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เริ่มเขียนประวัติ
หลวงปู่ขาว อนาลโย

นับแต่ได้ตะเกียกตะกายเขียนประวัติของหลวงปู่มั่น 
ภูริทัตตเถระ มาก็นับเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว

เป็นความรู้สึกปลงใจว่าจะยุติใน
การขีดเขียนประวัติของท่านผู้ใดอีก 
ต่อไป นอกจากเขยีนเร่ืองอรรถธรรมอ่ืนๆ  
เป็นครั้งคราวเท่านั้น เพราะการเขียน
ประวัติของพระอาจารย์ที่ส�าคัญๆ 
แต่ละองค์ต้องใช้ความพินิจพิจารณา
อย่างมากเพื่อให้สมเกียรติคุณที่มีใน
องค์ท่าน และท่านเป็นที่เคารพนับถือ
ของประชาชนพระเณรจ�านวนมาก 
จนประมาณไม่ได้ จะเขียนแบบสุกเอา
เผากินย่อมไม่สมควรกับองค์ท่าน

แม้หลวงปู ่ขาว อนาลโย วัดถ�้า
กลองเพล ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของ
หลวงตาบัวอย่างยิ่งได้สิ้นชีวิตลง เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ นี้ ก็มิได้ 
คดิด�ารว่ิาจะเป็นผู้เขียนประวตัขิองท่าน 
แต่อย่างใด เพราะได้ปลงใจว่าจะยุติ
การเขยีนประวตัใิดๆ แล้ว แต่ทีป่ระชมุ
ในวงงานนี้ พร้อมทั้งเจ้าอาวาส คือ 
พระอาจารย์เพง็ เขมาภริโต ต่างขอร้อง
ให้หลวงตาบัวโดยเฉพาะเป็นผู้เขียน
ประวัติของท่านโดยถ่ายเดียว เมื่อขอ 
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ถวายค�าขอร้องนี้กลับคืนหาคณะกรรมการที่ประชุมก็ขอร้องกลับคืนอย่างเดิม  
จึงตกลงใจสนองพระคุณหลวงปู่ท่านตามก�าลังความสามารถเท่าที่จะเป็นไปได้  
ดังนั้นจึงขออภัยจากท่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบของงานนี้ และท่านผู้อ่าน 
ทั้งหลายในความบกพร่องที่มีในหนังสือเล่มนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

แต่การเขยีนประวตัขิองท่านจะเขยีนเท่าทีจ่�าเป็น ทัง้เวลาท่านเป็นฆราวาส และ
เวลาท่านมาบวชเป็นพระจนถงึวาระสดุท้าย เพือ่ให้ทนักบังานซึง่ก�าหนดจะมข้ึีนตาม
ที่ประชุมก�าหนดในลักษณะคาดๆ เอาไว้เพ่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง
โปรดเกล้าฯ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมก�าหนดวันที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๗ หากจะเขียนให้เตม็ตามความเป็นมาทกุแง่ทกุมมุทัง้สองเพศ คอืเพศฆราวาส
และเพศสมณะของท่าน เรื่องจะมากมายซึ่งอาจไม่ทันกับเวลาที่มีน้อยอยู่แล้ว

การเขยีนประวตัท่ิาน จะเขยีนตามเค้าโครงของต้นฉบับท่ีเจ้าอาวาสวดัถ�า้กลองเพล 
น�ามามอบให้ ซึ่งมีเน้ือเร่ืองแต่เร่ิมต้นชีวิตแห่งฆราวาส จนถึงที่สุดแห่งเพศสมณะ 
นับว่าสมบูรณ์ในความรู้สึกของผู้เรียบเรียงที่ได้อ่านดูก่อนเขียนประวัติท่าน
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เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๔๓๑ ตรงกับวันอาทิตย ์ ป ีชวด  
ณ บ ้านบ ่อชะเนง ต .หนองแก ้ว 
อ.อ�านาจเจรญิ จ.อบุลราชธาน ีบดิาชือ่  
พั่ว มารดาชื่อ รอด โคระถา

ท ่านมีพี่ น ้องร ่วมบิดามารดา
เดียวกัน ๗ คน ตามล�าดับดังนี้

๑. นางวนั โคระถา ๒. นายบญุจนัทร์  
โคระถา ๓. นางหนูแดง โคระถา  
๔. หลวงปู่ขาว โคระถา ๕. นายกาเหว่า  

ชีวประวัติของหลวงปู่ขาว

พระหลวงปู่ขาว อนาลโย วดัถ�า้กลองเพล อ.หนองบวัล�าภู  
จ.อุดรธานี นามเดิมท่านชื่อ ขาว โคระถา

โคระถา ๖. นางหลอด โคระถา  
๗. นางใหล โคระถา พีแ่ละน้องได้ถงึแก่
อนิจกรรมไปหมดแล้ว

การอาชีพเมื่อเป็นฆราวาสของ
หลวงปู่ ท่านท�านาค้าขาย เป็นคนขยัน
หมั่นเพียรมาก มีนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต 
โอบอ้อมอารกีบัญาตมิติรเพ่ือนฝงู และ
ผู้เกี่ยวข้องดีมาก ใครๆ ก็รักและชอบ
คบค้าสมาคม มีเพื่อนฝูงมาก แต่เป็น 
เพื่อนที่ดี มิใช ่แบบมีเพื่อนฝูงมาก  
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เหล้ายาปลาปิ้งมาก ลากกันลงนรกท้ังเป็นและล่มจมไปเป็นแถวๆ ดังที่รู้ๆ เห็นๆ 
กนัอยู่ในสมยัจรวดรวดเรว็ทนัใจ คนสมยันัน้มกัมแีต่คนด ีการคบกนัจงึเป็นสง่าราศี
แก่วงศ์สกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มจม

เมื่ออายุ ๒๐ ปี บิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัว ภรรยาชื่อ นางมี มีบุตรธิดา 
ด้วยกัน ๗ คน คนหัวปีเป็นชายชื่อ ค�ามี ได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่ เวลาท่าน
ออกบวชแล้วจนส้ินอายุในเพศนักบวชเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕ นี่เองที่วัดถ�้ากลองเพล 
เมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่ และมาอยู่ที่วัดถ�้ากลองเพลด้วยจนถึงวาระ
สดุท้ายแห่งชวีติ คนทีส่องชือ่ นายล ีโคระถา เป็นผู้มศีรทัธา อตุส่าห์ตดิตามมาปฏบิตัิ
และถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจ�า ลูกที่มีนิสัยทางศาสนาอย่างเด่นชัด 
มีอยู่ ๒ คน นอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป แต่จะไม่ออกนามลูกๆ ท่าน

ท่านอยู่ครองฆราวาสตามประเพณีของโลก.......ปี แต่รู้สึกไม่ค่อยราบร่ืน 
ชื่นใจนักในระหว่างคู่ครองทั้งสองที่อยู่ร่วมกันมา เนื่องจากภรรยาไม่ตั้งอยู่ใน
ความสันโดษ คอื ความยนิดใีนสมบตัทิีม่อียู่ของตนได้แก่คู่ครอง แต่ชอบหาเศษ 
หาเลยซึง่เป็นยาพษิท�าลายจติใจของอกีฝ่ายหนึง่ ตลอดสมบตัแิละความมัน่คง
ของครอบครัว คือเมียคบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวท�าลาย 
ถ่ายเดียว จนถงึกับอยู่ด้วยกันไม่ได้จิรังยั่งยืน หากจะคิดว่าถึงวาระกรรมหรือ
ธรรมบนัดาลกส็ดุจะคาดคดิค้นเดาได้ถกู เพราะถ้าไม่มเีหตสุะเทอืนใจอย่างหนกั 
เช่นนี้เกิดขึ้น ท่านอาจจะยังไม่คิดในแง่อรรถธรรมถงึกับต้องสละตนออกบวช
ในระยะนั้นก็ได้ เพราะเท่าที่ทราบในประวัติความเป็นมาของการครองเรือน
ที่เป็นต้นเหตุให้ท่านคิดมากถงึกับคิดถงึการออกบวชก็มาจากสาเหตุที่เมียมีชู้ 
ไม่อาจสงสัยไปอย่างอื่นอยู่แล้ว 

ดงัน้ันการทีเ่มยีมชีู้หรอืผวัมชีู้ เมยีมหีลายผวั หรอืผวัมหีลายเมยีเหล่านี ้จงึควร
ยกให้กิเลสราคะตณัหาตวัไม่รู้จกัอิม่พอกวาดต้อนเข้าสู่คลัง มหิจฉฺตา ของมนัไปเสยี  
เพื่อไม่ให้มีความกระทบกระเทือนถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู ้เห็นและผิดด้วย  
เพราะเรื่องท�านองนี้มีอยู่ท่ัวไปและย่ิงจะนับวันมากขึ้นถ้าโลกต่างพอใจส่งเสริม 
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โดยไม่สนใจเหน็โทษของมนัด้วยอรรถธรรม คอื สนตฺฏฺุฐ ีปรม� ธน� ความยนิดเีฉพาะ 
ผัว-เมียของตนเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้ว เพราะความสงบสุข
ของครอบครัวผัว-เมียอยู่ที่ความยินดีต่อกัน และอยู่ที่โอวาทแห่งธรรมบทนี้ มิได้ 
อยู่ที ่มหจิฉฺตา หลายผวัหลายเมยีดงัทีค่ดิและสนใจใฝ่ฝันกนัเลย ดงันัน้โลกครอบครวั
ผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขร่มเย็นจิรังยั่งยืน จึงไม่ควรฝักใฝ่ใส่ใจเสาะแสวงหา
หญิงชายเศษเดนประเภทยาพิษมาเคลือบแฝงครอบครัวผัวเมีย ควรรักสงวน
และบ�ารุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตนให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอก 
เห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสาน จะเป็นผู้ครองความสุขได้สมใจที่ใฝ่ฝัน

ค�าว่า ราคะตณัหา นัน้ย่อมเหมอืนไฟในครวัเรอืน โลกปราศจากไม่ได้ทัง้สองอย่าง  
คอืต้องเสาะแสวงกนัทัง้หญิงทัง้ชายในเรือ่งครอบครวัผวัเมยี เพราะราคะตณัหาเป็น 
นายบงัคบัให้จ�าต้องแสวงไฟส�าหรับหงุต้มแกง ตลอดแสงสว่างต่างๆ อนัหาประมาณ 
ไม่ได้ จ�าต้องมีส�าหรับมนุษย์และครอบครัว ทั้งสองอย่างนี้หากน�ามาท�าประโยชน์
ตามความจ�าเป็นก็ย่อมสนองความต้องการได้เท่าที่ควร แต่ถ้าประมาทลืมตัว  
ขาดความระมัดระวัง ทั้งสองอย่างนี้ย่อมเผาผลาญมนุษย์ให้ฉิบหายวายปวงไปได้ 
ไม่อาจสงสัย ดังนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยู่ใต้อ�านาจแห่ง ราคคฺคิ โทสคฺคิ  
โมหคฺคิ เหล่านี้ด้วยธรรมอันเป็นน�า้ดับไฟ ไม่ปล่อยให้ลุกลามใหญ่โตจะกลายเป็น
โลกวินาศ เช่นเดียวกับการรักษาไฟในบ้านไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติ 
ทั้งหลายฉะนั้น
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สาเหตุให้ท่านออกบวช

การเริม่ออกบวชของท่านได้ปรากฏขึน้ในวาระต่อมา
ที่ได้พบเห็นสิ่งที่รักและปักลึกสุดขั้วหัวใจ กลับกลาย
เป็นมหาภัยสังหารท�าลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิด
มาก่อนเลย 

ท่านเองเกิดความทุเรศและความ
เคียดแค้นแสนจะอดกลั้นทนทานได้
ในเหตุการณ์นั้น แต่ก็คงมีบารมีธรรม 
ที่เคยบ�าเพ็ญมา มาช่วยสะกิดใจไว้ได้
ทันท่วงทีในขณะน้ันว่า แม้แต่มดตัว
เล็กๆ กัดเรายังรู้สึกเจ็บ และปัดออก
ในทนัททีนัใด กก็ารฆ่าคนให้ล้มตายนัน้  
ความทกุข์ของผู้จะถกูฆ่าแม้เป็นฝ่ายผดิ 
และรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มากขนาดไหน  
จงยบัยัง้ใจไว้พจิารณาให้ดแีละละเอยีด 

ถีถ้่วนก่อนจะสายเกินแก้ว่าท�าไมเราจงึ 
เป็นผู้ยินดีและพอใจท�าในสิ่งเลวร้าย 
ที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาและ
ปราชญ์ตเิตยีนอย่างยิง่เช่นนี ้เราฆ่าเขา 
ให้ตายสมใจแล้ว เราจะได้อะไรทีพึ่งใจ
เป็นเครื่องตอบแทนบ้าง นอกจาก 
มหันตโทษมหันตทุกข ์ล ้วนๆ ไม ่มี
ประมาณเท่านั้น จะสะท้อนย้อนกลับ
มาเผาผลาญเรา ค�าว่า เมียมีชู้ ผัวมีชู้ 
เมยีมหีลายผวั ผวัมหีลายเมยี นีเ้พิง่มา 
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เกิดแก่เราคนเดียวเท่าน้ันหรือ ในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปราชญ์ที่ท่านมาเป็น
ศาสดา มาเป็นพระสาวก มาเป็นครูอาจารย์สอนเรา ท่านไม่เคยมีเคยเจอสิ่ง 
สกปรกอันเป็นสมบัติของสัตว์นรกเหล่านี้มาละหรือ ในโลกมีเฉพาะเราคนเดียว  
เจอเฉพาะเราคนเดียวเท่านี้หรือ รีบคิดและตัดสินใจให้ถูก ถ้าจะไม่ตั้งหน้าท�าลาย
ตัวเองให้ฉิบหายจนไม่มีเชื้อแห่งความดีเป็นเครื่องสืบต่อภพต่อชาติในภพต่อไป 
คนเราจะรู้ว่าตนโง่หรือตนฉลาด จะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่ง
ชัยชนะได้ ย่อมถือเหตุการณ์เป็นเครื่องวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์นั้นๆ 

ปราชญ์ทัง้หลายแต่ดกึด�าบรรพ์มา ท่านไม่เคยเสยีท่าเสยีทเีพราะการทุ่มตวั 
ให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลาย นอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง 
สิ่งเลวร้ายให้กลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียว  
แต่ตวัเจ้าเอง ท�าไมจะท�าตวัเป็นมนษุย์เหลวแหลกแตกกระจายไม่เป็นท่าด้วย
การท�าชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่ไม่มีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้น
เช่นนี้เล่า? เพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้ เจ้าจะพยุงตัวเพื่อความดีงามไปได้
อย่างไร เมยีของเจ้าเขาลอุ�านาจแห่งราคะตณัหาไปตามประสาของหญงิทีไ่ม่มี 
เขตแดน แต่ตวัเจ้าเองทีเ่ข้าใจว่าตวัเป็นฝ่ายถกูฝ่ายดกีว่าเขา แต่แล้วเจ้ากจ็ะ 
ลุอ�านาจไปตามโทสะ ความอาฆาตมาดร้าย และท�าลายเขาให้ตายสมใจนั้น  
ในคนทั้งสองคือเมียผู้นอกใจกับตัวเจ้าเองผู้ฆ่าเมียและชายชู้ให้ตายพร้อมกัน 
ในขณะเดยีวสองคนนัน้ จะจดัว่าใครเลวร้ายกว่าใคร ตามสายธรรมของจอมปราชญ์ 
มพีระศาสดาเป็นพยานแล้ว ตวัเจ้าเองต้องจดัว่าเป็นผู้ท�ากรรมชัว่อย่างหนกัมาก 
จนไม่มีมหาเมตตาในธรรมบทใดบาทใดให้อภัยเจ้าได้ เจ้าต้องลงนรกหลุม 
มหนัตทกุข์โดยถ่ายเดยีวไม่เป็นอย่างอืน่เลย เจ้าจะเชือ่โทสะกิเลสทีก่�าลังรมุล้อม 
พัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอ�านาจของมัน หรือจะเชื่อธรรมของ 
จอมปราชญ์ทีเ่คยพยงุสตัว์โลกผู้ได้ทกุข์ให้เบาบางสร่างซามานานแสนนาน รบีคดิ 
และตดัสนิใจโดยถกูทางเดีย๋วนี ้อย่าชกัช้าล้าหลงั กิเลสตวัโหดร้ายจะแซงธรรม
และขย�าตวัเจ้าให้แหลกทัง้เป็นถ้าไม่รบีจดัการกบัมนัแต่ขณะนี้
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ท่านว่าเป็นท่ีแปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่เคยคาดเคยฝันมาก่อน  
พอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนด้วยอุบายต่างๆ ราวกับ 
ครูอาจารย์ทีเ่คารพนบัถอืมานัง่สัง่สอนเราอยู่เฉพาะหน้าให้สงบลงไป ใจทีเ่ป็นเหมอืน 
กองเพลิงใหญ่ซึ่งก�าลังส่งเปลวเต็มที่พร้อมจะเผาไหม้สิ่งที่กีดขวางอยู่เวลานั้น 
ให้เป็นผุยผง ชั่วประเดี๋ยวใจน้ันได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดา และเกิดความ
สลดสังเวชในเหตุการณ์เกี่ยวกับเมียนอกใจ พร้อมด้วยความอ่อนโยนที่เต็มไปด้วย
ความสงสารและความให้อภยัเตม็ดวงใจ พร้อมกบัความเหน็โทษแห่งความโหดร้าย 
หมายชีวิตอย่างถึงใจในขณะเดียวกัน ยกมือขึ้นประนม สาธุๆๆ พระธรรมท่าน
โปรดปรานว่าทีส่ตัว์นรกไว้ได้ทนัท่วงทหีลังจากมรสมุในหัวใจสงบลงโดยสิน้เชงิแล้ว 
ใจกลบัว่างเปล่าโล่งสบายหายทกุข์เข็ญเวรภยัทัง้ปวงในขณะนัน้ ราวกบัเกิดชาตใิหม่
ขึน้มาในร่างกายและใจดวงเดยีวกนั ท�าให้คดิทบทวนหวนกลับไปกลับมา ย้อนหน้า
ย้อนหลงั ทัง้อดตีทีเ่คยตบีตนัอัน้ตู้จนจะหาทางออกไม่ได้ถงึกบัจะคดิเผาไหม้ตวัเอง 
สดๆ ร้อนๆ โดยเห็นว่าเป็นทางออกท่ีดี ทั้งอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปในวัน 
ข้างหน้าว่าจะควรปฏบิตัอิย่างไรจงึจะสมมกัสมหมาย ไม่คลกุเคล้าด้วยมตูรด้วยคถู 
ด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชน่าขยะแขยงและไม่พึงปรารถนา
ตลอดอนันตกาล

แต่ก่อนท่านไม่ได้คดิอะไรมากไปกว่าการหวงัความเจรญิในทางโลก เมือ่มา 
ประสบเหตกุารณ์ธรรมทตูนี ้ความรู้สกึส�านกึท้ังหลายจงึหนกัไปในอรรถในธรรม 
มากกว่าจะคิดไปในแง่อืน่ๆ จนถงึขัน้ปลงใจบวชด้วยความเหน็โทษเหน็คณุจรงิๆ  
เนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้ว สิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อย
ปรากฏ มกัมแีต่สิง่ไม่พงึหวงัมาปรากฏซ�า้ๆ ซากๆ จนถงึขัน้ชอกช�า้เตม็ทีแ่ทบจะ 
หาที่ปลงที่วางไม่ได้ คิดเห็นแต่ธรรมอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้ ด้วยการ
ออกบวชปฏิบัติธรรมให้เต็มก�าลังความสามารถ อย่างอื่นๆ ไม่ค่อยมีในห้วง
แห่งความคิดนกึ จงึได้ตัดสินใจออกบวช โดยบอกความประสงค์ให้ญาติมิตร
เพื่อนฝูงทราบแล้ว ก็ออกถวายตัวเป็นนาคในวัดเพื่อบวชโดยไม่ชักช้า
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การบวชของหลวงปู่ขาว

ท่านออกบวชคราวแรก บวชทีว่ดัโพธิศ์ร ีบ้านบ่อชะเนง  
ต�าบลหนองแก้ว อ�าเภออ�านาจเจริญ จังหวัด
อุบลราชธานี

เม่ือวนัท่ี.... พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒  
โดยพระครูพุฒิศักดิ์ เจ้าคณะอ�าเภอ
อ�านาจเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระ-
อาจารย์บุญจันทร์ เป็นพระกรรมวาจา 
และอยู่จ�าพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระ
ธรรมวินัยในวัดโพธิ์ศรีถึง ๖ ปี ในเวลา
ที่อยู่ในวัดนั้น สังเกตดูครูอาจารย์และ
เพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติ
ปฏิบตัพิระธรรมวนิยักเ็ป็นลุ่มๆ ดอนๆ 

ผิดๆ พลาดๆ ไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้  
ไม ่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรค 
เพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจดังที่ตั้งไว้ 
เมือ่คดิอ่านทบทวนเกีย่วกบัการอยู่และ 
การออกปฏบิตัธิรรมจนเป็นทีแ่น่ใจแล้ว  
จงึเข้ากราบลาอปัุชฌาย์อาจารย์ตลอด
ญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อทราบเจตนา 
และความประสงค์ในการออกปฏิบัติ
ธรรม
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อุปสรรค
ในการออกเที่ยวธุดงคกรรมฐาน

ตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐาน ท่านก็เคยได้รับอารมณ์
เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อ
การบ�าเพ็ญจากคนทั้งหลาย

ท้ังเป ็นพระทั้งเป ็นฆราวาสว ่า 
เวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมด
สมัยไปนานแล้ว ใครจะบ�าเพญ็ถกูต้อง 
ดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไร ก็ไม่
สามารถบรรลุผลส�าเร็จตามใจหวัง 
ได้บ้าง ว่าการบ�าเพ็ญภาวนาท�าให้
คนเป็นบ้า ถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออก
บ�าเพ็ญภาวนา ถ้าใครยังอยากเป็น

คนดี เหมือนชาวบ ้านเขาก็ ไม ่ควร 
ออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบ้าง  
ว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงคกรรมฐาน
กนัหรอก นอกจากพระธดุงคกรรมฐาน
ที่จ�าหน ่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคม 
ของขลังต่างๆ เช่น พวกเสน่ห์ยาแฝด 
อยู่ยงคงกระพนัชาตร ีดฤูกษ์งามยามดี  
ดูชาตาราศีเท่านั้น ส่วนพระธุดงค-
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กรรมฐานที่ด�าเนินตามทางพระธุดงค์น้ันไม่มีแล้วส�าหรับทุกวันนี้ อย่าไปท�าให้ 
เสียเวลาและเหนือ่ยเปล่าเลย สู้อยู่สบายอย่างนีไ้ม่ได้บ้าง บรรดาอปุสรรคทีก่ดีขวาง
ทางออกบ�าเพ็ญธุดงควัตรในเวลาน้ันรู้สึกมีมากมาย ส�าหรับท่านเองไม่ยอมฟัง 
เสียงใคร แต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ทัง้สองฝ่าย ในความรู้สกึทีฝั่งลกึอยู่ภายในท่านมว่ีา คนเหล่านีแ้ละพระอาจารย์เหล่านี้ 
มิได้เป็นเจ้าของศาสนา มิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพาน และมิได้เป็นผู้มีอ�านาจ 
ท�าผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้ พอจะเชื่อถือได้ เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับ
พระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสาม ท่านที่ 
พูดหว่านล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบายต่างๆ นี้มิใช่ผู ้วิเศษวิโส 
อะไรเลย เพียงมองดูกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือ
เป็นคนพาล มีสันดานเป็นอย่างไรบ้าง ฉะนั้น ค�ากีดกันหวงห้ามใดๆ ที่แสดงออก 
จงึไม่เป็นสิ่งที่เราจะน�ามาวินิจฉัยให้เสียเวลา เราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐาน
โดยถ่ายเดียวในไม่ช้านี้ และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จน
สุดก�าลังความสามารถขาดดิ้นสิ้นซาก พระกรรมฐานคือตัวเราเอง ตายก็ยอม
ถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศ 

เมื่อพร้อมแล้ว ท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและครูอาจารย์ 
ทัง้หลายทีก่�าลงัชมุนมุกนัอยู่ในวดัเวลานัน้ เวลาจะไป ท่านพดูสัง่เสยีด้วยความจรงิใจ 
เพือ่เป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ทีค่ดัค้านโดยปรยิายว่า “เมือ่กระผมและอาตมาไปแล้ว  
ถ้าสอนตัวเองไม่ได้เตม็ภมูจิติภมูธิรรมตราบใด จะไม่มาให้ท่านทัง้หลายเหน็หน้า 
ตราบนั้น จะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น 
แน่นอน กรุณาช่วยจ�าค�านี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีก 
จะลมืไปเสีย การทีเ่ราจะมโีอกาสได้พบเหน็กนัในอนาคตจงึมอียู่เพยีงอย่างเดยีว 
ดังที่เรียนแล้ว คือการรู้เห็นธรรมประจักษ์ใจหายสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้ว ถึงจะ
กลับมาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้า”

ท่านว่าขณะทีผู่้คนส่วนมากทัง้พระอาจารย์ใหญ่ๆ ทัง้ฆราวาสทีช่าวบ้านเคารพ
นับถือกันว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคัดค้านกีดกันอยู่นั้น ใจเราเหมือนจะ 
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กัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียว และเหมือนจะเหาะเหินเดิน
ไปทางอากาศให้เขาดูในเวลาน้ัน รู้สึกมันมานะมันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจ  
ราวกบัจะออกแสงแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทัง้หลายเหล่านัน้เห็นเสยีท ีซึง่เป็นลักษณะ
ประกาศตนว่า “นี่ไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี้ไงล่ะ พากันเห็นหรือยัง จะพากัน
มัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้าเป็นบอลูบคล�าอะไรต่างๆ อยู่นั้นหรือ ใจข้ากับ
ใจท่านทัง้หลายมนัมไิด้เป็นใจดวงเดยีวกนั พอจะกวาดต้อนเข้ามามัว่สมุชมุนมุ
กันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกับหมาตายอย่างไรกัน ข้ายังไม่พอใจจะตายตาม
แบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้า
พาตายซึ่งไม่มีเช้ือแห่งภพเหลือหลออยู่เลย ตายแบบนี้ข้าเคยตายมามาก 
ต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาป่าช้าของตนได้ แม้ไม่รู้ด้วยญาณ ข้าก็เชือ่ 
พระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือน” 

เสร็จแล้วกล็าพระอาจารย์นกัปราชญ์ทัง้หลายออกเดนิทางท่ามกลางประชาชน
จ�านวนมาก มุ่งหน้าไปทางพระธาตพุนม เดนิบกุป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทาง
เกวยีน เพราะสมยันัน้ถนนไม่มแีม้แต่รปูร่าง นอกจากทางคนเดนิเท้าและทางเกวยีน
เท่านั้น ในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุม เสือก็มาก สัตว์ป่าชนิดต่างๆ มีเต็มไปทุกหนทุกแห่ง  
เพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คน 
บ้านเรือน ป่าก็ป่าจริงๆ ถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้ เนื่องจาก 
ไม่พบบ้านพบเรอืนคนทีไ่หนเลย แม้เดนิทางตัง้วนักแ็ทบจะไม่เจอบ้านคน อตุส่าห์เดนิ
บกุป่าฝ่าดงมาจนถงึพระธาตพุนม ลถุงึอดุรฯ หนองคาย เพือ่ตามหาท่านอาจารย์มัน่  
ซึ่งทราบว่าท่านจ�าพรรษาอยู่ที่อ�าเภอท่าบ่อ

เม่ือไปถึงและอาศัยอยู่กับท่าน ได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้น ยังไม่จุใจ
ที่อยากอยู่เลย ท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลย คราวนั้นก็นับว่า
เป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้โอวาทสั่งสอน พอทราบข่าวว่า 
ท่านอาจารย์มั่นไปพักบ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่ จึงพยายามตามหลังท่านไปโดย
การเที่ยวธุดงคกรรมฐานไปเร่ือยๆ ตามล�าแม่น�้าโขง จนลุถึงเชียงใหม่และเที่ยว
บ�าเพ็ญอยู่ตามอ�าเภอต่างๆ ด้วยความสงบสุข
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ที่ที่ท่านพักบ�าเพ็ญแต่ละแห่งน้ันล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้าน
มาก ท่านอาจารย์มัน่เองกเ็ทีย่วอยู่ตามแถบนัน้เช่นกนั แต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆ  
เพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอ ไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายดาย  
ท่านก็พยายามตามท่านอย่างไม่ลดละ จนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆ 
แต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วย ท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียว ท่านว่าท่านก็พยายาม
ไปอยู่ในแถวใกล้เคยีงท่าน พอไปมาหาสู่เพือ่รบัโอวาทได้ในคราวจ�าเป็น เมือ่เข้าไป
เรียนศึกษาข้ออรรถข้อธรรม ท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับ  
แต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วย ท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจ�าเป็น 
เข้าไปเรียนถาม เมื่อหมดข้อข้องใจแล้วก็กราบลาท่านไปบ�าเพ็ญตามล�าพัง มีการ
เข้าๆ ออกๆ อยู่เสมอ เมือ่อยู่นานไปบางปีท่านกเ็มตตาให้เข้าไปจ�าพรรษาด้วย รู้สกึ
ดใีจเหมอืนตวัจะลอยทีพ่ยายามมาหลายปีเพิง่ส�าเร็จ จากนัน้กไ็ด้จ�าพรรษากบัท่าน 
เร่ือยมา การบ�าเพญ็ทางจติภาวนารู้สกึได้ก�าลงัขึน้เป็นล�าดบัตอนไปอยู่ทีเ่ชยีงใหม่แล้ว  
พร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�าสั่งสอน ใจจึงเหมือนจะเหาะจะบิน
ด้วยอ�านาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจ ไม่มีความอับเฉาเศร้าใจ
เพราะความเป็นลุ่มๆ ดอนๆ ของใจเหมอืนพักอยู่ทีอ่ืน่ๆ ใจนบัวนัเจรญิข้ึนโดยล�าดบั 
ท้ังด้านสมาธิและด้านปัญญา มีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและ 
กลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ
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ขณะน้ันช ้างใหญ ่เชือกหนึ่ งที่
เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตาม
ล�าพังในป่าเขาแถบน้ัน ไม่ทราบว่า
มาจากที่ไหน เดินต้วมเตี้ยมเข้ามาใน
บริเวณด้านหลังกุฎีท่าน และเดินตรง
เข้ามาหากฎีุท่าน แต่เผอญิกฎุด้ีานหลงั 
มีม้าหินใหญ่ก้อนหน่ึงบังอยู่ ช้างจึง

ช้างใหญ่เข้ามาหาท่าน
ในเวลากลางคืนยามดึกสงัด

คนืวันหนึง่ในพรรษา ทราบว่าท่านจ�าพรรษาอยู่ด้วยกนั  
๒ องค์ เวลาดึกสงดั ท่านก�าลงันัง่ภาวนาอยู่ในกฎุเีลก็ๆ

ไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้ พอมัน 
เข ้ามาถึงหินก ้อนนั้นแล้วก็เอางวง
สอดเข้ามาในกุฎีจนถึงกลดและมุ้งบน
ศรีษะท่านทีก่�าลงันัง่ภาวนาอยู่ เสยีงสดู 
ลมหายใจดมกล่ินท่านดังฟูดฟาดๆ  
จนกลดและมุ้งไหวไกวไปมาและเยน็ไป
ถึงศีรษะท่าน องค์ท่านเองก็นั่งภาวนา
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บริกรรมพทุโธๆ อยู่อย่างฝากจติฝากใจฝากเป็นฝากตายกบัพทุโธจรงิๆ ไม่มทีีอ่าศยั 
ช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนน่ิงอยู่ท่ีน้ันไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมงเศษๆ และคง
ยืนดักนิ่งอยู่ท�านองนั้น ราวกับจะคอยตะครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้น นานๆ จะ 
ได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไป จากนั้นก็เดิน
กลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎี แล้วเอามือล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยว 
ที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาตรออกมากิน เสียงเคี้ยวดังกร้วมๆ 
อย่างเอร็ดอร่อย

ท่านจึงนึกว่าทีนี้มะขามส�าหรับขัดฝาบาตรเราคงเกล้ียงไม่มีเหลือแน่นอน  
ถ้าลงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้คว้าถูกมือแล้ว เมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้า
หมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฎีเรา คราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบดขยี้เราแหลกไปอย่าง
แน่นอน อย่ากระนั้นเลย เราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้าง เพราะสัตว์
พรรค์นี้มันรู้ภาษาคนได้ดี เนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานาน เวลาเราออกไปพูด 
กบัมนัด้วยดใีห้รู้เรือ่งแล้ว มนัคงฟังเสยีงเรา น่าจะไม่ฝืนดือ้ทะลึง่เข้ามา หากมนัฝืน 
ทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้น แม้เราไม่ออกไปพูดกับมัน 
แต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตาย 
หนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค�่าคืน ตาก็มองไม่เห็นหนทางอะไรด้วย พอตกลง
ใจแล้ว ท่านก็ออกจากกุฎีเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฎี แล้วพูดกับมันว่า

“พี่ชาย น้องขอพูดด้วยสักค�าสองค�า ขอพี่ชายจงฟังค�าของน้องจะพูดเวลานี้”

พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้น มันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจ จากนั้นท่าน
ก็เริ่มมธุภาษติกับมันว่า

“พี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์น�ามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้าน 
ความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ท่ีเขาพูดกันและพร�่าสอนพี่ชายตลอดมานั้น  
พีช่ายรู้ได้ดทีกุอย่างยิง่กว่ามนษุย์บางคนเสยีอกี ดงันัน้พีช่ายควรจะรู้ขนบธรรมเนยีม
และข้อบังคับของมนุษย์ ไม่ควรท�าอะไรตามใจชอบ เพราะการท�าบางอย่างแม้จะ
ถกูใจเราแต่เป็นการขัดใจมนษุย์กไ็ม่ใช่ของด ีเมือ่ขดัใจมนษุย์แล้วเขาอาจท�าอนัตราย
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เราได้ ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ 
ทีอ่ยู่ร่วมโลกกนั สตัว์ทัง้หลายจงึกลวัมนษุย์มากกว่าสตัว์ด้วยกนั ตวัพีช่ายเองกอ็ยู่ใน
บงัคบัของมนษุย์ จงึควรเคารพมนษุย์ผู้ฉลาดกว่าเรา ถ้าดือ้ดงึต่อเขา อย่างน้อยเขา
ก็ตี เขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวด มากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตาย  
พี่ชายจงจ�าไว้ อย่าได้ลืมค�าที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ ต่อนี้ไปพี่ชาย
จงรับศีลห้า น้องเป็นพระ จะให้ศีลห้าแก่พี่ชาย จงรักษาให้ดี เวลาตายไปจะได้ไป 
สู่ความสุข อย่างต�่าก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจ ยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิด
บนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นล�าดับ ดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เช่น 
เป็นช้าง เป็นม้า ให้เขาขับขี่เฆี่ยนตีและขนไม้ขนฟืน ซึ่งเป็นความล�าบากทรมานจน
ตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้ พี่ชายจงตั้งใจฟังและ
ตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆ คือ

ข้อที่หนึ่ง ปาณาฯ อย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยก�าลังการกระท�าของตน 
และอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกัน มันเป็นบาป

ข้อสอง อทินนาฯ อย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหน เช่น มะขามในตะกร้า
ที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาตร แต่น้องไม่ให้พี่ชาย
เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอก เพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของ ถ้าเขาไม่ให้ 
อย่ากิน อย่าเหยียบย�า่ท�าลาย มันเป็นบาป

ข้อสาม กาเมฯ อย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหน มันเป็นบาป ถ้าจะเสพ 
ก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ ไม่มีเจ้าของ จึงไม่เป็นบาป

ข้อสี ่มสุาฯ อย่าโกหกหลอกลวง กิรยิาแสดงออกให้ตรงต่อความจรงิ อย่าแสดง
เป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ มันเป็นบาป

ข้อห้า สุราฯ อย่ากินของมึนเมา มีสุราเมรัย เป็นต้น กินแล้วเป็นบาป ตายไป 
ตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกัปตั้งกัลป์กว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรก  
แม้พ้นจากนรกข้ึนมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีก มาเสวยชาติเป็นเปรต 
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เป็นผี เป็นสัตว์เดรัจฉาน ทรมานตามวิบากของตนที่เคยท�ามา กว่าจะได้มาเกิด 
เป็นคนจึงแสนล�าบากเพราะกรรมชั่วกดถ่วงไว้

พ่ีชายจงจ�าไว้ให้ดีและท�าตามค�าที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากก�าเนิดของสัตว์ 
ไปเกิดเป็นมนษุย์เทวบตุรเทวดาในชาตต่ิอไปโดยไม่สงสยั เอาละ น้องสัง่สอนเพยีง
เท่านี้ หวังว่าพี่ชายจะยินดีท�าตาม ต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตาม
สบาย เป็นสุขกายสุขใจเถิด น้องก็จะได้เริ่มบ�าเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศล
แผ่เมตตาให้พีช่ายเป็นสขุๆ ทกุวนัเวลาไม่ลดละเมตตา เอ๊า พีช่ายไปได้แล้วจากทีน่ี”่

เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าว ขณะที่ท่านก�าลังให้โอวาทสั่งสอนอยู่นั้น 
ช้างใหญ่ตัวนั้นยืนน่ิงราวก้อนหิน ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่ 
น้อยเลย ยืนนิ่งฟังท่านอธบิายจนจบ พอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้ 
มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังๆ ราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มัน
เริม่หนัหลงักลบัตวัออกจากทีน่ัน้หนไีป และไปแบบรู้เรือ่งรู้ราวกบัค�าสัง่เสยีทกุอย่าง
จริงๆ คิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในค�าสั่งสอน 
ไม่ดื้อดึงฝ่าฝืน สมเป็นสัตว์ใหญ่มีก�าลังมาก แต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในค�า
ผิดถูกชั่วดีทุกอย่าง พอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้น ก็หมุนตัวกลับไปเลย
ในทันที เวลาฟังค�าสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศน์พระ 
ด้วยความเคารพธรรมฉะน้ัน จึงเป็นเร่ืองที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่าย คือฝ่าย 
ผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นค�าแปลกๆ มาสอนได้อย่างจับใจ
ไพเราะ ไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟัง แม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คง
เคลิบเคลิ้มหลงใหลอย่างไม่มีปัญหา เพราะเป็นค�ามธุภาษิตที่หาฟังได้ยาก ไม่มี
ใครอาจพดูได้อย่างนัน้ ฝ่ายช้างใหญ่กส็นใจฟังด้วยความสนทิตดิใจ ไม่กระดกุระดกิ
อวยัวะกระทัง่หหูาง จนพระท่านเทศน์จบกณัฑ์และบอกให้ไปจงึยอมไปเทีย่วหากิน
ตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายาก จึงท�าให้คิดซึ้งในใจเพ่ิมเข้าไปอีกว่า ไม่ว่าสัตว์
ว่ามนุษย์ ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้ว ย่อมท�าใหหู้แจ้งตาสว่างไปได้เหมือน 
ไม่มีกลางคืน ใจซาบซ่านไปด้วยปีติความพอใจไยดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติ
ซึง่ปรารถนามานาน แม้จะรบัประทานไปมากเพยีงไรกไ็ม่มวีนัอิม่วนัพอ เพราะ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจ
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หลวงปู่ขาวท่านช่างพูดช่างยอ พูดยอเสียจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคล้ิมหลับไปด้วย
ค�าอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายใน เช่นค�าว่า “พี่ชายพี่มีก�าลังมาก ส่วนน้องเป็น 
ผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชาย น้องกลัวพี่ชายมาก” ฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าว  
จนช้างใหญ่หลับท้ังยืนลืมสนใจเสียทุกอย่าง แม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืน
เข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้น  
ไม่อยากให้ตดิปากตดิท้องไปเสยีเลย จะเสยีศกัดิศ์รขีองช้างตวัใหญ่มกี�าลงัและแสนรู้ 
ประหน่ึงตู้มงคลเคลือ่นทีไ่ด้ พอได้รบัค�าสัง่สอนเตม็พงุแล้วกไ็ปเทีย่วหากนิตามล�าพงั 
มิได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลย กระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่น  
ก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีก จึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้

องค์ท่านเองก็ออกเท่ียวไปตามอัธยาศัยเพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
ท่านรู้สกึเป็นพระกรรมฐานทีอ่าจหาญเดด็เดีย่วมากประจ�านสิยั ท�าอะไรท�าจรงิ 
ท่านพกัอยู่ในภเูขา ได้ให้โยมท�าทางเดินจงกรมไว้สามสาย สายหนึง่เพือ่เดนิบชูา
พระพทุธเจ้า สายทีส่องเดนิบชูาพระธรรม สายทีส่ามเดนิบชูาพระสงฆ์สาวกท่าน 
ท่านเดนิจงกรมทัง้สามสายนีต้ามเวลาเป็นประจ�าไม่ให้ขาดได้ พอฉันเสรจ็ก็เริม่ 
เดนิจงกรมสายพทุธบชูา จนถงึเทีย่งวนัท่านจงึหยดุพกั พอบ่าย ๒ โมง กเ็ริม่ลง
เดนิสายธรรมบชูาจนบ่าย ๔ โมง ถงึเวลาปัดกวาด สรงน�า้ จงึหยดุ เมือ่ท�าข้อวตัร 
ทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง ๔-๕ ทุ่ม จึงเข้าท่ีพัก
ภาวนา หลงัจากนัน้กพ็กัจ�าวดั พอตืน่ขึน้มาก็เริม่เข้าทีท่�าสมาธภิาวนาจนสว่าง 
ถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไป จนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดิน

บางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มี คืนที่ท่าน 
น่ังภาวนาตลอดรุ่ง ใจรู้สกึสว่างไสวมาก แม้ออกจากสมาธภิาวนามาแล้วในเวลาปกติ  
ขณะน่ังภาวนาตลอดรุ่งนัน้ ปรากฏว่าโลกธาตไุด้ดบัหายไปจากความรู้สกึโดยสิน้เชงิ  
แม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้น เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับแต่
ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณา จิตได้หยั่งลงสู่ความสงบ
อย่างละเอยีดแนบแน่น ขณะนัน้ปรากฏจ�าเพาะความรู้เพยีงอนัเดยีวทีท่รงตวัอยู่ด้วย 
ความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูก ไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏข้ึน
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ภายในจิต จึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิต จนกว่า 
ถอนขึน้มา อารมณ์ทีเ่คยปรงุจติจงึค่อยๆ ปรากฏตวัข้ึนกบัจติทลีะเล็กละน้อย จากนัน้ 
ก็ท�าความเพียรต่อไปตามธรรมดา ขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบ แม้เป็นเวลา
หลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาท่ีผ่านไป คงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่จ�าเพาะ
ใจเพียงดวงเดียว ไม่มีสองกับส่ิงใด เวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่ 
เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมง ถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่าย คืนนั้น
แม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว ๒-๓ ชั่วโมงเท่านั้น ไม่ท�าการกดถ่วงเนิ่นนาน
อะไรเลยท่านว่า

หลวงปู่ขาวชอบเผชญิอนัตรายเกีย่วกบัช้างมากกว่าอย่างอืน่ ท่านว่าพอผ่าน 
อันตรายจากคราวน้ันมาแล้วไม่นานนักเลย ก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้าอีก 
ที่แม่ปาง จังหวัดล�าปาง แทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆ มิได้เป็น 
ช้างบ้านทีเ่ขาเลีย้งไว้เหมอืนคราวทีแ่ล้วนัน้ คอืตอนกลางคนืท่านก�าลังเดนิจงกรมอยู่  
ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปังปังๆ มาตลอดทาง โฉมหน้ามุ่ง 
มายงัท่านและเดนิใกล้เข้ามาทกุท ีจะหลบหลกีปลกีหนไีปไหนกไ็ม่ทนั จงึตดัสนิใจว่า 
ธรรมดาช้างป่าท้ังหลายมักกลัวแสงไฟ ท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอา
เทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายๆ เล่ม ปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรม 
ยาวเหยยีดเชยีว คนเรามองดแูล้วสว่างไสวงามตาเยน็ใจ แต่ช้างมนัจะมองไปในแง่ไหน 
นั้นเราทราบไม่ได้ พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้น ช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดี

ขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัว มีแต่ตั้งสัตยาธิษฐานขอบันดาล
คุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้
ท�าอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้ พออธิษฐานจบลง ช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดี และ
หยดุยนืกางหตูวัผึง่อยู่ไม่กระดกุกระดกิอวยัวะส่วนใดๆ ณ ข้างทางจงกรม ห่างจาก
ท่านประมาณวาเศษ ท่ามกลางไฟก�าลังสว่างไสวอยู่รอบตัวท่านเวลานั้น ซึ่งมอง
เห็นช้างได้ถนัดชัดเจน ท่านว่าช้างตัวน้ันใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆ นี่เอง ท่านเองก็
เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลย ทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ ใจเหมือนกับ
ขาดลมหายใจไปแล้ว แต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างผึ่งผายทีแรก มีเพียง
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ความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกัน
ชวีติเท่านัน้ นอกนัน้ไม่คดิเหน็อะไรเลย แม้ช้างทัง้ตวัทีใ่หญ่เท่าภเูขาทัง้ลกูมายนือยู่
ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามัน กลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์
สรณะอันประเสริฐสุดในเวลาน้ัน พุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจน
ใจหายกลัว เหลือแต่ความรู้กับค�าบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ช้างก็
คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขา ไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้น หูกางผึ่งราวกับจะ
แผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับ เพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือน
จะเข้ามาขยี้ขย�าอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลย แต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืน 
ตวัแขง็ทือ่ราวกบัสตัว์ไม่มหีวัใจ พอจติกบัพทุโธเข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัแล้ว ท่านก็ 
หายกลวั มหิน�ายังกลบัเกิดความกล้าหาญขึน้มาสามารถจะเดนิเข้าไปหามนัได้อย่าง
ไม่สะทกสะท้านอะไรทัง้สิน้ แต่มาคดิอกีแง่หนึง่ว่า การเดนิเข้าไปหามนัซึง่เป็นสตัว์ร้าย
อาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดกีไ็ด้ เป็นสิง่ไม่ควรท�า จงึเป็นเพยีงเดนิจงกรม
แข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญ ราวกับไม่มีอันตรายใดๆ จะเกิดขึ้นใน
ที่นั้น นับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆ ไฟเทียนไข
ชนดิดีๆ  ยาวๆ ทีจ่ดุไว้ บางเล่มกห็มดไป บางเล่มกจ็วนจะหมด มนัจงึได้กลับหลังหัน  
แล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเท่ียวหากินในแถบบริเวณนั้น เสียงหักไม้กิน 
เป็นอาหารสนั่นป่าไปหมด

ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้น 
เป็นครัง้แรก เพราะเป็นคราวจ�าเป็นจรงิๆ ไม่สามารถจะหลบหลกีปลกีตวัไปทีไ่หน 
ให้พ้นได้ นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้น แม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้  
นับแต่ขณะนั้นมาแล้วท�าให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเร่ืองอะไรก็ตาม ถ้าจิตกับ 
พทุโธเป็นต้นได้เข้าสนทิกลมกลนืเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัโดยหลกัธรรมชาตแิล้ว 
ไม่สามารถท�าอันตรายได้อย่างแน่นอน นี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมา
ท่านว่า ช้างตวันัน้กเ็ป็นสตัว์ทีแ่ปลกอยู่มาก เวลาเข้ามาถงึทีน่ัน้แล้วแทนทีจ่ะแสดง
อาการอย่างไรก็ไม่แสดง คงยืนนิ่งหูกางอยู่อย่างสงบ แลดูท่านเดินจงกรมกลับไป
กลับมาอย่างไม่เบื่อ พอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่า แล้วเที่ยวหากินไป
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เรือ่ยๆ แบบทองไม่รู้ร้อน และหายเงยีบไปเลย ซึง่เป็นสตัว์ทีน่่ารกัอกีตวัหนึง่ไม่ด้อย
กว่าตัวที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดี ส�าหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่า 
มาแต่ก�าเนิด ซึ่งมีอายุไม่ต�่ากว่าร้อยปี ไม่อาจรู้ภาษาคนได้ ท่านจึงไม่ได้พูดอะไร 
กบัมัน เป็นแต่เดนิจงกรมเฉยอยู่เท่านัน้ ตวัหลงันีไ้ม่มลีกูพรวนแขวนคอเหมอืนตวันัน้  
ทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานาน เฉพาะคราวนี้ท�าไม
จึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบ อาจจะพรากจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้ แม้ช้าง 
ตวันัน้หนไีปแล้ว ท่านยงัเดนิจงกรมต่อไปด้วยความอศัจรรย์ใจและเหน็คณุของช้าง
ตวัน้ันทีม่าช่วยให้จติท่านได้เหน็ความอศัจรรย์ในธรรมเกีย่วกบัความกลัวความกล้า 
แต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัย ช้างตัวนั้น 
จึงเป็นเหมอืนช้างเทวบตุรหรอืช้างเทพบนัดาลกน่็าจะไม่ผดิ เพราะธรรมดาช้างในป่า 
ซึง่ไม่คุ้นเคยและให้อภยัแก่ผู้ใด นอกจากจะสู้ไม่ไหวจรงิๆ แล้วจงึรบีวิง่หนเีอาตวัรอด 
เท่านั้น แต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระ มิได้ถูกบังคับขับไล่ 
ด้วยวิธีใดๆ จากผู้ใด และเดินมาหาเราทัง้ทีไ่ฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้าน แทนทีม่ันจะ
ตรงเข้าขยีข้ย�าเราให้แหลกเป็นจณุวจิณุไปด้วยก�าลงักไ็ม่ท�า หรอืจะตืน่ตกใจกลวัไฟ
รบีวิง่หวัซกุหวัป�าเข้าป่าไปกไ็ม่ไป เมือ่เดนิอย่างองอาจชาตอิาชาไนยเข้ามาถงึทีเ่รา
อยู่แล้ว ยงักลบัยนืทือ่ดเูราอยู่เป็นเวลาตัง้ชัว่โมงเศษๆ จงึหนไีปแบบธรรมดา มไิด้กล้า 
มิได้กลัวอะไรทั้งสิ้น จึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้

จากคราวนัน้มาแล้วจะไปเทีย่วและพกัอยู่ในทีเ่ช่นไรกไ็ม่คดิกลัว เพราะเชือ่ธรรม
อย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สมกับธรรมบทว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ  
ไม่ปล่อยให้ตายจมดนิจมน�า้แบบขอนซงุแน่นอน ความรู้เรือ่งของจติของธรรมอย่าง 
ถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขัน ถ้าไม่คับขัน จิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆ 
ไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทัน ยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา ประหนึ่งไม่มี
ความสามารถหักห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลย พอเวลาเข้าที่คับขันจนมุมจริงๆ 
ก�าลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหน ใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรม 
ไม่ฝ่าฝืน ก�าหนดบงัคบัให้อยู่อย่างไรหรอืกบัธรรมบทใดกอ็ยู่อย่างนัน้ไม่ฝ่าฝืน คงจะ
เป็นเพราะความกลวัตายกเ็ป็นได้ถ้าฝ่าฝืน จงึกลายเป็นจติทีว่่านอนสอนง่ายไม่ดือ้ดงึ 
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ในเวลาเช่นนั้น น่าจะเป็นเพราะเหตุน้ีที่พระธุดงคกรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่า 
แต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้า ส�าหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ ส่วนจิตของ
ท่านผู้อ่านนั้นไม่ทราบได้ แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆ ก็น่าจะเหมือนๆ กัน 
เพราะจติเป็นทีส่ถติอยู่แห่งธรรมและกิเลสทีท่�าให้มคีวามรู้สกึกล้ารู้สกึกลวั รู้จกัดชีัว่ 
ต่างๆ เช่นเดียวกัน

การฝึกฝนท่ีถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถท�าให้กิเลส
ชนิดต่างๆ ยอมจ�านนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่เหลือเป็นเชื้ออีกต่อไป ผมเอง 
ซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบๆ เพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็น
ธรรมชาตหิยาบทีม่อียู่ในตน ดงัคราวช้างใหญ่เดนิเข้ามาหาขณะก�าลงัเดนิจงกรมอยู่  
เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจ เพราะ
ปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอ�านาจครองใจ รู้สึกฝึกทรมานยาก ดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามัน 
ให้ฉิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะ 
ทีเ่กาะกินเรามานานเสยีด้วยซ�า้ แต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านัน้ 
กิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆ ไม่ทราบหายหน้าไปไหน ใจก็บอกง่าย  
สั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใด ราวกับน�า้มันเครื่อง
หล่อลืน่ ไม่ฝ่าฝืนดงัทีเ่คยเป็นมาเลย พอกิเลสขยายตวัออกจากใจ ธรรมทีเ่ตรยีมพร้อม 
อยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่ง
ขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานาน ความกลัวตาย 
ไม่ทราบหายหน้าไปไหน จึงท�าให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้า
ออกตามานานเราดีๆ นี่เอง พอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดถ่วงลวงใจดับลงไปแล้ว  
แม้จะไม่ดบัไปโดยสิน้เชงิ แต่กท็�าให้เหน็โทษของมนัอย่างประจกัษ์ในขณะนัน้ วาระ 
ต่อไปถงึจะเกิดขึน้มาอกีตามความมอียู่ของมนั แม้เช่นนัน้กย็งัพอให้เราระลกึรู้ได้บ้างว่า  
“ความกลวันีมิ้ใช่หน้ามิตรมงคลของเรา แต่เป็นหน้าศตัรทูีเ่คยมาในรปูร่างแห่งมติร 
ต่างหาก” จงึไม่ท�าใจให้เชือ่ชนดิตดิจมในมนัเหมอืนทีแ่ล้วๆ มา และพยายามก�าจดั
มันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี ้
สิ้นสูญไปจากใจนั่นแล จึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้
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ตามความรู้สกึของผมว่า คนเราถ้าหวงัพ่ึงธรรม สนใจในธรรม รกัใคร่ใฝ่ใจในธรรม  
ปฏบิตัติามธรรมจรงิตามทีพ่ระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทยัและพระเมตตา 
จรงิๆ ค�าว่ารู้ธรรมเหน็ธรรมขัน้ต่างๆ ดงัพทุธบรษิทัครัง้พุทธกาลรู้เหน็กนัจะไม่เป็น 
ปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลย จ�าตอ้งรู้เห็นกันได้ธรรมดาๆ เหมือน 
ท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแล ที่กาลสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับ
ครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ ก็เพราะเราเองท�าตัวให้ขัดต่อทาง
ด�าเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตุคือวิธีด�าเนินว่าถูกหรือผิด 
ประการใดบ้าง จะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางด�าเนินเพื่อ
มรรคผลนิพพานอย่างไรบ้าง ถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความ 
มุ่งหมายจะส�าเร็จตามใจบ้าง อย่างไรต้องส�าเร็จในขัน้ใดขัน้หนึง่ตามก�าลังสตปัิญญา
ของตนแน่นอน เพราะครัง้พทุธกาลกบัสมยันีก้เ็ป็นสมยัทีกิ่เลสจะพงึแก้ด้วยธรรม  
และหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกัน ดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆ ที่หายได้ด้วย
ยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะน้ัน ผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้ว ยิ่งปฏิบัติมานาน
เพียงไร ก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้น และยิ่งได้ฟังค�าที่ท่านอาจารย์มั่น 
สัง่สอนอย่างถงึใจสมยัทีอ่ยู่กบัท่านด้วยแล้ว ความเชือ่มัน่กย็ิง่ฝังใจลงลกึจนกลายเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ โดยท่านสอนว่า

“การดกิูเลสและแสวงธรรม ท่านทัง้หลายอย่ามองข้ามใจซึง่เป็นทีอ่ยู่ของกิเลส
และเป็นทีส่ถติอยู่แห่งธรรมทัง้หลาย กิเลสกด็ ีธรรมกด็ ีมไิด้อยู่กบักาลสถานทีใ่ดๆ  
ทั้งสิ้น แต่อยู่ที่ใจ คือเกิดขึ้นที่ใจ เจริญข้ึนที่ใจ และดับลงที่ใจดวงรู้ๆ นี้เท่านั้น  
การแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าว ตายแล้ว 
เกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งก�าลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้น แม้ธรรม 
ถ้าแสวงหาทีใ่จก็จะมีวันพบโดยล�าดับของความพยายาม สถานที ่กาลเวลานัน้เป็น
เพยีงเครือ่งส่งเสรมิและเครือ่งกดถ่วงกิเลสและธรรมให้เจรญิขึน้และเสือ่มไปเท่านัน้ 
เช่น รูป เสียง เป็นต้น เป็นเครื่องส่งเสรมิกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้น และการ
เข้าบ�าเพญ็ในป่าในเขากเ็พือ่ส่งเสรมิธรรมทีม่อียู่ในใจให้เจรญิยิง่ขึน้เท่านัน้ กิเลสแท้ 
ธรรมแท้อยู ่ที่ใจ ส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู ่ทั่วไป 
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ทั้งภายในภายนอก ฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ 
อันจะท�าให้กิเลสที่มีอยู่ภายในก�าเริบล�าพอง มี รูป เสียง เป็นต้น และสอนให้เที่ยว
อยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อก�าจัดกิเลสชนิดต่างๆ ด้วยความเพียรได้ง่ายข้ึนอันเป็นการ 
ย่นวฏัฏะภายในใจให้สัน้เข้า ด้วยเหตนุีก้ารแสวงหาทีอ่ยู่อนัเหมาะสมเพือ่ความเพยีร 
ส�าหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจ จึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรม
ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชน เพราะการอยู่
ในที่ธรรมดากับการอยู่ในท่ีแปลกๆ เปลี่ยวๆ ความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอน ยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชา 
ต่อสถานที่เท่านั้น ผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลง 
โยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสม ไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลส
สั่งสมก�าลังเพื่อท�าลายตนโดยไม่รู้สึก การแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาท
ได้ทันท่วงที กิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมก�าลังขึ้นท�าลายจิตและธรรม
ซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้ และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลาย ผู้ปฏิบัติเพื่อ
ความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลา ไม่พล้ังเผลอได้เป็นการดี  
ความไม่พลั้งเผลอนั่นแลคือท�านบเคร่ืองป้องกันกิเลสต่างๆ ที่ยังไม่เกิดไม่ให้มี
โอกาสเกิดขึ้นได้ ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่ก�าเริบล�าพองและท�าความพยายาม
ก�าจดัปัดเป่าด้วยสต ิปัญญา ศรทัธา ความเพียร ไม่ลดละท้อถอย สถานทีใ่ดจติกลวั 
และมีสติระวังตัวดี สถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตปธรรมคือ
ความเพียร มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองมือเผาผลาญท�าลาย ค�าว่า ฌานก็ดี สมาธิก็ดี  
ปัญญากด็ ีวมิตุตหิลดุพ้นกด็ ีและค�าว่ากิเลสเสือ่มอ�านาจกด็ ีกิเลสตายไปโดยล�าดบั 
ไม่ก�าหนดสถานทีเ่วลานาทกีด็ ีหรอืกิเลสตายไปจนหมดสิน้ภายในใจกด็ ีจะปรากฏ 
ประจักษ์กับใจในสถานที่บ�าเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไป
ด้วยความรอบคอบนั่นแล ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวล โปรดทราบ 
ไว้อย่างถึงใจว่า ธรรมเจริญ ณ ที่ใด กิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไป ณ ที่นั้น ค�าว่า  
“ท่ีใด” นักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้น ฉะนั้นจงพากัน
ห�้าหั่นฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจ โดยอาศัยสถานที่
เหมาะสมเป็นเคร่ืองหนุนก�าลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยค
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แห่งความเพียรของตนเถิด อย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใด
นอกจากมีอยู ่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้น เท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไป
ด้วยความตะเกียกตะกายและลูบๆ คล�าๆ เพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน 
โดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์ส่ังสอนหมู ่คณะ ก็มิได้เห็นกองทุกข์และ 
ความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็น
มาก่อนแสดงขึ้น ณ ที่แห่งใดเลย นอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและ
สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้น และมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของ
เราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอ�านาจมากเหนือสิ่งใดๆ ในโลกทั้งสาม 
ที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิดชิด แม้เคร่ืองมือท�าการ 
ขดุค้นบกุเบกิทกุข์สมทุยัเพือ่มรรคผลนพิพานให้ปรากฏข้ึนอย่างเปิดเผยกไ็ม่มอีะไร
ในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้ เรื่องมีอยู่
เพียงเท่านี้ อย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่หรือบุคคลใดๆ ว่าเป็นภัยและเป็นคุณ
ให้เสยีเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรือ่งกิเลสกับ 
ธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ จะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรม 
สอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นย�าตลอดมา”

นีเ้ป็นใจความโอวาททีท่่านอาจารย์มัน่สัง่สอนอย่างถงึเหตถุงึผลสมยัอยู่กบัท่าน
ที่เชียงใหม่ จ�าได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่า 

บางครั้งหลวงปู่ขาวเกิดความสงสัย เรียนถามท่านอาจารย์มั่น ท่านยังดุเอา 
โดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตน มิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริง 
ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง ความสงสยัทีเ่รยีนถามนัน้มว่ีา “ในครัง้พุทธกาลตามประวตัว่ิา 
มผีู้ส�าเรจ็มรรคผลนพิพานมากและรวดเรว็กว่าสมยันีซ้ึง่ไม่ค่อยมท่ีานผู้ใดส�าเรจ็กนั 
แม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้น หากมีการส�าเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมาก”

ท่านย้อนถามทันทีว่า “ท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้ส�าเร็จ
มรรคผลกัน แม้ส�าเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้”
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ท่านเรียนตอบท่านว่า “ก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครส�าเร็จเหมือนครั้งโน้น ซึ่งเขียนไว้ 
ในต�าราวา่ส�าเร็จกันคร้ังละมากๆ แต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด 
ตลอดการบ�าเพญ็โดยล�าพงัในทีต่่างๆ กท็ราบว่าท่านส�าเรจ็โดยรวดเรว็และง่ายดาย 
จริงๆ น่าเพลนิใจด้วยผลทีท่่านได้รบั แต่มาสมยัทกุวนันีท้�าแทบล้มแทบตายกไ็ม่ค่อย 
ปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลย อันเป็นสาเหตุให้ผู้บ�าเพ็ญท้อใจและอ่อนแอ 
ต่อความเพียร”

ท่านอาจารย์มัน่ถามท่านว่า “ครัง้โน้นในต�าราท่านแสดงไว้ด้วยหรอืว่าผู้บ�าเพญ็
ล้วนเป็นผู้ส�าเร็จอย่างรวดเรว็และง่ายดายทนัใจทกุรายไป หรอืมทีัง้ผู้ปฏบิตัลิ�าบาก
ทั้งรู้ได้ช้า ผู้ปฏิบัติล�าบากแต่รู้ได้เร็ว ผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า และผู้ปฏิบัติสะดวก
ทัง้รู้ได้เรว็ อนัเป็นไปตามประเภทของบคุคลทีม่ภีมูอิปุนสิยัวาสนายิง่หย่อนต่างกนั”

หลวงปู่ขาวเรียนตอบว่า “มีแบ่งภาคไว้ต่างๆ กันเหมือนกัน มิได้มีแต่ผู้ส�าเร็จ
อย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียว ส่วนผู้ปฏิบัติล�าบากทั้งส�าเร็จได้ช้าและปฏิบัติ
ล�าบากแต่รู้ได้เร็วก็มี แต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคล 
ไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้”

ท่านอาจารย์อธิบายว่า “ข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะน�าถูกต้องแม่นย�าผิดกัน ตลอด
อ�านาจวาสนาระหว่างพระพทุธเจ้ากบัพระสาวกและพวกเราผดิกนัอยู่มากจนเทยีบ
กันไม่ได้ อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจในธรรมต่างกันมากส�าหรับสมัยนี้กับ
สมัยพทุธกาล แม้พืน้เพนสิยักผ็ดิกนักบัครัง้นัน้มาก เมือ่อะไรๆ กผ็ดิกนั ผลจะให้เป็น 
เหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้ เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยิ่นเย้อไปมาก  
แม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็น
นักบวชและนักปฏิบัติ ซึ่งก�าลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้น ด้วยวิธี
เดินจงกรมอยู่บ้าง นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้าง แต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียร
ทางกาย ส่วนใจมไิด้เป็นความเพยีรไปตามกิรยิาเลย มแีต่ความคดิสัง่สมกิเลสความ
กระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนก�าลังท�าความเพียรด้วยวิธีนั้นๆ  
ดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกกาลสถานที่ แล้วก็มาเหมา
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เอาว่าตนท�าความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ความจริงตนเดินจงกรม 
นั่งสมาธิสั่งสมยาพิษท�าลายตนโดยไม่รู้จักตัวต่างหาก มิได้ตรงความจริงตามหลัก
แห่งความเพียรเลย ฉะนั้น ครั้งพุทธกาลที่ท่านท�าความเพียรด้วยความจริงจัง 
หวงัพ้นทกุข์จรงิๆ กบัสมยัทีพ่วกเราท�าเล่นราวเดก็กบัตุ๊กตาจงึน�ามาเทยีบกนัไม่ได้  
ขืนเทียบไปมากเท่าไร ย่ิงเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้น  
ผมแม้เป็นคนในสมัยท�าเล่นๆ ลวงๆ ตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับค�าพูดดูถูกศาสนา
และดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามานั้น ถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสารคุณอยู่บ้าง  
ท่านลองท�าตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูซิ อย่าท�าตามแบบ
ที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวัน ทุกเวลา แม้ขณะก�าลังเข้าใจว่าตนก�าลังท�า 
ความเพียรอยู ่ มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลาง 
จะเป็นสมบัติอันพึงใจท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีค�าว่ายากล�าบากและ
ส�าเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลย ขนาดที่พวกเราท�าความเพียรแบบกระดูก
จะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู ่เวลานี้ ผมเข้าใจว่าเหมือน
คนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆ เท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูก แต่หวังให้
ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียว ซึ่งเป็นที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่อง 
ด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนๆ พวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความ
เพยีรของท่านผู้เป็นศากยบตุรพทุธสาวกในครัง้พทุธกาลท่านท�ากนั กบัความเพยีร
ของพวกเราที่ท�าแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น�้ามหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนา
เหลือประมาณ แต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้น ลองคิดดูกิเลส 
เท่ามหาสมุทร แต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหน คนสมัยฝ่ามือ
แตะมหาสมุทรท�าความเพียรเพียงเล็กน้อย แต่ความหมายมั่นปั้นมือว่าจะข้ามโลก
สงสาร เมือ่ไม่ได้ตามใจหวงักห็าเรือ่งต�าหนศิาสนาและกาลสถานทีต่ลอดคนสมยันัน้
สมยัน้ี  ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตวัให้นกัปราชญ์ท่านหวัเราะด้วย
ความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทัง้ปวง การลงทนุแต่เพยีง 
เล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรง แต่ต้องการผลก�าไรล้นโลกล้นสงสาร นั้นเป็น 
ทางเดินของโมฆบุรุษโมฆสตรี ผู ้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ใน 
กองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัฏฏะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไร ค�าถามของท่านที่ 
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ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรม ชมเชยกาลสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาล 
แต่ต�าหนิศาสนธรรม ต�าหนิกาลสถานที่และบุคคลในสมัยนี้ จึงเป็นค�าชมเชยและ 
ติเตียนของโมฆบุรุษโมฆสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจาก
ภยัไปไม่ได้ และเป็นค�าถามของคนสิน้ท่า เป็นค�าถามของคนผู้ตดัหนามกัน้ทางเดนิ
ของตัว มิได้เป็นค�าถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่ง 
โล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลือ้งตนจากกิเลสด้วยสวากขาตธรรมอนัเป็นมชัฌมิา 
ที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู ้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมา 
แต่อย่างใดเลย ถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการ 
เทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดา เมื่อสนใจรักษาและ
โรคถูกกับยา ย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกัน แต่ถ้ามิได้สนใจรักษา โรคย่อม
ก�าเริบและเป็นอันตรายได้ นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆ น้อยๆ ตามผิวหนัง  
ซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามกาลของมัน โรคกิเลสซึ่งมิใช่โรคหิดโรคเหา
โรคกลากโรคเกลื้อนพอจะหายไปเอง ต้องรักษาด้วยยาคือธรรมในทางความเพียร
ตามแบบของศากยบุตรพุทธสาวกที่ท่านท�ากัน จะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่
เพียงไรก็จ�าต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัย ท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจ
และชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถ
ของตวัได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้ และเชือ่ความสามารถของพระพทุธเจ้าและ 
ศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงประกาศศาสนธรรมไว้ 
โดยชอบและเป็นนิยยานิกธรรมน�าสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริง ไม่ต�าหนิติเตียนตนว่า 
มีกิเลสหนาท�าให้รู ้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไข ไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรง
ประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ตเิตยีนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรอื 
เรียวแหลม ไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาล”

ท่านอาจารย์มัน่ว่า ท่านมไิด้ปฏเิสธเกีย่วกบักิเลสของคนทีม่หีนาบางต่างกนั และ
ยอมรับว่าคนในพทุธสมยัมคีวามเบาบางมากกว่าสมยัปัจจบุนั แม้การอบรมสัง่สอน 
ก็ง่ายผิดกับสมัยน้ีอยู่มาก ประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็น 
ส่วนมาก มพีระศาสดาเป็นพระประมขุประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรม 
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แก่หมู่ชน การสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริง ทรงถอดออกมา 
จากพระทยัและใจทีบ่รสิทุธิล้์วนๆ หยบิยืน่ให้ผู้ฟังอย่างสดๆ ร้อนๆ ไม่มธีรรมแปลก
ปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลย ผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจ ซึ่งเป็น
ความเหมาะสมท้ังสองฝ่าย ผลท่ีปรากฏเป็นขั้นๆ ตามความคาดหมายของผู้มุ่ง
ความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนส�าเร็จมรรคผลกันทีละมากๆ  
จากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวก ส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมี
ใครส�าเรจ็ได้ คล้ายกบัคนไม่ใช่คน ธรรมไม่ใช่ธรรม ผลจงึไม่ม ีความจรงิคนกค็อืคน  
ธรรมก็คือธรรมอยู่นั่นเอง แต่คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็เข้าไม่ถึงใจ จึงกลายเป็นว่า  
คนก็สักว่าคน ธรรมก็สักว่าธรรม ไม่อาจยังประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ แม้คนจะมี 
จ�านวนมากและแสดงให้ฟังทัง้พระไตรปิฎก จงึเป็นเหมอืนเทน�า้ใส่หลังหมา มนัสลัด
ออกเกลีย้งไม่มเีหลอื ธรรมจงึไม่มคีวามหมายในใจของคน เหมอืนน�า้ไม่มคีวามหมาย 
บนหลังหมาฉะนั้น

ท่านถามหลวงปู่ขาวว่า “ท่านเล่า เวลานีใ้จเป็นเหมอืนหลังหมาหรอือย่างไรกนัแน่  
จึงมัวต�าหนิแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพ่ือส�าเร็จมรรคผล
นิพพานง่ายๆ เหมือนครั้งพุทธกาล โดยไม่ค�านึงใจตัวบ้างซึ่งก�าลังสลัดปัดธรรม
ออกจากใจยิง่กว่าหมาสลดัน�า้ออกจากหลงัของมนั ถ้าย้อนมาคดิถงึความบกพร่อง
ของตนบ้าง ผมเข้าใจว่าธรรมจะมทีีซ่มึซาบและสถติอยู่ในใจได้บ้าง ไม่ไหลผ่านไปๆ  
ราวกับล�าคลองไม่มีแอ่งเก็บน�้าดังท่ีเป็นอยู่เวลานี้ คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบาง 
หรือหนากเ็ป็นคณุและโทษของคนสมยันัน้โดยเฉพาะ มไิด้มาท�าความล�าบากหนกัใจ
ให้แก่คนสมัยนี้ ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลก
ให้อยู่ถ้าไม่สนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้าง การต�าหนิติชม
ใครและสมยัใดกต็ามย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ ถ้าไม่สนใจต�าหนติชิมตวัเอง
ผู้ก�าลงัก่อไฟเผาตวัและผู้อืน่ให้เดอืดร้อนอยู่เวลานีอ้นัเป็นการพรากไฟราคะ โทสะ 
โมหะ ออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุข
ได้บ้าง ไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัว สมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ 
ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆ บรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้”
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ท่านว่า ท่านอาจารย์มั่นเข่นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถาม  
แม้ไม่เรียนมากมายนัก แต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยน
หนามแก่พระศาสนาและท่านตลอดตวัเราเองแบบจะเยยีวยาไม่ได้ เรารู้สกึเหน็โทษ
ของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวัน ทั้งที่ความจริงเราก็มิได้สงสัยว่าสมัยนี ้
จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ ท่านเลยสับเขกเอาเสีย นับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่
ไม่เป็นสุข แต่ก็ดีอย่างหน่ึงท่ีได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจ เท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึง 
เสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลย นั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อน 
ยิ่งกว่ามหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรก แม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผม
อย่างเหนบ็แนมเรือ่ยมา บางครัง้ยงัยกปัญหานัน้มาประจานต่อหน้าทีป่ระชมุอกีด้วย
ไม่ให้เสร็จสิน้ลงง่ายๆ ว่ามจิฉาทฐิบ้ิาง เทวทตัท�าลายศาสนาบ้าง แหลกไปหมดไม่มี
ชิ้นดีเลย จนท�าให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจรงิๆ หรือ ผมต้องได้
ชีแ้จงให้ท่านทราบว่าผมมไิด้เป็นไปตามปัญหาทีเ่รยีนถามท่าน เป็นแต่อบุายเพือ่ฟัง
ธรรมท่านเท่านัน้ ปกตถ้ิาไม่มอีบุายแปลกๆ ขึน้เรยีนถาม ท่านไม่เทศน์ให้ฟัง แต่การ
ยกอบุายขึน้เรยีนถามนัน้ ผมเองกโ็ง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตหัีวเอา แทนที่
จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถาม และฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอ

ตามปกติก็เป็นดังหลวงปู่ขาวเล่าให้ฟัง ถ้าไม่มีอะไรแปลกๆ เรียนถาม ท่านก็ 
พูดไปธรรมดา แม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆ ไม่ค่อยถึงใจนัก เมื่อเรียนถาม
ปัญหาชนิดแปลกๆ รู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับ
ความต้องการดงัทีเ่คยเรยีนแล้วในประวตัท่ิาน ความจรงิท่านกม็ไิด้สงสยัหลวงปู่ขาว 
ว่าเห็นผิดไปต่างๆ ดังที่ท่านดุด่าขู่เข็ญ แต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดง
ธรรม ย่อมมกีารพลกิแพลงเปลีย่นแปลงไปต่างๆ เพือ่ปลกุประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคดิ
เป็นคติเตือนใจไปนานๆ บ้าง ไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิด 
อะไรกนับ้างเลย และจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบวัอยู่เปล่าๆ พอถกูท่านสบัเขกเสยีบ้าง  
ดูเหมือนหูตั้งตาสว่างข้ึนได้บ้าง นิสัยพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น 
ชอบขู่เข็ญสับเขกอยู่เสมอ จึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้าง ถ้าแสดงไปเรียบๆ ฟังไป
เงียบๆ ไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้าง ใจคอยแต่จะหลับใน ไม่ค่อย
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ได้อบุายพอเป็นเครือ่งส่งเสรมิสตปัิญญาบ้างเลย กิเลสชนดิต่างๆ ทีค่อยจะแซงหน้า 
อยู่แล้ว มักได้โอกาสออกเพ่นพ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับ 
ความฉลาดของมัน เมื่อได้รับอุบายแปลกๆ จากท่านเพราะการเรียนถามปัญหา
เป็นสาเหตุ สติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวพราวขึ้นบ้าง ดังนั้นที่หลวงปู่ขาวเรียนถาม 
ท่านอาจารย์มั่น แม้จะผิดบ้างถูกบ้าง จึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหา
ธรรมนั้นๆ ตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมา

ท่านว่า ปีจ�าพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปีติยินดี
อย่างบอกไม่ถูก สมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปี แม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้าง 
ในที่ต่างๆ ก็เพียงชั่วระยะ ไม่จุใจ เดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทาง  
เมือ่สบโอกาสวาสนาช่วยได้จ�าพรรษากบัท่านจรงิๆ ในพรรษานัน้จงึดใีจมากและเร่ง
ความเพยีรใหญ่แทบไม่ได้หลบันอน บางคนืประกอบความเพยีรตลอดรุ่ง คนืวนัหนึง่ 
จิตสงบรวมลงอย่างเต็มท่ีไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมา เกิดความอัศจรรย์ในความ
สว่างไสวของใจซึง่ไม่เคยเป็นถงึขนาดนัน้มาก่อน ท�าให้เพลดิเพลนิในธรรมจนสว่าง
คาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันน้ัน พอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปท�าข้อวัตรอุปัฏฐาก 
ท่านอาจารย์ม่ันและขนบริขารท่านลงมาที่ฉัน พอท่านออกจากที่ภาวนา ตาท่าน 
จับจ้องมองดูหลวงปู่ขาวจนผิดสังเกต ท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่า 
ตนท�าผิดอะไรไปหรืออย่างไร สักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่า

“ท่านขาวนีภ้าวนาอย่างไร คนืนีจ้ติจงึสว่างไสวมาก ผดิกบัทีเ่คยเป็นมาทกุๆ คนื  
นับแต่มาอยู่กับผม ต้องอย่างนี้ซิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรม ทีนี้ท่านทราบหรือยังว่า
ธรรมอยู่ที่ไหน คืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านขาว”

“สว่างอยู่ที่ใจครับผม” ท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับ 
ค�าชมเชยแกมค�าซักถามเช่นนั้น

“แต่ก่อนธรรมไปอยู่ท่ีไหนเล่าท่านจึงไม่เห็น นั่นแลธรรม ท่านจงทราบเสีย 
แต่บดันีเ้ป็นต้นไป ธรรมอยู่ทีใ่จนัน่แล ต่อไปท่านจงรกัษาระดบัจติระดบัความเพยีร
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ไว้ให้ดี อย่าให้เสื่อมได้ นั่นแลคือฐานของจิต ฐานของธรรม ฐานของความเชื่อมั่น 
ในธรรม และฐานแห่งมรรคผลนพิพานอยู่ทีน่ัน่แล จงมัน่ใจและเข้มแขง็ต่อความเพยีร
ถ้าอยากพ้นทุกข์ การพ้นทกุข์ต้องพ้นทีน่ัน่แน่นอน ไม่มทีีอ่ืน่เป็นทีห่ลุดพ้น อย่าลูบคล�า 
ให้เสียเวลา เรามิใช่คนตาบอดพอจะลูบคล�า คืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่าน เห็นจติ 
สว่างไสวทั่วบรเิวณ ก�าหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่าง 
เพราะคนืนีผ้มมไิด้พกันอนเลย เข้าสมาธภิาวนาไปบ้าง ต้อนรบัแขกเทพบ้าง ก�าหนด
จิตดูท่านบ้าง เรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึก พอออกจากที่จึงต้องมาถามท่าน เพราะ
อยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานาน สบายไหม อัศจรรย์ไหม” ทีนี้ท่านถาม

ท่านเล่าว่า ท่านนิง่ ไม่กล้าเรยีนตอบท่าน เพราะท่านดตูบัดปูอดเราจนหมดแล้ว  
จะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไร นับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้น 
แม้แต่ก่อนก็เช่ือท่านว่ารู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้ว ยิ่งมา 
โดนเข้าคืนนั้นก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัวท่านมากจนพูดไม่ถูก นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา 
ท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยล�าดับ ไม่มีเสื่อมถอยเลย  
ท่านอาจารย์มั่นก็จ้ีใจเราอยู่เสมอ เผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดุเร็ว 
ย่ิงกว่าแต่ก่อน การทีท่่านช่วยจ้ีช่วยเตอืนเรือ่ยมานัน้ ความจรงิท่านช่วยรกัษาจติ 
รักษาธรรมให้เรา กลัวจะเสื่อมไปเสีย 

นับแต่นั้นมาก็ได้จ�าพรรษากับท่านเรื่อยมา พอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยว
บ�าเพ็ญในที่ต่างๆ ที่เห็นว่าสะดวกแก่ความเพียร ท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหนึ่ง
โดยล�าพัง ท่านไม่ชอบให้พระติดตาม ต่างองค์ต่างแยกกันไปตามอัธยาศัย เมื่อเกิด
ข้อข้องใจค่อยไปเรียนถามเพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆ ไป ความเพียรทางใจ
ของหลวงปู่ขาวนบัวนัเจรญิก้าวหน้า สตปัิญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม�า่เสมอ
จนกลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับใจ อิริยาบถต่างๆ เป็นอยู่ด้วยความเพียร  
มสีตกิบัปัญญาเป็นเพือ่นสอนในการประกอบความเพยีร จติใจรู้สกึอาจหาญชาญชยั  
ไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ท่ีเคยเป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ ไม่สงสัยแม้ยัง 
ไม่หลุดพ้น



38 

เวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเขา ท่านไม่ค่อยสนใจกับหยูกยาอะไรเลย 
ยิง่ไปกว่าการระงบัด้วยธรรมโอสถ ซึง่ได้ผลทัง้ทางร่างกายและจติใจไปพร้อมๆ กนั  
และยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดา ท่านเคยระงับไข้ด้วยวิธีภาวนามา
หลายครั้ง จนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบาย เริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือ 
มีความสงบเย็นใจ เวลาเป็นไข้ทีไร ท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาด้วยความ
มั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้ว แรกๆ ได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบาย
เสมอในเวลาเป็นไข้ โดยยกเรือ่งท่านขึน้เป็นพยานว่าท่านจะได้ก�าลงัใจส�าคัญๆ ทไีร  
ต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิ้น เจ็บหนักป่วยหนักเท่าไร สติปัญญายิ่งหมุนตัวดี
และรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วย โดยไม่ต้องถูกบังคับให้
พิจารณา และไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลย นอกจากจะพยายาม
ให้รู ้ความจริงของทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดข้ึนและโหมเข้ามาในเวลานั้นด้วย 
สตปัิญญาทีเ่คยฝึกหดัอยู่เป็นประจ�าจนช�านชิ�านาญ บางครัง้ท่านอาจารย์มัน่มาเตอืน
ขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหน็บๆ ว่า

“ท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตาย ทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่ก�าลังเป็น
อยู่ขณะนีใ้นภพชาตทิีผ่่านๆ มา เพยีงทกุข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดา ซึง่โลกๆ เขามไิด้
เรียนธรรม เขายงัพออดทนได้ บางรายเขายงัมสีตดิมีมีรรยาทงามกว่าพระเราเสยีอกี  
คือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทึ้งเนื้อทึ้งตัวเหมือนพระ
บางองค์ทีแ่ย่ๆ ซึง่ไม่น่าจะมแีฝงอยู่ในวงพทุธศาสนาเลย และไม่น่าจะมเีพราะจะท�า 
ศาสนาให้เปื้อนเปรอะไปด้วย แม้เจ็บมากทุกข์มากเขายังมีสติควบคุมมรรยาทให้
อยู่ในความพอดงีามตาได้อย่างน่าชม ผมเคยเหน็ฆราวาสป่วยมาแล้ว โดยลกูๆ เขา
มานิมนต์ผมเข้าไปเย่ียมพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอด พ่อเขาอยากพบเห็นและ 
กราบไหว้ในวาระสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆ ขณะเราเข้า 
ถงึบ้าน พ่อเขาพอมองเหน็เราก�าลงัก้าวเข้าไปทีเ่ตยีงนอนเท่านัน้ทัง้ทีก่�าลงัป่วยหนกั 
ปกตลิกุนัง่คนเดยีวไม่ได้ ต้องช่วยพยงุกนั แต่ขณะนัน้เขายงัสามารถลกุพรวดพราด
ขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใสเต็มที่ ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆ 
ปรากฏเหลอือยู่พอให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนกัเลย ทัง้กราบทัง้ไหว้ด้วยความรืน่เรงิ
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บนัเทงิในจติใจและมรรยาททีอ่่อนน้อมสวยงาม จนใครๆ ในบ้านเกิดพิศวงงงงนัไป
ตามๆ กนัว่าเขาลกุข้ึนมาโดยล�าพงัคนเดยีวได้อย่างไร เมือ่ปกตแิม้จะพลกิตวัเปลีย่น
การนอนท่าต่างๆ กไ็ด้ช่วยกนัอย่างเตม็ไม้เตม็มอื เพราะความระมดัระวงักลวัจะถกู
กระทบกระเทอืนมากและอาจสลบหรอืตายไปเสยีในขณะนัน้ แต่พอเห็นท่านเข้ามา 
กลบัเป็นคนใหม่ขึน้มาจากคนไข้ทีจ่วนจะตายอยู่แล้ว จงึอศัจรรย์ไม่เคยเหน็ดงันี ้และ
ชาวบ้านพดูกบัผมว่าเขาตายไปหลงัจากเวลาทีผ่มออกมาไม่นานนกัเลย ด้วยความ 
มสีตติลอดเวลาสิน้ลมหายใจ และไปอย่างสงบประสบสคุโตไม่ผดิพลาด ส่วนท่านเอง 
ไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้น ท�าไมนอนใจไม่พิจารณา หรือมันหนักด้วยความ
อ่อนแอทับถมจิตใจ จึงท�าให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วย พระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกัน
ลกัษณะนีม้ากๆ ศาสนาต้องถกูต�าหน ิกรรมฐานต้องล่มจม ไม่มใีครสามารถทรงไว้ได้ 
เพราะมีแต่คนอ่อนแอ กรรมฐานอ่อนแอ คอยแต่ขึ้นเขียงให้กิเลสมันสับเอาย�าเอา 
สติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านมิได้ประทานไว้ส�าหรับคนข้ีเกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้า 
นัง่เฝ้าไข้อยู่เฉยๆ ไม่คดิค้นพจิารณาด้วยธรรมดงักล่าวเลย การหายไข้หรอืการตาย
ของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย สู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ ท่านอย่าน�าลัทธิ
และวชิาหมนูอนคอยเขยีงอยู่เฉยๆ มาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐาน ผมอาย
ฆราวาสผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเรียบๆ ซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้ว
อ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัว

ท่านลองพิจารณาดูซิว่า สัจธรรม มีทุกขสัจ เป็นต้น ทีป่ราชญ์ท่านว่าเป็นธรรม
ของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้าง และจริงอยู่ที่ไหนกันแน่ หรือจริงอยู่ที่ความ
ประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้ นั่นคือการเสริมสร้างสมุทัยทับถม
จติใจให้โงหวัไม่ขึน้ต่างหาก มไิด้เป็นทางมรรค เครือ่งน�าให้หลดุพ้นแต่อย่างใดเลย  
ผมทีก่ล้ายืนยันว่าเคยได้ก�าลังใจในเวลาป่วยหนกันั้น ผมพิจารณาทกุข์ทีเ่กิดกับตัว 
จนเห็นสถานท่ีเกิดข้ึนตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆ  
จิตที่รู้ความจริงของทุกข์แล้วก็สงบตัวลง ไม่แสดงการส่ายแส่แปรสภาพไปเป็นอื่น 
นอกจากด�ารงตนอยู่ในความจรงิและเป็นหนึง่อยู่เพยีงดวงเดยีว ไม่มอีะไรมารบกวน
ลวนลามเท่านัน้ ไม่เหน็ความแปลกปลอมใดๆ เข้ามาเคลอืบแฝงได้เลย ทกุขเวทนา
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ก็ดับสนิทลงในเวลานั้น แม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้ คงต่างอันต่างจรงิอยู่
เพียงเท่านั้น นี่แลที่ว่าสัจธรรมเป็นของจรงิสุดส่วน จริงอย่างนี้เองท่าน คือท่านอยู่
ที่จิตดวงมีสติปัญญารอบตัวเพราะการพิจารณา มิใช่เพราะอ่อนแอ เพราะนั่งทับ
นอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันกันกับทางแก้กิเลสอยู่เฉยๆ 

