาหารเทวดากันแน่  อาหารที่

สุภาพบุรุษถวายทั้งสิ้น  ท่านฉันหมดพอดีและพอเหมาะกับความต้องการของธาตุ  ไม่มาก ไม่น้อย  

ไม่ขาด ไม่เกิน   ถ้าสมมุติว่าอาหารยังเหลืออยู่อีกแม้เพียงเล็กน้อยก็คงฉันต่อ ไปอีก ไม่ ได้  

 พอฉันเสร็จก็เริ่มออกเดินทางด้วยท่าทางแข็งแรงเปล่งปลั่งอาจหาญสุดจะคาดราวกับมิ ใช่

คนที่ก�าลังจะสิ้นลมหาย ใจอยู่ ในครู่ก่อน ๆ  นั่นเลย  ทั้งเดินทาง  ทั้งคิดเรื่องบุรุษลึกลับ ไปตลอดทาง  

จนลมืเหนด็เหน่ือยและลืมระยะทางว่ายัง ใกล้ยัง ไกลเป็นทางผดิหรอืทางถูก  ลมืสน ใจท้ังสิน้  พอตก 

เย็นก็พ้นดงหนาป่า ใหญ่พอดี  ตรงกับค�าสุภาพบุรุษท�านาย ไว้ทุกประการ  ก้าวเข้าเขตประเทศ ไทย

เราด้วยความปีติยินดีมาตลอดทาง  วันนั้นหายความทุกข์ทรมานกายทรมาน ใจตลอดวัน  เมื่อ 

เข้าถึงเขต ไทยอันเป็นแดนที่เกิดของตนจึงเกิดความแน่ ใจว่าเรายัง ไม่ตายส�าหรับคราวนี้  ท่านว่า

บุรุษนั้นต้องเป็นทวยเทพชาว ไตรภพแน่นอน  ไม่ ใช่คนธรรมดาสามัญที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนั้นเลย  

คิดดูเวลาจากสุภาพบุรุษคนนั้นมาแล้วก็ ไม่ปรากฏว่า ได้พบบ้านเรือนที่ ไหนอีกเลย  ทางสายนี้ก็น่า

แปลก ใจ  ซึ่งน่าจะมีหมู่บ้านอยู่บ้าง ในระหว่างทางอย่างน้อยสักแห่งหนึ่ง  เลยท�า ให้ท่านสงสัย 

 ไปเสียหมด   กระทั่งหนทางเดินเพื่อหลบภัย  

 การหลบภัยก็หลบเอาเสียจริง ๆ   หลบกระทั่งผู้คนก็ ไม่เจอ  จังหันก็ ไม่เจอ  หลบจนแทบ 

เจอภัยคือความอดตาย  ถึงผ่านมา ได้  ท่านว่าการที่ผ่านความตายและความรอดตายมา ได้ครั้งนี้   

ท�า ให้ท่านอดคิด ไป ในแง่เทวาปาฏิหาริย์ ไม่ ได้เพราะทางที่มาล้วนเต็ม ไปด้วยอันตรายรอบด้าน  ช้าง  

เสือ  หมี  งู  ชุกชุมมากตลอดเวลา  แต่ตลอดทางที่ผ่านมา ไม่เคยเจอจ�าพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลย  

นอกจากจ�าพวกเนื้อที่ ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราเท่านั้น  ถ้าอย่างธรรมดาแล้วท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอ 

ในวันหรือคืนหนึ่ง ๆ  ถึงห้าจ�าพวก  เฉพาะเสือกับช้างเป็นส�าคัญ  น่ากลัวจะยัง ไม่ข้ามวันข้ามคืนต้อง

ทอดทิ้งร่างกาย ไว้กับสัตว์ร้ายจ�าพวก ใดจ�าพวกหนึ่งแน่นอน  แต่ที่ยังผ่านมา ได้ราวกับปาฏิหาริย์

เช่นน้ี  จะ ไม่อัศจรรย์อย่าง ไร  ต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวาฤทธิ์บันดาลอย่าง ใด 

อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแน่นอน  เพราะก่อนจะมาชาวบ้านก็วิตกห่วง ใยด้วยกันทั้งบ้านว่ากลัว 
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เราจะไป ไม่รอดอันตรายท่ีเกดิจากสัตว์มีเสือ ช้าง เป็นต้น  แต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเรา ไม่ ได้   

ถ้าขืนอยู่พม่าอีกต่อ ไปก็ยิ่งแน่ต่ออันตรายจากสงครามทหารอังกฤษ  จึงช่วยกันคิดเพื่อแบ่งหนัก 

ให้เป็นเบาลงบ้าง  โดยส่งเราข้ามเขตอันตรายของมนุษย์กระหายเลือด ไปเสีย  เพื่ออนาคตของ 

เราที่อาจจะยังสืบต่อ ไปอีกนานถ้าเขา ไม่ฆ่าเสีย ในระยะนี้  จึง ได้ฝืนเดินฝ่าอันตรายนานาชนิดมา

แทบเอาตัว ไม่รอดดังนี้

 กรุณาท่านผู้อ่านพิจารณาดู  ผู้เขียน ได้ยินมาอย่างนี้  ไม่กล้าตัดสินเอาคนเดียวแบ่ง ให้ท่าน 

ผู้อื่น ได้มีส่วนวินิจฉัยด้วย  แต่อดที่จะอัศจรรย์ ในเหตุการณ์ ไม่ ได้  ที่ ไม่น่าเป็น ไป ได้  แต่ก็เป็น ไป  

ให้เห็นอย่างชัดเจน  นับว่าชีวิตธุดงคกรรมฐานของท่านอาจารย์องค์นี้ส�าบุกส�าบันมาก  นอกนั้นยัง