ผมจะเปรียบเทยีบให้ท่านฟัง หนินัน้ปาหวัคนกแ็ตก ทบัหวัคนกต็ายได้ แต่น�ามา 
ท�าประโยชน์เชน่เป็นหินลับมีดหรืออะไรๆ ก็ได้ ตามแต่คนโง่จะน�ามาท�าลาย
สังหารตน หรือคนฉลาดจะน�ามาท�าเป็นหินลับมีดหรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่ตน
ตามต้องการ สติปัญญาก็เช่นกัน จะน�าไปใช้ในทางผิด คิดไตร่ตรองในทางไม่ชอบ  
ฉลาดประกอบอาชีพในทางผิด เช่น ฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิง
จนตามไม่ทัน ก็ย่อมเกิดโทษเพราะน�าสตปิัญญาไปใช้ในทางที่ผิด จะน�าสตปิัญญา
มาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูก เช่น คิดปลูกบ้านสร้างเรือน เป็นช่างไม้ช่างเขียน
ช่างแกะลวดลายต่างๆ เป็นต้น หรือจะน�ามาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่น 
แก่นวัฏฏะที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจ กลายเป็น 
ความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้ เดือนนี้ ปีนี้ ชาตินี้ ก็ไม่เหลือวิสัย
ของมนษุย์จะท�าได้ ดงัทีท่่านผู้ฉลาดท�าได้กนัมาแล้วแต่ต้นพทุธกาลจนถงึปัจจบุนัคอื 
วนันี ้ปัญญาย่อมอ�านวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวญไม่มทีางสิน้สดุ เพราะสติ
กับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมา พอจะท�าให้กลัวว่าตนจะมี 
สติปัญญามากเกินไป จะกลายเป็นคนดีซ่านผลาญธรรมประคองตัวไปไม่รอดและ
จอดจมในกลางคนั สตปัิญญานีป้ราชญ์ท่านชมว่าเป็นสิง่ทีเ่ยีย่มยอดอย่างออกหน้า
ออกตาแต่ดกึด�าบรรพ์มาไม่เคยล้าสมยั ท่านจงึควรคดิค้นสตปัิญญาขึน้มาเป็นเครือ่ง
ป้องกนัและท�าลายข้าศกึอยู่ภายในให้สิน้ซากไป จะเหน็ใจดวงประเสรฐิว่ามอียู่กบัตวั 
แต่ไหนแต่ไรมา การสอนท่านด้วยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณา
และได้ผลมาแล้ว มไิด้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาทีค่นัไม่ถกู แต่สอนตามทีรู่้ทีเ่หน็ทีเ่คย
เป็นมาไม่สงสัย ใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดข้ึนกับตน ไม่ยอมพิจารณา  
ผู้นัน้ไม่มีวนัพ้นทกุข์ไปได้ เพราะทางไปนพิพานต้องอาศยัทกุข์กบัสมทุยัเป็นทีเ่หยยีบ
ย่างไปด้วยมรรคเครือ่งด�าเนนิ พระพทุธเจ้าและพระสาวกอรหนัต์ทกุๆ พระองค์ ท่าน
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ส�าเร็จมรรคผลนิพพานด้วยสัจธรรมสี่กันทั้งนั้น ไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่าน
สัจธรรมสี่โดยสมบูรณ์ ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่ก�าลังประกาศความจริงของตนอยู่
ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผย ท่านจงพจิารณาสจัจะนัน้ด้วยสตปัิญญาให้รู้แจ้งตาม 
ความจริงของสัจจะนั้นๆ อย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆ จะกลายเป็นโมฆบุรุษ 
ในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดมิ 

ถ้าพระธดุงคกรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจรงิทีป่ระกาศอยู่กบัตนอย่าง
เปิดเผยได้ ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้ เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกล้ชิด
สนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆ ที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมด วงนอกจากนี้
แม้จะมีสัจธรรมประจ�ากายประจ�าใจด้วยกันก็จริง แต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณา 
อันเป็นทางรู ้แจ้งผิดกัน เนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอ�านวยต่างกัน เฉพาะ 
พระธดุงคกรรมฐานซึง่พร้อมทกุอย่างแล้วในการด�าเนนิและเดนิก้าวเข้าสู่ความจรงิ 
ทีป่ระกาศอยู่กบัตวัทกุเวลา ถ้าท่านเป็นเลือดนกัรบสมนามทีศ่าสดาทรงขนานให้ว่า 
ศากยบุตรพุทธชิโนรสจริงๆ แล้ว ท่านจงพยายามพิจารณาให้รู ้แจ้งสัจจะคือ
ทุกขเวทนาที่ก�าลังประกาศตัวอยู่อย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้  
อย่าปล่อยให้ทกุขเวทนาเหยยีบย�า่ท�าลายและกาลเวลาผ่านไปเปล่า ขอให้ยดึความจรงิ 
จากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญา และตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้
เป็นต้นไปว่า ความจริงส่ีอย่างท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้น บัดนี้ 
ทุกขสัจได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัย นอกจากจะพยายาม
เจริญให้ความจรงินัน้ๆ เจรญิยิง่ข้ึนโดยล�าดบัจนหายสงสยัโดยสิน้เชงิเท่านัน้ ถ้าท่าน 
พยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้ แม้ไข้ในกายท่านจะก�าเริบรุนแรงเพียงไร ท่านเองจะ
เป็นเหมือนคนมิได้เป็นอะไร คือใจท่านมิได้ไหวหวั่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่ง 
ความสขุความทกุข์ทีเ่กิดขึน้ในกายนัน่เลย มแีต่ความภาคภมูใิจทีส่มัผสัสมัพนัธ์กบั
ความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดยสม�า่เสมอ ไม่แสดงอาการลุ่มๆ ดอนๆ เพราะไข้ก�าเริบ
หรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใด

น่ีแลคือการเรียนธรรมเพื่อความจริง ปราชญ์ท่านเรียนกันอย่างนี้ ท่านมิได้ 
ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น อยากให้เป็นอย่างนั้น 
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อยากให้เป็นอย่างนีต้ามชอบใจ ซึง่เป็นการสัง่สมสมทุยัให้ก�าเรบิรนุแรงยิง่ขึน้แทนที่
จะเป็นไปตามใจชอบ ท่านจงจ�าไว้ให้ถงึใจ พจิารณาให้ถงึอรรถถงึธรรมคอืความจรงิ
ทีม่อียู่กบัท่านเอง ซึง่เป็นฐานะทีค่วรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายๆ ผมเป็นเพยีงผู้แนะ
อุบายให้เท่านั้น ส่วนความเก่งกาจอาจหาญ หรือความล้มเหลวใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับ 
ผู้พิจารณาโดยเฉพาะ ผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เอานะท่าน จงท�าให้สมหน้า 
สมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูส่ังสอน อย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย�่ายีตีแผ่ได้  
จะแย่และเดือดร้อนในภายหลัง จะว่าผมไม่บอก”

ท่านเล่าว่า พอท่านเทศน์ให้เราแบบพายบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไป เราเอง
รู้สกึตวัจะลอยเพราะความปีตยินิดแีละตืน้ตนัในโอวาททีฉ่ลาดแหลมคม และออกมา
จากความเมตตาท่านล้วนๆ ไม่มอีะไรจะมีคณุค่าเสมอเหมอืนได้ในเวลานัน้ พอท่าน
ไปแล้วเท่าน้ัน เราเองก็น้อมอุบายท่ีท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนา
ที่ก�าลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถ โดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลย 
ขณะพจิารณาทกุขเวทนาหลงัจากท่านไปแล้ว ราวกบัท่านนัง่คอยดแูละคอยให้อบุาย
ช่วยเราอยู่ตลอดเวลา ยิ่งท�าให้มีก�าลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้น

ขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันธ์ๆ คือ แยกกายและอาการ
ต่างๆ ของกายออกเป็นขนัธ์หนึง่ แยกสญัญาทีค่อยมัน่หมายหลอกลวงเราออกเป็น
ขันธ์หนึ่ง แยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆ ออกเป็นขันธ์หนึ่ง และแยกจิตออกเป็น
พเิศษส่วนหนึง่  แล้วพจิารณาเทยีบเคยีงหาเหตผุลต้นปลายของตวัทกุข์ทีก่�าลงัแสดง
อยู่ในกายอย่างชุลมุนวุ่นวายโดยมิได้มีก�าหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหาย หรือทุกข์ 
จะก�าเริบเราจะตาย แต่ส่ิงท่ีหมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือ
ความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือ ทุกขสัจ ว่า
เป็นอะไรกันแน่ ท�าไมจึงมีอ�านาจมาก สามารถท�าจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือน 
หวั่นไหวได้ทุกตัวสัตว์ ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลย ทั้งเวลาทุกข์แสดงขึ้นธรรมดา
เพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆ ทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะ 
โยกย้ายภพภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่ สัตว์ทุกถ้วนหน้ารู้สึกหวั่นเกรงกันนักหนา 
ไม่มีรายใดหาญสู้หน้ากล้าเผชิญ นอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้น  
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ถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู ่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกข์ 
ตัวเดียวนี้เท่านั้น เราเองก็นับเข้าในจ�านวนสัตว์โลกผู้ข้ีขลาดหวาดกลัวทุกข์  
จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกข์ท่ีก�าลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วย 
ความจริงเป็นพยาน เอาละ เราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและ
ครูอาจารย์สั่งสอนไว้ เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่าง
ถึงใจ ไม่มีทางสงสัย ท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญา โดยแยกแยะขันธ์นั้นๆ ออก
ดูอย่างชัดเจน ก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไร เป็นรูป เป็นสัญญา เป็นสังขาร  
เป็นวิญญาณ และเป็นจิตได้ไหม? ถ้าเป็นไม่ได้ ท�าไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่า
เป็นเรา เป็นเราทกุข์ เราจรงิๆ คอืทกุขเวทนานีล้ะหรอื หรอือะไรกนัแน่ ต้องให้ทราบ
ความจริงกนัในวนันี ้ถ้าเวทนาไม่ดบั และเราไม่รู้แจ้งทกุขเวทนาด้วยสตปัิญญาอย่าง
จริงใจ แม้จะตายไปกบัทีน่ั่งภาวนานี้เราก็ยอม แต่จะไม่ยอมลกุจากทีใ่ห้ทกุขเวทนา
หัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาด 

นบัแต่ขณะน้ันสตปัิญญาท�าการแยกแยะห�า้หัน่กนัอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่า  
ระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลาห้าชั่วโมง 
จงึได้รู้ความจรงิจากขนัธ์แต่ละขนัธ์ได้ เฉพาะอย่างยิง่รู้เวทนาขนัธ์อย่างชดัเจน
ด้วยปัญญา ทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวเต็มที่ ท่านว่า ท่านได้
เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้น ว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหว 
แต่นัน้มาเวลาเกิดเจบ็ไข้ได้ป่วยต่างๆ ขึน้มา ใจมทีางต่อสู้กันกับทกุขเวทนาเพ่ือ
ชนะทางสติปัญญา ไม่อ่อนแอปวกเปียก ใจมักได้ก�าลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะ
เป็นเวลาเอาจริงเอาจัง เอาเป็นเอาตายกันจริงๆ ธรรมท่ีเคยถือเป็นของเล่น 
โดยไม่รู้สกึตัวมาประจ�านสิยัปถุชุนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอก กแ็สดงความจรงิ 
ให้เหน็ชดัในเวลานัน้ ขณะพจิารณาทกุขเวทนารอบแล้วทกุข์ดบัไป ใจกร็วมลง 
ถงึฐานของสมาธิ หมดปัญหาต่างๆ ทางกายทางใจไปพักหนึ่ง จนกว่าจิตถอน 
ขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมง มีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความ
อาจหาญต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้ว
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ท่านว่าเมือ่จติรวมลงถงึฐานสมาธเิพราะอ�านาจการพจิารณาแล้ว ไข้ได้หายไป 
แต่บดันัน้ ไม่กลบัมาเป็นอกีเลย จงึเป็นท่ีน่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไร ข้อนี้ 
ส�าหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่คัดค้าน เพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้ว  
ผลก็เป็นแบบเดียวกับท่ีท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลย จึงท�าให้สนิทใจตลอดมาว่า 
ธรรมโอสถสามารถรกัษาโรคได้อย่างลกึลบัและประจกัษ์กบัท่านผู้ปฏบิตัทิีม่นีสิยั 
ในทางนี้ โดยมากพระธุดงคกรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ 
ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆ โดยล�าพัง ไม่ค่อยระบายให้ใคร 
ฟังง่ายๆ นอกจากวงปฏบิตัด้ิวยกนั และมนีสิยัคล้ายคลงึกัน ท่านจงึสนทนากัน
อย่างสนทิใจ ทีว่่าท่านบ�าบดัโรคด้วยวธิภีาวนานัน้ มไิด้หมายความว่าบ�าบดัได้
ทุกชนิดไป แม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบ�าบัดได้ และโรคชนิดใดบ�าบัด
ไม่ได้ แต่ท่านไม่ประมาทในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตวัท่าน ถงึร่างกายจะตายไป 
เพราะโรคในกาย แต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆ ก็ต้องให้ตายไปด้วย
อ�านาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกัน ฉะนั้น การพิจารณาโรคต่างๆ ท้ังโรค 
ในกายและโรคในใจ ท่านจึงมิได้ลดละทั้งสองทาง โดยถือว่าเป็นกิจจ�าเป็น
ระหว่างขันธ์กับจิตจ�าต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้าย

คราวท่านจ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านโป่ง อ.สันมหาพล จ.เชียงใหม่ พรรษานั้นท่าน
เร่งความพากเพียรในท่าและอิริยาบถต่างๆ มากกว่าพรรษาก่อนๆ ซึ่งเคยเข้าใจ
ว่ามีความเพียรดี แต่พรรษานี้มีพิเศษไปกว่าพรรษาที่แล้วๆ มา โดยมีอิริยาบถ ๓ 
ด้วยการประกอบความเพียรถ่ายเดียว คือ ยืน เดิน นั่ง ท�าความเพียรไม่ยอมนอน 
หากจะมหีลบับ้างกใ็ห้หลบัในท่านัง่ท�าสมาธภิาวนาขณะทีธ่าตขัุนธ์เพยีบเตม็ทีต่าม
สภาพของมนัทีท่นทานต่อการไม่ยอมหลบัเลยไปไม่ไหว ซึง่เป็นเวลาทีส่ตอ่ิอนตวัลง  
แต่ไม่ยอมทอดธรุะต่อการหลบันอนดงัทีเ่คยเป็นมาในอริยิาบถ ๔ ทัง้นีเ้พราะเหน็ผล 
ประจักษ์ใจทั้งด้านสมาธแิละด้านปัญญาว่าใจมีความสงบแนบแน่น ปัญญามีความ
ละเอยีดแหลมคมและคล่องตวักว่าความเพยีรทีด่�าเนนิไปตามปกตธิรรมดา จงึท�าให้
มีก�าลังใจในการประคองความเพียรในท่าอิริยาบถ ๓ ตลอดพรรษา โดยไม่ยอม
เอนกายล้มตัวลงหลับนอนเลย ถ้าจะพูดตามภาษานักต่อสู้เพ่ือเอาแพ้เอาชนะกัน
ระหว่างกิเสสตวัเหน็แก่เสือ่แก่หมอนนอนทอดอาลยัตายอยากแบบคนสิน้ท่า ล�าตวั 



45 

ยาวเหยียดเหมือนงู กับศรัทธาธรรม วิริยธรรม สติธรรม สมาธธิรรม ปัญญาธรรม 
แล้วกว่็ากิเลสตวัดงึดดูพระลงเสือ่ลงหมอน ต้องทนอดอาหาร (เนือ้พระอร่อยส�าหรบั
กิเลส) ท้องแฟบไปสามเดือน พลธรรมทั้งห้าดังกล่าวแล้วได้โอกาสก้าวเดินตาม
วิถีทางของศาสดา มองเห็นชัยชนะจากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอิริยาบถ ๓  
ไม่ห่างไกลจากตัวเลย ราวกับจะได้จะถึงธรรมอยู่ทุกอิริยาบถ พอให้เกิดก�าลังใจ 
ในความเพยีรอยู่ตลอดเวลา ร่างกายกเ็บา ใจกเ็บา ด้วยธรรมประเภทต่างๆ ความเพียร 
ก็เบาในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อยุทธกับกิเลส ไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ความ
ล�าบากในการต่อสู้กับกิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกอย่างถึงใจ

ในคืนวันหน่ึงขณะน่ังสมาธิภาวนา จิตสงบลงอย่างละเอียดถึงฐานสมาธิ และ 
พักอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิ จิตปรากฏนิมิต
เป็นแผ่นดนิไหวหมนุเป็นกงจกัร จติเพ่งพนิจิเท่าไร นมิตินัน้ยิง่หมนุเรว็ราวกบัฟ้าดนิ 
จะถล่มในขณะน้ัน ในความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยมิได้ 
ก้าวเดินเลย ขณะที่กายในนิมิตเหาะลอยอยู่นั้น คล้ายกับเหาะลอยไปมาอยู่บน 
ทางจงกรมทีเ่จ้าของเคยเดนิในเวลาปกต ิเหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจงึหยดุ และ
ปรากฏแสงสว่างขึ้นในขณะที่กายหยุดเหาะลอย แสงสว่างในนิมิตนั้นปรากฏว่ามา
จากบนท้องฟ้าส่องสว่างเข้าในดวงใจท่าน ท�าให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆ ภายใน 
ร่างกายได้อย่างชดัเจน และเพลินในการพิจารณาดรู่างกายส่วนต่างๆ ด้วยอสภุกรรมฐาน 
และไตรลักษณ์อยู่เป็นเวลานาน ใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจ่างด้วยปัญญา ศรัทธา 
อตุสาหะอย่างแรงกล้า อบุายต่างๆ อนัเป็นเครือ่งถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ เกิดข้ึน 
โดยสม�า่เสมอ นบัว่าในพรรษานัน้ใจมกี�าลงัมาก รู้เหน็ได้อย่างเด่นชดั ไม่มคีวามอบัเฉา 
เศร้าใจเข้ารบกวนดังที่เคยเป็นบ่อยในกาลที่แล้วๆ มา มีแต่ความมั่นคงทางสมาธ ิ
และความแยบคายและคล่องตัวทางสติปัญญาเป็นคู่มิตรแห่งความเพียรประจ�าใจ 
ในอิริยาบถต่างๆ ระหว่างจิตกับสติปัญญา อันเป็นลักษณะความเพียรอัตโนมัติ 
เร่ิมปรากฏตวัอย่างเด่นชดัภายในจติ อริยิาบถทัง้สีเ่ว้นแต่ขณะหลบั จติอยู่ในท่าแห่ง
ความเพียรโดยสม�า่เสมอ ไม่ถูกบังคับขู่เข็ญเหมือนแต่ก่อนซึ่งจ�าต้องบังคับถูไถกัน
เป็นประจ�า ไม่งั้นกิเลสน�าขึ้นเขียงชนิดตามยื้อแย่งไม่ทันเลย เพราะระยะนั้นกิเลส
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คล่องตัวรวดเร็วแหลมคมกว่าธรรม มีสติธรรม ปัญญาธรรม วิริยธรรม เป็นต้น 
เป็นไหนๆ ใครจึงไม่ควรอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถขนาดจิตที่อยู่เพียงสมาธิความ
สงบเท่านั้น แม้จิตสงบก็ยังตกอยู่ในอ�านาจเพลงกล่อมของกิเลสให้ติดในสมาธิ  
ไม่สนใจออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นอุบายถอดถอนมันออกจากใจจนได้  
ต่อเมือ่ปัญญาเคลือ่นย้ายออกท�างาน การรบการต่อสู้กบักิเลสประเภทต่างๆ และได้
ชัยชนะไปโดยล�าดับ ไม่อับจนอย่างง่ายดายนั่นแล จึงจะเริ่มรู้เพลงกล่อมของกิเลส
ชนดิต่างๆ ได้โดยล�าดบัว่าไพเราะเพราะพริง้อ้อยอิง่น่าตดิจมอยู่กบัมนัจรงิๆ ดงันัน้ 
สัตว์โลกจึงไม่เบื่อเพลงกล่อมชนิดต่างๆ ของกิเลสกัน แม้จะกล่อมซ�้าซากให้รัก  
ให้ชัง ให้เกลียด ให้โกรธ ให้โลภมาก ให้อยากหิวโหย และเกิดความอิดโรยและทน
ทุกข์ทรมานมากน้อย กี่ร้อย กี่พัน กี่หมื่น กี่แสน กี่ล้าน และกี่ล้านๆ ครั้ง ก็ไม่เคย
เบือ่หน่ายอิม่พอและเหน็โทษแห่งเพลงกล่อมของมนับ้างเลย จะมบ้ีางราวกบัฟ้าแลบ
กต็อนได้รบัความทกุข์ทรมานมากจนตรอกซอกมมุจนหาทางออกไม่ได้จรงิๆ นัน่แล 
จากนั้นก็ถูกกล่อมให้เคลิ้มหลับไปอีกไม่มีวันตื่นพอเห็นโทษของมันบ้างเลย

ความเพยีรขัน้นีเ้ริม่เป็นความเพยีรรกุ ความเพยีรรบ ความเพยีรตตีลบหลายสนั 
หลายคมเพื่อเข่นฆ่ากิเลสไปโดยล�าดับ ไม่อับเฉาเมามัวมั่วสุมกับกิเลสว่าเป็นมิตร
เป็นสหายและมอบเป็นมอบตายกบัมนัเหมอืนแต่ก่อนทีธ่รรมาวธุมสีตปัิญญาเป็นต้น 
ยงัไม่อาจหาญเกรยีงไกร ระยะนีธ้รรมาวธุทกุประเภททกุขนาดเริม่เกรยีงไกรฉายแสง
แพรวพราวออกมาแล้ว สนกุขดุค้นหยบิยกขึน้ห�า้หัน่กบักิเลสชนดิต่างๆ อย่างไม่อัน้  
ไม่ออมแรง ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นับวันมีก�าลังกล้าถึงขนาดเร่งความเพียร
ชนิดกล้าเป็นกล้าตาย ใครดีใครอยู่ ใครไม่ดีจงบรรลัย ไม่มีค�าว่าเสียดายป่าช้า 
การเกิดตายซึ่งเป็นขวากหนามที่กิเลสปักเสียบไว้ ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอ�านาจ
ครอบครองมานานแสนนานจะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไป ต้องเป็น 
วิสุทธิธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเท่าน้ันครอบครองใจ ที่จะยอมให้กิเลสวัฏจักร 
กค็รองใจ ธรรมกค็รองใจ แต่ถกูขบัไล่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ร�า่ไปดงัทีเ่ป็นมาแล้วนัน้ 
จะไม่ยอมให้มีในใจดวงนี้ได้อีก อย่างไรต้องปราบวัฏจักรวัฏจิตให้บรรลัยลงจากใจ
ภพนี้และในไม่ช้านี้ด้วยธรรมาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัย
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พอออกพรรษาแล้วท่านกอ็อกเทีย่วธดุงคกรรมฐานไปตามอธัยาศยั ท่านเล่าว่า
ท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกุฎีเล็กเพื่อบ�าเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่ง  
เพราะที่นั่นเคยเป็นท่ีพักบ�าเพ็ญของพระธุดงคกรรมฐานมาก่อน เห็นว่าสงัดดีและ
ห่างจากหมู่บ้านพอประมาณ ท่านจึงเข้าพักบ�าเพ็ญที่นั่น วันหนึ่งตอนกลางวัน 
ฝนตกหนัก ไม่อาจลงเดินจงกรมได้ ท่านจึงปิดประตูหน้าต่างฝาแถบ (ฝาขัดแตะ) 
นั่งภาวนาอยู่ในกุฎีนั้นซึ่งมีพื้นสูงพอประมาณ 

ขณะทีน่ั่งพจิารณาธรรมทัง้หลายอยู่ ปรากฏเหมอืนมท่ีอไฟแทงขึน้มาทีก้่นท่าน  
ร้อนแปลบๆ หยุดไปแล้วก็ร้อนข้ึนมาอีก ท่านจึงย้อนมาพิจารณาว่าคืออะไร  
พอย้อนจิตมาก�าหนดจดจ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับท่อไฟที่ก�าลังเผาก้นท่านอยู่นั้น  
กท็ราบว่าไฟนีเ้ป็นไฟราคะตณัหาแสดงข้ึนมาจากใต้ถนุกฎุ ีมไิด้แสดงขึน้กบัใจท่านเอง  
ท่านก�าหนดพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคะตัณหาแสดงข้ึน
มาจากใต้ถุนกุฎี ส�าหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคะตัณหาแต่อย่างใด 
ขณะทีท่่านก�าลงัชลุมนุวุ่นวายอยู่กบัการพจิารณาไฟชนดินัน้ กไ็ม่คดิสะดดุใจว่าไฟนี้ 
มาจากอะไรท่ีไหน เป็นเพียงร�าพึงอยู่ภายในใจว่าไฟราคะนี้มันติดตามเรามาได้
อย่างไร เพราะเรามิได้มีความก�าหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆ ใจก็เป็นปกติ ไม่เกิด
ราคะ การไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความส�ารวมระวังมีสติอยู่กับตัว ระวัง
สังเกตทุกแง่ทุกมุมบรรดาอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจ ใจก็ไม่เห็นมีเร่ืองราคะ
ตัณหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใด พอเร่ืองไฟสงบไม่แสดงอีก ท่านก็ลืมตาขึ้นจะออก
จากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้ว ก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่งก�าลัง
เดินออกไปจากใต้ถุนกุฎี ท�าให้ท่านน�าเร่ืองไฟที่เผาก้นท่านออกพาดพิงกับหญิง 
ทีเ่พิง่ออกไปจากกฎุท่ีาน หญงิคนนีค้งคดิไม่ดกีบัเรา เหตกุารณ์จงึได้แสดงข้ึนท�านองนี้ 
ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้

ความจรงิผู้หญงิคนนัน้อยู่ในวยัเบญจเพส ยงัไม่แก่อะไรเลย อาจจะเป็นสาวแก่
หรือแม่ม่ายมากกว่าหญิงท่ีมีสามี แกมาเที่ยวเก็บผักหักฟืนหาอยู่หากินก็ไม่อาจ
ทราบได้ ในมือถือตะกร้าใบหนึ่ง ขณะที่แกมาถึงที่นั่นเกิดฝนตกหนักพอดี แกเลย
รีบเข้ามาหลบฝนที่ใต้ถุนกุฎีหลวงปู่ จนฝนหยุดแล้วแกถึงได้ออกไปจากที่นั่น เวลา
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ท่านมองออกไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฝาขัดแตะห่างๆ จึงมองเห็นหญิงนั้นได้
อย่างชัดเจน

ทีท่่านเล่าเรือ่งนีใ้ห้พระเณรฟังตามโอกาสทีค่วรนัน้ ท่านมไิด้เล่าด้วยการต�าหนิ
ติฉินนินทาหญงินั้นแต่อย่างใด เป็นเพียงท่านยกหญิงนั้นขึ้นเป็นต้นเหตุให้ได้ทราบ
เรื่องกระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกินกว่าธรรมดาจะรู ้
จะเห็นได้ นอกจากการพจิารณาทางภาคปฏบิตัจิติภาวนาจงึสามารถทราบได้เป็นขัน้ๆ  
ตอนๆ ไป ท่านว่าตอนนั้นจิตท่านละเอียดมากสมควร สติปัญญาก็ดีและรวดเร็วต่อ
เหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ชักช้าเหมือนขั้นเริ่มต้นฝึกหัด เช่น ขณะราคะภายในจิตตัวเอง
กระเพื่อมแย็บเท่านั้น สติก็ทัน แม้ปัญญาจะยังไม่สามารถตัดให้ขาดได้ในระยะนั้น 
แต่ต่อมาก็พ้นมือของสติปัญญาท่ีฝึกซ้อมตัวอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ ต้องขาดสะบั้น
ไปจากใจอย่างประจกัษ์ ท่านเล่าว่าตอนนัน้ความเพยีรท่านรู้สกึว่ารบีเร่งเก่งกาจมาก  
แม้เวลาท�าวัตรเช้าและเย็นท่านก็ท�าเพียงย่อๆ จิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติ
ปัญญาอย่างมาก ส่วนการสวดมนต์สตูรต่างๆ ดงัทีเ่คยสวดมาแต่เก่าก่อน ท่านต้อง
งดทัง้สิน้ เร่งทางด้านสตปัิญญาอย่างเดยีวเพือ่ให้หลดุพ้นอย่างรวดเรว็ทนักาลเวลา 
กลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึงจุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอรหัตธรรม

พรรษาต่อมานี ้ไข้กห็นกั ความเพยีรกเ็อาการ ไม่มใีครย่อหย่อนอ่อนข้อต่อใคร 
การไข้กไ็ข้ได้ตลอดพรรษา การพจิารณาทกุขเวทนากบักายอนัเป็นเรอืนรงัของทกุข์
ก็ไม่ลดละท้อถอย ไข้หนัก ทุกข์มากเท่าไรยิ่งราวกับไสเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญาให้
แสดงลวดลายอย่างเตม็ฝีมอื ใจถอืเอาทกุขเวทนาทีเ่กิดจากไข้และกายทีเ่กีย่วโยงกนั 
กับทุกข์เป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น�้าในบางกาล ถ้าสติปัญญาจะมัวให้
น�้าอยู่ ไข้ก็เอาตายและแพ้ราบคาบหญ้า ต้องต่อสู้กันแบบสดๆ ร้อนๆ ไข้และทุกข์
ไม่ผ่อนคลาย ความเพียรจะผ่อนคลายไม่ได้ ไม่ทันกัน ปราบกันไม่อยู่ ต้องเอาให้
อยู่ในเงื้อมมือของความเพียร ขณะนั้นจะหลีกเล่ียงไปไหนไม่ได้ ต้องสู้จนเห็นเหตุ
เห็นผลท่าเดียวจึงจะมีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเอง ในพรรษานี้
นับว่าหนักและหักโหมเอาการทั้งทางกายและทางจติ เพราะเป็นไข้มาลาเรียตลอด
พรรษา ทกุข์ทางร่างกายจงึมาก ทางใจความเพียรกห็มนุตวัเป็นเกลยีวไปตามไข้และ
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ทุกขเวทนา พอออกพรรษาไข้ก็ค่อยๆ หายไป องค์ท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยน
สถานทีไ่ปตามอธัยาศยั ไม่เยือ่ใยกบัสิง่ใดนอกจากความเพยีรอย่างเดยีว ในระยะนัน้ 
เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

เยน็วนัหนึง่เมือ่ปัดกวาดเสรจ็ ท่านออกจากทีพ่กัไปสรงน�า้ ได้เหน็ข้าวในไร่ 
ชาวเขาก�าลังสุกเหลืองอร่าม ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอก
ขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเช้ือพาให้เกิด ใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมี 
อะไรเป็นเชือ้อยู่ภายในเช่นเดยีวกบัเมล็ดข้าว เชือ้นัน้ถ้าไม่ถูกท�าลายเสยีทีใ่จให้
ส้ินไป จะต้องพาให้เกิดตายอยู่ไม่หยดุ ก็อะไรเป็นเชือ้ของใจเล่า ถ้าไม่ใช่กิเลส 
อวชิชา ตณัหา อปุาทาน คดิทบทวนไปมาโดยถอือวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการ
วิพากษ์วิจารณ์ พิจารณาย้อนหน้าถอยหลัง อนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจ
อยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชา นับแต่หัวค�่าจนดึก ไม่ลดละการพิจารณาระหว่าง
อวิชชากับใจ จวนสว่างจึงตัดสินกันลงได้ด้วยปัญญา อวิชชาขาดกระเด็น
ออกจากใจไม่มีอะไรเหลือ การพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการงอก 
อีกต่อไป การพจิารณาจิตกม็ายตุกินัทีอ่วชิชาดบั กลายเป็นจติสกุขึน้มาเช่นเดยีว
กับข้าวสุก จิตหมดการก่อก�าเนิดเกิดในภพต่างๆ อย่างประจักษ์ใจ สิ่งที่เหลือ
ให้ชมอย่างสมใจคอืความบรสิทุธิแ์ห่งจติล้วนๆ ในกระท่อมกลางเขา มชีาวป่า 
เป็นผู้อุปัฏฐากดูแล ขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏฏ์ไปได้แล้ว เกิดความ
อศัจรรย์อยู่คนเดยีวตอนสว่าง พระอาทติย์กเ็ริม่สว่างบนฟ้า ใจกเ็ริม่สว่างจาก
อวชิชาขึน้สู่ธรรมอศัจรรย์ถงึวมิตุตหิลุดพ้นในเวลาเดยีวกันกับพระอาทิตย์อทัุย 
ช่างเป็นฤกษ์งามยามวิเศษเอาเสียจริงๆ

พอฤกษ์งามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้ว ก็ได้เวลาออกบิณฑบาต ท่านเริ่ม
ออกจากที่มหามงคล มองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์ และมองดู
ทศิทางต่างๆ ขณะนัน้ปรากฏอะไรๆ กก็ลายเป็นมหาอดุมมงคลไปกบัใจดวงอศัจรรย์
โดยสิน้เชงิ ทัง้ทีส่ิง่ทัง้หลายกเ็ป็นอยู่โดยธรรมดาของตนๆ นัน่แล ขณะไปบณิฑบาต 
ใจกอ็ิม่ธรรม มองเหน็ชาวป่าชาวเขาทีเ่คยอปัุฏฐากดแูลท่านมาราวกบัเป็นชาวฟ้ามา
จากบนสวรรค์กนัทัง้สิน้ จติระลกึถงึบญุถงึคณุทีเ่ขาเคยมแีก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นทีจ่ะ
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พรรณนาคณุให้จบสิน้ลงได้ เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณ 
อดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณ
ทีพ่กัอนัแสนส�าราญ ขณะจดัอาหารทพิย์ของชาวเขาลงในบาตร ใจกอ็ิม่ธรรม ไม่คดิ
สัมผัสกับอาหารที่เคยด�ารงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใด แต่ก็ฉันไป
ตามธรรมเนยีมทีธ่าตกุบัอาหารเคยอาศยักนัมา ท่านเล่าว่า นบัแต่วนัเกิดมากเ็พิง่
มาเหน็ชวีติธาตขุนัธ์กบัจิตใจปรองดองสดชืน่ต่อกนัเหลอืจะพรรณนาให้ถกูต้อง 
กบัความจรงิได้ในเช้าวนันัน้เอง เป็นความอศัจรรย์และพเิศษผดิคาดผดิหมาย 
และกลายเป็นประวัติส�าคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมา

นับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่มวัฎจักรภายในจิตจมหายไปแล้ว ธาตุขันธ์ 
และจติใจทกุส่วนต่างอนัต่างเป็นอสิระไปตามธรรมชาตขิองตน ไม่ถกูจบัจองกดถ่วง 
จากฝ่ายใด อินทรีย์ห้า อายตนะหก ท�างานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันธ์ 
จะหาไม่ โดยไม่มกีารทะเลาะววิาทกระทบกระเทอืนกนัดงัทีเ่คยเป็นมา (การทะเลาะ 
ท่านหมายถงึความไม่ลงรอยระหว่างสิง่ภายในกบัภายนอกสมัผสักนั ท�าให้เกิดความ
ยนิดยีนิร้ายกลายเป็นความสขุทกุข์ขึน้มา และเกีย่วโยงกนัไปเหมอืนลูกโซ่ไม่มเีวลา
จบสิ้นลงได้) คดีต่างๆ ภายในจิตที่มีมากและวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆ ในโลกได้ยุติลง
อย่างราบคาบ นับแต่ขณะศาลสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้ว 
เรือ่งก่อกวนลวนลามต่างๆ ไม่มปีระมาณ ซึง่เคยยดึจติเป็นสนามเต้นร�าและทะเลาะ
วิวาทบาดหมางไม่มเีวลาสงบลงได้ เพราะอวชิชาตณัหาเป็นหวัหน้าบงการบญัชางาน 
ให้โกลาหลวุ่นวายร้อยแปดพันประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจ กลายเป็น
โลกร้างว่างเปล่าภายในจติทีผ่ลติวชิาธรรมอนับวรขึน้เสวยเมอืงจติราชแทนอธรรม 
กิจนอกการภายในได้เป็นไปโดยธรรมความสม�่าเสมอ ไม่มีอริข้าศึกศัตรูมาก่อกวน
วุ่นวาย ตาเหน็ หไูด้ยนิ จมกูดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส กายสมัผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็ ใจรบัทราบ 
อารมณ์ต่างๆ เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่อาจเอื้อมเป็นเกลียวยุแหย่แปรรูปคดี
ให้ผิดเป็นถูก ผูกเป็นแก้ แย่เป็นดี ผีเป็นคน พระเป็นเปรต เปรตกลับเป็นคนดี  
ดังที่เจ้าอธรรมมีอ�านาจบัญชางานมาแต่เก่าก่อน นั่งอยู่สบาย แม้เป็นหรือตายก็มี 
ความสุข นี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวง 
ซึ่งเป็นค�าท่านอุทานในใจท่านเวลานั้น
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หลวงปู่ขาวกเ็ป็นอกีองค์หนึง่ทีเ่ป็นลกูศษิย์ท่านอาจารย์มัน่ ซึง่เปลือ้งทกุข์สิน้ภยั 
ออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเล่าว่าสถานที่บ�าเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกข์
ภายในก็ดี กระท่อมกุฎเีลก็ๆ พอหมกตวัท�าความเพยีรและพักผ่อนกายก็ดี สถานที่ 
เดินจงกรมก็ดี สถานท่ีน่ังสมาธิภาวนาในกลางวันและกลางคืนก็ดี หมู่บ้านเป็นที่
โคจรบณิฑบาตพอยงัอตัภาพให้เป็นไปในละแวกนัน้กด็ ีรู้สกึเป็นทีซ่าบซึง้ประทบัใจ 
ผิดที่ทั้งหลายอย่างบอกไม่ถูก และฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางรางเลือน
ไปเลย นับแต่ขณะท่ีวัฏจักรได้ถูกคว�่าลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้ว  
สถานที่นั้นได้กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถทั้งหลายตลอดมา ราวได้เข้าเฝ้า 
พระศาสดาในสถานทีต่รสัรู้และทีท่รงบ�าเพญ็เพยีรในทีต่่างๆ โดยตลอดทัว่ถงึฉะนัน้ 

หายสงสยัในพระพทุธเจ้า แม้ทรงปรินพิพานไปนานตามกาลของสมมตุ ิประหนึง่ 
ประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะ มิได้ทรงจากไปตามกาลแห่งปรินิพพานเลย

หายสงสยัในพระธรรมว่า มาก น้อย ลกึ ตืน้ หยาบ ละเอยีด ทีป่ระทานไว้แก่
มวลสัตว์ ปรากฏว่าพระธรรมเหล่านั้นสถิตอยู่ในใจดวงเดียว และใจดวงเดียว 
บรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมูล ไม่มีอะไรบกพร่อง

หายสงสัยในพระสงฆ์สาวกองค์สุปฏิปันโน 

ผู้บรสิทุธิท์ัง้สามรตันะนีไ้ด้เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัภายในใจ  
มีความเป็นอยู่ด้วยพุทธะ ธัมมะ และสังฆะ องค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียว  
มีความสบายหายห่วงนับแต่บัดน้ันเปน็ต้นมา ไม่มีเครื่องกดถ่วงลวงใจ อยู่ใน 
อริิยาบถใดกเ็ป็นตวัของตวัไปตามอริยิาบถนัน้ๆ ไม่มสีิง่กดขีห่รอืแอบแทรกขอแบ่งกิน 
แบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนท่ีอยู่กับนักขอทานโดยไม่รู ้สึกตัว เดี๋ยวขอนั้น เดี๋ยวขอนี้  
อยู่ทุกอิริยาบถ ค�าว่า ขอนั่นขอนี่นั้น ท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลน ไม่มี
เวลาอิ่มพอประจ�านิสัยของมัน เมื่อมีอ�านาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้ว 
จึงต้องท�าการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจ�านิสัยของมัน โดยขอให้คิด
อย่างนั้น ขอให้พูดอย่างนี้ ขอให้ท�าอย่างโน้น ตามอ�านาจของมันอยู่ไม่หยุด ถ้าไม่มี
ธรรมไว้ปิดกัน้ความรัว่ไหลจากการบงัคบัและการขอเอาอย่างดือ้ด้านของเหล่ากิเลส 
จงึมกัแบ่งหรอืเสยีให้มนัเอาไปกินจนหมดตวั ไม่มคีวามดตีดิตวัพอเป็นเครือ่งสบืภพ
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ต่อชาตเิป็นคนดมีศีลีธรรมต่อไปได้ เกิดภพใดชาตใิดกล้็วนแต่เกิดผดิทีผ่ดิฐาน ไม่มี
ความส�าราญบานใจได้บ้างพอควรแก่ภพก�าเนิดที่อุตส่าห์เกิดกับเขาทั้งชาติ ที่ท่าน
เรยีกว่าขาดทัง้ทนุสญูทัง้ดอกนัน้กค็อืผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้าน
ครองจิตใจ ไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลย มันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไร
เหลอืตดิตวัดงักล่าวแล้ว ท่านผู้หมดหนีส้นิความพะรงุพะรงัทางใจแล้ว จงึอยู่เป็นสขุ 
ทุกๆ อิริยาบถในขันธ์ที่ก�าลังครองตัวอยู่ เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันธ์ 
เหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแลคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
ตลอดกาล ซึง่เป็นความสิน้อย่างอศัจรรย์และเป็นกาลอนัมคีณุค่ามหาศาล ไม่มสีิง่ใด 
เสมอเหมอืนในไตรภพ ผดิกบัความเป็นของสมมตุทิัง้หลายทีต่่างปรารถนาความเกิด 
เป็นส่วนมากและออกหน้าออกตามิได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความ
เกิดนั้นๆ บ้างเลย

ความจรงิการเกิดกบัความทกุข์นัน้แยกกนัไม่ออก แม้ไม่มากกจ็�าต้องมจีนได้  
นักปราชญ์ท่านจงึกลวัความเกิดมากกว่าความตาย ผดิกบัพวกเราทีก่ลวัความตาย 
ซึ่งเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิดที่เป็นต้นเหตุ อันเป็นความกลัวท่ีฝืนคติ 
ธรรมดาอยู่มาก ท้ังน้ีเพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริง จึงฝืนและ 
เป็นทกุข์กนัอยู่ตลอดมา ถ้าปราชญ์ท่านมกิีเลสประเภทพาคนให้หวัเราะเยาะกนัแล้ว  
ท่านคงอดไม่ได้ อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลก 
ตั้งหน้าตั้งตาฝืนความจริงกันอย่างไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริง 
กนับ้างเลย แต่ท่านเป็นปราชญ์สมชือ่สมนาม จงึมไิด้ท�าแบบโลกๆ ทีท่�ากนั นอกจาก
ท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอน ส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความ
หมดหวังจะช่วยได้

หลวงปู ่ขาวเป็นผู ้ผ ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสาร บัดนี้ท่านถึง 
สอปุาทเิสสนิพพานในสถานทีม่นีามว่า “โหล่งขอด” แห่งอ�าเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่  
ในราวพรรษาที่ ๑๖ หรือ ๑๗ ผู้เขียนจ�าไม่ถนัด จ�าได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอน 
ออกพรรษาแล้วใหม่ๆ ท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกัน ซึ่งเริ่มแต่  
๒ ทุ่ม ถงึ ๖ ทุ่มเศษ ไม่มใีครมาเกีย่วข้องรบกวนให้เสยีเวลาในขณะนัน้ การสนทนาธรรม 
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จงึเป็นไปด้วยความราบรืน่ทัง้สองฝ่าย จนถงึจดุสดุท้ายแห่งธรรมซึง่เป็นผลทีเ่กิดจาก 
การปฏิบัติ โดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่ ก. ไก่ ก. กา สระอะ สระอา คือการฝึกหัด
ขั้นเริ่มแรกที่คละเคล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลาน ทั้งความล้มความเหลว  
ทัง้ความดคีวามเลวสบัปนกนัไป ทัง้ความดใีจเสยีใจอนัเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มๆ  
ดอนๆ ของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้น จนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่ง
ธรรมของแต่ละฝ่าย ผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นทีพ่อใจอย่างยิง่ เมือ่ได้โอกาสจงึ
ได้อาราธนาน�าลงในปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น เพื่อท่าน 
ผู้อ่านที่สนใจใคร่ธรรมจะได้น�ามาพิจารณาไตร่ตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่ 
จริตนิสัยของตนๆ ผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตาม 
ความพยายามของแต่ละท่าน เพราะหลวงปู ่ขาวท่านเป็นพระที่พร้อมจะยัง
ประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาท
การแสดงออกทางอาการ ทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน�้าหนึ่งไว้อย่างลึกลับ 
ยากจะค้นพบได้อย่างง่ายดาย ถ้าไม่รอดตายกไ็ม่อาจรู้ได้ เฉพาะองค์ท่าน ผู้เขยีนลอบ 
ขโมยถวายนามท่านว่า “เพชรน�า้หนึง่” ในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่มาเกอืบ 
๓๐ ปีแล้ว โดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบ้าเลย เพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเอง

พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๘๙ พรรษานี้ท่านจ�าที่แม่หนองหาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ในพรรษาท่านเมตตาเทศนาอบรมส่ังสอนศรัทธาพอสมควร เพราะจิตท่านพ้น 
ดงหนาป่าทึบออกสู่แดนเวิ้งว้างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้ จิตเป็นอวกาศจิต  
ธรรมเป็นอวกาศธรรม กลมกลืนเป็นอันเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอะไรมา
กีดขวางลวงใจเหมือนแต่ก่อน อิริยาบถทั้งสี่เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ เพื่อวิหารธรรมใน
ทิฏฐธรรมของจติเป็นความอยู่สบาย

พอออกพรรษาแล้ว ท�าให้ท่านระลกึถงึความหลงัก่อนทีจ่ะออกแสวงธรรมเพือ่
มรรคผลนิพพานด้วยธดุงคกรรมฐานอยู่เสมอ ความหลงัปรากฏขึน้เตอืนใจอยู่บ่อยๆ  
ความปณิธานทีต่ัง้ไว้ตอนบวชทแีรกว่าจะออกแสวงธรรมเพือ่มรรคผลนิพพานถ่ายเดยีว  
เมื่อถูกประชาชน ครูอาจารย์ทั้งหลาย คัดค้านต้านทาน จึงได้ประกาศความจริงใจ
ออกมาให้ทราบว่า เมื่อออกไปแล้วถ้ากระผมและอาตมาไม่รู้เห็นธรรมคือมรรคผล
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นิพพานเต็มดวงใจแล้ว จะไม่ยอมกลับมาให้ท่านทั้งหลายชี้หน้าตราความล้มเหลว 
ใส่หน้าผากอย่างเด็ดขาด การกลับมาจึงมีธรรมดังกล่าวนี้เป็นเครื่องประกันตัวเต็ม
อยู่ภายในใจโดยถ่ายเดยีว ขอให้ท่านทัง้หลายได้ทราบไว้แต่บดันี ้นานไปจะหลงลมื
ไปเสยีเวลาเหน็หน้ากลบัมา  เมือ่คดิตกลงใจเรยีบร้อยแล้วจงึได้ร�า่ลาศรทัธาทัง้หลาย 
ซึง่ต่างมคีวามอาลยัเสยีดายไม่อยากให้ท่านจากไป แต่ความจ�าเป็นจ�าใจบงัคบัตาม
กฎอนิจฺจ� ที่ต้องมีการพลัดพรากจากกันทั้งเป็นทั้งตาย จึงจ�ายอมไปตามกฎแหง่
คติธรรมดา 

ท่านจงึมาชวนหลวงปู่แหวน สจุณิโฺณ เป็นเพือ่นเดนิทางกลบัอสีานด้วยกนัเพือ่
เยี่ยมถิ่นฐานบ้านเดิมและวงศาคณาญาติที่ได้จากกันไปเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี นับว่า
เป็นเวลานานพอประมาณ หากชีวิตไม่ทนทาน ทั้งเขาทั้งเราก็อาจตายไปเสียก่อน
ไม่ได้พบเห็นกันอีก และเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ไปกราบเยี่ยมท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งระยะนั้นท่านก�าลังพักจ�าพรรษาอยู่
บ้านหนองผือ นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งมีพระธุดงคกรรมฐานจ�าพรรษา 
และห้อมล้อมอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านพักจ�าพรรษาอยู่เป็นจ�านวนมาก 
แต่หลวงปู่แหวนท่านบอกว่าท่านยังไม่กลับถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตามความมุ่งหวัง
อย่างเต็มหัวใจเสียเมื่อไร ต้องอยู่บ�าเพ็ญให้ถึงอรหัตก่อนถึงจะไปไหนมาไหน  
จากเชียงใหม่ถ้าอยากไป ถ้าไม่อยากไปก็จะอยู่เชียงใหม่ต่อไปจนตาย ท่านเอง 
ถ้าได้บรรลอุรหตัแล้วจะน�าธรรมไปแจกพระแจกชาวบ้าน ผมกข็อโมทนา แต่อย่าน�า 
กิเลสหรือธรรมเมาไปแจกเขานะ เพราะกิเลสและธรรมเมามีเกล่ือนแผ่นดินถิ่นที ่
สตัว์โลกอยู่อาศยั ไม่เคยมวีนับกพร่องขาดแคลน มธีรรมเท่านัน้บกพร่องขาดแคลน
ในหวัใจสตัว์โลก ทกุวนันีโ้ลกจงึเดอืดร้อนวุ่นวายหาความสงบสขุเยน็กายเยน็ใจไม่ได้  
ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นว่าทุกข์ว่าล�าบากยากเย็นเข็ญใจให้ฟัง แม้ในบ้านในเมืองที ่
นิยมกนัว่าเจริญ กไ็ม่พ้นทีจ่ะได้ยนิค�าบ่นทกุข์บ่นยากกนั เวลาท่านไปทางภาคอสีาน
จึงนิมนต์น�าธรรมสมบูรณ์ ธรรมไม่บกพร่องขาดแคลน ธรรมสงบเย็นปากเย็นใจ  
ไม่บ่น ไม่เดือดร้อนนอนคราง ไปแจกเขาบ้าง เขาจะได้โมทนาในการไปเยี่ยมเยียน
ญาตขิองท่าน ผมเวลานีก้�าลงัต่อสู้กบัธรรมเมา ยงัไม่สร่าง ยงัไม่หายเมา นัง่อยู่กเ็มา 
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ยืนอยู่ก็เมา เดินอยู่ก็เมา นอนอยู่ก็เมา นั่งสมาธ ิเดินจงกรมภาวนาอยู่ก็เมา กิเลส 
ตัวพาให้ประมาทมัวเมามันยังไม่ยอมลงจากบนบ่า บนหลัง บนคอ บนหัวใจ 
เคลือ่นไหวไปมาในทีใ่ดมแีต่ธรรมเมาเหล่านีอ้อกท�างานเพ่นพ่านเตม็กาย เตม็วาจา 
เต็มหัวใจ เมื่อไรจะหายเมายังไม่รู้ได้ ท่านไปภาคอีสานนิมนต์น�า มทนิมฺมทโน  
ธรรมยังความเมาให้สร่าง วฏฺฏปจฺเฉโท ธรรมตัดวัฏจิต ตณฺหกฺขโย ธรรมสิ้น
ตัณหา วิราโค ธรรมสิ้นราคะความก�าหนัดยินดี นิโรโธ ธรรมดับกิเลสทั้งปวง  
นพิพฺาน� ความดบัสนทิแห่งกิเลสสมมตุทิัง้มวล ไปแจกชาววดัและชาวบ้าน เขาจะได้ 
ดีใจโมทนาสาธุการ สมกับท่านจากเขาไปนาน นี่ท่านหลวงปู่แหวนสั่งหลวงปู่ขาว 
เวลาท่านหลวงปู ่ขาวจะกลับไปทางภาคอีสาน ส�าหรับองค์หลวงปู ่แหวนเอง 
ท่านไม่ไป ท่านจะอยู่บ�าเพญ็ให้ได้อรหตัเสยีก่อน อยากไปไหนท่านจงึจะไปหลงัจาก
สมหวังดังใจหมายแล้ว 

ท่านจงึนิมนต์หลวงปู่ชอบ หลวงปู่บตุรไปด้วย ทัง้สามองค์เดนิทางจากเชยีงใหม่
มุ่งหน้าไปภาคอสีานและเดนิทางไปกราบนมสัการหลวงปู่มัน่ทีว่ดับ้านหนองผอื นาใน  
โดยพักค้างคืนหน่ึงคืนระหว่างทาง บ�าเพ็ญจิตบ�าเพ็ญธรรมเพื่อบูชาพระคุณ 
หลวงปู่มั่นท่าน ขณะท�าความเพียรก็ร�าพึงในใจว่า “ป่านนี้หลวงปู่มั่นคงนั่งภาวนา 
มองดตูบัไตไส้พงุของพวกเราทะลปุรโุปร่งไปหมดแล้วก่อนทีเ่ราจะไปถงึท่าน เครือ่งใน 
ในตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือ ท่านหลวงปู่มั่นคงขยี้ขย�าด้วยญาณท่านหมดแล้ว”

เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นความจริงตามที่คิดไว้ พอไปถึงท่านก็เทศนากัณฑ์ใหญ่
เลยว่า “กลวัแต่คนอืน่จะเหน็ตบัไตไส้พงุของตวั แต่ตวัเองไม่สนใจดตูบัไตไส้พงุและ
จิตใจของตัวว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้น มัวเพลินดูเพลินฝันเพลินคิดแต่ภายนอก 
ไม่สนใจคิดเข้าภายในกายในจิตของตัวบ้าง จะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหน  
นกัปฏิบัตเิรา ผู้ปฏบิตัเิพือ่รู้หลกัความจรงิต้องดตูวัดใูจอนัเป็นมหาเหตกุ่อเรือ่งต่างๆ  
มากกว่าดูสิ่งภายนอกหรือส่ิงอ่ืนใด และแสดงวิธีรักษาปฏิบัติตัวปฏิบัติใจด้วย
ความระมัดระวังในอิริยาบถต่างๆ ด้วยความมีสติและปัญญา ระลึกรู้ไตร่ตรอง
ในเหตุการณ์ท่ีมาเกี่ยวข้องกับตนด้วยความไม่ประมาทและชินชากับสิ่งใดในแดน
สมมุติ ซึ่งล้วนเป็นแดนแห่งทุกข์และความเกิด-ตายของสัตว์โลกทั้งมวล”
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เมื่อพักผ่อน ฟังธรรมเคร่ืองร่ืนเริงจากหลวงปู่มั่นพอสมควร จึงเข้ากราบลา
หลวงปู่มั่น ออกเที่ยววิเวกกรรมฐานแถวบริเวณใกล้เคียงหลวงปู่มั่นพักอยู่ เช่น  
บ้านโคกมะนาว บ้านกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร บ�าเพ็ญเพียรอยู่แถวๆ นั้นเป็น
เวลาหลายเดือน จึงเริ่มพาพระเณรออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิม

เม่ือท่านกลบัไปถงึปิตภุมู ิคอืสถานทีเ่กิดทีอ่ยู่เดมิของท่าน ประชาชนญาตพิีน้่อง
พอทราบว่าท่านกลบัมาเยีย่ม ต่างกพ็ากนัดใีจราวกบัจะเหาะจะบนิไปตามๆ กนั และ
พร้อมกนัอาราธนาให้ท่านโปรดเมตตาจ�าพรรษาทีน่ัน้ ท่านกร็บันมินต์และสร้างทีพั่ก
ขึ้นจ�าพรรษาท่ีบ้านบ่อชะเนง ซึ่งเป็นบ้านของท่านเองหนึ่งพรรษา พอออกพรรษา
แล้วกล็าญาตโิยมกลบัมาจงัหวดัสกลนครตามเดมิ และท่องเทีย่วไปตามอ�าเภอต่างๆ 
ที่มีป่ามีเขาเหมาะกับการบ�าเพ็ญสมณธรรม เช่น เที่ยวตามชายเขาภูพาน ภูเหล็ก 
อ.สว่างแดนดิน เป็นต้น จ�าพรรษาที่บ้านหนองหลวงบ้าง ที่ถ�้าเป็ดบ้าง ที่บ้านหวาย
สะนอยบ้าง ที่บ้านชุมพลบ้าง ในเขตอ�าเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตามอัธยาศัย 
มีพระเณรติดตามพอประมาณ เพราะท่านห้ามไม่ให้ติดตามไปมาก ไม่สะดวกแก่
การพักบ�าเพ็ญและการโคจรบิณฑบาต เนื่องจากท่านชอบไปพักตามหมู่บ้านเล็กๆ 
ราว ๕-๖-๗ หลังคาเรือนเท่านั้น เพราะสะดวกแก่สมณธรรม ไม่วุ่นวายด้วยฝูงชน
พระเณรเข้าๆ ออกๆ ดังหมู่บ้านและวัดใหญ่ๆ ที่เคยผ่านมา

หลวงปู่ขาวท่านชอบรกัษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมา ครัง้หนึง่ท่านพกัอยู่ภูเขา
แถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นท่ีชุกชุมด้วยไข้มาลาเรีย หลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่ม
ไข้จับสั่นขึ้นในทันทีทันใด ผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆ หาความอบอุ่นไม่มีเลย  
ท่านจึงสั่งให้งดการบ�าบัดหนาวทางภายนอก จะบ�าบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่ 
เคยได้ผลมาแล้ว และส่ังให้พระหลีกจากท่านไปให้หมด ให้รอจนกว่ามองเห็น 
บานประตกูระต๊อบกฎุเีลก็ๆ เปิดเมือ่ไรค่อยมาหาท่าน เมือ่พระไปกนัหมดแล้ว ท่านก็ 
เริม่ภาวนาพจิารณาทกุขเวทนาดงัทีเ่คยพจิารณามา ทราบว่าเริม่แต่เก้านาฬกิา คอื 
สามโมงเช้า จนถงึบ่ายสามโมงจงึลงกนัได้ ไข้กส็ร่างและหายไปแต่บดันัน้ จติกร็วมลง 
ถึงฐานและพักอยู่ราวสองชั่วโมงเศษ จนร่วมหกโมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนา
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ด้วยความเบากายเบาใจ ไม่มอีะไรมารบกวนอกีเลย ไข้กห็ายขาด จติกป็ราดเปรือ่ง
ลือเลื่องในองค์ท่าน และอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบัน

ท่านเป็นพระทีอ่าจหาญเฉยีบขาดทางความเพียรมาก ยากจะหาผู้เสมอได้ 
องค์หนึ่ง แม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้ว แต่การท�าความเพียรยังเก่งกล้า
สามารถเสมอมามิได้ลดละ เดินจงกรมแต่ละครั้งตั้งห้าหกชั่วโมงจึงหยุดพัก 
แม้แต่พระหนุ่มๆ ยงัสู้ท่านไม่ได้ นีแ่ลความเพยีรของปราชญ์ ท่านต่างกบัพวกเรา
อยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียว ประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศ
กว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆ คิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระ

การจ�าพรรษา บางปีท่านจ�าที่ภูเขาองค์เดียว โดยอาศัยชาวไร่เพียงสองสาม
ครอบครัวเป็นท่ีโคจรบิณฑบาต ท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของ
นักบวชเพื่อปฏิบัติธรรม วันคืนหนึ่งๆ เต็มไปด้วยความเพียร ไม่มีภารกิจการใดๆ 
เป็นเคร่ืองกงัวล เวลาเป็นของตวั ความเพยีรเป็นของตวัทกุๆ อริยิาบถ จติใจกบัธรรม 
เป็นของตัวในอิริยาบถทั้งปวง ไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจาก
ปกติเดิม วันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มี
คณุค่ามากจนหาอะไรเทยีบมไิด้ ท่านว่าตอนท่านจ�าพรรษาองค์เดยีวทีภู่เขาแห่งหนึง่ 
เขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกัน ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสามสี่ร้อยเส้น  
ที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก เช่น เสือ ช้าง กระทิง วัวแดง อีเก้ง หมู กวางต่างๆ เวลา
กลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่าน้ีร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆ บริเวณ 
ที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืน บางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆ ที่อยู่ท่านมาก 
ท่านเองรู้สึกเพลดิเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขา

ปีท่านเข้าไปจ�าพรรษาอยู่องค์เดยีวในภเูขาลกูนี ้แต่จ�าไม่แน่ว่าเป็น พ.ศ. เท่าไร 
จ�าได้แต่เพยีงว่าท่านจ�าพรรษาท่ีนัน่หลงัจากท่านอาจารย์มัน่มรณภาพแล้วไม่นานนกั  
ท่านว่าในพรรษาน้ันเวลาท�าสมาธิภาวนา ปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและ
แสดงสัมโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษา การท�าข้อวัตรในบริเวณถ�้าที่พัก 
จ�าพรรษา ตลอดการจดับรขิารต่างๆ ไม่ถกูต้องประการใด ท่านได้ตกัเตอืนอยู่เสมอ  
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พรรษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลา ท่านมาแสดง
ประเพณีของพระธุดงค์ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่า “ธุดงควัตรต่างๆ ควรรักษา
ให้ถูกต้องตามท่ีพระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคล่ือนคลาด และยกธุดงควัตร
สมยัทีท่่านพาหมู่คณะปฏบิตัเิวลามชีวีติอยู่ขึน้แสดงซ�า้อกีเพือ่ความแน่ใจว่าทีผ่มพา 
หมู่คณะด�าเนินตลอดวันสิ้นอายุของผม ก็เป็นธุดงควัตรที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัย  
จึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่ และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนา
เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใด แต่เป็น
สมบตัขิองผู้รกัใคร่สนใจปฏบิตัทิกุๆ คนทีมุ่่งประโยชน์จากศาสนา พระพทุธเจ้าและ 
พระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้ส�าหรับโลกเลย  
อย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกท้ังหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย  
จะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็นเรื่องของเราเป็นรายๆ ไป มิได้เกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ท่านมาปฏบิัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่าน
โดยเฉพาะ การปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกัน ฉะนั้น 
จงท�าความระมัดระวังการปฏบิัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรม

ท่านเองกก็�าลงัจะเป็นอาจารย์ของคนจ�านวนมาก จงึควรท�ากรยุหมายทีถ่กูต้อง 
ดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ผู้ด�าเนินตามจะไม่ผิดหวัง  
ความเป็นอาจารย์คนนัน้ส�าคญัมาก จงึควรพจิารณาด้วยด ีอาจารย์ผดิเพียงคนเดยีว  
อาจพาให้คนอ่ืนๆ ผิดไปด้วยเป็นจ�านวนมากมาย อาจารยท์�าถูกเพียงคนเดียว  
ก็สามารถน�าผู้อ่ืนให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกัน ท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ความเป็นอาจารย์ของคนจ�านวนมากให้รอบคอบเพือ่คนอืน่จะมทีางเดนิโดยสะดวก
ราบรื่นไม่ผิดพลาดเพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอน ค�าว่า “อาจารย์” ก็คือ 
ผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการ ควรให้ผู้อาศัย
ยึดเป็นหลักด�าเนินได้ ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาด เพราะขาดการ
พิจารณาไตร่ตรองก่อนแสดงออกมา พระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้น 
มิได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้น แต่ทรงเป็นศาสดา 
ของโลกอยู่ทุกอิริยาบถ ทรงสีหไสยาสน์คือนอนตะแคงข้างขวาก็ดี ประทับนั่งก็ดี 
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ประทบัยนืกด็ ีเสดจ็ไปในทีต่่างๆ แม้ทีส่ดุเสดจ็ภายในวดักด็ ีล้วนเป็นศาสดาประจ�า
พระอาการอยู่ทกุๆ อริยิาบถ พระองค์ไม่ทรงท�าให้ผดิพลาดจากความเป็นศาสดาเลย  
ผู้มีสตปัิญญาชอบวนิจิฉยัไตร่ตรองอยู่แล้ว ย่อมยดึเป็นคตติวัอย่างเครือ่งพร�า่สอนตน 
ได้ทุกๆ พระอาการท่ีทรงเคลื่อนไหว อย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละ
มรรยาทเหมือนโลกทั้งหลายที่ชอบท�ากิริยาต่างๆ จากคนๆ เดียวในสถานที่ต่างๆ 
อยู่ทีห่นึง่ประพฤตติวัอย่างหนึง่ ไปอยู่ทีห่นึง่ประพฤตติวัอกีอย่างหนึง่ ไปอยู่ในทีอ่กี
แห่งหนึง่แสดงกิรยิาอาการอย่างหนึง่ เป็นลกัษณะเปรตผ ีทัง้เป็นคนดทีัง้เป็นคนชัว่
ทั่วทุกทศิไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่น

ส่วนพระพุทธเจ้ามิได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมา แต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุก 
พระอริิยาบถตลอดวนันพิพาน แต่ละพระอาการทีแ่สดงออกทรงมศีาสดาประจ�ามไิด้
บกพร่องเลย ใครจะยึดเป็นสรณะคือหลักพึ่งพิงเพื่อด�าเนินตามเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้น  
โดยไม่เลอืกว่าเป็นพระอริยิาบถหรอืพระอาการใด จงึสมพระนามว่าเป็นศาสดาของ
โลกทัง้สาม แม้ขณะจะเสดจ็นพิพานกท็รงสหีไสยาสน์นพิพาน มไิด้นอนทึง้เนือ้ทึง้ตวั
กลัวความตายร่ายมนต์บ่นเพ้อไปต่างๆ ดังที่โลกเป็นกันมาประจ�าแผ่นดิน แต่ทรง 
สหีไสยาสน์นพิพาน ส่วนพระทยักท็รงท�าหน้าทีน่พิพานอย่างองอาจกล้าหาญราวกบั
จะทรงพระชนม์อยู่กบัโลกตัง้กปัตัง้กลัป์ ความจรงิคอืทรงประกาศความเป็นศาสดา
ของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติ ทรงถอยเข้าถอยออก 
จนควรแก่กาลแล้วจึงเสด็จปรินิพพานไปแบบศาสดาโดยสมบูรณ์ ไม่ทรงเยื่อใยกับ
สิง่ใดๆ ในสามภพ นัน่แลศาสดาของโลกทัง้สาม ท่านทรงท�าตวัอย่างเป็นแบบฉบบั
ของโลกตลอดมาแต่ขณะตรสัรู้จนวนัเสดจ็ปรนิพิพาน ไม่ทรงลดละพระอาการใดๆ 
จากความเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาท�ากัน ทรงปฏิบัติหน้าที่
โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้าย จึงควรน้อมน�าตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติด�าเนิน 
แม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบศาสดาทุกๆ กระเบียด แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่
มีครูสั่งสอนบ้าง ไม่เคว้งคว้างเหมือนเรือที่ลอยล�าอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้
ทอดสมอ การปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้น ย่อมไม่มี
จดุหมายว่าจะถงึฝ่ังแห่งความปลอดภยัหรอืจะเป็นอนัตรายด้วยภยัต่างๆ ไม่มอีะไร
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เป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับ ย่อมไม่สามารถแล่นไปถึง 
ทีห่มายได้และยงัอาจลอยไปตามกระแสน�า้และเป็นอนัตรายได้อย่างง่ายดายฉะนัน้ 
หลักธรรมวินัยมีธุดงควัตรเป็นต้น คือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัย 
จงยึดให้มั่นคง อย่าโยกคลอนหว่ันไหว ผู้คอยด�าเนินตามซึ่งมีจ�านวนมากที่ยึดเรา
เป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตาม

ธดุงควตัรคอืปฏปิทาอนัตรงแน่วไปสู่จดุหมายโดยไม่มปีฏปิทาใดเสมอเหมอืน 
ขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญา ศรัทธา ความเพียรพยายามด�าเนนิตามเถิด ธรรมที่ 
มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของธุดงค์ที่ประทานไว้ จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาแล 
อปุสรรคใดๆ กดีขวางได้ เพราะธดุงควตัรเป็นทางเดยีวทีพ่าให้พ้นทกุข์ ไม่เป็นอย่างอืน่  
จึงไม่ควรท�าความเคลือบแคลงสงสัย และธรรมนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องด�าเนิน 
เข้าสู่ความดบัทกุทัง้หลายด้วย พระทีม่คีวามรกัชอบในธดุงควตัรคอืผู้มคีวามรกัชอบ
และจงรักภักดีต่อพระศาสดาผู้เป็นบรมครู พระผู้มีธุดงควัตรเป็นเครื่องด�าเนินคือ 
ผู้มฝ่ัีงมีฝา มศีาสดาเป็นสรณะในอริยิาบถทัง้ปวง อยู่ทีใ่ดไปทีใ่ดมธีรรมคอยคุ้มครอง
รกัษาแทนศาสดา ไม่ว้าเหว่เร่ร่อนคลอนแคลน มหีลกัใจเป็นหลกัธรรม มหีลกัธรรม
เป็นดวงใจ หายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กบัใจ ผู้นีค้อืผู้มรีาตรเีดยีวอยู่กบัธรรม ไม่หวัน่ไหวเอนเอยีง ส�าหรบัท่านเองไม่มอีะไร
วิตกก็จริง แต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมาย จึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชน
ที่คอยเดินตามหลังบ้าง เขาจะได้มีความอบอุ่นในปฎิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็น 
เครื่องด�าเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นย�าไม่มีผิดพลาดดังนี้” ท่านสอนผม

ท่านเล่าว่า เพยีงนอนตืน่ผดิเวลาบ้างเล็กน้อย ท่านพระอาจารย์มัน่ยงัมาเตอืนว่า  
“อย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าธรรมตัวเองคือวัฏฎะ ธาตุขันธ์เป็นผลของวัฏฏะมาดั้งเดิม  
ควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้ อย่าปล่อยตามขันธ์จนเกินไป ผิดวิสัยของพระ 
ทีเ่ป็นเพศไม่นิง่นอนใจ การหลบันอนของนกัปราชญ์ ท่านเพยีงเพือ่บรรเทาธาตขุนัธ์
ไปชัว่ระยะเท่านัน้ ไม่ได้หวงัความสขุความส�าราญอะไรจากการระงบัความอ่อนเพลยี
ทางธาตุขันธ์น้ันเลย พระนอนตามแบบพระจริงๆ ต้องระวังตัวเพ่ือจะตื่นเหมือน 
แม่เน้ือนอน ซึง่มสีตริะวงัตวัดกีว่าปกตเิวลาเทีย่วหากิน ค�าว่าจ�าวดั กค็อืความระวงั
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ตัง้สตหิมายใจจะลกุตามเวลาทีก่�าหนดไว้ตอนก่อนนอน มไิด้นอนแบบขายทอดตลาด 
ดงัสนิค้าทีห่มดราคาแล้วตามแต่ลกูค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตน  
พระทีน่อนปล่อยตวัตามใจชอบมใิช่พระศากยบตุรพุทธบรษัิท ผู้รกัษาศาสนาให้เจรญิ 
ในตนและผู้อื่น แต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรม จะตีราคาเอาเอง 
การจ�าวัดของพระท่ีมีศีลวัตร ธรรมวัตร ต้องมีก�าหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลา
ก่อนหลบั และระวงัตวัอยู่ตามวสิยัของพระผู้ก�าลงัจ�าวดัคอืหลบันอน พอรู้สกึตวัต้อง
รีบลุกขึ้นทันที ไม่ซ�้าซาก อันเป็นลักษณะคนขี้เกียจ นอนตื่นสาย และตายจมอยู่ใน 
ความประมาทไม่มวีนัรู้สกึตวั การนอนแบบนีเ้ป็นลทัธขิองสตัว์ตวัไม่มคีวามหมายใน
ชวีติของตวั และเป็นนสิยัของคนเกยีจคร้านผลาญสมบตั ิไม่มงีอกเงยขึน้มาได้ ไม่ใช่
ทางของศาสนา จงึไม่ควรส่งเสรมิ จะกลายเป็นกาฝากขึน้มาในวงศาสนาและพระธดุงค์ 
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเรื่องท�าลายตัวเอง ดังกาฝากท�าลายต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นแล 

ท่านควรขบคดิค�าว่า จ�าวดั กบัค�าว่า นอน ซึง่เป็นค�าทัว่ๆ ไปเทยีบกนัด ูจะเห็น
ว่าผิดกันและมีความหมายต่างกันอยู่มาก ระหว่างค�าว่า จ�าวัด ของพระศากยบุตร 
กับค�าว่า นอน ของคนและสตัว์ทัว่ไป ดงัน้ันความรู้สกึของพระศากยบตุรทีจ่ะปลงใจ
จ�าวัดแต่ละคร้ังจึงควรมีความส�าคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆ จะสมชื่อว่า 
ผู้ประคองสต ิผู้มปัีญญาคดิอ่านไตร่ตรองในทกุกรณ ีไม่สกัว่าคดิ สกัว่าพดู สกัว่าท�า  
สักว่านอน สักว่าตื่น สักว่าฉัน สักว่าอิ่ม สักว่ายืน สักว่าเดิน สักว่านั่ง สักเป็นอาการ
ปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระศากยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง 

ในวงปฏิบัติโดยมากมักเข้าใจกันว่า พระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลาย
นิพพานไปแล้ว สาบสูญไปแล้ว ไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเอง 
เสียแล้ว ก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้ เป็นธรรมของ
ท่านผู้ใดขุดค้นข้ึนมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่า? และพระธรรมตั้งตัวอยู่ 
ได้อย่างไร ท�าไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเล่า? ความจริง พุทธะกับสังฆะ ก็คือใจ 
ดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติ จะให้
ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับ
สมมุติ มิได้อยู่ใต้อ�านาจแห่งความตาย มิได้อยู่ใต้อ�านาจแห่งความสาบสูญ มิได้
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อยู่ใต้อ�านาจแห่งการหมดความหมายใดๆ พุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดี ธัมมะจึงคือ
ธมัมะอยู่โดยด ีและสงัฆะจงึคอืสงัฆะอยู่โดยด ีมไิด้สัน่สะเทอืนไปกบัความส�าคญัใดๆ  
แห่งสมมุติที่เสกสรรท�าลายให้เป็นไปตามอ�านาจของตนฉะนั้น การปฎิบัติด้วย 
ธมัมานุธมัมะจงึเป็นเหมอืนเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลาที่
มธีมัมานธุมัมะภายในใจ เพราะการรู้พทุธะ ธมัมะ สงัฆะ โดยหลกัธรรมชาตจิ�าต้อง
รู้ข้ึนทีใ่จซึง่เป็นทีส่ถติแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสดุส่วน ไม่มภีาชนะใดยิง่ไปกว่าดงันี”้

นีเ้ป็นโอวาททีท่่านอาจารย์มัน่มาเตอืนท่านในสมาธภิาวนา ในเวลาท่านเหน็ว่า 
หลวงปู่ขาวอาจท�าอะไรผิดพลาดไปบ้าง เช่น การปฏิบัติธุดงควัตรไม่ถูกไม่สนิท
กับธรรมเป็นบางข้อหรือบางประการ และการจ�าวัดตื่นผิดเวลา ความจริงท่านว่า  
ท่านอาจารย์มั่นมิได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านท�าผิดโดยถ่ายเดียว แต่ท่าน 
เตือนโดยเห็นว่าหลวงปู่ขาวจะมีส่วนเก่ียวข้องกับหมู่คณะ ทั้งพระเณรและ
ประชาชนจ�านวนมากในวาระต่อไป ท่านจึงเตือนไว้เพ่ือหลวงปู่ขาวจะได้
ตระหนักในข้อวัตรต่างๆ ต่อไปด้วยความเข้มแข็ง เพ่ือถ่ายทอดแก่บรรดา
ประชาชนพระเณรที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัว ดังองค์ท่าน
อาจารย์มัน่เคยพาหมู่คณะด�าเนนิมาแล้ว ท่านว่าการวางบรขิาร เช่น บาตร กาน�า้ 
สบง จีวร หรือบริขารอื่นๆ ที่ใช้ในส�านัก ต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เช่น ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น ถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอย ต้องเก็บไปซักฟอกให้
สะอาดจงึน�ามาใช้อกี หลงัจากใช้แล้วต้องพบัเกบ็ไว้เป็นทีเ่ป็นฐาน ไม่ทิง้ระเกะระกะ 
ถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่นมาแทรก พอตกกลางคืน เวลาท�าสมาธิ
ภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้

ท่านพักอยู่ถ�้าดังกล่าวในพรรษานั้นเพียงองค์เดียว กลางคืนจะปรากฏท่าน
อาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางนิมิตภาวนา แม้กลางวันเงียบๆ เวลานั่งภาวนา 
ในบางวนัยงัเหน็ท่านมาเยีย่มเช่นเดยีวกบักลางคนื ท่านว่าท่านสนกุเรยีนถามปัญหา
ต่างๆ กับท่านจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง เพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่ว
ว่องไวมากและได้ความชดัเจนหายสงสยัทกุๆ ข้อไป ปัญหาบางอย่างเพียงแต่ร�าพึง
สงสยัตามก�าลงัโดยมไิด้นกึถงึท่านเลย พอตกกลางคนืเข้าทีภ่าวนา ท่านกม็าอธบิาย
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ให้ฟังเสียแล้ว โดยยกข้อท่ีเราสงสัยข้ึนอธิบายให้เราฟังราวกับได้เรียนท่านไว้แล้ว 
ท่านว่าแปลกและอศัจรรย์มาก แต่พดูให้ใครฟังไม่ได้ เดีย๋วเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้า 
แต่ธรรมเครือ่งแก้กิเลสชนดิต่างๆ โดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธภิาวนาโดยล�าพงั 
และเกิดจากทางนิมิต มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้น มาเตือนให้อุบายและแสดงธรรม 
สัง่สอนโดยสม�า่เสมอ อนัเป็นการส่งเสรมิสตปัิญญาให้คดิอ่านไตร่ตรองมใิห้ประมาท

ท่านว่าพรรษาที่จ�าอยู่ในถ�้าแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวนี้ท�าให้เกิดอุบายต่างๆ ที่
แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ผิดที่ทั้งหลาย
อยู่มาก เป็นผู้มรีาตรเีดยีวด้วยความรืน่เรงิอยู่กบัธรรมในอริยิาบถต่างๆ ยนื เดนิ นัง่ 
นอน เตม็ไปด้วยธรรมปีต ิระหว่างสนัตธิรรมทีม่เีป็นฐานเดมิประจ�าความบรสิทุธิใ์จ  
และธรรมประเภทต่างๆ ท่ีผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจ แล้วแสดงความหมายไปในแง่
ต่างๆ กัน ท�าให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ย
และน�้า มีอากาศเป็นท่ีเหมาะสม คอยชโลมให้ล�าต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมัน 
สดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น ท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมความสงบ
ร่มเย็น ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวมั่วสุมกับสิ่งใดแล้ว ก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันธ์เรา
นีเ่อง ไม่จ�าต้องดิน้รนหาความสขุในทีอ่ืน่ภพอืน่ซึง่เป็นการวาดภาพหลอกตวัเอง 
ให้เกิดความทะเยอทะยานเสรมิตณัหาสมทุยัอนัเป็นเชือ้แห่งทกุข์เข้ามาเผาลน
ตัวเองให้เกิดความทุกข์ล�าบากไปเปล่าๆ เพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่
กบัใจนัน้เป็นความสขุทีพ่อกบัตวัแล้ว โลกนีท้ัง้โลกและโลกอืน่ๆ ไม่มปีระมาณ
ในสงสารราวกับไม่มีอยู่ ส่ิงที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏ
ครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะน�ามาเทียบมาวัดได้ เพราะจิตกับ 
อัจฉริยธรรมที่ครองกันอยู่มิใช่สมมุติ จึงไม่เป็นฐานะจะน�ามาเทียบกัน

พอออกพรรษาแล้ว คณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปัฎฐากรักษาท่านก็พากันไป
อาราธนานมินต์ท่านลงมา และอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสัง่สอนตามหมู่บ้านแถบ
อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ท่านจ�าตอ้งลงมาทั้งที่อาลัยเสียดายสถานที่ 
แห่งนั้น ไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆ เมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้ว  
ได้โอกาสท่านกอ็อกเทีย่วธดุงคกรรมฐานไปตามอธัยาศยั โดยข้ามไปทางฝ่ังแม่น�า้โขง 
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ของประเทศลาวบ้าง ข้ามมาฝั่งไทยเราบ้าง แล้วเที่ยวบ�าเพ็ญอยู่แถบอ�าเภอ
บึงกาฬ อ�าเภอโพนพิสัย ซึ่งมีป่ามีเขามาก ที่นั้นเรียกว่าดงหม้อทอง และมีท�าเลด ี
เหมาะกับการบ�าเพ็ญอยู่หลายแห่ง มีหมู่บ้านที่ไปตั้งใหม่อยู่ไม่กี่หลังคาเรือน  
เขาอาราธนาท่านให้อยู่จ�าพรรษาเพื่อโปรดเขา ซึ่งเป็นสถานที่สบกับอัธยาศัย  
ท่านจึงตกลงจ�าพรรษาที่นั่น

ตอนทา่นพักบ�าเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอ�าเภอโพนพิสัยนั้น ท่านว่าท่าน
เพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ด้วยความเมตตาเขามาก มีไก่ป่า ไก่ฟ้า 
นกนานาชนิด มีนกเงือก นกยูง เป็นต้น และเม่น อีเห็น อีเก้ง หมู กวาง ลิง ค่าง บ่าง 
ชะนี หมาป่า เสือโคร่ง เสือดาว ช้าง กระทิง วัวแดง ซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับ
ทีท่ัง้หลาย เทีย่วมาเป็นฝงูๆ โขลงๆ ทัง้กลางวนักลางคนืจะได้ยนิเสยีงสตัว์เหล่านัน้ 
ส่งเสยีงร้องลัน่สนัน่ป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอ บางวนัเวลาออกไปบณิฑบาตกย็งั 
พบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าท่านไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลย  
ด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสัยของมัน ท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้า 
ท่านไป ซึง่เป็นทีโ่ล่งพอสมควร ดกูารก้าวเดนิของมนัรู้สกึสวยงามมาก ขณะทีพ่บกนั 
ทีแรก มันช�าเลืองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลย  
ดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนัก แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่ 
มีสติดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆ เฉพาะท่านเองก็ไม่ 
นึกกลัวมัน เพราะเคยได้เห็นมันมาบ้าง และเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไป
เสยีแล้วเวลาพกัอยู่ในทีต่่างๆ เรือ่ยมา ซึง่โดยมากมกัมสีตัว์พรรค์นีป้ระจ�าอยู่เสมอ
ในที่บ�าเพ็ญนั้นๆ จึงไม่นึกกลัว

คืนวันหนึ่ง ท่านก�าลังน่ังอบรมกรรมฐานแก่พระที่จ�าพรรษาด้วยกันราว 
สามสี่องค์ ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโตสามตัวลายพาดกลอนดังกระหึ่มๆ ขึ้นข้างๆ 
บริเวณที่พักแห่งละตัว จากน้ันก็ได้ยินเสียงค�ารามขู่เข็ญกันบ้าง เสียงกัดกันบ้าง  
แล้วกเ็งยีบหายไป เดีย๋วกไ็ด้ยนิเสยีงขู่เขญ็และกดักนัขึน้อกีข้างๆ ทีพ่กันัน่แล ทแีรก 
ได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พัก นึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่น 
หายเงียบไปแล้ว เพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่ง แต่ที่ไหนได้ จากการหายเงียบไป
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ได้พักหนึ่งเท่าน้ัน ประมาณสามทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณศาลาเล็กๆ  
ทีพ่ระก�าลงันัง่สมาธฟัิงการอบรมธรรมอยู่ ซึง่สงูประมาณเมตรกว่านดิหน่อยเท่านัน้ 
และส่งเสียงกระหึ่มค�ารามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆ นั้น จนท่านต้องตะโกน
บอกว่า

“เฮ้ย สามสหาย อย่าพากนัส่งเสยีงอือ้องึนกัซ ิพระท่านก�าลงัเทศน์และฟังธรรมกนั  
เดีย๋วเป็นบาปตกนรกหลมุฉบิหายกนัหมดนะ จะว่าไม่บอก เพราะทีน่ีไ่ม่ใช่ทีเ่อด็ตะโร
โฮเฮกนันีน่า จงพากนัไปเทีย่วร้องครางทีอ่ืน่ ทีน่ีเ่ป็นวดัของพระทีท่่านชอบความสงบ  
ไม่เหมอืนพวกแก ไปเสยี พากนัไปร้องทีอ่ืน่ตามสบาย ไม่มใีครไปยุ่งกบัพวกแกหรอก  
ที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บ�าเพ็ญธรรม ท่านจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึงนัก”

พอได้ยนิเสยีงพระท่านร้องบอก กพ็ากนัสงบอารมณ์ไปพกัหนึง่ แต่ยงัพอได้ยนิ 
เสียงเกี้ยวพาราสีกันซุบซิบอู๋อ๋ีเบาๆ อยู่ใต้ถุนศาลา อันเป็นลักษณะบอกกันว่า 
พวกเราอย่าส่งเสยีงดงักนันกัซ ิพระท่านร�าคาญและร้องบอกมานัน่ไงล่ะ ท�าเสยีงเบาๆ  
หน่อยเถอะเพื่อน เดี๋ยวเป็นบาปข้ีกลากขึ้นหัวนะ แล้วก็หยุดไปพักหนึ่ง ต่อไปก็มี
เสียงครวญครางและกัดกันขึ้นอีก ไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามค�าท่านบอก และพากัน
เหมาใต้ถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หวัค�่าจนสองยาม พระทีน่ั่งท�าสมาธิ
ภาวนากนับนศาลาหลงัจากฟังการอบรมธรรมแล้ว กท็�าด้วยความไม่สนทิใจเพราะ
กลัวเสือจะพากันโดดขึ้นมาภาวนาด้วย เนื่องจากขณะนั้นเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ยัง
ส่งเสยีงขู่เขญ็ค�ารามและกดักนัอยู่ใต้ถนุศาลานัน้ด้วย จนถงึหกทุ่มจงึเลกิจากกนัไป 
พระก็ลงไปที่พักของตน เสือก็เข้าป่าไป 

คนืนัน้เป็นความประหลาดเป็นพเิศษนบัแต่เทีย่วธดุงคกรรมฐานมาหลายปี และ
เคยเทีย่วไปสถานทีต่่างๆ หลายแห่งหนต�าบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆ มากต่อมาก 
แต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหาย 
ผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานาน เพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเอง ตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัว
คนตามสญัชาตญาณ แม้จะเป็นสตัว์ทีม่อี�านาจท�าให้คนขยาดครัน่คร้ามอยู่บ้างกว่า
สตัว์อืน่ๆ แต่เสอืย่อมกลวัและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลวัเสอืและหาทีห่ลบซ่อน 
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แต่เสอืสามตวันีน้อกจากไม่กลวัคนแล้ว ยงัพากนัมาแอบยดึเอาใต้ถนุศาลาหลงัเลก็ 
ที่พระยังชุมนุมกันอยู่ข้างบนเป็นท่ีเล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือน
มนษุย์ทัง้หลายเลย จงึเป็นเรือ่งอศัจรรย์ทีส่ตัว์ไม่เคยรู้เรือ่งกบัศลีธรรมเหมอืนมนษุย์ 
ทั้งหลาย แต่กิริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนั้นราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบ 
ศลีธรรมด ีและปฏบิตัศิลีธรรมเช่นเดยีวกบัมนษุย์ทัง้หลายด้วย จงึไม่แสดงท่าทางให้
พระท่านกลวั นอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเอง ซึง่กท็ราบกิรยิาท่าทางของกนัและกนั 
อยู่แล้วท่านว่า ฟังท่านเล่าแล้วขนลกุ กลวับ้าอยู่คนเดยีวทัง้ทีเ่รือ่งกผ่็านไปนานแล้ว 
เรื่อของคนไม่เป็นท่าก็เป็นอย่างนี้เอง แม้ท่านแสดงเรื่องต่างๆ อันเป็นคติธรรมให้
ฟังก็ตาม แต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟังเพื่อยึดเป็นคติได้เลย แต่จะดันไปเฉพาะ
เส้นทางสายไม่เป็นท่าของตนนั่นแล ดังผู้เขียนแสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้า
ท่านในเวลาฟังค�าบอกเล่านัน่แล นอกจากนัน้ยงัมาประกาศขายความขีข้ลาดของตวั 
ในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะเข้าอีก ซึ่งนับว่าเลวพอใช้ อ่านแล้วกรุณาระวัง 
อย่าให้เรื่องท�านองนี้แทรกสิงเข้าไปสู่จิตใจได้ จะกลายเป็นคนข้ีขลาดไม่เป็นท่าไป
อีกหลายคน

ท่านเล่าว่าคืนวันน้ันพระท่ีน่ังฟังการอบรมและท�าสมาธิภาวนาต่อไปหลังจาก 
การอบรมแล้ว ต่างมีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกางไปตามๆ กัน ที่ได้ยิน 
อาจารย์ใหญ่ทั้งสามตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ใต้ถุนในลักษณะ 
แผลงฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขา ท�าเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆ กัน  
จิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้ เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้งสามจะพากันโดดข้ึน
มาให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆ แต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สามตัวที่ไม่แสดง
โลดโผนเกินกว่าเหต ุอตุรโิดดข้ึนบนศาลาในเวลานัน้ ยงัรู้จกัฐานะของตวัของท่านบ้าง  
ไม่ก้าวก่ายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตน แสดงเพียงเบาะๆ พอหอมปากหอมคอ 
แล้วก็เลิกรากันไป นับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลย

ส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้น ก็คือท�าเลเที่ยวของสัตว์จ�าพวกนี้
และสตัว์อืน่ๆ เราดีๆ  นีเ่อง ไม่เว้นแต่ละคนืต้องมจี�าพวกใดจ�าพวกหนึง่เข้ามาจนได้  
เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจ�าพวก เนื่องจากป่าและเขาแถบนั้น 
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กว้างขวางมาก คนเดินผ่านเป็นวันๆ ก็ไม่พ้น สัตว์ชนิดต่างๆ ดังที่เขียนผ่านมาจึง 
มีมาก พวกช้างเป็นโขลงๆ หมูป่าเป็นฝูงๆ ซึ่งแต่ละโขลงละฝูงมีจ�านวนมากมาย
และไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนัก

ปีท่านจ�าพรรษาที่นั้น อุบายต่างๆ เกิดขึ้นโดยสม�่าเสมอ และต้องคอยเตือน 
พระเสมอไม่ให้ประมาทในการรกัษาธดุงควตัร เพราะอยู่ในท่ามกลางสิง่ทีค่วรระวงั 
หลายอย่างต่างๆ กนั โดยอาศยัธดุงควตัรเป็นเส้นชวีติจติใจ มธีรรมวนิยัเป็นทีฝ่ากเป็น 
ฝากตาย ใจจงึอยู่เป็นสขุ ไม่หวาดเสยีวสะดุ้งกลัวต่างๆ การขบฉนักน้็อยเพยีงเยยีวยา
ธาตุขันธ์ไปวันๆ เท่านั้น เพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพ่ิงตั้งใหม่ 
มีไม่กี่หลังคาเรือน ยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคง และเป็นความมุ่งหมายของท่าน 
ผู้หนกัแน่นในธรรมะจงึพงึฝึกฝนอดทนเพือ่ธรรมความอยู่สบายทางภายใน จงึไม่กงัวล 
ที่อยู่อาศัย อาหารบิณฑบาต ให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียร ยาแก้ไข้ 
กถ็อืความอดทนต่อสู้ด้วยความเพยีรทางสมาธภิาวนา โดยถอืเอาสตัว์ป่าชนดิต่างๆ 
เป็นเพื่อน และสักขีพยานว่าเขาก็มิได้เกิดมากับหยูกยาชนิดต่างๆ และคลอดที่ 
โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาผดุงครรภ์ แต่เขายังเป็นสัตว์ชนิด
ต่างๆ สบืต่อกนัมาได้เตม็ป่าเตม็เขา โดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสยีใจว่าตนขาดการ
บ�ารงุรกัษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาล ตลอดเครือ่งบ�ารงุต่างๆ ส่วนพระเป็น
มนุษยชาตแิละเป็นศากยบตุรพทุธชาตศิาสดาองค์ลอืพระนามสะเทอืนทัว่ไตรภพว่า
เป็นผู้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิ ด้วยพระขันติวิริยะ พระปัญญาปรีชาสามารถใน 
ทกุทาง ไม่มีค�าว่าจนตรอกอ่อนแอท้อถอย แต่พระเราจะมาถอยหลงัหลัง่น�า้ตาเพราะ
ความทุกข์ล�าบากเพียงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันธ์เท่านี้ ก็ต้อง
เป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะน�าตนและศาสนาไปไม่ตลอด นอกจากต้องเป็นผู้อาจหาญ 
อดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลายด้วยสติปัญญาหยั่งทราบไป
ตามเหตกุารณ์ทีม่าเกีย่วข้องเท่านัน้ ไม่มทีางเพือ่เอาตวัรอดหวงัจอดในทีป่ลอดภยัได้  
จติเมือ่ได้รบัการอบรมในทางทีถ่กูย่อมมคีวามรืน่เรงิในธรรม พอใจประคองตน 
ไปตามวิถีแห่งมรรคและผล ไม่มีการปลีกแวะ ไม่สร้างความอับจนไว้ทับถม 
ตวัเอง ปฏปิทากส็ม�า่เสมอ ไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาดทีพ่ึง่ทัง้ภายนอกภายใน 
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มใีจกับธรรมเป็นเครือ่งชโลมหล่อเลีย้งให้เกิดความอบอุ่นเยน็ใจ อยู่ทีใ่ดไปทีใ่ด 
ก็เป็นสุคโตแบบลูกศิษย์ตถาคต ไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจ 
พระธดุงคกรรมฐานทีมุ่่งต่อธรรม ท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี ้ท่านจงึอยู่ได้
ไปได้ ยอมอดยอมทนความล�าบากหวิโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิง่ทัง้ปวง  
มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจ

เรื่องสัตว์ต่างๆ ที่ชอบมาอาศัยพระ ท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริง
ได้เพียงไรบ้าง แต่ก่อนคิดเร่ืองสัตว์ป่า กรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อน ที่ชอบเข้าไป
อาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไป
ในวันหน่ึงๆ สุนัขและนก เป็นต้น ท่ีชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และ
ต้นไม้ให้สตัว์เหล่านีอ้าศยั เพราะมมีามากด้วยกนั อนัดบัต่อไปค่อยคดิไปถงึสตัว์ป่า
ชนิดต่างๆ ที่มักเข้าไปเที่ยวป้วนเปี้ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์ 
ท่านพักอยู่ ดังท่ีเขียนผ่านมามากพอดู ทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฎิปทา 
พระธดุงค์สายของท่านอาจารย์มัน่ ซึง่มเีรือ่งสตัว์มาอาศยัพระลงแฝงมาเสมอๆ ตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริง จึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็น
หลกัธรรมชาตใิห้ความร่มเยน็และเป็นธรรมแก่สตัว์โลกทกุชาตทิกุภาษา โดยทีส่ตัว์
ทุกๆ จ�าพวก ไม่จ�าเป็นต้องทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตาม แต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์
ยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจนั้นคือธรรมโดยธรรมชาติ ธรรมนั้นแสดงอาการ
ความสงบสุข ความร่มเย็น ความไว้วางใจ ความมีแก่ใจ ความเมตตา ความเอ็นดู
สงสาร ความมาเถดิอยู่เถิดไม่เป็นภัยแน่นอน เป็นต้น

การแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้ สัตว์ทุกจ�าพวกชอบและยอมรับกัน 
ทันทีโดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเขาเลย เพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของ 
คู่ควรกนัยิง่กว่าอ�านาจราชศกัดิใ์ดๆ ซึง่เป็นสิง่ปรงุแต่งและเสรมิกนัขึน้ ย่อมสลายไป 
ตามเหตุการณ์ไม่แน่นอน ดังน้ันสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมะคืออะไรก็ตาม  
แต่สิง่ทีช่อบและยอมรบัโดยธรรมชาต ิสตัว์ย่อมแสวงหาเอง ดงัสนุขัเข้าไปอาศยัวดั  
สตัว์ป่าเข้าไปอาศยัพระธดุงค์ เพราะธรรมคอืความเยน็ ความไว้วางใจ เป็นต้น  ทีส่ตัว์
เข้าใจว่ามีอยู่ในทีน่ัน้ จงึเสาะแสวงหาไปตามประสา แม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกบัธรรมเลย  
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ยงัรู้จกัสถานทีท่ีไ่ม่มภียั และชอบไปเทีย่วสนกุเฮฮาในทีเ่ช่นนัน้แต่โบราณกาลมาถงึ
ปัจจุบัน เพราะไปท�าที่อ่ืนไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้น เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่า  
ธรรมและสถานท่ีผู้บ�าเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไป จึงไม่ค่อย 
ระแวดระวังกัน และบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึง
หัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลย แม้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดี ความชั่ว คนดีคนชั่ว สัตว์ดีสัตว์ชั่ว ได้เช่นมนุษย์
ทัว่ไป จงึควรคดิและเหน็ใจผู้อืน่ทีร่กัสงวนสมบตัขิองตนบ้าง ไม่ปล่อยร้อยเปอร์เซนต์
ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถาน ยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัย 
คนละวรรคละตอนบ้าง ไม่คละเคล้ากนัไปเสยีหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใคร 
เพราะอะไรๆ ก็แบบเดียวกันเสียสิ้น

หลวงปู่ขาวชอบเทีย่วหาทีว่เิวกและเปลีย่นทีท่�าความเพยีรอยู่เสมอ ปกตกิ็ 
ชอบเทีย่วธดุงค์ไปตามป่าตามเขาอยู่แล้ว แล้วยังชอบเทีย่วเปลีย่นทีท่�าความเพยีร 
อยู่เรือ่ยๆ เช่น ไปพกัอยู่ทีน่ัน่เป็นปกตแิล้ว แต่เวลาเช้าไปท�าความเพยีรกลบัไป 
อยู่ที่หนึ่ง ตอนบ่ายๆ หรือเย็นก็เปลี่ยนไปท�าอีกแห่งหนึ่ง กลางคืนก็เท่ียวไป 
ท�าความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแล เปลี่ยนทิศทางบ้าง  
ไปใกล้บ้าง ไกลบ้าง ไปอยู่ในถ�้าอ่ืนจากถ�้าเดิมบ้าง ขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้าง 
ตามหินดานบ้าง ดกึๆ จงึกลับมาที่พัก ท่านให้เหตุผลส�าหรับนิสัยท่านว่า เวลา
ก�าลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลส การเปลี่ยนอุบายต่างๆ เช่นนั้น ปัญญามัก
เกิดขึน้เสมอ กิเลสตัง้ตวัไม่ตดิ เพราะถกูอบุายของสตปัิญญาตต้ีอนในท่าต่างๆ 
ให้หลุดลอยไปเป็นพักๆ ถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวท�าให้ชินต่อสถานที่ แต่กิเลส 
มิได้ชินกับเรา มันส่ังสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตาม  
เราจ�าต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่เพ่ือปลุกสติปัญญาอยู่
เสมอให้ทันกับกลมายาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มี
เวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลา ถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้น นอกนั้น 
เป็นเวลาท�างานของมนัเสยีสิน้ ดงันัน้การท�าความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและ 
ผัดเพีย้นเลือ่นเวลาอยู่ จงึท�าให้กิเลสตวัขยนัหวัเราะเอา การเปลีย่นสถานทีแ่ละ
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อุบายอยู่เสมอ จงึพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้าง ไม่ปล่อยให้มัน
รับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดยีวดงันี ้เหตผุลของท่านกน่็าฟังและเป็นคตไิด้ดสี�าหรับ
ผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย�า่ท�าลายเอาทุกๆ กรณีที่จิตไหวตัว

ท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ ภูวัว ภูลังกา และดงหม้อทอง เขตอ�าเภอเซกา 
อ�าเภอโพนพิสัย อ�าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และอ�าเภอบ้างแพง จังหวัด
นครพนม แถบนัน้มเีขามาก เช่น ภสูงิห์ ภวูวั และภูลังกา ซึง่ล้วนเป็นท�าเลดีๆ  เหมาะ
แก่การบ�าเพญ็ธรรมอย่างยิง่ แต่ห่างไกลหมู่บ้านมาก บณิฑบาตไม่ถงึ ต้องมคีนผลัด
เปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหาร ท่ีดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด มีเสือ 
ช้าง กระทงิ ววัแดง เป็นต้น พอตกบ่ายๆ และเยน็ จะได้ยนิเสยีงสตัว์เหล่านีร้้องสนัน่ 
หวั่นไหวไปทั่วทั้งป่า ผู้ไม่สละตายจริงๆ ยากจะอยู่ได้ เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษ
และไม่ค่อยกลัวคนด้วย บางคืนพระท่านเดินจงกรมท�าความเพียรไปมาอยู่ มันยัง
แอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลย แต่ไม่ท�าอะไร มันอาจสงสัยแล้วแอบ
ด้อมเข้ามาดูก็ได้ พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกต นึกประหลาดใจ ส่องไฟฉายไปดู 
ยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมี แม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรม 
ท�าความเพียรต่อไปได้ ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลย ทั้งนี้เพราะ
ความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือ จึงพออดทนท�าความเพียรต่อไปได้ บางวัน 
พอตกเย็น พระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งก�าลังพากัน 
ออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลๆ สามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่าง
ชัดเจนทั้งตัวเล็กๆ และตัวใหญ่ซึ่งก�าลังเร่ิมจะพากันออกเที่ยวหากิน ท่านว่าเวลา 
ดูช้างทัง้โขลงใหญ่ๆ ทีก่�าลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้น ท�าให้เพลินดูมัน
จนค�า่ไม่รู้ตัวก็มี เพราะสัตว์พรรค์นี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เอง

หลวงปู่ขาวท่านมคีวามเดด็เดีย่วมากดงัทีเ่ขียนผ่านมาแล้ว การนัง่ภาวนาตลอด
สว่าง ท่านท�าได้อย่างสบายไม่มอีะไรเป็นอปุสรรค กก็ารนัง่ภาวนาแต่หวัค�า่ยนัสว่าง
น้ันมิใช่เป็นงานเลก็น้อย ถ้าไม่เป็นผู้มใีจกล้าหาญกดัเหล็กกดัเพชรจรงิๆ จะท�าไม่ได้  
จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจ ดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอน
คณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์
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ท่านเองร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นผู้สิน้ภพสิน้ชาตอิย่างประจกัษ์ใจทัง้ทีย่งัครองขนัธ์อยู่  
ปล่อยขนัธ์เม่ือไรกเ็ป็น ปรม� สขุ� ล้วนๆ เมือ่นัน้ หมดความรบัผดิชอบกงัวลโดยสิน้เชงิ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ หลวงปู่เที่ยววิเวกจากที่จ�าพรรษาปีที่แล้ว คือ วัดป่าแก้วชุมพล 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มาทางอุดรธานี เที่ยววิเวกไปแถว อ.หนองบัวล�าภู และ
วัดถ�า้กลองเพล ซึง่เป็นป่าเป็นเขาอนัรกชฏัในสมยันัน้ ท่านเหน็ว่าเหมาะกบัอธัยาศยั
ในการอยู่และบ�าเพญ็สมณธรรม จงึพกับ�าเพญ็อยู่ทีน่ัน่เรือ่ยมาจนวาระสดุท้ายแห่ง
ชีวิตท่าน

ที่มีชื่อว่า “ถ�้ากลองเพล” ดั้งเดิมก่อนจะเป็นวัดถ�้ากลองเพลขึ้นให้ทราบกัน
ทัว่ไปอย่างกว้างขวางนัน้ ในถ�า้นัน้เคยมกีลองเพลใหญ่อยู่ประจ�าถ�า้หนึง่ลกู มขีนาด
ใหญ่โตมาก ส่วนจะมีมาแต่สมัยใดน้ันไม่มีใครทราบและบอกเล่ากันมาบ้างเลย  
คงจะมีมานานเป็นร้อยปีขึ้นไป จนกลองเพลนั้นมีความคร�่าคร่าผุพังแตกกระจัด 
กระจายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไปเองโดยไม่มีใครท�าลาย จ�าพวกนายพรานเที่ยวหา 
ล่าเน้ือ เวลามาพกันอนในถ�า้ยงัได้เอาเศษไม้ทีแ่ตกกระจดักระจายออกจากกลองเพล  
มาหงุต้มอาหารรบัประทานกนั ชาวบ้านใกล้เคยีงแถวนัน้จงึพากนัให้ชือ่ให้นามถ�า้นัน้ 
ว่าถ�้ากลองเพล คร้ันต่อมามีพระธุดงคกรรมฐานไปเที่ยวบ�าเพ็ญธรรมและพักใน
ถ�้านั้นบ่อยๆ จนถ�้านั้นกลายเป็นวัด คือที่อยู่ของพระขึ้นมา จึงพากันให้นามว่า  
“วัดถ�้ากลองเพล” เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้

แต่ดัง้เดมิมาในถ�า้กลองเพลนีม้พีระพทุธรปูขนาดต่างๆ กนัมากมาย ทัง้ซ่อนไว้
ในทีล่บัตาคน ทัง้ประดษิฐานไว้ในถ�า้อย่างเปิดเผย แต่ดัง้เดมิทีค่นน�าพระพุทธรปูมา
ประดษิฐานรวมไว้ในถ�า้นีม้มีากมายไม่อาจคณนานบัได้ แม้พระพทุธรปูทองค�า เงนิ 
นาก ทองสัมฤทธิ์ ก็มีไม่น้อย แต่ถูกมารศาสนาเอาไปกินกันเรียบวุธ ไม่มีเหลือมา
นานแล้ว เหลือแต่พระพุทธรูปธรรมดาดังที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้น

สิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่งคือ วัดเป็นสถานที่ส�าคัญในวงพุทธศาสนา
และพุทธบริษัท ซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้  
ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัด เพราะค�าว่า “วัด” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มา 
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แต่โบราณกาล โดยไม่นยิมว่าเป็นวดับ้านหรอืวดัป่า เนือ่งจากวดัเป็นทีร่วมจติใจและ
สิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์งหลาย   ตลอดเจตนาดสีงูส่งของพทุธบรษิทัไม่มปีระมาณไว้โดยไม่มทีาง
รัว่ไหล แม้วดัจะช�ารดุทรดุโทรมหรอืสวยงามเพียงไร ใจท่านผู้นบัถอืพระพทุธศาสนา 
ทัว่ๆ ไป ย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม�า่เสมอ ด้วยเหตนุีช้าวพทุธผู้ก้าวเข้าไปในวดัใด  
จะเป็นกรณใีดกต็าม จงึควรระวงัส�ารวมอนิทรย์ีด้วยดใีห้อยู่ในความดงีามพอสมควร 
ตลอดการนุ่งห่มต่างๆ ควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธ ก้าวเข้าไป 
ในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดา
แห่งโลกทั้งสาม เฉพาะวัดป่าต่างๆ พระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระค่าง ไม่ค่อย
มีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมน�าสมัย  
เมือ่เหน็ท่านผู้น�ายคุแต่งตวัทนัสมยัเข้าไปในวดั ท่านรู้สกึหวาดเสยีวใจพกิล คล้ายจะ 
เวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลาน้ัน ทั้งนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็น 
เพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยาก เพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้ว แต่พอมาเจอ 
สิ่งแปลกตาล่าธรรมเข้า จึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมา  
โดยมากพระธุดงค์ป่าๆ ท่านพูดในท�านองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสาร แม้จะมี 
ผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่า  
เป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งนอกและในประเทศ ทั้งในเมืองและ 
บ้านนอก ทั้งวัดบ้านและวัดป่า ทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขา แต่ท่านไม่ยอมเชื่อ 
มีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียว จนผู้ชี้แจงให้ฟังหมด
ปัญญา ไม่มีทางท�าให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้ จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อน
และห่างความเจรญิเอาเสียจริงๆ

วัดหลวงปู่ท่านอยู่ในป่าในภูเขา เป็นท�าเลบ�าเพ็ญภาวนาดีมาก เต็มไปด้วย 
หินผาป่าไม้น่าร่ืนรมย์ ทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมาก  
ถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจต�าหนิได้ลงคอ เพราะ
ท่านมีคุณธรรมสูงมาก พ้นทางที่น่าต�าหนเิสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียน จึงเพียง
สนันษิฐานว่าท่านอาจมนีสิยัระวงัตวักลวัภยัในป่าตดิตวัมา แม้มคีณุธรรมสงูสดุแล้ว
ก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาด อาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่า นิสัยดั้งเดิมพระสาวก 
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ทั้งหลายละไม่ขาด นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัย 
พร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดส้ินเชิง หลวงปู่ขาวนี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่าน 
ไม่เข้าเรือ่งเข้าราวมากๆ ท่านจะปลกีตวัหนไีปอยู่ตามป่าตามซอกหนิบนภเูขาโน้น 
จนกว่าเรื่องสงบลง ตอนเย็นๆ หรือค�า่มืดจึงจะกลับลงมาที่พัก เมื่อถูกถามว่า
ท�าไมท่านจึงหลบหลีกปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เช่นนั้นเล่า? ท่านก็ให้เหตุผลว่า
ธรรมเรามน้ีอย สู้ก�าลงัของโลกทีเ่ชีย่วจดัไม่ไหว จ�าต้องหลบหลกีไป ขนือยู่ต่อไป 
ธรรมต้องแตกทลาย ที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพ่ือตัวเอง แม้ไม่มี
วาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้ แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์
ประชาชนอยู่มากตามปกตนิสิยั ทีท่่านปลกีตวัหลบหลกีไปในบางกรณนีัน้ น่าจะ
เหลอือดเหลอืทนดงัท่านว่าทีฝ่่ายท�าลายโดยไม่มเีจตนา หรอืมกีไ็ม่อาจทราบได้  
ซึ่งมีจ�านวนมากและโดนอยู่เสมอ แต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรม 
ความดงีามไว้มจี�านวนน้อย ต้านทานน�า้หนกัไม่ไหว ก็จ�าต้องได้รบัความล�าบาก
เป็นธรรมดา ส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเอง 
เวลาเข้าไปในสถานทีค่วรเคารพนบัถอืจงึมกัสะดดุหสูะดดุตา น่าคดิส�าหรบัท่าน 
ผู้มคีวามสังเกตเกีย่วกบัการปล่อยตวัไม่ส�ารวมทีเ่คยเป็นนสิยัมาโดยมไิด้สนใจ
ว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้าง จึงล�าบาก
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เรื่องคนหน้าด้านสันดานสัตว์

ตามธรรมดาพระพทุธรูปทัง้มวลย่อมเป็นทีก่ราบไหว้
บูชาของชาวพุทธทั่วดนิแดนไทยและต่างประเทศ

ไม่มีใครถือเป็นของเสนียดจัญไร
ให้โทษให้ทุกข์แต่อย่างใด แม้จะเป็น 
คนดีคนชั่วขนาดไหน เมื่อมาเจอ
พระพุทธรูปเข้า จิตใจย่อมอ่อนโยน 
เคารพกราบไหว้บชูา ไม่ถอืเป็นอรศิตัรู 
แต่อย่างใด พระพุทธรูปที่อยู ่ในถ�้า
กลองเพลกเ็ช่นเดยีวกนั พวกนายพราน
ที่มาพักค้างคืนที่ถ�้านั้น ย่อมกราบไหว้
บูชาและขอขมาลาโทษกัน บางรายที่
พสิดารแปลกเพือ่นฝงูอยู่บ้าง แต่ไม่ถงึ 

กับเป็นแบบมนุษย์สันดานสัตว์ดังที่
เขียนไว้ข้างบนนั้น ยังอธิษฐานขอให้
หลวงพ่อพระพุทธรูปช่วยบันดาลให้
สัตว์ให้เนื้อที่จะเป็นอาหาร เช่น อีเก้ง 
กวาง เป็นต้น จงเดนิซมซานตาฝ้าตาฟาง  
ไม่มีสติสตังระมัดระวังตัว เดินงุ่มง่าม 
ต้วมเตีย้มแบบสตัว์ตายมาแถวบรเิวณที่ 
นายพรานจดจ้องคอยทอียู่ และยงิเอาๆ  
จนหาบหามไปไม่หวาดไหวโน่นเถิด 
ดังนี้ก็มี มนุษย์เรามันหลายแบบ
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แต่นายพรานพิสดารท่ีกล่าวถึงข้างต้นนี้กลับคิดและท�าแบบมนุษย์ทั้งหลาย 
ไม่คิดและท�ากันเลย เขาชื่อนายพรานบุญหนา ที่พ่อแม่ญาติวงศ์ตั้งให้แต่วันเริ่ม 
แรกเกิด (ที่ถูก เขาควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์
ที่เขาท�าในปัจจุบันว่า นายบาปหนา จะเหมาะดี) วันนั้นเขาไปเที่ยวล่าเนื้อที่ไหนๆ 
ไม่มีอะไรติดมือมาเลย จึงเข้ามาแวะพักที่ถ�้ากลองเพลด้วยความอ่อนกายอ่อนใจ 
แม้แต่ก่อนๆ ที่เขามาเที่ยวล่าเนื้อแถวนั้น เขาก็เคยมาแวะพักที่ถ�้านั้นเหมือนกัน  
เป็นแต่เขาไม่คดิพสิดารเหมอืนครัง้นี ้มาเทีย่วนีบ้วกกบัความเสยีใจทีไ่ม่มเีนือ้ชนดิใด 
ผ่านสายตาและยงิได้ตดิมอืมาบ้างเลย เขาจงึเริม่แสดงความพสิดารขึน้ในท่ามกลาง
เพือ่นๆ นายพรานด้วยกนั โดยไปจบัเอาพระพุทธรปูทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู่ในถ�า้มาตัง้
เป็นแถวยาวเหยียดหลายแถวด้วยกัน พร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่า 

“วนันีห้ายงิเนือ้ทัง้ป่ากไ็ม่ได้เนือ้สกัตวัเดยีวตดิมอืมา ต้องเป็นเพราะพระพทุธรปู 
เหล่านี้เองร่ายมนต์ไล่เนื้อให้หนีห่างไกลจากอันตราย คือนายพรานที่มาเที่ยวล่า 
ยิงเขาตามบริเวณนี้ เราต้องเอาพระพุทธรูปเหล่านี้มายืนเป็นแถวเหมือนทหาร 
และฝึกหดัพระพทุธรปูเหล่านีแ้บบทหาร และสัง่สอนเสยีบ้างจะได้รู้กฎระเบยีบของ 
นายพราน พระเหล่านี้จึงจะเข็ดหลาบไม่ร่ายมนต์ไล่เนื้อให้หนีไกลอีกต่อไป” 

ในมือถือไม้คอยตีคอยหวดหลังพระพุทธรูปองค์ที่ไม่ท�าตามค�าสั่ง และท�าการ
ฝึกหดัพระพทุธรปูทีต่ัง้เป็นแถวเรยีงรายกนัอยู่นัน้เช่นเดยีวกบัเขาฝึกหดัทหาร ว่าขวา 
หันบ้าง ซ้ายหันบ้าง กลับหลังหันบ้าง หน้าเดินบ้าง พร้อมกับเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือ
ตีด้านหลังพระพุทธรูปบ้าง หวดลงด้านบนเศียรพระบ้าง หาว่าไม่ท�าตามค�าสั่ง 
ของนายทหาร (คอืนายพรานบ้าคนนัน้) พระพทุธรปูทีถ่กูตตีกออกไปนอกแถวกจ็บั 
ขึ้นมาตั้งในแถว แล้วส่ังประกาศว่า ขวาหัน ซ้ายหัน ไปเรื่อย หวดพระพุทธรูป
ตกกระจดักระจายและเทีย่วจบัขึน้มาไว้ในแถวแล้วสัง่งานและหวดดะไปท�านองนั้น  
จนหมดฤทธิ์บ้าแล้วจึงหยุด

บรรดานายพรานที่ไปด้วยกันต่างก็ได้ห้ามปรามตั้งแต่ข้ันเร่ิมแรกที่เห็นอาการ
ไม่ดีของเขาแสดงออก โดยให้เหตุผลต่างๆ ที่ไม่ควรท�าต่อท่าน จะเป็นบาปหนัก
และตกนรกทั้งเป็นก็ได้ถ้าขืนท�า เพราะพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นคือองค์แทน
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พระพุทธเจ้า การท�าลายพระพุทธรูป โลกถือว่าเป็นทางท�าลายพระพุทธเจ้าด้วย  
ซึง่เป็นบาปหนกัมาก ไม่ควรท�าลายอย่างยิง่ เนือ่งจากพระพทุธเจ้าแลพระพทุธรปูคอื
หวัใจชาวพทุธ ทัง้มนษุย์ ทัง้เทวบตุร เทวดา อนิทร์ พรหม ยม ยกัษ์ นาค ครฑุ เปรต  
ผทีัง้มวล แต่นายบาปหนาไม่ยอมฟังเสยีง มแีต่จะท�าและท�าท่าเดยีว พวกนายพราน
เมื่อเห็นว่าไม่ได้การ จึงต่างคนต่างเผ่นหนีไปคนละทิศละทาง และวิ่งกลับบ้านเล่า
เรื่องบ้าหนักบาปหนาของดีตาคลังนรกคนเป็นให้ชาวบ้านฟัง ต่างเกิดความสลด
สังเวชไปตามๆ กัน เพราะเป็นสิ่งไม่เคยมี เรื่องไม่เคยปรากฏ

ก่อนที่แกพูดว่าจะจับพระพุทธรูปมาตั้งเรียงแถวและฝึกวิชาทหารให้นั้น  
ดูๆ แกก็มีสติดีอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป พูดอะไรก็รู้เรื่องกันอยู่ในขณะนั้น จะว่า 
แกเป็นบ้าก็ไม่สนิทใจ เป็นแต่มีอาการโทสะให้เห็นชัดอันเนื่องมาจากแกไม่ได้พบ
เนื้อยิงเนื้อและได้เน้ืออะไรในวันน้ัน ดังที่แกพูดโมโหให้พระพุทธรูปว่าร่ายมนต์ 
ไล่เนือ้หนไีปทีอ่ืน่ๆ หมด แกจงึโกรธให้ท่านและจบัมาทบุตยีีย่�าไปตามอารมณ์เท่านัน้  
ก็ไม่เห็นอารมณ์บ้าจริงๆ ในเวลานั้น

อนัพระพทุธรปูทัง้หลายทัว่แดนไทยชาวพทุธเรา ใครกท็ราบอยู่แล้วอย่างเตม็ใจ
ว่า ท่านมใิช่ทหาร ท่านมใิช่วัวควาย พอจะจับท่านมาฝึกหัดแบบต�ารวจทหาร และ
จับมาใส่คราด ใส่ไถ ใส่ล้อ ใส่เกวียน ท�าไมแกจึงกล้าไปจับท่านมาท�าอย่างนั้นได้
ลงคอ ถ้าไม่ใช่บ้าจนเกินบ้ามนษุย์ในโลกเรา นีก่น่็าคดิถ้าจะคดิ ถ้าไม่คดิกเ็บาสมอง 
ไม่เป็นบ้าอีกแง่หนึ่งไปตามแก ผู้เปิดทางบ้าไว้ให้คนดีพลอยเป็นบ้าย่อยๆ ไปด้วย

เมื่อหมดฤทธิ์บ้านรกแตกแล้ว เวลาแกกลับไปถึงบ้าน แกก็เป็นคนดีมีสติอยู่
เหมือนคนธรรมดา เป็นแต่อาการฉุนเฉียวยังมีอยู่ในอาการของแก ขณะนั้นใครๆ 
ก็ไม่กล้าทักทายไต่ถามแกเลย เพราะต่างก็ทราบการกระท�าอันเลวทรามจนหา 
ทีเ่ปรียบเทยีบของแกไม่ได้อยู่แล้ว ต่างคนจงึเกบ็ตวัสงบอาการแสดงออกใดๆ ทัง้สิน้  
กระทั่งคนในบ้านแกเอง เป็นเพียงคอยสังเกตความเคล่ือนไหวไปมาของแกอยู่
เท่านั้น แกเองก็มีอาการเคร่งขรึมไม่พูดอะไรซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวไม่น่าไว้ใจอยู่แล้ว 
จึงไม่มีใครกล้าแสดงกิริยาอาการใดๆ ให้แสลงหูแสลงตาและแสลงใจแก
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คนในครอบครัวได้โอกาสก็มา
ไต่ถามเรื่องราวกับแก แกก็เปิดอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ให้ดู พร ้อมกับบอกว่า 
เจ็บปวดแสบร้อนและคันมากจนแทบ
ทนไม่ไหว อยากร้องครางให้คนมาช่วย 
ขณะที่แกเปิดร่างกายส่วนต่างๆ ให้ดู
ทั้งในและนอกร่มผ้า ปรากฏว่าเป็นผื่น
และพองไปทั้งตัว และเป็นขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วผิดธรรมดา ท้ังการเจ็บปวด
แสบร้อนก็ตามๆ กันมาอย่างรวดเร็ว

เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์

พอตกกลางคืนมาได้ยินเสียงแกพูดแกบ่นว่าคันตาม
ร่างกายในลักษณะของคนมีสติทั่วๆ ไป

เช่นกนั จนทนไม่ไหว แกร้องให้คนช่วย
และร้องไห้ราวกับเด็กๆ ในเวลานั้น  
จนเรื่องกระเทือนไปทั่วทั้งหมู ่บ ้าน  
ต่างคนซึง่คอยฟังคอยทราบเหตกุารณ์
อันลามกจกเปรตของแกที่ท� าต ่อ
พระพุทธรูปอยู่แล้ว ต่างก็วิ่งกระหืด
กระหอบมาในทันทีทันใด และเห็น
เหตกุารณ์อย่างประจกัษ์ตาประจกัษ์ใจ  
แต่ยงัไม่มใีครกล้าพดูความจรงิทีแ่กท�า 
ต่อพระพุทธรูปออกมาอย่างเปิดเผย 
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เกรงว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเพิ่มขึ้นอีกในเวลานั้น เป็นเพียงคนแก่ผู้ฉลาดซึ่งเป็น 
ทีเ่คารพนบัถอืของชาวบ้าน หาอบุายพดูเปรยีบเปรยให้แกฟังโดยท�านองเร่ืองพรรค์นี้ 
มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เคยเป็นๆ กัน แต่น่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เข็ญเวรภัยเรื่อง
อบุตัเิหตมุากกว่า ขอให้แกคดิทบทวนดวู่าในระหว่างนีไ้ด้ท�าอะไรทีไ่ม่ดไีม่งามมาบ้าง  
ลองคิดทบทวนดู บางทีอาจมีได้ ดูเหตุการณ์ที่ก�าลังเป็นอยู่เวลานี้มันผิดธรรมดา
สามัญอยู่มาก การคันการเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกาย ใครๆ ก็เคยเห็นเคยเป็น 
แต่ไม่เป็นอย่างผิดสังเกตมากดังท่ีแกก�าลังเป็นอยู่เวลานี้ นี่ดูร่างกายทุกส่วนมัน
ลุกลามไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งยังไงพิกล ร่างกายก็เป็นผื่นและพองขึ้นๆ 
รวดเร็วผิดธรรมดา มันน่าจะมีอะไรบันดาลให้เป็นไป ไม่ใช่ธรรมดาพาให้เป็นไป 
ถ้าพดูตามภาษาชาวบ้านกว่็ากรรมบนัดาล กรรมพาให้เป็นไปนัน่เอง ลองพจิารณา
ทบทวนดูความเคลื่อนไหวไปมาและการกระท�าของตนดูให้ดี คนเราย่อมมีความ
พลั้งเผลอและหลวมตัวได้เป็นธรรมดา ถามไปพลาง พยาบาลรักษากันไปพลาง  
ดอูาการดแีละชัว่ของคนเจบ็ไปพลาง ถามเลยีบๆ เคยีงๆ ไปพลาง ถามคนเดยีวไปพลาง  
ผลดัเปลีย่นกนัถามทลีะคนๆ ไปพลาง เว้นแต่พวกนายพรานทีเ่หน็เหตกุารณ์ของแก 
ไม่ยอมมาเยี่ยมบ้านแกเลยก็มี เพราะสะเทือนใจจากการกระท�าไม่ดีของแกเป็น 
อย่างมากเกินกว่าจะมาไต่ถาม อนัเป็นการประจานหน้าแกต่อธารก�านลั แม้นายพราน 
ที่มาก็ด้อมๆ มองๆ ไม่ยอมให้แกเห็นหน้าเลย กลัวจะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นอีก 

เมื่อเล่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆ และซักไปถามมาหลายครั้งหลายหนจากหลายผู้ 
หลายคนด้วยอาการเลยีบๆ เคยีงๆ ทางบญุทางบาปตลอดนรกสวรรค์ไม่หยดุหย่อน  
ท�าให้แกระลึกรู้ดี-ชั่ว-บุญ-บาป ได้ และพูดให้คนทั้งหลายฟังตามเหตุการณ์ที่แก
ไปท�ากับพระพุทธรูปในถ�า้กลองเพลมา ด้วยความมีสติสตังระลึกรู้บุญบาปเหมือน 
คนธรรมดาทัว่ๆ ไป ไม่มวีกิลจรติผดิธรรมดาแฝงออกมาแต่อย่างใดเลย เมือ่เหน็เป็น
ช่องโอกาสอนัด ีคนแก่ทีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวบ้านและเป็นทีเ่คารพนบัถอืของ
ตวัแกเอง กพ็ดูเป็นเชงิตกใจกลวับาปและตกนรกทัง้เป็นให้แกฟังโดยประการต่างๆ 
เช่นพดูว่าพระพทุธรปูทัง้หลายเป็นองค์แทนพระศาสดาองค์บรมครขูองโลก และเป็น
จุดรวมแห่งดวงใจชาวพุทธทั้งหลายทั่วดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่  
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ตลอดเทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑ เปรต ผี ไม่มีประมาณ 
ล้วนเคารพนับถือและรักสงวนกันมาก พร้อมทั้งการอารักขาไม่ให้ใครมาแตะต้อง
ท�าลายสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หล่านัน้ได้ พระพทุธรปูแต่ละองค์นัน้มเีทวดา นาค ครฑุ ทัง้หลาย 
รักษาท่านอยู่เป็นประจ�า ใครจะไปท�าสุ่มสี่สุ ่มห้าไม่ได้ จะถูกเทวดาที่อารักขา
ทั้งหลายท�าโทษเอาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแต่ฤทธาศักดานุภาพของเทวดานั้นๆ  
จะแสดงตามความเห็นควรของตน และตามกรรมหนักเบาของผู้ไปรุกรานนั้นๆ

ถ้าเป็นดงัทีแ่กเล่ามานี ้ตวัพ่อเองและชาวพทุธท้ังหลายก็ไม่อาจสงสยัท่ีร่างกายของ 
แกก�าลงัเป็นไฟเผาทัง้ตวัอยู่เวลานี ้ต้องเป็นเพราะแกคดิไม่ดที�าไม่ดต่ีอพระพุทธรปู
เหล่านั้นแน่นอน เอาละ ไม่เป็นไร เมื่อทราบต้นสายปลายเหตุแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้ว 
ย่อมเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์นี้ให้เบาบางและหายไปได้ไม่สุดวิสัย 
พ่อจะพาลกูขอขมาโทษต่อพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่านให้อดโทษแก่หลาน
ได้หายจากโรคอบุาทว์ในไม่ช้านี ้แม้ตวันายพรานบญุหนา (บาปหนา) นัน้กเ็ชือ่ตามค�า 
ทีค่นแก่ชีแ้จงให้ฟังทกุอย่างไม่ขดัเขนิและยิม้แย้มแจ่มใส หน้าตาสดชืน่ขึน้ในเวลานัน้ 
อย่างเห็นได้ชัดในสายตาคนทั่วไป

ปัญหาทีย่งัไม่ลงกนัได้สนทิในเวลานัน้มอียู่ว่า คนป่วยแสดงความท้อใจทีจ่ะไป
ขอขมาโทษต่อพระพุทธรูปที่ถ�้ากลองเพลในเวลานั้นว่า จนใจจะท�าอย่างไร เวลานี้ 
ก�าลังเจ็บมาก คันมาก ออกร้อนมากอยู่ ยังไม่สามารถไปได้ จะให้ท�าอย่างไร  
คนแก่พูดปลอบโยนในทันทีทันใดว่า ไม่เป็นไร แม้จะยังไปไม่ได้ในเวลานี้ พวกเรา
ก็สามารถขอขมาโทษท่านได้อย่างไม่มีปัญหา คือพวกเราเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็น
องค์แทนของพระพุทธเจ้ามาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้านี้ แล้วหาดอกไม้ธูปเทียน
มากราบคารวะขอโทษท่านท่ีน้ีก่อน เมื่อหายจากป่วยแล้ว ค่อยไปคารวะท่าน 
ที่ถ�้ากลองเพลทีหลัง ผลยังได้พอๆ กัน ไม่ต้องเสียใจ ว่าแล้วก็สั่งให้คนเชิญ 
พระพทุธรปูมาตัง้ประดษิฐานไว้ตรงหน้าคนเจบ็ แล้วน�าคนป่วยกล่าวค�าขอขมาโทษ 
พระพุทธรูปนั้น เสร็จลงด้วยความเบากายโล่งใจทั้งสองฝ่าย งานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทุกอย่างท่ามกลางหมู่ชนจ�านวนเป็นร้อยๆ ซึ่งล้วนเป็นไทยมุงแตกตื่น
แห่แหนกันมาดูเหตุการณ์ในเวลานั้นราวกับฟ้าดินถล่มและเป็นประวัติการณ์



82 

น่าอัศจรรย์ บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี ได้แสดงขึ้นอย่างเห็นประจักษ์ตา 
ประจกัษ์ใจแก่คนทัง้หลายทีท่ราบเหตกุารณ์ของนายพรานบญุหนาได้ด ีโรคพสิดาร
เกินคนของนายพรานบุญหนาได้เร่ิมสงบลงโดยล�าดับ นับแต่การเห็นโทษและ 
ขอขมาพระพทุธรปูผ่านไปแล้ว และหายไปอย่างสนทิในเวลาอนัรวดเรว็ผดิธรรมดา 
นายพรานได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอและต่อกรกับอาจารย์ชั้นเยี่ยมคือ
พระพุทธรูปที่ถ�้ากลองเพลมาแล้ว เขาเข็ดหลาบคาบหญ้า ปฏิญาณตนต่อหน้า
พระพทุธรปูว่าจะไม่ล่วงเกินท่านด้วยกิรยิาอาการใดๆ อกีเป็นอนัขาดตลอดวนัตาย 
เพราะได้ประจักษ์กับตัวเองชนิดไม่มีวันหลงลืมแล้ว

พอเรื่องผ่านไปไม่กี่วัน โรคหายเป็นปกติแล้ว เขาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียน  
ไปขอขมาโทษพระพุทธรูปที่ถ�้ากลองเพล ซึ่งเขาเคยถือว่าท่านเป็นทหารฝึกหัด 
ของเขา กราบแล้วกราบเล่า พร้อมกับค�าขอขมาลาโทษและค�าอธิษฐานจะไม่เป็น
คนสันดานหยาบช้าลามกดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกต่อไป แม้ที่เคยเป็นนายพรานก็จะ
หยุดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันตาย ด้วยความถึงใจว่า บาปมี 
บญุม ีนรกม ีสวรรค์ม ีท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ ไม่สงสยั เรือ่งของนายพรานจงึขอจบลง

ดังนั้นค�าว่า กิเลส ตัวเศร้าหมองมืดมนที่จอมปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น ทรงต�าหนสิาปแช่งมาตลอดกาลนั้น มันเป็นภัยต่อหัวใจของสัตว์โลกอย่าง
แท้จริงดังที่ทรงต�าหนิ เพราะเป็นตัวปฏิเสธลบล้างธรรมที่แสดงไว้ตามความสัจ
ความจริง ว่าไม่จรงิ ว่าไม่มไีม่เป็นมาตลอด ไม่เคยยอมรบัความจรงิทัง้หลายแม้น้อย 
พอให้ได้ชมบ้างว่า เอ้อ กิเลสก็มีธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์โลกที่มัน 
ครอบครองเหมือนกัน เช่น ยอมรับว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี เป็นต้น แม้จะ
ปฏิเสธว่านิพพานไม่มีก็ตาม ก็ยังนับว่ากิเลสยังมีส่วนดีและเป็นพยานแห่งธรรมที่
แสดงไว้ ไม่ปฏเิสธลบล้างเสยีจนหมดสิน้ สตัว์โลกทีอ่ยู่ใต้อ�านาจของมนัยงัมช่ีองทาง 
ได้เชื่อบุญ เชื่อบาป เชื่อนรก เชื่อสวรรค์ และพยายามละบาปบ�าเพ็ญบุญเพ่ือไป
สวรรค์กนับ้าง ไม่จมอยู่ในความมดืบอดและกองทกุข์น้อยใหญ่เพราะกลหลอกลวง 
และการปิดบังของมันโดยถ่ายเดียว
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แต่ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ว่าชนิดใด มันเป็นโคตรแซ่ของจอมหลอกลวงต้มตุ๋น
สัตว์โลกให้มืดมิดปิดทวารและนอนจมอยู่ใต้อ�านาจของมันทั้งสิ้น ดังนายพราน 
บุญหนา (นายพรานบาปหนา) เป็นตัวอย่างสดๆ ร้อนๆ ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งถูกกิเลส 
ขโมยก่อไฟไว้ แล้วก็มาหลอกให้นายพรานเข้ากองไฟด้วยความคึกคะนอง  
จับพระพุทธรูปอันเป็นส่ิงวิเศษศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมมาฝึกทหารและเฆี่ยนตีด้วย
ประการต่างๆ จนกระทัง่เจอดคีอืร่างกายเกิดพพุองหนองไหลขึน้สดๆ ร้อนๆ ต่อหน้า 
ต่อตา จะเป็นแหล่จะตายแหล่เตรียมลงนรกทั้งเป็นทั้งตายขณะนั้น จึงมีเทวบุตร
มาโปรดให้เห็นโทษแห่งการกระท�าของตน และได้กลับตัวมาทางธรรม ยอมรับ 
ความจริงว่า บาปมี บุญมี จึงรอดพ้นภัยพิบัติไปในเวลานั้น ไม่ถูกกิเลสตัวพาให้ 
มืดบอดลากลงนรกทั้งเป็นเสียทีเดียวชนิดจมไปเลยไม่มีวันโผล่

เราชาวพทุธทัง้หลายจงึควรพจิารณาไตร่ตรองด้วยดใีนหลกัความจรงิแห่งธรรม
ที่จอมปราชญ์แสดงไว้และความจอมปลอมของกิเลสที่คอยกระซิบหลอกลวงอยู่
ภายในใจตลอดเวลา อย่าเห็นแก่ได้ แก่กิน แก่คด แก่โกง อย่าเห็นแก่ตัวจัด อันเป็น
สายทางให้ลบล้างท�าลายทรพัย์สนิสมบตัแิละจติใจผู้อืน่ซึง่เป็นเรือ่งก่อไฟนรกเผาตวั 
ทั้งมวล ธรรมของปราชญ์ท่านสอนให้กลัวในสิ่งที่ควรกลัวโดยธรรม เช่น บาป 
เป็นต้น และสอนให้กล้าในสิง่ทีค่วรกล้า เช่น บญุ เป็นต้น ซึง่เป็นค�าสัง่สอนทีถ่กูต้อง
ต่อความจริงโดยถ่ายเดียว ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนลอยเหมือนกลลวงของกิเลส 
ทุกประเภท ใครเชื่อมันจมทั้งสิ้น ไม่มีค�าว่าฟื้นว่าฟูเหมือนความเชื่อธรรม

ค�าว่า กิเลสๆ ปราชญ์ทั้งหลายขยะแขยงกันทั้งนั้น ไม่มีท่านผู้ใดรักสนิทติดจม
กับมัน นอกจากผู้เชื่อกิเลสกลลวงของกิเลสที่เสี้ยมสอนให้เกลียดธรรมและลบล้าง
ธรรม ผลกค็อืไฟเผาตวัเท่านัน้ ส่วนกิเลสตวัหลอกลวงมนัไม่ยอมมารบัเคราะห์กรรม
กบัพวกเรา นอกจากหลอกให้จมร�า่ไปเท่านัน้ จงึกรณุาพิจารณาด้วยดสีมกบัเราเป็น
มนุษย์ผู้ฉลาด และเป็นชาวพุทธเป็นบุตรธิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์
ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทุกประเภท ไม่ยอมหลงกลใดๆ ของมันเลย พวกเรา 
ชาวพุทธจงพยายามเดินตามครูด้วยความระมัดระวังทุกด้านทุกอาการและทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่ายอมให้กิเลสจับ
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โยนลงเหวลงบ่อได้ จะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคน ของดีไม่ได้ชม ปล่อยตัว
ให้ล่มจมไปทั้งชาติ ไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราทั้งหลายที่มีธรรมตะโกนช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาตามครูอาจารย์ตามสถานท่ีต่างๆ และตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้ไม่อด
ไม่อั้นไม่ตีบไม่ตัน ทันกับกิเลสตลอดไป ไม่มีค�าว่าธรรมคือความจนตรอกจนมุม  
ธรรมหมุนได้รอบตัวรอบด้าน ต้านทานได้ทุกแง่ทุกมุมที่น�ามาใชม้าช่วยตัวเอง  
จงอย่าเกรงธรรมที่น�าไปสู่ทางดี แต่จงกลัวกิเลสที่จะน�าไปสู่ทางชั่วมั่วกับกองทุกข์ 
สขุไม่มวีนัเจอ แบบคนหมดหวงัทัง้ทีย่งัมชีวีติลมหายใจอยู่ ไม่สมควรแก่เราอย่างยิง่  
จงอย่านิ่งนอนใจ อย่าเห็นภัยว่าเป็นคุณ อย่าเห็นบุญว่าเป็นบาป จงเข็ดหลาบกับ
ความชั่วแลกองทุกข์ทั้งมวลเสียแต่บัดนี้ จะเป็นคนดี สุคโตเป็นที่ไปไม่สงสัยใน 
ตัวเราเอง สมกับธรรมท่านสอนไว้ว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม
ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วดังนี้

นบัแต่เรือ่งนายพรานบญุหนากระฉ่อนออกสู่ประชาชนทัง้บรเิวณใกล้เคยีง และ
กว้างขวางได้ทราบทั่วถึงกันแล้ว ต่างก็กลัวกัน ไม่กล้ามาท�าปู้ยี่ปู้ย�าเหมือนแต่ก่อน 
บริเวณถ�้าและแถบนั้นจึงเป็นสถานที่สงัดวิเวกควรแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรมของ 
พระธุดงคกรรมฐานท้ังหลาย เพราะชาวบ้านแถบนั้นถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์  
ไม่กล้าไปท�าอะไรตามใจชอบดังแต่ก่อน

หลวงปู่ขาวท่านพาคณะลกูศษิย์ไปเทีย่วธดุงคกรรมฐาน และพกับ�าเพญ็เพยีร 
ที่ถ�้ากลองเพลนั้น เห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายทางร่างกายและจิตใจ ตลอด 
การบ�าเพ็ญสมณธรรมก็อ�านวยอวยพรในความละเอียดแยบคายดี ท่านจึง
ปลงใจอยู่สถานที่นั่นเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ ท่านได้ปลดปล่อย
ธาตุขันธ์ลงที่วัดถ�า้กลองเพลตามวัน เดือน ปี ดังที่ทราบกัน

เวลาท่านครองขันธ์และปกครองพระเณรอยู่วัดถ�้ากลองเพล ท่านเมตตา 
ให้โอวาทแก่พระเณรเถรชีโดยสม�่าเสมอ ไม่ลดละปล่อยวางเรื่อยมา ธรรมที่ท่าน 
มักยกขึ้นแสดงในขั้นเริ่มต้นแห่งการอบรมเสมอนั้น คือ จตุปาริสุทธิศีล คือ
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๑. อินทรียสังวรศีล ได้แก่ การส�ารวมระวังอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ ไม่ให้เกิดความยินดียินร้าย เกิดความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ  
ความโลภอยากได้ในสิ่งสัมผัสนั้นๆ ไม่อิ่มพอ เพราะอายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กับอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องถูกต้อง
สัมผัส และธรรมารมณ์จากสิ่งที่มาสัมผัสนั้นๆ เพราะอายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกดงักล่าวนีเ้ป็นคู่ปรบักนัทีจ่ะยงัเรือ่งต่างๆ เข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดาย แต่แก้ไข 
ถอดถอนยาก ขณะที่ทั้งสองอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเข้าสัมผัสกัน  
ท่านจงึสอนให้ระมดัระวงัอยู่ตลอดเวลาส�าหรบันกับวชผู้ปฏบิตัธิรรมเพือ่ความพ้นทกุข์ 
โดยประการท้ังปวง ไม่ปล่อยให้อายตนะภายในมี ตา เป็นต้น สัมผัสกับอายตนะ
ภายนอก มีรูป เป็นต้น ด้วยความไม่มีสติประจ�าใจ ผู้ตั้งใจส�ารวมระวังตามที่ท่าน
สอนไว้ ชือ่ว่าผู้บ�าเพญ็ตนเพือ่ช�าระกิเลสโดยล�าดบั และไม่ชกัช้าต่อทางด�าเนนิ จะถงึ 
ฝั่งแห่งความปลอดภัยไม่เน่ินนาน เท่าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปไม่ตลอดมักจอดจม 
งมทุกข์ไปเสีย ปล่อยให้ยักษ์โขยักษิณีคว้าไปกินเสียในระหว่างทาง (ระหว่างที่
ปฏิบตัธิรรมอยู่) กเ็พราะขาดความส�ารวมระวงัหรอืไม่สนใจระวงั สตปัิญญากม็น้ีอย  
แต่ชอบสกุก่อนห่ามและออกสู่สงัคมยกัษ์ (สนามแห่งอารมณ์อนัเป็นภยัร้อยแปดพนั
เก้านับไม่จบ) การส�ารวมระวังก็เจ๊ง สติปัญญาหายเข้าป่าไปหมด ปล่อยให้คนเก่ง
สู้เสือมือเปล่า สุดท้ายก็ขึ้นเขียงให้กิเลสราคะตัณหาสับย�าเป็นอาหารของมันอย่าง
เอร็ดอร่อย  สิ่งที่เด่นในตัวก็มีแต่ “สิ้นท่า”

ดงันัน้การส�ารวมในอนิทรย์ี ๖ จงึเป็นงานจ�าเป็นของนกับวชนกัปฏบิตัอิยู่มาก  
ผู้เคยปฏบิตังิานนีก้ร็ู้เองโดยไม่มใีครบอก ไม่มงีานใดๆ หนกัเทยีบเท่าเสมอได้  
หนกักห็นัก ล�าบากกล็�าบาก เพราะตัง้ท่าส�ารวมระวงัใจอนัเป็นตวัการใหญ่อยู่ตลอด
เวลาในอิริยาบถต่างๆ ท้ังตั้งท่าสู้ ตั้งท่าถอดถอนกิเลสที่เป็นลูกศรแทงอยู่ภายใน  
ทัง้ตัง้ท่าต่อสู้กิเลสซึง่ก�าลงัหลัง่ไหลมาทางอายตนะภายใน ๖ ทัง้ตัง้ท่าช�าระถอดถอน
กิเลสทีมี่อยู่กบัใจซึง่ก�าลงัก่อเรือ่งวุ่นวายอยู่ภายใน ไม่มงีานใดหนกัมากยิง่กว่างาน
ฆ่ากิเลส งานช�าระกิเลส งานถอดถอนกิเลส ตวัเป็นฟืนเป็นไฟทีเ่ผาไหม้คกุรุ่นอยู่
ภายในใจตลอดเวลานี ้ปราชญ์ทัง้หลายมพีระพทุธเจ้าเป็นต้น ท่านถอืเป็นงาน
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ระดบัไตรภพ ใครเรยีนจบคนนัน้วเิศษ โดยไม่ต้องหาใครมาเสกสรรป้ันยอว่าด ี
ว่าวเิศษ แต่ดเีอง วเิศษเอง โดยหลกัธรรมชาตขิองธรรมท่ีผู้เข้าถงึพงึทราบเอง 
โดยสันทิฏฐิโก ไม่สงสัยไม่เป็นอื่น

งานส�ารวมอนิทรย์ีนี ้ครัง้พทุธกาลยงัน�ามาเป็นคู่แข่งกนัได้ ทัง้นีเ้พราะใครรกัษา
อายตนะใดก็ยากราวกับไม่มีอายตนะใด และใครรักษายากล�าบากเท่าอายตนะที่
ตนรักษาอยู่ เช่น ปัญจภิกขุ ภิกษุ ๕ รูป ต่างรักษาคนละอายตนะ รูปหนึ่งรักษาตา 
เกี่ยวกับเวลาเห็นรูปโดยเฉพาะ องค์หน่ึงรักษาหู เกี่ยวกับเวลาฟังเสียงโดยเฉพาะ 
องค์หนึ่งรักษาหู จมูก เกี่ยวกับเวลาดมกลิ่นโดยเฉพาะ องค์หนึ่งรักษาลิ้น เกี่ยวกับ 
เวลาลิ้มรสโดยเฉพาะ องค์หน่ึงรักษากาย เกี่ยวกับเวลาถูกต้องสัมผัสกับสิ่งเย็น
ร้อนอ่อนแข็งต่างๆ โดยเฉพาะๆ ไม่ทั่วไปกับอายตนะทั้งหลาย เวลามาสนทนากัน 
ต่างกค็ยุอวดว่าอายตนะทีต่นก�าลงัรกัษาอยู่นัน้ยากล�าบากกว่าการรกัษาอายตนะอืน่ๆ  
จนเกิดการทะเลาะวิวาทกันข้ึน เพราะไม่มีใครยอมรับของใครว่ายากเหมือน
อายตนะที่ตนรักษาอยู่ และไม่ยอมให้ความเสมอภาคในการรักษาอายตนะของกัน
และกัน จนพระพุทธเจ้าทรงตัดสนิให้และประทานพระโอวาทว่า ไม่ว่าอายตนะใด 
มันรักษายากด้วยกันนั่นแหละ เพราะตาก็อยากเห็นรูปสวยๆ งามๆ ที่พึงตา
พงึใจ หก็ูอยากฟังเสยีงอนัไพเราะเพราะพริง้ จมกูกอ็ยากสดูดมกลิน่ทีห่อมหวน
ชวนให้รืน่เรงิ ลิน้กอ็ยากลิม้รสอนัโอชา กายกอ็ยากสมัผสัสมัพนัธ์กบัสิง่สมัผสั
อันอ่อนนุ่มนวลชวนให้เพลิดเพลินตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอ ท้ังนี้เพราะใจ
เป็นส�าคัญของอายตนะนั้นๆ ใจเป็นตัวคึกตัวคะนองอยู่ตลอดเวลา ไม่สนใจ
มองความผดิ-ถกู ชัว่-ดปีระการใด ขอให้ได้อย่างใจทีอ่ยากทีต้่องการกเ็ป็นพอ  
จึงท�าให้อายตนะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นกังหันหมุนไปตาม 
อารมณ์ใจ (อารมณ์กิเลสบีบบังคับใจให้ดิ้นรน)

การรักษาแต่ละอายตนะ ต้องรักษาใจไปในขณะเดียวกัน เพราะใจเป็นตัวการ
ให้อยากเห็น อยากได้ยิน อยากสูดกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติ ใจเป็น 
ตวัอยาก ตวัหวิโหย ตวัเสาะแสวง ใจจงึใช้เครือ่งมอื คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย เป็นทาง
เดนิออกหาอารมณ์ต่างๆ (หาอาหาร แต่ส่วนมากเป็นยาพษิ) จ�าต้องรกัษาใจด้วยสติ  
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พนิิจพจิารณาด้วยปัญญา อย่าให้ออกเพ่นพ่านเกีย่วเกาะในสิง่เป็นภยั ใช้สตคิวบคมุ 
ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัส รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส ให้รู้เห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆ ใจจะไม่ไปยินดียินร้าย รัก ชัง เกลียด 
โกรธ ใจจะย้อนเข้าสู่ความสงบเย็น ไม่เป็นภาระกังวลกับสิ่งใดๆ ภายนอก เมื่อจิต
อิ่มตัวในความสงบแล้วก็ออกพิจารณาอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  
ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้น และพิจารณาอารมณ์กับใจที่กลมกลืนกันอยู่
อย่างแนบสนิทราวกับเป็นอันเดียวกัน 

การพิจารณาร่างกายตามแต่ถนัดทางอสุภะอสุภัง หรือ อนิจจ� ทุกฺข� อนตฺตา  
แยกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตามความสะดวกและถนัดใจ การพิจารณาอารมณ์ของใจ
ในเบื้องต้นมักประสานกับสิ่งภายนอก เช่น รูป เป็นต้น แยกแยะตลบทบทวนจน
เข้าใจทั้งอารมณ์ว่าเป็นส่ิงท่ีแฝงหรือแทรกซึม มิใช่อันเดียวกันกับใจ พิจารณาจน
เป็นทีเ่ข้าใจในงานของตน โดยถอือายตนะภายนอกกบัอายตนะภายในเป็นทีท่�างาน
ทางสต ิปัญญา ศรัทธา ความเพียร ไม่ลดละท้อถอย เมื่อพิจารณารอบแล้ว ส่วนที่
ปลอมจะหลุดลอยออกไปจากใจ ส่วนที่จริงจะเป็นคู่เคียงของใจและสนับสนุนใจให้
ด�าเนินงานด้วยความสะดวกคล่องตัวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง ไม่มีอะไรมา
เป็นอุปสรรคได้

เม่ือประทานพระโอวาทเกีย่วกบัการรกัษาอายตนะสิน้สดุลง พระทัง้ห้าองค์นัน้
ได้ส�าเร็จอรหัตภูมิต่อพระพักตร์ของพระศาสดา สิ้นภาระกังวลกับการระวังรักษา
อนิทรีย์แบบนกัโทษในเรอืนจ�าแต่บดันัน้ พร้อมทัง้การยตุข้ิอทะเลาะววิาทกนั ดงันัน้ 
การรกัษาอินทรย์ีเกีย่วกบัอายตนะทัง้ ๖ จงึเป็นสิง่ทีร่กัษายากมากเสมอกัน ไม่มี
อะไรยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะเป็นทางผลักดันของกิเลสตัวมหาอ�านาจด้วยกัน  
กิเลสออกทางใด ถ้าไม่มีสติระวังตั้งตัว มีปัญญากลั่นกรองด้วยดีแล้ว ต้องล้ม 
ทัง้หงายกันทัง้นัน้ ไม่มใีครกล้ามาคยุอวดว่าเก่งกล้าสามารถและบรสิทุธ์ิพทุธะได้ 
เพราะการปล่อยตวัปล่อยใจเลย ดงันัน้ จตปุารสิทุธศิลี จงึเป็นธรรมจ�าเป็นและ
ส�าคญัมากในวงชาวพทุธและนกัปฏบิตันิัน่เอง ส�าหรบัผู้เขยีนแล้วไม่อาจเอือ้มกบั
กิเลสทกุชนดิ ทัง้ทีไ่ม่มธีรรมเหล่านีเ้ป็นเครือ่งมอืต่อสู้กบัมนั หาญสู้กจ็บ ไม่มทีางชนะ 
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มนัได้เลย เพราะท่านผู้หลดุพ้นจากกิเลสเป็นบคุคลวเิศษขึน้มาให้โลกกราบไหว้บชูา 
เป็นขวัญตาขวัญใจอยู่เวลานี้ ล้วนเป็นผู้เหนียวแน่นแก่นนักรบ จบพรหมจรรย์ด้วย
ธรรมเหล่านี้ทั้งนั้น

๒. ปาฏโิมกขสงัวรศลี ส�ารวมระวังพร้อมกบัการรกัษาตนด้วยศลีในพระปาฏโิมกข์  
ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่อันเป็นมรรยาทและทางด�าเนินอันดีงามของ
นักบวช ศีลในพระปาฏิโมกข์มี ๒๒๗ ข้อ อนุบัญญัติที่ทรงบัญญัติในล�าดับต่อๆ 
มามีมาก ถ้าเทียบแล้วที่มาในพระปาฏิโมกข์มีเพียงนิดเดียว ที่มานอกปาฏิโมกข ์
มีมากมายหลายร้อยหลายพันข้อ ผู้เป็นลูกศิษย์ท่ีดีเดินตามครู คือศาสดา  
ย่อมเคารพในศีลอันเป็นฝ่ายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล เลี้ยงชีพแบบพระ แบบลูกศิษย์พระตถาคต เช่น เท่ียว
บิณฑบาตด้วยก�าลังปลีแข้งมาบริโภคขบฉัน ไม่แสวงหาด้วยกลมารยาปลิ้นปล้อน
หลอกลวง ปัจจัยสี่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้รับก็รับ
ด้วยความบริสุทธิ์ในการแสวงหา และการรับไม่มีเล่ห์กลแฝงอยู่แบบโลกที่เป็นกัน 
แสวงหาแบบพระ ฉนัแบบพระ อยู่แบบพระ ใช้สอยปัจจยัสีแ่บบพระล้วนๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
เห่อคะนอง ตั้งอยู่ในธรรมสันโดษ มักน้อย อันเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่และ 
การด�าเนินของพระผู้มีอาชีวปาริสุทธิศีลเป็นเคร่ืองประดับเพศ จะอดหรืออิ่ม 
ก็งดงามในเพศ ไม่ข้ามเขตข้ามแดนแห่งความสวยงามของพระ ธรรมข้อนี้เป็น
เครื่องประดับปากประดับท้องและประดับเพศของพระให้สวยงาม ไม่มีวันจืดจาง
ตลอดอวสาน

๔. ปัจจยสันนิสิตศีล ส�ารวมระวังเพ่ือความบริสุทธิ์ในปัจจัยสี่ที่ตนอาศัย  
ไม่โลเลในอาหารปัจจัยต่างๆ อันเป็นทางไหลมาแห่งมลทินความไม่ดีทั้งหลาย  
ปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะนั้นมี ๔ คือ

จีวร เครื่องนุ่งห่มตามเพศของพระ มีขนาดความสั้นยาวพอดีกับเจ้าตัวผู้ครอง  
สีย้อมด้วยน�้าฝาด ที่ท่านเรียกว่า ผ้ากาสาวะ ผ้าที่ย้อมด้วยน�้าฝาด ที่ต้องมีประจ�า
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องค์พระขาดไม่ได้มอียู่ ๓ ผนื คอื จวีร สงัฆาฏ ิอนัตรวาสก-ผ้านุ่ง นอกนัน้กผ้็าองัสะ  
ผ้าอาบน�า้ฝน และผ้าบริขารเครื่องใช้สอยเล็กๆ น้อยๆ

บิณฑบาต คือ ก้อนข้าว คือ อาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานกันเป็นอาชีพ 
ตลอดมา อาหารหวานคาวทีไ่ม่ผดิพระวนิยัจดัเข้าในบณิฑบาตด้วยกนั ทีพ่ระผู้บวช
แล้วต้องอาศัยเช่นโลกทั่วไป

เสนาสนะ ท่ีอยู่อาศัยหลับนอนและบ�าเพ็ญสมณธรรมตามอิริยาบถอัธยาศัย
ของผู้ไม่เกลื่อนกล่นวุ่นวาย เช่น รุกขมูลร่มไม้ ตามถ�้า เงื้อมผา ในป่า ในเขา  
หลังเขา ไหล่เขา ชายเขา ป่าช้า ป่าชัฏ และกระต๊อบเล็กๆ พอหมกตัวหลับนอน
และบ�าเพ็ญธรรมในวันคืนหน่ึงๆ เหล่านี้ท่านเรียกว่า เสนาสนะ คือที่อยู่อาศัย 
อนัเหมาะสมส�าหรบัพระผู้บวชและปฏบิตัเิพือ่อรรถเพือ่ธรรม เพ่ือมรรคผลนพิพาน  
เพื่อความหลุดพ้นจริงๆ เสนาสนะเหล่านี้เป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอยู่
บ�าเพ็ญได้เป็นอย่างดี ถ้าจะน�าออกประกวดดังโลกเขาประกวดวัตถุต่างๆ กัน  
โดยพระพทุธเจ้าทรงน�าออกประกวดด้วยพระองค์เอง มใิช่คลงักิเลสน�าออกประกวด 
ก็น่าจะได้คะแนนน�าตามหลักศาสนธรรม มิน่าเป็นชนิดหรูๆ หราๆ แน่นหนามั่นคง 
สวยงาม หลายชั้นหลายเชิง หลายห้องหลายหับ ราคาแพงๆ จะเป็นคะแนนน�า 
เสนาสนะทีเ่ป็นคะแนนน�าในครัง้พทุธกาลท่านนยิมและสนใจกนัมาอย่างนัน้ นบัแต่ 
พระบรมศาสดาเป็นล�าดับมาถึงสาวกทั้งหลาย มิได้ก้าวก่ายกันถึงกับประกาศไว้  
ในธรรมทัง้หลายอย่างเปิดเผย กลุบตุรทัง้หลายได้อ่านได้ศกึษาเล่าเรยีนและปฏิบตัิ
ตามสืบทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้

ส่วนมากต่อมาก สรณะของโลกชาวพุทธเรา ท่านมักอุบัติขึ้นตามเสนาสนะ  
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติที่ส่งเสริมอรรถธรรมโดยถ่ายเดียวดังกล่าวนี้แทบ 
ทั้งนั้น เพราะเป็นสถานท่ีให้ความสะดวกแก่การอยู่ การบ�าเพ็ญ การพักผ่อน
หลับนอนตามอัธยาศัยของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารด้วยใจจริง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ  
มักเกิดขึ้นในที่เหล่านั้นและเกิดได้ง่ายกว่าที่เกล่ือนกล่นวุ่นวาย ซึ่งร้อยทั้งร้อย 
มักเป็นที่เพาะและบ�ารุงส่งเสรมิกิเลสวัฏ เพื่อกรรมวัฏ วิปากวัฏ เป็นกงล้อกงจักร
หมุนไปเวียนมาเป็นวงกลม หาทางออกไม่ได้ ราวกับมดแดงไต่ขอบด้งฉะนั้น สรุป
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ความแล้ว เสนาสนะดงัทีธ่รรมแสดงไว้แล้ว ม ีรกุขมลูเสนาสน� เป็นต้น เหล่านัน้แล
เป็นเสนาสนะที่ทันสมัยและหนุนความเพียรเพื่อขับไล่กิเลสให้จนตรอกจนมุมและ 
พังทลายออกจากใจได้ไม่เนิ่นนาน

ดงันัน้ผู้ทีเ่ริม่บวชใหม่ พระอปัุชฌาย์จ�าต้องบอกสอนเสนาสนะทีเ่หมาะสม 
ทนัสมยัให้ทกุๆ รปู เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั ไม่มคี�าว่า รกุขฺมลูเฺสนาสน� จะล้าสมยั  
ถ้าไม่ใช่ตวัผู้บวชถกูกิเลสฉดุลากบบีบงัคบัให้ล้าสมยัในธรรมเหล่าน้ีเสยีเอง จงึไม่มี
ทีค่ดัค้านสวากขาตธรรมทีต่รสัไว้ชอบแล้วได้เรือ่ยมา เพราะผู้มุ่งรู้เหน็ธรรมภายในใจ 
ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาตามทางศาสดาทรงด�าเนินและสอนไว้ กับความรักชอบ
รกุขมลู ร่มไม้ ในถ�า้ เงือ้มผา ป่าช้า ป่าชฏั ย่อมกลมกลืนเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เพราะ
เป็นสถานทีเ่หมาะสมและสนบัสนนุทางความเพยีรได้ดกีว่าทีท่ัง้หลาย  แม้โลกนยิมว่า
ดมีีราคามาก เช่น ทีย่่านชมุนมุชน ทีส่ร้างตลาดร้านค้า ท�าเลดีๆ  ราคาแพงๆ เนือ่งจาก
ธรรมและผู้แสวงธรรมไม่เหมอืนโลกแม้อยู่ด้วยกนั เพราะความรู้ความเหน็ความคดิ
อ่านไตร่ตรองต่างกัน การอยู่และการเสาะแสวงจึงต่างกัน ฉะนั้น สถานทีธ่รรมนิยม
ดังกล่าวจึงเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมกับการบ�าเพ็ญธรรมอยู่โดยสม�่าเสมอ ไม่มีค�าว่า  
ครึ ล้าสมัย แต่เป็นชัยสมรภูมิท่ีทันกับการต่อการต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆ  
เสมอไปตราบเท่าฟ้าดินสลาย (ศาสนธรรมหมดจากความนับถือของหมู่ชน) นั่นแล

คิลานเภสัช คือ ยาแก้โรคภัยต่างๆ ที่ควรน�ามาเยียวยารักษาเช่นโลกทั้งหลาย 
เพราะธาตุขันธ์ของนักบวชกับธาตุขันธ์ของโลกทั่วไปย่อมเหมือนๆ กันในความ 
เป็นอยู่และการรกัษาด้วยอาหารและหยกูยาต่างๆ แต่ครัง้พทุธกาลรู้สกึจะมหียูกยาน้อย 
ผิดกับสมัยนี้อยู่มาก แม้โรคก็น่าจะไม่พิสดารเหนือเมฆดังสมัยนี้ เพราะยังขึ้นอยู่
กับดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดเคร่ืองส่งเสริมอยู่บ้าง ในอนุศาสน์จึงมี
เพียงฉันยาดองด้วยน�้าปัสสาวะหรือสมุนไพรบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่มากจนกลายเป็น
สินค้าล้นตลาดดังสมัยปัจจุบันนี้ สมัยนี้คนก็มาก โรคก็มาก หมอก็มาก ยาก็มาก  
คนล้มตายเพราะโรคชนดิต่างๆ ทีย่าและหมอตามไม่ทนักม็าก สมยัก่อนๆ คนมน้ีอย 
โรคมีน้อย หยูกยาก็มีน้อย การตายเพราะโรคพิสดารเกินคาดก็มีน้อย ใครๆ จึงไม่
กระตือรือร้นกับหยูกยาและหมอเหมือนสมัยปัจจุบัน
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พระคร้ังพุทธกาลตามต�าราทีจ่ารกึไว้ ท่านไม่ค่อยแสดงความกงัวลและหนกัใจกบั
โรคภัยไข้เจบ็อะไรมากนกั ค�าว่าน�ายาติดตวันัน้น่าจะไม่ม ีถ้าจะมกีเ็พยีงมะขามป้อม  
สมอ เพื่อแก้ความอ่อนเพลียเป็นบางเวลาของธาตุขันธ์เท่านั้น แต่สิ่งที่ท่านถือเป็น
ข้อหนกัแน่นกว่าสิง่ใดนัน้น่าจะได้แก่มรรคผลนพิพาน จติท่านหมนุไปทางด้านอรรถ
ด้านธรรมเพือ่ความหลดุพ้นมากกว่าจะหมนุมาหาความกลวัโรคภยัไข้เจบ็ ความล้ม
ความตาย และหยูกยา ความกลัวตายมีน้อย แต่ความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกิเลส
แลกองทุกข์นั้นมีมาก วันคืนและอิริยาบถหนึ่งๆ จิตท่านหมุนอยู่กับธรรมทั้งหลาย 
คอื ศรทัธาธรรม วริยิธรรม สตธิรรม สมาธธิรรม ปัญญาธรรม ตลอดเวลา หากเกิด
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ขึ้นมา ท่านมักพิจารณาลงในสัจธรรม กลายเป็นเรื่องเยียวยา 
ทั้งโรค ฆ่าทั้งกิเลสไปในขณะเดียวกัน ไม่อ่อนเปียกเรียกหายาและหมอมาเป็นคู ่
ชวีติจติใจ คู่พึง่เป็นพึง่ตาย จนเกินกว่าความพอดขีองพระผู้เชือ่ธรรม เชือ่กรรมและ 
เชื่อสัจธรรม ซึ่งเป็นของจริงอันตายตัว เวลาปกติท่านก็สงบงามตา เวลาเจ็บไข้ 
ได้ทกุข์ท่านกไ็ม่แสดงอาการทรุนทรุาย ระส�า่ระสาย ทึง้เนือ้ทึง้ตวั ทิง้กิรยิามรรยาท
อันดีงามของสมณะ มีสติประคองตัว ไม่โศกเศร้าเหงาหงอย ไม่ลืมอรรถลืมธรรม
ประจ�าใจ

แม้พระธดุงคกรรมฐานในสมยัปัจจบุนั ท่านกป็ฏบิตัต่ิอตวัท่านเองในเวลาเจบ็ไข้ 
ได้ทุกข์ต่างๆ เช่นเดียวกับพระท่ีกล่าวมาในครั้งพุทธกาล ท่านไม่วิตกกังวลกับไข้ 
ว่าจะหายหรือไม่หาย จะเป็นหรือจะตาย มากไปกว่าการพิจารณาเป็นสัจธรรม
เพื่อรู้เท่าทันกายและทุกขเวทนา สัญญา สังขาร อันเป็นเครื่องหลอกจิตในเวลานั้น  
ซึ่งเป็นการท�าลายกิเลสไปในขณะเดียวกัน การที่โรคจะหายหรือไม่นั้น ท่านมอบไว้ 
กับความจริงของโรคของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้น แต่กลมารยาของใจอันถูก 
ผลักดันออกมาจากก�าลังของกิเลสนั้นท่านถือเป็นส�าคัญมาก สติปัญญาต้องจดจ่อ
ต่อเนื่องกันกับทุกข์กับกายและกับใจที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดตาม 
ความจริงที่มีอยู่แสดงอยู่ด้วยปัญญา และปล่อยวางกันตามล�าดับที่สติปัญญา 
หยั่งทราบความจริง การรักษาด้วยยาท่านก็รักษา การรักษาด้วยธรรมโอสถท่าน
ก็รักษา ซึ่งเป็นการเข่นฆ่ากิเลสไปในขณะเดียวกัน ท่านไม่นั่งนอนเฝ้าทุกข์ให้หาย
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ด้วยยาอย่างเดียวด้วยใจอ่อนเปียกเรียกหาแต่คนมาช่วยแบบนั้น แต่ท่านเรียกหา 
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธ ิปัญญา มาช่วยบ�าบัดรักษาไข้และฆ่ากิเลสด้วยในประโยค
แห่งความเพยีรอนัเดยีวกนั ผลทีไ่ด้รบั โรคกท็ราบว่าโรค เกิดในกายแต่ไม่อาจเสยีด
แทงจิตใจท่านได้ ใจก็อาจหาญเชื่อต่อสัจธรรมประจักษ์ตัว สติปัญญาก็คล่องตัว  
ไม่กลัวทุกข์ ไม่กลัวตาย อยู่อย่างสบายหายห่วง นี่คือการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถ
ของพระธุดงคกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน ซึ่งท่านท�ากันเป็นประจ�าในวงสัจธรรม

(จบจตุปาริสุทธิศีล)



93 

ข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่

หลวงปู่ขาวท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเณรและ
ฆราวาสจากภาคต่างๆ ของเมอืงไทย มาศกึษาอบรม
ศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาด

แต่เมื่อชราภาพลง ท่านพยายาม
รักษาความสงบเฉพาะองค ์ท ่าน
มากกว่าปกติที่เคยเป็นมา เพื่อวิบาก
ขันธ์จะได้สืบต่อกันไปเท่าท่ีควร และ
เพื่อท�าประโยชนแ์ก่โลกที่ควรได้รับ 
ซึ่งมีอยู่มากมาย

ปกตหิลงัจากฉนัเสรจ็แล้ว ท่านเริม่ 
เข้าทางจงกรมท�าความเพียรราวหน่ึง
ถงึสองชัว่โมง แล้วออกจากทางจงกรม

เข้าห้องพักและท�าภาวนาต่อไปจนถึง
บ่ายสองโมง ถ้าไม่มีธุระอื่นๆ ก็เข้า
ทางจงกรมท�าความเพียรต่อไปจนถึง
เวลาปัดกวาดลานวัด ท่านถึงจะออก
มาจากทีท่�าความเพยีร หลงัจากสรงน�า้
เสร็จก็เข้าทางจงกรม และเดินจงกรม
ท�าความเพียรต่อไปถึงสี่หรือห้าทุ ่ม 
จึงหยุด แล้วเข้าที่สวดมนต์ภาวนา
ต่อไป จนถึงเวลาจ�าวัดแล้วพักผ่อน
ร่างกายราวสามนาฬกิา คอืเก้าทุ่ม เป็น 



94 

เวลาตื่นจากจ�าวัด และท�าความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบิณฑบาต จึงออก
บณิฑบาตมาฉันเพือ่บ�าบดักายตามวบิากทีย่งัครองอยู่ นีเ่ป็นกิจวตัรประจ�าวนัทีท่่าน
จ�าต้องท�ามิให้ขาดได้ นอกจากมธีรุะจ�าเป็นอย่างอืน่ เช่น ถกูนมินต์ไปในทีต่่างๆ กม็ี 
ขาดไปบ้าง ท่านผู้มคีณุธรรมสงูขนาดนีแ้ล้ว ท่านไม่หวงัความสขุรืน่เรงิจากอะไร 
ยิง่กว่าความสขุรืน่เรงิในธรรมภายในใจโดยเฉพาะ ท่านมคีวามเป็นอยู่อนัสมบรูณ์ 
ด้วยธรรมภายใน อยู่ในท่าอริยิาบถใด ใจกม็คีวามสขุเสมอตวั ไม่เจรญิขึน้และ
เสื่อมลง อันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กัน  
ทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธ์ิสุดส่วน มีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพ 
ไม่มสีองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดแีข่งเด่น จงึเป็นความสงบสขุทีห่าอะไรเปรยีบ 
มิได้

จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิ เป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัว ไม่ต้องการ
อะไรมาเพิม่เตมิส่งเสรมิให้เป็นความกระเพือ่มกงัวลเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์แก่จติ 
ดวงน้ันเลยแม้แต่น้อย ท่านทีค่รองจติดวงนีจ้งึชอบอยู่คนเดยีว ไม่ชอบความเกล่ือนกล่น 
วุ่นวาย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ 
อย่างพอตัวให้กระเพื่อมรับทราบทางทวารต่างๆ ท่านจึงชอบหลีกเร้นอยู่ตาม
อธัยาศยั ซึง่เป็นการเหมาะกบัจรตินสิยัทีส่ดุ แต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจรงิของท่าน 
ก็มกัคิดไปต่างๆ ว่าท่านไม่ต้อนรบัแขกบ้าง ท่านรงัเกยีจผู้คนบ้าง ท่านหลบหลกี
เอาตวัรอดแต่ผู้เดยีว ไม่สนใจอบรมสัง่สอนประชาชนบ้าง ความจรงิกเ็ป็นดงัท่ี
เรยีนมานัน่เอง การอบรมสัง่สอนคนจะหาใครทีอ่บรมด้วยความบรสิทุธิใ์จและ
เต็มไปด้วยความเมตตา ไม่สนใจกับอามิสหรือสิ่งตอบแทนใดๆ เหมือนท่าน 
รู้สกึจะหายากมาก เพราะการอบรมสัง่สอนคนทกุชัน้ทกุเพศทกุวัย ท่านสอนด้วย
ความรู้จรงิเหน็จรงิจรงิๆ และมุ่งประโยชน์แก่ผู้รบัด้วยความเมตตา หาทีต่�าหนิ
มไิด้ นอกจากทีไ่ปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทาง จงึไม่อาจต้อนรบัและสัง่สอน
ได้ทกุรายไป เพราะสดุวสิยัของพระจะท�าไปนอกลู่นอกทางตามค�าขอร้องเสยี
ทกุอย่างของผู้ไม่มขีอบเขตความพอด ีท่านเองก็พลอยได้รบัความล�าบากและ
เสียหายไปด้วยที่น่าสงสาร
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เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเณรจ�านวนมาก ตลอด
ประชาชนในภาคต่างๆ แห่งประเทศไทย พากันไปกราบไหว้บูชา ฟังการอบรม
กับท่านเสมอมิได้ขาด ทางวัดเห็นความล�าบากในองคท์่านเพราะเข้าวัยชราแล้ว  
จ�าต้องจัดให้มีกาลเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรม และเวลาพักผ่อน 
พอสมควร เพื่อท�าประโยชน์แก่โลกไปนาน ไม่หักขาดสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยัง
ไม่ถงึกาลทีค่วรจะเป็น โดยมากการต้อนรบัขบัสู้กนัระหว่างพระผู้เป็นครอูาจารย์กบั
ประชาชนจ�านวนมากที่มาจากที่ต่างๆ ประกอบนานาจิตตังด้วยแล้ว พระอาจารย์
องค์นั้นๆ มักจะเป็นฝ่ายบอบช�้าอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีผู้ไปเกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมาก
ก็หวังให้ได้อย่างใจของตัว ไม่ค�านึงถึงความล�าบากและหน้าที่การงานของท่านที่
ท�าประจ�าวันเวลาบ้างเลย จึงมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน�้าบึงน�้าบ่อเสียอีก หากไม่สมใจ
หวังบ้างก็ท�าให้เกิดความขุ่นมัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัว ไม่ให้การต้อนรับขับสู้ 
สมกับเพศที่บวชมาเพื่อช�าระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคน นอกจากนั้นก็ตั้งข้อ 
รังเกยีจขึน้ภายในและระบายออกในทีต่่างๆ อนัเป็นทางให้เกิดความเสือ่มเสยีตามๆ 
กันมาไม่มีสิ้นสุด พระท่ีควรเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ก็อาจ
กลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใดกล้าตัดสินลงได้