มีประสบการณ์ปลีก ๆ   ย่อย ๆ   เรื่อยมา  เพราะท่านชอบอยู่แต่ป่าแต่เขาตลอดมา  ไม่ค่อยเห็น 

ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับฝูงชน   ท่านอยู่ลึก ไม่มี ใครกล้าเข้า ไปนิมนต์ถึง

 พระปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักอยู่แต่ ในป่า ในเขา  เนื่องจากองค์ท่านอาจารย์

เองพาด�าเนินมาและส่งเสริมบรรดาศิษย์ ในทางนั้น  เท่าที่สังเกตท่านตลอดมา  ท่านชอบพูด 

ชมป่าชมเขาประจ�านิสัยที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาตลอดมา  ท่านว่าแม้รู้ธรรมมากน้อยหยาบละเอียด

เพียง ไรก็ชอบรู้อยู่ตามป่าตามเขาแทบทั้งน้ัน  ไม่ค่อยรู้ธรรมพอ ให้มีความสงบเย็นเพราะอยู่ ในที่

เกลื่อนกล่นบ้างเลย  แม้ธรรมที่น�ามาส่ังสอนหมู่คณะอยู่ทุกวันนี้ก็ ได้มาจากความรอดตาย ในป่า 

 ในเขานั่นแล  แม้ท่านมรณภาพแล้ว โดยทางรูปกาย  แต่ความสัมพันธ์ระหว่างนิมิตที่ปรากฏเป็น

องค์แทนท่านกับความรู้ทางจิตตภาวนาของบรรดาศิษย์ที่มีนิสัย ในทางนี้ก็มีต่อกันอยู่เสมอมา  ราว 

กับท่านยังมีชีวิตอยู่  การภาวนาเกิดขัดข้องอย่าง ไรบ้าง  ท่านก็มาแสดงบอกอุบายวิธีแก้ ไข  

โดยทางนิมิตเหมือนองค์ท่านแสดงจริง ๆ   ท�านองพระอรหันต์มาแสดงธรรม ให้ท่านฟัง ในที่ต่าง ๆ   

ดังที่เขียนผ่านมาแล้ว  ถ้าจิตของผู้นั้นอยู่ ในภูมิ ใด  และขัดข้องธรรมแขนง ใดที่ ไม่สามารถแก้ ไข  

โดยล�าพังตนเอง ได้  ท่านก็มาแสดงธรรมแขนงนั้นจนเป็นที่เข้า ใจ  แล้วนิมิตคือรูปภาพของ 

องค์ท่านก็หาย ไป  หลังจากนั้นก็น�าธรรมเทศนาที่ท่านแสดง ให้ฟัง ในขณะนั้น  มาแยกแยะหรือ 

ตีแผ่ออกตามก�าลังสติปัญญาของตน ให้กว้างขวางออก ไป  และ ได้อุบายเพิ่มขึ้นอีกตามภูมิที่ตน

สามารถ  

 ท่านที่มีนิสัย ในทางออกรู้สิ่งต่าง ๆ   ย่อมมีทางรับอุบายจากท่านที่มาแสดง ให้ฟัง ได้ตลอด ไป

ที่เรียกว่าฟังธรรมทางนิมิตภาวนา  ท่านมาแสดงธรรม ให้ฟังทางนิมิต  ผู้รับก็รับรู้ทางนิมิต  ซึ่งเป็น

ความลึกลับอยู่บ้างส�าหรับผู้ ไม่เคยปรากฏ  หรือผู้ ไม่เคย ได้ยินมาเลย  อาจคิดว่าผู้รับ ในทางนิมิต
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เป็นความเหลว ไหลหลอกลวงก็ ได้  แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นพระปฏิบัติที่มีนิสัย ในทางนี้ท่านรับ

เหตุการณ์ ในทางนี้ด้วย  อันเป็นความรู้พิเศษเฉพาะราย ๆ   มิ ได้ทั่ว ไปแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย  คือ 

เป็น ไปตามภูมินิสัยวาสนา  ดังท่านอาจารย์มั่นฟังพระ โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เสด็จ ไป โปรด  และ

ฟังธรรมที่พระสาวกมาแสดง โดยทางนิมิตเสมอมา  บรรดาศิษย์ที่มีนิสัยคล้ายคลึงท่านก็มีทางทราบ 

ได้จากนิมิตที่ท่านมาแสดง  หรือพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาแสดง  ถ้าเทียบก็น่าจะเหมือน 

พุทธนิมิตของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โปรดพระพุทธมารดา ในชั้นดาวดึงส์สวรรค์ฉะนั้น  

 แต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่อง ใหญ่มาก  จิต ใจคนน้อมเชื่อ ได้ง่ายกว่าเรื่องทั่ว ๆ   ไป  แม้

มีมูลความจริงเท่ากัน  จึงเป็นการยากที่จะพูด ให้ละเอียดยิ่งกว่าที่เห็นว่าควร  ดังนั้นผู้เขียนจึง 

 ไม่สะดวก ใจที่จะเขียน ให้มาก ไปกว่านี้  และขอมอบ ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ด้วย

ความรู้อันเป็นปจฺจตฺต�ของตัวเอาเอง  ดีกว่าผู้อื่นอธิบาย ให้ฟัง  เพราะเป็นความแน่ ใจต่างกันอยู่มาก  

ส�าหรับผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างนั้น  อะ ไรก็ตามถ้าตนมีความสามารถพอเห็น ได้ฟัง ได้  สูดกลิ่น 

ลิม้รสและรู้เห็นทุกสิ่ง ได้ด้วยตัวเอง  ก็ ไม่อยากรับทราบจากผู้อื่นมาเล่า ให้ฟัง  เพราะแม้ทราบแล้ว 