ความจริงพระบวชมาก็เพื่อท�าประโยชนแ์ก่ตนและแก่โลกเต็มความสามารถ 
ไม่นิง่นอนใจ เวลาหนึง่ท�างานอย่างหนึง่ อกีเวลาหนึง่ท�างานอย่างหนึง่ ไม่ค่อยมเีวลาว่าง 
ในวันคืนหนึ่งๆ ท้ังจะเจียดเวลาไว้ส�าหรับโลก ทั้งจะเจียดไว้ส�าหรับพระเณรใน
ปกครองและท่ัวไปท่ีมาเกี่ยวข้อง ท้ังจะเจียดไว้ส�าหรับธาตุขันธ์และจิตใจให้จีรัง 
ไปนานเพือ่ท�าประโยชน์แก่โลกสบืไป วนัคนืหนึง่ๆ กายกบัใจหมนุตวัเป็นกงจกัร ไม่มี
เวลาพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลย คิดดูแล้วแม้แต่เคร่ืองใช้สอยต่างๆ เช่น 
รถยนต์ เป็นต้น ยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์
เพื่อท�าประโยชน์ต่อไป ไม่เช่นน้ันก็ฉิบหายบรรลัยไปในไม่ช้า พระก็มิใช่พระอิฐ 
พระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกน้ันร้านนี้เพื่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ 
สุดแต่นายช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้น ณ ที่แห่งใด เมื่อเป็นเช่นนี้จ�าต้องมีเมื่อยหิว
อ่อนเพลียและมีการพักผ่อนหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลา พอได้มีเวลา
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เบากายสบายจิตบ้าง โดยมากญาติโยมเข้าหาพระ มักจะน�านิสัยและอารมณ์ตาม
ชอบใจเข้าไปทับถมรบกวนพระให้ท่านอนุโลมท�าตามโดยมิได้คิดค�านึงว่าผิดหรือ
ถูกประการใด เพราะนิสัยเดิมมิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อน 
เมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใด จึงไม่ค่อย
คิดนึกว่าพระกับฆราวาสมีจารีตประเพณีต่างกัน คือพระท่านมีหลักธรรมวินัย 
เป็นเครื่องประพฤติด�าเนิน จารีตประเพณีของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็น 
เครื่องแสดงออก ซึ่งจ�าต้องค�านึงความผิดถูกช่ัวดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควร
หรือไม่ควร เป็นต้น ส่วนฆราวาสไม่ค่อยมีธรรมวินัยประจ�าตัวเป็นหลักปฏิบัติ 
โดยมากจงึมกัถอืความชอบเป็นความประพฤต ิเมือ่น�าเข้าไปเกีย่วข้องกบัพระ 
ฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและท�าลายโดยไม่มีเจตนา หรือถูกท�าลายทางอ้อม 
อยู่เสมอ เช่น ไปขอให้ท่านบอกเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระ 
ไปขอให้ท่านท�าเสน่ห์ยาแฝดอันเป็นการท�าให้หญิงกับชายรักชอบกัน ไปขอ
ให้ท่านบอกฤกษ์งามยามดเีพือ่โชคลาภร�า่รวย หรอืเพ่ืออะไรร้อยแปดพรรณนา
ไม่จบ ให้ท่านดดูวงชะตาราศ ีท�านายทายทกั ให้ท่านบอกคาถาอาคมเพือ่อยู่ยง 
คงกระพนัชาตร ียงิฟันไม่ออก แทงไม่เข้า ทบุตไีม่แตก ไปขอให้ท่านรดน�า้มนต์
เพื่อสะเดาะเคราะห์เข็ญเวรภัยร้ายดีต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีต
ประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระที่จะอนุโลมได้ ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชน
เคารพนบัถอืกย็ิง่ได้รบัความกระทบกระเทอืนด้วยเรือ่งดงักล่าวและเรือ่งอืน่ๆ 
ในท�านองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวันหนึ่งๆ

เฉพาะพระธดุงค์ทีท่่านมุ่งอรรถมุ่งธรรมมุ่งความหลดุพ้นในสายท่านอาจารย์มัน่  
ท่านมิได้สนใจกับส่ิงพรรค์น้ี ท่านถือว่าเป็นข้าศึกต่อการด�าเนินโดยชอบธรรม 
และเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้น หนักเข้าอาจเป็นการท�าลายพระและ 
พระศาสนาอย่างออกหน้าออกตากไ็ด้ เช่น เขาให้นามว่าพระบตัรพระเบอร์ ศาสนา
บัตรเบอร์ พระเสน่ห์ยาแฝด ศาสนาเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น ซึ่งท�าให้พระและศาสนา
มัวหมองและเส่ือมคุณภาพลงโดยล�าดับอย่างหลีกไม่พ้น ที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจาก
การกระท�าดังกล่าว การกล่าวทั้งนี้มิได้คิดต�าหนิท่านสาธุชนทั่วๆ ไป และมิได้คิด
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ต�าหนิท่านผู้เข้าหาพระโดยชอบธรรม เป็นเพียงเรียนเผดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติ 
ต่อกนัระหว่างพระกบัประชาชนซึง่แยกกนัไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมา จะได้ปฏบิตัต่ิอกนั 
โดยสะดวกราบรื่น สมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมา และ 
ต่างฝ่ายต่างหวังเชดิชูพระศาสนาด้วยกัน
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ปีพรรษาที่ ๔๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
หลวงปู่ป่วยหนัก

เริ่มแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๐ หลวงปู่เริ่มป่วย 
ขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัด

แต่อาการของหวดันัน้ผนัแปรไปใน 
แง่ต่างๆ ทีจ่ะยงัโรคอืน่ๆ ให้แทรกซ้อน 
และก�าเริบรุนแรงไปตามๆ กนั หนกัเข้า
จนฉันไม่ได้ เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่ 
ที่ยังไม่แปรเป็นโรคอื่นๆ หลายชนิดใน 
ธาตขุนัธ์นัน้ ท่านยังอุตส่าห์ลงไปฉันจังหัน 
ร่วมพระเณรในวัดที่หน้าถ�้ากลองเพล
ได้ตามปกติ ในสายตาคนภายนอกก็
อาจคิดว่าท่านมิได้เป็นอะไร นอกจาก 

โรคชราประจ�าคนแก่อย่างเดยีวเท่านัน้  
แต่เพราะโรคก�าเรบิแปรเป็นอย่างอืน่ไป 
ไม่มสีิน้สดุ ก�าลงัธาตขุนัธ์กท็รดุลงทกุวนั 
เวลา จนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะ
ที่ถ�้าได้ ท่านยังยอมอดยอมทนและ 
ฝืนฉนัแม้จะได้เล็กๆ น้อยๆ ทีก่ฎีุท่านเอง  
จนฉนัไม่ได้ ก�าลงัอ่อนลงอย่างเห็นได้ชดั  
การพลกิแพลงอวยัวะจ�าต้องมพีระเณร
คอยดูแลอุปัฏฐากตลอดเวลา
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ข่าวคราวความไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหน คลื่นมนุษย์ประชาชน 
พระเณรมาถงึนัน้อย่างรวดเรว็ เพราะต่างคนต่างมจีติใจใฝ่ฝันยดึมัน่ในองค์ท่านเป็นที่ 
ฝากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทอยู่แล้ว เมื่อทราบข่าวว่าท่านไม่สบาย  
ก็จ�าต้องสะเทือนใจอย่างหนัก ราวกับฟ้าดินถล่ม ขั้วหัวใจจะขาดหายไปจากร่าง
ในเวลานั้นจนได้ นับแต่ข่าวน้ันผ่านเข้าความรู้สึก ต่างก็หล่ังไหลมาทุกทิศทุกทาง  
ทั้งประชาชนทั้งพระเณรจากทศิต่างๆ ทั้งใกล้และไกล ต่างหลั่งไหลมาเยี่ยมอาการ
ของท่านด้วยความกระหายอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตา
ขวัญใจในขณะที่เข้ามากราบไหว้ท่าน

วัดถ�้ากลองเพลในช่วงที่ท่านป่วยนั้นจึงเป็นเหมือนมีงานในวัด แออัดไปด้วย
ผู้คนหญงิชายพระเณรแลฆราวาสทีม่าจากทีต่่างๆ จนทางวดัไม่อาจรบัรองได้ทัว่ถงึ 
ทัง้ทีพ่กัหลบันอน อาหารการบรโิภค ต่างให้ช่วยตวัเองบ้าง ช่วยกนัเองบ้าง ในเวลา
ขาดแคลนจ�าเป็น เพราะวดักเ็ป็นสถานทีอ่ยู่ของนกับวชผู้ขอทานชาวบ้านมาฉนั มใิช่
สถานทีอ่ยู่ของมหาเศรษฐซีึง่ต่างกท็ราบกนัอยู่แล้ว แต่กด็อีย่างหนึง่ทีว่ดัถ�า้กลองเพล 
มีบริเวณอันกว้างขวางและเต็มไปด้วยป่าด้วยเขา ร่มไม้ เงื้อมผาต่างๆ การพักอยู่
หลบันอนจงึสะดวก โดยยดึเอาป่าเขาร่มไม้ในบรเิวณวดัเป็นทีพ่กัผ่อนหลบันอนเลย
ทเีดยีวอย่างสบายหายห่วง เป็นความสะดวกทัง้พระเณรและประชาชนจ�านวนมาก
ที่มาพักเยี่ยมอาการท่านชั่วคราว

เฉพาะอาหารการบิณฑบาตส�าหรับพระเณรและประชาชน แทนที่จะอดอยาก
ขาดแคลนเพราะคนมากด้วยกัน แต่ก็มีอุดมสมบูรณ์แต่ต้นชนปลายที่ท่านป่วย
ซึ่งเป็นเวลา ๔ เดือนกว่า ไม่บกพร่องขาดเขินเลย นับว่าเป็นเร่ืองอัศจรรย์ในบุญ 
วาสนาบารมขีองหลวงปู่ท่านคุ้มครอง แม้ผู้คนพระเณรจ�านวนมากทีม่าคละเคล้ากนั 
ก็เป็นประหนึ่งลูกของพ่อแม่เดียวกัน หรือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอยู่ร่วมกัน 
ด้วยความสงบสุข ไม่มีอธิกรณ์หรือเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้นเลย ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใส พบปะทกัทายกนัอย่างนุ่มนวลอ่อนหวานราวกบัเคยพบเหน็และสนทิสนมกนั 
มาเป็นเวลานานปี เริ่มแรกที่ท่านป่วย ทางวัดและครูอาจารย์ทั้งหลายปรึกษากันไว้ 
เกี่ยวกับผู้คนพระเณรมามากอาจเกิดความไม่สงบขึ้นได้ พร้อมกับความเข้มงวด
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กวดขนัพระเณรทีก้่าวเข้ามาในวดั เพือ่รกัษาความสงบในหมู่คณะทีเ่ข้าเกีย่วข้องกนั 
ไว้ไม่ประมาท เรือ่งราวกผ่็านไปด้วยความสงบราบรืน่ดงีามทกุประการ น่าอนโุมทนา 
อย่างยิ่ง ไม่น่าจะหลงลืมได้ลงคอในชีวิตของผู ้เขียนและท่านผู ้เคยได้พบเห็น
เหตุการณ์นี้ด้วยกัน

หลวงปู่ฉันไม่ได้และทรุดลงโดยล�าดับ ประชาชนพระเณรยิ่งหลั่งไหลมาทุกทศิ
ทกุทาง ระยะทีท่่านป่วยนบัแต่เริม่ต้นป่วยหนกั ผู้เขยีน (หลวงตาบวั) กม็าอยู่กบัท่าน 
เป็นประจ�า หลายวันจะกลับไปค้างวัดสักคืนสองคืนก็ต้องรีบกลับมา ทั้งนี้เพราะ 
เป็นห่วงท่านมาก และเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้านอื่นๆ แต่ก็เดชะบารมีของ 
หลวงปู่ท่านคุ้มครองรักษา สถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดี

ส�าหรับอาการของท่าน เมื่อขบฉันอะไรไม่ได้ ธาตุขันธ์ก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็น 
ได้ชดัในสายตาทัว่ๆ ไป เมือ่เรยีนถามถงึความเป็นอยู่และการจากไป ท่านให้เหตผุล
อย่างจับใจไพเราะมากว่า 

“จะมีอะไรในธาตุขันธ์อันนี้ จะไปเมื่อไรก็มิได้วิตกวิจารณ์อาลัยเสียดายมันนี่  
เพราะก็เห็นแต่ ดิน น�้า ลม ไฟ อันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้น  
ถ้าผู้รู้คอืใจไปปราศเสยีเมือ่ไร เมือ่นัน้มนักก็ระจายลงไปสู่ธาตเุดมิของตนทนัท ีไม่รอ 
ฟังเสียงใครๆ ท้ังส้ินเลยแหละ ถ้าไม่คิดเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ด้วยแล้ว แม้ขันธ์จะแตกไปเดี๋ยวนี้ก็ให้แตกไป เราก็หมด 
ความรับรู้ความรบัผดิชอบลงทนัท ีไม่มภีาระใดต้องแบกหามอกีแล้ว ค�าว่า อนาลโย 
ที่เป็นฉายาของเรามาแต่วันเริ่มบวชจะได้เป็นความจริงตัวจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์

เวลานีท้ี ่อนาลโย ของเรายงัไม่สมบรูณ์ กเ็พราะขนัธสมมตุขินัธปัญจกขอแบ่งไว้  
ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทาง คือต้องพาอยู่ พากิน พาหลับ พานอน พาขับ 
พาถ่าย พาเปลี่ยนอิริยาบถท่านั้นท่านี้ ไม่ได้หยุดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลย ราวกับ
พัดลมหมุนติ้วๆ อยู่ท�านองนั้น ขึ้นชื่อว่าสมมุติๆ มันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุข
ได้เมื่อไร ต้องหมุนของมันอยู่ท�านองนั้น ข้างนอกก็หมุน ข้างในก็หมุน แม้ขันธ์ห้า
ในร่างกายของเรานี้ก็หมุน มันอยู่สงบสุขไม่ได้ จะไปหวังเอาความสุขความสบาย
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จากมันซึ่งเป็นตัวหมุนติ้วๆ อยู่นี้ได้อย่างไร ถ้าใครจะหวังเอาความสุขความสบาย
จากขันธ์อันเป็นบ่อแห่งความทุกข์ความกังวลนี้ ผู้นั้นก็คือผู้พลาดหวังตลอดไป  
จะไม่มขีนัธ์ใดมาสนองตอบความสมหวงันัน้เลย ผมเองกค็รองขนัธ์นีแ้บกขนัธ์นีม้า
ร่วมเข้าแปดสิบปีนี้แล้ว ก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจสนองตอบจากขันธ์อันนี้ ที่เด่นๆ ก็มีแต่ 
ทุกข์เท่านั้น ทั้งทุกข์ย่อยทุกข์ใหญ่แสดงอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ ไม่เคยเห็นความ
สงบสุขของขันธ์ปรากฏให้รู้เห็นอย่างชัดเจนบ้างเลย เวลาปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วย  
ก็แสดงทุกข์ประจ�าขันธ์ข้ึนมาอยู่นั่นแล เช่น เจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะน้อยใหญ่  
ไม่เหน็แสดงความสขุให้เหน็นีน่า ทีว่่ากนัว่า สขุๆ นัน้ก็เสกสรรเอาเฉยๆ ด้วยความ
ติดปากติดใจในสุขต่างหาก ความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆ ไม่เคยแสดงความสุข
อย่างเด่นชัดให้เห็นเหมือนแสดงความทุกข์ให้แบกหาม ซึ่งแต่ละครั้งแทบสลบไสล
และตายได้ถ้าทุกข์นั้นไม่หยุดการแสดงตัว ใครๆ อย่าไปหลงลมหลงแล้งในขันธ์ว่า
จะเอาสุขมาแจกแบ่งพอให้ดีใจบ้าง นอกจากทุกข์ร้อยแปดคณนาไม่จบสิ้นเท่านั้น 
ทีม่นัมาทุ่มให้แบกให้หามเรือ่ยมา ผมเองกย็อมรบัว่าแบกขนัธ์อนัเป็นกองทกุข์นีม้า
แปดสิบปีนี้เอง ยังจะให้ทนแบกไปถึงไหนกันอีก”

พดูจบประโยคแล้วท่านยิม้นดิๆ ราวกบัท่านยิม้เยาะเย้ยกิเลสและวบิากของกิเลส  
คือขันธ์ที่ท่านก�าลังครองอยู่ 

“จะให้ผมแบกกองฟืนกองไฟไปหาอะไรโดยเข้าใจว่าขนัธ์นีจ้ะเอาของอศัจรรย์ 
มาหยบิยืน่ให้ ผมไม่สงสยัในขนัธ์นีท้ัง้ทีก่�าลงัครองตวัอยู่และสลายจากกนัไป ผมเป็นผม  
ขันธ์เป็นขันธ์ จะให้คว้ายึดมาบวกกันหาอะไร การปล่อยขันธ์โดยสิ้นเชิงเท่านั้น  
อนาลโย จึงสมบูรณ์แบบ การเมตตาสงสารหมู่เพ่ือนและประชาชนนั้นยอมรับว่า
เต็มดวงใจไม่มีบกพร่อง การฝืนอยู่ท้ังที่รู้ว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ ก็ฝืนอยู่เพราะความ
เลง็ประโยชน์แก่ผู้ควรได้รบัซึง่มอียู่จ�านวนมากต่อมากนัน้แล ล�าพงัตวัผมเองพร้อม
เสมอที่จะปล่อย ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ที่เคยเป็นบ่อแห่งน�้าตาของสัตว์โลกและ
ของเราผู้เคยหึงหวงมัน เวลานี้เราไม่ห่วงไม่หวงและพร้อมที่จะปล่อยวางลงตาม
ธาตุเดิมของเขา ไม่ขัดไม่ขืน ไม่ฝืนความจริง เนื่องจากเคยฝืนมาแล้ว เจอแต่ทุกข์
จนเขด็หลาบอย่างถงึใจ มาบดันีจ้งึไม่ฝืน ปล่อยตามคตธิรรมดาซึง่เป็นทางเดนิของ
ธรรมคือความจริงอันตายตัว
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ท่านผู้เคยรับผิดชอบกอบกู้ตัวเองมาโดยหลักธรรมชาติ ไม่มีใครบอกไม่มี
ใครบังคับ แต่ความจ�าเป็นหากบังคับตัวเองให้จ�าต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยกัน 
ทกุตวัสตัว์ จงอย่าประมาท และจงถอืจติเป็นรากฐานส�าคญัพาด�าเนนิทัง้การอาชพี
และการบ�าเพ็ญความดีท้ังหลาย ตลอดความประพฤติอัธยาศัยการแสดงออก 
ทุกอาการ จงแสดงออกด้วยการรับผิดชอบตัวเอง โดยท�าความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่า 
เราเป็นผู้ท�าดที�าชัว่ เราเป็นผู้แสดงออกด้วยอาการต่างๆ ซึง่มเีจ้าของเป็นผู้รบัผดิชอบ  
คือเราเองเป็นผู้คอยรับผลดี-ชั่วของงานนั้นๆ ผลงานนั้นๆ ไม่สูญหายไปไหน  
จะไหลเข้าสู่ต้นเหตุคือเราซึ่งเป็นผู้ท�า ผู้แสดงออก ค�าว่าเราอันเป็นหลักใหญ่ใน 
ตวัคนกค็อืใจ ใจเป็นของไม่ตาย และไม่เคยตายมาแต่กาลไหนๆ นอกจากระเหเร่ร่อน 
ไปเกิดในก�าเนิดดี-ชั่วต่างๆ ตามอ�านาจของวิบากกรรมดี-ชั่ว ที่ตนท�าไว้พาให้
เป็นไปเท่านั้น ยิ่งค�าว่าตายแล้วสูญ นั่นไม่มีในใจดวงใดๆ เลย ทั้งใจสัตว์ใจบุคคล  
แม้ใจพระพุทธเจ้าและใจพระอรหันต์ผู ้สิ้นกิเลสตัวพาให้เกิด-ตายแล้วก็ไม่สูญ  
แต่ไม่เที่ยวแสวงหาที่เกิดต่อไปเหมือนใจที่มีกิเลสเป็นเชื้อพาให้เกิด-ตายเท่านั้น 
เพราะใจนั้นเป็นใจอนุปาทเิสสนพิพานของผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้ว

อนัค�าว่า ตายแล้วสญู กด็ ีค�าว่า บาปไม่มกีด็ ีค�าว่า บญุไม่มกีด็ ีค�าว่า นรกไม่มี
ก็ด ีค�าว่า สวรรค์ไม่มีก็ด ีค�าว่า นิพพานไม่มีก็ด ีเหล่านี้เป็นหลักวชิาในคัมภีร์ของ
กิเลสตวัครองไตรภพ มนัเรยีนจบวชิาเหล่านีแ้ล้วจงึครองหวัใจสตัว์โลก แม้มนัจะโขก 
จะสับสัตว์โลกลงหนักเบามากน้อยเพียงไร ก็ท�าได้ไม่หวาดหวั่นพร่ันพรึงและ 
สะทกสะท้านต่อผู้ใดว่าจะมาหาญสู้กบัมัน เพราะวชิามนัด ีทนัสมยั สตัว์โลกยอมรบั
อย่างหมอบราบไม่กล้าฝ่าฝืน ร้อยทั้งร้อยวิชาทุกแขนงจากคัมภีร์กิเลสที่เสี้ยมสอน
ไว้ต้องเป็นวิชาลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิ้น เช่น ความจริงแห่งธรรม
แสดงไว้ว่า ตายแล้วเกิด วิชาจากคัมภีร์ของกิเลสต้องสอนกลับกันว่า ตายแล้วสูญ 
เช่น ธรรมว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมี วิชาของกิเลสจะปฏิเสธหรือ
ลบล้างทนัทว่ีา บาปไม่ม ีบญุไม่ม ีนรกไม่ม ีสวรรค์ไม่ม ีนพิพานไม่ม ีดงันี ้ทกุคมัภร์ี
ไม่ก้าวก่ายกัน
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ดังนั้นพวกเราชาวพุทธจ�าต้องได้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วน  
ไม่งัน้ต้องโดนคมัภร์ีของกิเลสฉดุลากลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจเีพราะความหลงเชือ่
กลมนั ชนิดไม่มใีครช่วยได้เพราะสายเกินแก้เสยีแล้ว การแก้หรอืการช�าระล้างกิเลส 
และคมัภีร์ของกิเลสทีฝั่งจมอยู่ภายในใจเรา จงึควรแก้ควรล้างด้วยคมัภร์ีพุทธธรรม
เสยีแต่บดันีท้ีย่งัมชีวีติและเป็นกาลอนัควรอยู่ ตายแล้วหมดโอกาสจะท�าได้ นอกจาก
เสวยผลดี-ชั่ว ที่ตนเคยท�าไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้น

ค�าว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเอง ไม่ให้หวังพึ่งใครใน 
ภพก�าเนดิใดทัง้สิน้ ท่านสอนให้ท�าความดเีพือ่ตวัเองเสยีแต่บดันี ้จะอบอุ่นภายในใจ 
ทั้งยังมีชีวิตอยู่และเวลาตายไป เนื่องจากความมีคุณธรรมคุ้มครองป้องกันตัว  
ผิดกับผู้ไม่มบีุญมีธรรมอยู่มาก ซึ่งไปถือก�าเนิดเกิด ณ ทีใ่ด ก็มแีต่ก�าเนดิทีเ่กิดทีอ่ยู่
อนัเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆ กนัหมด ขึน้ชือ่ว่ากิเลสตวัเป็นมารของธรรมแล้ว ต้องเป็น
มารของสัตว์โลกไม่มีทางสงสัย การแสดงออกของมันมีแต่การหลอกลวงสัตว์โลก 
ให้เข้าสู่หลุมถ่านเพลิงคือกองทุกข์ไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว หาที่พอเชื่อถือ 
และยึดเป็นที่อาศัยชั่วระยะเดียวก็ไม่ได้ ผลเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟทุกกิ่งทุกแขนง 
ไม่มเีกาะมดีอนพอให้หายใจด้วยมนัได้ ปราชญ์ท่านจงึต�าหนติิเตยีนมาตลอดทกุยคุ 
ทุกสมัย ไม่เคยยกยอบ้างเลยว่ากิเลสก็ท�าให้โลกร่มเย็น กิเลสก็เป็นธรรมให้ความ 
เสมอภาคยุติธรรมแก่โลก เป็นต้น นอกจากกลหลอกลวงเต็มตัวของมันมาทุกยุค 
ทุกสมัย ไม่เคยทิ้งลวดลายแห่งการปล้ินปล้อนหลอกลวงสัตว์โลกผู้โง่เขลาที่ 
น่าสงสารบ้างเลย ส�าหรบัธรรมมแีต่ความอ่อนโยนเมตตาสงสารกรณุาช่วยให้สตัว์โลก  
พ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญา ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆ พยุงส่งเสริม
ให้บรรเทาเบาบางจากทุกข์ ให้มีความสงบสุขโดยถ่ายเดียว ระหว่างกิเลสกับธรรม 
ต่างกนัมากจนหาส่วนเทยีบกนัไม่ได้ เดนิสวนทางกนัร้อยเปอร์เซนต์ กิเลสหลอกลวง 
สัตว์ผูกมัดสัตว์ให้จมอยู ่ในวัฏทุกข์โดยถ่ายเดียว ส่วนธรรมพยุงส่งเสริมสัตว์  
รื้อขนสัตว์ให้ขึ้นจากวัฏทุกข์โดยล�าดับจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิง ฉะนั้น 
ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่างกันมากดังที่กล่าวมาดังนี้”
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หลวงตาบัว ผู้เขียนกราบเรียนถามความรู้สึกของท่านที่มีต่อขันธ์เวลานั้น  
ท่านเทศน์เสียยกใหญ่ราวกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ่อนเพลียในธาตุขันธ์บ้างเลย  
พูดจนผู้ฟังสะดุ้งไปตามๆ กัน ทั้งสุ้มเสียง ทั้งกิริยาการแสดงออก ทั้งความเข้มข้น
แห่งธรรมที่หลั่งไหลออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านเวลานั้น ซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่า
ท่านจะสามารถฝืนขันธ์แสดงได้อย่างถึงพริกถึงขิงถึงกิเลสถึงธรรมขนาดนั้น ผู้ฟัง 
ทัง้หลายต่างยิม้แย้มแจ่มใสหตูาสว่างไปตามๆ กนัในขณะนัน้ ผู้เขยีนมนีสิยัไม่พอดี 
จึงมักไม่มีความอ่ิมพอในธรรมท่ีท่านเมตตาอธิบายให้ฟัง ยังอยากฟังให้ยิ่งขึ้นไป 
แล้วสอดแนบปัญหาธรรมแถมพกถวายท่านตอนท้าย 

“ต่อไปนี้ครูบาอาจารย์จะนับวันหายวันหายคืนไปโดยล�าดับและหายขาด 
เป็นปกตใินธาตขุนัธ์ ไม่อาจสงสยัเลย เพราะธรรมทีค่รบูาอาจารย์โปรดเมตตาครัง้นี้ 
เป็นธรรมประเภทเผาเกลี้ยงเตียนโล่งโรคในขันธ์ โรคต้องแตกกระจายไปหมด  
ไม่มีโรคชนดิใดจะหาญสู้ธรรมประเภทเผาเกล้ียงนีไ้ด้ แม้แต่กิเลสทีเ่หนยีวแน่นกว่า
โรคชนิดต่างๆ มันยังต้องพินาศไปเพราะธรรมประเภทนี้สังหารท�าลาย”

ท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่า 

“ขันธ์เป็นขันธ์ โรคเป็นโรค กิเลสเป็นกิเลส ธรรมเป็นธรรม มันคนละอย่าง 
หยกูยาควรแก่การรกัษาโรคปราบโรค ธรรมควรแก่การแก้กิเลสปราบกิเลส จะน�ามา
ปราบโรคบางชนดิมนัไม่เหมาะสมกนั โรคทีค่วรจะหายด้วยธรรมกม็ ีทีไ่ม่อาจหายได้
ด้วยธรรมกม็ ีผู้ปฏบิตัคิวรท�าความเข้าใจเอาไว้ อย่าให้ความรู้ ความเชือ่ การกระท�า  
เลยเถิดแห่งธรรมคือความพอดี การแสดงวันนี้ เราแสดงเป็นธรรมล้วนๆ เพื่อ 
ความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายและเพื่อถอดถอนกิเลสในขณะฟัง มิได้เกี่ยวกับขันธ ์
จะหายโรคจะพินาศดังที่เข้าใจนั้น ขันธ์จะหายหรือจะตายไม่ส�าคัญ แต่ส�าคัญที่ให้
กิเลสตายจากใจเพราะธรรมที่แสดงนี้เผาผลาญ นั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ส�าหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรม ดังนั้นจงพากันพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาใน
ธรรมที่กล่าวมา จะเป็นก�าลังใจและส่งเสรมิอุบายสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายใน
ออกได้เป็นวรรคเป็นตอน ครัง้พทุธกาลท่านฟังธรรมด้วย โอปนยโิก น้อมธรรมเข้า 
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สู่ตนโดยล�าดบัทีไ่ด้ยนิได้ฟัง ไม่ยอมให้ธรรมนัน้รัว่ไหลหลุดลอยผ่านหผู่านใจไปเปล่าๆ  
ดังพวกเราส่วนมากฟังกัน ผลคือการแก้การถอดถอนกิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อย
ปรากฏเท่าที่ควร ดีไม่ดีคอยส่ังสมกิเลสในขณะฟังยังมีดาษดื่น เพียงแต่ไม่สนใจ
คิดกัน จึงไม่ทราบได้ว่าตนฟังเพื่อธรรมหรือฟังเพื่อกิเลสพอกพูนตัวหัวเราะธรรม

พระพุทธเจ้าแลสาวกท่านเทศน์ เทศน์จากธรรมของจริงภายในพระทัยและ 
ใจล้วนๆ มิได้เทศน์จากความจ�าของสัญญาดังพวกเราเทศน์ ปฏิปทาเครื่องด�าเนนิ
ทุกประเภท ท้ังหยาบ ท้ังกลาง ท้ังละเอียด ท่านบ�าเพ็ญมาอย่างเต็มก�าลังและรู ้
อย่างเต็มพระทัยและเต็มหัวใจ ทั้งฝ่ายมรรคเป็นขั้นๆ ทั้งฝ่ายผลเป็นภูมิๆ นับแต่
ภูมิต�่าจนถึงภูมิอันสูงสุดวิมุตติหลุดพ้น ท่านจึงเทศน์อย่างไม่อัดไม่อั้น มีแต่ธรรม
บริสทุธิล้์วนๆ หลัง่ไหลออกมาจากกระแสแห่งใจกลมกลืนกนัออกมากบักระแสเสยีง  
ผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจรงิล้วนๆ จงึสามารถตกัตวงเอาธรรมของจรงิขึน้มา
อย่างเตม็หวัใจ ไม่ขาดทนุสญูดอกจากการฟังธรรมแต่ละครัง้ๆ กิเลสจะเป็นประเภทใด 
ก็ตาม แม้ฝังลึกลงขั้วหัวใจ เมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้น เขย่าก่อกวนลวนลามอยู่ 
ไม่หยดุยัง้ กิเลสย่อมโยกคลอนและถกูถอนขึน้มาทลีะชิน้ละอนั สดุท้ายใจกเ็ป็นเรอืน
ร้างว่างเปล่าจากกิเลสทัง้ปวง กลายเป็นใจทีส่มบรูณ์ด้วยธรรมขึน้มาอย่างไม่คาดฝัน

ด้วยเหตผุลดงักล่าวมานี ้จงพากนัตัง้ใจฟัง ตัง้ใจปฏบิตัภิาวนาให้ถงึใจทกุอย่าง 
ความจริงใจต่อธรรมเข้าถึงไหน ความโยกคลอนถอนตัวของกิเลสจะกระเทือน 
ถึงนั้นโดยไม่ต้องสงสัย ท้ังคร้ังนี้และครั้งพุทธกาล ผู้ปฏิบัติจริงสามารถบรรลุ
มรรคผลนพิพานได้เท่าเทยีมกนั สมกบัธรรมเป็นหลกัธรรมชาตคิงเส้นคงวา มชัฌมิา
ปฏปิทา เป็นธรรมเหมาะสมกบัการฆ่ากิเลสให้หลดุลอยจากใจมาแล้วทกุยคุทกุสมยั  
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า จงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นคู่แข่งธรรม อย่าให้มันปีน 
ขึ้นบนหัวได้ จะถ่ายรดลงทันที จงระวังให้ดี เอาละ พูดพอเป็นคติเตือนใจท่านผู้มี 
ความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์ อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของคน 
ผู้เคารพนับถือกัน”
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อาการป่วยท่านค่อยทุเลา
และหายเป็นปกติในที่สุด

นับแต่ท่านเริ่มป่วยดังที่เขียนผ่านมาแล้วเป็นเวลา 
๔ เดือนกว่า บรรดานายแพทย์ผู ้พยาบาลรักษา  
มี ศ.จ.นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เป็นต้น

ตลอดนายแพทย์และพยาบาล
ทางโรงพยาบาลอดุรธาน ีต่างท่านมไิด้ 
นิ่งนอนใจ ช่วยกันพยาบาลรักษาท่าน
สุดก�าลังความสามารถเร่ือยมาแต่เร่ิม
แรกป่วยจนอาการกลับดีขึ้น เพราะ
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลรักษา 
และค่อยดีขึ้นเร่ือยๆ จนเป็นปกติได้  
นับว่าหลวงปู่ท่านชบุชวีติใหม่เป็นผู้ใหม่ 
ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่า ต้องขออภัย 

ท่านผู้อ่านมากๆ ด้วยทีเ่รยีนเล่าประวตัิ 
การป่วยของหลวงปู ่ขาวเพียงย่อๆ  
ไม่เตม็เมด็เตม็หน่วยตามความเป็นมา 
ทัง้นีเ้พราะหลวงตาผู้เขียนกแ็ก่มากแล้ว  
สุขภาพไม่อ�านวย งานก็ยุ่งและสับสน
ราวกบัตามรอยโคในคอกนัน่แล จงึหวงั
ได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดี

(ตอนป่วยปี ๑๐ จบแค่นี้)
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ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือเวลาท่านนึกถึงอะไร สิ่งนั้นมักจะมาตามความร�าพึง
นึกคิดท่านเสมอ เช่น นึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆ แล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้ 
บ้างเลย หรือถกูนายพรานยงิตายเสยีแล้ว พอตกกลางคนืดกึๆ ช้างตวันัน้กม็าหาจรงิๆ  
และเดินตรงเข้ามายังกุฎีท่ีท่านพักอยู่ มายืนลูบคล�าสิ่งต่างๆ ในบริเวณกุฏีท่าน 
พอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีก  
เวลาร�าพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกัน ว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆ บัดนี้หายหน้า 
ไปไหนนานแล้วไม่เหน็มาอกี หรอืถกูเขาฆ่าตายกนัหมดแล้ว เพยีงนกึถงึเสอืตอนกลางวนั  
แต่พอตกตอนกลางคืน เสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่
จริงๆ พอเป็นนมิติให้ท่านทราบว่าเขายงัอยู่ ยงัไม่ตายดงัทีว่ติกถงึ แล้วกห็นไีป ไม่มา 
ซ�้าๆ ซากๆ อีกเลย 

ท่านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆ รู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดา พอนึกถึงทีไร  
ถงึสตัว์ชนิดไร สตัว์ชนดินัน้มกัจะมาหาท่านแทบทกุครัง้ทีน่กึถงึเขา คล้ายกบัมอีะไร
ไปบอกข่าวให้สตัว์นัน้ๆ ทราบและให้มาหาท่าน พระวเิศษทางภายในอย่างท่านคงม ี
เทพาอารักษ์คอยให้อารักขาและคอยอ�านวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆ 
อยู่เสมอ พอคิดอะไรข้ึนมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมา ถ้าไม่มี 
ท�าไมจะมีอะไรมาหาท่านตรงตามความคิดเสียทุกคร้ังเช่นนั้น อย่างเราๆ ท่านๆ  
คิดคนละกี่ร้อยกี่พันเร่ืองและกี่ร้อยกี่พันหน ก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความ
นึกคดิความต้องการบ้างเลย พอให้ทราบว่าเรากม็อีะไรดีๆ  พอตวัผู้หนึง่ทีค่วรได้รบั
ความเทดิทนูอย่างท่าน นอกจากคดิลมๆ แล้งๆ ไป พอให้กวนใจได้รบัความล�าบาก 
ทรมานเปล่าๆ เท่านัน้ ไม่เหน็มอีะไรพอเป็นชิน้ดแีฝงมาบ้างเลย จงึน่าอบัอายความคดิ 
ของตวัทีข่นแต่กองทกุข์มาให้วนัละกีร้่อยก่ีพันเรือ่งจนสมองทือ่หมดก�าลงัทีจ่ะท�างาน
ต่อไป
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ปฏิปทาการด�าเนินของหลวงปู่
ทั้งสมัยยังหนุ่มและชราภาพ

หลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยว ความเพียรกล้า 
ทั้งสามอริิยาบถ

คอื เดนิจงกรมกเ็ก่ง เดนิแต่ฉนัเสรจ็ 
แล้วถงึเทีย่ง เข้าพกัร่างกายพอบรรเทา 
ขันธ์ แล้วเข้านั่งสมาธพิอประมาณราว  
๑-๒ ชั่วโมง จากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรม 
ท�าความเพียร ละหรือถอดถอนกิเลส
ประเภทต่างๆ ทีเ่คยฝังจมอยู่ภายในใจ
สัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนส่ิงอ่ืนๆ  
กีช่ัว่โมงท่านไม่ค่อยก�าหนด จนถึงเวลา 

ปัดกวาดบรเิวณทีอ่ยู่ของพระองค์เดยีว 
ที่ไม่ชอบกังวลกับสิ่งใดผู้ใด ท่านจึง
ออกมาปัดกวาด สรงน�้า นั่งร�าพึง
ไตรต่รองอรรถธรรมในแง่ต่างๆ ตาม
อัธยาศัย หลังจากนั้นส่วนมากท่าน
มักเข้าทางจงกรมมากกว่าการเข้า 
นั่ งสมาธิภาวนา ท ่านเดินจงกรม 
แต่ละครั้งราว ๓-๔-๕ ชั่วโมง บางครั้ง 
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ถึง ๖ ชั่วโมง จึงจะเข้าที่พัก ซึ่งส่วนมากมักเป็นเพิงบ้างเป็นปะร�าเล็กๆ บ้าง 
ในหน้าแล้ง ฝนไม่ตก ถ้าหน้าฝนก็อยู่กุฎีซึ่งเป็นกระต๊อบพอหมกตัวอยู่ได้ ไม่หรหูรา 
น่าอยู่อะไรเลย ยังน่าสังเวชด้วยซ�้าในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปรนปรือ 
หรูหรามาก่อน เร่ิมไหว้พระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนา ท่านชอบสวดมนต์ 
นานด้วยกว่าจะหยุด เวลาเป็นชั่วโมงๆ หลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็เข้าที่ท�าสมาธิ
ภาวนาต่อไปเป็นหลายๆ ชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอน 

การเดินจงกรมของท่านก็นาน การนั่งภาวนาก็นานเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง  
การยนืกน็าน เมือ่ถงึวาระทีค่วรยนืร�าพงึอรรถธรรมภายในใจด้วยปัญญา ท่านยนืได้ 
เป็นชั่วโมงๆ เช่นกัน จนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อธรรมที่ร�าพึงไตร่ตรองนั้นๆ  
ท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไป การนั่งสมาธิภาวนา ท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้
ในบางคืน ท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อยๆ สมัยยังหนุ่มอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟ้อ
ดังพระเณรหนุ่มทั้งหลาย เพราะตอนท่านออกบวช อายุท่านก็ได้สามสิบกว่าปีแล้ว  
ท่านเป็นนักรบนักต่อสู้ในทางธรรมจริงๆ ท่านเคยเทศน์ให้พระเณรฟังอย่างเด็ดๆ 
ก็มีในบางโอกาสว่า 

“ท่านทั้งหลายทราบไหมว่าสกุลของกิเลสที่ครองอ�านาจบนหัวใจสัตว์โลก 
ในไตรภพมานานจนประมาณกาลเวลาของมันไม่ได้นั้น เป็นสกุลที่เหนียวหนับ 
ตบัแขง็มาก มกี�าลงัมาก ฉลาดแหลมคมมากยิง่กว่าน�า้ซบัน�า้ซมึเป็นไหนๆ กลมารยามาก  
ร้อยสันพันคม คว�่ากินหงายกินปลิ้นปล้อนหลอกลวงสัตว์โลกไม่อาจพรรณนา
วิชาการและลวดลายของมันให้จบส้ินลงได้ เนื่องจากมันมีมากยิ่งกว่าท้องฟ้า
มหาสมุทรสุดสาครเป็นไหนๆ ในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในข่ายแห่งวิชาและอ�านาจ
ของมนัครอบง�าทัง้สิน้ ไม่มช่ีองว่างแม้เมด็ทรายหนึง่ทีว่ชิากลอบุายอนัแยบคายของ
มันจะไม่เข้าไปเคลอืบแฝงหรอืซมึซาบอยู่ หากเป็นตุ่มกเ็ตม็ตุ่มล้นตุ่ม เป็นยุ้งกเ็ตม็ยุ้ง  
เป็นฉางก็เต็มฉาง เป็นบ้านก็เต็มบ้าน เป็นเมืองก็เต็มเมือง เป็นโลกก็เต็มโลก  
เป็นท้องฟ้ามหาสมทุรกเ็ตม็ท้องฟ้ามหาสมทุร เป็นโลกธาตกุเ็ตม็โลกธาต ุไม่มว่ีางเว้น 
จากมันคือสกุลกิเลสที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักข่ายครอบไว้ ทั้งสามโลกธาตุนี้คือ
อาณาจักรและขอบข่ายแห่งอ�านาจของสกุลกิเลสทั้งมวล และแน่นหนามั่นคงมาก 
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ยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือท�าลายออกมาได้ นอกจากพระพุทธเจ้าและ 
พระอรหันต์เท่านัน้ ถ้าท่านทัง้หลายยังไม่ทราบวชิาร่ายมนต์กล่อมสตัว์โลกของมนั 
กข็อนมินต์ทราบแต่ขณะนี ้จะได้มสีตติืน่ตวัตืน่ใจ ไม่นิง่นอนดงัทีเ่ป็นมาและเป็นอยู่
เวลานี้

การพดูสกลุกิเลสให้ท่านทัง้หลายฟังนี ้ผมพูดออกมาจากความทีเ่คยเคยีดแค้น
ต่อมันตามระยะเวลาและก�าลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห�้าห่ันกับมัน ข้ันเร่ิมแรก 
มีแต่แพ้มันอย่างหลดลุ่ย หมดทางต่อสู้เป็นพักๆ ฟิตใหม่สู้ใหม่ สู้ใหม่เป็นพักๆ 
และแพ้มนัแบบล้มลกุคลกุคลานเป็นตอนๆ พอโงหวัขึน้ได้บ้างกส็ู้ใหม่ๆ ด้วยใจของ 
นักต่อสู้ โดยยึดเอาตายกับชัยชนะมันเป็นเดิมพัน สู้ไม่ถอย นั่งอยู่ก็สู้ คือก็เพียร 
เดินอยู่ก็สู้ ยืนอยู่ก็เพียร นอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ ในท่าต่างๆ เป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้น 
แม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอย เพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั้งเดิมคือตายและชนะ
อย่างเด็ดขาดเท่านั้น จึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้ เมื่อสู้ไม่ถอย เพียรไม่ถอย ก�าลังและ
ความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็ค่อยๆ ขยับตัวข้ึนมา ใจที่เคยคึกคะนองเหมือนม้า
ตัวผาดโผนก็ค่อยสงบลงได้

ใจที่เคยเรียนเคยจ�าได้แต่ชื่อแต่นามว่าสมาธิๆ ความสงบมั่นคงก็ค่อยปรากฏ
เป็นสมาธิความสงบมั่นคงข้ึนมาในตัวเองให้ได้เห็นได้ชมจนประจักษ์กับตัวเองว่า  
อ้อ ค�าว่า สมาธิๆ ที่ท่านจารึกไว้ในต�ารานั้น ความจริง ความมี ความเป็น  
ความปรากฏแห่งสมาธิแท้นั้นปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือ เออ บัดนี้เราหายสงสัย
เรื่องสมาธิในต�าราแล้ว เพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเอง เวลานี้  
ใจสงบ ใจสว่าง โล่งภายในใจทีเ่คยอัดอั้นตีบตันและปิดทางตัวเองมานานแสนนาน 
เริ่มลืมตาอ้าปากพูดจาปราศรัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจ แน่ใจ และมั่นใจต่อ
มรรคผลนิพพานว่าจะไม่ตายเสียก่อนจะได้ชม แม้เพียงขั้นสมาธคิวามสงบก็นับว่า
พอกินพอใช้ ไม่ฝืดเคืองส�าหรับฐานะเราคนจนมาตลอดภพชาติต่างๆ

ต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรรคผลนิพพานที่เรามั่นใจว่าจะต้องถึง
ในวันเวลาข้างหน้า คือ สมาธิสมบัติ ความสงบเย็นใจ เราได้เป็นต้นทุนประจักษ์
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แล้วเวลานี้ เรามีหวังในธรรมสมบัตขิั้นสูงส่งขึ้นไปโดยล�าดับด้วยความพากเพียรที่
เป็นมาและเป็นอยู่ อิทธิบาทสี่นี้เริ่มปรากฏขึ้นมาบ้างแล้ว คือ ฉันทะ พอใจทั้งการ
บ�าเพญ็เพยีรภาวนา  พอใจทัง้ผลทีป่รากฏกบัใจขึน้มาเรือ่ยๆ ไม่ขาดวรรคขาดตอน
ราวกบัน�า้ซบัน�า้ซมึ จติใจชุ่มเยน็โดยสม�า่เสมอในอริยิาบถต่างๆ วริยิะ เพยีรไม่ถอย 
ทุกอิริยาบถ เป็นไปด้วยความเพียรปราบกิเลสถอนกิเลสสกุลมหิมา จิตตะ มีความ 
ฝักใฝ่ใคร่ต่อการบ�ารุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชา พยายามระวังรักษาไม่ให้รส
อันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจ วิมังสา พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองมองหาเหตุหาผล
ทีม่าเกีย่วข้องกบัใจด้วยความไม่ประมาท พยายามฝึกจติทีเ่คยโง่เพราะความปิดบงั
ของกิเลสให้คลี่คลายขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญา ใจไม่อับเฉา
เมามัวเหมือนแต่ก่อน อิทธิบาททั้งสี่นับวันมีก�าลังเข้มแข็งขึ้นตามๆ กัน ทั้งฉันทะ 
ทั้งวิริยะ ทั้งจิตตะ และวิมังสาธรรม กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีก�าลัง
กล้าพร้อมเผชิญหน้ากิเลส โดยไม่เลือกกาล สถานท่ี และเหตุการณ์ใด มีจิตมุ่งมั่น
จะหั่นแหลกกันโดยถ่ายเดียว

เมื่อสมาธิปรากฏเป็นปากเป็นทางพอตั้งตัวได้แล้ว ก็เร่งทางปัญญาออก
พิจารณาธรรมท้ังหลายท้ังภายในภายนอกประสานกันรวมลงในไตรลักษณ์ คือ 
อนจิจ� ทกฺุข� อนตตฺา อทิธบิาททัง้สีจ่งึเริม่ประสานงานกนัอย่างสนทิตดิพนัจนกลาย
เป็นอิทธิบาทอัตโนมัติไปตามสติปัญญาที่พาให้เป็นไปนับแต่บัดนั้นแล จะเรียกว่า
เข้าสู่สงครามกับกิเลสชนิดต่างๆ แบบตะลุมบอนก็ไม่ผิด เพราะความรู้สึกนึกคิด 
ที่หนักไปในธรรมวิมุตติ นับวันเวลามีก�าลังและสะกิดใจไม่หยุดหย่อนในลักษณะ 
สู้ไม่ถอย เอาให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียว แม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบ คือตาย
ในวงความเพียรท่าต่อสู้อย่างเดียว หากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสหมอบราบและ 
ตายเกลือ่นให้เหน็ประจกัษ์ใจทกุระยะแห่งการต่อสู้ด้วยสตปัิญญาซึง่เป็นธรรมาวธุ
อันทันสมัย”
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ปฏิปทาที่ผาดโผนมาก
และเห็นผลประจักษ์

การท�าความพากเพียรในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจน 
จิตสงบลงเป็นสมาธิได้ แม้จะเป็นความเพยีรผาดโผน
ด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตาม

แต่การเพียรการต่อสู ้ในระยะนี้  
เป็นการต่อสู้ทีบ่อบช�า้มากแต่ผลปรากฏ 
มีน้อย ไม่สมดุลย์กัน ทั้งน้ีเพราะยัง 
ไม่รู้วธิกีารต่อสู้และพากเพยีรเท่าทีค่วร  
แต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจ�าต้อง
ยอมรับยอมโดนความบอบช�้าไปก่อน 

เพ่ือทราบเหตุผลจากประสบการณ์
ที่เคยผ่านมาแล้วปรับตัวปรับความ
เพียรให้เหมาะสมยิง่ข้ึนในอนัดบัต่อไป  
ส�าหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมานี้ 
(หลวงปู่พูด) กว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้ 
ก็เกือบเป็นเกือบตาย
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เมือ่การปฏบิตัทิางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆ ออกคลีค่ลายดดู้วย
ปัญหาจนปรากฏชดัทัง้อสภุะอสภุงั ทัง้ อนจิจฺ� ทกุขฺ� อนตตฺา ในร่างกายโดยล�าดบัแล้ว 
นั่นแลความเพียรจึงนับวันผาดโผนโจนทะยาน ทั้งประโยคพยายาม ทั้งสตปิัญญา 
ที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐานห้า มีเกสา โลมา เป็นต้น ตลอดสภาวธรรมทั่วๆ ไป  
ด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกนธ์กาย 
ส่วนต่างๆ จนตลอดทัว่ถงึ ประสานกบัสภาวธรรมภายนอกซึง่มอียู่ทัว่ไปว่ามลีกัษณะ
อย่างเดยีวกนั หายสงสยัและปล่อยวางไปโดยล�าดบั สตปัิญญาขัน้พจิารณารปูขนัธ์นี้ 
ผาดโผนมาก ผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วๆ ไป แต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็น
งานหยาบทีจ่�าต้องใช้สตปัิญญาอนัผาดโผนไปตามๆ กนั เช่นเดยีวกบัท่อนไม้ซึง่อยู่ 
ในขัน้ทีค่วรถากอย่างหนกัมอืกจ็�าต้องท�าเช่นนัน้ สตปัิญญาทีท่�าการพจิารณาร่างกาย
ซึ่งเป็นขันธ์หยาบก็จ�าต้องด�าเนินไปตามความเหมาะสมของงาน เมื่อสติปัญญา 
รู้เท่าและปล่อยวางขันธ์นี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเอง เช่นเดียวกับไม้ 
ซึ่งนายช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากการฟันอย่างหนักมือแล้ว  
ก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้น

ส่วนนามขนัธ์ ได้แก่ เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ นัน้เป็นขนัธ์ละเอยีด 
การพจิารณาทางด้านปัญหากล็ะเอยีดไปตามๆ กนั สตปัิญญาทีพ่จิารณาขนัธ์ทัง้สีน่ี้ 
ย่อมเป็นไปอย่างละเอยีดสขุมุราวกบัน�า้ซบัน�า้ซมึนัน่แล แต่การพจิารณาขนัธ์ทัง้สีน่ี้ 
พิจารณาลงในไตรลักษณ์ล้วนๆ จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของ
การพิจารณา ไม่มีค�าว่าอสุภะอสุภังเหมือนพิจารณาร่างกายอันเป็นขันธ์หยาบ  
การพิจารณาขันธ์สี่นี้จะพิจารณาขันธ์ใดก็ได้ตามแต่ถนัด เช่น ทุกขเวทนาขันธ์ 
เป็นต้น ประสานกันกับกายกับจิตกับทุกขเวทนา โดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียง 
รูป ลักษณะ อาการ ความรู้สึก ว่าอะไรเป็นอะไร ทั้งสามอย่างนี้เป็นอันเดียวกัน
หรือเป็นคนละอย่าง แยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆ อย่าสักแต่พิจารณา 
พอผ่านๆ ไป นั่นเป็นลักษณะของกิเลสท�างาน เอาความข้ีเกียจอ่อนแอมาทับเรา
ต่างหาก ซึ่งมิใช่ทางเดินของธรรมคือสติปัญญาอย่างแท้จริงด�าเนิน จะไม่เห็น 
ความจริงแต่อย่างใด ต้องพิจารณาแบบสติธรรม ปัญญาธรรม จนเป็นที่เข้าใจตาม
ความจริงอย่างถึงใจทุกส่วน
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อันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้น อย่าอยากๆ อยากให้หายเท่าไรยิ่งเพิ่ม
สมทุยั ตวัผลติทกุข์มากขึน้เท่านัน้ แต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจรงิของทกุขเวทนา 
ที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่านั้น นั่นคือความอยากอันเป็นมรรคทางเหยียบย�่ากิเลส 
ซึง่จะท�าให้เกิดผล คอืการเหน็แจ้งตามความจรงิของกายเวทนา จติทีก่�าลงัพจิารณา
อยู่ในขณะนั้น ความอยากรู้จริงเห็นจรงินี้มีมากเท่าไร ความเพียรพยายามทุกด้าน
ยิ่งมีก�าลังมากเท่านั้น ฉะนั้น จงสนใจเฉพาะความอยากรู้จริงเห็นจริงประเภทนี้
อย่างเดียว และผลักความอยากให้ทุกข์หายออกจากวงการพิจารณาในเวลานั้น
ทันทีๆ อย่าให้โผล่หน้าข้ึนมากีดขวางได้ จะมาท�าลายความอยากประเภทมรรค
เพือ่ผลให้จมหายไปโดยไม่รู้ตวั สิง่ทีต้่องการจะไม่เจอแต่จะไปเจอแต่ความกลวัตาย  
ความอ่อนเปียกเรียกหาคนอ่ืนมาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสสมุทัยทั้งมวล 
เข้าท�างานในวงความเพียร จึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตภาวนาไว้ เกรงจะเสียท่าให้มัน  
เพราะกิเลสมักรวดเร็วมากกว่าธรรมจะตามรู้ตามเห็นทันมัน นักปฏิบัติจิตภาวนา
เท่านั้นจะรู้มารยาของกิเลสประเภทต่างๆ ดังกล่าวมาได้ดีประจักษ์ใจและขับไล่ 
ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัย

การพจิารณาทกุขเวทนาในขนัธ์มรีปูขนัธ์เป็นส�าคญั จงอย่าค�านงึความเจบ็ปวด
รวดร้าวจะหาย ตัวจะเป็นจะตาย ยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกาย 
จากเวทนา จากจิต ซึ่งพร้อมจะแสดงความจริงให้นักปฏิบัติผู้แกล้วกล้าหน้านักรบ
เพื่อเรียนจบอริยสัจรู้ประจักษ์ด้วยสติปัญญาอันคมกล้าของตนอยู่แล้ว อันความ 
กลวัเป็นกลวัตาย ความอยากให้ทกุข์หายในเวลานัน้ นัน่คอืแม่ทพัใหญ่ของสกลุกเิลส 
จะคอยท�าลายบัลลังก์แห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่า จงพากัน
ทราบไว้ทุกๆ องค์ อย่าหลงกลมันซึ่งดักรออยู่ปากคอก จะออกกีดขวางต้านทาน 
ทางเดนิของธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องได้โอกาส

กรุณาทราบไว้ด้วยว่า กิเลสทุกประเภทไม่เผลอเรอ อ่อนแอ ท้อแท้ เหลวไหล 
เซ่อซ่าเซอะซะ เหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยา ส่วนใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไป
ถลุงหุงต้มกินเลี้ยงกันอย่างเอร็ดอร่อยพุงมันน่ะ ดังนั้นในเวลาที่เข้าด้ายเข้าเข็ม
ระหว่างทกุขเวทนากล้ากบัสตปัิญญาพจิารณาแยกแยะกนัเพือ่หาความจรงิ จงขยบั 
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สติปัญญาเพื่อต่อยเพื่อสู้ท่าเดียว คือสติปัญญาหมุนติ้วเข้าสู่จุดที่ทุกขเวทนากล้า
สาหัสปรากฏอยู่ในวงของกาย สติจดจ่อ ปัญญาคลี่คลายเวทนา กาย ใจ ที่ก�าลัง
คลกุเคล้ากนัอยู่ ว่าทัง้สามนีเ้ป็นอนัเดยีวกนัหรอืเป็นคนละอนั แยกแยะดใูห้ละเอยีด
ถี่ถ้วน ย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกาย เวทนา จิต ด้วยสติปัญญา  
อย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตาย ตลอดสถานที่เวล�่าเวลาใดๆ  
ทั้งสิ้นในขณะนั้น จงสนใจแต่การพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งในกาย ในเวทนา ในจิต 
อย่างเดยีว สตปัิญญาจงให้เป็นปัจจบุนั จดจ่อต่องานอย่างใกล้ชดิ ตดิพนั อย่าหนัเห 
อย่าคาดคะเน อย่าด้นอย่าเดา ทัง้สมทุยั - ทกุข์ ทัง้มรรค - นโิรธ ว่าจะเป็นอย่างนัน้ 
อย่างนี ้ควรจะเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้เพราะทัง้นีล้้วนเปิดช่องให้สมทุยัท�างานของมนั 
ในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียว ผู้ปฏิบัติจงระวังให้มาก 
เพราะเป็นกิเลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตัวอยู่เสมอ ไม่เผลอให้มัน ขณะเดียวกัน 
ก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้ว จงพิจารณาแบบตะลุมบอน ใครดีใครอยู่เป็นคู่เคียง
ของสจัธรรม วมิตุตธิรรม ใครไม่ดจีงพงัไป แต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพยีรพงักแ็ล้วกนั  
ต้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียว ท่าอ่ืนไม่ถูกไม่เหมาะส�าหรับนักปฏิบัติผู้เป็นเหมือน
นักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียว

การพิจารณาทุกขเวทนาในกายประสานกันกับจิต แยกแยะทั้งสามอย่างนี้ 
ออกสู่ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยั้ง ย่อมจะทราบความจริงของกาย ของเวทนา 
ของจติ ได้อย่างชดัเจนหายสงสยั และได้ชยัชนะเป็นพกัๆ ตอนๆ ได้ความอาจหาญ
ในทุกขเวทนาตลอดความล้มความตายก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเช่นเดียวกับ  
กาย เวทนา จิต และหายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจ�า  
พอความจริงเข้าถึงกันแล้ว ต่างอันก็ต่างจริง กายก็จริงตามสภาพของกาย เวทนา 
กจ็รงิตามสภาพของเวทนา จติกจ็รงิตามสภาพของจติ ต่างอนัต่างจรงิแล้วไม่กระทบ
กระเทือนกัน แม้ความตายก็เป็นสัจธรรมความจริงอันหนึ่ง จะตื่นให้กิเลสหัวเราะ
ท�าไม

เมื่อสติปัญญาพิจารณาไม่ถอยจนทราบความจริงของ กาย เวทนา จิต  
ประจักษ์ใจแล้ว 



117 

๑. ทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้น

๒. แม้ทุกขเวทนาไม่ดับ ก็ไม่ประสานกันกับจิตดังที่เคยเป็นมา

๓. จิตสงบตัวอย่างละเอียดลออและอัศจรรย์เกินคาด

๔. จิตที่สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้น ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

๕. ขณะจิตสงบเต็มที่ กายหมดไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง

๖. ถ้าจิตพิจารณารอบตัวและตัดขาดจากเวทนาแล้ว แต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศ 
เป็นเพยีงรู้ๆ อยู่ด้วยความรอบตวั ร่างกายกส็กัแต่ปรากฏว่าม ีแต่ไม่ประสานกนักบัจติ

นีค่อืผลแห่งการพจิารณาด้วยอบุายวธิทีีก่ล่าวมาเป็นดงันีใ้นวงปฏบิตั ิถ้าอยากรู้
อยากเหน็อยากชม จงปฏบิตัติามวธิทีีก่ล่าวมา ทีเ่คยได้อ่านในหนงัสอืซึง่ท่านอธบิาย
ไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาจสงสัย นี่คือวิธีการพิจารณาทุกขเวทนา
เวลาเกิดขึ้นกับร่างกาย จงพิจารณาอย่างนี้ จะรู้อย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่น

ในนามขันธ์หรือนามธรรมท้ังสามคือ สัญญา สังขาร และวิญญาณ เวลา
พจิารณากเ็กีย่วโยงกบักายเหมอืนกนัในบางกรณ ีข้อนีย้กให้เป็นข้อคดิข้อพจิารณา
ของผู้ปฏิบตัจิะพงึรู้และปฏบิตัต่ิอตวัเองตามเหตกุารณ์ทีเ่กิดกบัตน เพราะนามขันธ์
ทั้งสามนี้ ท่านพิจารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงหลังจากจิตรู้เท่าปล่อยวาง 
รูปขันธ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันธ์ การพิจารณาจ�าต้องประสานถึง 
รูปขนัธ์อย่างแยกไม่ออก แต่ทัง้นีเ้ป็นหน้าทีแ่ละเป็นกิจจ�าเป็นของนกัปฏิบตัจิติภาวนา 
โดยเฉพาะเป็นรายๆ ไป หากรู้กับตัวเองว่าจะควรพิจารณาทั่วไปกับขันธ์ทั้งหลาย 
หรือจะพิจารณาขันธ์ใดในกาลเช่นไรโดยเฉพาะ ผู ้ปฏิบัติจิตภาวนาเท่านั้นจะ 
เข้าใจในการพิจารณาขันธ์ห้าให้เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวรรคเป็นตอนไป  
การพิจารณาอย่างกว้างขวางก็ในวงรูปขันธ์เท่านั้น รูปขันธ์นี้พิสดารอยู ่มาก  
การพิจารณาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใด สุดแต่ถนัดต่อการพิจารณา จะแยกแยะร่างกาย
ส่วนต่างๆ ออกเป็นชิ้นเป็นอันจากค�าว่าสัตว์ว่าบุคคลก็ได้ จะพิจารณาเป็นอสุภะ 
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สิ่งปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างก็ได้ จะพิจารณาไปทางไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือทั้งสามไตรลักษณ์ก็ได้ จนจิตมีความช�านิช�านาญทั้งภาคอสุภะและภาค
ไตรลักษณ์จนหาที่ติดที่ข้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเอง

เมื่อจิตปล่อยวางรูปขันธ์แล้ว จิตจะหมุนเข้าสู่นามขันธ์ทั้งสาม คือ สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไป ไม่มีค�าว่าท้อถอยลดละเลย  
สติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นขั้นสติปัญญา 
คล่องตัวแล้ว เรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูปขันธ์ 
คล่องตัวอยู ่แล้วจนถึงขั้นปล่อยวาง เมื่อก้าวเข้าสู ่ สัญญา สังขาร วิญญาณ  
จึงคล่องตัวต่อการพิจารณาทุกแง่ทุกมุม ไม่มีค�าว่าอืดอาดเนือยนายดังที่เคย 
เป็นมา นอกจากต้องรัง้เอาไว้เมือ่เหน็ว่าจะเพลนิต่อการพจิารณาจนเกินไป ไม่ยอม
พักตัวในเรือนคือสมาธิ ที่เคยเห็นในต�าราว่า มหาสติ มหาปัญญา นั่นจะปรากฏ 
กับสติปัญญาของผู้ปฏิบัติท่ีหมุนตัวไปกับการพิจารณาไม่หยุดหย่อนผ่อนคลาย 
ในการท�างานไปเอง ไม่ต้องถามใคร

นบัแต่ขัน้รู้เหน็อสภุะเด่นชดัด้วยการพจิารณาเรือ่ยมา ความขีเ้กยีจ ความท้อแท้
อ่อนแอ ความอดิหนาระอาใจ หายหน้าไปหมด ไม่ปรากฏในจติดวงนัน้เลย ด้วยเหตุ
นี้แลจึงท�าให้รู้ประจักษ์ใจว่า อันความขี้เกียจไม่เอาไหนเป็นต้น มันเป็นสกุลกิเลส 
ทั้งมวล เป็นตัวมัดแข้งมัดขามัดจิตมัดใจสัตว์โลกไว้ให้ก้าวสู่ความดีงามไม่ออก  
พอถูกตปธรรม มีสติปัญญาเป็นต้น เผาผลาญให้พินาศไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่มีใน
จติใจเลย มีแต่ความเข้มข้นแห่งความเพยีรทกุๆ อริยิาบถเว้นแต่หลับเท่านัน้ นอกนัน้ 
เป็นท่าแห่งความเพยีรทัง้สิน้ กิเลสเหล่านัน้ไม่กล้ามาขดัขวาง แม้จะยงัมอียู่ภายใน
ใจก็ตาม เพราะนับวันจะ กุสลา มันอยู่แล้วอย่างมั่นใจ เพราะฉะนั้นการพจิารณา
นามขันธ์ทั้งสามของท่านผู้มีสติปัญญาอันเกรียงไกรมาแต่รูปขันธ์แล้วจึงคล่องตัว
รวดเร็ว ไม่มีสติปัญญาใดในโลกสมมุติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้

จติทีป่ล่อยรปูขนัธ์แล้วยงัต้องฝึกซ้อมสตปัิญญาจากความคดิปรงุภาพแห่งขนัธ์
ให้ปรากฏขึน้แล้วดบัไป ปรากฏข้ึนแล้วดบัไปๆ จนรปูขนัธ์ทีป่รากฏขึน้จากความปรงุ
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ดบัอย่างรวดเรว็ราวกบัฟ้าแลบ จากนัน้กเ็ป็นจติว่างจากรปู จากวตัถตุ่างๆ ทัง้ภายใน 
ภายนอก หมดความสนใจพิจารณาต่อไปอีก มีแต่หมุนเข้าสู่นามธรรมทั้งสาม 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ังสามโดยถ่ายเดียว โดยถือจิตเป็นเป้าหมายแห่งการ
พิจารณา เนื่องจากอาการทั้งสามนี้ปรากฏข้ึนจากจิตและดับไปที่จิต สังเกตสอดรู้
อาการเหล่านีข้ณะเกิดและดบั เมือ่สตปัิญญารู้เท่าทนั สญัญากด็ ีสงัขารกด็ ีวญิญาณ
ก็ดี จะมีเพียงปรากฏขึ้นแล้วดับไปๆ ไม่สืบต่อกับอะไร

จติขัน้พจิารณานามธรรมนีเ้ป็นจติว่างจากสิง่ภายนอกทัง้ปวง แต่ยงัไม่ว่างจาก
จติและนามธรรมทัง้สามนี ้จงึต้องพจิารณาจดุนีโ้ดยความเป็น อนจิจฺ� ทกฺุข� อนตตฺา  
ซ�้าๆ ซากๆ จนจิตพอกับขันธ์และหย่ังเข้าสู่จิตล้วนๆ อันเป็นเรือนรังของอวิชชา 
โดยเฉพาะ พิจารณากันในจุดนั้นกับนามขันธ์ประสานกัน จนสติปัญญาเห็น 
ความเหลวไหลหลอกลวงของนามขันธ์พร้อมทั้งจิตอวิชชาประจักษ์ใจแล้ว อวิชชา
ภายในใจก็พังทลายหายซากลงไปในขณะนั้นด้วยสติปัญญาที่ทันสมัย

อวิชชาอันเป็นกิเลสโดยตรงนั้นดับ ส่วนขันธ์อันเป็นเครื่องมือของกิเลสอวิชชา
นั้นไม่ดับไม่หายซากไปกับอวิชชา แต่กลับมาเป็นเครื่องมือของจิตบริสุทธิ์และ 
เป็นขันธ์ล้วนๆ ไม่มีกิเลสเข้าครองอ�านาจเหมือนแต่ก่อน เพราะจติบริสุทธิ์ ธรรม
บริสทุธิ ์นัน้ไม่บบีบงัคบัขนัธ์เหมอืนกิเลส และไม่ยดึเหมอืนกิเลส เพยีงอาศยัขนัธ์เป็น
เครื่องมือด้วยความยุติธรรมเท่านั้น นี่คือการล้างป่าช้าความเกิด - ตายให้สิ้นซาก 
ไปจากใจ ปราชญ์ท่านล้างอย่างนี้แล จงพากันจ�าไว้ให้ถึงใจและน�าไปปฏิบัติให้ 
ถึงธรรม จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าท้ังหลายในขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวง
นั่นแล หายสงสัยในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ โดยประการทั้งปวง สงคราม
ระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู ้กันภายในวงความเพียรของนักปฏิบัติจิตภาวนา  
โดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบมาจบมายุติกันที่ใจดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสสิ้นซากไป
หมดแล้ว ปัญหาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แล

ดงัน้ันจงึขอนมินต์พระลกูพระหลานทัง้หลาย รู้เนือ้รู้ตวัด้วยธรรมกระเทอืนโลก  
ที่ปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับของกิเลสแต่บัดนี้ ที่ก�าลังมีครูอาจารย์
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สั่งสอนอยู่ จะไม่เสียทีให้กิเลสชนิดต่างๆ อยู่ร�่าไปดังที่เคยเป็นมา ซึ่งน่าทุเรศ 
เอานักหนาในสายตาของนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสโดยประการ 
ทัง้ปวงแล้ว พวกเราทีถ่กูกิเลสกล่อมใจให้หลับทัง้ทีต่ืน่อยู่ มกัเห็นข้ีดกีว่าไส้ เห็นภัย 
ว่าเป็นคุณ เห็นบุญว่าเป็นบาป เห็นหาบเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเครื่อง
ประดับตกแต่งท่ีสวยงามอร่ามตาแช่มชื่นใจ ท�าอะไรที่เป็นสารคุณจึงมักท�าแบบ 
สุกเอาเผากิน แบบขอไปทีๆ ผลจึงลุ่มๆ ดอนๆ หาความสม�่าเสมอและหลักเกณฑ ์
ไม่ได้ ราวกบัไม้ปักกองขีค้วาย คอยแต่จะหกล้มก้มกราบหาความเป็นตวัของตวัไม่ได้  
มีแต่ความไร้สาระเต็มตัวเต็มใจ กิริยาใดๆ แสดงออก มีแต่กิริยาอาการท�าลาย 
ตัวเอง ทั้งนี้เพราะความเคยชนิของนสิัยที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากเจ้าของในทาง 
ที่ถูกที่ดีเท่าที่ควร พระท้ังองค์ คนท้ังคน จึงกลายเป็นเศษพระเศษคนไปได้และ 
เกลื่อนกล่นอยู่ในท่ามกลางแห่งคนดีซึ่งมีจ�านวนน้อยกว่าประเภทเศษเดนระหว่าง
แห่งพระดี พระแท้ ด้วยสุปฏิบัติ คนดี คนแท้ ด้วยทาน ศีล ภาวนา สัมมาคารวะ 
กับพระเศษ พระเดน คนเศษ คนเดน เราจะสมัครทางไหน จงรีบตัดสินใจจากการ 
พิจารณาด้วยดีเสียแต่บัดนี้ เวลาตายแล้ว ความดีงามที่พึงหวังมิได้ข้ึนอยู่กับ 
ผ้าเหลืองที่ห่มคลุมและการนิมนต์พระมา กุสลา มาติกา บังสกุล อะไรนะ แต่มัน 
ขึน้อยู่กบัตวัเราฝึกเราให้ม ีกสุลาธรรม คอืความฉลาดเปลือ้งตนจากสิง่ไม่ดทีัง้หลาย 
ขณะทีมี่ชวีติอยู่ต่างหาก จะว่าผมไม่บอกไม่เตอืน นีค่อืค�าบอกค�าเตอืนท่านทัง้หลาย 
โดยแท้จริงอย่างถึงใจเรื่อยมา ไม่มีเพียงครั้งนี้หนเดียว จงจดจ�าให้ถึงใจและ 
ปฏิบัตติามตลอดไป ด้วย อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ พยายามท�าตนให้เป็นเนือ้เป็นหนงั
ของตนด้วยธรรมเครื่องด�าเนินและส่องทาง จะไม่เป็นพระครึ เณรครึ พระล้าสมัย  
เณรล้าสมัย คนครึ คนล้าสมัยต่อความดีงามและมรรคผลนิพพานที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้อย่างสดๆ ร้อนๆ ด้วยพระเมตตาสุดส่วน ไม่มีใครเสมอเหมือน

ผมเองก็นับวันแก่ลง การแนะน�าสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ไม่สะดวก พระเณรก็นับวัน
หลั่งไหลมามากเพื่อรับการอบรมสั่งสอน ขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริง 
อย่าน�าความเหลาะๆ แหละๆ มาสงัหารตนและท�าลายเพ่ือนฝงูผู้ตัง้ใจปฏบิตัธิรรม 
จะเสียไปทั้งเราและผู้อื่น ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ไว้หน้าใคร มันท�าลายทั้งสิ้น ค�าว่า
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พระๆ เณรๆ หรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเณรนั้น พึงทราบว่ากิเลสคือกิเลส
ทีเ่คยเป็นข้าศกึต่อเราเตม็ตวั ไม่กลวัใคร อย่าเข้าใจว่ามนัจะมาถวายตวัเป็นลูกศษิย์
ก้นกุฏิ ถวายการอุปัฏฐากรักษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนในการ
ประกอบความพากเพียรของพระทีต่นเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันเลย จงทราบว่า  
แม้เราบวชเป็นพระเป็นเณรแล้ว แต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บน 
หัวคน หัวพระ หัวเณร เรื่อยมา แต่ก่อนบวชจนบัดนี้ไม่ยอมลงเลย ฉะนั้น มันจึง 
ไม่กลัวพระกลัวเณรและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆ ทั้งสิ้น แต่มันเป็นนายและเป็น
ข้าศึกของคนของสัตว์ของพระเณรเรื่อยมา และยังจะเรื่อยไปถ้าไม่รีบก�าจัดมันเสีย
แต่บัดนี้ให้ฉิบหายสิ้นซากไปจากใจ

การเทศน์วันนี้ก็เทศน์อย่างหมดไส้หมดพุง ไม่มีอะไรหลงเหลือตกค้างอยู่ 
ภายในใจเลย ทัง้เหตคุอืปฏปิทาเครือ่งด�าเนนิ เผ็ดร้อนหนกัเบาประการใดทีเ่คยต่อสู้
กับกิเลสมา ทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติมากน้อย หยาบ ละเอียด ก็ได้ขุดคุ้ย
มาแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลอืกหมดไส้หมดพงุ ไม่มลีีล้บัปิดบงัไว้แม้แต่น้อย ดงันัน้ 
จงน�าอุบายวิธีเหล่านี้ไปฝึกหัดดัดสันดานกิเลสตัวร้ายกาจแสนพยศของแต่ละท่าน 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ แต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกหัดดัดสันดานเอาเสียอย่าง
หมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกัน ข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนา ไม่อยากเห็นไม่อยาก
ได้ยินเพราะผมเองเคยโดนมันดัดสันดานมาแล้ว จึงเป็นบทเรียนอย่างดีที่อดจะ 
น�ามาเตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ ขอจบเสียที จงพากันสวัสดีมีชัยทั่วหน้ากัน

จบเทศน์เท่านี้
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ท่านมักเจ็บป่วยบ่อยๆ ท้ังท่ีปกติ
โรคชราก็ท�างานประจ�าขันธ์อยู่แล้ว  
เริ่มลุกและเดินไปไหนมาไหนไม่ได้  
ต้องนอนอยู่กบัทีเ่ป็นปีๆ อยู่แล้ว โรคที่
เพิม่ความทรดุโทรมกป็รากฏข้ึนเรือ่ยๆ 
จนรู้เห็นได้ชัดในสายตาและความรู้สึก
ของบรรดาศิษย์และประชาชนที่เข้า

หลวงปู่เริ่มป่วยจากโรคชรา

นบัแต่ปี ๒๕๒๖ ย่างเข้ามา อาการเจบ็ป่วยออดๆ แอดๆ  
ของหลวงปู่ก็เร่ิมปรากฏมาพร้อมๆ กันราวกับได้
นัดแนะกันไว้ 

กราบเยีย่ม ส่วนคณะนายแพทย์ทีค่อย
ดูแลรักษาหลวงปู่เป็นประจ�าไม่ขาด
ตลอดมานัน้ คอื คณะแพทย์ทางอ�าเภอ
หนองบัวล�าภู และคณะแพทย์ทาง 
โรงพยาบาลอุดรฯ ได้ควบคุมดูแล 
อาการของท่านเป็นประจ�า ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ นับว่าได้ดูแล
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ท่านหลวงปู่อย่างใกล้ชิดท่านหนึ่ง ทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วย มีการไปๆ มาๆ  
อยู่เสมอมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งหมอที่มาจากส�านักพระราชวังเป็นคร้ังคราว 
ช่วยกันพยาบาลรักษาท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความสนิทใจและเคารพเลื่อมใสใน 
หลวงปู่จริงๆ แม้เช่นน้ันอาการต่างๆ ก็คอยแต่จะก�าเริบอยู่เสมอ ท่านมีอาการ 
เวียนศีรษะเป็นประจ�า น่ังนานไม่ค่อยได้ นี่เป็นสาเหตุแห่งโรคชนิดอื่นจะตามมา 
เช่น โรคบวมตามหลังมือหลังเท้า อ่อนเพลียมาก ฉันไม่ได้ อาการเหล่านี้ค่อยทวี 
ความรุนแรงข้ึนทุกวันเวลาจนกลายเป็นคนไข้หนัก ทั้งๆ ที่หาไข้จริงๆ ไม่เจอ  
เจอแต่อาการเหล่าน้ีในองค์ท่าน ไม่ปรากฏมีโรคชนิดใดอย่างแท้จริงปรากฏเลย  
ในความรู้สึกของหมอและคนท่ัวไปจึงรวมลงในจุดเดียวกันว่า ท่านมรณภาพ
ด้วยโรคชราโดยแท้ 

การเขยีนเรือ่งอาการป่วยของท่าน เหน็ว่าไม่มอีะไรแปลกและพสิดารผดิธรรมดา  
จึงเขียนเพียงย่อๆ พอท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าใจกัน

วันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. หลวงปู่ก็มรณภาพ 
ด้วยอาการอันสงบท่ามกลางสานุศิษย์ซึ่งมีจ�านวนไม่มากนักในเวลานั้น เพราะเป็น
ตอนเช้า พระก็เริ่มออกบิณฑบาต ประชาชนก็ยังไม่มีมาก ที่กุฎีใหญ่ที่ท่านพักเป็น
ประจ�าในวัดถ�้ากลองเพล อ.หนองบัวล�าภู จ.อุดรธานี

เมื่อข่าวมรณภาพของท่านแผ่กระจายออกไป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  
พระ เณร ทราบ ต่างก็หลั่งไหลมากราบเยี่ยมศพท่านเป็นจ�านวนมากจนไม่อาจ
พรรณนา ทางจงัหวดัได้รายงานเรือ่งนีไ้ปยงัส�านกัพระราชวงัโดยด่วน พระบาทสมเดจ็- 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้เคลื่อนย้ายศพหลวงปู่มาตั้งบ�าเพ็ญกุศลที่ “ศาลาเมตตา 
อนาลโย” โดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทั่วไปเข้ากราบนมัสการรดน�้าศพ  
ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. 
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เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมา
พระราชทานน�้าอาบศพและทรงเป็นประธานในงาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัวฯ ทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และตั้งศพบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลพระราชทาน ๗ วัน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ ทรงพระราชทานโกศโถ ฉตัรเบญจา ตัง้ประดบั 
และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถฯ พระราชทานเงนิสีแ่สนบาท เป็นค่าอาหาร 
ถวายพระและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอด ๗ วันด้วย
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ประวัติอาพาธประกอบธรรม 
ของพระอาจารย์ขาว อนาลโย
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์
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เมื่อเริ่มแรก

ตามประวตัขิองท่านพระอาจารย์ขาว อนาลโย เมือ่หนุ่มๆ  
เป็นนกัท่องเทีย่วกรรมฐานชัน้เยีย่ม ท่านออกเดนิทาง
ทุกปีและได้สมบุกสมบันไปแทบทุกภาคของประเทศ

พอเรียนถามท ่านถึงลักษณะ
ป่าเขาล�าเนาไพรในแง่ที่พระธุดงค์
สนใจ ท่านจะเล่าอย่างสนุกสนาน 
และละเอียดลออทุกแห่ง โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่ ง เขตแคว ้นภาคอีสานและ 
ภาคเหนือ ท่านได้สัญจรซ�้าๆ ด้วย
ความสนใจเป็นพเิศษ เล่ากนัว่าท่านได้
ไปบรรลุธรรมชั้นสุดยอดในภาคเหนือ 
ในเขตของจงัหวเัชยีงใหม่ ไม่ต้องสงสยั

ว่าในสมัยนั้นสุขภาพของท่านจะอยู ่
ในระดับยอดเยี่ยม เพราะได้ด�าเนิน
ชีวิตอย่างอุดม ไม่ปรากฏว่าท่านมีโรค
ประจ�าตัวอย่างใดที่ส�าคัญนอกจาก 
เป ็นไข ้ป ่า ซึ่งเป ็นธรรมดาส�าหรับ
พระธุดงคกัมมัฏฐานทุกองค์ กับโรค
กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ซึ่ง
อาจจะเป็นผลของโรคนิ่วตั้งแต่ในสมัย
หนุ่มๆ
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ท่านอาจารย์ได้สร้างบารมีอยู่ในป่าเขาเป็นเวลายาวนาน เกียรติคุณของท่าน 
ได้แผ่กระจายไปในฐานพระกมัมฏัฐานผู้เคร่งครดัในการปฏบิตัแิละมปีฏภิาณพิเศษ
ในการสั่งสอนธรรมะแก่ทายกทายิกาเป็นที่เลื่องลืออยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือ 
แต่ส�าหรับคนกรุงเทพฯ ในสมัยยี่สิบปีก่อนนี้ ท่านยังมีคนรู้จักน้อยเพราะท่าน 
ไม่ค่อยได้เข้าบ้านเข้าเมือง 

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้เขยีนและคณะได้เดนิทางไปศกึษา “ชวีติพระป่า” ทีจ่งัหวดั
อุดรธานีเป็นคร้ังแรก เข้าใจว่าจะเป็นพวกกรุงเทพฯ คณะแรกหรือเกือบแรกที่ได้ 
ไปคลกุคลกีบัพระธดุงค์กมัมฏัฐานซึง่ปฏบิตัธิรรมอยู่ในป่าจรงิๆ ทัง้นีด้้วยการชกัจงู 
และสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) แห่ง 
วัดโพธิสมภรณ์ (อุดรธานี) ในปี ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นปีแรกนั้น พวกเรารวม ๗ คน  
ได้ไปศกึษาธรรมะและปฏบิตัธิรรมอยู่ทีว่ดัป่าบ้านตาดของท่านพระอาจารย์มหาบวั 
ญาณสมัปันโน โดยท่านเจ้าคณุพระธรรมเจดย์ีได้จดัส่งคณะแม่ครวัชัน้คณุนายและ
คหปตานี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านไปคอยปรนปรือพวกเราให้อิ่มหน�าส�าราญทั้งๆ 
ที่วัดอยู่กลางป่าจริงๆ (ไม่เหมือนกับสภาพในทุกวันนี้ซึ่งป่าเกือบจะไม่มีเหลือแล้ว) 
พวกเราไปอยู่ได้เจ็ดวันก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

รุ่งขึน้ปี ๒๕๐๖ กก็ลบัไปอกีด้วยความตดิใจ ในครัง้ทีส่องนีเ้อง คณุสริ ีอึง๊ตระกลู  
ซึง่เราตัง้สมญาว่า มหาอบุาสกิา เพราะความใจบญุของเธอ ได้พูดกบัเราว่า “ไม่ลองไป
นมสัการท่านอาจารย์ขาวทีว่ดัถ�า้กลองเพลบ้างหรอืคะ ดมีากเหมอืนกนันะคะ”  
พวกเราตกลงไปดู โดยคุณสิรีจัดยานพาหนะให้ สมัยนั้นถนนไปสู่วัดถ�้ากลองเพล 
(ถนนอดุร-เลย ในปัจจบุนั) ยงัเป็นถนนลกูรงั มสีภาพดกีว่าทางเกวยีนเพยีงเลก็น้อย 
พอรถไปส่งเราถึงเขตวัดก็ยางแตก (และแตกเกือบทุกครั้งที่พาเราไปที่นั่น) รถต้อง
จอดห่างวดัประมาณครึง่กิโลเมตร และเดนิข้ามห้วยไปโดยอาศยัต้นเปลอืย (ตะแบก) 
ต้นหน่ึงเป็นสะพาน เข้าวดัแล้วยงัต้องเดนิไปอกีหนึง่กิโลเมตรครึง่จงึถงึกฏุขิองท่าน
อาจารย์ (หลงัเก่า) ซึง่สร้างอยู่ระหว่างก้อนหนิใหญ่สองก้อน เป็นอาคารไม้ใต้ถนุสงู  
หลังคาสังกะสี มีห้องจ�าวัดเล็กๆ หนึ่งห้อง กับห้องเฉลียงและห้องถาน ทั้งหมด 
กว้างประมาณสี่เมตร ยาวประมาณหกเมตร 
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ท่านลงมานั่งรับพวกเราอยู ่บนตั่งซึ่งอยู ่บนก้อนหินแบบหน้ากุฏิ ลักษณะ 
ของท่านค่อนข้างผอม แต่ดูท่าทางแข็งแรง ทั้งๆ ที่ตอนนั้นท่านอายุถึง ๗๖ ปีแล้ว 
คุณนายสิรีแนะน�าให้ท่านรู้จักเรา แล้วท่านก็เทศน์โปรดเป็นข้อธรรมะสั้นๆ เราฟัง 
ออกบ้าง ไม่ออกบ้าง เพราะท่านพดูค�าพืน้เมอืงเป็นส่วนมากและยงัอมหมากอกีด้วย 
แต่ก็พอจับเค้าได้ว่าท่านพูดเร่ืองการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของธรรมกถา 
ทีเ่ราตดิใจคอืความเดด็ขาด ชดัเจน และความคล่องตวัของค�าสอนทีไ่หลเรือ่ย 
ออกมาจากปากของท่าน เวลาคุยกันดูท่านเป็นผู้ใจดี ใจเย็น แต่พอลงมือสอน 
ก็เปลีย่นไปทนัท ียิง่พดูไปเสยีงยิง่ดงัขึน้ ชดัเจนขึน้ เดด็ขาดขึน้ จนในตอนท้ายแทบ
จะเป็นความดดุนั ลกัษณะของเทศนาของท่านเป็นอย่างนีต้ลอดมาจนสมยัท้าย 
เมื่อท่านเกิดเป็นอัมพาตขึ้น

หลังจากที่ท่านสอนจบลงแล้ว เราสนทนาเร่ืองต่างๆ กับท่านต่อไปอีกหน่อย 
แล้วก็นมัสการลากลับ หลังจากนั้นมา ทุกครั้งที่เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด 
ในเดอืนเมษายน ตรงกบัเวลาหยดุราชการ เราต้องเลยไปนมสัการท่านอาจารย์ขาวด้วย  
ท่านสอนธรรมะให้เราทุกครั้ง เราค่อยๆ จับเนื้อความได้มากข้ึนด้วยความคุ้นกับ
เสียงของท่าน 

ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๙ เราไปทอดกฐินที่วัดหนองแซงของท่านพระอาจารย์ 
หลวงปู่บัว ในคณะของเรามีท่านเจ้าคุณพระธรรมจนิดาภรณ์อยู่ด้วย (ในปัจจุบันนี้ 
เป็นสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธ) ท่านปรารภว่าอยากจะไปนมัสการ
ท่านอาจารย์ขาว เพราะยังไม่เคยพบ เราก็ตกลงไปภายหลังที่เสร็จเรื่องกฐินแล้ว  
มีอุบาสิกาชาวอังกฤษผู้หนึ่งร่วมไปด้วย ในระหว่างเดินทางผู้เขียนได้กราบเรียน 
ท่านเจ้าคุณว่า “ท่านอาจารย์ท่านมีเมตตามาก เราไปนมัสการท่านทีไร ท่านก็
เทศน์ให้ฟังทุกครั้ง เสียแต่ท่านพูดภาษาอีสาน พวกเราฟังไม่ใคร่ออก” 

พอเราไปถึงท่าน กราบเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจารย์ก็ลงมือเทศน์ขึ้นเอง
อย่างเจือ้ยแจ้วเป็นภาษาไทยกลางอย่างชดัเจนแจ่มแจ้ง ท่านเริม่ต้นว่า “โดยท�านอง
เดียวกนักับทีร่อยเท้าของบรรดาสตัว์ทัง้หลายทัง้ปวงในโลกนี ้อาจจะรวมลงไป 



132 

ในรอยเท้าของช้าง พระธรรมค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท้ังแปดหมืน่
ส่ีพนัพระธรรมขนัธ์กอ็าจรวมลงได้ในธรรมข้อเดยีว คอื สต”ิ แล้วท่านกส็าธยาย
ขยายความต่อไปด้วยความสมบูรณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรว่า “อาทิกลฺยาน� 
มชฺเฌกลฺยาน� ปริโยสานกลฺยาน�” งามในเบ้ืองต้น งามในเบ้ืองกลาง งามใน
เบื้องปลาย ผู้เขียนถึงกับน�้าตาไหลด้วยความปีติในความกระจ่างแจ้งของธรรมะ 
ที่ท่านแสดง 

เมื่อท่านสอบจบลงก็ได้ก้มลงกราบ พร้อมกับเปล่งวาจาว่า “ผมฟังธรรมมา
มากแล้ว แต่ยงัไม่เคยกระจ่างแจ้งซาบซึง้เหมอืนวนันีเ้ลย” อบุาสกิาชาวองักฤษ
ซึ่งเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้หกสัปดาห์และก�าลังเรียนภาษาไทยอยู่ ได้ยืนยันแก่เราว่า 
เธอได้พยายามตั้งใจฟัง พยายามจะให้เข้าใจ และก็ “เข้าใจเรื่อง” ได้ทั้งหมด  
เทศน์ของท่านอาจารย์ได้ท�าความประทับใจให้แก่เราทุกคน โดยเฉพาะผู้เขียนมี
ความดใีจเป็นทีย่ิง่ เพราะได้ตดิเอาเครือ่งบนัทกึเสยีงไปด้วยและได้อดัไว้โดยตลอด 
ตัง้ใจว่าหากกลบัไปถงึบ้านแล้วจะถอดออกพมิพ์แจกแก่ผู้ทีส่นใจเพือ่เผยแพร่ธรรมะ
ของท่านอาจารย์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก

พอถึงกรุงเทพฯ แล้ว รุ่งขึ้นไปท�างานที่ศิริราชก็เอาเคร่ืองบันทึกเสียงไปด้วย  
เอาไปให้คนไข้ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและป่วยหนักอยู่เปิดฟัง โดยได้
ก�าชับไว้อย่างหนักแน่นว่า “อย่ากดปุ่มแดง” แล้วผู้เขียนก็ไปท�างาน เย็นนั้นแวะ 
รับเครื่องบันทึกคืนแล้วก็ลองเปิดดู ปรากฏว่าทั้งหมดถูกลบไปเสียแล้ว สอบถาม 
ได้ความว่า ในตอนบ่ายหลานสาวของคนไข้ได้มาลองเปิดเครื่องบันทึกดู พบว่า 
ไม่มีเสียงอะไร คงจะไปกดปุ่มแดงซึ่งเป็นปุ่มบันทึก เลยลบของเก่าหมดไปเลย  
ผู้เขียนได้แต่นึกในใจว่า “นี่แหละมาร”

ในปีต่อไป ไปนมัสการท่านอาจารย์อีก ได้กราบเรียนขอให้ท่านกรุณาเทศน์ 
เรื่องสติซ�้า ท่านก็ตามใจ แม้เน้ือหาจะเป็นเรื่องเดิม แต่ความกระจ่างและ 
ความซาบซึ้งเปรียบกันไม่ได้เลย ท้ังน้ีเพราะการเทศน์ของท่านอาจารย์นั้นไม่ได้มี
การเตรียมไว้ล่วงหน้า “ไหลออกมาจากดวงจิตของท่าน” จริงๆ
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ในสมยันัน้สขุภาพของท่านอาจารย์ยงัอยู่ในสภาพเยีย่ม แม้ว่าท่านจะอายุ
ใกล้แปดสิบแล้ว กไ็ม่มอีาการของโรคทีส่�าคญัหรอืความพกิารอย่างใด ท่านเดนิ
บิณฑบาตในวัดทุกเช้า มีธุระที่ไหนแม้ไกลๆ ท่านก็เดินไปได้ ท่านเดินจงกรม 
หนึง่ชัว่โมงครึง่ถงึสองชัว่โมงทกุคนื ผู้เขยีนเคยแอบเดนิแข่งกบัท่าน ยงัต้องยอมแพ้  
การปฏบิตัตินและการภาวนาจติทีก่ระท�าอย่างหนกัแน่นด้วยอทิธบิาท ได้สร้าง 
ความแข็งแกร่งให้แก่ท่านอย่างหาเปรียบได้ยาก แม้เมื่อท่านอายุแปดสิบแล้ว
หลังจากการอาพาธครั้งใหญ่ (ซึ่งจะกล่าวต่อไป) เมื่อผู้เขียนไปขออนุญาตสลัก 
พระพุทธรูป “พระพุทธบัณฑรนิมิต” ที่ก้อนหินใหญ่บนลานหินห่างขึ้นไปจากกุฏิ
ประมาณสามร้อยเมตร และสูงขึ้นไปตามลาดเขา ท่านอยากรู้ว่าจะใช้หินก้อนไหน 
ท่านยังสามารถเดนิฉิวน�าหน้าไปถึงที่หมายอย่างสบาย
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บุญบันดาล

เยน็วนัหนึง่ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ผู้เขยีนได้รบั 
โทรศัพท์จากคุณสิรี อึ๊งตระกูล ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิด
ของท่านอาจารย์ขาว พูดมาจากอุดรธานีแจ้งว่า 
ท่านอาจารย์อาพาธ

มีอาการหนักมาก เหตุเกิดโดย
ท่านเป็นไข้หวดัก่อน พระเณรพยาบาล
จนไข้หายแล้วก็จัดการสรงน�้าถวาย
ตามปกติ คืนนั้นเองไข้ก็กลับมาใหม่ 
อาการรุนแรงกว่าคร้ังแรกมาก ถวาย
ยาไทยยาฝรั่ งเท ่าไรๆ ไข ้ก็ ไม ่ลด  
คุณสิรีพยายามหาแพทย์แผนปัจจุบัน 

ทีใ่นเมอืงออกไปรกัษา กไ็ม่มใีครยอม
ไป (ระยะนั้นพวกก่อการร้ายก�าลัง
เหิมหาญมากถงึเข้าปล้นสถานตี�ารวจฯ 
ที่หนองบัวล�าภู ห่างวัดเพียง ๑๒ กม.) 
ซักถามได้ความว่าอาการส�าคัญคือ  
ไข้สูง ไม่มีไอ ไม่มีปวดเจ็บที่ใด ผู้เขียน 
คิดว่าคงไข้กลับเพราะไปอาบน�้าถูก 
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ความเย็นเกินควร คงจะไม่ร้ายแรงนักเพราะดูท่าไม่มีโรคแทรก จึงแนะน�าให้ไปหา 
คณุหมอประวตั ิหงส์ประภาส หวัหน้าหน่วยพฒันาการแพทย์ฯ ของคณะแพทย์ศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ซึ่งตั้งส�านักงานชั่วคราวที่โรงพยาบาลอุดรธานี และมีหน่วยย่อย 
อยู่ที่หนองบัวล�าภู ใกล้วัด ให้คุณสิรีขอแพทย์สักคนหนึ่งไปช่วยรักษา 

ต่อมาผู้เขยีนได้โทรศัพท์ไปถงึหน่วยแพทย์ท่ีโรงพยาบาลอดุรฯ หวัหน้าหน่วยไม่อยู่  
จึงพูดขอความช่วยเหลือไว้กับผู้ช่วย (คุณหมอสายสงวน อุณหนันท์) คุณหมอ 
บอกว่าหวัหน้าได้ติดต่อไปทางหนองบัวล�าภูให้ช่วยเหลอืแล้ว ผู้เขยีนก็เบาใจ รุ่งขึน้
ตอนบ่าย (จ�าได้ว่าเป็นวันพฤหัสฯ) ได้โทรศัพท์ไปที่บ้านคุณสิรี ได้รับแจ้งว่าคุณสิรี
ไปค้างอยู่ทีว่ดั หลวงปู่ค่อยยงัชัว่แล้วเพราะหมอศริริาชไปช่วยรกัษา ผู้เขยีนกโ็ล่งใจ  
นึกว่าหมดเรื่องท่ีควรเป็นห่วงแล้ว แต่ขณะรับอาหารเย็นวันนั้นเองเกิดสังหรณ์ 
ขึ้นมาว่า หากไปดูท่านสักหน่อยก็คงจะดี เลยตัดสินใจโดยกะทันหัน จัดกระเป๋าขึ้น
รถไฟไปในคนืนัน้เอง รุ่งเช้าถงึอดุรฯ กต็รงไปยงัโรงพยาบาลเพือ่ขอยมืยานพาหนะ  
พบแพทย์ก�าลงัรบัอาหารเช้าอยู่หลายคนกเ็ข้าไปร่วมวงด้วย ประเดีย๋วเดยีวมรีถสองแถว 
ขับเข้าไป มีคนลงมาถามหาหมออวย เมื่อผู้เขียนแสดงตัว เขาก็เล่าว่า หลวงปู่
อาการหนักมาก ลูกศิษย์ที่จังหวัดหนองคายส่งรถมารับจะเอาตัวไปรักษาที่โน่น  
แต่พระและคณะศิษย์ไม่เต็มใจ ขอให้ผู้เขียนไปดูและตัดสินว่าควรให้ไปหรือไม่

ผู้เขียนไปด้วยโดยทันที ไปถึงก็รีบขึ้นไปดูท่านอาจารย์ ท่านนอนอยู่กลางห้อง  
มีพระเณรล้อมรอบ หลังจากนมัสการแล้ว ผู้เขียนจับชีพจรดูเห็นว่าเต้นเร็วมาก 
จงัหวะไม่ด ีความแรงไม่สม�า่เสมอ ตวัร้อนจดัมาก แต่ความรู้สกึยงัด ีกราบเรยีนถาม
อะไรกต็อบถกูต้อง ถามว่า “ท่านอาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง” ท่านตอบว่า “สบายอยู่”  
เห็นว่าจิตของท่านยังเข้มแข็ง แต่หัวใจคงมีภาระหนักมาก ถ้าเอาไปหนองคายจะ
ต้องเดนิทางร่วมร้อยกิโลเมตรบนถนนลกูรงัทีค่ล้ายทางเกวยีน คงจะถกูเขย่าขยอก
ขย้อนแย่ หัวใจอาจจะทนไม่ไหว จึงเรียนท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ห้อมล้อมอยู่นั้นว่า  
หัวใจไม่ปกติ ไม่ควรให้เดินทางไกลๆ เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ท่านอาจารย์ 
ทั้งหลายว่า หากอยู่ที่อุดรฯ ก็ไม่มีหมอรับผิดชอบโดยเฉพาะ ถ้าไปหนองคายได้ 
เข้าอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่ขาดหมอ ผู้เขียนเห็นว่าการรักษาคงจะไม่ยากนัก เพราะ



137 

เป็นแต่เรื่องไข้ ยังไม่มีโรคแทรก ถึงอย่างไรก็ยังมีคณะแพทย์จากศิริราชคอย 
หนุนหลังอยู่ จึงตกปากว่าจะรับเป็นคนรักษาเอง ท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ยินยอม
โดยด ีคงจะเพราะเหน็ว่าเคยรกัษาพระอาจารย์ฝ้ันมาแล้ว เป็นอนัเลกิเรือ่งจะเอาไป 
หนองคาย

ผู้เขียนได้ตรวจร่างกายท่านอาจารย์โดยละเอียดจนแน่ใจว่าไม่มีโรคแทรก  
มีความคิดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ได้เป็นไข้ติดต่อมาหลายวัน ร่างกายคงจะขาดสาร
ส�าคัญต่างๆ และการขาดนี้อาจขัดขวางการหายโรค ท�าให้ล่าช้าไป จึงตัดสินใจจะ
ถวายเลือด และเลือดนั้นจะเป็นเลือดของตัวเอง ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน และเลือด
ของผู้เขยีนเป็นหมู่ “โอ” ถ่ายให้ใครกไ็ด้ พอดคีณุหมอประวตั ิหงส์ประพาส ตามไปถงึ  
จึงเล่าเรื่องให้ฟังและขอให้ช่วยถ่ายเลือด คุณหมอประวัติกลับไปเอาอุปกรณ์ 
และผู้ช่วย ระหว่างที่คอย ผู้เขียนไปที่พระปาลิไลยก์ ซึ่งสร้างไว้ไม่ไกลจากกุฏิของ
ท่านอาจารย์ สวดมนต์ท�าวตัรเช้า สมาทานศลีแปด แล้วนัง่สมาธปิระมาณครึง่ชัว่โมง  
แล้วได้อธษิฐานว่า หากถวายเลอืดพระอาจารย์แล้ว ขอให้ผลบญุจงช่วยให้ท่าน
มอีายยืุนยาวอยู่ต่อไปอกีอย่างน้อยห้าปี (ภายหลังได้อธิษฐานขอเพ่ิมให้ท่านมี 
อายุยืนถึงร้อยปี)

พอคุณหมอประวัติกลับมาและเตรียมการพร้อม ก็ข้ึนไปนอนให้เจาะเลือดที ่
เฉลียงหน้ากุฏิ ได้ประมาณ ๓๕๐ ลบ.ซม. คุณหมอประวัติจัดการถ่ายถวาย 
ท่านอาจารย์ได้ส�าเร็จเรียบร้อยโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ผู้เขียนอยู่เฝ้าอาการต่อไป
โดยอาศยันอนทีเ่ฉลยีงซึง่เป็นทีเ่ดนิจงกรมของท่านอาจารย์ จนตลอดสปัดาห์ต่อไป 
ปรากฏว่าอาการค่อยทุเลาขึ้น ผู ้เขียนสั่งเสียการถวายยาไว้กับท่านอาจารย์ 
ผู้อุปัฏฐาก (ท่ีจ�าได้มีท่านอาจารย์วัน ท่านอาจารย์จวน ท่านอาจารย์สิงห์ทอง  
ท่านอาจารย์เพยีร ท่านอาจารย์บญุเพง็ ท่านอาจารย์ทยุ ยงัมทีีจ่�าไม่ได้อกีหลายองค์)  
แล้วก็เดินทางกลับไปท�างานที่ศริิราช

ระหว่างสัปดาห์ติดต่อถามอาการทางโทรศัพท์กับร้านชวลิตของคุณชวลิต  
บุตรคุณสิรี พอค�่าวันวันศุกร์ก็ขึ้นรถไฟไปอุดรฯ ไปอยู่ปรนนิบัติท่านอาจารย์ที่วัด 
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จนเยน็วนัอาทติย์จงึโดยสารรถไฟกลบักรงุเทพฯ ปฏบิตัเิช่นนีไ้ด้สามสปัดาห์ อาการ
ของท่านอาจารย์ดีขึ้นเป็นล�าดับ แต่เกิดมีอาการเบื่ออาหารอย่างมาก ใช้ยากระตุ้น 
อะไรๆ ก็ไม่ได้ผล ท่านอาจารย์สิงห์ทองต้องเดินทางไปนิมนต์ท่านอาจารย์ฝั้น 
มาจากวัดอุดมสมพร เพื่อเกลี้ยกล่อมให้ฉันอาหาร ในระหว่างที่อาการไม่ค่อยดีนั้น 
ผู้เขียนไปอยู่เฝ้าอาการด้วย 

กลางวนัวนัหนึง่เดนิขึน้ไปบนลาดเขาใกล้กฏิุ พบก้อนหินใหญ่ประมาณเท่าบ้าน
สองชั้นขนาดกลาง ตั้งอยู่ในที่โล่ง ด้านหน้ามีชะเงื้อมชะโงกออกมาคล้ายที่เคยเห็น
สร้างเป็นพระพุทธฉาย แต่มีต้นไม้ขึ้นบังอยู่โดยรอบ มอบผาดๆ ไม่เห็น จึงได้ตั้งใจ 
อธิษฐานว่า ขอให้สามารถรกัษาท่านอาจารย์ให้หาย แล้วจะไปสลกัเป็นพระพทุธรปู 
ไว้ที่ก้อนหินนั้นด้วยมือตนเอง 

หลังจากนั้นท่านอาจารย์ฝั้นก็ไปถึง ได้คุยธรรมะกับท่านอาจารย์ขาวหลายข้อ 
ตอนหนึ่งท่านเล่าว่า ก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองจะไปนิมนต์ ท่านได้นิมิตว่า
เดินไปกับท่านอาจารย์ขาว ท่านเดินหน้า ประเดี๋ยวหันกลับมาเห็นท่านอาจารย์ขาว 
หกล้ม นอนเอาหน้าจุ่มอยู่ในล�าธารข้างทางเดิน ไม่ยักลุกข้ึน ท่านต้องกลับมา 
พยุงขึ้น หลังจากนั้นท่านอาจารย์ขาวก็ฉันอาหารเป็นปกติ อาการทั่วไปดีขึ้นเรื่อยๆ 
รวมเวลาที่ผู้เขียนเดินทางไปๆ มาๆ อยู่ทั้งหมดหกสัปดาห์ หลังจากถวายเลือด  
ท่านอาจารย์ก็กลับเป็นปกติ การอาพาธครั้งนั้นได้ดึงเอาผู ้เขียนเข้าไปเป็น  
“หมอประจ�าพระอาจารย์ขาว” โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน

ในระหว่างที่ไปเฝ้าไข้อยู่นั้นเอง ได้ประสบเหตุการณ์บางอย่างซึ่งท�าให้เข้าใจ
และซาบซึง้ในคณุธรรมวเิศษของท่านอาจารย์ยิง่ข้ึน บ่ายวนัหนึง่ขณะทีค่นทัง้หลาย
ก�าลงัเรยีงรายห้อมล้อมท่านอาจารย์ ซึง่ก�าลงัซมเพราะไข้สงูถงึ ๔๐ องศาเซลเซยีส 
มีเสียงดังตูมมาจากข้างนอก พระองค์หนึ่งร้องถามไปว่า “อะไรกัน” เสียงร้องตอบ
ขึน้มาว่า “เณรตกบ่อ” เท่านัน้แหละ ท่านอาจารย์ผู้อาพาธหนกักป็ล่อยหวัเราะเอิก้ๆ 
ออกมาอย่างเต็มที่ คล้ายกับว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรเลย คนทั้งหลายก็พลอยหัวเราะ
ไปด้วย ลืมความเป็นห่วงเรื่องโรคของท่านไปชั่วขณะ 
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นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องห้องส้วม ทุกครั้งที่ท่านประสงค์จะเข้า ท่านจะลุกขึ้น 
เดินฉิวไปโดยล�าพัง ไม่ต้องรอให้ใครจูงหรือประคอง พระเณรที่ปรนนิบัติอยู่ต้อง
วิ่งตามไปทุกคร้ัง เวลาใดท่ีผู้เขียนกราบเรียนถามว่า “ท่านอาจารย์เป็นอย่างไร
บ้างครับ” ท่านต้องตอบว่า “สบาย” ทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ท่านมีไข้สูง ตัวร้อนจัด 
ท่านไม่เคยออกปากว่าไม่สบายที่ส่วนไหนเลย ถ้าไข้สูงมาก ก็นอนเฉยๆ ถ้าไข้ลด 
ก็มีอาการกระปรี้กระเปร่าขึ้น บางทียิ้มหรือหัวเราะกับพระเณรที่อยู่ด้วยคล้าย 
คนปกต ิพอสบายขึน้หน่อยกเ็ล่า “นทิาน” ต่างๆ ให้ผู้ปรนนบิตัฟัิง เป็นเรือ่งนมิติบ้าง  
ประสบการณ์บ้าง บางทีก็เป็นชาดก ผู้เขียนคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นเป็นเครื่อง 
แสดงว่าร่างกายของท่านอาจารย์กบัจติใจเป็นคนละส่วนกนั ถงึกายของท่านเป็นไข้ 
จิตของท่านไม่ได้เป็นไปด้วย จิตของท่านเป็นปกติตลอดเวลา

หลังจากที่ท่านอาจารย์สบายดีแล้ว ผู้เขียนก็ขออนุญาตสลักพระพุทธรูป 
ที่ก้อนหินดังกล่าวแล้วในตอนต้น ท่านอาจารย์อุตส่าห์เดินขึ้นไปดูหินให้เห็นด้วย
ตนเองเมื่อผู้เขียนกราบเรียนว่าจะอุทิศรูปนั้นแก่ท่าน ได้ลงมือในวันวิสาขบูชา  
(๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๑) แล้วเดินทางขึ้นไปอุดรฯ ทุกปลายสัปดาห์เช่นเดียวกับ 
ตอนที่ไปดูแลท่านอาจารย์ ท�าได้ส�าเร็จเรียบร้อยในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๑  
รวมเวลาที่ใช้เฉพาะการสลัก ๑๒๕ ชั่วโมง ได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธบัณฑร
นิมิต” (แปลว่า พระพุทธรูปพระอาจารย์ขาวสร้าง) อุทิศถวายพระอาจารย์ตามที่ 
ตัง้ปณิธานไว้ พระเณรในวดัเล่าว่าในระหว่างทีก่�าลงัสลกัพระพทุธรปูอยู่นัน้ วนัไหน 
ผู้เขยีนไม่ไปท�างาน ท่านอาจารย์จะไปนัง่ท�าสมาธอิยู่บนแท่นหนิใกล้ๆ ก้อนหนิใหญ่นัน้  
ผู้เขยีนเข้าใจว่าท่านคงใช้อ�านาจจิตของท่านเข้าช่วย งานจงึได้ส�าเรจ็ลงโดยเรยีบร้อย 
และได้ผลงดงามอย่างที่ผู้เขียนเองไม่เคยนึกฝัน
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ถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะมีผู ้รู ้จักเพียงเล็กน้อยใน  
พ.ศ. ๒๕๐๕ ทีค่ณะของผู้เขยีนได้ไปนมสัการเป็นครัง้แรก  
ชื่อเสียงและคุณธรรมอันสูงส่งของท่านค่อยๆ ขยาย
ออกไปเรื่อยๆ โดยรวดเร็ว

ม้าแก่-เกวียนผุ

ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระบรม
ราชิ นี นาถ  ได ้เ สด็ จ ไปนมั สการ 
และพระราชทานพระราชูปถัมภ ์
ด้วยนานาประการ เป็นท่ีปลาบปลื้ม 
ของคณะศษิย์อย่างยิง่ ท่านอาจารย์เอง 
ก็เทิดทูนทั้งสองพระองค์ไว้ในที่สูงสุด 
และแผ่เมตตาถวายพระพรเป็นประจ�า  
จ�านวนคนที่ไปนมัสการท่านอาจารย์ 
เพิม่ขึน้เร่ือยๆ จากทกุภาคของประเทศ  

ในจ�านวนนั้นมีแพทย ์จากที่ต ่างๆ  
ไปด้วยเสมอ บางคนก็มีศรัทธาเอายา 
ไปถวาย ถงึแม้ท่านอาจารย์จะไม่เตม็ใจ  
ท่านกต้็องรบั ผู้เขยีนเกรงว่าการรับยา 
จากแพทย ์ (และผู ้ที่ ไม ่ใช ่แพทย ์)  
โดยไม่จ�ากดั อาจจจะท�าให้เกิดอนัตราย
ร้ายแรงขึ้นได้ จึงได้เขียนค�าชี้แจงเกี่ยว
กับการดูแลสุขภาพของท่านอาจารย์
ตดิเอาไว้ให้ผู้สนใจอ่านเพือ่จะได้ทราบ
สถานการณ์และช่วยกันระวัง
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หลักการรักษาหลวงปู่ขาว อนาลโย
๑. หลวงปู่เป็นคนแก่ อายุเก้าสิบกว่าแล้ว ร่างกายทรุดโทรมเกินกว่าจะเข็น 

ให้กลับกระชุ่มกระชวยหรือแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาว ถ้าพยายามกระตุ้นหรือ
บ�ารงุมากเกินควร อาจเกิดผลร้ายแทนทีจ่ะด ีดงันัน้นโยบายทีใ่ช้อยู่ คอืรกัษาสภาพ
ปัจจุบันให้คงอยู่โดยการประคับประคองด้วยยาและอาหาร และพยายามป้องกัน 
โรคแทรกซึ่งจะมาท�าให้สภาพเลวลง

๒. หลวงปู่เป็นพระกัมมัฏฐาน บวชมากว่า ๖๐ ปีแล้ว ฉันอาหารมื้อเดียว  
อาหารใดชอบก็ฉันมาก ไม่ชอบก็ฉันน้อย ร่างกายเข้าสภาพคงตัว การรักษามุ่งทีจ่ะ
รักษาสภาพคงตัวนี้ไว้ ไม่พยายามรบกวนให้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้น

๓. หลวงปู่เป็นอริยบุคคล ท่านมีอ�านาจเหนือร่างกายของท่านในบางแง่  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเวลาร่างกายปกต ิแต่ถ้าร่างกายผดิปกตมิาก ท่านกอ็าจควบคมุ
ไม่ได้ การรักษามุ่งให้ท่านแก้ไขสภาพไม่ปกติในร่างกายของท่านโดยตนเองด้วย  
ไม่เพียงแต่อาศัยยาเท่านั้น เพราะฉะนั้น การใช้ยาจึงมุ่งแต่เพียงที่จ�าเป็น และใช้ใน
ขนาดเบาเพือ่ไม่ให้รบกวนร่างกายมากเกินไปจนท่านไม่อาจบงัคบัได้ด้วยอ�านาจจติ

ด้วยเหตุผลทั้งสามประการนี้ การรักษาจึงมุ่ง
๑. รักษาสภาพปกติ ไม่พยายามบ�ารุงมากเกินไป
๒. รักษาดุลต่างๆ รวมทั้งโรคหลายโรคที่ประจ�าตัวท่านมาหลายสิบปีแล้ว
๓. ใช้ยาแต่เท่าที่จ�าเป็นในขนาดน้อยตามสภาพของร่างกาย
๔. รักษาแบบประคับประคองและคาดคะเนผลมากกว่าแบบจู่โจมหรือเร่งเร้า
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ผู้ที่ร่วมในแนวการรักษานี้ คือ
น.พ. อวย เกตุสิงห ์  กรุงเทพฯ
น.พ. รัชนัย ยศสิงห ์  โรงพยาบาลอุดรธานี
น.พ. วิทยา ชวลิตสกุลชัย โรงพยาบาลหนองบัวล�าภู

(น.พ.วิทยา ถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๕๒๓ และ น.พ.สันติภาพ ชัยวงศ์เกียรติ  
ได้เข้ามาแทน)

รายการ-การบ�ารงุประจ�าวนั (ใช้ตัง้แต่ ๕ ม.ีค. ๒๕๒๔)
๑. ตื่นนอน -  ถวายรังนก ๑ ถ้วย
๒. ๑๕ นาที ก่อนจังหัน -  บัยเออร์ โทนิค ๑ ช้อนใหญ่
  -  ชัยตาค็อน ๒ ช้อนชา
๓. ระหว่างฉัน -  ยาย่อยอาหาร ๑ เม็ด (คอมบิซัยม์ แพนโตซัยม์)
  - วิตามิน บี ๑๑ เม็ด (๑๐๐ มก.)
๔. ฉันเสร็จ - ยาบ�ารุงเลือด ๑ เม็ด (ไอบอเร็ต ไอเบอรอล 
   หรือ เฟอร์รัส ซัลเฟต - สลับกัน)
  -  ยาเสริม โปรเทอีน ๒ เม็ด (แบรนเนอร์ไฮโปรตีน)
  -  วิตามินรวม ๑ เม็ด (ไวเตอร์ร่า เธอราปิวติค เจโรเบียน)
  -  ยาเม็ด โปแตสเซียม คลอไรด์ ๑ เม็ด (ใช้เป็นระยะๆ)
  -  ยาเม็ด แคลเซี่ยม (แซนดอส) ๑ เม็ด (ใช้เป็นระยะๆ)
๕. เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ซัสตาเจ็น ๔ ช้อน ผสมกลูโคส ๔ ช้อน
๖. เวลา ๑๔.๐๐ น. -  กลูโคส หรือน�้าผึ้ง หรือโกโก้ไม่ใส่นม
๗. เวลา ๑๗.๐๐ น. -  เหมือนเวลา ๑๔.๐๐ น.
๘. เวลา ๒๐.๐๐ น. -  เหมือนเวลา ๑๔.๐๐ น.

หมายเหตุ กลูโคสถวายได้เสมอหากรู้สึกหิวหรือเพลีย ถ้าเกิดอาการไม่สบายขึ้น ก็เพิ่ม
การรักษาไปตามเหตุโดยใช้หลักที่แจ้งไว้
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ครัง้หนึง่ผู้เขยีนไปเยีย่มท่านอาจารย์ตามปกต ิเข้าทาง 
หลังกุฏิ เห็นถังน�้ามันสองร้อยลิตรถังหนึ่งตั้งอยู ่
ริมก�าแพงในสภาพบุบบิบ 

เมตตาธรรม

มีหนั งสื อ เขี ยนด ้วยสี ข าวว ่า  
“ถงัช้างเหยียบ” สอบถามดไูด้ความว่า  
ก่อนหน้านั้นไม่เท่าไหร่ ท่านอาจารย์
ร ะลึ กถึ ง ช ้า งพลายใหญ ่ตั วห น่ึ ง  
ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าโขลงอยู่ในป่า
หลงัเขา เคยเข้ามาเทีย่วในวดัเป็นประจ�า  
ทา่นอาจารย์ว่า ท่านคุ ้นเคยกับช้าง 
เชอืกนัน้ แต่ตอนหลงันีห่้างไป ไม่ได้มา
ให้เห็นอีก 

ค�า่วนัหนึง่ ท่านอาจารย์ได้ปรารภ
ดงัๆ ว่า ช้างของเราหายไปไหนนะ ไม่เหน็ 
มานานแล้ว จะถกูใครเขาฆ่าตายเสยีแล้ว 
กระมงั ตอนดกึคนืนัน้เอง ท่านอาจารย์
ก�าลังจ�าวัดอยู่ต้องตกใจตื่นขึ้น เพราะ
รู้สกึว่ากฏุคิลอนและมเีสยีงใครเอาอะไร
มาถูเสียดสีที่ข้างฝา ท่านร้องถามออก
ไปว่าใคร กไ็ม่มเีสยีงตอบ แล้วอะไรๆ  
ก็เงียบไป พอตื่นเช้ามีผู้เห็นถังน�้ามัน
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ใบนั้นตั้งอยู่ใกล้กุฏิในสภาพบุบบิบ ก็รู้กันว่าในตอนดึก “ช้างของหลวงปู่” ได้มา
รายงานตวัให้ทราบว่ายงัมชีวีติอยู่และเอาสข้ีางสผีนงักฏุใิห้รู้ว่ามา พร้อมทัง้เหยยีบ
ถังน�้ามันทิ้งไว้เป็นที่ระลึกด้วย หลังจากนั้นแล้วช้างเชือกนั้นก็มิได้มาแสดงร่องรอย
อะไรให้เห็นอีก

ท่านอาจารย์มบีารมพีเิศษอยู่เกีย่วกบัช้าง ในชวีประวตัขิองท่านมเีรือ่งทีเ่กิดขึน้ 
ระหว่างที่ท่านธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นและสหธรรมิกบางรูปในดินแดน 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปถึงเลียบไหล่เขาแห่งหนึ่ง พบช้างใหญ่ขวางทางอยู ่  
ท่านพระอาจารย์มัน่คงจะมญีาณทราบคณุธรรมพเิศษของท่านอาจารย์เกีย่วกบัช้าง 
จึงส่ง “ท่านขาว” ไปเจรจาขอทาง 

ท่านอาจารย์เดินไปใกล้ช้างแล้วก็พูดเรียบๆ ว่า “อ้าย อ้ายตัวใหญ่โต ข้อย 
ตัวเล็กน้อย พวกข้อยจะพากันไปปฏิบัติธรรม แต่ข้อยกลัว ขอให้อ้ายเปิดทางให้ 
ด้วยเถดิ” (เขยีนตามทีจ่�าได้ ค�าอาจจะผดิบ้าง แต่ความคงคล้ายๆ เช่นนี)้ ช้างเชอืกนัน้ 
ฟังแล้วกห็นัหน้าเข้าซกุกบัก้อนหนิ เปิดทางให้ผ่านแต่โดยด ีผู้ทีท่ราบเรือ่งเชือ่กนัว่า  
ในชาติหนึ่งท่านอาจารย์เคยเป็นช้างชั้นใหญ่มา เพราะเณรแม่ชีที่วัดถ�้าเชื่อว่า 
ท่านอาจารย์สามารถจะเรียกช้างมาได้ถ้าต้องการ

ผู้เขยีนมคีวามเหน็ว่า ทีท่่านอาจารย์สามารถ “เจรจา” ให้ช้างเปิดทางให้เดนิ 
ผ่านก็ด ีหรอืสามารถเรยีกช้างให้มาหาได้กด็ ีคงจะมอีนสุนธิม์าจากพลงัจติของท่าน 
ซึ่งเกิดจากการภาวนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาธรรม คุณธรรมข้อหลังนี้
เห็นได้ชดัแจ้งจากปรากฏการณ์และพฤตกิรรมของท่านอาจารย์หลายประการ

ครั้งหนึ่งมีคณะสุภาพสตรีจากกรุงเทพฯ ไปแวะนมัสการและน�าร่ม ๖ คัน  
ถวายท่านอาจารย์ ท่านรับประเคน แล้วก็พูดหัวเราะๆ ว่า “ของเหลือมาซินะ”  
คณะทายิกาสะดุ้งใจว่าท�าไมท่านรู้ว่าเป็นของเหลือ ความจริงคณะได้ตระเวนไป
ตามวดักมัมฏัฐานมาแล้วหลายวดั และถวายร่มวดัละ ๑๒ คนั มาถงึวดัถ�า้กลองเพล 
ยังเหลืออยู่เพียง ๖ คัน เป็นของเหลือจริงๆ ครั้นคณะเดียวกันนั้นถวายยา ท่านก็ 
ถามล้อๆ ว่า “ยาแก้อัมพาตมีไหมล่ะ” มีผู้เรียนท่านว่า ขอให้อยู่อีกนานๆ จะได้
คอยเทศน์สั่งสอน ท่านตอบแต่เพียงว่า “ขี้คร้าน”
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วนัหน่ึงมชีายแปลกหน้าผู้หนึง่เป็นคนวยัฉกรรจ์ปรากฏกายขึน้ทีว่ดั และขอเข้า
นมัสการท่านอาจารย์ พอได้พบกต็รงเข้าไปกราบถงึทีเ่ท้า แล้วเอ่ยปากขอบพระคณุ
ที่ท่านได้ช่วยเขาให้พ้นจากโทษมหันต์ ทุกคนงงงันไปหมด เพราะไม่เคยเห็นผู้นั้น 
มาก่อน ท่านอาจารย์นั่งฟังโดยดุษณียภาพ ชายนั้นเล่าว่า เขาเป็นทหารไปรบ 
ที่ประเทศลาวอยู่เป็นเวลานาน พอกลับมาบ้านก็ได้รู ้เรื่องว่าภรรยานอกใจ  
เขาโกรธแค้นมาก เตรยีมปืนจะไปยงิให้ตายทัง้ชายชู้ด้วย ได้ไปแวะร้านเหล้า ดืม่จน
เมาหลับไป แล้วก็ฝันว่ามีพระแก่องค์หนึ่งมาขอบิณฑบาตความอาฆาตโกรธแค้น 
และเทศนให้ฟังถึงบาปกรรมของการฆ่า จนชายนั้นยอมยกความพยาบาทให้ และ
ถามพระนั้นว่า ท่านชื่ออะไร มาจากไหน  พระบอกว่า เราชื่อขาว มาแต่เมืองอุดรฯ 

พอตื่น ชายนั้นก็ตัดสินใจออกเดินทางมาเสาะหาท่านอาจารย์จนได้พบที่วัด  
ท่านอาจารย์อนุโมทนา แล้วอบรมต่อไปให้เข้าใจหลักกรรมตลอดจนผลของการ 
งดเว้นการฆ่า ท�าให้ชายผู้นัน้ซาบซึง้ในรสพระธรรมจนตดัสนิใจทีจ่ะอปุสมบทต่อไป 
เรื่องนี้เป็นหลักฐานว่าความเมตตาของท่านอาจารย์เป็นเร่ืองจริงจังเพียงใด และ 
กินอาณาบรเิวณได้กว้างขวางเพยีงใด ถ้าไม่เกิดเหตทุีเ่ล่านี ้กค็งไม่มใีครรู้ความจรงิ

ท่านอาจารย์เป็นคนทพุพลภาพอยู่ถงึเก้าปี ถ้าเป็นคนธรรมดา สขุภาพจติคง 
จะเส่ือม แต่เรือ่งเช่นนีไ้ม่ปรากฏเลยในกรณขีองท่าน อารมณ์ของท่านยงัดเีหมอืน
แต่ก่อน นิสัยรื่นเริงและชอบติดตลกยังเห็นอยู่ได้ทั้งในการกระท�าและค�าพูด  
ดงัเร่ืองของเหลอืทีเ่ล่าแล้ว บางทพีดูกนัเรือ่งสขุภาพของท่าน ท่านก็ลุกนัง่ตวัตรง 
ท�าท่ากายบริหารและชกลมให้ดูแสดงว่าท่านยังแข็งแรง เมตตาธรรมยังเด่น
และสะดุดตาสะดดุใจทกุคนทีไ่ด้นมสัการท่าน หลายคนกล่าวว่าเพยีงแต่เหน็ยิม้ 
ของท่านกเ็ยน็ใจแล้ว ใครขออะไร ท่านกใ็ห้ และให้โดยไม่ได้นกึถงึตวัเอง มคีน
จ�านวนมากชอบขอชานหมากของท่านเอาไปเป็นของขลัง พอคนหนึ่งขอชานหมาก 
คนอื่นก็ขอบ้าง พระอุปัฏฐากต้องเก็บรวบรวมไว้ส�าหรับแจก 

ครัง้หนึง่มชีาวบ้านหมู่ใหญ่ไปนมสัการ ชานหมากทีเ่ตรยีมไว้หมดไปแล้ว คนหนึง่ 
ออกปากขอค�าทีท่่านก�าลงัเคีย้วอยู่ ท่านกค็ายให้ พอเคีย้วค�าใหม่ได้ไม่กีค่รัง้ อกีคน 
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ก็ขอ ท่านก็ให้ พอเคี้ยวค�าที่สามก็โดนขอ ลงท้ายให้ท่านเคี้ยวพอเป็นพิธีแล้วขอ 
ชานหมาก ท�าซ�า้ๆ เจ็ดแปดเก้าจนถึงสิบครั้ง ท่านอาจารย์เลยยันหมากต้องลงนอน 
หลงัจากน้ันต้องจ�ากดัการขอชานหมาก แต่ยงัมกีารพรมน�า้มนต์อกี พรมแล้วพรมเล่า 
จนท่านอาจารย์ยกแขนไม่ข้ึนเพราะคนมาทัง้วนั ท่านอาจารย์บอกว่า ท่านไม่อยากพรม  
เกรงคนอื่นจะว่าเป็นพระพรมน�้ามนต์ แต่เห็นเขามากันแต่ไกลๆ (บางคนไปจาก
กรุงเทพฯ เพียงเพื่อขอได้รับพรมน�้ามนต์เท่านั้น) ก็สงสารเขาจึงต้องพรมให้  
ท่านอาจารย์เมือ่ยแขนบ่อยๆ กเ็ลยปวดแขนเป็นประจ�า ต้องของด เปลีย่นเป็นเป่าหวั 

ตอนนีท้ัง้พระเณรและแพทย์สงัเกตต้องกนัว่า ระหว่างทีท่่านอาจารย์สบายดนีัน้  
ถ้าหากวนัไหนมคีนมานมสัการมาก วนัรุ่งขึน้ท่านจะต้องเจบ็ไข้ทกุครัง้ ลงความเหน็ 
ว่าพวกที่มานั้น พาเอาเชื้อโรคมาให้ท่าน ร่างกายของท่านมีความต้านทานน้อย 
จึงอาพาธ เพราะเหตุนี้จะต้องกันคนไม่ให้เข้าไปรุมล้อมท่าน แต่จะท�าได้อย่างไร  
ผู้เขียนเห็นว่ามีทางเดียว คือเอาท่านอาจารย์ “ใส่ตู้” จึงได้เสนอท่านเจ้าอาวาส  
(พระอาจารย์บญุเพง็) ให้รือ้ฝาห้องกฏุด้ิานหน้าออก เอากระจกใส่แทน ท�าให้เหมอืน
ตู้โชว์เช่นนี้ หากเอาเตียงของท่านอาจารย์มาตั้งไว้หลังกระจก พวกศรัทธาอาจจะ 
เข้ามาถึงด้านนอกของกระจกก็ได้โดยไม่ส่งเชื้อโรคต่อให้ท่าน พอดีทางวัดมีแผน
จะย้ายห้องเก็บของหน้าห้องกุฏิอยู่แล้ว ความเห็นของผู้เขียนจึงเป็นผลส�าเร็จ 
โดยราบรื่น และท่านอาจารย์ก็รอดพ้นจากการถูกคนห้อมล้อมถ่ายเทเชื้อโรคไปได้  
ระหว่างที่ท่านอาจารย์จ�าวัดหรือกระท�ากิจส่วนตัว ก็รูดม่านปิดช่องกระจกไว้  
ใครมาถึงระหว่างน้ันต้องรอ พอได้จังหวะเปิดม่าน พวกศรัทธาก็เข้าไปรุมล้อม
หน้ากระจก กราบแล้วนั่งดูจนพอใจก็กลับด้วยความปลาบปล้ืม เห็นได้ชัดถึง 
ความศรัทธาและเคารพของชาวบ้าน แม้ไม่ได้ชานหมากไปบูชาเอาเพียงเป่าหัว  
ไม่ได้เป่าหวักเ็อาเพยีงลบูหวั ไม่ได้ลบูหวัได้เพยีงเหน็ได้กราบกพ็อใจแล้ว วนัหนึง่ๆ 
มีคนไปกราบท่านไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคน ถ้าวันเสาร์อาทิตย์มีเจ็ดแปดร้อย 
หรือเป็นพัน รถโดยสารคันใหญ่ๆ เต็มลานวัดที่จัดให้ การท�า “ตู้กระจก” ช่วยผ่อน 
ภาระและช่วยยดือายขุองท่านอาจารย์ไปได้ระยะหนึง่ น่าอนโุมทนากบัท่านผู้บรจิาค 
ค่าสร้าง (คุณธเนศร์ เอียสกุล)
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หลังจากเป็นอัมพาต ร่างกายของท่านอาจารย์เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ขาดการเคลือ่นไหว (เดนิ) และเบือ่อาหาร เนือ่งจากท่านฉนัเนือ้สตัว์น้อย กล้ามเนือ้ 
จึงลีบท�าให้อ่อนแรงย่ิงขึ้น แม้ผิวหนังก็เสื่อมสภาพกลายเป็นเยื่อบางใสคล้าย
กระดาษแก้ว มองลอดเห็นหลอดเลือดใหญ่น้อยข้างใต้ได้ชัดเจน พยายามยุยง 
ให้ท่านฉันเนื้อสัตว์ไม่ค่อยได้ผล ครั้งหนึ่งผู้เขียนออกอุบายเอาเนยแข็งอัดเป็นแท่ง
ปลอมเป็น “ยา” ถวายพร้อมกับยาหลังอาหาร ท่านยอมฉันให้สองสามเดือนโดย 
ไม่ว่ากระไร แต่แล้ววันหน่ึงก็ประกาศเลิก ไม่ยอมฉัน “อ้ายหมากเนย” ต่อไป  
นี่แสดงว่าท่านรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรเป็นอะไร แต่ยอมท�าตามใจเราก็เพราะอยาก
ให้เราได้บุญเท่านั้น

ในระยะสามปีสุดท้ายนัยน์ตาของท่านอาจารย์ได้มืดสนิทเพราะต้อแก้วตา 
(ต้อกระจก) หูก็ตึงมากเพราะหินปูนจับกระดูก ท่านอาจารย์ไม่ได้แสดงความ 
เดือดร้อนอันใด เป็นแต่พูดปลงเป็นธรรมสังเวชว่า “ตาก็บอด หูก็หนวก กระดูก 
ก็หนัก” แต่พวกลูกศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์พากันสงสาร เห็นว่าท่านจะสบายข้ึน 
ถ้ามองเห็นว่าใครไปใครมา และฟังออกว่าเขาพูดกับท่านว่ากระไร 

เรื่องไปถึงพระเนตรพระกรรณ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหมออุทัย 
รตันนิ (ซึง่เคยรกัษาต้อของพระอาจารย์แหวน สจุณิโณ ได้ผลด)ี ไปตรวจและหาทาง 
ช่วยเหลอื คณุหมออทุยัไปตรวจหลายครัง้และรอจงัหวะจนต้อสกุดแีละสขุภาพของ
ท่านอาจารย์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส�าหรับการผ่าตัด จึงตกปากว่า “ท�าได้” พวกเรา
พากันดีใจ แม้คุณหมอจะบอกว่าต้องสร้างห้องผ่าตัดเป็นพิเศษ ก็เห็นพร้อมกันว่า  
“สู้ได้” ผู้เขียนได้ติดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศจ.นพ.เสม 
พริ้งพวงแก้ว) ขอให้สั่งสถาปนิกของกระทรวงออกแบบห้องผ่าตัดตามที่ต้องการ  
แล้วกเ็ดนิทางไปนมสัการท่านอาจารย์ พบพระอาจารย์บญุเพง็ ท่านบอกว่า หลวงปู่ 
ไม่ยอมผ่า ผู้เขียนเดาว่าท่านคงรู้ว่าจะต้องสร้างห้องผ่าตัดราคาสองสามแสนบาท 
ท่านเสยีดายเงนิ จงึเข้าไปกราบแล้วพยายามชีแ้จงเหตผุลว่า ทกุๆ คนอยากให้ท่าน
เห็นอะไรๆ ได้อีกครั้ง เงนิค่าก่อสร้างนั้นไม่ต้องเสียดายเพราะห้องผ่าตัดจะเก็บเอา
ไว้เป็นห้องพยาบาลประจ�าวดัต่อไป พระเณรและชาวบ้านทีเ่ป็นโรคปัจจบุนัอะไรขึน้
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มาก็จะได้อาศัย “พ่อจ้าวแม่จ้าวก็อยากให้หลวงปู่เห็นเวลาท่านเสด็จมานมัสการ”  
จะพดูอะไรๆ ท่านอาจารย์ยนืค�าว่า “ไม่” ผู้เขยีนพยายามอ้อนวอนจะให้ท่านใจอ่อน
ให้ได้ ลงท้ายท่านพูดออกมาอย่างเน้นถ้อยค�าว่า “ถ้าหากท�าไปแล้ว แล้วเราเป็น
อะไรไป เขาจะต้องพากันเสียใจยิ่งกว่าอะไรๆ ทั้งหมด” ผู้เขียนได้ยินประโยคนี้ 
ก็ชะงัก ได้สติ ได้คิดว่าที่ท่านปฏิเสธนั้นไม่ใช่เพราะกลัว ไม่ใช่เพราะเสียดายเงิน  
แต่เพราะท่านเมตตาคนอืน่ โดยเฉพาะผู้ทีจ่ะจดัการให้ท่านได้รบัการผ่าตดัมากกว่า
ตัวท่านเองต่างหาก

ท่านกล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า “เราอายุมากแล้ว จะอยู่ไปอีกก่ีปี มารักษา 
นัยน์ตาเราเสียเงินมากกมาย เอาไว้ไปรักษาคนอื่นๆ ที่อายุยังน้อยได้ 
หลายร้อยคนไม่ดกีว่าหรอื เราตาบอดหหูนวกซดิ ีไม่ต้องเหน็อะไรทีไ่ม่ควรเหน็ 
ไม่ต้องฟังอะไรที่ไม่ควรฟัง”

ผู้เขยีนได้มโีอกาสใกล้ชดิกบัพระอาจารย์ทีม่คีณุธรรมสงูๆ หลายองค์ แต่ละองค์ 
มีเมตตาเป็นคุณธรรมส�าคัญ แม้กระน้ันอยู่ใกล้บางองค์ยังรู้สึกหวาดๆ ต้องคอย
ระวังตัว อยู่กับบางองค์รู้สึกครึกคร้ืนร่มรื่นเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ แต่อยู่กับท่าน
อาจารย์ขาวรู้สึกเย็น สบาย ร่าเริง สนุกสนาน เหมือนเด็กอยู่กับคุณย่าหรือคุณยาย 
ทีใ่จด ีเมตตาธรรมของท่านมลีกัษณะพเิศษเช่นนัน้จรงิๆ แม้ภายหลังทีท่่านสละโลกนี้ 
ไปแล้ว ดูเหมือนความเมตตาของท่านอาจารย์ยังสามารถส่งผลให้แก่ผู้ที่มีศรัทธา
ในท่าน พอข่าวแพร่สะพัดว่าท่านสิ้น และมีอายุได้ ๙๖ ปี พวกนักเสี่ยงโชค 
จ�านวนมากก็พากันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล (และหวยเถื่อน) เลขท้าย ๙๖ แล้ว 
สลากกินแบ่งงวดนั้นก็ออกเลขท้าย ๙๖ จริงๆ 

สี่ห้าปีก่อนท่านจะส้ิน มีพระในวัดถ�้ากลองเพลรูปหนึ่ง (พระสุจิต) กราบลา 
ไปหาที่วิเวกปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือ ท่านอนุโมทนาและให้พร พร้อมด้วย 
ค�าลงท้ายว่า “เราจะตายอายุเก้าสิบหก ระวังกลับมาให้ทัน”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม-
ราชินีนาถ ได้เสด็จไปนมัสการท่านอาจารย์ครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พระมหากรุณาธิคุณ

หลังจากนั้นก็ได้เสด็จไปทรงเยี่ยม
และสนทนาธรรมตามโอกาส พร้อม
ทั้งพระราชทานพระมหากรุณาโดย
ประการต่างๆ ด้วยพระราชศรัทธา
อย่างเต็มเปี่ยม 

เม่ือทรงทราบว่าท่านอาจารย์ 
ฉนัอาหารไม่ค่อยได้ กไ็ด้ทรงพระมหา-

กรุณาโปรดเกล้าฯ จัดพนักงานชาวที่ 
ผู้หนึ่ง (คุณสุรศักดิ์ สุริสาร) ไปประจ�า 
อยู ่ที่วัดเพ่ือท�าอาหารพิเศษถวาย 
โดยพระราชทานค่าใช้จ ่ายทั้งหมด 
คุณสุรศักดิ์ก็กลายเป็นศิษย์วัดและ
อุป ัฏฐากของท่านอาจารย์จนวาระ
สุดท้าย
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ครั้งหนึ่งประทับอยู ่ที่ภูพิงคราชนิเวศน์ ทรงทราบว่าท่านอาจารย์อาพาธ 
มีอาการเกี่ยวกับหัวใจ ก็ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ท่านนายกรัฐมนตรีติดต่อ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปช่วย พ.อ.เพ่ิมสวัสดิ์ ทินกร 
ณ อยุธยา กับ พ.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐ ได้ออกเดินทางจากโรงพยาบาลอย่าง
รบีด่วน ไปถงึวดัในตอนตสีองและได้ท�าการตรวจสอบสภาพหวัใจของท่านอาจารย์
ในคืนนั้นเอง ปรากฏว่าหัวใจแสดงอาการขาดเลือดหล่อเลี้ยงปานกลาง อาจจะ
เนื่องจากหลอดเลือดแข็งซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสอง 
ได้ให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์มากแก่คณะแพทย์ประจ�า และค้างดอูาการอยู่สองคนื 
จนอาการค่อยดีขึ้นแล้วจึงได้เดินทางกลับ 

อกีคราวหนึง่ ท่านอาจารย์มอีาการหอบมาก คณะแพทย์ประจ�าพยายามแก้ไขกนั 
โดยล�าพังไม่ส�าเร็จ จึงได้กราบบังคมทูล ก็ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ แห่งกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในคณะผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางไปตรวจและให้ค�าปรึกษา
แก่แพทย์ประจ�าถึงท่ีวัด นายแพทย์สงครามได้แนะน�าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติแก้อาการ
เสมหะเหนยีว ซึง่เป็นปัญหาทีส่�าคญัมาก ทัง้นีเ้พราะท่านอาจารย์ไม่มแีรงขากเสมหะ  
เสมหะคัง่ค้างอยู่ในหลอดลมนานๆ กข้็น ยิง่ขากยาก และท�าให้หลอดลมแคบ หายใจ
ได้อากาศเข้าไปไม่พอจึงหอบ ถ้าแก้ไม่ตก หลอดลมตีบไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีทางแก้  
นายแพทย์สงครามได้แนะให้เพิ่มความชื้นในอากาศและเปล่ียนยาใหม่ พอดี 
ท่านอาจารย์ขากเสมหะออกมาเป็นก้อนแข็งกลม ขนาดเมล็ดพุทรา อาการดีขึ้น  
คณุหมอสงครามรอดอูาการต่อไปอกีหนึง่คนืแล้วจงึเดนิทางกลบั หลงัจากนัน้ทกุครัง้
ทีท่่านอาจารย์มอีาการทางระบบหายใจ (ซึง่ปรากฏบ่อยขึน้และมากขึน้) ผู้เขยีนกไ็ด้
ขอค�าแนะน�าจากคุณหมอไปปฏิบัติ บางครั้งคุณหมอก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยตนเอง 
ท�าให้คณะแพทย์มีความโล่งใจขึ้นเป็นอันมาก

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑ หลังจากท่ีท่านอาจารย์ได้อาพาธครั้งหนึ่งค่อนข้างจะ
หนักแล้วค่อยทุเลาข้ึน ผู้เขียนเห็นว่าถึงจะมีผู้ร่วมคณะอยู่ไกลจากวัดเพียงสิบกว่า
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กิโลเมตร (คอืทีโ่รงพยาบาลหนองบวัล�าภ)ู ถ้าหากท่านอาจารย์เกิดอาพาธฉกุเฉนิขึน้  
ก็ยังต้องการเวลาไม่ต�่ากว่าคร่ึงชั่วโมงที่แพทย์จะไปถึงท่านได้ เวลานั้นโทรศัพท์
ขยายไปถึงหนองบัวล�าภูแล้ว ผู้เขียนจึงได้ขอให้ท่านราชเลขาธิการกราบบังคมทูล 
ขอพระราชทานโทรศัพท์ไปติดที่วัด ภายในเจ็ดวันก็ส�าเร็จความปรารถนา นับเป็น 
พระมหากรุณายิง่ล้น การมโีทรศพัท์มไิด้เป็นประโยชน์แต่ส�าหรบัท่านอาจารย์ในการ
ตดิต่อกบัแพทย์เท่านัน้ แต่มปีระโยชน์อย่างยิง่แก่แพทย์ซึง่สามารถปรกึษาหารอืกนั
ได้โดยสะดวกและแม่นย�า แม้จะอยู่ห่างกนัหลายร้อยกิโลเมตร โทรศพัท์ได้ช่วยผ่อน
คลายภาวะวิกฤติหลายครั้ง

ด้วยความทีท่รงเคารพรกัและเป็นห่วงใยในท่านอาจารย์ ล้นเกล้าฯ ทัง้สอง 
พระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเยี่ยมอาการอาพาธหลายครั้ง ครั้งหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระอุตสาหะประกอบพิธี “ยืดอายุ” ของ
ท่านอาจารย์โดยทรงถือขัน (อย่างขันน�้า) บรรจุดอกไม้ห้าสีเข้าไปประเคน  
พอท่านอาจารย์รับแล้ว ก็ทรงขอไม่ให้ “ทิ้งขันธ์” (เล่นค�า “ขัน” กับ “ขันธ์”) 
ให้อยู ่ไปอีกนานๆ ท่านอาจารย์หัวเราะ แต่ไม่ได้รับสนองพระราชด�ารัส  
ท่านปรารภต่อมาว่า “มันหนักกระดูก” “ขันธ์มันเป็นทุกข์หนัก” “แบกขันธ์มัน
หนักกว่าแบกครก” หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงขอเช่นกัน  
และครั้งที่สามเมื่อทรงทราบว่าท่านอาจารย์อาพาธหนักในเวลาเดียวกับ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ก็ได้ทรงส่ง ดร.เชาวน์  
ณ ศลีวนัต์ องคมนตร ีเป็นผู้แทนไปขอซ�า้อกี ท่านอาจารย์กต็อบสนองด้วยการ
หัวเราะชอบใจเช่นครั้งก่อนๆ 

การที่ล้นเกล้าฯ ท้ังสองพระองค์ทรงเคารพนับถือและห่วงใยโดยเต็มพระทัย 
ได้รบัการตอบแทนจากท่านอาจารย์ด้วยความเมตตาและจงรกัภักดอีย่างเตม็เป่ียม 
ไม่ว่าจะทรงมีพระราชประสงค์อย่างใด ถ้าพอสนองได้ ท่านอาจารย์ก็ท�าด้วยความ
เต็มใจเสมอ ท่านเล่าบ่อยๆ ว่าตั้งใจแผ่ส่วนกุศลและแผ่เมตตาถวายอยู่ทุกเวลา 
ทุกโอกาส ความสัมพันธ์ทางจิตระหว่างล้นเกล้าฯ ทั้งสองกับท่านอาจารย์เป็นสิ่ง
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สนิทแน่น ไม่มีอะไรบกพร่อง ท่านอาจารย์กล่าวบ่อยๆ ว่า “จิตต่อถงึกันอยู่ตลอด
เวลา” ทุกครั้งที่ได้รับข่าวว่าจะเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม ท่านอาจารย์จะมี
อาการกระปรี้กระเปร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ในตอนกลางปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านอาจารย์เป็นไข้ค่อนข้างสงูตดิต่อกนัอยู่หลายวนั  
ฉันได้น้อย ค่อนข้างอ่อนเพลีย ผู้เขียนไปเฝ้าอาการอยู่ด้วย ในตอนสายมีข่าวมาว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทอดพระเนตรฝายกั้นน�้าที่ข้างวัด บางที 
จะทรงแวะเยีย่มท่านอาจารย์ ทางวดักเ็ตรยีมการรบัเสดจ็อย่างเคย แต่ท่านอาจารย์
ยังมีอาการทรงอยู่ จนใกล้เวลาเสด็จ ไข้ก็ยังไม่ลง ท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจรั้ง 
พระเก้าอีแ้ละเก้าอีใ้ห้ท่านอาจารย์รบัเสดจ็ภายในห้องกฏุแิทนในห้องโถง ใกล้เวลา
เสด็จ ท่านอาจารย์ยังนอนเฉยๆ ไข้ยังสูง พระและเณรช่วยกันพยุงท่านอาจารย์ 
ขึน้น่ังเก้าอี ้พอเสดจ็ถงึ อาการอาพาธของท่านอาจารย์ดเูหมอืนจะหายเป็นปลดิทิง้ 
นั่งตัวตรงถวายธรรมได้เหมือนกับปกติ ประทับอยู่เกือบสองชั่วโมง พอเสด็จกลับ 
อาการโรคของท่านอาจารย์ก็เหมือนกับได้หายไปชั่วคราว

คราวหนึ่ง ผู้เขียนได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าท่านอาจารย์มีอาการไข้และซึม ไม่ค่อย
พดูเช่นเคย จงึรบีเดนิทางไปถงึวดัในวนัรุ่งขึน้เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เณรบอกว่า
หลวงปู่ไม่สบายมาตัง้แต่วนัก่อน แต่เพิง่นอนหลบัตานิง่ ไม่กระดกุกระดกิมาตัง้แต่เช้า  
รีบเข้าไปในห้อง เห็นท่านนอนหงายน่ิง มือประสานอยู่ที่หน้าอก หายใจแผ่วเบา  
หน้าตาสงบ ไม่มีลักษณะของความเจ็บไข้ พอกราบเสร็จ ท่านอาจารย์ชนะที่ก�าลัง
นั่งเฝ้าอยู่ก็เรียนขึ้นว่า “ปู่ คุณหมอมา” ท่านอาจารย์ลืมตาขึ้นทันที แล้วถามด้วย
เสียงค่อนข้างดังว่า “พ่อจ้าวเป็นยังไง” ผู้เขียนกราบเรียนว่า “ได้ข่าวว่าค่อยยังชั่ว
ขึ้นแล้ว” สีหน้าท่านแสดงความโล่งใจ แล้วท่านก็หลับตานิ่งต่อไป ตลอดวันนั้น 
ท่านอาจารย์แสดงอาการสงบนิง่สลบักบัตืน่ขึน้เป็นพกัๆ พอ “ตืน่” ขึน้ทกุครัง้ ชพีจร
เร็วกว่าปกติเล็กน้อยและอุณหภูมิกายสูงขึ้นประมาณ ๑ องศา (เซลเซียส) แล้ว 
ทั้งสองอย่างก็ลดลง เป็นอย่างนี้เป็นระยะๆ 
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ทีแรกผู้เขียนก็เป็นห่วง ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เป็นไข้อะไร อุณหภูมิกายจึง 
ขึ้นเร็วลงเร็ว ภายหลังเอาค�าถามของท่านมาเทียบเข้า จึงเดาว่าท่านคงทราบมา
โดยทางใดทางหนึง่ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรมาก จงึภาวนา
จิตส่งพลังมาช่วย การส่งพลังจิตคงจะต้องใช้ก�าลังกายประกอบด้วย (เช่น ในการ 
“เพ่ง”) ระหว่างนัน้ (ระยะสงบหรอืนิง่) ชพีจรจงึเรว็และอณุหภูมกิายกข้ึ็น พอหยดุพกั 
การเพ่งหรือส่งพลังจิตทั้งสองอย่างก็ลดลง ท่านอาจารย์คงตั้งใจตอบสนอง 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มท่ีด้วยความสามารถและพลังเฉพาะตัวของท่าน 
เหตุการณ์ที่เล่าน้ีอาจจะเกี่ยวกับท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า “จิตต่อกันอยู่เสมอ”  
กับล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ก็ได้

เมื่อท่านอาจารย์ส้ิน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานแทนพระองค์ในพิธีอาบน�้าศพ 
พระราชทานโกศโถให้บรรจุศพเป็นเกียรติยศพิเศษ โปรดเกล้าฯ ให้บ�าเพ็ญกุศล
ถวายเป็นงานหลวง ๗ วนั และทรงรบังานศพทัง้สิน้ไว้ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทรงมอบ 
ให้ฝ่ายบ้านเมืองเป็นเจ้าหน้าที่จัดงานศพให้ด�าเนนิไปโดยเรียบร้อยสมเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปประทับเป็นประธานในงาน
ห้าสบิวัน และทรงทอดกฐินเป็นการบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายท่านอาจารย์ด้วย 

ทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งล้นแก่บรรดาญาติและศิษยานุศิษย ์
ของท่านอาจารย์ ขอกุศลผลบุญที่ได้ทรงประกอบกับผลแห่งเมตตาธรรมที่ได้ทรง
แสดงแก่ท่านอาจารย์ จงดลบันดาลให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน 
ทรงพระเกษมส�าราญบริบูรณ์ด้วยพระอนามัย ทรงพระเดชแผ่ไปในทิศานุทิศ  
มวลอมิตรแพ้พ่าย ไม่อาจแข่งพระบารมี ทรงสถิตเป็นที่พึ่งของพสกนิกรทั้งหลาย
ชั่วกาลนานเทอญ
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ความต้านทานของท่านอาจารย์ลดลงไปเรื่อยๆ 
อาพาธบ่อยขึ้น ส่วนมากเก่ียวกับหลอดลมอักเสบ 
แล้วก็มีอาการทางหัวใจแทรก

เข้าตาจน

ผู้เขยีนกบัคณุหมอรชันยั คณุหมอ 
สันติภาพ พิจารณาเห็นพ้องกันว่า
สาเหตุของหลอดลมอักเสบคือการ
หายใจทางปาก ท่านอาจารย์ต ้อง
หายใจทางปากเพราะฟันปลอมของ
ท่านหลวม (ทนัตแพทย์และช่างฟันของ
โรงพยาบาลอดุรฯ พยายามแก้ไขหลาย

ครั้งไม่ส�าเร็จ เพราะกระดูกขากรรไกร
ของท่านเหี่ยวและกร่อนมาก) ใส่ฟัน 
ได้เฉพาะเวลาฉันอาหารและรับแขก  
เวลาพักและนอน ต้องเอาฟันออก  
ปากหุบไม่สนทิ อากาศเข้าออกทางปาก  
ไม่ได้ผ่านเคร่ืองป้องกันฝุ่นละอองและ
ให้ความชืน้ (โพรงจมกู) จงึระคายเยือ่บุ
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หลอดลมและมเีชือ้มาก เชือ้กม็าจากผู้มานมสัการนัน่เอง หลงัจากสร้าง “ตู้กระจก” 
ป้องกันแล้ว “หลวงปู่” เป็นไข้ห่างลง แต่อาการอักเสบเรื้อรังทางหลอดลมไม่หาย 
มีเสมหะมากและเหนียว ท่านอาจารย์ไม่มีแรงจะขาก เสมหะจึงคั่งอยู่ในหลอดลม
แล้วแห้ง ยิง่แขง็หนกัขึน้ ยิง่ขากออกยากขึน้ ยิง่เกาะรวมกนัมากขึน้ เช่นนีเ้รือ่ยๆ ไป 
กลายเป็น “วงร้าย” ที่เราไม่สามารถจะท�าลายได้

การทีห่ลอดลมแคบตบีลงไปเรือ่ยๆ เพราะเสมหะคัง่ ท�าให้เลอืดได้รบัออกซเิจน
ไม่เต็มที่เหมือนปกติ หัวใจก็ได้รับออกซิเจนน้อยไปด้วย หัวใจมีเลือดหล่อเล้ียง
น้อยอยู่แล้วเพราะหลอดเลอืดแขง็ มาถกูซ�า้เตมิอกีด้วยการทีเ่ลอืดมอีอกซเิจนน้อย  
โรคของท่านอาจารย์เข้าข้ันทีถ้่าเป็นหมากรกุ กเ็รยีกว่าถกู “รกุฆาต” และถงึ “ตาจน”  
เสียแล้ว

ความรู้สึกว่าเข้าตาจนเป็นความรู้สึกของผู้เขียนและเพื่อนแพทย์ ผู้มองเห็น
สภาพภายในปอดของท่านอาจารย์ และรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเป็น 
ขัน้ๆ ไป ท่านอาจารย์เองนัน้ท่านไม่แสดงอะไรให้เหน็ว่าก�าลงัถกูรกุฆาต เวลาอาพาธ 
ท่านซึมไปหน่อย แต่พอหายหรือค่อยยังชั่วท่านก็เป็นปกติ เว้นแต่สังเกตได้ว่า 
แรงของท่านค่อยๆ น้อยลงเป็นล�าดับ

ถึงแม้ว่าในตอนหลงันยัน์ตาของท่านมดืแทบสนทิทัง้สองข้าง แต่ท่านกย็งัเรยีก
หาแว่นตามาสวมไว้เสมอ วันหนึ่งมีผู้เรียนถามล้อๆ ว่า “หลวงปู่ว่าตาบอดหมด
สองข้างแล้ว ท�าไมยังใส่แว่นตาล่ะ” ท่านตอบสั้นว่า “มันโก้ดีว่ะ” แล้วก็หัวเราะ
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ถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ อากาศทีว่ดัถ�า้ฯ ร้อนจดั 
และแห้งกร้าน เราจดัการปรบัอากาศในห้องท่านอาจารย์ 
ให้อยู่ในระดับเย็นสบาย (๒๐ �ซ.)

ใบไม้ร่วง

 แต่ความแห้งแก้ล�าบาก หลังจาก 
ทีท่่านอาจารย์มอีาการหลอดลมอกัเสบ 
ค ่อนข้างจะแรง คุณหมอสงคราม 
ทรัพย์เจริญ ซึ่งเราเชิญไปปรึกษา 
แนะน�าใหเ้พิ่มความชื้นในอากาศด้วย

การพ่นน�้าให้เป็นไอฝอย เราพยายาม
ท�ากันหลายวิธีแต่ท�าให้ชื้นได้เพียง
ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เสมหะของ
ท่านอาจารย์ยังค่อนข้างเหนียว แต่พอ
ขากออกได้บ้าง หรือใช้เครื่องดูด
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ในระยะนัน้สภาพร่างกายของท่านอาจารย์เป็นท่ีน่าเวทนาอย่างท่ีสดุ ท่านผอม 
มานานแล้ว แต่ตอนนี้มีเพียงหนังหุ้มกระดูกจริงๆ และหนังก็บางจนใสเหมือน
กระดาษแก้ว ท่านยังเดินได้โดยมีคนพยุงครั้งละ ๕ ก้าว ๑๐ ก้าว แต่แล้วก็ต้อง 
น่ังหอบอยู่นาน ท่านไม่เคยบ่นไม่อยากเดนิเพราะท่านรู้ว่าเดนิได้ผลด ีแต่ถ้านัง่นานๆ 
ท่านขอลงนอน บอกว่าเจบ็กระดกูทีก้่น ตลอดเวลาการตรวจร่างกายยงัให้ผลอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ แต่ผลทุกอย่างค่อยๆ แสดงความเสื่อมมากขึ้น นานๆ ก็ดูเหมือนจะมี
แนวโน้มทีจ่ะกระเตือ้งขึน้มาสกัหน่อย แล้วกค่็อยๆ ลดลงไปใหม่ ถ้าจะพดูอย่างปาก
ตลาดก็ต้องว่า “หลวงปู่หนังเหนียว” ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ผู้เขียนคิดว่าท่านอาจารย์
ยังหายใจอยู่ได้ หัวใจของท่านยังเต้นอยู่ได้ เลือดยังไหลอยู่ได้ เพราะก�าลังจติของ
ท่านเท่านั้นเอง ท่านยัง “ไม่ยอมไป” เพราะมีผู้ขอสัญญาท่านไว้ถึงแม้ว่าร่างกาย
ของท่านถึงสภาพที่ควรจะ “ไป” เสียนานแล้ว

ปลายเดือนเมษายน ผู้เขียนได้รับแจ้งว่าท่านอาจารย์เป็นไข้และมีหอบ ได้รีบ
ขึน้ไปโดยด่วน อาการกเ็หมอืนเคย เสมหะขดัขวางหลอดลม ใช้ยาและเครือ่งดดูเอา
เสมหะออกเสียได้ อาการหอบก็ทุเลา ไข้ก็ลง ผู้เขียนกลับบ้าน ต้นเดือนพฤษภาคม
เป็นอย่างเดิมอีก ผู้เขียนข้ึนไปค้างอยู่ที่วัดสองคืนค่อยทุเลา ผู้เขียนกลับวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม โทรศัพท์มาว่าท่านอาจารย์หอบอีก มีไข้เล็กน้อย หมอสันติภาพดูอยู่  
ได้ปรึกษาทางโทรศัพท์กับคุณหมอสันติภาพและคุณหมอสงคราม วันที่ ๑๑ ไข้ลง 
หอบน้อย ผู้เขยีนวางใจ วนัที ่๑๒ โทรศพัท์มาว่าไข้ขึน้ไปอกีและหอบมากขึน้ ผู้เขยีน 
รบีเดนิทางไปถงึเช้าวนัที ่๑๓ อาการแบบเก่า แต่หอบมากขึน้ หายใจประมาณ ๓๒ ครัง้ 
ต่อนาที ท่านอาจารย์เหนื่อยอยู่ตลอดเวลา พักไม่ค่อยได้ รู้สึกท่านเพลียมากจน 
นั่งไม่อยู่ ต้องเอนตัวพิงท่านอาจารย์ชนะหรืออาจารย์บรรเจิดหรือเณรอยู่แทบ 
ตลอดเวลา เลกิจากนัง่กล็งนอนหงายอ้าปากหายใจ ไข้ไม่เท่าไร แต่เพลยีและเหนือ่ย
เป็นอาการส�าคญั ชพีจรอยู่ในเกณฑ์เรว็แต่ไม่มาก ความดนัเลือดยงัปกต ิทีน่่าเป็นห่วง 
คืออาการกระสับกระส่าย แทบไม่มีเวลาพักสงบลงเลย อาการนี้ยิ่งท�าให้เพลีย 
มากขึ้น
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ผู้เขียนช่วยกันกับคุณหมอรัชนัยและคุณหมอสันติภาพ ปลุกปล�้าจะให้เสมหะ
ไหลออกมาจากหลอดลมให้มากที่สุด ฉีดยาทุกสามสี่ชั่วโมง น�้าเกลือหยดเข้า 
หลอดเลือดตลอดเวลา ผู้เขียนเฝ้าไข้อยู่สองคืนด้วยความเศร้าเพราะเห็นว่า
คงจะได้รับใช้ท่านอาจารย์อีกไม่นาน นั่งดูสภาพของท่านอาจารย์แล้วมีความ
สงสารเป็นทีส่ดุ ร่างกายผ่ายผอมเหมอืนมแีต่กระดกู ก�าลงัก็หมดสิน้ แม้จะนัง่
กไ็ม่อยู่ มหิน�าซ�า้หายใจหอบอยู่เรือ่ย ไม่มเีวลาจะได้พกัเหนือ่ย จะหาความสขุ
สักขณะจติก็ไม่ได้ จะให้ท่านอยู่ไปอกีท�าไม กิจของท่านนัน้เสรจ็สิน้ไปนานแล้ว  
ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะมาทนแบกสังขารอันหนักไว้ ท่านอยู่ก็เพราะเมตตาแก่ 
พวกศษิย์ทีค่ดิพึง่ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านคงเป็นห่วงพ่อจ้าวแม่จ้าวทัง้สอง 
พระองค์ทีท่รงขอแล้วขอเล่าให้ท่านอยู่ก่อน จติของท่านอาจารย์พร้อมทีจ่ะรอ 
และคงรอได้ แต่สังขารเป็นธาตุสี่ย่อมเสื่อมทรามไปกับกาลเวลาและพยาธิ  
เขารอไม่ได้ เขาพร้อมทีจ่ะแตกสลายไปนานแล้วหากอ�านาจจติของท่านอาจารย์ 
รั้งเขาไว้ ยังไม่ปล่อยให้สลาย แต่จิตของท่านจะต้องล�าบากสักเพียงใด 
ตลอดเวลาที่ต่อสู้กับความสลายอยู่นี้

เมือ่ไม่กีว่นัก่อนหน้านัน้ สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็ไปเยีย่มท่านอาจารย์ 
ด้วยความเป็นห่วง ทรงประทับพิจารณาสภาพของท่านอาจารย์อยู ่พักใหญ่  
พระชลนาชุ่มพระเนตรด้วยความสงสารและเศร้าพระราชหฤทัย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม อาการของท่านอาจารย์ค่อยดีขึ้นเล็กน้อย การหายใจ
เหลือเพียงนาทีละ ๒๔ ถึง ๒๖ ครั้ง พอดีมีกิจธุระที่จะต้องท�าทางกรุงเทพฯ ผู้เขียน
จึงตัดสินใจกลับบ้านสองสามวันโดยคิดว่าชั่วเวลานั้นท่านคงจะยังไม่เป็นอะไร 

ตอนเย็น ๑๗.๐๐ น. ผู้เขียนเข้าไปกราบนมัสการลา ท่านอาจารย์นอนนิ่งอยู่
บนเตียง พระอาจารย์ชนะท�าท่าจะบอกท่าน แต่ผู้เขียนห้ามไว้ ผู้เขียนลงกราบทีพ่ื้น 
แล้วนึกพูดกับท่านด้วยใจว่า “หลวงปู่ครับ ไปเสียเถอะครับ อย่าอยู่เลย หลวงปู่
ล�าบากเหลอืหลาย ลกูหลานเหน็แล้วว่าหลวงปู่เมตตาอตุส่าห์แบกสงัขารอยู่กบั
พวกเรา ลกูหลานสงสารหลวงปู่เป็นทีส่ดุแล้ว ส�าหรบัตวัผมขอเลิกสญัญาตัง้แต่
บัดนี้ หลวงปู่ไม่ต้องคอยผมอีกแล้ว กลับไปถงึกรุงเทพฯ ผมจะกราบบังคมทูล
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บันทึกของพระเณรอุปัฏฐาก
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พ่อจ้าวแม่จ้าวให้ทรงถอนค�าที่ขอหลวงปู่ไว้ ให้หลวงปู่ไปโดยไม่มีห่วง หลวงปู่
ไปเถดิครบั” ผู้เขยีนจากท่านมาอย่างทีพู่ดกนัว่า “น�า้ตาตกใน” นอนในรถไฟหลบัๆ 
ตื่นๆ เป็นห่วงท่านแต่ไม่ฝันถึง 

รุ่งเช้า (วันที ่๑๖ พฤษภาคม) ถึงกรุงเทพฯ เกือบ ๐๗.๐๐ น. นั่งแทก็ซี่กลับบ้าน 
พอรถเข้าประต ูเดก็กว็ิง่ออกจากบ้านมาบอกว่า “วัดถ�า้กลองเพลโทรศพัท์มาเมือ่ก้ี 
นี้เองว่าหลวงปู่ส้ินแล้วเมื่อตีห้าส่ีสิบห้านาที” ผู้เขียนรู้สึกเฉยๆ โล่งใจครึ่งๆ  
รีบอาบน�า้ รับอาหาร แล้วก็แต่งตัวขึ้นรถส่วนตัวพร้อมกับภรรยาและหลาน ขับไป
ถงึวดัทนัเวลาสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ไปทรงปฏบิตัิ
พระราชกิจแทนพระองค์ ยังได้รับใช้ท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายในการจับมือที่ 
เยน็ แขง็ ของท่านหงายขึน้รบัพระราชทานน�า้อาบศพส่วนพระองค์ของสมเดจ็ฯ และ 
น�า้อาบของประชาชนอีกร้อยกว่าคนที่ขอรดต่อจากสมเด็จฯ

ท่านอาจารย์ชนะเล่าว่า คืนนั้น “หลวงปู่” จ�าวัดเป็นปกติ ตอนเช้าท่านตื่นเวลา 
๐๕.๐๐ น. เศษเช่นเคย ล้างหน้าเรียบร้อยแล้ว สว่างแล้ว ฉันรังนกเช่นเคยกับ 
ข้าวโอ๊ตเลก็น้อย แล้วกล็กุขึน้จากเตยีง พระเณรพยงุเดนิไปถงึเตยีงนอนพกักลางวนั  
“หลวงปู่” ลงนั่งแล้วก็นอนลง และหยุดหายใจ ง่าย สบาย

“หลวงปู่” หยุดแล้ว หยุดแบกสังขารทรมานตัว หยุดเหนื่อยหอบหายใจ
ทางปาก หยุดมือสั่นด้วยความอ่อนเพลีย หยุดผุดลุกผุดนั่งเพราะหาท่าสบาย
ไม่ได้ หยุดหมดทกุอย่างทีเ่ป็นทกุข์ “หลวงปู่” นอนนิง่อยู่บนเตยีงเป็นสขุแสนสขุ
ยังไม่หยุดแต่ค�าสอนของท่านท่ีคอยเตือนคนนับไม่ถ้วน ตั้งแต่สูงสุดจนต�่าสุด  
ให้อบรมสติ รักษาสติ อาศัยสติ เดินทางไปสู่ความสุขสงบเหมือนอย่างท่าน

“หลวงปู่” ล่วงไปอย่างใบไม้ร่วง ใบไม้ทีเ่หลืองเตม็ทีแ่ล้วและแห้งจนกรอบแล้ว 
เหลือติดก้านด้วยเยื่อใจนิดเดียว พอเยื่อขาด ใบก็ร่วงโดยไม่มีอาการล่วงหน้าและ
ไม่มีเสียงเหมือนใบไม้ร่วง
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อนาลโยวาท
อุบายธรรม

เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาลัย
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ฆราวาสธรรม
พระธรรมเทศนา

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ�้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู
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เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าเป็นอัตภาพอันสูงสุด
อันจะท�าประโยชน์ให้แก่โลก แก่ญาติ และแก่ตน  
ธรรมทัง้หลายไม่ได้อยู่ทีอ่ืน่ อยู่ทีต่วัเรานีท้ีม่ใีจเป็นใหญ่ 
เป็นหวัหน้า งานการทัง้หลายจะดหีรอืจะชัว่ล้วนส�าเรจ็
อยู่ที่ใจ จึงควรอบรมจิตใจให้มีสติให้ช�านิช�านาญ ให้มี 
สัมปชัญญะประดับและประจ�าใจให้รู้เท่าต่ออารมณ์ 
ที่มันเกิดขึ้น ให้เห็นความเกิดตั้งอยู่และความเสื่อมไป 
เป็นธรรมดา ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย หายหลง ไม่เข้า 
ไปยึดถือเอาก้อนกายทั้งก้อนว่าเป็นตัวเราของเรา  
ติดสมมุติว่าเป็นผู้หนุ่ม ผู้เฒ่า ผู้แก่ ซึ่งเป็นของสมมุติ  
จติรู้เท่าอารมณ์ ปล่อยวางในขนัธ์ ไม่ยดึอ�านาจความโลภ  
ความโกรธ ความหลง ปล่อยวางช�าระล้างอย่าให้มัน
เข้ามาครอบง�า จะมีความสุขใจ เบิกบานใจ ใจหอม  
ใจไม่เน่า ใจของผู้นั้นละอารมณ์ทั้งหลาย จิตผ่องแผ้ว
ตัง้มัน่เป็นสมาธ ิจติสว่างไสวเป็นจติสงู ให้พากนัท�าเอา
ให้ได้ให้ถึง อย่าให้เกิดมาแล้วไม่ได้อะไรดีสักอย่าง  
เกิดมามีแต่แก่ไป ตายไป ทับแผ่นดิน หาประโยชน ์
อันใดมิได้

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นอัตภาพอันสูงสุดอัน
จะท�าประโยชน์ให้แก่โลก แก่ญาติ และให้แก่ตน 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า “ช่วยให้ตนพ้นทุกข์เสีย
ก่อนจงึค่อยสอนผู้อื่น”

ธรรมท้ังหลายไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่จ�าเพาะที่เราใน
ร่างกายของเรานี้ ก่อนที่เราเข้าใจว่าเป็นของตน ที่จริง
เป็นของกลาง จะใช้ทางไหนก็ได้ ท�าบุญก็ได้ ท�าบาป
ก็ได้ ใครอยากไปนรกก็ท�าบาปหนัก อยากไปสวรรค์

  
  

   
 - 

ฆราวาสธรรม -

เกิดมา
อย่าเป็นคน

หาประโยชน์มิได้
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ก็ท�าบุญ มีอยู่สองทาง ท�าบุญก็เป็นกุศลธรรม ท�าบาปก็เป็นอกุศลธรรม กรรมเป็น 
เหตุท�าให้ตกทุกข์ได้ยาก กุศลกรรมท�าให้อยู่ในสันดานของตนแล้วจะมีความสุข 
“มโนปุพฺพ� คมา ธมฺมา มโนเสฎฺฐา มโนมายา” ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่  
มีใจเป็นหัวหน้า ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ท�าความดีส�าเร็จแล้วด้วยใจ ท�าความชั่วก็ส�าเร็จ
แล้วด้วยใจ ท�าความชั่วเป็นเหตุให้ผู้ท�าได้รับความล�าบาก มานะ คือ ใจอันมี โลภะ 
โทสะ โมหะ ครอบง�า เศร้าหมอง ขุ่นมัว จะมีแต่ความทุกข์คอยติดตามเหมือนกับ
ล้อเกวียนตามรอยตีนโคไปฉะนั้น 

เพราะฉะนั้น พวกเราควรอบรมจิตใจให้มีสติให้ช�านิช�านาญให้แม่นย�า ให้มีสติ 
ประดับประจ�าใจ จิตจะโน้มเข้าโอปนยิโก โน้มเข้ามาพิจารณาร่างกายให้เห็น
เป็นของกลาง คนฉลาดใช้จิตน้อมท�าความดี บ�าเพ็ญสมาธภิาวนา อาศัยกายเป็น 
กมัมฏัฐาน ท�าจติให้คล่องแคล่ว ให้จติเบกิบาน จะท�าการงานกด็ ีจะไปไหนกด็ ีมสีติ 
พิจารณาทุกอิริยาบถ ยืน เดิน น่ัง นอน ความสุขย่อมติดตามผู้นั้นไปเหมือนกัน
กับเงาติดตามตน การท�าบุญท�าความดีมีแต่ความสุข พระพุทธเจ้าท่านสอนให ้
ละความชัว่ ท�าความด ีให้เป็นผู้หมัน่ขยนั ไม่เกยีจคร้าน อบรมใจของตนให้ผ่องแผ้ว 
ให้เบิกบาน ถ้าใจเศร้าหมอง มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบง�าแล้ว  
มีแต่ความทุกข์ใจ เศร้าหมอง เรียกว่า ใจเน่า ใจบูด ใจด�า ควรอบรมจิตให้เบิกบาน 
ร่าเริง ให้สบาย ไม่ให้ใจตกอยู่ในอ�านาจความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ปล่อยวาง  
ช�าระล้าง อย่าให้มันเข้ามาครอบง�า จะมีความสุข ใจเบิกบาน ใจหอม ใจไม่เน่า  
ใจของผู้นั้นละอารมณ์ทั้งหลาย จิตผ่องแผ้วตั้งมั่นเป็นสมาธิ จิตสว่างไสวเป็นจิตสูง 
ให้พากันท�าเอา

พวกเรามกัพากนัถอืทัง้สองศาสนา ศาสนาหนึง่เป็นศาสนาของมาร สอนให้
ลักเอา ขโมยเอา ปล้นเอา โกงเอา กอบโกยมันเอาให้ได้มากๆ อีกศาสนาหนึ่งเป็น
ศาสนาของพระพทุธเจ้า สอนว่าอย่าเป็นผู้โลภ ให้เป็นผู้สนัโดษมกัน้อย อย่าไปโลภ
อยากได้ของๆ คนอื่นมาเป็นของตน ความหลงเข้าไปยึดถือเอาก้อนกายทั้งก้อนว่า
เป็นตัวเราของเรา ติดสมมุติว่าเป็นผู้หนุ่ม ผู้เฒ่า ผู้แก่ ซึ่งเป็นของสมมุติ ความโลภ  
คือ ความยินดี รักใคร่ อยากได้ในทรัพย์ ทั้งที่มีวญิญาณ สวิญญาณกทรัพย์ และ
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ไม่มีวิญญาณ อวิญญาณกทรัพย์ สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ เกิดจากตัณหา  
ความอยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากได้ เรียกว่า กามตัณหา ภวตัณหา  
ความอยากเป็น อยากมี วิภวตัณหา ความไม่อยากได้ของที่ไม่รักไม่ชอบใจ เช่น 
อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ความเจ็บ ความไข้ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้า
ท่านให้พจิารณาให้เหน็ทกุข์เสยีก่อน จติสงบ แล้วพจิารณาให้เป็นทกุข์ ทกุข์เป็นผล 
ผลมาจากเหตุ เหตุคือ สมุทัย กามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความเกิดเป็นทุกข์ 
ความชรา ความเฒ่าแก่ พยาธ ิความเจ็บไข้ ก็เป็นทุกข์ มรณะ ความตายก็เป็นทุกข์ 
ความไม่สบายกาย ความทุกข์โทมนัส ความเสียใจ ความคับแค้นใจ เป็นความทุกข์ 
ความทุกข์เกิดในใจ เวทนาไม่ดีเกิดขึ้นในใจ ความเสียใจโทมนัส เพราะไม่รับสิ่งที ่
ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากอารมณ์ที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์  
ทุกข์ธรรมดา คือ ความทุกข์กาย ความเจ็บ ความปวด เป็นสภาวะทุกข์อย่างหนึ่ง 
เป็นกฎของธรรมดา ปกิณกทุกข์ คือ ทุกข์ที่จรมาครอบง�าจิตใจของผู้ที่ไม่อบรม
จิตใจ เป็นเหตุให้หวาดสะดุ้ง กระสับกระส่าย ไม่สบายใจ