บางอย่างก็อดสงสัยและคิดต�าหนิติเตียน ไม่ ได้  แม้ผู้มีเมตตาจิตเล่า ให้ฟัง  ด้วยความบริสุทธิ์ ใจ  

เพราะเรามันปุถุชน ไม่บริสุทธิ์นี่  มันจึงมักจะชนดะ ไปเรื่อย  ไม่ค่อยลง ใครเอาง่าย ๆ  ฉะนั้น  

จึงควร ให้ตนรู้เอาเอง  ผิดกับถูกก็ตัวรับเอาเสียเอง  ไม่ต้อง ให้คนอื่นพลอยร�าคาญทนฟังค�าต�าหน ิ

ติเตียนจากตน  ดังท่านว่าบาป ใครบุญเราก็รับเอาเอง  ทุกข์ก็แบกหามเอง  สุขก็เสวยเอง  รู้สึกว่า 

ถูกต้องและง่ายดีด้วย  

ท่ำนพระอำจำรย์มั่นเป็นผู้มีประวัติงดงำมมำก

 ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น  ผู้เขียน ได้พยายามหมดภูมิเพียงเท่านี้  ในชีวิตก็น่าจะม ี

ครั้งเดียวเท่านี้  ไม่สามารถจะเขียน ให้ละเอียดลออและ ไพเราะเพราะพริ้งยิ่งกว่านี้ ได้อีก  ผิดถูก 

ประการ ใดก็หวัง ได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านดังที่เคย ให้มาแล้ว  ที่เขียนมาแต่ต้นจนเข้าขั้นสรุปความ

พยายามก็นับว่ากินเวลานานพอควร  แต่เรื่องท่านแม้จะเขียน ไปอีกราวสามปีก็คง ไม่จบ  ส่วน 

ความสามารถแห่งการจดจ�าและการเขียนหากหมดก�าลังเอาเองทั้งที่อยากเขียน ให้พี่น้องทั้งหลาย 

ได้อ่านสม ใจ  ที่พวกเรา ไม่เคยเห็นองค์ท่านก็อาจมีอยู่มากที่ ได้อ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้  ตลอด

การปฏิบัติด�าเนินที่ท่านพยายามฝึกตนมานับแต่วันบวชจนถึงวันมรณภาพ  แม้ ได้เห็นบ้างเพียง

ประวัติท่านก็ทั้งที่ ไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแห่งเรื่องที่บรรจุอยู่ ในองค์ท่าน
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 ท่านพระอาจารย์มั่น  เป็นผู้มีประวัติงดงามมากมาแต่เป็นฆราวาส  สมท่านมีนิสัยเป็น 

นักปราชญ์มาดั้งเดิม  ไม่ปรากฏว่า ได้ท�าความเสียหายหรือกระทบกระเทือนจิต ใจท่านผู้ ใดมาก่อน 

เลย  ตลอดบิดามารดาวงศาคณาญาติ  ท่านปฏิบัติตัวราบรื่นปลอดภัยตลอดมา  เวลามาบวชก ็

พยายามบ�าเพ็ญตนจนเป็นหลักฐานมัน่คง ในองค์ท่าน  และเป็นทีย่ดึเหนีย่วจติ ใจประชาชนพระเณร 

ตลอดมาจนวันอวสานสุดท้าย  นี้คือท่านผู้สว่างมาและสว่าง ไป  ควรเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยม ใน 

สมัยปัจจุบัน ได้ผู้หนึ่ง   โดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย  

 การบ�าเพ็ญประ โยชน์ตน  ก็เยี่ยมยอดเฉียบขาด  ไม่มีกิเลสตัว ใดแซงหน้าท่าน ไป ได้  

ท�าความบ�าราบปราบปรามจนหมดเกลี้ยง ไม่เหลือหรอ  จน ได้นามจากบรรดาศิษย์ผู้ ใกล้ชิดและ 

เคารพนับถือว่า  ท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในสมัยปัจจุบัน  การบ�าเพ็ญประ โยชน์แก่ โลก 

ก็ ไม่มีอะ ไรเคลื่อนคลาดขาดสติปัญญาพอจะแทรกแซงคัดค้าน ได้ว่าท่านพาด�าเนินผิดทาง  นับแต่

ขั้นต้นจนอวสานแห่งธรรม  เป็นผู้สามารถฉลาดรู้ทั้งภาย ใน คือ จริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษา   

ทั้งภายนอกเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ โลกทั่ว ไป  ไม่นิยมว่าเป็นคนป่า คนเขา คนฉลาดชาต ิ

ชั้นวรรณะสูงต�่าประการ ใด   ท่านเต็ม ไปด้วยความเมตตาอันหาที่เปรียบมิ ได้  

 แม้วนั ใกล้จะลา โลกลาขันธ์  เม่ือลกูศษิย์ผูจ้นตรอกออกซอย ไม่ ได้เข้า ไปกราบเรยีนถามปัญหา

ข้ออรรถข้อธรรม  แทนที่ท่านจะปล่อยวาง ไปตามขันธ์เสียทุกอย่าง  แต่เมตตาจิตประจ�านิสัยมิ ได้

ปล่อยวาง  ยังอุตส่าห์เมตตาอนุเคราะห์สั่งสอนจนสิ้นสงสัย ไป ในขณะนั้น  บรรดาศิษย์แต่ละองค์  

ได้ปัจฉิม โอวาท ไว้เป็นขวัญ ใจคนละบทละบาท  ไม่เสียชาติที่ ได้มาพบเห็นท่านผู้ประเสริฐเลิศ โลก  

ยัง ได้ยึด ไว้เป็นสรณะอย่างสนิทติด ใจตลอดมา  บรรดาศิษย์ผู้ ใหญ่หลายท่านที่ ได้รับประสิทธิ์