เพราะเหตุฉะน้ัน พวกเราควรพากันอบรมจิตใจของตนให้มีสติสัมปชัญญะ 
ให้รู้เท่าต่ออารมณ์ทีเ่กิดข้ึน ทกุสิง่ในโลกนีท้ีม่นัเกิดขึน้ มคีวามเกิด ความตัง้อยู่ และ
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ตกอยู่ในไตรลักษณ์

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจา ขันธ์ไม่เที่ยง

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา  ขันธ์นี้เป็นทุกข์

ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนตฺตา ขันธ์อันนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตน ไม่ใช่บุคคล เราเขา

พจิารณาให้เหน็ดงันี ้จะมคีวามเบือ่หน่าย เกิดความเบือ่หน่าย ไม่มาหลงยดึถอื
ว่าเป็นของตน พจิารณาให้เหน็ทกุๆ ขณะจติ จติจะมคีวามเบือ่หน่ายในกามทัง้หลาย 
เบือ่หน่ายในภพ เบือ่หน่ายในความโง่ความเขลาของตน ครัน้มคีวามเบือ่หน่ายแล้ว  
จติกไ็ม่เข้าไปยดึมัน่ถอืมัน่ในขนัธ์ จติปล่อยวาง พิจารณาประการเดยีว เราท่องเทีย่ว 
ไปในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุด นับภพนับชาติไม่ได้ นับไม่ถ้วน แล้วไม่ได้อะไรดี 
สักอย่าง เกิดมามีแต่แก่ไปๆ ทับแผ่นดิน หาประโยชน์อันใดมิได้
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 - 

ฆราวาสธรรม -

ก้อน
ธรรม

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือศีลก่อน ศีลท�าให้
กายวาจาสงบ แล้วจึงท�าสมถภาวนาให้จิตใจสงบ  
คร้ันภาวนาจนจติสงบสงดัดแีล้ว กใ็ช้ปัญญาคดิค้นคว้า 
สกนธ์กายนี้ เรียกว่า ท�ากัมมัฏฐาน พระพุทธเจ้าว่า  
ธรรมะไม่อยู่ที่อื่น อยู่ที่สกนธ์กายของทุกคน คนหมด
ทุกคนก็แม่นธรรมหมดทั้งก้อน แม่นก้อนธรรมหมด
ทุกคน พระพุทธเจ้าว่าธรรมไม่อยู่ที่อื่น ไม่ต้องไปหา
ที่อื่น มันอยู่ในสกนธ์กายของตนนี้ ดูจิตใจของตนนี้ให้
มนัเหน็ความจรงิของมนั พระพทุธเจ้าว่า ปญจฺปุาทา- 
นกฺขนฺธา ทุกฺขา สกนธ์กายของเรานี้มันเป็นทุกข์  
ปญจฺปุาทานกขฺนธฺา อนจิจฺา สกนธ์กายอันนีไ้ม่เท่ียง  
ปญจฺปุาทานกขฺนธฺา อนตฺตา ก้อนอนันีไ้ม่ใช่คน ไม่ใช่สตัว์  
ธรรมทั้งหลายไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ จึงว่าธรรมทั้งหลาย
กแ็ม่นก้อนธรรมนี ้ไม่ใช่คน ไม่ใช่สตัว์ มนัอยากจะเป็น 
ไปอย่างใด กเ็ป็นไปตามธรรมชาตขิองมนั กิรยิาของมนั  
มันไม่ฟังค�าเรา ไม่ฟังพวกเรา อยากแก่มันก็แก่ไป 
อยากเจ็บมันก็เจ็บไป อยากตายมันก็ตายไป สพฺเพ  
ธมมฺา อนตตฺา ธรรมเหล่านีไ้ม่ใช่ของใคร ให้พจิารณาดู
ให้เหน็เป็นก้อนธรรม มนัไม่อยู่ในบงัคบับญัชาของใคร 
ทั้งนั้น มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนิจจัง มันเป็นอนัตตา  
ตกอยู่ในไตรลักษณ์ คนเราได้ก้อนธรรมอันนี้แหละ  
ได้เป็นรปูเป็นกาย เป็นผู้หญิง เป็นผู้ชาย กส็มมตุทิัง้นัน้ 
สมมติุว่าผู้หญงิว่าผู้ชาย ว่าเดก็ว่าเฒ่า มนัสมมตุซิือ่ๆ ดอก  
ที่จริงมันแม่นก้อนธรรมทั้งหมด

เราเกิดมาได้อตัภาพอนัดสีมบรูณ์บรบิรูณ์ พวกเรา
ได้สมบัติมาดีแล้ว ควรใช้มันเสีย ใช้ไปในทางดี ทางดี  
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คือการท�าบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนา ใช้มันเสียเมื่อมันยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่  
อย่าไปนอนใจเมือ่วนัคนืล่วงไปๆ พระพทุธเจ้าว่าวนัคนืล่วงไปๆ มใิช่จะล่วงไปแต่วนัคนื 
เดอืนปี ชวีติความเป็นอยู่ของเรากล่็วงไปๆ ทกุขณะลมหายใจเข้าออก ไม่ควรนอนใจ 
ได้มาดีแล้วอัตภาพอันน้ี ไม่เป็นผู้หนวกบอดใบ้บ้าเสียจริต สมบัติอันนี้คือมนุษย์
สมบัติ มนุษย์ เราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไร คนเรอะ พระพุทธเจ้าว่าสิ่งอันประเสริฐ
ก็ได้แก่คน บาปและบุญก็เรียก เราต้องเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ หิริ ความอายต่อ 
ความชัว่ โอตตปัปะ ความสะดุ้งต่อผลของมนั ความชัว่มนัจะให้ผลเราในคราวหลงั 

เมื่อเราเป็นมนุษย์ เราไม่ควรนอนใจ อย่าให้กาลกินเรา ให้เรากินกาล ให้เร่ง
ท�าคุณงามความดี เวลาล่วงไป ชีวิตของเราก็ล่วงไป ล่วงไปหาความตาย มนุษย์
เป็นสตัว์อนัสงูสดุ อนันีเ้ป็นเพราะเราได้สมบตัอินัดมีา ปพุเฺพกตปญุญฺตา บญุกศุล
คณุงามความดเีราได้สร้างมาหลายภพหลายชาตแิล้ว เราอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมา
ชาติเดียวนี้ ตั้งแต่เราเทียวตายเทียวเกิดมานี่ นับกัปนับกัลป์อนันตชาติไม่ได้ แล้ว
จะว่าเหมือนกันได้อย่างไรล่ะ เมื่อเรามาเกิดก็มีแต่วิญญาณเท่านั้น พอมาปฏิสนธิ
ก็เอาเลือดเอาเนื้อพ่อแม่มาแบ่งให้ ได้อัตภาพออกมา แม้กระนั้นก็ไม่มีสัตว์มาเกิด  
ต้องอาศัยจุติวิญญาณ เราต้องสร้างเอาคุณงามความดี 

พวกฆราวาสกค็อืตัง้ใจรบัศลีห้า ศลีแปด ในวนัเจด็ค�า่ แปดค�า่ สบิสีค่�า่ สบิห้าค�า่  
เดอืนหนึง่มีสีค่รัง้ อย่าให้ขาด ท�าสมาธภิาวนา ให้มสีต ิระวงักายของตนให้เป็นสจุรติ 
วาจาเป็นสุจรติ ใจเป็นสุจริต เท่านี้แหละ เอาย่อๆ มีสติอันเดียว ละบาปทั้งหลาย  
ความชั่วทั้งหลาย ละด้วยกาย วาจา ด้วยใจ ท�าบุญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความ 
ไม่ประมาท กระท�าจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว อันนี้เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ให้มสีตรัิกษากาย วาจา ใจ ศลีห้าถ้าใครละเมดิกเ็ป็นบาป ครัน้ละเว้นโทษห้าอย่างนี้  
นัน่แหละเป็นศลี ศลีคอืใจ บาปกค็อืใจ ศลีอยู่ในใจ บาปกอ็ยู่ทีใ่จเหมอืนกนันัน่แหละ 
เร่ืองท�าบญุท�ากศุล ให้ทาน รกัษาศลี ภาวนา อยู่แต่ใจทัง้นัน้ อะไรๆ ทัง้หมดอยู่กบัใจ  
สงสยักพ็จิารณาดวงใจ ท�าบาปห้าอย่างนีแ้ล้วศลีไม่ม ีเป็นคนไม่มศีลี คนมนัชอบท�า 
แต่บาป ศลีไม่ชอบท�า อยากท�าแต่บาป ท่านเปรยีบไว้ว่า คนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัว  
คนไปนรกเท่าขนวัว วัวมีสองเขา แต่ขนมันนับไม่ถ้วน
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 - 

ฆราวาสธรรม -

ศีล
เรื่องจิตนี่ พวกฝรั่งเขาท�ากันจริงๆ จังๆ เขาสนใจ

อยู่ปานนั้น มันจึงเป็นเรื่องใหญ่ มาเอาทางภาวนา  
ยากจริง พวกน้ีเขาท�ากันหลายคน สนใจแท้ๆ เรื่อง
ท�าบญุ รกัษาศลี ให้ทาน กเ็ข้าใจหมดแล้ว เรือ่งภาวนา
มันส�าคญั อบรมบ่มอนิทรย์ี อบรมกายนีแ่หละ อบรมใจ 
ของตนนี่แหละ มันยากอยู่ ครั้นอบรมได้แล้ว ไม่มี 
ความเดอืดร้อน ใจเยอืกเยน็ ใจสบาย ไม่มคีวามหวัน่ไหว  
อวชิชาคอืใจ ใจดวงเดยีวนัน่เรยีกว่าอวชิชา คอืมนัไม่รู้
ต่อสิ่งทั้งปวง ไม่รู้ในกองสังขาร แล้วหลงยึด ชอบเข้า 
ก็หลงยึด ไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตน มันไม่รู ้มันจึง 
หวั่นไหว

พวกเราพากนัฝึกหดัใจของตนให้ด ีพระพทุธเจ้าว่า  
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจถึงพร้อม มีใจ 
เป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสดุ ครั้นทรมานใจดีแล้ว ฝึกฝน
ดีแล้ว อบรมดีแล้ว มีใจประเสริฐสุด ถ้าไม่ทรมาน  
ไม่ฝึกฝนอบรม อันนี้มันก็ท�าพิษเผาอยู่ทั้งกลางวัน 
กลางคืน มันเป็นเพราะใจนี่แหละ

ใจไม่ดี ใจไม่รู ้เท่า ใจโง่ มนสา เจ ปทุฏฺเฐน 
ใจอันมีโทษประทุษร้ายมันอยู่แล้ว เพราะราคะ โทสะ 
โมหะ ประทษุร้ายอยู่ ไปอยู่ทีไ่หนกไ็ม่มคีวามสขุสบาย 
มีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญ ท่านเปรียบไว้เหมือน 
โคที่เข็นภาระอันหนักไปอยู่ ใจไม่ดีแล้ว ผู้ไม่ฝึกฝน 
อบรมใจของตนแล้ว ท�าไปตามความพอใจ ความ
ชอบใจ ใจเศร้าหมอง ไม่มีความสุข ยืน เดิน นั่ง นอน 
ก็ไม่มีความสุข
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ใจที่อบรมดีแล้ว ฝึกฝนทรมานดีแล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข พูดอยู่ก็เป็นสุข  
ยืน เดิน นั่ง นอน ท�าอะไรอยู่ก็เป็นสุข ไม่มีความเดือดร้อน มนสา เจ ปสนฺเนน 
บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ดีแล้ว จิตผ่องใสแล้ว แม้จะพูดอยู ่ก็ตาม  
ท�าอยู่กต็าม ไปทีไ่หนกต็าม ความสขุย่อมตดิตามไปอยู่ทกุอริยิาบถ ยนื เดนิ นัง่ นอน

พวกเราท�าความฝึกฝนจิตใจของตน ให้เอาสติประจ�าใจ จะพูดก็ให้มีสติ จะท�า 
ก็ให้มีสติ จะคิดก็ให้มีสติควบคุมใจของตน อย่าไปปล่อยสติ ครั้นไม่ปล่อยสติแล้ว 
นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุข ใกล้ทางท่ีสุด ทางที่เราจะเดนิไปหน้าล่ะ 
ใกล้เข้าๆ พวกเราเหมือนกันกับเดินทางไกล ไม่รู ้ว่าจะเดินมาจากไหน นับวัน  
นับคืน นับปี นับเดือน ไม่ถ้วน การเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุด 
เหมือนว่าเราจะไปกรุงเทพฯ นั่นแหละ เป็นที่สนุกสุขสบาย เข้าใจว่ากรุงเทพฯ เป็น
เมืองพระนคร เป็นเมืองสวรรค์ อยากไป พวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทาง 
คือพระนิพพานนั่นแหละ ว่าเป็นจุดอันเลิศ ว่าเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ มีแต่ความสุข  
ที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไปแล้ว จุดอันนั้นแหละ

เราเกิดมานี่ เทียวไปเทียวมาอยู่นี่น่ะ ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละ  
ไม่ต้องการความทุกข์ ไม่ต้องการความตาย ต้องการหาความสุข แต่หาไม่พบ 
เพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอ เช่ือไปตามกามกิเลส ประพฤติไปทางอื่น  
ไปทางโลกเสีย ทางธรรมของพระพทุธเจ้าไม่เอาใจใส่ ไม่มคีวามสนใจ ไม่พอใจ 
ทีจ่รงิถงึเราไม่อยากไปกต็าม พระนพิพานน่ะ แต่กค็วรปฏบิตัไิว้ ควรอบรมจติใจ
ของตนให้มนัเป็นอปุนสิยัเป็นปัจจยัต่อพระนพิพาน อบรมไว้ บางทีไปชาตหิน้า 
ชาติใหม่ เราเกิดความเบื่อหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะกลับมาปฏิบัติ  
มันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็ว ไม่เฉื่อยช้าไป

พวกเราได้คบหากบันกัปราชญ์อาจารย์บ่อยๆ สนใจบ่อยๆ ท�าไปๆ กจ็ะเป็นไป 
วันหน่ึงน่ันแหละ จะได้รับผลอยู่น่ันแหละ ท�าแล้วจะเปล่าประโยชน์ ไม่เปล่าดอก 
ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนพวกคุณหมอท้ังหลาย ได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้ว  
ก็ได้มาแล้ว รู้อย่างนั้นอย่างนี้ ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ได้ผล เมื่อท�าลงก็ได้รับผล  
มผีลตอบแทนอยู่อย่างนัน้แหละ ผล คอื ลาภ ยศ เพราะเรามวีชิาศลิปศาสตร์ เพราะ
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เราท�าคุณความดี ทางที่ไปสู่ความสงบสุขนี่ พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้ว ถ้าเรา 
มีความสนใจ พอใจ ตั้งใจท�า ก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกัน ไม่ตอบแทนกัน 
ไม่มีดอก ทกุสิง่ทกุอย่างน่ะ ความดกีด็ ีความชัว่กด็ ีตอบแทนเหมอืนกนั ถ้าท�าชัว่ลงไป 
แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัว กับบ่อนนั่นแหละ 

คนทั้งหลายเขาสงสัยว่า บาปไม่มี บุญไม่มี มันไม่พิจารณาให้เห็นว่า ท�าแล้ว
กไ็ด้รบัเหมอืนกนัในเรือ่งนัน้ๆ แหละ พอท�าเข้าแล้วกเ็ดอืดร้อนหละ วิง่เข้าป่าเข้าดง   
ไปอยู่ตามถ�า้ตามเหว ไม่มีที่ไหนมันจะพ้นดอกความชั่วนี่ พวกเราเป็นผู้ท�าความดี
ความชอบ อาชพีของเราเป็นไปเพือ่เป็นศลีเป็นธรรม ไม่เบยีดเบยีนใคร แล้วเรากไ็ด้ 
รับความพอใจ ความชอบใจ ดีใจ เห็นกันอยู่อย่างนั้น แล้วที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็น
บาปยังไง มันเป็นอยู่อย่างน้ันน่ี เป็นกับที่นั้นแหละ ผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกัน 
ทีน่ั่นแหละ ผู้มศีลีกไ็ด้ความดใีจ ศลีห้า ศลีแปด ศลีสบิ ศลีพระปาฏโิมกข์ของพวกพระ  
ฆราวาส ศีลห้า ศีลแปด เราก็ศึกษาให้มันดี ศึกษาให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้ว 
กไ็ม่ยาก เร่ืองงดเว้นทกุสิง่ทกุอย่างน่ะ พวกเรากร็ู้แล้ว เรือ่งจะไม่ต้องสมาทานเอากบั 
พระภิกษุสามเณรก็ตาม รู้แล้ว เจตนางดเว้นเอา เรียกว่า วิรัติ เจตนา งดเว้นเอา 
เข้าใจแล้ว ไม่ต้องสมาทานก็ได้ เอาเจตนานี่แหละ เราจะไม่ท�า สมมุติว่า ศีลห้า 
บาปห้าอย่าง กรรมห้าอย่างนี้ เราจะไม่ท�าต่อไปเด็ดขาด นี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่

พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ควรรักษามันให้ดี เรื่องกรรมห้าอย่างนั้นแหละ  
คร้ันเว้นวรัิตใิห้มนัขาดลงไปแล้ว ได้ชือ่ว่าเป็นผู้หมดกรรม หมดเวร หมดภัย ให้มนัขาด  
ห้าอย่างเบื้องต้นน่ีแหละ พระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีลนะ บาปนะ เวรนะ ครั้นเว้น
ห้าอย่างนี้เป็นสุจริตธรรม ผู้หญิงผู้ชายก็ตาม ผู้น้อยผู้หนุ่มก็ตาม ผู้แก่ผู้เฒ่าก็ตาม 
เป็นสมบัติของมนุษย ์ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ให้มีเจตนางดเว้น อทินฺนา  
ทานา ปฏวิริโต โหต ิเจตนาวริตังิดเว้น มสีตปิระจ�าใจ กาเมสมุจิฉฺาจารา ปฏวิริโต 
โหต ิให้เจตนางดเว้น มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ความไม่จริงจะไม่พูด พูดมีสัจจะ 
มีศีล ค�าที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไป มีจึงพูด ไม่มีไม่พูด สุราเมรยมชฺฌปมาทฏฺฐานา 
ปฏวิิรโต โหต ินีแ่หละห้าอย่างนีแ่หละ งดเว้นห้าอย่างนี ่ได้ชือ่ว่าเป็นผู้หมดกรรม
หมดเวร นี่เป็นเค้าเป็นมูลของศีลทั้งหลาย มันจะตั้งอยู่ได้
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ศีลแปดนั้น ครั้นเรารักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรดอก เป็นแต ่
เศร้าหมอง สามข้อเบ้ืองปลายนั่นแหละเป็นศีลสูงขึ้นไป รักษาไม่ได้มันก็พา 
เศร้าหมองเท่านัน้ ศลีห้าข้อเบือ้งต้นนัน่แหละส�าคญั เว้นให้มนัเดด็ขาดเรือ่ยไป  
ท่านจงึเปรยีบไว้เหมอืนต้นไม้ ครัน้ไปตดักิง่ก้านสาขามนัออกแล้วไม่ตาย มนัต้อง 
เป็นขึ้นอีก แตกก่ิงก้านสาขาขึ้นอีก แต่ถ้าตัดรากแก้วมันหมดแล้ว มันตาย  
ไม่มีอะไรจะงอกขึ้นอีกต่อไป เค้ามูลมันคือศีลห้า

อาตมาจะพดูให้ฟัง พดูตรงๆ นีแ่หละ ศลีนีม่ตีวัเดยีวเท่านัน้แหละ มใีจดวงเดยีว
เท่านั้น ไม่มีอื่นอีก หมู่น้ันมันเป็นอาการมัน ถ้าเราไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่มารยาสาไถย 
กับใคร นอกจากเมียของตนซึ่งอยู่ในปกครองของตน พูดแต่ความจริง ไม่ดื่มสุรา 
ยาเมา นี่แหละ ๕ อย่างนี่มีแต่บาปทั้งนั้น

พระพทุธเจ้าจงึว่า เรากล่าวว่าเจตนาเป็นตวักรรม เจตนาเป็นตวัศลี เจตนากใ็จ 
เท่านั้นแหละ เจตนางดเว้น ใจมีอันเดียวเท่านั้นแหละ และให้มีสติควบคุม ระวังจิต 
มันคิดจะท�าอะไรก็ดี คิดจะพูดอะไรไม่เป็นศีลเป็นธรรม ก็มีสติยับยั้ง รู้สึกตน สติ 
คือความระลึก สัมปชัญญะ ความระลึกว่าผิดหรือถูก มันต้องตัดสิน สัมปชัญญะ
เป็นผู้ตัดสิน พวกเราให้หัดท�าสติให้แม่นย�าให้ส�าเหนียกแล้ว จะท�าอะไรก็ถูกต้อง  
พูดถูกต้อง คิดถูกต้อง มันก็เป็นศีลแล้ว เพียงศีลห้ามันก็ดีอยู่ ศีลแปดเป็นบางครั้ง
เป็นคราวก็ได้อยู่ ครั้นรักษาให้ดีเป็นบริสุทธิ์แล้ว ได้อยู่ ราชาก็ได้อยู่ จักรพรรดิ์ 
กไ็ด้อยู่ มหาเศรษฐกีไ็ด้อยู่ ไม่ต้องสงสยั พระพทุธเจ้าพดูความจรงิ ผู้มศีลีย่อมเป็น 
ผู้องอาจกล้าหาญต่อหน้าประชุมชน ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ท่านบอกไว้นะ

เมื่อรับศีลด้วยปากแล้ว ท่านว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ กุลบุตรผู้รักษาศีล ถึงพร้อม
ด้วยศลีบรบิรูณ์แล้ว ย่อมมคีวามสขุ แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกบับรษัิทใดๆ กต็าม 
บริษัทกษัตริย์ก็ตาม บริษัทคหบดีก็ตาม บริษัทสมณพราหมณ์ก็ตาม เป็นผู้องอาจ
กล้าหาญ ไม่มคีวามครัน่คร้ามต่อผู้คน เพราะคดิว่าเราบรสิทุธิด์แีล้ว ถงึไม่มคีวามรู้ 
ก็ตาม ไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษเราว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ยังงั้นยังงี้ ไม่คิด 
อย่างนั้น ไม่กลัว แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลาย
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ด้วยกัน คนผู้มีศีลแล้วย่อมใจเย็น จิตมันหยั่งเข้าไปถึงกัน สัตว์เดรัจฉานก็ตาม  
สัตว์ใดๆ ก็ตาม ได้เห็นแล้วมันหยั่งเข้าไปถึงกัน เหมือนกันกับไฟฟ้า ไปถึงจิตถึงใจ
กันแล้ว แล้วจิตของเรามันเย็นแล้ว มันก็ไม่กลัว ถ้ามันเห็นพวกคฤหัสถ์พวกที่เขา
จะฆ่ามันแล้ว มันไม่รอ มันว่ิงเข้าป่าเข้าดงไปเลย นี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข  
ศีลน�าความสุขมาให้ตราบเท่าชรา ศีลน�าความสุขมาให้ตลอดชีวิต ศีลน�า 
ความสุขไปให้ตลอดและมีสุคติเป็นที่ไป 

สีเลน โภคสมฺปทา ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยากไม่จน  
กเ็พราะเป็นผู้รกัษาศลีให้สมบรูณ์บรบิรูณ์นีแ้ล เป็นแท้ เป็นกรรมดแีท้ เป็นกรรมร้ายแท้  
ให้คิดดู ถ้าบุญไม่มีแล้ว บาปไม่มีแล้ว มันเป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่ว พระพุทธเจ้า
ว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกน้ีคงเพียงกัน ไม่มีสูงมีต�่า มีด�ามีขาว ถ้าขาวก็ขาว
อย่างเดียวกัน จะมั่งคั่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกัน จะจนก็จนอย่างเดียวกัน โง่ก็โง่อย่าง
เดยีวกนั แต่ความจรงินีม้นัมสีงูมตี�า่กว่ากัน มตี�า่ลง มสีงูทีส่ดุ เห็นเป็นพยานอยู่นีแ่ล้ว  
จะโง่ ผู ้โง่ก็โง่ลืมตาย ผู ้ฉลาดเหมือนพวกคุณหมอนี่ก็ฉลาด จนก็จนลืมตาย 
ท�าไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ท�าไมไม่เหมือนกันล่ะ ไม่เหมือนกันเพราะ 
ความประพฤตนิัน่หรอก ถ้าประพฤตดิ ีมกีารรกัษาศลีให้ทาน มกีารสดบัตรบัฟังธรรม  
เขาจะมีปัญญากด็ ีเขาเป็นผู้เล่าเรยีน เพราะเหตนุีแ้หละ เป็นเพราะกรรม กรรมเป็น 
ผู้จ�าแนกแจกสตัว์ให้ดใีห้ชัว่ต่างกนั มนัเป็นเพราะกรรม พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์
ดอกว่า ตายแล้วสญู หรอืตายแล้วเกิดอกี อย่างนีพ้ระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ไม่ว่า 
เราไม่พยากรณ์สตัว์นีม้นัจะเกิดอกีหรอืไม่เกิด ถ้ามนัยงัท�ากรรมอยู่ มนัต้องได้รบั
ผลของกรรม ท�ากรรมด ีท�ากรรมชัว่ มนัต้องได้รบัผลตอบแทนอยู่ ท�าแล้วจะไม่ได้ 
รบัผลตอบแทนนัน้ไม่ม ีคดิด ูเหมอืนเขายมืปัจจยัของเราไป เรากใ็ห้ เขาจะต้อง 
ตอบแทนใช้ให้เรา ครัน้ไม่ใช้ให้ กต้็องเป็นถ้อยเป็นความกนัละ ได้รบัความเดอืดร้อน  
เขาก็ต้องตอบแทน คิดดู เหมือนพวกเราเห็นกัน ถามกัน ตอบแทนกัน ท�าดีก็
ตอบแทนกันอยู่อย่างนัน้ ผลร้ายกต็อบแทนกนัให้ได้รบัความล�าบากอยู่อย่างนัน้

ถ้ารักษาศลีดแีล้ว เมือ่อบรมสมาธเิข้า มนัจะมคีวามสงบ มนัลงเรว็ ถ้ามนัขดัข้อง
ก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไป มันจึงขัดข้อง ไม่ลง ถ้าศีลบริสุทธิ์
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บริบูรณ์ดีแล้ว เหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกช่อง เขาจะปราบพื้นที่เสียก่อน ฉันใด
กด็ ีศลีพวกเรารกัษาดแีล้ว กเ็หมอืนปราบพ้ืนทีจ่นไม่มหีลกัมตีออะไรแล้ว ปลกูบ้าน
มันก็ได้ดี ไม่มีความเดือดร้อน จิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อน มันก็สงบอยู่ จะลงอยู่ 
เพราะมันเย็น มันราบรื่น ไม่มีสิ่งลุ่มดอน 

พากันท�าไป อุตส่าห์ท�าไป อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน พระพุทธเจ้า 
ไม่ห้าม แล้วกไ็ม่ใช่เป็นของหนกัของล�าบาก นกึเอาแต่ในใจ จะเอาอะไรกต็ามแล้วแต่ 
ความถนัด แล้วแต่จริตของเรา มันถูกอันใด สะดวกใจ สบายใจ หายใจดี ไม่ขัดข้อง 
ไม่ฝืดเคือง อันนั้นควรเอามาเป็นอารมณ์ของเรา เอา พุทโธๆ หมายว่าให้ใจหยุด  
เอาพุทโธเป็นอารมณ์นั่นแหละ ต้องการไม่ให้จิตมันออกไปสู่อารมณ์ภายนอก 
อารมณ์ภายนอกมันก็ไปจดจ่ออยู่กับ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ความถูกต้องทุกสิ่ง
ทุกอย่างมันไปจดจ่ออยู่นั่น จิตมันจึงไม่ลง พวกนี้เรียกว่า นิวรณ์ เรียกว่าเป็นมาร 
จึงว่าให้มีสติ อย่าให้มันไป กุมไว้ให้มันอยู่กับที่นี้ ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ 
พระธรรมเป็นอารมณ์ พระสงฆ์เป็นอารมณ์ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม หรือจะเอา
อัฐิๆ กระดูกๆ ก็ตาม ให้นึกอยู่อย่างน้ัน ยืนอยู่ก็ตาม เดินอยู่ก็ตาม นั่งอยู่ก็ตาม 
นอนอยู่ก็ตาม เอามันอยู่ยังงั้นแหละ หลับไปแล้วก็แล้วไป อุตส่าห์ มันก็เป็นของ 
ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย

พระพุทธเจ้าก็ว่าไว้อยู่ ผู้ที่ภาวนาจิตสงบลงแม้ชั่วเวลาช้างพับหู งูแลบลิ้น 
อานสิงส์อักโขอกัขงั ท�าไป มนัมสีามสมาธ ิขณกิสมาธ ิอปุจารสมาธ ิอปัปนาสมาธิ 
ขณกิสมาธ ินีเ่ราบรกิรรมไปๆ ว่าพทุโธกต็าม อะไรกต็าม รู้สกึว่าสบายๆ เข้าไป 
สักหน่อย จิตสงบเข้าไปสักหน่อย ถอนขึ้นมาก็กลับเป็นอารมณ์ของเก่ามัน  
นีข่ณกิสมาธ ิอปุจารสมาธ ิลงไปนานๆ สกัหน่อย ถอนขึน้มาอกีไปสู่อารมณ์อกี  
ภาวนาไปๆ มาๆ อย่าหยุดอย่าหย่อน แล้วมันก็จะค่อยเป็นไปเอง ท�าไปๆ  
จะให้มันเสียผล มันไม่เสีย ต้องท�าไป เป็นก็ไม่ว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่า แล้วแต่ อย่าไป
นึกว่าเมื่อไรมันจะลงจิตนี่ อย่าไปนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท�าความเพียร เราท�าเพื่อ
จะเอาเน้ือและเลือด ชีวิตจิตใจ ถวายบูชาพระพุทธเจ้า ถวายบูชาพระธรรม บูชา
พระสงฆ์ต่างหาก
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ความอยากนี่ให้เข้าใจว่านั่นแหละคือหน้าตาของตัณหา อยากให้มันเป็น  
อยากให้มันลงเรว็ๆ อนันัน้แหละมนัตวัร้ายละ หน้าด�าละ ความอยากของมนัมดืละ  
ให้ตั้งใจไว้ เจตนาไว้ว่า เป็นก็ไม่ว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่า จะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ
ถวายบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า ตลอดวันตาย อย่างนี้ได้
ชื่อว่า มัชฌิมาปฏิปทา อยากมันก็เป็นตัณหาเสีย ยืนขวางหน้าเสีย ยิ่งไม่ลงละ 

เอาละ ให้พากันท�าไป
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ฆราวาสธรรม -

อริยทรัพย์

การเจ็บปวดเมื่อนั่งสมาธิ พระพุทธเจ้าว่าให้สู้มัน  
มันจึงจะเห็นทุกขเวทนา นั่งสมาธิมันเจ็บ ให้ดูมัน  
มันเกิดมาจากไหน เวทนามันก็เวทนาต่างหาก ไม่มีตัว  
เราก็พิจารณาให้รู ้เท่านั้นแหละ ของไม่มีตนมีตัว  
มนัเกิดข้ึนกเ็กิดจากร่างกายเนือ้อย่างหนึง่ แล้วกม็นัรู้สกึ 
ถึงจิต รู้ถึงกัน จิตก็ไปยึด ยึดก็เจ็บ หนักเข้าก็ไม่สู้มัน  
ต้องสู้มัน มันจะเห็น

พระพุทธเจ้าว่าก�าหนดให้รู้ทุกข์ ทุกข์มาจากไหน 
ทกุข์มาจากเหต ุคอือยากเป็น อยากม ีความอยากเป็น
อยากมี ความอยากมันเกิดมาแต่เหตุ เหตุมันเกิดมา
จากไหน เหตุมาจากความไม่รู้ ไม่รู้เท่ากาย จนกระทั่ง 
ความคิดทั้งหลายเข้ามามันก็ไม่รู ้ทั้งนั้น คือมันโง่  
เรยีกว่า อวชิชา เป็นเหตใุห้สตัว์ผู้ไม่รู้เท่าเกิดความยนิดี
ยินร้าย เกิดความพอใจ ไม่พอใจ เกิดความอยากเป็น 
อยากมี เป็นเหตุให้วนเวียนเรียกว่า สังสารจักรวัฏกา 
เวยีนอยู่อย่างนัน้ เป็นเหตใุห้เราเวยีนเกิดเวยีนตายอยู่
ในภพน้อยภพใหญ่

กรรมดเีหมอืนพวกคณุหมอกด็ ีไม่เจอะทกุข์ปานใด  
เกิดมาไม่เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์ มิหน�าได้เกิดมาพบ 
โอวาทค�าสอนของพระพุทธเจ้า เกิดมาในปฏิรูปเทศ  
ประเทศอันสมควร คือประเทศมีพระพุทธศาสนา 
ประเทศมีนักปราชญ์อาจารย์เพื่อแนะน�าสั่งสอน 
ประเทศอย่างนี ้พระพทุธเจ้าท่านว่าเป็นมงคล พวกท่าน 
ท้ังหลาย ท่านเป็นผู้ไม่ประมาท อตฺตสมฺมา ปณิธิ  
ผู ้ตั้งตนไว้ในที่ชอบ อาชีพเลี้ยงชีพภายนอกดีโดย 
ชอบธรรม โอวาทค�าสัง่สอนกไ็ม่ประมาททกุสิง่ทกุอย่าง  
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มกีารจ�าแนกแจกทาน มกีารสดบัรบัฟัง แล้วกป็ฏบิตัติามด�าเนนิตามโอวาทค�าสัง่สอน 
ของพระพุทธเจ้า

ธรรมทัง้หลายมกีายกบัใจเท่านัน้แหละ ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า ใจทีม่นั 
รู้เท่าแล้วกม็คีวามเหนือ่ยหน่ายต่อสิง่ทัง้ปวง ทางความชัว่มนักร็ู้เท่า แล้วมนักเ็อาอยู่ 
นั่นแหละ ไปยึดภพน้อยภพใหญ่อยู่นั่นแหละ พวกเรายังนับว่าไม่เสียที แม้ยังไม่มี
ความเบื่อหน่าย ก็ยังเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้เอาทรัพย์สมบัติ คืออริยทรัพย์ให้ได้ให้เกิด
ให้มีอยู่ในหมู่ของตน อยู่ในสันดานของตนสะสมไว้

อตัภาพร่างกายเป็นของไม่มสีาระแก่นสาร ทรพัย์ภายนอกกไ็ม่มสีาระแก่นสาร 
ชวีติของพวกเราความเป็นอยู่กไ็ม่มแีก่นสาร เรามาพจิารณารู้อย่างนีแ้ล้ว เราเป็นผู้
ไม่ประมาท รีบเร่งท�าคณุงามความดปีระกอบขึน้ รบีเร่งสะสมอรยิทรพัย์ ศลีของเรา 
กบ็รบิรูณ์ ไม่มด่ีางพร้อยตามภาวะของตน ศลี ๕ ศลี ๘ เดีย๋วนีพ้วกท่านก�าลงัอบรม
สมาธ ิก�าลงัจะเอาทรพัย์อนันี ้เรยีกว่า อรยิทรพัย์ ศลีกเ็ป็นอรยิทรพัย์อนัหนึง่ สมาธิ
กเ็ป็นอรยิทรัพย์ หมัน่อบรมจติใจ ปัญญากเ็ป็นอรยิทรพัย์ หมัน่อบรมจติใจ เวลาเรา
เข้าสมาธ ิจงให้มีสติประจ�าใจ ก�าหนดสติให้แม่นย�า รักษาจิตใจของเราให้อยู่กับที่ 
และให้จติใจปล่อยวางทกุสิง่ทกุอย่าง กิจการงานของเราเคยท�ามาอย่างไรกด็ ีเวลา
เข้าที่ให้ปล่อยวางให้หมด ความรัก ความชัง อดีต อนาคต วาง ปล่อยวาง ไม่ให้
เอาใจใส่เรื่องนั้นๆ ให้มีสติประจ�า ไม่ให้มันไปตามอารมณ์เหล่านั้น

คร้ันควบคมุสตไิด้แล้ว จติมนัอยู่คงทีแ่ล้ว อยู่กบักายของตนแล้ว ให้มนัเห็นกาย 
ของตนนั่นแหละ สิ่งอื่นอย่าให้มันมาเป็นอารมณ์ของใจ คร้ันจะเพ่งเอาอารมณ์  
กต้็องเพ่งเอาอตัภาพสกนธ์กายของตนนีใ้ห้มนัเห็นมนั กรรมฐาน ๕ ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนัง พระพุทธเจ้าแจกไว้หมดแล้ว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่คน แต่ไปยึดถือมัน ผมไม่ใช่คน  
ขนไม่ใช่คน เล็บไม่ใช่คน เราจะมาถือว่าตัวว่าตนอย่างไรล่ะ ฟันก็ไม่ใช่คน ฟันมัน
ต้องเจบ็ ต้องคลอน ต้องโยก ต้องหลดุ อนันีม้นัไม่ใช่ของใคร สิง่เหล่านีเ้ป็นของกลาง 
ส�าหรับให้เราใช้ เราต้องหมายเอาใจไว้เสียก่อน แท้ที่จริงใจก็ไม่ใช่ของเราอีก 
น่ันแหละ ถ้าใจเป็นของเราแล้ว เราบอกเราบงัคบัคงจะได้ อนันีไ้ม่อยู่ในบงัคบับญัชา 
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ของใคร แล้วแต่มันจะไป ถึงคราวมันจะเป็นมันถือก�าเนิดขึ้น มันยังไงมันก็ไม่ฟัง  
จะตีมันก็ไม่ฟังอีกแหละ เพราะเหตุนั้นมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เราต้องรู้เท่ามัน 

เวลาเราภาวนา อย่าให้มีอะไรเข้ามาเป็นอารมณ์นอกจากสังขารตัวนี้ แล้วก็ให้
เห็นเป็นอนิจจัง ให้เห็นไตรลักษณ์ ผม ขน เล็บ หนัง ฟัน กระดูก เห็นเป็นไตรลักษณ์ 
แล้วกใ็ห้เหน็เป็นปฏกิลูสญัญาของโสโครกน่าเกลยีด ให้เหน็มนัเป็นอนตัตา ไม่ใช่เรา 
แล้วกไ็ม่ใช่จรงิๆ ผม ขน เลบ็ หนงั ฟัน กระดกู ไต หวัใจ ตบั ม้าม พงัผดื อาหารใหม่  
อาหารเก่า มันไม่ใช่เราทัง้นัน้ ถ้าแจกออกไป ไม่ต้องไปยดึถอืนะ ไม่ใช่นะ พระพทุธเจ้า
ว่าเรายงัไม่ยดึถอืว่าผมของเรา ขนของเรา เลบ็ของเรา ฟันของเรา อนันัน้แหละห้าม 

บางทีจิตของเราใจของเราถูกกับอันหนึ่งอันใด ก็เอาอันเดียวเท่านั้นแหละ 
พระพุทธเจ้าแจกไว้ แต่ว่าจริตของคนนิสัยของคนมันถูกอันไหนก็เอาอันนั้นแหละ 
จิตมันหยุดจิตมันสงบกับพุทโธ จิตใสกับพุทโธ มันก็อยู่กับพุทโธ อาตมามันถูก
กับพุทโธ ตั้งใจเอาไว้ ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง ก�าหนดเอาสติรักษาใจไว้ เอาพุทโธ 
ไม่เผลอสติ ให้เห็นพุทโธตั้งอยู่กลางใจนี้ ไม่สบายเลยหาย อาตมานิสัยถูกกับพุทโธ 
บริกรรมอัฐิ กระดูก บางครั้งมันก็ถูก ถูกมันก็ปรากฏเห็นกระดูกหมดทั้งสกนธ์กาย 
พระพุทธเจ้าต้องการให้จติมันเห็น จิตมันไม่เห็น ให้บริกรรมให้เห็น ต้องการให้มัน
เบื่อหน่าย ให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตน 

สิ่งเหล่านี้ ธาตุทั้ง ๑๘ ก็ดี ล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งนั้น อายตนะก็ดี ตกอยู่
ในไตรลักษณ์หมดทั้งนั้น เรามาส�าคัญว่าหู ว่าจมูก ว่าตา ว่าลิ้น ว่ากาย ว่าใจ เป็น
ของเรา เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่น นั่งก็ให้มีความเจ็บ เจ็บบั้นเอว ปวดหลัง ปวดเอว 
ปวดขา อะไรนั้น สมาธิก็ต้องออก ท่านจึงให้สู้มัน ไม่ต้องหลบมัน เราจะสู้ข้าศึก 
กต้็องอย่างนัน้แหละ ต้องมขีนัตคิวามอดความทน ทนสู้กบัความเจบ็ปวดทกุขเวทนา 
ดมูนั จติมนัถกูอนัใดอนัหนึง่ เมือ่เราสกดักัน้ไม่ให้มนัแส่ส่ายไปตามอารมณ์ภายนอก 
มีรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เป็นต้น เรียกว่า กามคุณ ๕ ไม่ให้ไปจดจ่ออยู่กับ 
สิ่งเหล่านั้นแล้ว มันจะอยู่ที่ มันก็วางอารมณ์ ไม่มีอารมณ์เข้ามาคลุกคลีดวงจิตแล้ว 
จิตตั้งมั่น เรียกว่าจิตว่าง ไม่มีอะไรมาพลุกพล่าน เหมือนกันกับน�้าในขันหรือน�้าอยู่
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ที่ไหนก็ตาม เมื่อมันไม่กระเพื่อมแล้วมันนิ่ง ก็เห็นสิ่งทั้งปวงอยู่ในก้นขัน ต้องเห็น  
เห็นอันนี้ เห็นแล้วเราต้องสละ ปล่อยวาง มันจะเห็นโลภะ โทสะ โมหะ ราคะ เรามี  
เราจะได้พยายามละถอนส่ิงเหล่าน้ีออก ปล่อยจิตว่างแล้วจิตสบาย เพราะจิต 
เป็นหนึ่ง ไม่ขุ่นมัว เพราะไม่มีอารมณ์มาฉาบทาดวงจิตแล้ว ดวงจิตใส ดวงจิตขาว 
จิตก็เย็น มีแต่ความสบาย มีความสุข รู้เท่าสังขาร รู้เท่าสิ่งทั้งปวง รู้เท่าความเป็น
จริงแล้ว เกิดอันใดอันหนึ่งก็ดี หรือไม่ก็ครบรอบก็ดี เมื่อพิจารณาอันใดอันหนึ่งแล้ว 
จิตของเราไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวง ถึงมรณะจะมาถึงก็ตาม ทุกขเวทนา 
เจ็บปวดจะมาถึงก็ตาม ไม่มีความหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น

เมื่อรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว ความติฉินนินทาก็ตาม ไม่มีความหวั่นไหว 
ต่อสิ่งเหล่านั้น เสื่อมลาภก็ตาม เสื่อมยศก็ตาม เสื่อมความสรรเสริญรักชอบก็ตาม 
ไม่เอาใจใส่เอามาเป็นอารมณ์ มันก็มีความสุขเท่านั้น จะหาความสุขใส่ตนก็มีแต่
ฝึกฝนทรมานตนนั่นแหละ พระพุทธเจ้าท่านว่า สจิตฺตปริโยทปน� เอต� พุทฺธาน  
สาสน� ให้ทรมานจิตฟอกฝนจิตของเรา ฝนจิตให้มันว่าง ให้มันรู้เท่าความเป็นจริง 
ไม่ยึดมั่นถือมั่น จิตนั่นแลจะท�าประโยชน์มาให้ในชาตินี้ คือน�าความสุขคือนิพพาน
มาให้ หรือจิตเรายังไม่พ้นก็จะน�าสวรรค์มาให้ น�าเอาความสุขมาให้ตราบเท่า 
ตลอดเวลา ตราบเท่าชีวิต แล้วมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป
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ฆราวาสธรรม -

สติ
…พากันมาฟังมาก ไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้ว

การฟังธรรมก็เปรียบได้แก่การเตรียมเครื่อง
ทัพพะสัมภาระส�าหรับท�าการงาน คร้ันเตรียมมาแล้ว 
เครื่องกลเคร่ืองไกที่เตรียมมาแล้ว ไม่ท�าก็ข้ึนข้ีสนิม
เปล่า ฉันใดก็ดี การสดับรับฟังโอวาทค�าสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างเดียวกัน พระพุทธเจ้า
เป็นผู้บอกทางให้เท่านัน้แหละ ครัน้เราเชือ่ค�าสอนของ
พระองค์แล้ว เป็นผู้ด�าเนนิตาม เป็นผู้ลงมอืด�าเนนิตาม 
เราเองกระท�าด้วยตนเอง เพราะเหตนุัน้ จะว่าโดยย่อๆ 
เท่านั้นแหละ อาตมาไม่มีความพูดหลาย เพราะอยู่ป่า
อยู่ดง จะว่าให้ฟังย่อๆ พอเป็นหลักด�าเนินปฏิบัติของ
พวกเราทั้งหลาย 

ศาสนา ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่
ตามตู้ตามใบลาน อันนั้นเป็นเคร่ืองชี้บอกทางผู้จะ 
ด�าเนินตามศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ 
ก้อนธรรม อยู่จ�าเพาะใคร จ�าเพราะเรา แก่นของธรรม
แท้อยู่ที่ สติ ให้พากันหัดท�าสติให้ดี ให้ส�าเหนียก  
ให้แก่กล้า สติน่ะท�าเท่าไรไม่ผิด สติน่ะให้มันมี
ก�าลังสติดีแล้ว จิตมันจึงรวม เพราะสติคุ้มครองจิต  
เพราะสตกิแ็ม่นจตินัน่แหละ หากลุ่มลกึกว่า ครัน้ใจ 
นึกขึ้นว่าสติ ก็ใจนั่นแหละเป็นผู้นึกขึ้น เรียกว่า  
“สติ” เพราะสติก็แม่นใจนั้นแหละ พวกเดียวกัน 
เพราะเหตุน้ันพวกเราต้องอบรมสติ คร้ันมีสติแก่กล้า 
ท�าให้มันดีแล้ว ไม่พลาด ท�าก็ไม่พลาด พูดก็ไม่พลาด 
คิดก็ไม่พลาด ย่อมถูก ไม่ผิด พากันท�าเอา
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ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ อยู่กบัสตอินัเดยีว พระพทุธเจ้าว่าแล้วในโอวาท
ปาฏิโมกข์ไม่ใช่เหรอ เสยยฺถาปิ ภกิขฺเว ยาน ิกานจิ ิ ชงคฺลาน�  ปาณาน�  ปทชาตานิ  
สพพฺาน ิตาน ิหตถฺปิเท สโมธาน� คจฉฺนตฺ ิหตถิฺปท� เตส� อคฺคมกฺขายต ิครัน้เทยีบใน
บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารจักร ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นปฐพี รอยสัตว์
ทั้งหลายไปรวมอยู่ในรอยเท้าช้างอันเดียว มีรอยเท้าช้างเป็นใหญ่กว่าเขารวมหมด 
ราชสห์ีอะไรลงไปรวมหมด ฉนัใดกด็ ีธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้ามนัอยู่ในสติ 
เอวเมว โข ภิกฺขเว เย เกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาท 
สโมสรณา อปฺปมาโท เตส� ธมฺมาน� อคฺคมกฺขายตีติ กุศลธรรมทั้งหลาย คุณงาม
ความดทีัง้หลาย จะเกิดขึน้เมือ่บคุคลอยู่กับสตแิล้ว บญุกศุล เค้ามลูกศุลทัง้หลายมา 
สโมสรรวมอยู่ในสต ิสตเิป็นใหญ่ เพราะเหตนุัน้ ครัน้รู้อย่างนีแ้ล้วว่า สตเิป็นแก่นธรรม  
แก่นธรรมก็แม่น อันนี้อยู่ส�าหรับทุกคนทีเดียว ทุกขณะมีอยู่ทุกคน 

พระพทุธเจ้าตรสัรู้ของจรงิ ผู้จะรู้เท่าตามจรงิทัง้หลายทัง้ปวงมอียู่ทกุรปูทกุนาม 
แต่อาศัยว่าเราหลง จิตของเราเปรียบอุปมาเหมือนเด็กอ่อน อ่อนแออยู่ เพราะเหตุ
นั้นแหละ สติเปรียบเหมือนพี่เลี้ยง ก็เจ้าของนั่นแหละจิต นั่นแหละ พอมันระลึกขึ้น
ก็แม่นสติแล้ว สตินั่นอบรมจิต ครั้นอบรมจนมันรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว มันจึง
หายความหลงความสว่าง ความหลงความสว่างนั่นก็หลงเพราะไม่มีสติ คร้ันมีสติ
คุ้มครอง หัดท�าให้มันแน่วแน่ ให้มันแม่นย�า ให้มันส�าเหนียกแล้ว มันจะรู้แจ้งทุกสิ่ง
ทกุอย่าง สตเิป็นเครือ่งต ีคอืตสีนมิของมนั เปรยีบดวงจติเรยีกว่าความหลง เรยีกว่า 
อวิชชา จิตนั่นแหละตัวอวิชชา มันหลงเรียกอวิชชา จิตมันหลง ข้ีสนิมมันก็อยู่กับ
อวิชชา มันหลงนั่นแหละ ขี้สนิมโอบมัน ความหลงนั่นแหละ

แต่ก่อนจิตผ่องใส พระพุทธเจ้าจึงว่า ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว จิตฺต� ตญฺจ โข  
อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐ� จิตเดิมธรรมชาติเลื่อมประภัสสร แต่อาศัย
อาคันตุกะกิเลส คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสทั้งหลาย เข้ามาสัมผัสแล้ว 
มันหลงไปตาม จึงเป็นเหตุให้จิตนั้นเศร้าหมองขุ่นมัว ไม่รู้เท่าอวิชชา ปัจจัยของมัน 
ความโง่เรียกอวิชชา เหมือนกันกับเหล็ก เหล็กนั้นมันก็ดีๆ อยู่นั่นแหละ แต่สนิมมัน
เกิดขึ้นในเหล็กนั่นแหละ แต่เขาตีขัดเกลาจนเป็นดาบคมได้ ใช้การได้ ถ้าไม่ตีมัน 
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กอ็ยู่ยงังัน้ สนิมกินเสยีจนใช้การไม่ได้ จติของเรากด็ ีอาศยัสตเิป็นผู้ขดัเกลา อาศยัสติ 
เป็นผู้คุ้มครองเชื่อมั่น อันที่จริงอาคันตุกะกิเลสก็ไม่เป็นปัญหา คือรูป เสียง กล่ิน  
รส สัมผัสภายนอก ไม่เป็นปัญหา เค้ามูละมูเลของมันก็คือ กามาสวะ ภวาสวะ  
อวชิชาสวะ สามอนันีเ้ป็นอนสุยั เป็นสนมิของมนั เป็นสนมิหุ้มห่อจติให้มดืมนอนธการ 

เพราะเหตุน้ีแหละ เราหัดสติ ท�าสติให้มีก�าลัง เมื่อสติมีก�าลังแล้ว จิตมัน 
ก็จะรู้เท่าตามความเป็นจริง ครั้นในมีสติแล้ว ก็เกิดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวพร้อม  
กห็มายความว่า ดวงปัญญานัน่แหละ ญาณกว่็า ปัญญากว่็า สตกิบัความรู้ถงึพร้อม  
ธรรม ๒ อย่างน้ีเป็นของคู่กัน พอเราระลึกขึ้นแล้ว สัมปชัญญะรู้ว่าถูกหรือผิด  
รู้พร้อมๆ จิตรู้พร้อม นี่แหละอบรมดีแล้ว มันจะมีก�าลังความสามารถ สามารถ 
ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถจะแทงตลอดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง จะท�าอะไรก็ดี จิตดีเท่านั้น 
มันสามารถ อย่างไฟไหม้บ้าน มันมีก�าลัง จิตของเราแม้นอบรมดีแล้วมันมีก�าลัง  
มีก�าลังที่สุดทีเดียว สามารถจะหอบเอาของหนักนั่นออกจากไฟได้ ดับไฟได้แล้ว  
ไฟดบัแล้วจะหาม ๓-๔ คน ยงัหามไม่ไหวเลย ก�าลังจติเท่านัน้น่ะแหละ เพราะเหตนุัน้  
เราหัดดีแล้วก็เหาะได้ เหาะได้เหมือนพระโมคคัลลาเจ้า พวกเราสงสัย สงสัยว่า 
เหาะขึ้นก็คือน่ังอยู่น่ีแหละ แต่จิตน้ันไปสวรรค์ ไปนรก ไปนั่นๆ ละ อันนั้นก็แม่น  
แต่ว่าไปได้จริงๆ หอบเอากายไปได้จริงๆ คิดดูเถอะ นั่นแหละให้พากันอบรมจิต

พวกเราอะไรๆ ก็ดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว พวกศรัทธาทั้งหลาย 
กนั็บว่าเป็นผู้สงู เป็นผู้สงูอยู่แล้ว ศรทัธากม็อียู่แล้ว ให้สดบัรบัฟังแล้วกม็แีต่จะท�าเอา
เท่านัน้แหละ ให้พากนัท�าเอา มนัจะไหน ธรรมทัง้หลายมนักอ็ยู่นีแ่หละ แก่นมนัแท้ 
คือสติ ให้ท�าเอา ท�าให้มีก�าลัง ครั้นสติดีแล้ว มันรักษาจิตของมันไม่ให้ส่ายออกไป
ตามอารมณ์ สติขนาบเข้ามาๆ สติแก่กล้า มันเป็นอย่างนั้นแหละ ครั้นสงบลงแล้ว 
เดีย๋วน้ีมนัไม่มีปัญญา ไม่มปัีญญามนักส่็ายไป พอมนัไปหลายๆ ครัง้ มนัเป็นอาการ
ของมัน มันไปตามแง่ของมันคือเวทนา มันเป็นเพียงแสงของจิต สัญญามันก็เป็น
แสงของจติ สงัขารความปรงุมนักเ็ป็นแสงของจติ วญิญาณทีรู่้ทวารทัง้ ๖ กเ็ป็นแสง 
ของจติออกไปทัง้นัน้ ผู้รู้แท้ๆ ถ้าจะสมมตุว่ิาตนกแ็ม่นจติ เจ้าสตนิัน่แหละสมมตุว่ิาตน  
นอกจากนั้นเป็นอาการทั้งนั้น รูปอันนี้ก็เป็นแต่เพียงธาตุประชุมกัน ธาตุดิน น�า้ ลม 
ไฟ ประชุมกันเท่านั้น 
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ดังนั้น เม่ือจิตสงบลงไป เวทนาก็ดับแล้ว พอมันสงบลงไป คนไม่มี อะไรล่ะ 
มันจะมาเจ็บมาทุกข์ อะไรล่ะมันจะมาจ�า คนไม่มี มันสว่างๆ ขึ้น เมื่อจิตสงบลงล่ะ
มนัสว่างโร่ขึน้ ว่างๆ ความจ�าหมายกไ็ม่ม ีความปรงุกไ็ม่ม ีวญิญาณทีรู่้ไปทางทวาร
ทั้ง ๖ มันก็ไม่มี มันดับเอง เพราะว่าของไม่มี หมดแล้ว ของเหล่านี้เป็นของหนัก 
ครั้นใครยึดถือไว้เป็นของหนัก ไปถือขันธ์ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขาร
ขันธ์ วิญญาณขันธ์ อันน้ีก็ไปยึดไว้ ไปยึดก็ได้ชื่อว่าถือหาบอันหนัก พระพุทธเจ้า
ท่านว่า ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ ๕ เป็นภาระอันหนักเน้อ ขันธ์ ๕ ก็รวม รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ภารหาโร จ ปุคฺคโล ใครถือไปเป็นทุกข์  ภารา 
ทาน� ทุกฺข� โลเก ภารนิกฺเขปน� สุข� ผู้วางภาระ คือ วาง ไม่ยึดถือว่าขันธ์ ๕ อันนี้
เป็นตัวเป็นตนแล้ว ไม่ยึดไม่ถือแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้วางภาระ ไม่ยึดไม่ถือแล้ว ต้องมี
ความสุข จะนั่ง ยืน เดิน ก็มีความสุข นิกฺขิปิตฺวา ครุ ภาร� เมื่อไม่ถือเอาขันธ์ ๕ นี้
เป็นภาระแล้ว เพราะรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันแล้ว ไม่ยึดถือเอา อญฺญ� ภาร� 
อนาทิย สมูล� ตณฺห� อพฺพุยฺห คือได้ชื่อว่าเป็นผู้ตัดตัณหาขึ้นได้ทั้งราก นิจฺฉาโต  
ปรินิพฺพุโตติ เป็นผู้เที่ยงแล้ว เท่ียงว่าจะได้เข้าสู่ความสุขตามเสด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า เป็นผู้เที่ยงแล้ว

เม่ือจติมนัรวมแล้ว มนัจะรู้ตามความเป็นจรงิ มนัจะว่าง วางนัน่แหละ พอจติรวม 
แล้วมันก็ว่าง ค้นหาตัวไม่มี พอมันสงบแล้วปัญญามันเกิดขึ้นของมันเอง ครั้นมัน
สงบลงถึงฐานถึงที่มันถึงอัปปนาแล้ว มันเกิดขึ้นเองนะ พอนึกเท่านั้น มันปรุงฟุ้งขึ้น  
มนัปรงุแล้ว มนัไม่ไปยดึแสงสว่าง สว่างหมดทัง้โลกนีก้ต็าม มนัไม่ไปยดึ มนัสาวเข้า 
หาคน ไหนคน คนอยู่ที่ไหน มันมาอวดว่าตนว่าตัว ไล่เข้าไป ถ้ามันรวมลงอย่างนั้น 
ก็อาศัยสติควบคุมให้มนัอยู่ อย่าให้มนัไป จติรวมลงอย่างนี้ แจ่มใสทเีดยีว ไม่ใช่มนั
ง่วงนอน นัน่ไม่ใช่วสิยัของสมาธ ิอันนั้นละมนัแจ่มใสอย่างนั้น เรียกว่า สัมมาสมาธิ  
เป็นสมาธอินัถกูต้อง แล้วกแ็ม่นมนันัน่แหละ แม่นจตินัน่แหละ เป็นตวัศลีล่ะ จตินัน่แหละ 
เป็นตัวสมาธิ จิตนั่นแหละเป็นตัวปัญญา อันเดียวนั่นแหละ มันจะถึง อธิจิต อธิศีล 
อธิปัญญา ได้ก็อาศัยสติควบคุม
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พวกศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งใจท�า มันไมอ่ยู ่ที่อื่นหนา ไม่ได ้
ไปหาเอาที่อื่นหนา อยู่จ�าเพาะใคร จ�าเพาะเรานี่หนา ไม่ได้ไปคว้าเอาที่ไหนดอก  
ธรรมน่ะ ยกขึน้กป็ะไปโลด เหน็ไปโลด นกึขึน้กเ็หน็ไปโลด แล้วกค็มุสตเิอา มนัจะรู้เอง  
ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโก จะเห็นเองนั่น อกาลิโก ไม่อ้างกาลอ้างเวลา จิตของเราจะ
หายจากราคะแล้วก็รู้จ�าเพาะตน จิตเรายังมีราคะก็จะรู้ จิตมีโทสะก็จะรู้ หายจาก
โทสะก็จะรู้ จิตมีโมหะความหลงงมงายก็จะรู้ จิตหายโมหะก็จะรู้ จิตหดหู่ก็จะรู้  
จิตฟุ้งซ่านก็จะรู้ รู้แล้วก็จะได้จัดการแก้ไข รู้ก็ดี จะได้เพิ่มศรัทธา รีบเร่งความเพียร 
เข้าอีก เอาล่ะ พากันท�าเอา ไม่อ้างท่ีอ้างฐานดอก อยู่ที่ไหนก็ได้ เวลามันสงบ  
มันก็จะมีอยู่นั่นแหละ
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ร่างกายของคนเราเป็นเหมือนเรือนของโรค 
หรอืเป็นประเทศของโรค รวมแล้วในตวัเรามอีาการ 
๓๒ ประการ ๓๒ ประการจะเรยีกว่า ๓๒ เมอืงกว่็าได้  
แต่ละเมอืงนีไ้ม่มเีมอืงใดเลยทีเ่จ้าโรคาพยาธจิะไม่ 
ไปอยู่อาศัย เช่น เมืองตา นายจักษุโรคา (โรคตา)  
เมืองหู นายโสตะโรคา (โรคหู) ไปอยู ่ เขาขยาย
อาณาเขตให้เต็มรอบข้ามขอบจักรวาล เขาเป็นมา
อย่างนี้ เป็นอยู่อย่างนี้ ตกทอดมาจากปู่ ย่า ตา ทวด 
จนถึงลูกหลาน

ปุถุชนคนหนามาส�าคัญมั่นหมายว่าร่างกายนี้
เป็นบ้านของเรา เป็นเมืองของเรา เป็นตัวของเรา 
ตลอดมา ส�าคัญว่าอาการ ๓๒ ซึ่งเปรียบเสมือน  
๓๒ เมอืง เป็นตวัตนของเรา จงึได้ประกาศสงคราม
วางกฎอัยการศึกเพื่อสู ้รบกับพวกขุนพลโรค 
ทัง้หลายเพือ่ชงิชยัชนะ บางทกีว็างท่าทีสงบศกึเพือ่
สันตภิาพ แต่แล้วเจ้าขนุพลโรคทัง้หลายมนักฝ่็าฝืน
สัญญาทีม่นษุย์ท�าได้ แล้วกลบัโต้ตอบท�าสงครามกนั 
อีกไม่รู ้ว่าจะไปยุติกันที่ไหน เพราะต่างฝ่ายต่าง
อวดอ้างวางยุทธวิธี ฝ่ายมนุษย์ก็เอาชนะโรคให ้
จนได้ จงึวิง่ใต้วิง่เหนอืเพือ่หาหมอหาแพทย์มาสนทนา 
วางแผนปราบปราม แต่ศตัรคูอืเจ้าขนุพลโรคทัง้หลาย 
กย่ิ็งก�าเรบิเสบิสานทัง้แทง ทัง้ยงิ ทัง้ทิง้ระเบดิปรมาณู  
เพื่อสังหารพวกมนุษย์ให้สิ้นซาก

“อย� อตฺต ภาโว” อันว่าอัตภาพร่างกายนี้น่า
ร�าคาญเสียจริงๆ มนุษย์ทั้งหลายต่างก็พากันขวัญหนี
ดีฝ่อตระหนกตกใจ ไม่เป็นอันอยู่อันกินต่อไป 

  
  

   
 - 

ฆราวาสธรรม -

วิธี
แก้โรค

(เทศน์เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๑๖)
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ส่วนนักปราชญ์ราชเมธาผู้มปัีญญา 
(ตาใส) เม่ือมาวิจัยให้เห็นแจ่มแจ้ง
แทงตลอดในสังขาร นิพพิทาญาณ  
ก็บังเกิด (คือ เกิดความเบื่อหน่าย
ในสังขารร่างกาย) จึงเอา ศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นอาวุธสุดวิเศษตัดกิเลสคือ 
ความชัว่และความเศร้าหมองออกจากใจ  
ยกวปัิสสนามยั เข้าตดัสนิระหว่างคู่ความ 

ทั้งสองฝ่าย สุดท้ายใช ้ อุเบกขาญาณ 
เป็นผู ้พิพากษา ลงโทษตัณหาสมุทัย 
(สมทุยั-เหตใุห้เกิดทกุข์ ได้แก่ ตณัหา ๓)  
ให้จ�าคกุตลอดชวีา (หมายถงึ ก�าจดักิเลส 
ให้สิ้นซาก ไม่มีวันที่จะก�าเริบข้ึนมาอีก
ได้ตลอดชีวิต) นั้นแหละหนาสันติภาพ
จึงจะบังเกิดขึ้น
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 - 

ฆราวาสธรรม -

นิโรธะ
การปฏิบัติอานาปานสติ ถ้าไม่ถูกกับจริต มีความ

อดึอดัใจ หายใจไม่สะดวก ไม่สบาย ถ้าถกู มนัจงึสบาย 
หายใจเบาลง แต่คนก็ชอบแต่ความสบาย ถ้าไม่สบาย 
ไม่ค่อยชอบ ถ้ามนัสบายมนัก็หลงไปเสียกับความสบายล่ะ 
ถ้าเปลี่ยนบ้างมันจึงจะดี เปลี่ยนคือความเจ็บป่วยนั้น
มนัเปลีย่นบ้าง มนัจงึรู้ มนัจงึตืน่ หมายความว่าเปลีย่น
มันไม่เพลิน เวทนามันทรมานให้เขาปราบเอาบ้าง  
มนัจงึด ีเหมอืนกนักบัเดก็มนัดือ้ มนัคะนอง พ่อแม่ต้อง
เฆ่ียนเอาบ้าง มนัจงึหายความคะนอง จติของเรามนัเป็น 
อย่างนั้น ถ้าอยู่ดีสบายแล้วมันลืม ให้น่ังภาวนา เป็น
สมาธ ิให้มนัเป็นปัญญา คอยเตอืนอย่าดือ้ อย่าคะนอง  
ให้ก�าหนดให้มนัรู้ทกุข์ พระพทุธเจ้าสอนว่าให้มารู้จกัทกุข์  
ถ้ามนัสบายแล้วมนัไม่รู้จกัทกุข์ มนัมวัแต่เพลนิไปถ้ามนั 
สบายแล้ว ให้มันไม่สบายแล้วมันจึงก�าหนดรู้จักทุกข์

พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าให้มันรู ้จักทุกข์  
ให้มันรู้จักพิจารณาแต่ทุกข์ พิจารณาให้มันเห็นชัด  
มันอยู่ที่ใจแล้ว มันจึงจะค้นหาเหตุ ทุกข์เป็นผล 
แล้วความทะเยอทะยานนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์  
ค้นไปให้เห็นเหตุเกิดทุกข์ จะปล่อยวางความ
ทะเยอทะยาน ความหลง อันสมุทัยนั่นแหละเป็น
เหตใุห้เกิดทกุข์ สมทุยัสมมตุ ิสมมตุว่ิาผู้หญงิ ผู้ชาย  
ว่าคน ว่าสัตว์ นัน่ไปหลงสมมตุ ิพอใจเพราะความหลง  
สมุทัยก็มาจากความหลง พอมันข้ีหลงเข้า หลง 
อยากเป็นอยากม ีหลงสิง่ทีไ่ม่ชอบ รู้เหตอุนันีเ้ป็นเหตุ 
ให้เกิดทุกข์ เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏจักร 
ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ปล่อยวางอันนี้
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ปล่อยวาง คือไม่ยึดไม่ถือ รู้เท่ามัน เมื่อปล่อยวางแล้วนั่นแหละ จิตมันจึง 
จะสงบ จิตมันจึงจะมีความสุข ความสบาย จิตไม่ดิ้นรน จิตสงบนั่นแหละให้รู้ว่า 
จิตเราสงบ จิตเราไม่เพลิดเพลินกับอารมณ์ดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม ไม่เพลิดเพลิน เฉย 
เป็นกลาง เรียกว่า นิโรธะ ปล่อยวางอันนี้ ความทะเยอทะยานหรือสมุทัย วาง 
อนัน้ีแหละได้ชือ่ว่าปล่อยเหต ุวางเหตแุล้วจติสงบ จติเป็นกลาง การค้นการพจิารณา
เรื่องจิตนี้ เรียกว่า มคฺคปฏิปทา เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

เราภาวนาบริกรรมอันใด มันสบายใจ บริกรรมแล้วก็ต้องพิจารณา สมถะ   
การบริกรรม วิปัสสนา เรียกว่า ก�าหนดพิจารณา เร่ืองพิจารณาสังขารร่างกาย  
อันนี้เรียกว่าวิปัสสนา ท�าไปพร้อม เมื่อบริกรรมไปๆ พอจิตสงบสักหน่อย มันไม่ลง 
ถึงที่ มันก็ต้องค้นคว้า ก็ค้นคว้าร่างกายของเรา ต้องพิจารณาสกนธ์กายของเรา
นี่แหละ กรรมฐานทุกคนนั่นแหละ พวกพระ พวกเณร พวกญาติโยม นั่นก็เป็น
กรรมฐาน กรรมฐานหมด มีอยู่หมดทุกรูปทุกนาม พระพุทธเจ้าว่า ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง เรียกว่า ปัญจกรรมฐาน กรรมฐานแท้ ให้พิจารณาอันนี้ ผมมันก็ตั้งอยู่ 
บนศีรษะ พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณา ผมไม่ใช่คน เป็นแผนกหนึ่งต่างหาก ขนก็
ไม่ใช่คน เรามาส�าคญัว่าขนเรา เลบ็เรา ผมเรา ฟันกไ็ม่ใช่คน เป็นแผนกหนึง่ต่างหาก 
หนังกไ็ม่ใช่คน หนงัส�าหรบัห่อกระดกูไว้เท่านัน้แหละ อาการ ๓๒ นี ่พระพทุธเจ้าท่าน
ให้พจิารณาแยกออกเป็นสดัเป็นส่วน อะไรเป็นคน เป็นสตัว์ ไม่ส�าคญัว่าผู้หญงิ ผู้ชาย 
ว่าเขาว่าเรา ส�าคัญที่คนเห็นผิด อาการ ๓๒ นี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ กระดูก 
เยือ่ในกระดกู ม้าม หวัใจ ตบั พงัผดื ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า  
เยื่อในสมองศีรษะ เป็นต้น หมู่นี้เป็นคนละอย่างๆ มันไม่ใช่คน พระพุทธเจ้าว่า  
มันไม่ใช่คนนะ

อกีอย่าง พระพทุธเจ้าว่า ธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ ประชมุรวมกนั เรยีกว่า รปู รปูใหญ่  
มหาภตูรปู ส่ิงทีอ่าศยัธาต ุ๔ ดนิ น�า้ ลม ไฟ คอื เวทนา ความเสวยอารมณ์ สขุ ทกุข์ 
ก็ดี สัญญา ความจ�าหมายโน่นหมายนี ่จ�าโน่นจ�านี ่จติเจตสกิ คอื ความคดิความอ่าน  
ความปรุงขึ้นที่จิต คือ วิญญาณสังขาร  ความรู้ทางอายตนะทั้ง ๖ อันนี้เราว่า  
รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สญัญาขนัธ์ สงัขารขนัธ์ วิญญาณขนัธ์ เรยีกว่าขนัธ์ ไม่มคีน  
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ไม่มีสัตว์ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ วิญญาณเป็นความรู้
เท่านั้น รู้กันอยู่นี่แหละ ค้นไปค้นมาอยู่นั่น มองดูคนอยู่ไหน

สมถะ คอืการบรกิรรม วปัิสสนา การค้นคว้า อาการ ๓๒ นีแ่หละ ค้นไป ไม่ส่งจติ 
ไปทีอ่ืน่ เวลาเราท�าสมาธ ิเราต้องตัง้ใจว่าเวลานีเ้ราจะท�าหน้าทีข่องเรา หน้าทีข่องเรา
คอืจะก�าหนดให้มสีตปิระจ�าใจ ไม่ให้มนัออกไปสู่อารมณ์ภายนอก ให้มสีตปิระจ�าใจอยู่  
ไม่ให้ไปภายนอก เดี๋ยวนี้หน้าที่ของเราจะภาวนา จะท�าหน้าที่ของเรา ไม่ต้องคิด 
การงานข้างนอก เมือ่ออกแล้วจะท�าอะไรกท็�าไป เวลาเราจะท�าสมาธ ิท�าความเพียร 
ของเรา ต้องตัง้สจัจะลง ตัง้ใจก�าหนดอยู่ในสกนธ์กายนี ้ก�าหนดสตใิห้รู้กบัใจ เอาใจ
รู้กบัใจ ให้จติอยู่กบัจติ ก�าหนดจติขึน้ ให้ท�าให้มนัพออาศยั ศรทัธา วริยิะ เหตทุ�าให้
มากๆ อันนี้แหละก้อนธรรม พระพุทธเจ้าว่า ก้อนธรรมอันนี้แหละ ก้อนธรรมหมด
ทั้งก้อน ธรรมไม่มีที่อื่น ไม่มีที่อยู่อื่น จ�าเพาะรูปใครรูปเราเท่านั้น เป็นก้อนธรรม
หมดทั้งก้อน ก้อนธรรมอันนี้ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

พระพุทธเจ้าว่า ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา อนิจฺจา ขันธ์ท้ัง ๕ นี้ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน 
มคีวามเกิดขึน้ตัง้ขึน้ในเบือ้งต้น มคีวามแปรปรวนไปในท่ามกลาง มคีวามแตกสลาย
ไปในเบื้องปลาย ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ขันธ์อันนี้เป็นทุกข์ มีทุกข์บีบคั้นอยู่  
มแีต่ทกุขเวทนานัน่แหละ ความสขุมนีดิเดยีว ผู้ทีพ่จิารณาเหน็ตามความเป็นจรงิแล้ว  
ไม่มีสักหน่อยความสุขในโลกน้ี โลกคือสกนธ์โลกอันนี้ สกนธ์กายนี้ ปญฺจุปาทา- 
นกฺขนฺธา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย สกนธ์กายอันนี้ ขันธ์ ๕ อันนี้ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน  
พระพุทธเจ้าว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลาย จะเป็นสังขตธรรม หรือ  
อสังขตธรรมก็ตาม ไม่มีความประเสริฐ ไม่มีความดี พิจารณาเห็นสกนธ์กายว่า
ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตนแล้ว อนันีเ้รยีกว่าผู้ถงึวริาคะ วริาโค เสฏฺโฐ เป็นธรรมอนัประเสรฐิ 
วริาคะ คอืความคลายก�าหนัดจากอารมณ์ทัง้หลาย นีเ่ป็นธรรมอนัประเสรฐิ นัน่แหละ  
เมื่อถึงวิราคะ เรียกว่า นิโรโธ ทุกข์ดับ มีความเบื่อหน่าย เหนื่อยหน่าย ในความ
เป็นอยู่ของอตัภาพ นีแ่หละเรยีกว่าปล่อยวาง เหน็ตามความเป็นจรงิ แล้วปล่อยวาง
ตณัหา ความทะเยอทะยานความอยาก ความใคร่ในทางกิเลสกาม ความอยากเป็น 
อยากมี ถึงขั้นนี้ก็กิจส�าเร็จแล้ว
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อันนี้เป็นวาสนาของเราแท้ๆ จะได้บรรลุข้ันใด 
ขั้นหนึ่งหรือขั้นที่สุดก็ไม่รู้ สมบัติของเราก็มีหมดแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่าง จะท�าก็ได้อยู่ วาสนาบารมีเป็นกรรม 
เราได้สร้างมา คือมูลเก่าอันนี้ มันเป็นยังไง คืออาศัย
มูลเก่าได้อัตภาพมาก็ได้บุญ ได้อวิชชา ได้ศีลมาใน 
บุญด้วย ทรัพย์ภายในบริบูรณ์หมด เรื่องของเก่ามัน
เป็นอย่างนี ้บญุของเก่ามาถงึ เหมอืนกนักบัพวกเศรษฐี 
เขาแสวงหาเงนิทองของเขาว่าจะเพิม่ทยอยขึน้ล้านหนึง่  
สองล้าน สามสิบล้าน ร้อยล้านขึ้นไป นี่มันหาเอาใหม่ 
ไปท�าเอาใหม่ แม้นเป็นของเราคอือตัภาพของนี ่อาศยั
ทรพัย์ของเก่า คอือตัภาพของเก่านีบ้รบิรูณ์แล้ว มนัจะ 
ท�าเอาใหม่ก็ได้อยู่ จะท�าเอาใหม่สร้างเอาใหม่ก็ได้  
ให้มันเต็มรอบก็ได้

ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี เราก็ออก
อยู่เป็นบางครั้งบางคราว ถึงวันอุโบสถศีลเราก็ออก  
เราก็เนกขัมมะออกจากเครื่องมืดมน ปัญญาบารม ี
เราก็สดับรับฟัง ตัวเราก็ใช้โยนิโสค้นคว้าในเหตุ 
ในผลอยู่ วริยิบารม ีเรากอ็ตุส่าห์ท�าบญุแจกทาน ขนัติ 
บารม ีความอดกลัน้ต่อสิง่ทัง้ปวงนี ่เรากท็�าหมด บารมี 
๑๐ เราจะท�าหมดบารมี ๑๐ ประการ นี้ที่พระพุทธเจ้า
มาแจกจ่ายให้พวกเรา เราได้เป็นผู้รับแจกแล้ว แต่จะ
เอามาใช้เอามาท�าให้เกิดให้ม ีสจัจบารม ีให้มนัมคีวาม
สตัย์ความจรงิ เราจะท�ากท็�าจรงิๆ นัน่แหละ ความสตัย์ 
ความจริง อธิษฐานบารมี ความตั้งไว้ว่าจะท�าต้อง 
ท�าจรงิๆ ได้มากก็ไม่ว่า ได้น้อยก็ไม่ว่า อย่าให้มันขาด 
สจัจะ ความจรงิใจ อธษิฐานความตัง้มัน่ในใจ ๓๐ นาที 

  
  

   
 - 

ฆราวาสธรรม -

ปธาน
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ก็ตาม ๔๐ นาทีก็ตาม ๕๐ ร้อยหนึ่ง ดี นั่นเป็นบางครั้งบางคราว เอาอยู่อย่างนั้น  
อย่าให้มันขาดความตั้งมั่นในใจไว้ สัจจะความจริงใจว่าจะท�าก็ท�าทันที พูดๆ จริง 
อธิษฐานความตั้งไว้ รู้หลักรู้ฐานไว้ เราก็ไม่เผลอ ต้องมีสติระลึกเอาไว้ เราอธษิฐาน
เอาไว้ ไม่ให้ขาด ๒๐ นาทีก็เอา นั่งท�าความเพียรของเราไม่ให้ขาด เมตตาบารมี
ใหเ้ต็ม การสงเคราะห์คนท่ัวโลกมีอยู่แล้ว อุเบกขาบารมี การวางเฉยต่ออารมณ์ 
ชอบใจก็ตาม ไม่ชอบใจก็ตาม วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง

การภาวนาของเราก็เพื่อว่าจะอบรมจิตใจของเรานั่นแหละ ไม่ให้มันหลง 
มันข้องไปนับภพนบัชาต ิหลงไปตามอารมณ์อยู่ในภพชาตหิรอือดตีอนาคต แล้วน้อม 
เอาเข้ามาในจิต ท�าให้จิตเศร้าหมอง ท�าให้จิตเดือดร้อน การที่เราท�าความเพียรนี้  
เราไม่ต้องการอะไรแล้ว นอกจากขดัจติขดัใจของเราให้ขาวให้สะอาดเท่านัน้แหละ  
ใจมนัเศร้าหมอง แต่อาศยัขดัอยู่บ่อยๆ ขดัไม่หยดุไม่หย่อน มนักข็าวกส็ะอาดขึน้  
ผ่องใสขึน้ เพราะกิเลสคอื โลภะ โทสะ โมหะ มนัหมกัหมมมาหลายภพหลายชาติ  
ต้องคอยขดัคอยเกลา เพราะกิเลสเหมอืนตะป ูตแีฝก ตลีงแน่น แต่กไ็ม่เหลอืวสิยั  
ผู้สามารถที่ตั้งอกตั้งใจจะถอนตะปู ถอนไม่หยุดไม่หย่อน ถอนไปถอนมามันก็
ออกสั้นเข้าๆ สั้นเข้ามันก็ถอนขึ้นได้

พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่ใช่จิตว่างนะ อย่าไปถือว่ามันจะว่างให้ ให้เรามีสติ 
มีสัมปชัญญะ รู้ตัวเสมอ มันว็อกแว็กๆ อยู่อย่างนั้น เหมือนกันกับฟองน�้า เดี๋ยวมัน 
เกิดขึ้น เดี๋ยวมันดับ ดวงจิตมันไม่รู้จักอะไรหมดทั้งนั้น มันอาศัยเราทรมาน คือ 
เราได้ยินได้ฟังแล้ว เราก็ให้มีสติขัดเกลาสั่งสอนมันให้มันรู้ เพราะมันไม่รู้นี่แหละ  
จติดวงน้ีแหละเรยีกว่า อวชิชา คอืความไม่รู้ จติดวงนีน่้ะเรยีกว่าอวชิชา ครัน้แนะน�า 
สัง่สอนมนัให้มนัรู้ตามความเป็นจรงิของโลกนัน่แหละ มนัจงึได้ปล่อยวาง ไม่ยดึมัน่ 
ถือมัน่ โดยอปุาทานว่าเราว่าจิตของเรามนัปล่อยมนัวาง ตวัอวิชชากแ็ม่นดวงจติ  
นั่นแหละท่านสอนให้อบรมขัดเกลาจิตทุกเวลา 

เมื่อกิเลสมันเบาบาง มันหมดออกไปแล้ว มันขาวมันสะอาดแล้ว นั่นแหละ 
จติมันแจ้ง มันส่องแสงขึน้ ความส่องแสงขึน้ รู้เท่าสงัขารตามความเป็นจรงิของมนัยงัไง 
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รู้ยังงั้น แล้วไม่ยึดไม่ถือ เลิก เกิดมาชาติใดก็ดี เราไม่ใช่จะเกิดมาชาติเดียวนี้ ตั้งแต่
แผ่นดินเป็นแผ่นดินก็เกิดมา ฐิตา วะ สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ 
สงฺขารา อนิจฺจา ฐิติธรรม ตั้งอยู่ในโลกไม่ขาดโลก คือดวงจิต ฐิติธรรม ตั้งอยู่จะ
เอาภพเอาชาต ิตายกันนะ ตายทุกวี่ทุกวัน นี่เรียกว่าตายเล่น ไม่ใช่ตายแท้ ตายแท้
เหมือนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ดับหมด ไม่มีกลับมาเกิดอีก กิเลส
ไม่มีอะไรจะก่อภพก่อชาตอิกี ความตายอย่างนัน่คอืกิเลสนัน่แหละมนัตาย เข้าไปอยู่
ในบ้านมันแหละ หมดเรื่องกัน หมดภพหมดชาติ หมดเรื่องกัน นิพฺพาน� ปรม� สุข�  
ความสุขไม่เจือด้วยอามิส นิรามิสสุข นั่นแหละ 

พวกเราสละ ให้สละความสขุทางโลก ความสขุในโลกมปีระมาณอนัน้อย ผู้มี
ปัญญา ผู้ไม่ประมาท พงึสละความสขุเพือ่แลกเอาความสขุอนัไพบลูย์ คอืความ
สขุทีไ่ม่มเีกิด ไม่มแีก่ ไม่มเีจบ็ ไม่มตีาย ความสขุอนันัน้เป็นความสขุอนัไพบลูย์  
ความสขุในโลกมตีายๆ เกิดๆ นัน่มปีระมาณน้อยนดิเดยีว นกัปราชญ์ท่านจะว่า 
ไม่มีเสียก็ได้ ความสุขอย่างนี้เหมือนเหยื่อมันเก่ียวอยู่ท่ีเบ็ด ปลาไม่รู้ว่าเบ็ด 
มนัเกาะอยู่ มนัเกีย่วอยู่นัน่กไ็ปคาบเอาเลยตดิปากตดิคออยู่อย่างนัน้ นกัปราชญ์
คอืพระพทุธเจ้าเหน็โทษของโลกจงึมคีวามเบือ่หน่าย พระพทุธเจ้าว่าให้ปล่อย 
มันเสีย อย่าถือมันอีก มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัว มันมีแต่คิดแต่อ่านหาแต่
โทษมาเผาเจ้าของ วางมันเสีย อย่าไปไว้ท่ามัน มันจะไปยังไงก็ไป ให้ท�าจิต
ท�าใจท�าความรู้ไว้ให้เหมอืนกบัมหาปฐพ ีมหาปฐพนีัน้ สตัว์ทัง้หลายจะมาท�าดี 
กต็ามมาท�าร้ายกต็าม มนษุย์จะมาท�าดกีต็ามท�าร้ายกต็าม มหาปฐพไีม่มคีวาม
หวั่นไหว จะท�าอย่างไรก็ตามท�าใจให้เป็นอย่างนั้น นั่นแหละพระนิพพาน 

พระพุทธเจ้าว่าใครท�าใจได้อยา่งนั้นแล้ว ได้อยู่เป็นสุขถึงพระนิพพาน ท�าใจ
อยา่งนั้นแล้วจะมีทุกข์อะไรเล่ามาเผามาผลาญดวงจิตของเรา เราไม่ถือไว้  
จิตพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายพอรู ้เท่าแล้ว จิตเป็นกลาง จิตอุเบกขา  
จิตเป็นกลาง เราจึงตั้งตรงก็สบายเท่านั้น นโยบายเพื่อจะสละคืนเท่านั้น เพื่อไม่ให้
ยึดเท่านั้น ไม่ให้ยึดอะไรหมดทั้งนั้น การบริจาคทานทุกสิ่งทุกอย่าง สละคืนหมด  
การรักษาศีลก็สละคืนหมด ถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็ท�าทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  
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ความชั่วร้ายนี่น่ะเรียกว่าไม่มีศีล เราก็สละคืน สละความชั่วนี่แหละ นั่นเรียกว่า 
สมฺมปฺปธาน มีความส�ารวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทั้งทางกาย ทางวาจา และใจ 
ปหานปธาน ไม่ให้บาปเกิดขึ้น ละถอน ปล่อยวาง อะไรมันดีก็ตาม จะไม่ดีก็ตาม  
มีแต่เรื่องเป็นไฟเผาหมดทั้งนั้น ภาวนาปธาน เรียกว่า ท�าให้เกิด ท�าให้มี สิ่งที่ยัง 
ไม่เกิดกท็�าให้เกิด สิง่ทีเ่กิดแล้วกร็กัษาไว้ไม่ให้เสือ่มเสยีไป เรยีกว่า อนรุกขฺนาปธาน

อิทธิบาท ๔ ความพอใจ จะละความชั่ว พากเพียรประกอบความดีให้มีขึ้น  
จติตะ มีจติมีสตริกัษาจติใจของตนไม่ให้มันส่ายไปตามอารมณ์ภายนอก ให้มนัรู้สกึอยู่  
ไปกใ็ห้มันไป มนัอยากไป แต่ให้สตขิองเรารู้อยู่ ไม่ไปตามมนั เอาเกบ็เข้ามาหมกัหมม
ไว้ในจิต ไม่รองรับมัน ต้องปล่อยต้องวางมัน มีจิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดี  
จิตมุ่งศกึษาหาเหตหุาผล เหตดุใีห้ผลด ีเหตชุัว่ให้ผลชัว่ ธรรมทัง้หลายไหลมาแต่เหตุ  
อะไรเป็นตัวเหตุ ตัวเหตุคืออวิชชา ความโง่นั่นแหละ มันไหลมา อะไรเป็นอวิชชา 
จิตโง่นั่นแหละเป็นอวิชชา อะไรเป็นสนิมของอวิชชา มันนั่นแหละมันเป็นสนิมของ
มันเอง เหมือนกันกับเหล็ก เหมือนกันกับดาบและมีด ครั้นไม่ลับมัน อยู่นานๆ  
ใครเอามาใส่ล่ะ สนิมน่ะ มันก็เกิดขึ้นของมันเอง มันขนเอามาเอง หมักหมมท�าให้
เกิดสนิม จนว่าจิตด�า จิตมืดน่ะ มันเองแหละเป็นสนิมของมัน