ประสาทธรรมจากท่านมาเป็นหลักยึด  ต่างก็ตั้งตัวเป็นหลักฐานทางด้านจิต ใจ ได้  จนกลายเป็น 

ครูอาจารย์สั่งสอนสานุศิษย์สืบทอดกันมา ไม่ขาดทุนสูญอริยทรัพย์อันเลิศ ไปเสีย  ส่วนศิษย์ผู้น้อย

และย่อย ๆ  ลง ไปที่จะเป็นก�าลังของศาสนาต่อ ไปก็ยังมีอยู่มาก  และท่านที่มีสมบัติมาก (คุณธรรม)  

แต่มิ ได้ปรากฏตัวเปิดเผยก็ยังมีอยู่หลายท่าน  ซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเมตตาเป่ากระหม่อม 

กล่อมธรรมลง ในดวง ใจมาแล้วทั้งนั้น

 บรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชน  ควรพูด ได้ว่า  ท่านเป็นอาจารย์เอก  

ในการพฒันาจิต ใจคน   ให้เข้าถึงอรรถถงึธรรม  ถงึเหตุถงึผล  ให้รูด้รีูช่ั้ว  อนัเป็นหลกัสากลของ 

การปกครอง โลก  เพราะการพัฒนาจิต ใจเป็นการพัฒนาที่ถูกกับจุดศูนย์กลางของ โลกของธรรม

อย่างแท้จริง  โลกจะเสื่อมพินาศ  ธรรมจะฉิบหาย  ต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อน   
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การเคลื่อน ไหว คือ การท�า  จึงเป็นประ โยคสังหาร โลก  ท�าลายธรรมตามกันมา  ถ้า ใจ ได้รับ 

การอบรมด้วยดี  การเคลื่อน ไหวทางกายวาจาก็เป็นประ โยคส่งเสริม โลก ให้เจริญ  ธรรมก็รุ่งเรือง

เป็นเงาตามตัว  ก็คนที่ ได้รับการอบรมธรรมจนเข้าถึงจิต ใจแล้วจะท�าความฉิบหาย ได้ลงคอล่ะหรือ  

ไม่เคยเห็นมี ในคติธรรมดาที่เคยเป็นมาแล้ว  นอกจากความรู้ประเภทนกขุนทองท่อง ได้คล่องปาก  

จ�า ได้คล่อง ใจ   แต่ธรรมนิสัย ไม่เข้าถึง ใจเท่านั้น

 ท่านเป็นผู้เข้าถึงจิต ใจประชาชนพระเณรแท้  ผู้เคารพเลื่อม ใสท่านอย่างถึง ใจแล้วแม้ชีวิตก็

ยอมถวาย ได้ ไม่อาลัยเสียดาย  ทุกสิ่งถ้าลง ได้เข้าถึง ใจแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเป็นแรงผลักดันอย่าง 

ไม่มีแรง ใด ๆ   เทียบเท่า ได้ ใน โลก  ไม่เช่นนั้นคนเรา ไม่กล้าท�าความดีหรือความชั่วอย่างสม ใจ ได้   

ที่ท�า ได้อย่าง ไม่สะทกสะท้านและกลัวตายก็เพราะ ใจ ได้เข้าถึงสิ่งนั้น ๆ   โดย ไม่มีทางหลบหลีกแล้ว  

นีพ่ดูเฉพาะทางดเีกีย่วกับความเคารพเล่ือม ใส ในท่านอาจารย์ม่ันว่า  เป็นอย่างนัน้จรงิ ๆ   เท่าทีท่ราบ 

ในวงปฏิบัติด้วยกัน  

 เฉพาะอย่างยิง่คือพระท่ีธรรมท่านเข้าถงึ ใจแล้ว  ท่านแสดงความอาจหาญมาก  ว่าความเชือ่

เลื่อม ใสท่าน   ไม่มีอะ ไรเทียบ ได้เลย  แม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมาดั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่าน ได้ด้วย

อ�านาจความเชื่อความเลื่อม ใสที่มีก�าลังแรง  สิ่งนี้สละ ไม่ ได้  ส่วนชีวิตสละ ได้ ไม่ยากเลยดังนี้  เพียง

เท่านี้ก็พอทราบ ได้ว่าท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิต ใจคน ได้อย่างอัศจรรย์  ทั้งยังมีชีวิตอยู่และ

ผ่าน ไปแล้ว  เฉพาะความเคารพรักและเลื่อม ใส ในท่าน  ส�าหรับผู้เขียนคน ไม่เป็นท่ามาดั้งเดิม 

รู้สึกว่าแปลกต่างคนทั้งหลายอยู่มาก  ว่าท่านเพิ่งผ่าน ไป โดยทางขันธ์เมื่อวานนี้เท่านั้น  ทั้งที่ ได้ 

๒๐  ปีเต็มแล้ว   ส่วนทางจิต ใจท่านเหมือน ไม่ ได้ผ่าน ไปเลย   คงเมตตาต่อเราอยู่ตลอดเวลา

สุดท้ำยแห่งประวัติท่ำน

 สุดท้ายแห่งประวัติท่าน  จึงขอน�าธรรมที่ท่านแสดง ในระยะที่เริ่มป่วยมาถึงระยะปัจฉิม – 

โอวาทมาลงเท่าที่จ�า ได้  เพราะความสลัก ใจ ในองค์ท่านตลอดมา  ในเนื้อธรรมที่แสดง ในระยะ 

เริ่มป่วยคล้ายกับเป็นค�าเตือนสงฆ์  ว่าท่านนับแต่ขณะเริ่มป่วยคราวนี้  เป็นการป่วย ในลักษณะ 

ท่ีเริ่มถอดถอนรากเหง้าเค้ามูลชีวิตธาตุขันธ์เกี่ยวกับความผสมทุกส่วนของร่างกาย ให้ลดความคงที ่

ดีงามลง  เป็นของช�ารุด ใช้การ ใช้งานอะไรไม่ ได้ โดยล�าดับนบัแต่บัดนีเ้ป็นต้น ไป  การห่วงธาตขุนัธ์ 

ความเป็นความตายนั้นผม ได้พิจารณามานานแล้วเกือบ ๖๐ ปี ไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วง ใยเสียดาย ใด ๆ  

ทั้งสิ้นแล้ว  ผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ โดยสิ้นเชิงแล้ว  นับแต่ขณะธรรมของจริงเต็มส่วนเข้าถึง ใจ 
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มาจนบัดนี้  มองดูสิ่ง ใดทั้ง ในกาย ทั้งนอกกาย  มันเป็นสภาพอันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ ในกายเรา 

ที่เริ่มสลายลงวันละเล็กละน้อยนี้เพื่อความเป็นของเดิมเขา  แม้สมมุติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตาม  

มันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุทั่ว ๆ   ไปนั้นเอง  

 สิ่งที่ผมเป็นห่วง ใยอยู่เวลานี้ก็คือท่านผู้มาศึกษาทั้งหลาย  ทั้งมาจากที่ ใกล้และที่ ไกล กลัว

จะ ไม่ ได้อะ ไรเป็นหลัก ใจ  เมื่อผมผ่าน ไปแล้ว  จึง ได้เตือนอยู่เสมอมาว่าอย่าพากันประมาทนอน ใจ  

ว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิด – ตาย   ไม่มีทางสิ้นสุด  เป็นของเล็กน้อย ไม่เป็นภัยแก่ตน  แล้ว  

ไม่กระตือรือร้นเพื่อแก้ ไขถอดถอนเสียแต่กาลที่ยังควรอยู่  เมื่อถึงกาลที่สุดวิสัยแล้วจะท�าอะ ไรกับ

กิเลสเหล่านี้ ไม่ ได้นะ  จะว่า ไม่บอก ไม่เตือน  คนและสัตว์ทุกข์ทรมานมาประจ�าโลก  อย่าเข้า ใจว่า 

เป็นมาจากอะ ไร  แต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่า ไม่ส�าคัญและ ไม่เป็นภัยนั่นแล  ผมค้นด ู

ทางมาของการเกิด – ตายและการมาของกองทุกข์มากน้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาท่ีมี 

อยู่แล้ว  ไม่มีอะ ไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิต ใจ ให้มาหาที่เกิด – ตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อย

เลย   มีแต่กิเลสตัวที่สัตว์ โลกเห็นว่า ไม่ส�าคัญและมองข้าม ไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการส�าคัญ  

 ทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวบนหัว ใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่าง ไรบ้าง  หรือยังเห็นว่า  

ไม่ส�าคัญเช่นเดียวกับ โลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือ  ถ้าเห็นอย่างนั้นการมาอยู่และอบรมกับผมจะเป็น

เวลานานเพียง ไร  ก็เท่ากับท่านทั้งหลายมาท�าตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้น  ถ้าต้องการ

เป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรสก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึง ใจทุกครั้ง ให้ถึง ใจ  อย่าพากันเป็นทัพพี

ขวางธรรมอยู่นานนักเลย  จะตายทิ้งเปล่า ๆ  ยิ่งกว่าสัตว์ตายที่เนื้อหนังยังเป็นประ โยชน์อยู่บ้าง  

ส่วนคนประมาทยังเป็นอยู่หรือตาย ไปก็ ไม่มีประ โยชน์อะ ไรเลย  

 ผมเริ่มป่วยก็ ได้บอกมา โดยล�าดับว่า  ผมเริ่มตาย ไป โดยล�าดับเช่นเดียวกัน  การตายด้วย

ความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์  แม้จะ ไปอยู่ที่ ไหนก็ ไม่มีอะ ไรบกพร่อง  

แต่ผู้เพียงพอทุกอย่างแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่ง ใด ๆ  ทั้งสิ้น  อยู่กับความเพียงพอนี้เอง   

แต่การตายด้วยกิเลสความ ไม่มอีิม่พอจะ ไปอยู ่โลก ไหน  ความ ไม่อิม่พอกต็ดิแนบอยูท่ีด่วง ใจ  ต้อง 

ท�า ให้เป็นทุกข์ตามส่วนของกิเลสที่ยังมี ใน ใจอยู่นั่นเอง  ท่านทั้งหลายอย่า ไปคาด โลกนั้น โลกนี ้

ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง ใจ  เวลาตาย ไปอยาก ไปอยู่ โลกนั้น โลกนี้  อันความอยากความ  

ไม่เพียงพอกวน ใจอยู่ก่อนที่ยัง ไม่ตาย  ท่านทั้งหลายยัง ไม่มองดูมันว่าเป็นข้าศึกเครื่องรบกวน ใจ  

แล้วพวกท่านจะ ไปหาเอาความสุขจากอะ ไรที่ ไหนกัน  ถ้าท่านทั้งหลาย ไม่หมดความหวังว่าจะ ไป 

โลกนั้น โลกนี้อยู่อย่างนี้แล้ว   ผมเองก็หมดปัญญา ไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้  
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 การเป็นพระ  ถ้า ใจยัง ไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้ว  อย่าเข้า ใจว่าตนจะ 

 ได้รับความสุขเย็น ใจ ในที่ ไหน ๆ  เลย  แต่จะ ไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝง ไปกับหัว ใจที่ ไม่มี

ความสงบนั้นนั่นแล  จงพากันรีบช�าระแก้ ไข ให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้น ไป  

ใครเพียร  ใครอาจหาญ  ใครอดทน ในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลา  ผู้นั้นจะเจอ 