เมื่อท�าสนิมให้มันออกจากดวงจิตนี่แล้ว จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห� ให้เป็นผู้หมั่น
พยายามหัดทรมานสั่งสอนมัน อย่าไปปล่อยตามใจมัน มีความรู้เท่ามัน อย่าไป
ตามใจมัน หัดให้มันอยู่ในอ�านาจของสติ สติควบคุม ขัดไปขัดมามันก็ขาวหรอก 
จิตขาว จิตสะอาด จิตผ่องแผ้ว นั่นแหละ มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา  
จิตเจ้าของควบคุมขัดเกลาให้ดีแล้ว จิตผ่องแผ้วดีแล้ว จะพูดอยู่ก็ตามมีความสุข
เท่านัน้ จะท�างานท�าการอยู่กต็ามมคีวามสขุทัง้นัน้ ตโต น� สขุมเนวฺต ิมแีต่ความสขุ 
เท่านั้นแหละติดตามผู้นั้น มีแต่ความสุขทั้งหมด ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน  
ฉายาว อนุปายินี เหมือนกันกับเงาเทียมตนคนไป ไม่ละไม่เว้นความสุขนั้น

บาปก็อย่างเดียวกัน เพราะความไม่รู้เท่าน�าไป มนสา เจ ปทุฏฺเฐน จิตมีโลภะ 
โทสะ โมหะ เผาผลาญอยู่แล้วกไ็ม่มสีต ิจะพูดอยู่กต็ามมแีต่ความทกุข์ตดิตามเขาไป  
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ท�าการงานอยู่ก็มีแต่ทกุข์เท่านั้น ตโต น�  
ทกฺุขมเนวฺต ิจกกฺ� ว วหโต ปท� ความทกุข์ 
ย ่อมน�าเขาไปเหมือนกันกับล้อหรือ
กงล ้อกงจักรอันโคเทียมแอกไปอยู ่  
แอกนั้นหนักทับคอมันไปอยู ่ทั้งหลัง 
ทั้งตีนมัน กงล้อก็ยันตีนมันไปอยู ่จน 
เล็บหลุดไป ทางคอมันก็แอกถูคอมันไป
อยู่จนคอเปิก จติไม่ดเีป็นอย่างนัน้ มนสา 
เจ ปทุฏฺเฐน จิตอันเสพประทุษร้ายอยู่  
มแีต่ความทกุข์เท่านัน้ ความทกุข์ประจ�า
มันไป เหมือนกับกงจักรกงล้อเหยียบ
รอยเท้าโคไปอยู่อย่างน้ัน แล่นไปอยู่

อย่างนั้นจนแตก แตกแล้วมีทุคติวิบัติ
เป็นที่ไป 

พวกเรามีการสดับรับฟังแล้วให้ 
พากนัท�าเอา  อย่ามคีวามประมาท ผู้อืน่ 
ไม่ได้ท�าจิตของเราเศร้าหมองดอก  
ผู้อื่นไม่ได้ท�าให้จิตของเราผ่องแผ้ว 
เราเองเป็นผู้ท�าใหผ้่องแผ้ว เราเอง
เป็นผู ้ท�าให้จิตของตนเศร้าหมอง  
ผู้อื่นช่วยไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วย 
ไม ่ได ้ ท ่านทรงเป็นผู ้บอกทางให้
เท่านั้น
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ผู้เห็นเวทนา ผู้เห็นสัญญา ผู้เห็นสังขาร วิญญาณ 
เป็นผู้เห็นนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ  
ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย อายตนะเป็นปัจจยัให้เกิดผสัสะ เห็น
รปูมากระทบตา เกิดวญิญาณขึน้ทีน่ี ่เสยีงมากระทบหู 
เกิดวิญญาณที่นี่ขึ้นอีก รูปดีก็เกิดความยินดี ชอบใจ 
เป็นเวทนา อยากได้ รูปไม่ดี เกลียดชัง เกิดทุกขเวทนา 
ไม่อยากได้กเ็ป็นทกุขเวทนาขึน้ ตณัหาเกิดขึน้มนักเ็ป็น
ปัจจัยให้ต่อกัน ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน 
ยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ของตน ว่าตัวของกู กูไปอยู่ที่โน่น  
กไูปอยู่ท่ีน่ี กเูป็นพระ กเูป็นเณร อปุาทาน เมือ่มอีปุาทาน 
ความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากเท่านั้นแหละ 
เป็นเหตุให้เกิดภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ  
เกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติ เกิดชาติก็เป็นเหตุ 
ให้เกิด ชรา มรณะ เกิด โศกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส  
อปุายาส ความคบัแค้น อัดอ้ันตนัใจ อยู่ในสงัสารจกัร นีแ่ล  
ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละ ผลไม่มี ดับเหตุแล้ว 
ผลกด็บัไปตามกนั ผลคอืได้รบัความทกุข์ ความสขุไม่มี 
คอืดบัอวชิชา ความโง่ นัน่แหละตวัเหตตุวัปัจจยัมนัเอง 
มันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัย 

จิตเดิม ธรรมชาติ เป็นเลื่อมประภัสสร เหมือน
กันกับเพชรพลอย หรือเหมือนกันกับแร ่ทองค�า 
ธรรมชาติมันก็เลื่อมสดใสอยู่ยังง้ัน แม้นว่ามันยัง
ปนอยู่ ปนอยู่กับดินนั่นแหละ แล้วอาศัยคนไปขุดมา  
รู้จักว่าเป็นบ่อเพชร บ่อทอง บ่อแร่ น่ันแหละ เขาไป 
ขุดเอาขึ้นมา มันติดอยู่กับดินอันหยาบนั่น ขุดมา
แล้วมาถลุงออก แล้วเอามาเจียระไนอีก มันจึงส�าเร็จ  
มีแสงวาบๆ เป็นทองค�าก็เอาท�าสายสร้อย ตุ ้มหู  

  
  

   
 - 

ฆราวาสธรรม -

อยู่ที่ใจ



198 

จติของเราทัง้หลายกด็ ีมนัเกลอืกกลัว้อยู่กบัอารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง มนัเอาอารมณ์ 
เข้ามาห้อมล้อมมนั จติมนัจงึเศร้าหมอง แต่แสงมนักม็อียู่นัน่แหละ อาศยัมาช�าระมนั 
เราฝึกมาช�าระจิตนั่นแหละทุกวันให้มันผ่องใส จิตเราต้องช�าระใหม้ันบริสุทธิ์ ไม่มี
อะไรมาปะปนมันแล้ว อันนั้นละจิตบริสุทธิ์ จิตผุดผ่อง ผ่องใส จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห� 
ครั้นผู้อบรมฟอกจิตของตน สั่งสอนจิตของตน มีสติสัมปชัญญะ ระวังจิตอยู่ทุกเมื่อ 
ประคองจิตให้อยู่ในความดี หมั่นขยันท�าความเพียร ช�าระจิต ยกบาปทั้งหลาย 
เหล่านี้ออกจากดวงจิตอยู่ทุกวัน ครั้นละออกแล้วก็เหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็มเท่านั้น 
ฝนไปฝนไป อาศัยวิริยะความพากเพียร อาศัยฉันทะ ความพอใจ จะเพียรฝึกฝน
จิตของเราให้เลื่อมประภัสสร ฝนไปฝนไป ผลที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์ หมดมลทิน  
มีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์ เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

จิตบริสุทธิแ์ล้วจะไปทางไหนกไ็ด้ ไม่มคีวามเดอืดร้อน เพราะเป็นแก้วอนับรสิทุธิแ์ล้ว  
บ่มีอนัหยงัมาเกิดแล้ว จติแหละเป็นตวัน�าทกุข์มาให้ ครัน้ฝึกฝนดแีล้วน�าความสขุมาให้  
อยู่ในโลกนี้ก็มีสุข ความทุกข์ไม่มี อันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะ  
มันเป็นเองของมัน ถึงมันจะทุกข์ปานใด มันก็ไม่มีความเดือดร้อนหวาดเสียวต่อ
ความทุกข์ มันจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์มัน นี่จึงว่ารู้เท่าสังขาร รู้เท่าสังขาร 
จิตก็ไม่หวั่นไหว จิตไม่มีโศก ไม่มีเศร้าอาลัย จิตมีกิเลสเครื่องมลทนิก็ปัดออกแล้ว  
จิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์ จิตสูง เพราะมันขาดจากการยึดการถือ 

เรามาหาความสขุใส่ตนไม่ใช่หรอื ต้องการความสขุเท่านัน้แล้ว จงึพ้นจากความ
สะดุ้งหวาดเสยีว จิตของพระอรยิเจ้า จิตของพระพทุธเจ้า ไม่หวัน่ไหวต่อโลกธรรม  
มลีาภก็ไม่มคีวามยนิด ีเสือ่มลาภกไ็ม่มคีวามยนิร้าย ความสรรเสรญิ พระพุทธเจ้า 
ก็บ่ตื่น นินทา พระพุทธเจ้าก็บ่โศกเศร้าเสียใจ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ จงึว่า มีลาภ 
เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์ เหล่านี้ แปดอย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีความยินดีและโศกเศร้า ไม่มีความหว่ันไหว ไม่มี
ความยินดียินร้ายกับอารมณ์แปดอย่างนี่ล่ะ จึงว่าจิตประเสริฐ จิตเกษม

พวกเราเกิดมาก็พากันเกลียดทุกข์อยู่นี่แหละ จึงได้พากันแสวงหาที่พึ่งของตน 
แสวงหาแล้วก็ต้องตั้งใจ มีความฝักใฝ่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่ละไม่ถอนฉันทะ 
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ความพอใจ จะบ�าเพ็ญคุณงามความดีให้มีข้ึน วิริยะ เพียรละชั่ว เพียรบ�าเพ็ญ 
บุญกุศลให้เกิดข้ึน จิตฝักใฝ่อยู่ในคุณงามความดี ฝักใฝ่อยู่ในสติ ให้จิตอยู่กับจิต 
ให้ใจรู้จักใจ ให้จิตอยู่ที่จิต ให้ใจอยู่ที่ใจ มีสติประจ�าไว้ที่นั่น แกนอยู่นั่น ครั้นผู้ตั้งใจ
บ�าเพญ็หดัท�าสตขิองตนให้ส�าเหนียกแม่นย�าแล้ว จติเป็นผู้ท�าสตใิห้ส�าเหนยีกแม่นย�า 
ครั้นมีสติแล้วก็เป็นผู้สมาทานเอาอยู่ในสิกขาบทของตนนั่นแล ให้มันเป็นอธิศีล 
อธิศีล คือ ศีลบ่มีหวั่นไหว ศีลบ่มีขาดวิ่น ไม่มีขาดตกบกพร่อง ศีล เรียกว่าปกติศีล  
อธิสีลสิกฺขา สมาทาเน อธิจิตฺตสิกขา สมาทาเน อธิปญฺญาสิกฺขา สมาทาเน  
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ด้วยความไม่ประมาท เป็นนิจศีลอยู่ทุกเมื่อ ผู ้มีสต ิ
สัมปชัญญะท�าให้แม่นย�าให้ช�านาญแล้ว ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้พระนิพพาน ชื่อว่า
เป็นผู้ไม่ประมาท ใกล้ตกปากทางพระนิพพานแล้ว

ตนอยู่ไหน ตนมีความทุกข์ก็เพราะตนท�าให้ตน เมื่อท�าความดีใส่ตนแล้ว  
ชือ่ว่าเป็นผู้รู้ตน เป็นผู้ยกตน เป็นผู้รกัษาตน ตนนัน่แหละเป็นทีพ่ึง่แก่ตน อตตฺา  
ห ิอตฺตโน นาโถ เป็นทีพ่ึง่ของตนได้กเ็พราะตนนัน่แหละท�าความด ีเป็นทีพ่ึง่ของตน 
ไม่ได้กเ็พราะตนเป็นผู้เกยีจคร้าน ไม่มศีรทัธาเข้าวดัฟังธรรมรกัษาศลี มนัมวัแต่ 
เห็นแก่ปากแก่ท้อง มัวหามาใส่ปากใส่ท้อง คอยเวลาที่มันตายนั่นแหละ

ในเบือ้งต้นให้ตรวจด ูทานบารมกีด็ ีศลีบารมกีด็ ีเนกขัมมบารมกีด็ ีตรวจดมูนัอยู่
อย่างไร อยู่ทีเ่ราจะก้าวขึน้ ก้าวขึน้ชัน้สงู ให้ทานสงู นัน่แหละเรยีกว่า ปรมตัถบารมี  
เลือดเนื้อชีวิตจิตใจ นี่แหละ ถวายบูชาพระพุทธเจ้า ถวายบูชาพระธรรม ถวายบูชา
พระสงฆ์ ได้ชื่อว่าให้ทานสูง อันนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปรมัตถทาน ปรมัตถบารมี ให้ทาน
เลอืดเนือ้ ไม่เหน็แก่ชวีติจติใจ มุ่งหน้าท�าความเพียรจนตลอดวนัตาย เป็นทานบารมี 
ไม่ต้องหวงแหนมันไว้ ต้องให้มันท�าความเพียร อย่าปล่อยให้มันช�ารุดทรุดโทรมไป  
มันมแีต่จะครัน้ช�ารดุทรดุโทรมไป เหมอืนเรอืคร�า่คร่านัน่แหละ มนัมแีต่สลกัหกัพังไป  
ครั้นมันเฒ่ามาแล้ว มันบ�าเพ็ญเพียรอีหยังบ่ได้หรอก ยังหนุ่มยังแน่นตั้งใจท�า 
ความเพียรไป ครั้นเฒ่าอย่างอาตมานี่มันผ่านมาแล้ว แม้จะแบกแต่กระดูกของตน 
กจ็ะตายแล้ว ปานนัน้มนักบ่็ยอมให้เขา หอบมนัอยู่นีแ่หละกระดกู จะตายให้มนัตาย 
อยู่นั่น ไม่ยอมหรอกเรื่องท�าความเพียร เอามันจนตาย
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พระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกก็ดี เมื่อส�าเร็จกิจแล้ว เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว  
ก็ยังขยันกว่าเราเสียอีกนี่แหละ ท่านหมดเชื้อแล้ว หมดเชื้อแล้วอยู่เย็นมีความสุข 
หมดความขี้ลักขี้ขโมย หมดขี้โกรธ ขี้โลภ ขี้หลง นี้หมดแล้ว พระพุทธเจ้าและสาวก 
กห็มดแล้ว ขีเ้กยีจขีค้ร้าน ความขีเ้หงา ขีเ้ซา ขีห้ลบัขีน้อน พวกนีห้มดแล้ว พระอรยิเจ้า 
ท่านท�าความเพียร ขุดขึ้นมา ขุดตัณหาขึ้นมา รากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมา เอาขึ้นมา
แล้วก็กวาด กวาดขึ้นมาแล้วเอาใส่ไฟ เผาไฟ กวาดแล้วกวาดเล่า เผาแล้วเผาเล่า  
เผาแล้วโกยลงน�า้ที่เชี่ยว โกยแล้วโกยเล่าจนหมด ครั้นหมดเชื้อต่างๆ แล้วไม่มีดอก 
ความเกียจคร้าน เราอย่าหมั่นขยันแต่ท�าบาป ให้ขยันแต่ท�าดี ท�าความบริสุทธิ์ 
ท�าบญุท�ากุศลนี ่ให้หมัน่ทางนี ้บาปด่ากนั บาปมนัขึน้มา หน้าแดง เรานีเ้ฮด็บาปคอื
ขยันแท้ ไปขยันใส่บาป ครัน้รู้จกัว่าบาปกบ่็ขยนัแล้ว จงึว่าให้กลัวบาป ค�าเถียงกัน 
ด่ากัน ทะเลาะวิวาทเบียดเบียนกันเป็นบาป อยากไปขันใส่มัน ให้หลีกไปไกล  
ให้เอาใจเว้น อย่าเอาใจใส่ ครัน้เว้นแล้วมนักบ่็มคีวามเดอืดร้อน ใครจะว่าอย่างใด 
ก็ตาม เราไม่ว่าใส่เขาดอก เขาตฉินินนิทา เขากว่็าใส่เขาเอง ปากเขามนักอ็ยู่ทีเ่ขา  
หูเขามันก็อยู่ที่เขา เราจะเอามันเข้ามารวมไว้ให้มันเผาตนหยัง เราก็เป็น
คนอยู่ไม่ใช่ควาย มันเป็นอย่างใด เราจึงต้ังสติฟาดมัน มันเป็นหยังให้ดูมัน  
เรารู้จักมันแล้ว เรารู้จักกิเลสแล้ว ดูมันเฉพาะตาย ถ้ามึงไม่ตาย กูตาย เอาให้
ตนเสียความดีนั่น บาปก็อยู่ที่ใจ ใจนี่เป็นผู้ว่า จงึว่าให้อบรมใจ มีสติสั่งสอนใจ 
อบรมนี่แหละ จะเอาภพเอาชาติก็แม่นใจนี่แหละ จะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจ
นี่แหละ ครั้นดับใจนี้ได้ มันก็มีแต่เย็น มีแต่ความสุขเท่านั้น 

มันจะไปเกิดบ่อนใด ก็แม่นจิตน่ีแหละไปยึดไปถือ มันเจ็บมันปวดก็เพราะใจ 
ไปยึดไปถือ ครั้นใจไม่ยึดไม่ถือแล้ว มันจะรู้จักการตาย รู้จักมันดี ถ้าใจไม่ยึด มันจะ 
มีทุกขเวทนามาจากไหน ไม่มี ดับเวทนาดับสัญญาได้อยู่ ดับสังขารความปรุง
ได้อยู่ ดับวิญญาณความรู้ทางทวารทั้ง ๖ ได้อยู่ ของใครของมัน จะมีตนมีตัว 
มันไม่มีตนมีตัว แต่ว่ามันจ�ามันหมายว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่ เวทนาก็พร้อมกันเกิดขึ้น  
มันกไ็ม่มีตวัมีตน มนักด็บัไปอกี ดบั กจ็ติมนัสงบนัน่แหละ ครัน้จติมนัสงบแท้ๆ ไม่มคีน 
มีหยังจะมาเจ็บอยู่นี่ จึงว่าให้อบรมจิตน่ันแหละ จิตสงบแล้วไม่มีผู้ใดเจ็บ คนบ่มี  



201 

บ่อนตัวไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเจ็บแล้ว  
ครัน้ไม่มีคนแล้ว เป็นหยงัจะมาจ�าหมาย
นั่นอยู่ บัญญัติอยู่ก็รู้ว่าไม่มีคน บัญญัติ
ทางตา หู จมูก ลิ้น ก็บ่มี บ่มีคน มันว่าง 
หมดละ ไม่มีอุปาทานแล้ว วางเสียก็มี
ความสุขนั่นแหละ จิตสงบ ให้ฝึกหัดจิต

ตัวรักษาดีแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่ง
ความสุขให้ตน นั่นแหละเรียกว่าตนมี 
ท่ีพึ่ง ปัจจุบันก็ไม่มีความเดือดร้อน 
แต่งทรัพย์สมบัติให้ตน สมบัติภายนอก
มากมาย ไม่มีความยากจน ตบแต่ง
มนุษย์สมบัตใิห้ตน ตบแต่งสวรรค์สมบตัิ

ให้ตน ตบแต่งเอาเอง รกัษากาย วาจา ใจ  
ของตนให้บริสุทธิ์ ไม่แตะไม่ต้องสิ่งอัน
หยาบช้าเลวทราม ศีลห้าก็เป็นมนุษย์
สมบัติ เป็นสวรรค์สมบัติ ศีลแปดก็ดี  
เป็นมนษุย์และสวรรค์สมบตัด้ิวย กใ็ครเล่า 
แต่งเอาให้ ก็เรานั่นแหละแต่งเอาเอง 
ใครจะท�าให้เราได้ พระพุทธเจ้าเป็นแต่
ผู้สอน มนักแ็ม่นเรานัน่แหละ ครัน้ท�าบ่ดี
กแ็ม่นเรา เพราะเหตนุัน้ให้รกัษาให้มนัดี 
ที่ไม่ดีอย่าไปท�า พวกเรานี่มันสับสน 
ปนกันนี่ทั้งดีทั้งชั่ว มันจึงสุขก็ได้ ทุกข์
ก็ได้ เอาอยู่อย่างนั้นแหละ ได้รับทั้งสุข 
ได้รับทั้งโทษ เพราะสับสนปนกัน
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 - 

ฆราวาสธรรม -

ควบคุมใจ

พระพุทธเจ ้าว ่าเราเป็นผู ้แนะน�าสั่งสอนทาง 
ทางออกจากโลกก็ดี ทางไปสวรรค์ก็ดี ทางไปนิพพาน
ก็ดี เราตถาคตเป็นผู้แนะน�าสั่งสอนให้เท่านั้นแหละ  
ตนน่ันแหละ พวกอุบาสก-อุบาสิกาทั้งหลายต้องท�า 
เอาเอง แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระสาวกทั้งหลาย  
กท็�าเอาเองทัง้นัน้ ตนแหละท�าให้ตน ตนจะออกจากโลก 
กแ็ม่นตนตัง้อกตัง้ใจท�าใส่ตน ตนจะตดิอยู่ในโลกกแ็ม่น
ใจของตนไม่อยากไป เพราะหลงตนหลงตัว

ทางปฏบิตัน่ิะ เราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้ว แล้วก็ตัง้อก 
ตัง้ใจปฏบิตัเิอา พระพทุธเจ้าแนะสัง่สอน หรอืครบูา 
อาจารย์แนะน�าสั่งสอน ก็ไม่หนีจากกายคตา คือ  
ปัญจกกรรมฐาน นีแ่หละต้องพจิารณา เราจะพจิารณา 
นอกมันไปก็เป็นนอกไปเสีย ไกลไปเสีย เพ่ือให้จิต
ให้ใจนั่นแหละรู้จักสกนธ์กายอันนี้ รู้จักก้อนอันนี้ว่า
มันเป็นอย่างหนึ่ง มันเป็นของกลาง ไม่ใช่ของใคร
สักคน เรานี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกนธ์กายนี้ มีตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ดี มีใจดี ได้สมบัติอันดีมาใช้ เราจะ
ใช้สอยมัน เราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดี จะเดินทาง
ไปพระนิพพานก็ดี ต้องอาศัยอันนี้ จะมีแต่ดวงจิต
อย่างเดียวก็ไม่ส�าเร็จอะไรหมดทั้งสิ้น

พระพทุธเจ้าได้เทศน์ไว้ว่า มโนปพุพฺงคฺมา ธมมฺา  
มโนเสฏฺฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลาย จะท�าดีท�ากุศลดี  
ก็ใจน่ีแหละเป็นผู้ถึงก่อน เป็นผู้ถึงพร้อม จะท�าบาป
อกุศล ก็ใจนี่แหละ จะผ่องแผ้ว แจ่มใส เบิกบาน ก็ใจ 
นีแ่หละ จะเศร้าหมอง ขุ่นมวั กใ็จนีแ่หละ ใจเศร้าหมอง
ขุ่นมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลก จะอยู่ที่ไหนก็ไม่มี 



203 

ความสุข ครั้นใจผ่องแผ้วล่ะก็ พระพุทธเจ้าท่านว่า มนสา เจ ปสนฺเนน บุคคล 
ผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้ว แม้นจะพูดอยู่ก็มีความสุข แม้นจะท�าอยู่ก็มีความสุข ตโต น�  
สุขมเนฺวติ อยู่ที่ไหนๆ ก็มีความสุข มีความสุขเหมือนกับเงาเทียมตนไป ฉายา ว 
อนุปายินี เหมือนเงาเทียมตนไป ไปสวรรค์ก็ดี มามนุษย์ก็ดี เพราะเหตุนั้นแหละ

ให้เราพากันตั้งใจอบรม ตั้งสติไว้ที่ใจ ควบคุมใจให้มีสติมีสัมปชัญญะ มีสติ 
รู้ตัวอยู่เสมอ การท�าการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดมันพลาดไป ควบคุมให้มันถูก  
ครั้นมันผิดมันพลาด เราก็มีสติยั้งไว้ ละ ปล่อยวาง ไม่เอามันทางมันผิดน่ะ

พระพุทธเจ้าแสดงไว้ ทางไปนรก ทางไปสวรรค์ ทางไปพรหมโลก ทางไป 
พระนิพพาน พระองค์ก็บอกไว้แล้ว ให้วางกายให้เป็นสุจริต วาจาให้บริสุทธิ์ ใจให้
บรสิทุธิ ์น้ีทางไปสวรรค์ ทางมามนษุย์ ทางไปพระนพิพานให้บรสิทุธิอ์ย่างนี ้ทางไป 
นรก นั่นเรียกว่าทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ อันนี้ไปทางนรก เราจะเว้นเสีย 
ไม่ไปละ รู้จักแล้ว เราจะไปแต่ทางที่ราบรื่น ทางสบาย การเดินก็ทางกาย วาจา ใจ 
เท่าน้ันแหละ ผู้ทีจ่ะเทีย่วเอาภพเอาชาตนิบักัปนบักัลป์ไม่ได้ตัง้แต่โลกเป็นโลกมา  
คือดวงจิตของเรานี่เอง ดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่า 
ไม่เบื่อสักที ก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละ เพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจ
ของเราให้ด ีให้ใจรู้เสยี ใจนีแ่หละมนัเป็นผู้หลงจนนบัภพนบัชาตไิม่ได้ ภพน้อย
ภพใหญ่ เที่ยวอยู่ในสังสารจักรนี่ จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใจ  
ตัวกรรมแม่นใจ ดวงใจอันเดียว วิญญาณอันเดียว เป็นตัวกรรมแต่งกรรม 
เสียแล้วให้เวยีนตายเวยีนเกิดทีน่ี ่ไม่เลกิ เรารู้จกัแล้วเราต้องควบคมุใจ แนะน�า
สั่งสอนใจ ท�าใจของเราให้ผ่องแผ้ว ว่าเอาย่อๆ นี่แหละ กว้างขวางก็ได้ยินมา 
พอแฮงแล้ว เอาย่อๆ ควบคุมใจเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้ ใจนี้ เจ้าของนรก ก็แม่นใจ 
นี่แหละ ม้าง (เลิก, ทิ้ง) นรกก็แม่นใจนี่แหละ ครั้นมันไม่ดีล่ะก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือน
ใจจะขาด ครั้นใจไม่ดีล่ะ มันกลุ้มใจเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละ ถือว่าเราเป็นเรา
นี่ก็เพราะใจนี่แหละ ไม่ใช่อื่นดอก เพราะมันไม่รู้ ท่านเรียกว่า อวิชชา ตัวใจนี่แหละ
อวิชชา
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เราจึงควรสดับตรับฟัง แล้วก็ค้นคว้าพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล ทุกข์มัน
มาจากไหน ให้พิจารณาทุกข์ก่อน ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ มันมาจากไหน  
ค้นขึ้นไปซิ เห็นแต่มาจากโง่นั่นแหละ ดวงจิตเป็นผู้โง่ มันต้องเป็น มันต้องเดือดร้อน  
มันถึงใคร่ มันถึงปรารถนา มันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่ มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่  
เพราะเกลียดเพราะชัง มันชังมันก็ไม่อยากเป็น แล้วก็หาของมาแก้ไข หาคิดอีหยัง
มาทา หนังเหีย่วกเ็อามาทาลอกหนงัออก มนัได้กีว่นั มนักเ็หีย่วอย่างเก่า นีห่าทางแก้ดู  
ท่านว่า วภิวตณัหา มนัเป็นกบัดวงใจ เราสดบัรบัฟังอยู่อบรมอยู่ทกุวนันี ้ท�าความเพยีร 
อยู่ทกุวนัน้ี กเ็พราะอยากรู้จกัใจของเรา ครัน้รู้แล้วกค็มุเอาแต่ใจนี ่ขดัเกลาเอาแต่นี่ 
สัง่สอนเอาแต่นี ่ให้มนัรู้เท่าสงัขารนีแ่หละ มนัไม่รู้เพราะมนัโง่ ว่าแม่นหมดทัง้ก้อนนี ้
เป็นตัวเรา เป็นผู้หญิง ผู้ชาย ยึดถือไป ยึดถือออกไปรอบๆ แผ่นดิน ยึดในตัว 
ยงัไม่พอ ยดึแผ่นดนิออกไปอกี นีแ่หละเพราะความหลงกย็ดึ ทัง้การท�าการงานทกุสิง่ 
ทกุอย่าง เรยีนวชิาศลิปะทกุสิง่ทกุอย่างกเ็พือ่จะบ�ารงุบ�าเรอครอบครวัของตน บ�ารงุ
บ�าเรอตนให้เป็นสุข บ�ารุงพระศาสนาค�้าจุนพระศาสนาก็เป็นการดี ขอให้รู้เท่า  
แล้วอย่าไปยึดมันเท่านั้นแหละ

ในปฏิจจสมุปบาท ท่านว่า อวิชชาให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิด
วิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้น 
ผลดับหมด เพราะธรรมท้ังหลายไหลมาแต่เหตุ ธรรมทั้งหลาย คือ ดีก็ดี ชั่วก็ดี  
ไหลมาแต่เหต ุคอื ความโง่ ความไม่เข้าใจ คดิว่าเป็นตวัตน กไ็ด้รบัผลเป็นสขุเป็นทกุข์ 
สืบไป ท่านเรียกว่า วัฏฏะ การวน วนไม่มีที่สิ้นสุด เราท่องเที่ยวอยู่นี่ตั้งแต่แผ่นดิน
เป็นแผ่นดินมาแล้วทุกคนนี่แหละ คุณหมอก็ดี คุณหญิงก็ดี เกิดมาชาตินี้นับว่าบุญ
บารมีอันพวกท่านทั้งหลายได้อบรมศีลห้า ศีลแปด รักษาอุโบสถ รักษากรรมบถสิบ  
จึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ เกิดมาก็ไม่เป็นผู้เกียจคร้าน ไม่เป็นผู้มักหน่าย มีความ
พอใจแสวงหาวิชาศิลปะจนได้เป็นใหญ่เป็นโตสูง นี่ก็เพราะบุญกุศลของเราได้ 
สร้างสมอบรมมา จงึว่า ปพุเฺพ จ กตปญุญฺตา คอื บญุได้สร้างสมไว้แล้วแต่กาลก่อน  
แล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควร ประเทศอันสมควร ก็หมายเอาสกนธ์กาย
อันนี้ หรือจะหมายเอาแผ่นดิน ฟ้า อากาศ ก็ได้ หรือจะหมายเอาประเทศที่มี 
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พระพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวร และมีอาจารย์ นักปราชญ์ แนะน�าสั่งสอนได้ อันนี้ 
ก็วา่ประเทศอันสมควร ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา พวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญ
กุศลมาหลายภพหลายชาติแล้ว จึงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ แล้วก็ได้เกิดในประเทศ
อันสมควร ประเทศเราได้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่บรรพบุรุษจนตราบเท่า 
ทุกวันนี้ เราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบ คือตั้งตนไว้ใน
การสดับตรับฟัง ทราบทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกก็ดี เกื้อกูลอุดหนุนโลกให้เจริญ  
ได้ชือ่ว่าเป็นผู้ท�าอัตตประโยชน์ ประโยชน์ของตนกไ็ด้แล้ว ประโยชน์ของผู้อืน่ ของโลก  
ก็ได้อยู่ นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบ แล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีล ในการภาวนา ตั้งตน
อยู่ในการสดับรับฟัง นี่เรียกว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ ตั้งตนในที่ชอบ ท่านกล่าวว่าเป็น
มงคลอนัประเสรฐิสดุ ให้มสีตคิวบคมุใจของตน อนันีก้ช็ือ่ว่าตัง้ตนไว้ในทีช่อบอย่าง
สูงสุด นี่แหละให้ควบคุมดวงจิตของเราให้รู้จักเสีย

เจ้ากรรมนายเวร กค็อืดวงจิตของเรานีแ่หละ ผนีรกกเ็ป็นดวงจติอนันี ้สวรรค์
ก็เป็นดวงจติอนันี ้พรหมโลกกด็วงจติอนันี ้ครัน้รู้จกัแล้ว กท็�าความเพยีรต่อไปจน
เกิดนพิพทิา ความเบือ่หน่ายในอตัภาพของตนทีเ่ป็นมาหลายภพหลายชาต ิการเกิด 
เวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไร มีแต่การสดับรับฟัง มีแต่การบริจาคให้ทาน มีแต่ศีล
ของตนเท่านีเ้ป็นอรยิทรพัย์ ทรพัย์ภายในตดิตามไปกบัดวงจติของเราทกุภพทกุชาติ  
จิตเมื่อมันท�าความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืม ใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่ว
บาปกรรม ให้คิดดูแต่นักโทษเขาลักเขาปล้นสะดมแล้ว เขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู ่
ตามป่าตามเขาตามถ�้าตามดง เพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกต�ารวจไปจับเขา  
อนัน้ันมันกไ็ม่พ้นดอกบาปน่ะ ฉนัใดกด็ ีครัน้ท�าลงแล้ว ท�าบาป อกศุลจติกเ็ป็นผู้จ�าเอา  
ไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตก 

อัตภาพ คือ ร่างกายของเรานี้มันก็นอนทับดิน ส่วนดิน มันก็เป็นดิน ส่วนน�้า  
มันกเ็ป็นน�า้ ส่วนลม ส่วนไฟ มนักเ็ป็นลมเป็นไฟของเก่ามนั ครัน้พ้นแล้วกก็ลับมาถอื
เอาดนิเอาน�า้ของเก่าอกีเท่านัน้แหละ แล้วกม็าใช้ดนิ น�า้ ลม ไฟ นีแ่หละครบบรบิรูณ์ 
เอามาใช้ในทางดีทางชอบก็เป็นเหตุให้ได้ส�าเร็จมรรคผลพระนิพพาน พระพุทธเจ้า
สร้างบารมีก็อาศัยดินอันนี้แหละ ประเทศอันสมควรอันนี้แหละ สาวกจะไปนิพพาน
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ตามพระพุทธองค์ก็อาศัยอัตภาพอันนี้ ครั้นไม่อาศัยอัตภาพอันนี้ มีแต่ดวงจิตหรือ 
มแีต่ร่างเฉยๆ กไ็ม่ส�าเรจ็อะไรหมดทัง้นัน้ เหมอืนกนัทัง้นัน้ พวกเทพยดาได้ชมวมิาน
ชมความสขุอยู่ตลอดชวีติ ชมบญุชมกศุล กท็�าเอามาแต่เมอืงมนษุย์ ครัน้จตุแิล้วกไ็ด้
ไปเสวยผลบญุกศุลของตน ครัน้หมดบญุแล้วกล็งมาเมอืงมนษุย์มาสร้างอกี แล้วแต่ 
จะสร้างเอา อันชอบบุญ ก็ตั้งหน้าตั้งตาท�าเอาบุญ อันชอบบาป ก็ตั้งหน้าตั้งตาท�า 
เอาบาป เหมือนพระเทวทัตนั่น ต่างคนต่างไปอย่างนั้น

อาตมาบอกไว้เท่านั้นว่า ให้มีสติคุมดวงจิต สัตว์นรกก็แม่นจิต สัตว์อเวจ ี
ก็แม่นจิต พระอินทร์ พระพรหม ก็แม่นจิต ที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิต ไม่ใช่ใคร  
จิตไม่มีตนมีตัว จิตเหมือนวอก (ลิง) นี่แหละ แล้วแต่มันจะไป บังคับบัญชามันไม่ได้  
แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่ง บอกไม่ได้ว่าไม่ฟัง เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าให้วาง
มันเสีย อย่าไปยึดถือมัน ก็จิตน่ันแหละมันถือว่า “ตัวกู” อยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี เราถือว่า
เราเป็นผู้ชาย เราเป็นผู้หญิง ก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่า มันไม่มีตนไม่มีตัวดอก  
แล้วพระพทุธเจ้าว่าให้วางเสยี ให้ดบัวญิญาณเสยี ครัน้ดบัวญิญาณแล้ว ไม่ไปก่อภพ
ก่อชาติอีก ก็นั่นแหละพระนิพพานแหละ แน่ะ พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น มันไม่อยู่ 
ที่อื่น นรกมันก็อยู่นี่ พระนิพพานก็อยู่นี่ อย่าไปค้นที่อื่น อย่าไปพิจารณาที่อื่น ให้ค้น 
ที่สกนธ์กายของตนให้มันเห็นเป็น อสุภะอสุภัง ให้เห็นเป็นของปฏิกูล ให้เกิด 
นิพพิทาความเบื่อหน่ายมันนั่นแหละ แต่มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามของดี  
ดวงจิตน่ันเมื่อมีสติควบคุม มีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลใคร่ครวญอยู่ มันเลยรู้เห็น 
ว่าอัตภาพร่างกายน้ีเป็นของปฏิกูล ของเน่าเปื่อยผุพัง แล้วมันจะเกิดนิพพิทา 
ความเบื่อหน่าย จิตน่ันแหละเบื่อหน่าย จิตเบื่อหน่าย จิตไม่ยึดมั่นแล้ว เรียกว่า  
จติหลดุพ้น ถงึวมิตุต ิวมิตุต ิคอื ความหลดุพ้นจากความยดึถอื หลุดพ้นจากอปุาทาน
ความยึดมั่นถือมั่น พ้นจากภพจากชาติ ตั้งใจท�าเอา





207 

สมณธรรม
พระธรรมเทศนา

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ�้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู
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- 
สม

ณธรร
ม -

หลัก 
๔ ประการ
ของคนดี

คนที่ปรารถนาจะเป็นคนดี ควรตั้งอยู่ในหลัก ๔ 
ประการ คือ

๑. อนิฏฺฐริ คือ การไม่โกรธตอบต่อบุคคลโกรธ
ให้เรา

๒. อนานคุทิโฺธ คอื ความไม่ยนิดใีนเครือ่งสกัการะ 
ผู้อื่นที่ท�าแล้วแก่เรา

๓. อเนโช คือ การหาความโลภไม่ได้

๔. สพฺพธิสโม คือ ความรู้สึกที่ไม่รักใครชังใคร  
มีจิตใจเสมอเหมือนกันหมด โดยเฉพาะผู ้ที่ เป ็น 
พระภิกษุใหม่

(โอวาทสอนพระภิกษุใหม่ 
วันที่ ๑๙ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๒๓)
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      - สมณธรรม -

อานิสงส์
ของ

การบวช

(เทศน์อบรมพระเณร
ที่บวชใหม่ เมื่อวันที่ 

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖)

การบวชเมื่อสรุปแล้วมีอยู่ ๒ ประการคือ

๑. การบวชเล ่น  หรือการบวชประเพณี  
มีอานิสงส์น้อย

๒. การบวชจริง เช่น การบวชด้วยความศรัทธา 
การบวชหนีวัฏสงสาร มีอานิสงส์มาก จนสามารถ 
ถอนภพชาติไม่มีเหลือ 

การบวช คือ การชุบชีวิตเก่าให้เป็นชีวิตใหม่  
การบวช คอื การช�าระล้างความชัว่ให้เป็นคนด ีการบวช  
คือ การเปลี่ยนสังคมมนุษย์ให้เจริญและก้าวหน้า  
มีความสงบสุข การบวช คือ การทดแทนหนี้เก่า 
อันมหาศาลอันบุคคลทั้งหลายไม่สามารถที่จะชดใช้
ให้หมดได้

“ตสฺมา ปพฺพชฺช� วิโสธเย” เพราะเหตุนั้น  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญว่า “การบวช
เป็นยอดพระบารมธีรรมทัง้หลายอนัวเิศษ สามารถ
ดบัเพลงิทกุข์และเพลงิกิเลสให้หมดไป การบวชคอื
การช่วยเหลือมนุษย์ที่หลงตกหลุมถ่ายเพลิงและ
กองทุกข์อันแสนที่จะเร่าร้อนเจ็บปวดแสนสาหัส 
ให้ขึ้นมาได้โดยความปลอดภัย”

ดงัน้ัน พวกเธอทัง้หลายจงยนิดใีนการเสยีสละชวีติ
ฆราวาสมาบวชบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
อย่าให้เสียผลท่ีมุ่งมา อย่าบวชเล่นบวชหัว บวชลัก
บวชลี้ บวชขี้ใส่ถาน (ส้วม) บวชผลาญข้าวสุก บวช
สนุกตามเพื่อน ขาดทุนนะ ไม่ดี เป็นบาป “กุโส ยถา  
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ทุคฺคหิโต” หญ้าคาย่อม
บาดมือคนก� า ไม ่แน ่น 
ฉนัใด บรรพชติคอืนกับวช 
มาเหยียบย�่าคัมภีร์วินัย 
ไม ่เอาใจใส ่ศึกษาและ
ตั้งใจปฏิบัติตามธรรม 
ค�าสั่ งสอนของศาสนา  
เ ข า เ ห ล ่า นั้ น ย ่อ ม ไ ป 
ตกนรก ผ้ากาสาวพัสตร์
เหลืองอร ่ามงามตาก็ 
ไม่กล้าสามารถรับรอง
พวกท่านทั้งหลายมิให้ 

ตกนรกได้ ความชัว่เปรยีบ 
เหมือนอุจจาระ ภาชนะที่
รองรับถึงจะเป็นเนื้อทอง 
ก็ไม่พ้นความหม่นหมอง
ฉะนั้น 

การบวชต้องอาศัย
สิ่งส�าคัญ ๒ อย่าง คือ  
บวชกาย ๑ บวชใจ ๑ คือ 
บวชทัง้กายทัง้ใจได้ชือ่ว่า 
พระ คือ ประเสริฐ หรือ 
สมณะ แปลว่า ผู ้สงบ  

ผู ้สงบคือผู ้ชนะ ผู ้ใดละ 
ผู้นั้นร�่ารวย รวยอะไรเล่า  
ก็ รวยอริยทรัพย ์นั้ นซิ  
อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์
ภายใน ได้แก่ บุญกุศล 
ผู้บริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์
แล้ว โบราณว่า “กินไม่บก  
จกไม่ลง” คอื กินเท่าไหร่
ก็ไม่หมด ไม่มีบกพร่อง 
ไม่มีขาดมีเขิน เจริญอยู่
ทุกเมื่อ
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      - สมณธรรม -

เกล็ดเพชร
๑

(เทศน์โปรดพระเณร
และญาติโยมบ้านบ่อชะเนง)

...ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างส่องให้
เราเดินถูกทาง อันน้ีน่ายินดี เป็นบุญลาภของเรา 
ที่ได้มีศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสในศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ให้พากันตั้งอกตั้งใจท�าความดีที่ได้มา
บวชอยู่นั่นให้เต็มพรรษา อยู่ในบ้านภาระเครื่องกังวล 
มันมีมาก จงึต้องอาศยัผ้ากาสาวพสัตร์ของพระพทุธเจ้า
คลุมไว้ ผมเป็นของสกปรกโกนทิ้งเสีย เล็บสกปรก 
ตัดทิ้งเสีย ให้พากันตั้งใจรักษาพระธรรมวินัย

 พระพุทธเจ้าว่าให้ภาวนา ภาวนาชั่วช้างพับหู  
ชัว่งแูลบลิน้ กม็อีานสิงส์อกัโขอกัขงั ให้เราตัง้ใจภาวนา 
พุทโธๆ พระพุทธเจ้าว่าผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเรา
ตถาคต ได้ศกึษาเล่าเรยีนแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์
จบหมด ได้สวดมนต์ กลางวนัยงัมภีาระอยู่ วนัละร้อยหน 
ทั้งกลางวันกลางคืน ยังบ่ได้กินก่อน ครั้นบวชเข้ามา 
ตั้งใจภาวนาพุทโธๆ ชั่วช้างพับหู ชั่วงูแลบลิ้น ผู้นี้ 
ได้กินก่อน ผู้ศึกษาเล่าเรียนจบพระไตรปิฎก ผู้นั้น
ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากิ่งก้านสาขา เป็นผู้รักษาใบมัน 
รักษากระพี้มัน รักษาอิหยังมันทั้งนั้น ผู้ที่ภาวนาได้
ชื่อว่าเป็นผู้ท�าเอาแก่นมัน เอาแก่นมันก็เฮ็ดการได้ 
ธรรมะมี แต่มันอยู่มันกินมันสวดมนต์อยู่ทุกวันเท่านั้น 
ธรรมะเป็นอย่างนี้แหละ 

พอเห็นอย่างนี้แล้ว คิดว่าเรารู ้อย่างนี้แล้วจะ 
ไปสอบ ท�าไมมันจะยาก มันไปติแล้ว นั่งท�าสมาธิอยู่
บนกุฏิ ท�าสมาธอิยู่มันเป็นหยังล่ะ มึนหมด ฮ้อนหมด
ขานี่ก็มึน กุฏิอยู่ติดกันกับเจ้าอาวาส ชาวบ้านมันนอน
รวมกัน มาอยู่กุฏิก็อยู่รวมกันพระเณร พระนอนอยู่ 
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ข้างบน เณรนอนอยู่ใต้ถนุ อยู่กนักฏุเิดยีวมนัยาก มนัหลายคน ธรุะใครธรุะมนั นัง่ภาวนา 
มันก็ไม่สงบสงัดให้ เลยเข้าไปอยู่ในโบสถ์ นั่งท�าสมาธิ พระกรรมฐานท่านเฮ็ด 
ยงัไงหนอ อาจารย์มัน่ อาจารย์สงิห์ กไ็ปอยู่อดุร ออกเดนิจงกรม เดนิจงกรมหลายๆ 
นี่เฮ็ดยังไง เดินจงกรมก็คิดเอา เดินปิดตาไป เดินไปๆ มันจะล้ม แล้วมันก็ล้มลง 
หมาเห่าว้อ หมามันตื่น 

ออกจากทีน่ัน่ไปอยู่อกีต�าบลหนึง่ เขามานมินต์ไปเป็นอาจารย์ ได้ถามพระองค์หนึง่  
เป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนวัดน่ันแหละว่า ท่านรู้ไหม เราภาวนาท�ากรรมฐาน 
กับเราศึกษาเล่าเรียน อันไหนมันจะมีอานิสงส์มาก ได้บุญมากกว่ากัน ท่านว่า  
ผมไม่เห็นหนังสือเรื่องนั้น 

มีพี่ชายกับน้องชายสองคน คนน้องศึกษาเล่าเรียน พี่ชายบวชแล้วก็เข้าป่า 
เข้าดงไปเป็นพระกรรมฐาน ธดุงค์ไปอยู่ตามป่าตามดง พีช่ายได้ส�าเรจ็พระอรหนัต์แล้ว 
กลับมาหาน้องชาย น้องชายก็อวดว่าเราเรียนจบพระไตรปิฎกแล้ว ใครจะได้บุญ
มากกว่ากัน พี่ชายบอกว่าพี่ชายได้บุญมากกว่า น้องชายก็บอกว่าตัวเองได้บุญ
มากกว่า เถียงกันอยู่อย่างนั้น ในที่สุดก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าที่พระเชตวัน 
พระพุทธเจ้าเล็งเห็นด้วยญาณแล้วว่า พี่ชายที่ท�ากรรมฐานได้บุญมากกว่า แต่เพื่อ
ให้คนทั้งสองได้เข้าใจด้วยตัวเอง จึงทรงท�าอิทธิปาฏิหาริย์ให้มีน�้าท่วมเต็มไปหมด 
พระพทุธเจ้าถามว่า มาตามทางเหน็อะไร ตอบว่า เหน็แต่น�้า น้องชายน�า้ท่วมแค่เอว 
แต่พีช่ายท่วมแค่หลงัตนี บางแห่งพีช่ายท่วมแค่แข้ง แต่น้องชายน�า้ท่วมมดิหัวเลย นีก่็
เหน็แล้วว่าใครมบีญุกว่ากนั ใครได้รบัอานสิงส์มากกว่ากนั พวกเราเล่าเรยีนกด็ ีจะได้
บ�ารงุศาสนาของพระพทุธเจ้าไว้บ่ให้เสือ่มสญู แต่ให้ภาวนากนัเน้อ ให้พากนันัง่  
ไม่นั่งก็นอนเอา หลับไปก็ให้มันหลับไป ภาวนาเสียพุทโธ  ธัมโม สังโฆ ภาวนา
อย่าให้มันเสียเวลา การภาวนามันได้อานิสงส์มาก 

พอเห็นอนันีล่้ะ เลยออกเดนิทาง เดนิธดุงค์ไปธาตพุนม ไปอธษิฐานทีพ่ระธาตพุนม  
นอนกลางคนือยู่สองคนื ก่อนนอนสวดปาฏโิมกข์ถวายบชูาพระธาต ุตืน่ข้ึนเช้ากส็วด
ปาฏิโมกข์ถวายพระธาตุอีกแล้วอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะท�าความเพียร ท�ากรรมฐาน  
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ถ้ายงัไม่พ้นทุกข์ให้ข้าพเจ้าได้เกิดอกี อายสุบิปีให้ได้บวชตลอดจนตายคาผ้าเหลอืง 
สองชาต ิสามชาต ิสบิชาต ิยีส่บิชาต ิร้อยชาต ิถ้ายงัไม่พ้นทุกข์ ให้ข้าพเจ้ากลับ
มาบวชอีกตลอดวันตาย จะเป็นหมื่นชาติ แสนชาติ ล้านชาติ ถ้ายังไม่พ้นทุกข์
ก็ให้กลับมาเกิดอีกบวชอีกตลอดวันตายทุกชาติๆ 

จากนั้นมาอยู่อุดรฯ ไปพระเจ้าองค์ตื้อ พระเจ้าองค์ตื้อนี่ส�าคัญ มีเจ๊กฮ่ออยู่ 
เวียงจันทน์มันเอาดาบไปฟันแขนขาด เลือดพุ่งออกมาจริงๆ ไปเรียกผู้หนึ่งให้เอา
ทองมาหล่อติดให้ ไปเรียกเอาเอง คิดสลดใจร้องไห้น�้าตาไหล มาอธิษฐานที่นี่อีก
อย่างเก่า ขอให้ได้บวชแล้วตาย ตายแล้วเกิด เกิดแล้วได้บวชอีกจนตายไปทุกชาติ
จนกว่าจะพ้นทกุข์ อย่าให้ข้าพเจ้าได้สกึ อย่าให้มคีวามก�าหนดัยนิดใีนกามทัง้หลาย 
นั่นแหละเกิดมาบ่ทุกข์ไม่มี เราบวชอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ควร
หวั่นไหว ให้ตั้งใจภาวนาชั่วชีวิตของเรา มีอานิสงส์มาก เป็นทรัพย์ภายในที่จะ
ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ เรียกว่า อริยทรัพย์ ให้พากันท�าเอา 

จากนั้นก็ออกไปป่าท�ากรรมฐาน ไม่ย่านผู้ใด ไม่กลัวตาย ตายช่างหัวมัน  
กลางคืนช้างมา มันร้องโอ่ๆ เราอยู่ในกระต๊อบ มันใกล้เข้ามา นั่งภาวนาพุทโธๆๆ 
มันยังอยู่ ไม่ยอมไป นึกได้ว่าบอกให้แม่ออกเอามะขามมาให้ขัดฝาบาตร เอาใส่ถุง 
แขวนไว้ที่ข้างกระต๊อบ ช้างมันมากินมะขาม มันท�าปากเสียงจู๊ดๆ มันเปร้ียวมัน  
มันอยู่ตั้งสามชั่วโมง ส่ีชั่วโมง กินแล้วมันเอางวงล้วงเข้ามา เอ อันใดมันฮ้อนๆ  
มันลมหายใจนี่ กูจะตายอยู่แล้วนี้ เราจะท�าอย่างใดหนอ เราต้องออกไปสู้มัน  
มนัเหน็เราออกไป มนัย่านขึน้มา มนัยนืเฉย เราต้องพูดกบัมนั เราจะบอกตามภาษา
ของเรานี่แหละ 

"พี่ ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ เราเป็นผู้น้อย อย่ามากวนเรา อย่ามาจี้เรา เราไม่ได้มา
เบยีดเบยีนใคร เรามาเมตตาภาวนาให้สตัว์พ้นทกุข์เท่านัน้ ขออย่ามาเบยีดเบยีนเรา  
ให้ฟังตามเรา เราจะว่าให้ฟัง 

หนึ่ง อย่าไปฆ่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่เน้อ
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สอง อย่าไปกินไปฉันกล้วยอ้อยของเขา

สาม อย่าไปเล่นชู้ลูกเมียท่านเน้อ

สี่ อย่าไปอู้ค�าไม่จริง

ห้า ต้นอันไหนมันเป็นเครื่องดองของเมาอย่าไปกิน

บาปห้าอย่างนีอ่ย่าไปท�าหนา ครัน้เว้นกรรมห้าอย่างนี ้ได้ชือ่ว่าเป็นผู้หมดกรรม
หมดเวร ไม่มีกรรมมีเวรแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว ครั้นตายจากชาตินี้แล้วก็ไปเกิด 
ในสวรรค์ ชมนางฟ้านางสวรรค์อยู่แปดหมื่นสี่พันนาง ครั้นตายจากสวรรค์มาเกิด
เป็นมนษุย์ จะเกิดเป็นผู้มัง่คัง่สมบรูณ์ด้วยทรพัย์สมบตั ิไม่อดไม่อยาก ไม่ยากไม่จน  
แล้วจะได้สร้างบารมีให้มันเต็มรอบจะได้เข้าไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้า  
อนัน้ีกเ็พราะบาป ตวัไม่มศีลีมธีรรม โดนเขาใช้ขอสบัเอาเอิก้ๆ อย่างนีแ้หละ กเ็พราะ
บาปของตนนี่แหละ ที่เราบอกนี่ให้จ�าเอาไว้ ให้ละเว้นบาปห้าอย่างนี้ อย่าท�า ให้ไป
พระนิพพานตามพระพุทธเจ้า เอาหละ ไปเต๊อะๆ พอแล้ว"

คร้ังหนึง่อยู่ล�าปาง อยู่แม่ปาง อยู่ในดง ช้างมามเีสยีงดงัควากๆ เวลามนัเดนิมา  
มนัช้างใหญ่ ใกล้เข้ามาทางเดนิจงกรม ทหารเขาเอาเทยีนมาให้หลาย เราเอามาจดุ 
ติดตามต้นไม้ไว้สว่างตลอดทางจงกรม เราก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาสงบจิตอยู่  
มันเดินเข้ามาใกล้ทางแล้วหยุดเฉย เราเห็นเราก็เดินจงกรมเฉย มันยืนอยู่นั่นจน 
สามทุ่มสี่ทุ่มกว่ามันจึงไป
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เกล็ดเพชร
๒

รู้จกัอยู่น่ีแหละ เดีย๋วนีแ้หละ เราจะไปนรกกร็ู้จกัตวั
อยู่นีเ่พราะจติเศร้าหมอง ตนจะไปสวรรค์ไปพรหมโลก
ก็เพราะจติเบิกบาน มอีารมณ์อันเดยีว จติไม่เกีย่วข้อง
กับอารมณ์ภายนอก มีแต่พุทโธๆ เห็นพุทโธอยู่ พุทโธ
คือผู้รู้ รู้ว่าใจของตนบริสุทธิ์ผุดผ่อง ใจบริสุทธิ์ก็ศีล
บริสุทธิ์ ตัวเป็นด�าเนิน ศีลเป็นประธาน ผู้ใดท�าบาป
ท�ากรรม ท�าให้ใจของตนเศร้าหมอง หาโทษใส่ตน  
นกัปราชญ์ว่าคนโง่-คนยาก มนัเกิดจากตน ตนบรสิทุธิ์ 
ตนดีอยู่ ไปเอาความเศร้าหมองเอาความร้ายเข้ามา
ใส่ตน เข้ามาเผาตน ตนเผาตน ก็แม่นใจเผาใจ แล้วก็ 
แล้วกันไป อดีตล่วงไปแล้ว มันล่วงมาแล้วอย่าเอามา
เป็นอารมณ์ให้ใจเศร้าหมองท�าไม อนาคตยังมาไม่ถึง  
อย่าไปคิดมัน ให้มันมาเจอก่อนจึงคิด ให้พิจารณา
ปัจจุบัน พิจารณาร่างกายนี้ ของแตกของเน่านี่ มันจะ
ตายวันไหน มันจะเป็นอย่างไร พิจารณาให้เห็นว่ามัน
ไม่พ้นความตายแล้ว ตายนอนทับกันอยู่ รีบท�าความดี  
รีบท�าความเพียร รีบท�าบ�าเพ็ญภาวนา ให้ศีล..ให้
สมาธ.ิ.ให้ปัญญาเกิดขึ้น

ความชั่วที่เก็บมาให้มันเผาจิต ต้องเปิดออก 
ปัดออก เอาแต่ความดีเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตน  
ให้ใจเบิกบาน ใจร่าเริง ให้ใจกว้าง อย่าให้ใจคับแคบ 
จติมนัรก มนัรกคอืป่าดง เราออกมาจากท่ีรกชฏัแล้ว  
เราออกมาสู่แดนที่ว่าง คืออกมาจากความกังวล  
ออกมาจากฆราวาส ฆราวาสเป็นของรกชัฏ มันรก  
เพราะความกงัวล เพราะความมคีวามจน มลูีกมเีต้า 
หลายคน มันไม่เป็นปัญหายังไงไหว นี่แหละมันรก 
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นี่เราออกมาอย่างนี้มันไม่เจอกับใคร ผ้าจีวรเขาก็ให้ บ่ได้หา เสนาเสนาะเขาก ็
ท�าให้ เภสัชคือยาบ�าบัดโรคเขาก็เอามาให้บ่อดบ่อยาก เรามีงงมีงานอันหยัง เรามี 
แต่ตั้งหน้าท�าความเพียร เราอยากเป็นผู้ดีมีศีล เขาก็มีความยินดีกับเราเขาจึง 
กราบไหว้ เมื่อเราเป็นฆราวาส เขาจะกราบเราเฮ็ดหยังบักอันนี้เฒ่าอันนี้ แต่นี่ 
เขาเรียกว่าหลวงพ่อ เราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใคร เราเป็น 
ลูกพระพุทธเจ้า เราไม่ควรท�าความเกียจคร้าน ไม่ควรท�าลายศีล ไม่ควรท�าลาย 
สัตว์โลกให้วุ่นวายในหัวใจ

พระพทุธเจ้าเราสบาย บ้านเมอืงประเทศของเราสบาย เราไม่ต้องรบรากับเขา  
เราไม่มคีวามเดอืดร้อน เราเป็นลกูพระเจ้า เราต้องการท�าความสงบความสบาย  
เราจึงต้องหลีกออกมาอยู ่ป่าอยู ่ดง ไม่เก่ียวข้องกับใคร ไม่กังวลกับใคร  
ความตายๆ ไปแล้ว เราอยู่ก็ตาย มันจะกลัวตายไปท�าไม ความตายมาถึงล่ะ
หวัน่ไหว พระพทุธเจ้าบอกไม่ให้หวัน่ไหว ได้ความสรรเสรญิกด็ใีจแต่มนัไม่เทีย่ง 
ความนนิทาตเิตยีนกม็ใีนโลกนีแ้ต่มนัไม่เทีย่ง ลาภเกิดขึน้กม็อียู่ในโลกแต่มนัก็
เสื่อมไป ความสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 
ความนนิทาเกิดขึน้กเ็สือ่มไป สิง่ไหนล่ะจะเอามาเป็นสาระแก่นสาร เราจะไปยดึ 
ไปถือท�าไม ปล่อยวางให้หมด ท�าจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว ให้เป็นพุทโธๆ 
พุทโธคือผู้รู้ ให้ใจเราเบิกบาน อย่าให้ใจเราเศร้าหมอง ครั้นใจเราเศร้าหมอง
ต้องช�าระสะสางให้ใจของเราเบกิบาน อย่าให้ขุ่นมวั ให้ดใูจของตนนี ่เราจะได้ 
บุญที่สุดก็เพราะจิตสงบวิเวก อย่าให้ศีลขาด ศีลด่างพร้อย เราจึงจะแน่ใจ  
ศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิ จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิ สมาธิมันเป็นเค้าเป็นมูลของ
ปัญญา ต่อกันไปนั่นแหละ
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เราเป็นผู ้มีความยินดีต่อความวิเวก ให้ตั้งใจ
ท�าความเพียรตลอดไตรมาสสามเดือน ต้นพรรษานี ้
ให้มันส�าเรจ็มรรคผลนพิพาน ครัน้ไม่ส�าเรจ็ในเดอืนแรก 
นี่ก็ตั้งอธิษฐานอีก เดือนท่ีสองให้ส�าเร็จ เดือนที่สอง 
ไม่ส�าเร็จก็เดือนที่สาม เอาวันปวารณาให้ส�าเร็จ
มรรคผลนิพพาน

พากันตั้งใจ พากันส�ารวมอินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ไม่ให้มีความยินดียินร้ายต่อรูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ให้พากันตั้งใจส�ารวม
ระวัง ตั้งใจท�าไป ละบาปอกุศล สพฺพปาปสฺส อกรณ�  
เพียรละบาปทั้งหลายทั้งปวงในสันดาน กุสลสฺสู 
ปสมฺปทา ตั้งใจท�าความดีตลอดไตรมาสสามเดือนให้
บริบรูณ์ ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง อนันีแ้หละพระพทุธเจ้า
ว่าท�ากุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท สจิตฺต- 
ปริโยทปน� เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะฝึกฝนใจของตน  
สั่งสอนใจของตน อย่าไปดูแคลนคนอื่น ให้ดูแลจิตใจ 
ของตน อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น ให้เพ่งดูตน คนอื่นเขาดี 
ก็ดีเขา เขาชั่วก็ชั่วเขา จิตใจของเราเป็นอย่างไร มัวแต่
เพ่งโทษคนอืน่อยู่ มวัดคูนอืน่อยู่ มนัเป็นบาปเป็นกรรม 
ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน ช�าระจติใจของตนให้
บริสทุธิผ์ดุผ่อง ไม่ให้เกาะเกีย่วอารมณ์ ไม่ให้ท่องเทีย่ว
ไปตามอารมณ์ ไม่เพ่งโทษผู้ใด ช�าระจิตใจของตน
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ม -

เดินจงกรม

การท�าสมาธิภาวนานั้น บางทีท�ายังไงใจมัน 
ก็แข็งๆ อยู่อย่างนั้น ท�าสมาธิไม่ลง ท�ายังไงก็ไม่ลง  
ท�าไปๆ มนัไม่สงบ บอกมนัว่า เจ้าเป็นผีนรกว่ิงขึน้จาก
อเวจ ีจงึแขง็กระด้างเพราะไฟเผา ไล่ให้มนัลงไปจม 
อเวจีอีก อย่าให้มันขึ้นมาอีก ให้อเวจีเผาต้มมันอีก  
ด่าอกี แล้วกล็งนอน พอเช้ามากไ็ปถ่ายโถนล้างกระโถน 
ปฏิบัติท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์ลุกขึ้นมาว่า

“ท่านขาว คนเป็นผู้ประเสริฐอยู ่ มาด่าตน
เฮ็ดหยังให้ลงนรกอเวจียังไงนี่  ประจานตนนี่  
ท่านประกอบกิจอยู่อย่างนี้แล้ว หนักเข้าล่ะฆ่าตัว
ตายหนา ครั้นฆ่าตนตายแล้วนับชาติไม่ได้หนา  
ที่ฆ่ากันอยู่นี้ ไม่มีพ้นทุกข์แล้ว ความที่โกรธนี่ หนัก
เข้าๆ ก็เลยฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายแล้วก็ห้าร้อยชาติ
ไปเทีย่วเอาภพเอาชาต ิท�าเวรผกูเวรกัน ฆ่าตวัตาย 
อย่างนั้นแหละ อย่าไปท�าอีกเทียว ตนบริสุทธิ์  
อย่าไปท้าตนอย่างนั้นอย่างนี้”

ท่านพระอาจารย์มัน่นัน้ ใครนกึอย่างใด ท�าอย่างใด  
ท่านรู้หมด ท่านก็อยู่กุฏิโน่นแน่ะ

แต่มันก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละ ขึ้นอยู่บนดอยของ
พวกมเูซอ มนักม็แีต่เสอืใหญ่ๆ ลายพาดกลอน เดนิอยู่ 
กลางคืน ให ้เสือมันมากินมึงเสีย มึงเป ็นหยัง  
มึงหยาบแท้ มึงแข็งแท้ เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิ  
น่ังจิตมันก็ไม่ลง ก็เลยนอนหลับไป ปรากฏว่ามารดา 
มาน่ังอยู่ น่ังข้างๆ มูเซอมันมาจากไร่มัน มีผักหลาย 
มันจะเอาผักไปบ้านมัน มารดาก็ถามมันว่า “ขาวนี่ 
ท�ายงัไงถงึจะเป็นหนอ” มนัตอบว่า “ไม่ยาก ไม่ยากดอก  
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เอาของอ่อนให้กินเน้อ อย่าไปให้กินของแขง็ ถ้ากินของแขง็แล้วไม่เป็น ครัน้กิน 
ของอ่อนละเป็น” แม่กเ็ลยว่าไม่เข้าใจของอ่อนของแข็ง แม่ก็เอิน้ถามอกีว่า “ของอ่อน 
นีม้นัอะไรหนอ” มันว่า “เอาสาหร่ายซิมาให้กิน”

ก็ลุกขึ้นมาน่ังสมาธิ เร่ิมต้นพิจารณา พิจารณาของแข็งก่อน อะไรหนอมันว่า
ของแขง็ มูเซอมนัว่าอะไรเป็นของแข็ง พจิารณาไปๆ มาๆ “ความขีโ้กรธ” อนันัน้แหละ 
ของแขง็ อ่อนล่ะ มนัว่าให้เอาของอ่อนมากนิ อ่อนอะไร พจิารณาไปๆ มาๆ “เมตตา”  
ได้ความแล้ว เมตตา

ตั้งแต่นั้นมาก็แผ่เมตตาไปทั่วทิศานุทิศ แผ่ไปหมดสัตว์ทั้งหลาย แผ่เมตตาไป 
ความโกรธนั้นอ่อนลงๆ ความโกรธไม่ค่อยท�า จิตไม่แข็งแล้ว จิตอ่อนแล้ว จิตอ่อน
มันควรแก่การงานทั้งนั้นแหละ จะท�าอะไรมันก็ควรแก่การงาน จะพิจารณาอะไร 
มนักเ็หมาะ จติอ่อน หมายความว่า จติเบา จติว่าง เราภาวนา นีก่อ็บรมจตินีแ่หละ 
ต้องการให้จิตอยู่ ครั้นจิตอยู่แล้วมันจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้น จิตเดิมมันเป็นของสว่าง 
เป็นของเลือ่มประภสัสร แต่อาศยัอาคนัตกุะกิเลส มนัจรเข้ามาปกคลมุรดัรงึให้ขุ่นมวั  
เร่าร้อน อาคนัตกุะกิเลสกไ็ม่อืน่ไม่ไกลดอก มนัไม่พ้นนวิรณ์ธรรมทัง้ห้า กามฉนัทะ  
พยาบาท ถีนมิทธะ อุททัจจะกุกุจจะ วิจิกิจฉา นี่หละ เมื่ออารมณ์เหล่านี้ไม่เข้า
ครอบง�าแล้ว จตินีม้นักอ่็อน จติสว่างไสว ควรแก่การงาน การงานทีพ่จิารณามนัเป็น 
แสงสว่างขึน้ นวิรณ์นีม้นัมาปกคลมุหุ้มห่อให้จติเศร้าหมอง ขุ่นมวั มดืด�า ให้จติร้อน
เป็นไฟขึ้น

(มีผู้ถามถึงการแก้ความง่วง)

เมื่อถีนมิทธะ ความง่วงเข้าครอบง�า ให้มองดูดวงดาว มองขึ้นไปดูอากาศ หรือ
ถ้าไม่ยังงั้นก็ให้นึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือคุณความดีของ
เราอย่างหนึ่งที่เราได้บ�าเพ็ญมา เมื่อระลึกแล้วมันมีความดีใจที่ได้ท�ามา มันก็หาย
ง่วงเหงาหาวนอน ให้แผ่เมตตาเรื่อยๆ มันเป็นที่จิตเรานั่นแหละ เป็นเพราะอารมณ์ 
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มายุยงให้จิตผูกจิต เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้ช�าระ
อินทรีย์ทั้งหลาย ไม่ให้ยินดียินร้ายในสัมผัสทั้งหลาย ท�าจติให้เป็นกลางต่ออารมณ์
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เรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะจริตของแต่ละบุคคล นิสัยมันต่างกัน พระพุทธเจ้า 
กบ็อกไว้หมดละ จรติของคนทีม่รีาคะมาก ให้อาศยัพจิารณาอสภุะอสภุงั ให้เหน็
ความเปื่อยเน่า จะอิดหนาระอาใจ เบื่อหน่าย ถอนจากความก�าหนัดได้ แก้โทสะ  
ให้มีเมตตา แผ่เมตตาบ่อยๆ มากๆ ยืน เดิน นั่ง นอน มันก็อ่อนลงเอง แก้โมหะ 
ความหลง ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองช�าระจิต

(มีผู้ถามว่า ท่านเดินอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร)

ฉันแล้วก็ไปเดิน มีนั่งบ้าง หกชั่วโมง ตอนบ่ายไปเดินอีก จนสี่ชั่วโมงจึงมา 
ปัดกวาด ตักน�้า ท�าข้อวัตร แล้วก็กลับมาเดินอีกสามสี่ชั่วโมง แล้วจึงขึ้นมานั่ง

อานิสงส์ของการเดินจงกรมมี

(๑) เดินทางบ่มีเจ็บแข้งเจ็บขา
(๒) ท�าให้อาหารย่อย
(๓) ท�าให้เลือดลมเดินสะดวก
(๔) เวลาเดินจงกรมไปๆ มาๆ จิตจะลงเป็นสมาธไิด้ สมาธิของผู้นั้นไม่เสื่อม
(๕) เทพยดาถือพานดอกไม้มาสาธุๆ มาอนุโมทนา

นี่เป็นอานิสงส์ของการเดินจงกรม บางวันเมื่อคร้ังอยู่กุฏิเก่าตรงข้างเจดีย์ 
อาตมาเดนิจงกรม มนัหอมๆ หมด ทัว่หมด หอมอหิยงันี ่มนัไม่เหมอืนดอกไม้บ้านเรา  
มันแม่นเทพยดามาอนุโมทนา ถือพานดอกไม้มาอนุโมทนา

เรื่องเดินนี่มันเป็นเรื่องหัดสติ จะใช้นึกพุทโธไปพร้อมกันกับเท้าที่ก้าวไปก็ได้ 
ยังไงก็ได้ อย่าให้จิตมันออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งอดีตและอนาคต ให้อยู่ที่จิต
เท่านั้น อาตมาก�าหนดพุทโธๆ อยู่ทีจ่ิต เท้าก็เดินไป ก�าหนดอยู่ทีจ่ิต ไม่ให้เกี่ยวข้อง
กับอารมณ์ใดๆ ส่วนทางเดินจงกรม ก็ไม่เลือกทิศทาง ได้หมด แล้วแต่มันจ�าเป็นใน
ที่เหมาะสม เดนิไปเพื่อแก้ทุกขเวทนา

ท่านอาจารย์มั่นท่านว่า ให้เดินตัดกระแสของโลก จากทิศตะวันออกไป
ตะวนัตก ท่านว่าตดักระแสของสมทุยั ให้ตดักระแส แต่ถ้ามนัจ�าเป็น มนัยงัไม่มี
บ่อนที่เหมาะสมก็ไม่เป็นไร เดินมันไปอย่างนั้นเพื่อแก้ทุกขเวทนาดอก
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      - สมณธรรม -

การละบาป

ถ้าเราเป็นผู ้ตั้งใจท�า ละบาป อกุศล เมื่อเกิด
ขึ้นในสันดาน ท ่านก็ว ่า สพฺพปาปสฺส อกรณ�  
เพียรละบาปทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้เกิดข้ึนในสันดาน  
กุสลสฺสูปสมฺปทา เมื่อตั้งใจอธิษฐานก็ให้ท�าความดี 
ตลอดไตรมาส ๓ เดือน ให้มันบริบูรณ์ อย่าให้ขาดตก
บกพร่อง องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงตรสัว่า  
สมาทานเอาบุญเอากุศล ให้เอาศีลทานเบื้องต้น  
อย่าประมาท สจติตฺปรโิยทปน� เป็นผู้มสีตสิมัปชญัญะ  
ฝึกฝนจิตใจของตน ส่ังสอนจิตใจของตน อย่าไป
ดูแคลนคนอื่น อย่าไปโทษคนอ่ืน ให้โทษตนนี้ให้ดี  
จิตใจของตนนี้ให้มันละพยศอันร้าย อย่าเพิ่งไปโทษ 
คนอืน่ คนอืน่เขาดกีด็เีขา คนอืน่เขาชัว่กช็ัว่เขา จติใจของ
เรามันเป็นยังไง ไปโทษคนอื่นนี้มันเป็นบาปเป็นกรรม  
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมใส่ตน ช�าระจิตใจของตน 
ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่ให้ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์  
ไปผูกกรรมผูกเวรผู้ใด อย่าเพิ่งให้โทษผู้ใด ช�าระจิตใจ
ของตนให้สะอาด 

ปุพฺพณฺเห กาเยน สุจริต�  จรติ ,  วาจาย  
สุจรติ� จรติ, มนสา สจุรติ� จรติ, ปพุพฺณเฺห ตอนเช้า 
ตื่นขึ้นมามีสติประจ�าอยู่ในกายในจิตของตน ให้คาด
ความผิดของตน มีสติระวังกายให้บริสุทธิ์ ระวังวาจา
ให้บริสุทธิ์ ระวังใจให้บริสุทธิ์ อย่าเพิ่งให้โทษผู้อื่น  
อย่าให้มันคิดไปในทางบาป มชฺฌนฺติโก กลางวันมา
ก็มีสติประจ�าใจ กาเยน สุจริต� จรติ วาจาย สุจริต� 
จรติ มนสา สุจริต� จรติฯ กลางวันมาก็ดูกายของตน  
ดูวาจาของตน ดูจิตของตน ไม่ให้มีโทษ สายณฺเห  

(แสดงแก่พระภิกษุที่บวชใหม่)
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การท�ามา ระวงัมสีตปิระจ�าใจ ระวงักาย ระวงัวาจา ระวงัใจ ของตนให้บรสิทุธิ ์อนันีแ้หละ 
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ท�าความบริสุทธิ์หมดจดแก่ตนแล้ว ไม่มีความเศร้าหมองแล้ว จิตใจ 
ก็ผุดผ่องเบิกบาน ไม่โศกเศร้า จิตใจมันสบาย ดูโทษของตนไม่มี จิตใจมันก็ดีใจ  
มีความเบิกบาน ร่าเริง มันก็มีแต่ความสว่างไสว ความสว่างไสวนี้ไปท�าให้จิตว่าง 
จิตวาง ไม่ยึดว่าตัวของกู กูเป็นผู้หญิง กูเป็นผู้ชาย กูเป็นภิกษุ กูเป็นสามเณร ไม่มี
ใครว่า มันว่าง มันวาง น่ันแหละ ความวาง ความว่าง นั้นท�าให้มีเกิด มีเกิดขึ้น 
เป็นว่า พระนิพพาน มีแต่ความสุข มีแต่ความรู้อย่างเดียว รู้มีตนมีตัว รู้สว่างไสว 

หัดสติให้ช�านิช�านาญ ต้องหัดสติให้ร่าเริง ตลอดถึงการยืน เดิน นั่ง นอน ก็เป็น
ภาวนา พากันท�าสมาธจิิตเป็นสมาธิ ให้มีสติให้รู้สึก พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  เย เกจิ  
กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อุปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส�  
ธมฺมาน� อคคฺมกขฺายตตีฯิ กศุลมลูทัง้หลายทีต่ัง้อยู่ได้ เกิดขึน้ได้ กเ็พราะเป็นผู้มสีติ
ก�ากบัอยู่ กศุลมลูมนัจะบรบิรูณ์ข้ึนได้จะต้องเป็นผู้มสีตกิ�ากบัอยู่ เมือ่มสีตแิล้ว จติพ้น
จากไตรวฏั น่ันแหละ แล้วกใ็ห้สมาทานเอา ศลี สมาธ ิเป็นผู้มสีตอิยู่ รกัษากาย วาจา ใจ  
ของตนอยู่ อธิสีลสิกขา สมาทาเน ให้สมาทานเอา ให้เป็นอธิจิต ซึ่งเป็นหนึ่ง  
อธิจิตตสิกขา สมาทาเน ให้มีสติรักษาจิตของตนให้เป็นอธิจิต ความเป็นใหญ่  
อธิปัญญาสิกขา สมาทาเน ให้ตั้งใจสมาทานปัญญาให้มันรู้เท่าสังขาร ให้รู้เท่า 
ความเกิดขึ้น ความดับไป ความตั้งอยู่ดับไป เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เป็นของ 
ไม่แน่นอน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่สัตว์ เป็นเครื่องอาศัยให้เป็น
ร่างกาย เป็นของใช้ จิตเป็นผู้ใช้ จิตเป็นนายผู้ใช้กายให้มันท�าบาป ใชก้ายให้มัน
ท�าบุญ ใช้กายให้มันนั่งสมาธ ิให้มันเห็นว่ากายนี้เป็นของกลาง ไม่ใช่ตัวเรา ตัวเรา 
ไม่เห็นจิตผู้รู้ ผู้ระลึก ผู้ปรุงแต่ง นั้นว่า เรานั่นแหละ จิตไม่มีตัว จิตเป็นตัวหนึ่งนั้น  
ก้อนดิน น�้า ไฟ ลม อันส�าคัญ กินแล้วหายใจ ไม่ได้ตายจากแผ่นดิน ให้เราพิจารณา 
มันไม่อยู่นาน เรียกว่า ตายแล้ว ตายวันนี้ เดี๋ยวนี้ ให้มันเกิดความสังเวช สลดใจ  
มันตาย 
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ให้พากนัตัง้ใจท�าความเพยีร สิน้ไตรมาส ๓ เดอืน ให้มนัได้บญุกศุล ให้สมบรูณ์
บริบูรณ์ อย่าให้มันเสียไป อย่าให้กาลกินเรา อย่าให้เวลากินเรา วัน คืน ปี เดือน 
ล่วงไปๆ อย่าให้มันล่วงไปแต่ วัน คืน ปี  เดือน ชีวิตความเป็น ไม่ใช่มันจะล่วงไป
แต่ วนั เดอืน ปี ชวีติความเป็นอยู่ของเราทีล่่วงไป ล่วงไปทกุขณะลมหายใจเข้าออก  
ให้รีบท�าความดีเสีย เมื่อความตายมาถึงแล้ว มันจะไม่มีความหวาดหวั่นไหว  
ไม่เสียอกเสียใจ เมื่อท�าความดีแลว้ ตายก็ตายเถิด ไม่ต้องร้อน เมื่อตายไม่ได้ท�า 
คุณความดีแล้วมันกินแหนง เมื่อภายหลังให้จิตเศร้าหมอง กินแหนงแล้วจิต 
ก็เศร้าหมอง จิตเศร้าหมองแล้วก็ทุคติวิบากเป็นทางไป มีนรก เปรต อสุรกาย  
สัตว์เดรัจฉาน แล้วแต่กรรม
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สีลานุสสติ

มีผู้ถามท่านว่า การปฏิบัตินี้ถ้าบริกรรมไม่สงบ  
จะพิจารณาอย่างเดียวได้ไหม หรือต้องให้จิตสงบ
ก่อนจงึพิจารณา ท่านก็สอนดังต่อไปนี้

อนัหนึง่สมถะ อนัหนึง่วปัิสสนา มนัถกูกบัจรติอนัใด  
การภาวนามันสบาย ก็ให้เอาอันนั้น ถ้ามันถูกกับจริต
ก็สงบสบาย ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่น จิตรวมอยู่ นั่นแหละ 
มันถูกนิสยั ครั้นมันไม่ถูกนิสยัแล้ว นึกพุทโธหรืออันใด
มันก็ฟุ้งซ่าน หายใจยาก หายใจฝืดเคือง หมายความ
ว่ามันไม่ถูกจริตของตน อันใดมันถูกจริตมันก็สบายใจ 
ใจสว่าง จติไม่ฟุ้งซ่าน 

เบือ้งต้น ใครเอาอนัใดกต้็องเอาอนันัน้เสยีก่อน 
พจิารณาอาการสามสบิสอง นีเ่รยีกว่า วปัิสสนา เรยีก
ว่าค้นคว้า เมื่อเราบริกรรมพุทโธหรืออะไรก็ตาม 
บริกรรมแล้วมันไม่สงบ เราก็ต้องค้นคว้าหาอุบาย  
มนัเป็นการอบรมกัน มนัเป็นเรือ่งปัญญา จติไม่สงบ
เรากต้็องพจิารณาให้มนัสงบ มนัไม่สงบแล้วมนัก็ไป
ทีอ่ืน่ ไปสู่อารมณ์ภายนอกทีอ่ืน่ เรากต้็องเอามนัมา 
ปลอบโยนมนั ค้นคว้าให้มนัพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน 
หนงั ไปสดุตลอด ให้มนัครบถงึอาการ ๓๒ ใช้สญัญา 
ค้นไป ค้นไป ไม่ให้มันไปที่อื่น ค้นไปบางทีมันลง 
ความเหน็ตามเรือ่งปัญญา เราค้นไปว่าไป มนัมคีวาม
เห็นตามแล้วมันก็สังเวชสลดใจ จิตมันจะสงบลง  
ต้องเอาอย่างนั้นเสียก่อน แล้วจึงพัก เอาอย่างนี้ 
ต่างฝ่ายต่างอบรมกนั สมาธอิบรมปัญญาให้เกิด ปัญญา 
อบรมสมาธิให้เกิด ปัญญาล้อมรอบมันแล้วมันไป
ไม่ได้ มนัไปไม่ได้มนักล็ง เรยีกว่าปัญญาอบรมมนั
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สีลานสุสต ิบรกิรรมสลีานสุสต ิโดยระลกึในอนสุสต ิ๑๐ นีอ่นัหนึง่ พระพทุธเจ้า
ว่ากรรมฐานมี ๔๐ อย่าง เลือกเอาอันหนึ่งอันใดที่ถูกกับจริตของเรา ถ้ามันถูก  
ใจเราก็สงบ ถ้าไม่ถูก มันก็ไม่สงบ ก็เลือกเอาใหม่ เราบริกรรมแล้วใจสงบ สบาย  
ไม่ฟุ้งซ่าน ร�าคาญ นี่หมายความว่ามันถูกจริตของเรา อนุสสติ ๑๐ มี พุทธานุสสต ิ
ธมัมานสุสต ิสงัฆานสุสต ิสลีานสุสต ิจาคานสุสต ิเทวตานสุสต ิมรณสัสต ิกายคตาสติ  
อานาปานสติ อุปสมานุสสติระลึกถึงคุณพระนิพพาน

สีลานุสสติ มาระลึกถึงศีลของตน ถ้าเราปฏิบัติ เราก็ต้องรักษากาย วาจา ใจ 
ของเราดี เช้ามาเราก็มีสติรักษากายของเรา รักษาวาจาใจของเราดีอยู่ กลางวันมา
เราก็มีสติดี รักษากายวาจาใจของตนอยู่ พอค�่ามาเราก็มีสติรักษาอยู่ ไม่มีทุจริต  
มีแต่ความบริสุทธิ์ ระลึกไปอย่างนี้ บางทีใจมันจะดีตั้งแต่เรารักษาศีล ๕ ของเรามา  
ศีลของเราไม่มีด่างพร้อย ศีลของเราบริสุทธิ์ดี นั่นแหละ ยกมัน มันจะดีใจ  
ความน่ายินดีที่ว่ารักษาดีปานนั้น ความดี ยกย่องมัน บางทีมันดีใจ หมายความว่า 
จิตที่ควรยกย่องก็ยกย่องมัน จิตที่ควรข่มก็ข่มมัน มันดื้อหลายก็ข่มมัน จิตที่ควรข่ม 
คือมาใช้ปัญญาพิจารณา เกศา ผม โลมา ขน ให้มันเห็นเป็นของปฏิกูลของโสโครก 
นี่หมายความว่าข่มมัน ข่มไปนั่นแหละ เมื่อท�ายังงั้นมันยังว่าไม่ฟังแล้ว เราก็นึกถึง
ศีลของเรา บางทีมันถูกมันอาจจะสงบ มันมักยอมันชอบยอ ใครจะไม่มักยอไม่มี 
ยกย่องเข้ามันก็ดีใจ เป็นบุญลาภของเรา เราเกิดมาไม่เสียภพเสียชาติ เราตั้งใจ 
นับแต่รู้เดยีงสาขึน้มา เรารกัษาความสจุรติของเรา ศลีของเราไม่เศร้าหมอง ศลีของ
เราบริสุทธิ์ดี พิจารณาศีลของตน

ปุพฺพณฺหสมย� กาเยน สุจริต� จรติ, วาจาย สุจริต� จรติ, มนสา สุจริต� จรติ,  
ให้มีสติระลึกรักษากายของตนให้สะอาด รักษาวาจา รักษาใจ ของตนให้สะอาด

มชฺฌนฺติโก กาเยน สุจริต� จรติ, วาจาย สุจริต� จรติ, มนสา สุจริต� จรติ,  
ตรวจดูกายใจของตนให้บริสุทธิ์

ปจฺฉิมฺน� สายณฺหสมย� กาเยน สุจริต� จรติ, วาจาย สุจริต� จรติ, มนสา  
สุจริต� จรติ,ให้มันมีสุจริตธรรม เช้าก็ให้มีสติรักษาอยู่ รักษากายวาจาใจของตน 
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ให้สจุรติ บางทเีราพจิารณาไป เช้าเรากร็กัษาดอียู่ กลางวนัเรากร็กัษาดอียู่ ค�า่มาเรา
ก็รักษาดีอยู่ อันนี้ก็เป็นลาภของเรา เราไม่ปล่อยสติ เราไม่เผลอ รักษากายวาจาใจ 
ของเราอยู่ทุกขณะ ศีลของเราบริสุทธิ์ ไม่เศร้าหมอง มันพลาดเป็นอะไรมันตาย 
เราก็ไม่เสียที เรามีสุคติเป็นแน่ไม่ต้องสงสัย

พิจารณาไป เมื่อถูกมัน มันถูกใจมัน ยกย่องมัน มันก็สามารถจะมีความสงบ 
ลงได้ อันนี้เรียกว่า สีลานุสสติ ระลึกถึงศีลของตน บริกรรมว่า สีลานุสสติ  
แล้วพิจารณาศีลของตน เมื่อตั้งใจไว้อย่างนี้ ตั้งความสัตย์ไว้อย่างนี้ ถ้ามันผิดละก็ 
มันก็โกรธล่ะ

เมือ่อยู่แม่ป๋ัง อ�าเภอพร้าว ตืน่ขึน้มาตอนเช้าตัง้ความสตัย์ไว้ว่า เรารกัษากาย 
วาจา ใจ ของเราไม่ให้ผดิ ไม่ให้จติไปสู่อารมณ์ภายนอก ให้รกัษาจติอยู่นี ่ให้มนัรู้
กันอยู่น่ี กลางวนัเรากร็กัษากาย วาจา ใจ ของเรา ค�า่มาเราก็จะรกัษากาย วาจา ใจ  
ของเรา ตั้งความสัตย์ไว้แล้ว เราจะรักษาอย่างนี้ไว้จนตลอดวันตายตลอดชีวิต  
เอาไปเอามา กลางวันเดินไปเดินมา มันก็ลืมความสัตย์แล้ว มันไปที่ไหน สติ
ไม่ทันมัน มันเลยออกไปแล้ว ไปสู่อารมณ์ภายนอก มันคิดไปล่ะ สติไม่ทันมัน 