ร่มเงาแห่งความสงบเย็น ใจ ใน โลกนี้  ในบัดนี้  และ ใน ใจดวงนี้  ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยว 

ที่เจือ ไปด้วยสุขด้วยทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติ ไม่มีวันจบสิ้นลง ได้นี้  

 ธรรมทุกบททุกบาทที่ศาสนาสอน ไว้ล้วนเป็นธรรมรื้อขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ ให้พ้นทุกข์ 

ไป โดยล�าดับ  จนถึงขั้นธรรมที่ ไม่กลับมาหลง โลกที่เคยเกิด – ตายนี้อีกต่อ ไป  ท่านผู้ ไม่หวังมา 

เกิดอีกต้องประมวล โลกทั้งสามภพลง ใน ไตรลักษณ์ที่หมุน ไปด้วย  อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา  ตาม 

ขั้นหยาบละเอียดของภพ – ชาตินั้น ๆ  ด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัย  อุปาทานที่ว่ายึด 

ยึดชนิดแกะ ไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมอง ไม่ทันนั่นแล  ขอแต่ปัญญาเครื่องตัด 

สิ่งกดถ่วง ให้คมกล้าเถอะ   ไม่มีอะ ไรจะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือน

สติปัญญาเลย ในสามภพนี้  พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกพระองค์แก้กิเลสทุกประเภทด้วย 

สติปัญญาทั้งนั้น  มิ ได้แก้ด้วยอะ ไรอื่นนอกจากนี้เลย  จึง ไม่ทรงยกย่องอะ ไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่า 

สติปัญญานี้ ไป  ธรรมนอกนั้นก็มิ ได้ประมาทว่า ไม่ดี  หากแต่เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมก�าลัง 

เช่นเดียวกับเสบียงอาหาร ในการรบสงครามฉะนั้น  ส่วนผู้รบกับเครื่องมือ ในการรบนั้นส�าคัญ   

ผู้รบ ในทีน่ี ่ หมายถึง ความมุง่มัน่ป้ันมอือย่างเอาจรงิเอาจงั   ไม่ถอยทัพกลบัมาเกดิ – ตาย ให้กิเลส 

หวัเราะเยาะอีก  

 เครื่องมือช้ินเอกคือสติปัญญาทุกข้ันต้องติดแนบกับตัว  อย่า ให้ห่างจาก ใจ  จิตติดอยู ่

ตรง ไหน  จงพิจารณาเข้า ไป ไม่ต้องกลัวตาย  เพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อภพ – ชาติออกจาก ใจ   

เมื่อถึงคราวตายก็ขอ ให้ตายอย่างมีชัย  อย่าตายแบบผู้พ่ายแพ้จะช�้า ใจ ไปนาน  จงเพียรต่อสู้จน 

วัฏฏสงสาร ได้ร้างเมืองเพราะ ไม่มี ใครมาเกิด  ลองดูซิเมืองวัฏฏสงสารจะร้าง ไป ไม่มีสัตว์ โลกผู้ยัง 

มีความหลงมาเกิดอีกจริง ๆ  หรือ  ท�า ไมเพียงท�าความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่วัฏฏะจะร้าง   

กลัวจะ ไม่ ได้กลับมาเกิด – ตายอีก  และท�า ไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองภพ – ชาติอยู่ทุกขณะจิต 

ที่คิดทั้งที่ยัง ไม่ตาย  ความย่อหย่อนต่อความเพียรนี่แหละคือความขยันต่อการเกิด – ตาย  และ 

เป็นลักษณะจับจองภพ – ชาติ ไม่ ให้บกพร่องจาก ใจ   ใจจึงมิ ได้บกพร่องจากทุกข์ตลอดมา  
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 การส่ังสอนหมูค่ณะผมก ็ได้คุ้ยเขีย่ธรรมมาสอนอย่างเปิดเผย  ไม่มีปิดบังลีลั้บเลยบรรดาธรรม

ทีค่วรแก่การรู้เห็น ในวงสจัจธรรมหรือสตปัิฏฐานสี ่  เว้นแต่ธรรมทีเ่ป็น ไปตามนสิยัวาสนา โดยเฉพาะ

เป็นราย ๆ   ไม่เกี่ยวแก่การบรรลุ  เช่น ความรู้ปลีกย่อยต่าง ๆ   ดังที่เคยเล่า ให้ฟังเป็นกรณีพิเศษ

เสมอมา  ใครจะรู้เห็นอะ ไรขึ้นมา  ผมยินดีฟังและแก้ ไขเต็มก�าลังอยู่เสมอ  เวลาผมตาย ไปแล้ว

จะล�าบาก  หาผู้แก้ ไข ได้ยากมากนะ  ธรรมทางด้านปฏิบัติ ไม่เหมือนทางด้านปริยัติ  ผิดกันอยู่มาก   

ผู้ ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพานมาก่อน  แต่จะมาสามารถสั่งสอนคนอื่น ให ้

ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานนั้น ไม่ ได้

 ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึด ได้ว่าเป็นปัจฉิม โอวาท  เพราะท่านมาลงเอย ในสังขารธรรม

เช่นเดียวกับพระปัจฉิม โอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สงฆ์เวลาจะเสด็จปรินิพพาน  โดยท่านยก

เอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่า  ดูก่อนพระภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลาย  สังขารธรรม

ทั้งหลาย ไม่เที่ยง  มีความเกิดหรือเจริญขึ้นแล้วเสื่อม ไปดับ ไป  จงอยู่ด้วยความ ไม่ประมาทเถิด   

จากนั้นท่านก็อธิบายต่อ ใจความว่า  ค�าว่าสังขาร ในพระปัจฉิม โอวาทนั้นเป็นยอดธรรม  พระองค์

ทรงประมวลมา ในค�าว่าสังขารท้ังสิ้น  แต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภาย ในมากกว่าสังขารอื่น ใด 

 ในขณะน้ัน  เพื่อเห็นความส�าคัญของสังขารอันเป็นตัวสมุทัยเครื่องก่อกวนจิต ให้หลงตาม ไม่สงบ 

ลงเป็นตัวของตัว ได้  เมื่อพิจารณาสังขารคือความคิดปรุงของ ใจทั้งหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึง 

แล้ว  สังขารเหล่านั้นก็ดับ  เมื่อสังขารดับ   ใจก็หมดการก่อกวน  แม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็น  

ไปตามปรกติของขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์ล้วน ๆ   ไม่แฝงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอวิชชา  ถ้าเทียบกับ 

การนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิท ไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวน ในเวลาหลับ  ถ้าหมายถึง

จิตก็คือ  ‘วูปสมจิต’  เป็นจิตสงบที่ ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภาย ใน  

 จิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้น  ท่านจึง ไม่หลง ใหล ใฝ่ฝันหา 

อะ ไรกันอีกนับแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้น  ค�าว่า สอุปาทิเสสนิพพาน ก็มีมาพร้อมกัน   

ความสิ้นกิเลสก็สิ้น ไป ในขณะเดียวกัน  ความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อม ในขณะเดียวกัน  จึง

เป็นธรรมอัศจรรย์ ไม่มีอะ ไรเทียบ ได้ ใน โลกทั้งสาม  พอแสดงธรรมถึงที่นี่แล้วท่านก็หยุด  นับแต ่

วันนั้นมา ไม่ปรากฏว่า ได้แสดงที่ ไหน ในเวลา ใดอีกเลย  จึง ได้ยึดเอาว่าเป็นปัจฉิม โอวาท  และ ได ้

น�าลง ในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้าย   สมนามว่าเป็นปัจฉิม โอวาท

 ประวัติท่านอาจารย์มั่นแต่ต้นจนจบนี้  ผู้เขียน ได้พยายามคัดเลือกสุดก�าลังสติปัญญาทุก ๆ   

ประ โยค  แล้วน�ามาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประ โยชน์แก่ท่านผู้อ่านท่ัว ๆ   ไป  ส่วนที่เห็นว่าจะ ไม ่
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เกิดประ โยชน์หรือ ไม่เป็นมงคลก็งดเสียมิ ได้น�าลง  เรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย ์

ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่าน  ตลอดความจดจ�าของตน  น�ามาลง ได้ราว ๗๐ %  ปล่อย ให้ผ่าน  

ไปเสียทั้งที่เสียดายราว ๓๐ %  แม้ส่วนท่ีเข้า ใจว่า ได้คัดเลือกแล้วน�าลงก็ ไม่แน่ ใจนักว่าจะเกิด 

ประ โยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียง ไรเลย  อาจมีที่แสลงแทงตาแทง ใจอยู่จน ได้ตามนิสัยความ ไม่รอบคอบ

ที่เคยเป็นมา  

 ประวติัท่านรู้สกึสวยงามลกึซึง้ละเอยีดลออมากทัง้ภายนอกภาย ใน  ยากจะมีผูเ้สมอเหมือน 

ได้ ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ผ่าน ๆ  มา  ถ้าจะเขียน ให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริง ๆ   ก็น่าจะ ไม่ผิด 

อะ ไรกับประวัติของพระสาวกอรหันต์ที่ท่านเชี่ยวชาญ ในสมัยพุทธกาลเลย  ขณะนั่งฟังท่านเมตตา

อธิบายธรรมภาคต่าง ๆ   ตลอดเหตุการณ์ ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่าน ให้ฟัง  ใจเกิดความ

อัศจรรย์ ในองค์ท่านเหลือประมาณ  ประหนึ่งท่านท�าหน้าที่ประกาศธรรมแทนพระศาสดาและ

พระสาวกอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาล ให้พวกเรา ได้เห็น ได้ฟังอย่างถึง ใจ  ราวกับมองเห็นภาพ

พระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมา โปรด โสรจสรงอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้น  แต่จะน�ามาลงตาม 

ความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกมุมนั้น  รู้สึกอายตัวเองซึ่งเป็นเพียงร่างของพระป่า ๆ  

รูปหน่ึงปลอมแทรก ในวงพระศาสนาเท่านัน้  และอาจเป็นการท�าลายเกยีรตอัินสงูส่งของท่านที่ควร

รักสงวนอย่างย่ิง ให้เสีย ไปด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์  แม้ ได้เคยเขียน ไว้ ในต้นประวัติท่านมา 

แล้วว่า  จะเขียนท�านองเกจิอาจารย์ท่ีเขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวกทั้งหลาย  

แต่ก็อดกระดาก ใจที่ตนมิ ได้เป็นเกจิอาจารย์อย่างท่านมิ ได้  จึง ได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอ�านวย  แม้

จะ ไม่สมบูรณ์แบบตามประวัติท่าน  ก็กรุณา ให้อภัยที่ผู้เขียนมีสติปัญญาน้อย  ดังที่เคยเรียน ไว ้

เสมอมา

 ผู้เรียบเรียงจึงขอเริ่มยุติประวัติท่านด้วยความสุดก�าลังความสามารถเพียงเท่านี้  ในประวัติ

ท่านนับแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้าย  หากมีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอย ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ประการ ใด 

ก็กราบขอ โทษท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตาเป็นผู้ ให้ศรัทธาก�าเนิดแห่งธรรม 

ทั้งปวงแก่ผู้เขียน ไว้ ณ ที่นี่ด้วยความเคารพบนเศียรเกล้า  ขออ�านาจแห่งเมตตาธรรมที่ ได ้

เคยโสรจสรงแก่หมู่ชน ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา  จงมาปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญ 

ปวงประชา  ขอ ให้มี โอกาสวาสนาศรัทธาแก่กล้า ได้ด�าเนินตามร่อยรอยแห่งธรรมที่ ได้ประสิทธิ์

ประสาท ไว้ดัง ใจหวัง  ขอความจีรังถาวรแห่งประเทศเขตแดน ไทยจงเจริญรุ่งเรือง ไปด้วยความ

สม�่าเสมอ  ปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวร  อย่า ได้มีเคราะห์เข็ญเวรภัยมาก่อกวนตลอดกาล   

ขอ ให้มีแต่ความสุขความส�าราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนาตราบเท่าฟ้าดินสลายเถิด
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 สุดท้ายน้ีผู้เขียนขอเรียนอภัย โทษจากท่านผู้อ่านท้ังหลาย  หากข้อความ ในหนังสือนี้  

ไม่ถูกต้อง  ท�า ให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้อง ใจ ไม่สบายจิต  เพราะเรื่องและส�านวน โวหาร ไม่ ไพเราะ 

เหมาะสมด้วยประการ ใดก็กรุณา ให้อภัยแก่พระป่าตามเคย  เพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ ไข 

 ให้อ�านวยสวยงาม ได้เหมือน โลกทั่ว ๆ   ไป  การเขียนประวัติท่านทุกวรรคทุกตอน ได้พยายามเพ่ือ

ความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมา  แต่นิสัยความ ไม่รอบคอบที่เคยเป็นมานั้น  ขอ 

สารภาพว่าสุดจะแก้ ให้หาย ได้  ฉะนั้น การเขียนนี้คงต้องมีความเคลื่อนคลาด  ท�า ให้ท่านผู้อ่าน 

เวียนศีรษะจน ได้   จึง ได้เรียนความเหลว ไหล ให้ทราบเรื่อยมา  

 ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้  ตามความเข้า ใจของตัวที่ ให้ชื่อเอาเองว่า ‘ส�าเร็จ’ ก็ ได้คิด 

มานานพอสมควร  จึง ได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่

กับท่านมา ในยุคนั้น ๆ  บ้าง  จากความจ�าของตัวที่ท่านเคยเล่า ให้ฟังบ่อยครั้งบ้าง  ก่อนจะรวบรวม

มาพอ ได้ลง ให้ท่าน ได้อ่านแบบเวียนศีรษะเพราะความสับสนแห่งส�านวนและเนื้อเร่ืองที่คละเคล้า

กันก็เป็นเวลาแรมปี  ในเนื้อเรื่องที่จดบันทึกมาและความจ�าของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้ว  ถ้าคิด 

เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ออก ได้ราว ๗๐ เปอร์เซ็นต์เท่าที่เห็นว่า ไม่ลึกและสับสนเกิน ไป  ที่ต้อง 

ปล่อย ให้ผ่าน ไปราว  ๓๐  เปอร์เซ็นต์นั้น โดยเห็นว่าเป็นธรรมที่เรียนยาก  เขียนยาก  อ่านยากและ

คิดอ่าน ไตร่ตรองตามยาก  เกรงจะ ไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนาที่น�ามาลง  จึงยอม ให้ผ่าน ไป 

ทั้งที่เสียดาย  เท่าที่น�ามาลงแล้วบางตอนยังรู้สึก ไม่สะดวก ใจ  ทั้งที่เป็นความจริงตามท่านเล่า ให้ฟัง  

แต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืน ได้  ส่วนที่ฝืน ไม่ ได้เลยก็จ�าต้องยอม  ดังนั้น ส่วนที่ผ่าน ไปจึงยอม 

 ให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้  

 เฉพาะที่ออกแล้ว  เป็นความยอมรับการติ – ชม  โดย ไม่มีข้อแก้ตัว  คือยินดีรับค�าติด้วย

ความรู้สึกส�านึก โทษของตัวว่าเป็นความ โง่มาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่าน  และยินดีรับความชม 

ด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประ โยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้าง  จากการตะเกียกตะกาย  

ในการนี้  ส่วนกุศลทั้งมวลขอ ได้เป็นสมบัติของท่านผู้อ่านและท่านผู้เกี่ยวข้อง โดยสมบูรณ์  หาก 

จะพึงมี ได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้าง  ก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่าน 

ที่มีความเคารพเลื่อม ใส ในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มีส่วนเท่า ๆ  กันกับผู้เขียนด้วย

  ในอวสานแห่งการเรียบเรียงนี้  ขอบุญญานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

และบุญญาบารมีท่านพระอาจารย์มั่น  พร้อมทั้งบารมีของผู้เขียนที่มีมากน้อย  ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ในสากล โลก  จงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลายและท่านบรรณาธิการแห่งศรีสัปดาห์  พร้อม
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ทั้งศรีสัปดาห์ที่อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือและล้มลุกคลุกคลานตามผู้เขียนที่ส่งต้นฉบับมา ให้ช่วย 

น�าลงแต่ต้นจนจบประวัติท่าน  โดย ไม่เห็นแก่ความล�าบากร�าคาญ ใด ๆ   ในทุกกรณีที่เกี่ยวแก่การนี้

และการอ่ืน ๆ  ที่ผู้เขียนขอร้อง ให้ช่วยเหลือตลอดมา  ขอ ได้พร้อมกันปราศจาก โรคาพยาธิและ 

สิ่งอปัมงคลทั้งหลาย  มีแต่ความสุขกายสบาย ใจ  ปรารถนาสิ่ง ใด ในขอบเขตแห่งธรรม  จงสมหวัง 

ดัง ใจหมายโดยทั่วกันเทอญ ฯ

          พฤษภาคม  ๒๕๑๔
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