ทีนี้จ�าเอาไว ้ เรื่องข้อวัตรให้เรียบร้อย ไม่ให้มีความสงสัยเรื่องข้อวัตร  
เทกระโถน ปัดตาดเสรจ็ ท�าอะไรบรสิทุธิห์มด ทนีีม้นัโกรธแล้ว ท�าอย่างไรมนัก็
โกรธ มีแต่แข็งอยู่อย่างนั้น ใจน่ะ เอ ท�ายังไง เดินจงกรม เดินวิบ มันก็แข็งอยู่ 
อย่างนั้น มีแต่โกรธมีแต่แค้น เลยกลับขึ้นกุฏิ รีบกลับขึ้นไปไหว้พระท�าวัตร 
ท�าวตัรแล้วก็นัง่บรกิรรมก�าหนด มแีต่โกรธแต่เคยีด เอ มนัเป็นอะไรนีห่อื มนัจงึ 
มาแข็งอยู่อย่างนี้ ว่าที่ไหนมันมีแต่แข็งแต่โกรธ มันผิดอะไรนี่ หือ

ตรวจด ูเช้ามาเราตืน่ขึน้เราได้ตัง้ใจไว้แล้วว่าจะรกัษากาย วาจา ใจ ของเรานี่
ให้บรสุิทธิ ์กลางวนักด็ ีพลบค�า่มากด็ ีเราตัง้ใจจะรกัษาตรวจดใูจของเรา ผดิอะไร 
ตรวจดไูม่ม ีวาจาของเราได้พดูกบัใครผดิอะไร ไม่ม ีใจมาฆ่าหมอนีเ่สยีแล้ว หอื  
คิดอะไร อ้อ มันให้คิดไปตามอารมณ์ อันนั้นปรุงอันนี้ไปแล้ว แน่ มันเป็นแต่ใจ
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นี่แหละ มันเป็นที่ใจนี่แหละ เลยม้างสมาธิออก ม้างแล้วก็กราบลง ท�าวัตรอีก 
แล้วกราบลงว่า 

กาเยน วาจาย ว เจตสา วา, พุทฺเธ กุกมฺม� ปกต� มยา ย�. บาปชั่วร้ายอันใด 
ทีข้่าพเจ้าได้ล่วงในพระพทุธเจ้าด้วยกาย วาจา ใจ บาปอนัน่าเกลียดอนัพระพุทธเจ้า
ติเตียน ข้าพเจ้าล่วงแล้ว พุทโธ ปฏิคฺคณฺหตุ ขอพระพุทธเจ้าจงอดโทษให้ข้าพเจ้า
ด้วยเถิด อจฺจยนฺต� กาลญฺตเร ส�วริตุ� ว พุทฺเธ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะ
ส�ารวมต่อไปจนวันตาย

มา วรรคธรรม ก็ว่าอย่างเดียวกัน ข้าพเจ้าได้ผิดในพระธรรม ขอพระธรรม 
จงอดโทษให้ ข้าพเจ้าจะส�ารวมในพระธรรมตลอดวันตาย

วรรคสงฆ์ ก็เหมือนกัน ข้าพเจ้าจะส�ารวมต่อไปจนวันตายตั้งแต่บัดนี้ไป  
ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จงอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถดิ

สบายใจ ใจไม่แข็ง สบายใจ ดีใจ พอบ่าย ๓ คืนกลับ ......(เทปเสีย)

มันจงึสมกบัทีม่าว่า ภกิขฺโุน สตตฺนนฺ� โพชฌฺงคฺาน�  สตคิอือะไร เอ อย่างนีซ้ ิภกิษุ  
ได้พูดความสัตย์ความจริงไว้แล้ว ต้องมีสต ิสัตตะ ก็คือมีสติ อย่างนี้ได้ชื่อว่า ผู้ท�า
สติสัมโพชฌงค์ ๗ ให้เกิดข้ึน ตั้งแต่น้ันมาก็ส�ารวมระวังไม่ให้มันคิดไปภายนอก 
เวลานั่งสมาธิมันก็ไป ไปภายนอกน่ันแหละ มันฉีกไปไม่รู ้แล้วมันก็ตั้งส�ารวมดี  
เวลาท�าเรากต็ัง้ไว้ยงังัน้ เราจะไม่คดิ เดีย๋วนีห้น้าทีเ่รานัง่ภาวนา งานของเราจ�าเพาะเรา  
ไม่ใช่งานคนอื่น งานของคนอื่นเราท�าแล้ว กลางวันเราท�าแล้ว บัดนี้เรานั่งจ�าเพาะ
ของเรา งานของเรา เราต้องไม่คิดไปเรื่องอื่นของคนอื่น ถ้าเราคิด ก็คิดอยู่ที่กายนี่ 
ให้มีสติประจ�าใจอยู่นี่ แล้วเราก็เอาปัญญานั่นแหละ ถ้าเรานั่งมันไม่ลงไม่รวม เราก็
เอาปัญญานั่นแหละล้อมมันเข้า ไม่ให้มันไป

หรอืจะเอาอย่างนีก้ไ็ด้ ให้พจิารณา มนักบ็รกิรรมเหมอืนกนันัน่แหละ เกสา ผม, 
โลมา ขน, นขา เล็บ, ทนฺตา ฟัน, ตโจ หนัง, ม�ส� เนื้อ, นหารู เอ็น, อฏฺฐิ กระดูก,  
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อฏฺฐิมิญฺชัง เยื่อในกระดูก, วกฺก� ม้าม, หทย� หัวใจ, ยกน� ตับ, กิโลมก� พังผืด,  
ปิหก� ไต, ปปฺผาส� ปอด, อนฺต� ไส้ใหญ่, อนฺตคุณ� ไส้น้อย, อุทริย� อาหารใหม,่  
กรีส� อาหารเก่า, มตฺถเก มตฺถลุงฺค� เยื่อในสมอง, ปิตฺต� น�้าดี, เสมฺห� น�้าเสลด,  
ปุพฺโพ น�า้เหลือง, โลหิต� น�้าเลือด, เสโท น�้าเหงื่อ, เมโท น�้ามันข้น, อสฺสุ น�้าตา,  
วสา น�า้มันเหลว, เขโฬ น�า้ลาย, สิงฺฆาณิกา น�้ามูก, ลสิกา น�้าไขข้อ, มุตฺต� น�้ามูตร  
อาการสามสิบสอง เอามันอยู่น่ันแหละ เดินจงกรมก็ตาม นั่งอยู่ก็ตาม เอามันอยู่ 
น่ันแหละ ให้มนัไปไม่ได้ ให้มสีตปิระจ�า ไปไม่ได้ นีแ่หละอาตมาท�าอย่างนี ้เอาอาการ 
๓๒ บริกรรมอยู่อย่างนี้ เอาจนมันขาดจากอารมณ์ ไม่เกี่ยวกับอารมณ์ เอาให้มัน
อยู่กับอารมณ์ เอาให้มันอยู่กับ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้มันขาดจากอารมณ์ วันใด 
เดอืนใด กเ็อามนัพจิารณา เอาปัญญาพจิารณา กปั็ญญาโลกยี์นัน่แหละ สญัญาเรา
จ�าได้ จ�าแบบจ�าแผน ได้ยนิได้ฟังมา เอามนันีแ่หละค้นคว้าพิจารณารอบๆ ไปเรือ่ยๆ  
จนไปไม่ได ้ถูกที่มัน ตีมัน มันก็กลัวแล้ว กลัวแล้วมันจะสดชื่นขึ้น ที่ไหนมันจะเจ็บ 
ต้องตีมัน จิตมันก็เหมือนกันกับวอก ให้มีสติบังคับจิต เราภาวนาเราก็ต้องมีสติ 
นั่นแหละ ต้องคุมจิตไม่ให้มันไป ให้มันอยู่กับที่

จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห� ผู ้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานดีแล้ว จิตน�าสุขมาให้  
ผู้ที่ควบคุมจิตของตนทรมานจิตให้ดีแล้ว จิตเบิกบาน มันสงบแล้ว มีความสุข  
จติสว่างไสว จติสว่างไสวมนัจะมปัีญญา ปัญญากม็นันัน่แหละ อยู่ทีด่วงจตินัน่แหละ 
จิตเมื่อมันคลุกคลีกับอารมณ์ เอาอารมณ์เข้ามาครอบง�าดวงจติแล้ว จนมันเงยคอ
ขึ้นไม่ได้ มันก็ไม่เห็นแล้ว มืด ต่อเมื่อเราช�าระสิ่งเหล่านี้ได้ จิตมันสงบแล้ว จิตมันตั้ง 
ไม่ได้ อารมณ์ทบัมนั มนัไม่สงบ ตัง้ไม่ได้ ต่อมามนัมปัีญญาล้อมรอบ  เอาสิง่เหล่านัน้  
ธรรมเหล่านั้น รูป รส กลิ่น เสียง เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ์ มันไม่เอาเข้ามาปรุงใจ 
ไม่เข้ามาปรงุใจแล้วหมายความว่าใจบรสิทุธิ ์ใจบรสิทุธิแ์ล้วกส็งบตัง้มัน่ หมายความ
ว่าลืมตาขึ้นได้ มันก็เห็นเท่านั้นแหละ มันนั่นแหละเป็นปัญญาเพราะมันเห็น จิตตั้ง 
ไม่ได้ ไม่สงบ เพราะไม่มกี�าลงั จติสงบตัง้ได้แล้ว ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนแล้ว กระแส
มันจึงพุ่งขึ้นมา เรียกว่าปัญญาเห็นหมด แล้วก็ค้นคว้าเข้าไปอีก
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โอวาทของพระพุทธเจ้าว่า สพฺพปาปสฺส อกรณ�  กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺต
ปริโยทปน� เอต� พุทฺธานสาสน�ฯ บาปทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลาย ไม่ให้มันเข้ามา 
สพพฺปาปสสฺ อกรณ� เป็นเครือ่งงดเว้นจากความชัว่ทกุสิง่ทกุอย่าง ทัง้ กาย วาจา ใจ 
กุสลสฺสูปสมปฺทา สิง่เป็นประโยชน์ สิง่ทีท่�าจติให้บรสิทุธิผ์ดุผ่อง อะไรกต็าม คณุงาม 
ความดทีีป่ระกอบข้ึน ทานกต็าม ศลีกต็าม ศลี ๕ ศลี ๘ กต็าม การได้ฟังเทศน์ฟังธรรม  
การนั่งสมาธิก็ตาม ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขวนขวายท�าให้กุศลเกิดข้ึน กุศลที่ยังไม่เกิดให้ 
เกิดขึน้ ทีเ่กิดขึน้แล้วรกัษาให้มนัเจรญิเตม็เป่ียม บาปทีเ่กิดข้ึนแล้ว เพียรประหารเสยี  
บาปท่ียงัไม่ทนัเกิด มสีตริะวงัไม่ให้มนัเกิดขึน้ จติมคีวามเศร้าหมอง กเ็ป็นการอบรมจติ 
อยู่ในเนื้อ ฝึกฝนทรมานจิต ให้มีสติท�าความดี อนูปวาโท ไม่ไปว่าร้ายคนอื่น  
สัตว์อื่น อนูปฆาโต ไม่ฆ่าคนอ่ืนและสัตว์อื่น ปาติโมกฺเข จ ส�วโร เป็นผู้ส�ารวม
อินทรีย์ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไม่มคีวามยนิดยีนิร้ายต่ออารมณ์ทัง้หลายทัง้ปวง  
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺม ึเป็นผู้รู้จักประมาณในภัต เรียกว่า ภัตตาหาร ความเสวย  
สิ่งที่ควรรับประทานจึงรับประทาน ส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สิ่งที่จะไม่ท�า 
ให้เสือ่ม บริโภคเข้าไปแล้วมนัท�าให้เกิดความเจรญิ เกิดความสขุ อย่างนีแ้หละจงึควร
บริโภคเข้าไป สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย ถ้าบริโภคเข้าไปแล้วท�าให้ร่างกาย
ช�ารุดทรดุโทรม หรอืท�าให้ร่างกายล�าบาก อนันีไ้ม่ควรบรโิภค เรยีกว่า มตตฺญญฺตุา 
จ ภตตฺสมฺ ึอาหาร หมายเอาอารมณ์ ไม่เอาอาหารทีเ่ราบรโิภคเข้าไปกถ็กู พจิารณา
อนัไหนมนัจะถกู จะพอยงัร่างกายให้เป็นไป ไม่ท�าให้เกิดโรค อนันีก้ส็�าคัญเหมอืนกบั 
อาหารที่เราบริโภคเข้าไป อาหารอารมณ์นั่นไม่ควรบริโภคสักอย่าง ควรบริโภค
เข้าไปแต่ธรรมารมณ์ คือธรรม คือใจ ควรบริโภคเข้าไป นอกจากนั้น รูป เสียง กลิ่น 
รส เครื่องสัมผัส ไม่ควรบริโภค สิ่งที่ควรบริโภคคือการรักษาให้มีสติ รักษาประจ�า 
บริโภคบ่อยๆ

กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พิจารณาภายในกายคือตนนี่แหละ พิจารณาให้ 
มันเห็นเป็นของปฏิกูล ของโสโครก มีสติพิจารณาภายนอกคือกายผู้อื่น อย่างนั้นก็ 
ทัง้กายในกายนอกอย่างเดยีวกนั ไม่ผดิกนั พระพทุธเจ้าจงึว่า อชฌฺตตฺ� วา ภายในกด็ี 
กล้็วนเป็นของปฏกิลูของโสโครกหมดทัง้นัน้ พหทิธฺา วา ภายนอกเป็นกายผู้อืน่ กเ็ป็น
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ของปฏิกูลโสโครกเหมือนกัน โอฬาริก� วา ส่วนหยาบก็ตาม สุขุม� วา ส่วนละเอียด
ก็ตาม ล้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หมดทั้งนั้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมดทั้งนั้น ประณีต
ก็ตาม เลวทรามก็ตาม ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ ให้พิจารณาเห็นอย่างนั้น สิ่งไหนที่ไกล
ก็ตามที่อยู่ใกล้ก็ตาม ก็ล้วนแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ พระพุทธเจ้าให้พจิารณาอย่างนี้  
อันนี้เรียกว่าพิจารณา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน อาตาปี คือ
ความเพียร มีสติสัมปชัญญะรู้รอบ เพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน พึงท�าให้อวชิชาและ
โทมนัสในโลกนี้พินาศเสีย 

พระพุทธเจ้าจึงให้พจิารณา สติปัฏฐาน ๔ คือ กายหนึ่ง ให้กายเป็นอารมณ์
ของสติ ให้สติพิจารณากาย จับอยู่ภายใน ไม่ให้มันหนีจากกาย พิจารณาเหมือนว่า 
ของปฏิกูลโสโครก ภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คน พิจารณาไป
อย่างนั้น หรือไม่อย่างนั้นให้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์ของสติ เวทนาเป็นสุข 
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เวทนาเป็นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เวทนาเฉยๆ เกิดขึ้นแล้ว 
ก็ดับไป ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ เวทนาเป็นตัวทุกข์ เราไม่ได้ทุกข์ เราไปยึดเอาเวทนา 
ทั้งหลายมันก็ทุกข์ ดวงจิตไม่ได้ทุกข์กับเวทนา เมื่ออย่างนั้นก็เอาจิต เอาใจ 
นี่แหละเป็นอารมณ์ของสติ เอาสติไปจับอยู่กับจิตนั่นนี่ให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ถ้าไม่พิจารณากาย เอาสติไปไว้กาย จับเอากาย ก็ต้องเอาเวทนาความเป็นทุกข์  
มแีต่ทกุข์นีแ่หละแสนทกุข์ ให้พจิารณาทกุข์จนใจเห็นชดัจรงิลงไป ท่านหมายความว่า  
ถ้าเห็นทุกข์ ก็ได้ชื่อว่าเห็นทุกขสัจ มันเป็นทุกขสัจ 

นั่นแหละเรื่องภาวนา เราต้องท�าการพิจารณาทุกครั้ง เราบริกรรมแล้วมัน 
ไม่สงบ เราจะพกัเสยีนอนเสยีนัน้ไม่ควร มนัต้องท�าไปพร้อม ต้องพจิารณา เรยีกว่า  
วปัิสสนาพร้อมกนั ท�าไปอยู่อย่างนัน้ทกุครัง้ ไม่ท�าอนัเดยีว มนัเป็นคู่กนั ให้เป็น 
คู่กันไป นั่งบริกรรมจะเอาอันไหนก็ตาม อันไหนมันถูกกับนิสัยของตนก็เอา  
ถ้ามนัไม่สงบแล้วกพ็จิารณาค้นคว้า พจิารณากายนีแ่หละ ไม่ต้องพจิารณาทีอ่ืน่  
แม่นหมดทั้งก้อนที่เราอาศัยอยู่นี่ แม่นก้อนธรรมหมดทั้งนั้น มันไม่อยู่ที่อื่น
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      - สมณธรรม -

ทุกขสัจจ์

ร่างกายที่อาศัยอยู่นี่ก็ดี มันเป็นของส�าหรับโลก
เหมอืนกันทกุคนน่ะแหละ สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรม 
ทัง้หลายไม่ใช่ของใคร กแ็ม่นร่างกายนีแ่หละ หมดก้อน
เท่านี ้เป็นตวัสมทุยั เป็นเหตใุห้ยดึถอื นัน่แหละ อสัสมิานะ  
คนถือเราว่าตัวตน น่ันแหละ อันน้ีแหละ ความมานะ 
นี่แหละคือความว่าเขาว่าเรา พระพุทธเจ้าว่าอัตภาพ
สงัขาร มันหลงสมมตุ ิท่านให้พจิารณาให้รู้ ให้รู้ทกุขสจัจ์

ทุกฺข� อริยสจฺจ� ปริญฺเญยฺยนฺติ เม ภิกฺขเว 
ทุกขสัจจ์ควรก�าหนดให้มันรู้

ทกฺุข� อรยิสจฺจ� ปรญิญฺาตนตฺ ิเม ภกิขฺเว  อันนีแ้หละ 
ให้ศกึษาหาเหตมุนั เส้นผมกท็กุขสจั ความเกิดเป็นหญงิ
เป็นชาย ว่าเขาว่าเรา อ้ายก้อนน้ีมันเกิดมาจากไหน  
ต้องสาวหาเหตมุนั มนัเกิดมาจากตณัหานีแ่หละ จงึให้ 
ถอนตัณหา ให้ละตัณหา ให้ละทิ้ง ให้สละ ครั้นมัน 
รู้จักแล้วมันก็จะละ

เรื่องทุกขสัจจ์นี้ให้มันรู้ พิจารณามันทั้งนอกทั้งใน 
หรอืจะออกพจิารณา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั อาการสาม
สิบสองน่ะ กระจายออกทุกๆ ส่วน แล้วมันเหลือเป็น 
คนไหม บ่มคีนแล้ว ก�าหนดออกไปๆ จนเหลอือายตนะ
ของมัน บัญญัติ ความสมมุติ สมมุติคือขันธ์ รูปขันธ์ 
เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วญิญาณขันธ์ 

รูปขันธ์ คือ ธาตุสี่ประชุมกันเป็นรูปขันธ์ ถ้ามีรูป 
ก็ มี เวทนาเกิดขึ้น ต ่อไปผัสสะมันต ่อกันเกิดขึ้น 
พระพุทธเจ้าไม่บอกให้พิจารณาไปอ่ืน ให้พิจารณา 
ที่นี่ หมดก้อนของเขาของเราน่ีแหละ แม่นก้อนธรรม 



232 

อย่าไปหาที่อื่น อย่าไปพิจารณาที่อื่น มันไปยึดไปสร้างไปเสีย มันจะเป็นเหตุให้
เจ้าของติดอยู่ ให้พิจารณาอันนี้ ทางจะไปพระนิพพานมีเท่านี้หละ 

ท่านแสดงไว้ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ก็เห็นกายนี่แหละ ให้พิจารณากาย 
นี่เป็นทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ ไปสู่ท่ีอันบรมสุข สุขอันเนรมิตใส่ตน อย่าไปหาที่อื่น 
พระพทุธเจ้าว่าแม่นอนันีห้ละ ให้มนัเหน็ นอนกอดอยู่แท้ๆ หมดทัง้วนั ถ้ามนัไปยดึตวั 
ยดึตนอยู่ มนัไม่ได้ไปพระนพิพานดอกล่ะ ว่าเขาว่าเราว่ากวู่ามงึเสยี พระพทุธเจ้าว่า 
อันนี้มาสมมุติว่าเป็นตัวตนเราหมดทั้งก้อน ให้พิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์  
ให้เหน็เป็นอนจิจงั ทกุขัง อนตัตา พจิารณาให้เหน็เป็นอสภุะอสภุงั ไม่ให้เหน็เป็นสภุะ  
ความงาม ความดี ความมั่นคง มันเห็นนี่แหละมันจึงเกิดนิพพิทา ความเบื่อหน่าย
ต่อร่างกาย เบื่อต่อความเป็นไปของมัน มันเกิดมาแล้ว มันก็มีความแก่คร�่าคร่า  
มพียาธเิบยีดเบยีน มมีรณะความตาย พลัดพรากจากกนั โสกะความโศกาพไิรร�าพนั  
มโีทมนสัความเสยีใจ ความคบัแค้นใจ ความขดัข้อง เมือ่เกิดมากเ็ป็นทกุข์ พจิารณา
ทุกขสัจจ์นี่ให้มันเห็นความจริง ความพลัดพราก ความประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก 
ที่ชอบใจก็เป็นทุกข์นี่  

เนื่องจากทุกข์ทั้งหลายมันมารวมอยู่ที่ขันธ์ทั้งห้า ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา 
ขันธ์ทัง้ห้าเป็นทีป่ระชมุรบัภาระของธรุะของหนกั ท่านว่าขนัธ์ทัง้ห้าเป็นภาระอนัหนกั 
เมื่อวางภาระแล้วก็เป็นสุขเท่านั้น คือวางร่างกายของตน ก็ให้พิจารณาเห็นทุกข์
นี่เสียก่อน พอเห็นทุกข์แล้วก็ให้สาวไป อันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มีกามตัณหา 
ความใคร่ในกิเลสกาม วัตถุกาม ความใคร่ก็คือความอยากเป็นอยากมีนั่นแล้ว  
อยากเป็นผู้ดีมีลาภมียศนั่นแหละ เรียกว่า ภวะ ความอยากเป็นอยากมีนั่น วิภวะ  
ความไม่ชอบ อารมณ์ทีไ่ม่ชอบ เรยีกว่าอนฏิฐารมณ์ อารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจ เกลยีดชงั 
ผมหงอก ฟันหัก เกลียดชังหนังหดเหี่ยวเป็นเกลียว ความเสื่อมของอายุของตน  
ความเสื่อมลาภ ยศ สรรเสริญ ทรัพย์ ครั้นเห็นอันนี้ก็เพียรละเพียรถอนมัน 
มันเป็นเพราะอันนี้ มันเป็นเพราะอยากนี่แล้ว ความอยากมันมาจากความโง่  
ความไม่เข้าใจ ความเป็นตนเป็นตัว นี่เรียกว่า อวิชชา เราคืออวิชชา
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พระพทุธเจ้าเปรยีบเหมอืนวชิชา เปรยีบเหมอืนผู้ก่อก�าหนดของทารก ทารกนัน่
เป็นทีรั่กของบดิามารดา มารดาเป็นผู้ท�านบุ�ารงุ ทารกกเ็ป็นสขุ คอืตณัหา ความรกัใคร่ 
ความชอบใจ เป็นผู้รักษาสนองความสุข ทารกก็เจริญข้ึน เจริญข้ึนไป คร้ันเห็น 
สิง่เหล่านี ้สิง่เหล่านีเ้ป็นเหตใุห้เกิดตณัหา กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา เหล่านี้ 
เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์ ตัณหานี่มันเกิดอยู่ที่ไหน มันตั้งอยู่ที่ไหน ต้องค้นหามัน  
น่ันแหละบ่อนมนัเกิด บ่อนมนัตัง้อยู่ บคุคลจะดบัตณัหาจะดบัทีไ่หน บคุคลจะละตณัหา 
ละที่ไหน จะดับตัณหา ดับท่ีไหน ตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนให้ดับที่นั่น โบราณเพิ่นว่า  
ไฟเกิดที่ไหน เอาน�้ามาราดที่นั่น ดับที่นั่น ไฟตัณหามันเกิดขึ้นที่ตน ดับนี่ ปล่อยนี่ 
วางนี่ เกิดขึ้นที่ไหนล่ะ ตัณหาที่เกิด เกิดขึ้นจากจักขุนั่นแหละ เกิดขึ้นที่โสตะ เกิดขึ้น 
ที่ฆานะ เกิดขึ้นที่ชิวหา เกิดขึ้นที่กาย เกิดขึ้นที่ใจ มันเกิดขึ้นที่นี่ก็ต้องดับที่นี่  
ต้องให้เห็นที่นี่ เกิดขึ้นที่ไหนอีก เกิดขึ้นที่รูป เกิดขึ้นที่เสียง เกิดขึ้นที่กลิ่น เกิดที่รส 
เกิดทีโ่ผฏฐพัพะ เกิดทีธ่รรมารมณ์ เกิดทีไ่หนอกี เกิดทีจ่กัขวุญิญาณ วญิญาณความรู้ 
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวญิญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เกิดขึ้นที่นี่

มันเกิดขึ้นนี่ มันมาจากสาเหตุไหน มันเกิดมาจากความกระทบ กระทบทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เวทนาเกิดขึ้นจากรูป จากจักขุสัมผัส ชิวหา
กระทบกับรส ชิวหาสัมผัสเกิดเวทนา กายเวทนา เกิดขึ้นจากสัมผัสทางกาย เวทนา
เกิดขึ้นทางมโน จากสัมผัสทางใจ ความน้อมนึกไปตามอารมณ์ ฮือ มันเกิดขึ้นที่นี่  
อยู่ที่นี่แหละ มันอยู่ตอนอายตนะ มันจะเกิดขึ้นต่อๆ ขึ้นไป รูปสัญญา โสตสัญญา 
คันธสัญญา ชิวหาสัญญา โผฏฐัพพสัญญา มโนสัญญา รูปสัญเจตนาเป็นทุกข์
ของโลก โสตสัญเจตนา คันธสัญเจตนา ชิวหสัญเจตนา กายสัญเจตนา โผฏฐัพพ-
สญัเจตนา ทีม่นัเกิดขึน้เพราะความสขุของรปู ของเสยีง ของกลิน่ ของรส รปูตณัหา 
เห็นรูปเกิดตัณหาขึ้น เป็นทุกข์ โสตตัณหา ฆานตัณหา ชิวหตัณหา โผฏฐัพพตัณหา  
มโนตัณหา ความกระทบของรูป ของเสียง ของกลิ่น ของรส ของโผฏฐัพพะ  
ของธรรมารมณ์ ยึดเอาล่ะ นี่แหละตัณหามันเกิดขึ้น

เรารู้จักบ่อนมันเกิด เราจะละอย่างไรล่ะ ถอนอย่างไรล่ะ รู้จักบ่อนมันเกิดแล้ว 
เมื่อมันเกิดขึ้นที่หู บุคคลจะดับตัณหา ดับที่ไหน ดับที่หู ที่ตา ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย  
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ทีใ่จ ดบัรูป ดบัตา ดบัห ูดบัจมกู ดบัลิน้ ดบัสมัผสั ดบัธรรมารมณ์ ต้องดบัอนันี ้ไม่ใช่
ดับอันอื่น เกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่น เกิดขึ้นที่นี่ เกิดขึ้นจากอายตนะภายใน เกิดขึ้นจาก
อายตนะภายนอก เกิดขึน้จากจกัขสุมัผสั โสตสมัผสั จากจกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ 
ฆานวญิญาณ ชวิหาวญิญาณ โผฏฐพัพะวญิญาณ มโนวญิญาณ ดบัทีน่ัน่ เว้าซือ่ๆ ว่า 
เกิดที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดับสนิทแล้ว ไม่มีความยินดียินร้ายต่อสิ่งทั้งปวง  
วางใจเป็นกลาง คร้ันท�าใจเป็นกลาง ไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวงแล้ว  
ใจได้ละวางแล้ว ตัดได้หมดแล้ว แจ้งประจักษ์ ดับสนิทแล้ว เราได้ท�าให้เกิด 
ให้มีแล้วซึ่งมัคคสมังคี ท�าให้มันแจ้ง มรรคมีองค์แปด ท�าให้แจ้งบริบูรณ์

จิตของเราเมื่ออบรมไปแล้วมันลง มันสงบ มันหมดเรื่องความเว้า อันนั้นแหละ
มันจงึรู้ว่าเราจะเอาสญัญานี ่เราเอาสญัญานีแ่หละพจิารณาร่างกายของเรา พจิารณา
ไปๆ มนัจงึจะเกิดญาณทศันะ ความรู้ความเหน็ตามความเป็นจรงิ มนัแจ้งประจกัษ์ 
เบือ้งต้นเรากพ็จิารณาใช้สญัญานัน่แหละ ท่านเจ้าคณุอบุาลท่ีานว่า มนัจะต้องเอา
โลกีย์นัน่มาใช้เสยีก่อน พระพทุธเจ้ากเ็อาโลกย์ีนีแ่หละใช้เสยีก่อน มนัจงึได้ส�าเรจ็
ถงึโลกุตระพอด ีโลกยีะเป็นเหต ุโลกยีะเป็นรากเป็นเค้า ค้นคว้าสงัขารร่างกาย ผม 
ขน เล็บ ฟัน หนัง ค้นคว้าพิจารณาไม่ให้ขาด ให้มีสติสัมปชัญญะประจ�า ให้มันรู้จิต  
มีราคะก็ให้มันรู้ หายราคะก็ให้มันรู้ เอาประจ�าอยู่นั่นแหละ จิตมีโทสะก็ให้มันรู้ 
จิตหายโทสะก็ให้มันรู้ หายโมหะก็ให้มันรู้ จิตหดหู่ก็ให้มันรู้ จิตผุดผ่องก็ให้มันรู้  
มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใด จิตเราเป็นสมาธิ ได้ฌาน ฌานอุปจาระ ฌานขณิกสมาธิ 
อุปจารสมาธ ิจิตเป็นรูปาวจรก็ให้รู้ จิตไม่เป็นก็ให้รู้ ให้มีฌาน จิตเป็นอิสระไม่เป็น
อิสระก็ให้รู้ จิตมีฌาน ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน ก็ให้มันรู้ จิตเป็น
สมาธิก็ให้มันรู้ จิตไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้ จิตอยู่ในภพในชาติ ยังไม่หลุดพ้นก็ให้มันรู้ 
จิตหลุดพ้นก็ให้มันรู้ ให้ก�าหนดจิต พิจารณาจิต เอาประจ�าอยู่อย่างนี้ มันก็บ่พ้น 
ไปได้ดอก

ครั้นเราตั้งใจอยู่แล้ว ได้หนึ่งเดือน สองเดือน บ่พอ ให้มันตายเสีย ปฐมฌาน  
ทุติยฌาน ตติยฌาน ให้รู้จัก ท�าความเพียรเอามันอยู่นั่นแหละ บทมันรู้มันจะรู้ปู๊น 
จตุตถฌานไปซือ่ๆ นู่น จะรู้เมือ่มนัสงบ มนับ่มต้ีนไม้ ภเูขา เถาวลัย์ ธรรมชาต ิภเูขา  
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ที่ไหนไม่มี มีแต่แผ่นดินกับครอบฟ้าจางปางอยู่ฮั่น อันนั้นแหละจิตมันรวม 
บริสุทธิ์แล้ว คร้ันมันเห็นอย่างนั้นแล้ว มันบ่มีคน บ่มีหยัง หมดสัญญาแล้ว  
อากาสานัญจายตนะ นี้เลยขึ้นไปบ่มี มันจะกลับมันจะเอากันอีก

อยู่บ้านผือไปมันทุกมื้อ ไปพรหมโลกนั่นแหละ ไปสวรรค์ก็ไปมื้อนั้นแหละ  
ไปมันทุกวัน อยากวันไหนก็ไปวันน้ันแหละ อันนี้มันสุดแต่คนแล้ว เห็นแจ้งชัด  
มันจะขึ้นไป ความทุกข์มันจะเห็นไม่มี เหมือนกันกับจุดตะเกียงเจ้าพายุ แดงโร่อยู่
ยังงั้นแหละ มันสงบลงไปแล้ว ไม่มีหยังแล้ว แต่เราไปเกิดแต่วิญญาณ มันก็บ่ดีแล้ว 
แล้วบ่เป็นหยัง บ่มีหยัง ว่ายังงั้นมันก็บ่ดีแล้ว มันต้องค้นคว้า จิตเราสงบ มันสงบ
ดีแล้ว บ่มีหยังๆ ว่ายังงั้นมันก็ไม่ถูก มันต้องค้นคว้า มันสว่างเต็มโลกแน่ะ มันสว่าง
ก็เห็นก็ค้นคว้าหาสิ่งของได้ ไม่จุดไฟมันมืด ไม่มีดวงไฟมันก็มืด บ่เห็นหยัง จะเก็บ
ข้าวเก็บของเราต้องจุดไฟเจ้าพายุขึ้นเราจึงหาเจอ บ่จุดมันก็ตะเกียงซื่อๆ นี่ก็เข้าใจ
ว่าดวงไฟมันมืด คือ ขี้เขม่า มืดก็ต้องขัดเอาเขม่าออก บ่ขัดออก จุดไปนานๆ มันก็
มัวหมอง ไม่สว่างแล้ว จิตของเราครั้นไม่สงบแล้วก็มืด ถ้าไม่มีสิ่งที่หมักหมมให้มัน
เศร้าหมองขุ่นมัว มันก็สว่าง สว่างแล้วเราก็ค้นคว้า

ท่านจึงว่าจิตเดิมธรรมชาติเลื่อมประภัสสร แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้ามา
หมักหมม จิตมันจึงขุ่นมัวไป จะเปรียบเหมือนกับแก้ว หรือเพชรนิลจินดาที่เกลือก
กลั้วอยู่กับฝุ่นธุลีกับพื้นแผ่นดิน บุคคลผู้ฉลาดมาตรวจว่ามีเพชรพลอยมีบ่อทองค�า
ที่นี่ เขาจะมาขุดขึ้นเอามาเจียระไน จึงเป็นทองค�าธรรมชาติ เป็นเพชรเป็นพลอย
อันใส เราต้องตั้งต้นตรงนี้เสียก่อน ธุลีมันก็มีอยู่ จิตเดิมมันมีอยู่ ตั้งใจอยู่ แต่ว่า 
มนัเอาสมมตุเิข้าไปใส่ มนัหยบิหนงัสอืขึน้มาแล้วแต่มนัมดืมนัดบั มแีต่ฝุ่นธลุ ีมโีคลน 
มีตมมาเกลือกกลั้วอยู่ ใช้การบ่ได้ ก็เห็นตัวอยู่ชัดๆ จิตของเราก็อย่างนั้นแหละ  
เมื่อจิตของเราขัดเกลาดีแล้ว เพื่อไม่ให้มันหลง ขัดอยู่ทุกวี่ทุกวัน ไม่ให้ทุกข์เข้ามา
ขุ่นมัวหัวใจ รักษาใจให้มันสว่างอยู ่จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห� จิตขัดดีแล้ว อบรมดีแล้ว  
มีแต่ความสุข มันสุขก็แม่นจิตเท่าน้ันแหละ มันจะรู้สึกได้ กายมันเป็นไปตามเรื่อง 
ของมนันัน่แหละ มนัก้อนพยาธหิมดทัง้ก้อน ไม่มดีสีกัก้อน ใจมนัไปหมกัหมมกบัอะไร 
ต่ออะไร เอามาเป็นอารมณ์ อยู่แต่มนัอนัเดยีวเท่านัน้ บ่ยดึอนัใดถ้ามนัเหน็โทษแล้ว 



236 

เวลาไม่มอีะไรมาเกลอืกกลัว้ปะปนแล้ว มันกใ็สอยู่นัน่ กเ็ป็นพระนพิพานเท่านัน้แล้ว 
ใจอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้น ก็ใสอย่างนั้น

เวทนา ร่างกายมันเป็นธรรมดา มันเป็นรังของโรค เป็นก้อนโรคตั้งแต่ไหน 
แต่ไรมา มันเป็นอย่างใดก็ไม่มีความหวั่นไหว พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย 
กไ็ม่มคีวามหวัน่ไหวเวลามนัจะเป็นไปร่างกาย แล้วแต่มนัจะเป็นไปตามเรือ่งของมนั 
หน้าที่ของเขา ทุกขังอยู่นั่น เวทนาอยู่นั่น เกิดเวทนาก็ให้ฝึกหัดพิจารณาโลกธรรม 
รูปอันนี้เราได้มาดีแล้ว เมื่อมันช�ารุดทรุดโทรมไป พระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหวั่นไหว 
ต่อมัน มันจะเสื่อมลาภ ให้มันเสื่อมไปตามวิสัย ใจเราไม่เสื่อม ความนินทาก็มัน
ลมปาก ครั้นรู้เท่าแล้วจิตไม่กระวนกระวาย จิตไม่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้ว  
มนักส็ขุเท่านัน้แหละ ความทกุข์กายเกิดขึน้ ถ้ารู้เท่าแล้วจติกไ็ม่หวัน่ไหว อโสก� วริช� 
ไม่มีกิเลสเครื่องมลทินจะตามได้ ไม่มีความโศกเศร้าต่อความเสื่อมของร่างกาย  
ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ความนินทา ความสรรเสริญ มีความรู้สึกเป็นปกติ นี้ชื่อ
ว่าเป็นผู้รู้เท่าโลก รู้เท่าแล้วไม่มีความทุกข์ใจ ครั้นไม่รู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายแล้ว กม็คีวามหวาดเสยีว มคีวามสะดุ้งอยู่ กลวัอยู่ บ่รู้เท่า ย่านมนักบ่็หายดอก  
ไม่รู้เท่าแล้วมันก็มาเกิดอีก 

ถ้ามนัมาเกิดเป็นมนษุย์ มนัได้สร้างบารม ีถ้ามนัไปเกิดเป็นอืน่ละ โอ เป็นอสภุะ 
อสุภังกลับชาติเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ท่านข้ึนไปอยู่พรหมโลกปู๊น  
ไปอธิษฐานให้มันดับเสีย ครั้นอธิษฐานให้มันดับแล้ว มันนอนอยู่ชั่วกัปชั่วกัลป์  
มันนอน ไม่ได้มาสร้างบารมี คร้ันอธิษฐานว่าดับเสีย มันไม่ได้เกิดมาสร้างบารมี  
มีแต่มนุษย์เท่านัน้แหละ มนสุสฺปฏลิาโภ เกิดเป็นมนษุย์นีเ่ป็นลาภอนัประเสรฐิเพราะ
ได้สร้างบารม ีเกิดเป็นมนษุย์แล้วมาสร้างบาปเฉยๆ มนักบ่็มลีาภแล้ว อย่าสร้างบาป
ใส่ตน เกิดมาเป็นลาภแล้ว รีบสร้างบารมีเสีย

ไปอยู่ทีใ่ด ย่านมนัจะตายเสยี เราตัง้ใจแล้วเราตัง้สตัย์อธษิฐานแล้ว ยงัไงมนักจ็ะ
ให้เป็นชาตสิดุท้ายในชาตนิี ้การเกิดของเรานี ่เป็นหรอืไม่เป็นกต็าม เราจะท�าความ
เพียรอยู่นั่นแหละ แม้มันจะตาย ก็เทียวไปเทียวมาอยู่นี่ ท�ามันอยู่นั่นแหละจนตาย 
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ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ ก้อนนี้ก้อนตาย เกิดมาก็มาพากันตายเสีย แบกทุกข์อยู่อย่างเรานี่ 
เข้าป่าเข้าดงไปซือ่ๆ เกิดมามแีต่ตายเท่านัน้แหละ เราไม่ประมาท ได้ตัง้ใจท�าคณุงาม
ความดีแล้ว ตายมันจะไปทุกข์รึ อย่าท�าบาปท�าชั่ว อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้อง อย่าเห็น
แก่หลับแก่นอน เราสร้างความดีใส่ตนไว้ ความทุกข์ยากล�าบาก บ่มีความสบายใจ 
ก็แม่นเราสร้างให้ตน ผู้อ่ืนบ่ได้สร้างให้ จะดีก็แม่นตนสร้างใส่ตนเอง จะชั่วก็สร้าง
ใส่ตนเองดอก พระพุทธเจ้าสอนให้ท�าดี ให้กายดี วาจาดี ใจดี อย่าเป็นกายสกปรก  
ใจสกปรก ให้ใจสะอาด กายสะอาด นั่นแหละให้รักษาศีล ให้นึกว่าเราเป็นอะไร  
เราเป็นพระเน้อ เราเป็นเณรเน้อ ได้มาเจอศาสนาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า  
เป็นของเย็น อยู่เย็นเป็นสุขนะ

ไปอยู่บ้านผือน่ันแหละ เราจะตายอยู่นั่น ตากแดด ตากฝุ่น ตากลม อยู่นั่น  
ให้มันตายอยู่นั่น ที่อ�าเภอนั่น เราพูดว่าเป็นแต่พระ ให้พากันตายอยู่นอกสมมุติ 
อย่าให้มันตายในสมมุติ นอกสมมุติ หมายถึง พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่น  
ผู้ปฏิบัติตามก็มีความเยือกเย็น ไม่มีความเดือดร้อน ตายอยู่ป่าชาด ป่ากุง ป่าแก 
มันร้อน ตามตัวก็มีแต่หนอนตายอยู่ป่าชาด ป่ากุง มีแต่ทิ้งเสียนั่นแหละ

อย่าลืมตน ให้ส�านึกตน ให้ดูตน อย่าไปดูผู้อื่น อย่าเพ่งโทษผู้อื่น ใครท�าไม่ดี 
กเ็ป็นโทษของเขาโทษของผู้อืน่ จะได้รบัความทกุข์กแ็ม่นตน ได้รบัความสขุกแ็ม่นตน  
เขาท�าดีเขาก็ได้รับความสุขของเขาเอง ให้ดูตน ดูทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน  
ให้ฝึกตน ให้มีสติกับตน ให้เร่งท�าเมื่อร่างกายให้โอกาส เมื่อร่างกายยังดีอยู ่  
ยังแข็งแรงอยู่ ท�าความเพียรก็ได้อยู่ ครั้นแก่มากคือเรานี่ก็บ่ทันแล้ว ได้รับทุกข์ยาก 
ทัง้หลายกไ็ม่ได้ เครือ่งมนัเก่าแล้วจะทิง้ คอืมนัไปกบัเจ้าของซือ่ๆ กท็�าท่าจะล้มแล้ว  
แต่น้อยแต่หนุ่มกก็�าหนด เดีย๋วนีเ้ราเป็นพระ เดีย๋วนีเ้ราเป็นเณรแล้ว ต่างจากฆราวาส
ธรรมดาแล้วเพราะมีผ้าเหลืองนั่น เราต้องมีความส�ารวม มีความระวัง อย่าให ้
ใจคะนองสนุกสนานไปในอารมณ์ มีกามารมณ์ ต้องหักห้าม มีสติ อย่าไปปล่อย
ตามอารมณ์ ให้ขะมักเขม้นท�าความเพียรภาวนาพุทโธ แล้วให้มีสติส�ารวมใจอยู่  
เอาอิทธบิาทสี่
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ตอนเช้าให้มีความส�ารวม กายสุจริตตัง กลางวันให้มีสติระวัง กายให้เป็น 
สุจริต ให้วาจาเป็นสุจริต ให้ใจเป็นสุจริตอยู่ ค�่ามาก็ให้กายวาจาใจเป็นสุจริตอยู่  
ให้เดินจงกรม นั่งสมาธิ ให้ช�าระนิวรณธรรม คืออารมณ์ กามฉันทะ พยาบาท  
ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา อุทัจจะกุกุจจะ ให้ช�าระอันนั้นเสีย ให้ใจบริสุทธิ์ ช�าระจิตของเรา 
ให้มันออกจากนิวรณ์อันน้ี อย่าไปเกี่ยวข้องกับอันนี้ ให้ใจบริสุทธิ์ ยามใดก็ช�าระ 
อันเดียวนี่แหละ ครั้นช�าระอันนี้ จิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ 
มาเกลือกกลั้ว จิตไม่เศร้าหมองแล้ว จิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง จิตบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ใดก็มี 
ความสุข ท�าการงานอยู่ก็มีความสุข ความสุขติดตามผู้นั้นไป เหมือนกันกับเงา 
ตามตนไปอยู่ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน เพราะช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์  
ใจเศร้าหมองไม่ดีล่ะ ก็เป็นทุกข์อยู่นั่น ความทุกข์ติดตามผู้นั้นไป ท�าการงานก็ไม่มี
ความสขุ พดูอยู่กไ็ม่มคีวามสขุ ความทกุข์ย่อมตดิตามเขาไปเหมอืนกบักงล้อตดิตาม
รอยเท้าโคไป แอกก็ทับคอมันไป มนสา เจ ปทุฏฺเฐน มนะ คือ ใจ ครั้นราคะ โทสะ 
โมหะ โลภะ ประทุษร้ายแล้ว ผู้นั้นจะพูดอยู่ก็ดี จะท�าการงานอยู่ก็ดี ความทุกข์ย่อม
ติดตามเขาไป เหมือนกงล้อติดตามรอยเท้าโคไปอยู่ มนสา เจ ปสนฺเนน จิตใจ 
ของผู้ใด อันโทษไม่ได้ประทุษร้ายแล้ว จิตใจผ่องใสแล้ว ความสุขย่อมติดตามเขา
ไปอยู่เหมือนเงาเทียมตน 

ถ้าหากเราไม่มธีรุะ ไม่มกีารงานอนัหยงั ช�าระจติใจของตนอยู่นัน่แหละ อย่าให้
มันไปจองเวรกับเขา ได้ชื่อว่าผู้ชนะใจ อย่าให้มันมีความก�าหนัดกับกายตัวนี้แหละ 
ครัน้มีความก�าหนดักบักายแล้ว ได้ชือ่ว่าจติไม่บรสิทุธิ ์จติเบยีดเบยีน เบยีดเบยีนตน
ให้เดือดร้อน แล้วก็เบียดเบียนผู้อื่น
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      - สมณธรรม -

อริยสัจ

ชาติ-ความเกิด ชรา-ความแก่ พยาธิ-ความเจ็บ 
มรณะ-ความตาย นี่ทุกขสัจจ์ 

ทุกข์มันเกิดมาจากไหน ทุกข์เป็นตัวผล สมุทัย
เป็นตวัเหต ุสมทุยั คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 
ความใคร่ในรปูทีส่วยทีง่ามในวตัถกุามต่างๆ มเีงนิทอง
ข้าวของ เป็นต้น เรียกว่า กามตัณหา ความอยากมี  
อยากเป็น อยากเป็นโน่นเป็นนี ่อยากเป็นเศรษฐคีหบดี 
เป็นต้น เรียกว่า ภวตัณหา ความไม่พอใจ ของได้มา
แล้วหายไปก็เกิดความไม่พอใจ ร่างกายของตนก็ดี  
ของคนอื่นก็ดี เมื่อแก่ลงมามีความช�ารุดทรุดโทรม  
ผมหงอก ฟันหัก แก้มตอบ เป็นต้น เลยไม่พอใจ หรือ
เสียงเขาด่าเขานินทา ได้ยินเข้าก็เกิดความไม่พอใจ  
นี้เรียกว่า วิภวตัณหา ตัณหาทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นเหตุ
ให้สัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่ 
นับกัปนับกัลป์ไม่ได้

ตัณหามันเกิดขึ้นจากไหน ต้องค้นหาเหตุมัน  
เหตุมันเกิดจากอายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกมาสมัผสักนั ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูก
ดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัสใจ รู้ธรรมารมณ์
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ส�ารวจอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ  
ส�ารวจตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ ให้เพยีรส�ารวจ เพียรละ  
ไม่ให้เกิดความยินดียินร้าย ท�าจิตให้เป็นกลาง  
วางเฉยต่ออารมณ์ นี่เรียกว่าการดับตัณหา

การท�าความเพยีร การส�ารวจ และการท�าความดี 
ทุกอย่างเพื่อละตัณหานี้แหละ เป็นทางมรรค  
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เมื่อปัญญาเห็นความเกิดข้ึนความดับไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวง เห็นแน่ว่า 
ไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่บคุคล ไม่ใช่ตวัตน เป็นเพยีงธาต ุ๔ มาประชมุกนัเข้า แล้วกแ็ตกสลาย 
ไปอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมา ฐิติธรรม มีการตั้งขึ้น มีอยู่ แล้วดับไป  พิจารณารู้เท่าทัน
ในสิ่งเหล่านี้ ไม่หวั่นไหว เรียกว่า นิโรธ คือ ผู้วางเฉยต่ออารมณ์ ดังนี้แล
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      - สมณธรรม -

ไตรลักษณ์

บัดนี้จะได้แสดงสัญญา ๓ ประการ เพื่ออบรม
กรรมฐานให้นักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายเกิดความสลด
สังเวชในสังขาร ควรเจริญสัญญา ๓ ประการ คือ

อนิจจสัญญา ปัญญาก�าหนดรู้สังขารแปรปรวน
อยู่ ประการ ๑ 

ทุกขสัญญา ปัญญาก�าหนดรู้สังขารอันเป็นทุกข์
ประจ�า ประการ ๑

อนัตตสัญญา ปัญญาก�าหนดรู้ธรรมทัง้ปวงอนัเป็น 
อนัตตา ไม่เป็นไปตามอ�านาจปรารถนา ประการ ๑

ควรเจริญสัญญาก�าหนดรู ้สังขารโดยลักษณะ
เครื่องหมาย ๓ ประการ นี้ควรที่สาธุชนพุทธบริษัท 
จะต้องบ�าเพญ็ให้เกิดมใีนตนได้ชือ่ว่า ได้เจรญิวปัิสสนา
ปัญญามยักศุล และควรค�านงึถงึตนอนัตกอยู่ในอ�านาจ
ชรา พยาธิ มรณะ ให้เป็นอารมณ์บ่มจิตใจให้ก่อเกิด
ความสลดสังเวช สลดจิต พยายามละทุจริต บ�าเพ็ญ 
ส่วนกศุล รีบแสวงหาผลประโยชน์อนัจะเป็นทีพ่ึ่งของตน 
โดยเร็วก่อนชรา พยาธิ มรณะ ยังไม่มาครอบง�าย�่ายี
เพราะเหตุว่าวันคืนท้ังหลายล่วงไปแต่วันคืนเท่านั้น 
อายุของสัตว์ทั้งหลายทุกจ�าพวกก็ค่อยๆ หมดสิ้นไป 
จวนใกล้ตายเข้ามาทุกวันเวลา ทุกนาฬิกา ทุกนาที 
อายุของสัตว์ทั้งสิ้นที่ตั้งอยู่ในวิสัยของมรณะนี้มีแต่ 
จะหมดไปเปลืองไปถ่ายเดียว ไม่กลับมาตั้งอยู ่ใน
ปฐมวัยเป็นทารกทาริกาได้อีกเลย เหมือนห้วยหนอง
คลองบงึซึง่มนี�า้แต่น้อย เมือ่ถงึฤดแูล้งต้องแสงอาทติย์
ก็มีแต่จะเหือดแห้งไปถ่ายเดียวฉะนั้น

(เทศน์อบรมเมื่อวันที่ 
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙)
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อายขุองมนษุย์นีน้้อยนกัหนา ไม่พอเพยีงแก่ความต้องการ คดิประกอบการงาน
ไม่ทันจะส�าเร็จได้ทุกอย่างก็จะถึงมรณะละวางอารมณ์เหล่านั้นไป ผู้มีปัญญาควร
จะต้องตัดความนิยมในชีวิตนั้นเสีย อย่าส�าคัญว่ามากแล้วมัวเมา เลินเล่อ ลุ่มหลง
ระเริงใจ ควรแต่จะรีบเร่งขวนขวายบ�าเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญกุศลสุจริตครบไตรทวารไว้
เท่าน้ันให้เร็ว ท�าให้รู้สกึประหนึง่ว่าบคุคลถกูเพลงิไหม้ศรีษะ รบีร้อนดบัเพลงิให้สงบ
ฉะนั้น เพราะมรณะ คือความแตกแยกแห่งชีวิตอินทรีย์ที่จะไม่ครอบง�าย�่ายีผู้หนึ่ง 
ผู้ใดนัน้ ไม่มเีหมอืนภาชนะเครือ่งใช้ต่างๆ มภีาชนะดนิ เป็นต้น ซึง่นายช่างประดษิฐ์
สร้างท�าขึน้ไว้แล้ว จะเลก็ใหญ่ ดชีัว่ หนาบาง ประการใด ไม่เลือกว่าชนดิใด ขนาดใด  
ตามปกตต้ิองแตกสลายไปฉนัใด ถงึชวีติร่างกายของมนษุย์ทัง้หลายนี ้กม็คีวามแตก
ท�าลายตามไปเป็นที่สุดฉันนั้น 

เมือ่ใดนกัปฏบิตัธิรรมทัง้หลายมาใช้ปัญญาให้รู้ว่าร่างกายของมนษุย์ทัง้หลาย  
มีเราเป็นต้น ล้วนต้องถงึความพนิาศแตกดบัเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี ้ควรท�าความเพียร 
ปราบปรามก�าจัดกิเลสให้เหือดหาย ให้บุญกุศลเจริญขึ้นในตนภายในวันนี้แหละ 
ให้จงได้ เพราะใครๆ คนไหนเล่าจะอาจรู้ว่าความตายจะมาถงึในวนัพรุ่งนี ้เดอืนหน้า 
ปีหน้า เพราะมฤตยู คือความตายที่มีเสนาใหญ่ คือ ขุนชรา ขุนพยาธิ พญามรณะ 
และปกิณกทกุข์ทัง้หลาย ภยัอนัเป็นทีข่ยาดหวาดกลวัของหมู่มนษุย์นี ้เหลอืวสิยัและ
ความสามารถทีใ่ครๆ แม้มอี�านาจยิง่ใหญ่จะต้านทานสู้รบผลกัไสด้วยอบุายอนัหนึง่
อนัใดได้เลย ท่านเปรยีบไว้ว่าเหมอืนภเูขาใหญ่สงูจรดขอบฟ้ากลิง้มาจากทศิทัง้สีแ่ล้ว
บดขยี้สัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุลวิจุลมิว่างเว้นพวกไหนไว้ให้เหลือหลอเลย เมื่อมรณะ 
ซึ่งเป็นมหาทุกข์อันใหญ่มาถึงแล้ว ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งแม้เคยเป็นที่รักที่พึ่งจะสามารถ
สกัดกั้นแก้ไขหรือช่วยบ�าบัดปัดเป่าให้มรณะทุกข์ถอยลดน้อยเบาบางลงไปได้เลย  
ยกเว้นแต่บุญกุศลที่ตนได้อบรมสั่งสมไว้ด ้วย กาย วาจา ใจ จนคุ ้นแก่จิต 
เท่านั้นแหละ จะท�าความสุขความสงบระงับให้ในเวลาจวนสิ้นชีวิตท�าลายขันธ์  
ดังภาษิตประพันธ์ว่า

“ปุญฺญ� สุข� ชีวิสงฺขยมฺหิ” บุญกุศลที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สร้างสม 
ให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมน�าความสุขมาให้เมื่อสิ้นชีวิต ดังนี้
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  ด้วยเหตุน้ีเมื่อสาธุชนนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหลายมาพิจารณา 
ในไตรลักษณ์จนแจ้งประจักษ์แล้ว ควรที่จะเกิดความสังเวชสลดจิต คิดเห็นว่า 
ชรา พยาธ ิมรณะ ครอบง�าเข้ามาอยู่ฉะนีแ้ล้ว กิจอืน่ๆ นอกจากการประพฤตปิฏบิตัิ
ธรรมอย่าได้ท�าเลย ควรที่แต่จะกระท�าการบ�าเพ็ญ ศีล สมาธ ิปัญญา ให้เต็มรอบ 
ก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุข ความเจริญ

(หลวงปู่ขาวชอบแสดงโอวาทธรรมบทนี้เสมอๆ สมัยท่านยังแสดงธรรมได้  
ท่านว่าท�าให้เกิดปัญญา หูตาสว่างดี)
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แต่บัดนี้ต่อไป จงพากันใช้ความพินิจพิจารณา 
ฟังเสียงปู่ และน�าไปเทียบเคียงกับค�าพูดทั้งหลาย
ที่เคยได้ยินได้ฟังมา จะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกัน 
อย่างไรบ้าง แล้วเลือกเฟ้นน�าไปปฏิบัติ เพราะ
ลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรมที่ออกมา
จากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า 
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ค�าถาม-ค�าตอบ
ปัญหาธรรม

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ�้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู
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การเทศนาสัง่สอนประชาชน พระ เณร 

ท่านก็สอนมามากต่อมาก การโต้ตอบปัญหา
ข้อข้องใจที่มีผู ้มาถาม ท่านก็ตอบเพ่ือความ
เข้าใจแก่ประชาชน พระ เณร มามากต่อมาก 
เช่นเดียวกัน อันดับต่อไปนี้จึงขอน�าปัญหา
ค�าถามค�าตอบของท่านมาลงในทีน่ีพ่อประมาณ  
โปรดอ่านด้วยความพจิารณาหาสาระซึง่อาจจะ
เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
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ถาม 
 หลวงปู่ครับ ขอประทานโอกาสถามปัญหาปู่พอหายกังวลบ้าง ฟังเทศน์ปู่ก็ฟัง

มามากพอควร แต่ยงัไม่เคยถามปัญหาข้อข้องใจใดๆ กบัหลวงปู่บ้างเลย จงึขอ 
กราบเรียนถามบ้างว่า ได้ทราบจากเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เคยสร้างวาสนา
บารมีมามากใช่ไหมปู่

ตอบ 
 จะว่าใช่ก็ใช่ ถ้าจะไม่หาแง่หาเรื่องราวว่าปู่คุยโม้นะ ส่วนมากโลกมักแส่หาโทษ 

มากกว่าหาคุณธรรมท่ีควรหากัน ปู่จึงไม่อยากคิดและพูดในเรื่องท�านองนี้  
กลัวคนเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณ

หลาน
 หลานถามเพื่อเข้าใจประดับใจจริงๆ ปู่ กรุณาโปรดสัตว์ผู้ยากจนเถิด

หลวงปู่
 ถ้าอย่างนั้นก็เชิญถามมา จะเล่าให้ฟังเท่าที่พอเล่าได้

ถาม     
 ดงัทีก่ราบเรยีนถามแล้วว่า ได้ทราบมาว่าปู่เคยสร้างวาสนาบารมมีามากใช่ไหม

ตอบ       
 ใช่ เชื่อแน่ว่าได้สร้างมามากพอควร ทางโลกเคยเป็นเศรษฐีกุฎมพีมามาก 

ต่อมาก ตลอดเคยเป็นพระราชามหากษตัรย์ิก็เคยเป็นมาหลายชาตจินไม่อาจ 
พรรณนาให้จบสิน้ในความเป็นมาของตนได้ ฉะนัน้ การท่องเทีย่วในวฏัสงสาร 
เก่ียวกับการเกิดการตายปู่จงึไม่สงสยัและเบือ่เตม็ประดา จงึได้ออกบวชเพ่ือ 
แสวงหาความพ้นจากการเกิด - ตาย อนัเปรยีบเหมอืนเรอืนจ�าขงัสตัว์ผู้ต้องโทษ
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ถาม        
 แต่ในชาติปัจจุบันนี้ ท�าไมปู่จึงมาเกิดในสกุลชาวนาที่โลกปัจจุบันถือกันว่าเป็น 

สกุลต�่าต้อยด้อยศักดิ์ศรี ท้ังหน้าท่ีการงานตลอดผลรายได้ก็ต�่าต้อยน้อยหน้า 
ไม่ทดัเทยีมเขา ไม่สมกับเป็นสกุลทีเ่ลีย้งหนุนคนทัง้แผ่นดินให้มชีีวติลมหายใจ
อยู่ได้ตลอดมาบ้างเลย ท�าไมปูจ่งึไม่ไปเกิดในสกลุพ่อค้ามหาเศรษฐมีเีงนิมากๆ 
และไปเกิดในสกลุเจ้านายผู้สงูศกัดิท์รงอ�านาจวาสนา วาจาสิทธิข์าด คนขยาดกนั 
ทั่วดินแดนเล่าปู่

ตอบ       
 อันสกุลที่ว่าสูงหรือต�่านั้น บรรดาสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อ�านาจกฎแห่งกรรมย่อมมี

ทางเกิดได้ด้วยกนั อย่าว่าแต่ปู่คนเดยีวเลย แม้แต่ภพชาตสิงูต�า่นัน้เป็นสายทาง
เดินของสัตว์โลกผู้มีกรรมจ�าต้องเดินต้องผ่านเหมือนกันหมด คนมีวาสนามาก
ก็ผ่าน คนมีวาสนาน้อยก็ผ่านภพก�าเนิดสกุลต่างๆ ดังกล่าวมา เช่น หลานเป็น
พระเจ้าฟ้าเจ้าคุณ มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ หลานจากที่นี่ไปกรุงเทพฯ ด้วยเท้าก็ดี 
ด้วยรถยนต์ รถไฟก็ดี ด้วยเรือเหาะเรือบินก็ดี หลานจ�าต้องผ่านดินฟ้าอากาศ
เย็นร้อนอ่อนแข็งที่สูงๆ ต�่าๆ ซึ่งมีอยู่ตามรายทางเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายคือ
กรุงเทพฯ โดยไม่อาจสงสัย

 การเกิดในสกลุสงูๆ ต�า่ๆ ตลอดภพชาติต่างๆ กนันัน้ สตัว์โลกเกิดตามวาระกรรม 
ของตนมาถงึ แม้จะทรงบญุหนกัศกัดิใ์หญ่ แต่เมือ่ถงึวาระกรรมของตนทีค่วร
จะเสวยอย่างไร ก็จ�าต้องเสวยตามรายทางคือภพชาตินั้นๆ เท่าที่ปู่มาเกิด
ในสกลุชาวนา ปู่กไ็ม่เสยีอกเสยีใจ ไม่น้อยเนือ้ต�า่ใจ เพราะปู่ถอืว่าปู่มาเกิดตาม
วาระกรรมของปู่เอง ปู่จงึไม่ต�าหนติเิตยีนบดิามารดาผู้ให้ก�าเนดิ ตลอดญาตมิติร 
พีน้่องทีเ่กิดร่วมและใกล้ชดิสนทิกนัว่ามาให้โทษปู่ มนัเป็นกรรมของใครของเรา 
ดังธรรมท่านสอนไว้ไม่มีผิด ไม่มีที่คัดค้าน ปู่ยอมรับธรรมท่านอย่างซึ้งใจไม่มี
วันถอนเลย

 (มีคนแทรกถามในเวลาเดียวกันอีกเยอะแยะ แต่จะไม่ขอแยกบุคคล)
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ถาม       
 ปู่ กโ็ลกเขาว่าสกลุชาวนาเป็นสกลุต�า่นี ่หลานถงึไม่อยากให้ปู่มาเกิด อยากให้ปู่ 

เกิดในสกุลสูงๆ กว่านี้ หลานๆ จะได้ภูมิใจ

ตอบ     
 ภูมใิจบ้าๆ บอๆ อะไร สกลุชาวนานัน้มนัต�า่ต้อยทีต่รงไหน คนทัง้โลกได้อาศยัข้าว 

ในท้องนาของชาวนาตลอดมาจึงพยุงชีวิตร่างกายมารอดมิใช่หรือ ที่ถูกตาม
ความจริงควรชมเชยว่าสกุลชาวนาคือสกุลเล้ียงโลก คือสกุลพ่อสกุลแม่ของ
มนุษย์ทั้งโลก ด้วยความเป็นคนกตัญญูรู้บุญรู้คุณของสิ่งเล้ียงดูของผู้เล้ียงดู  
แล้วสกุลชาวนาน้ันต�่าที่ตรงไหนลองว่ามาซิ งานในโลกนี้ งานอะไรจะทุกข์
ล�าบากยิ่งกว่างานท�านา คราด ไถ ตกกล้า ปักด�า เก็บเกี่ยว รักษานาด้วยการ
เปิดน�้า ปิดน�้า ท�าคลองส่งน�้า ไม่ได้หลับตื่นลืมตาตลอดฤดูกาลท�านา นับแต่
เริม่ลงคราดไถจนถงึตถีงึฟาดนวด ตลอดขนขึน้ใส่ยุ้งใส่ฉางอนัเป็นวาระสดุท้าย
แห่งมหันตทุกข์ของสกุลชาวนา ใครจะอดจะทน ขยันหมั่นเพียร บึกบึนยิ่งกว่า
ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเล่า งานใดที่ดีเด่นพอจะน�ามาคุยอวดงานท�านา ท�าไร่  
ท�าสวน การเพาะปลูกต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความอดความทนความ
บกึบนึกว่างานใดๆ ของโลกมนษุย์ หวิกย็อมทน กระหายกย็อมทน ทกุข์ขนาดไหน 
ก็ยอมอดยอมทน หลังสู้ฟ้า สู้ฝน หน้าสู้ตมสู้โคลน ทนร้อนทนหนาว ทนแดด 
ทนฝน ชนิดตกนรกท้ังเป็นกว่าจะได้ข้าวเปลือกเผือกมันมาเล้ียงคนทั้งโลก 
ร่างกายแทบบรรลัย จิตใจเหี่ยวห่อชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทั้งสิ้น แล้วจะไป 
ชมใครผู้ใดว่าเก่งกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเหล่านี้ จะควรต�าหนิว่าชาวนาเป็น 
สกลุต�า่ทีต่รงไหน ถ้าต�าหนว่ิาเขาต�า่จรงิ เราคนสกลุสงูและสงูๆ กอ็ย่ากินข้าวและ
เผอืกมนัของเขาซ ิมนัจะเสยีเกยีรตขิองคนลมืตนเย่อหยิง่ ปล่อยให้ตายเสยีจะได้ 
ไม่หนักโลกของชาวนาทีห่าข้าวมาให้กิน กินแล้วไม่รู้จกับญุคณุยกย่องส่งเสรมิกนั  
น่ีคือมนุษย์ประเภทลืมตัวมั่วความเย่อหยิ่งจองหองล�าพองตน อย่าถือมาเป็น
อารมณ์ให้หนกัใจ จงถอืท่านผู้ดมีาเป็นคตติวัอย่าง จะไม่เสยีทางเดนิเพือ่ความ
เป็นคนดขีองโลกทีย่งัต้องการคนดอียู่มากมาย ถ้ามแีต่คนประเภทลมืตวัมัว่สมุ
กับสิ่งท�าลายสังคม โลกต้องโกลาหลวุ่นวายและฉิบหายวายป่วงได้ไม่สงสัย
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ถาม     
 เท่าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาในชาตินี้ ปู่พอใจอยู่หรือ มองๆ ดูปู่แล้ว ไม่เห็น

ทะเยอทะยานกับอะไรนี่ มากราบเมื่อไร ฟังปู่เทศน์โปรดทีไรเห็นมีแต่ความ 
ยิม้แย้มแจ่มใส เมตตาสงสารลกูหลานตลอด จงึคดิในใจอยากกราบถามบ้างว่า  
ปู่ยังอยากเกิดในสกุลสูงกว่าสกุลชาวนาอยู่หรือเปล่า

ตอบ     
 คราวเป็นฆราวาสมันก็คิดบ้าๆ เหมือนโลกตื่นลมเขาเหมือนกันว่าตนเป็น 

ลูกชาวนา วาสนาน้อย คิดอยากเป็นเจ้าเป็นนายกับเขาเหมือนกัน อย่างน้อย
ได้เป็นครูสอนนักเรียนก็ยังดี แต่เราคนจนหาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง พอรู้สึกตัวว่า
มีฐานะยากจน ไม่มีเวลาเรียนและไม่มีทุนเรียนหนังสือดังนี้แล้วก็หยุดคิดหยุด
กังวลใจกับเรื่องนี้ พอมาบวชปฏิบัติธรรมไปเร่ือยๆ ความรู้สึกกับธรรมเร่ิม
ซึมซาบเข้าถึงกันวันละเล็กละน้อย ความที่เคยคิดว่าตนเป็นคนอาภัพวาสนา
เป็นลูกชาวนาก็ค่อยๆ หายไปๆ จนกลายเป็นความรู้สึกว่า จะเกิดในสกุลใด 
ก็คือสกุลมนุษย์ที่ต้องตะเกียกตะกายหาเล้ียงปากเล้ียงท้องเพ่ือความ 
อยู่รอดเหมือนๆ กันไปเรื่อยๆ ตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งแก่มากแล้ว มันเลยมี
ความรู้สกึไปคนละโลก และรู้สกึไปในแง่ทีโ่ลกเขาไม่ค่อยคดิหรอืไม่คดิกนั
เสียแล้วทุกวันนี้

 

ถาม     
 คิดอย่างไรล่ะปู่ คณะหลานอยากฟัง ปู่เมตตาด้วย

ตอบ   
 เพยีงแต่ธาตขุนัธ์ซึง่รบัผดิชอบมาแต่วนัเกิดรู้เดยีงสาภาวะเรือ่ยมาแต่ต้นภพชาติ  

พอมาถงึเดีย๋วนีม้นักร็บัผดิชอบกนัไม่ได้อยู่แล้ว ว่าไม่ให้หกให้ล้ม มนักห็กกล้็ม 
ก็ซัดก็เซก็หกคะเมนเทนเท่ให้เห็นอยู่ทุกเวลาต่อหน้าต่อตา ต้องเป็นภาระของ 
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คนอื่นช่วยดูแลรักษา ตลอดอิริยาบถจนถึงวันสุดท้ายคือแตกสลายของขันธ์นี้  
แล้วจะให้ปู่ทะเยอทะยานเหาะเหินเดินเมฆไปยินดีอยากได้สมบัติเงินทอง
สวรรค์วิมานที่ใหนอีก ซึ่งล้วนแต่เป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา จะพังทลายด้วยกัน 
ทั้งสิ้น ที่ไหนไม่อยู่ใต้อ�านาจของกฎ อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา นี้ปู่ต้องการและ
ยินดีกับที่นั่นเท่านั้นทุกวันนี้

ถาม     
 ทีไ่ม่อยู่ใต้อ�านาจของกฎ อนจฺิจ� ทุกขฺ� อนตตฺา นัน้ มนัคอืทีไ่หนล่ะปู่  หลานกอ็ยากไป 

เหมือนกันนี่

ตอบ    
 เพียงแต่บอกให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาบ้าง อย่างน้อยเวลาจะหลับนอน 

ยงัพากนัขีเ้กยีจ ก ็ทีน่ัน่ ทีไ่ม่มกีฎ อนจิจฺ� ทุกฺข� อนตฺตา เข้าไปยดึครองนัน้ ไม่ใช่ 
ที่เป็นที่บรรจุคนขี้เกียจ พระเณรเถรชี คหบดี ขี้เกียจนี่ ถ้าหลานๆ ยังขืนขี้เกียจ
ไหว้พระสวดมนต์ ให้ทานรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาอยู่ ก็จะไปเกิดเรื่องกับ
สถานทีแ่ละผู้คนในทีน่ัน่เข้าอกีกจ็ะยุ่งกนัใหญ่ ฉะนัน้ จงพากนัพยายามปรบัตวั 
ปรับใจให้เข้าสู่ศีล สู่ธรรม ขจัดความขี้เกียจขี้คร้านออกโดยล�าดับก่อนค่อย
พิจารณากันใหม่ในขั้นต่อไป

 

ถาม     
 ค�าว่า ที่นั่น ปู่ไม่เห็นบอกหลาน เห็นบอกแต่จะไปทะเลาะกับที่และคนในที่นั่น

อย่างเดียว ส่วนท่ีน่ันคือท่ีเช่นไร ปู่ยังไม่บอกนี่ หลานก�าลังกระหายอยากฟัง 
โปรดด้วยปู่



252 

ตอบ   
 คือ พระนิพพานอย่างไรล่ะหลาน ไม่มีสกุลใดเลิศประเสริฐกว่าสกุลคือ 

พระนิพพานนี้ ปู่จึงต้องการสกุลนี้อย่างหนักเรื่อยมา แต่ตอนนี้ขันธ์ปู่ 
แก่มากแล้ว ใจปู่กค็งจะแก่ชราเช่นขนัธ์กระมงั ใจจงึหมดความอยากความ
ต้องการใดๆ ทัง้สิน้ รวมทัง้ทีต่วัเคยต้องการมากๆ นีด้้วย ทกุวนันีปู้่ไม่อยาก 
อะไร ยงัมชีวีติอยู่ปู่กไ็ม่อยาก ตายไปเสยีปู่กไ็ม่อยาก ไปนพิพานเสยีปู่กไ็ม่อยาก  
ใจมันหมดความอยากใดๆ เสียแต่ยังไม่ได้กินได้ดื่มแล้วเวลานี้ จะว่าถูก
หรอืผิด ปู่กพ็ดูตามความจรงิให้หลานๆ ฟัง จงพากนัฟังและพจิารณาด้วยดนีะ

 (ปรากฏว่าหลานๆ ของปู่เงยีบเชยีบไปตามๆ กนั ดอูาการอายปู่มาก ไม่คดิว่าจะ
ได้ยนิค�านีข้ึน้มา อายทีถ่ามท่านแบบเดก็ๆ เกินไป ปู่เหน็ท่าไม่สนทิใจ จงึหาอบุาย 
พูดเลียบๆ เคียงๆ ไปทางอ่ืนเสียบ้างเพื่อเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติ แล้วหลานๆ 
ก็วกกลับไปสกุลชาวนาของปู่อีกเพราะยังไม่หายข้องใจ ที่ปู่เคยเป็นคนทุกข์
ล�าบากมาแต่เป็นฆราวาส ไม่น่าจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันล�้าเลิศอย่างนี้  
แต่ท�าไมปู่จึงเลิศประเสริฐ เป็นที่เคารพเลื่อมใสของปวงชนมากมายนัก)

ถาม    
 ถ้าอย่างนัน้ ค�าว่าสกลุสงูหรอืต�า่กไ็ม่มปัีญหาหรอือปุสรรคกบันสิยัวาสนาบารมี

ของมนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพซิใช่ไหมปู่

ตอบ   
 ใช่ คนเป็นคน สตัว์เป็นสตัว์ คนดเีป็นคนด ีคนชัว่เป็นคนชัว่ คนบญุเป็นคนบญุ  

คนบาปเป็นคนบาป หากสับปนระคนกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพ
มาดั้งเดิม ไม่มีใครหรือสิ่งใดลบล้างได้ เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมประจ�า 
สัตว์โลกมาดั้งเดิม ท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกันและกัน เพราะค�าว่า กรรม  
เป็นสิง่ละเอยีดสขุมุมากเกินกว่าสตปัิญญาธรรมดาและความรู้วชิาของสามญัชน 
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ทัว่ๆ ไปจะพสิจูน์ให้ถกูต้องหรอืตรงตามความจรงิแห่งกรรมนัน้ๆ ได้ เรือ่งเหล่านี้ 
ลึกลับมากส�าหรับสามัญชนท่ัวๆ ไป มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น
สามารถพิสูจน์สาเหตุแห่งกรรมและผลกรรมนั้นๆ ได้ ดังพระพุทธเจ้าทุกๆ 
พระองค์แสดงไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวตามหลักความจริงว่า บาปมี 
บญุม ีนรกม ีสวรรค์ม ีนพิพานม ีนานแสนนานกีล้่านกปันบัล้านกลัป์ เรยีงตาม 
ล�าดับของพระพุทธเจ้าท่ีมาตรัสรู้แต่ละพระองค์เรื่อยมาจนถึงพระพุทธเจ้า 
สมณโคดม องค์ปัจจุบันของชาวพุทธเรา สัตว์โลกก็ยังไม่มีรายใดยอมรับว่ามี 
ว่าเป็นตามนั้นด้วยการรู้การเห็นประจักษ์ตน ทั้งนี้เพราะถูกกิเลสตัวมืดมิดปิด
ทวารมันปิดหูปิดตาปิดใจไว้อย่างมิดชิด เหมือนคนตาบอดหูหนวกไม่สามารถ
สัมผัสรับรู้ส่ิงท่ีมีอยู่ท้ังหลายด้วยตาด้วยหูที่บอดหนวกของตนได้ นอกจาก 
โดนเอาๆ แล้วลบูคล�าไปตามประสาของคนตาบอด ไม่มอีะไรรู้และแยบคายไป
กว่าน้ัน ดงัคนตาบอดโดนต้นไม้หรอืต้นเสา หวัตอ เป็นต้น เจบ็ไปเปล่าๆ ไม่มทีาง 
มองเหน็และเขด็หลาบได้ ตกไปกโ็ดนอกีเจบ็อกีอยู่ร�า่ไปเพราะตาไม่เหน็ จะเอา 
อะไรมาแก้ไขการโดนนั้นว่าจะไม่ให้โดนอีกในกาลต่อไป สัตว์โลกโดนทุกข์  
โดนบาปกรรมทั้งหลายที่ตนเข้าใจว่าไม่มีก็เช่นเดียวกัน ทั้งๆ โดนทุกข์ก็มอง 
ไม่เหน็ทกุข์และบาปทีโ่ดนว่ามาจากสาเหตอัุนใด เพราะไม่มปัีญญาธรรมมาแก้
ให้เห็นและหลุดไปได้ จ�าต้องยอมรับทุกข์กันอยู่ร�่าไป

ถาม    
 ถ้าอย่างนั้นที่เขาว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี ตายแล้วสูญ  

สัตว์ตายแล้วไม่ได้เกิดอีกต่อไป นั่นก็เพราะกิเลสปิดตาปิดใจเขาละซิปู่ เขาจึง
พูดปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสไว้ได้ลงคอ

ตอบ  
 ใช่ ถูกกิเลสปิด ธรรมท่านมิได้ปิด ท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตามความมี 

ความเป็น ท่านไม่ลบล้าง ท่านยอมรับสิ่งมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดทั่วถึง
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มาตามหลักแห่ง สวากขาตธรรม ที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้วๆ ไม่มีอะไรเป็นปัญหา 
ที่ท�าให้มีให้เกิดปัญหานั้นคือกิเลสทั้งสิ้นต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาใส่หัวใจ
สัตว์โลก หลานจงเข้าใจเสียแต่บัดนี้ จะได้หมดปัญหาที่กิเลสเสี้ยมสอนให้คิด 
ให้ว่า ว่าธรรมเป็นผู้สร้างปัญหา ธรรมสร้างเหตกุารณ์ต่างๆ ธรรมเป็นผู้สร้างทกุข์ 
บนหัวใจสัตว์โลก ความจริงแล้วมันคือกิเลสตัวแสนปล้ินปล้อนหลอกลวงและ
ต้มตุ๋นตัวฉกาจฉกรรจ์ต่างหาก เป็นตัวสร้างปัญหาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีจบ 
มีสิน้ลงได้จากหวัใจสตัว์โลก หมดปัญหานีส้ร้างปัญหานัน้ขึน้มา หมดทกุข์นัน้แล้ว  
สร้างทกุข์นีข้ึน้มา ไม่มคี�าว่าหยดุหย่อนผ่อนตวัและพกังานของกเิลส จอมปราชญ์ 
ผู้เห็นเล่ห์เหลี่ยมกลมารยาของมันจึงก�าจัดให้หมดสิ้นไปจากใจ และต�าหนิ
ประจานมนัให้โลกได้ทราบและตืน่ตวัตืน่ใจแก้ไขต้านทานความเลวร้ายของมนั
เรื่อยมา จนถึงจอมปราชญ์องค์ปัจจุบันคือสมณโคดมของชาวพุทธเรา

 

ปู่ถาม
 คณะหลานๆ ยังชอบกินเหล้ากันอยู่หรือทุกวันนี้

ตอบ     
 กินอยู่บ้างเป็นบางคร้ังบางคราวปู่ แต่ไม่กินมากและไม่กินตลอดไป กินเพียง

เพื่อสมัครสมานใจของหมู่เพื่อนและสังคมเท่านั้น ไม่ถึงกับติดมันปู่

หลวงปู่
 ปู่ขอถามหลานที่เป็นกันเองบ้าง คงไม่โมโหให้ปู่กระมัง

หลาน    
 ถามเลยปู่ พวกหลานไม่นึกโมโหให้ปู่แหละ นอกจากอาจนึกขบขันและละอาย

ตัวเองในบางตอนที่ถูกปู่สับเขกเอาบ้างในฐานะปู่กับหลาน
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หลวงปู่       
 ปู่จะขอถามเล็กน้อยเท่าน้ันว่า เด็กๆ เขาไม่กินเหล้า ผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีของ

กลุสตรีตามหลกัประเพณปีระจ�าเมอืงไทยเรา เธอไม่คดิอตุรกิินเหล้ากนัเหมอืน
ผู้หญิงจรวดสมัยปัจจุบันนี้ และคนที่เขาไม่กินเหล้าที่กล่าวมาเหล่านี้ หลานๆ 
ยอมรับว่าเขาเป็นคนดีน่ารัก น่าเอ็นดู น่านับถือ น่าเคารพไหม

หลาน  
 ยอมรับทั้ง ๓ - ๔ กระทงเลยปู่ แต่น่าหมั่นไส้ผู้หญิงที่ชอบอุตริเป็นนักเลงโต

ชอบกินเหล้า เอาเหล้าประดับเกียรติ ชอบหารบเร้าเย้าแหย่ผู้ชายอันเป็นการ
ขายหน้าสกุลราวกับสุนัขหน้าเดือน ๑๑ - ๑๒ (ทางภาคอีสานว่า สุนัขเดือน ๙  
ซึ่งเป็นหน้าสุนัขคะนอง) หมดยางอายไร้คุณค่า ไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูบ้างเลย 
นอกจากชวนหมั่นไส้และทุเรศ

 

หลวงปู่    
 เอาละ ปู่ไม่ต�าหนผู้ิหญงิฝ่ายเดยีว เพราะผู้ชายกม็ใิช่เทวบตุรอตุตมะมาจากไหน  

ผู้ชายกเ็ป็นคนๆ หนึง่เช่นเดยีวกบัผู้หญงินัน่แล ผู้ชายผดิไม่ดทีีต่รงไหน ปู่ขอพดู 
ถ้าหลานๆ ไม่โมโหนะ ผู้ชายก็น่าหมั่นไส้ถ้าจะหมั่นนะ แต่ปู่ไม่หมั่นนอกจาก
สงสารที่เห็นผดิไป

หลาน     
 พูดเลยปู่ หลานๆ บอกปู่แล้วว่าจะไม่โมโห นอกจากนึกเสียวๆ เพราะกลัวโดน

แผลเป็นเข้าเท่านั้น

หลวงปู่
 หลานๆ เคยเห็นพ่อแม่ของเดก็ทัง้แผ่นดนิน�าสรุาบาร์เบยีร์ เครือ่งดืม่ของมนึเมา 

มากรอกปากลูกๆ ป้อนลูกที่เริ่มเกิดใหม่ไหม
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หลาน    
 ไม่เคยเห็นเลยปู่

หลวงปู่   
 เมื่อไม่เคยเห็น ลูกๆ ก็ควรยอมรับว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและฉลาดของคน 

ของเด็ก ๑๐๐% โดยแท้ ไม่กล้าน�าสิ่งไม่ดีสิ่งจะท�าให้เสียเด็กเสียคนเข้ามา 
กล�า้กรายลกูๆ เลย ส่วนพวกเราทีเ่จรญิเตบิโตมา แล้วไปเทีย่วเสาะแสวงหากิน 
หาดื่มเครื่องดองของมึนเมา ซึ่งท�าลายจิตใจธาตุขันธ์และคุณค่าของมนุษย์ 
ตลอดหน้าท่ีการงานให้ด้อยลงและเสียไป จนกลายเป็นคนไร้ค่าไม่น่านับถือ
และปรารถนาของสุภาพชนทั่วไปนั้น เป็นคนที่น่าต�าหนิทีเดียว วัยปู่เปล่ียน 
มานานและมากจนแก่ขนาดนีแ้ล้ว แต่ใจยงัไม่เคยเปลีย่นจากการต�าหนคินขีเ้หล้า 
เมาสุรา คนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเลย ยังคงต�าหนิอยู่อย่างเดิม

 หลานจึงควรระลึกค�าพูดของปู่ไว้ภายในใจและพากันน�าไปปฏิบัติตามบ้าง 
หลานจะเป็นคนเต็มตัวโดยหลักธรรมชาติ ไม่ต้องมีอะไรมาเสกสรรให้ดีเพราะ
สิ่งนั้น ให้ดีเพราะสิ่งนี้ ดังเขาเสกสรรกันเกลื่อนแผ่นดิน เช่น เสกสรรปั้นยอว่า 
คนกินเหล้ามันกล้าหาญดี ไม่กลัวใคร ทั้งๆ ที่เคยขี้ขลาดหวาดกลัวเป็นนิสัย
มาแต่ก�าเนิด น่ันถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาที่ไม่รู้จักเสือ มันจะต้องตายเพราะเสือ
กินหัวมัน ถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้จักตะบอง ปืน มีด คนนั้นจะต้องตายเพราะ
ตะบองเพราะอาวุธโดยแท้ไม่สงสัย คนเมาเหล้ากล้าหาญก็เป็นคนประเภท
หมาไม่รู้จักเสือนั่นแล จึงควรฟังค�าสอนของปู่บ้าง การฟังความอยากความ
ทะเยอทะยานไม่มีขอบเขตของตนก็เคยฟังและท�าตามมันมามากต่อมากแล้ว 
ผลดีไม่เห็นมี นอกจากผลชั่วติดตัวและน่าต�าหนิอยู่ตลอดไป แม้ตายไปแล้วยัง
ไม่มีใครขุดคุ้ยขึ้นมาชมเลย
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ถาม     
 กินเหล้ามันเป็นบาปหรือปู่ ปู่จึงไม่อยากให้หลานกินกัน กลัวหลานจะเป็นหมา

ไม่รู้จักเสืออย่างนั้นหรือ

ตอบ  
 การกินเหล้าหรอืของมนึเมาตลอดสิง่เสพตดิและเสยีคนนัน้ มนัจะเป็นบญุพาคน 

ให้ดแีละพาไปสวรรค์นพิพานอย่างไรกนั นอกจากเป็นบาปหาบหามไฟนรกมา
เผาตนและครอบครัวตลอดผู้เกี่ยวข้องโดยล�าดับเท่านั้น ยังจะพากันนึกและ 
รอคอยให้สรุายาเมาพาเป็นคนดแีละพาไปสวรรค์นพิพานอยู่หรอื จอมปราชญ์
ทัง้หลายท่านต�าหนิเป็นเสยีงเดยีวกนัมาแต่กาลไหนๆ ว่า การกินเหล้าเป็นบาป 
ไม่มีชิ้นดีที่น่าชมเชยบ้างเลยเท่านั้น 

 ฉะนั้น หลานจงพากันเข้าใจตามที่ปู่อธิบายให้ฟังด้วยความเมตตาสงสารนี้ 
หลานๆ ฟังเสียงใครๆ ก็ฟังมามากต่อมากและท�าตามเขาจนเสียคน บางราย
จนเป็นเศษมนษุย์หมดคณุค่าสาระโดยประการทัง้ปวงไปเลยกม็ ีแต่บดันีต่้อไป  
จงพากนัใช้ความพนิจิพจิารณาฟังเสยีงปู่ และน�าไปเทยีบเคยีงกบัค�าพดูทัง้หลาย 
ที่เคยได้ยินได้ฟังมา จะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วเลือกเฟ้น 
น�าไปปฏิบตั ิเพราะลมปากของปู่เป็นเสยีงของกระแสธรรมทีอ่อกมาจากพระทยั 
ทีบ่ริสทุธิข์องพระพทุธเจ้า ผดิกบัลมปากทีกิ่เลสราคะตณัหาผลติหรอืปรงุให้กิน 
ให้พูดออกมาอยู่มาก ทั้งมีเหตุมีผลผิดกันราวฟ้ากับดิน
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ถาม     
 ท�าไมปู่ สมยันีค้นจงึชอบเอาเหล้าประดบัเกยีรตใินสงัคมน้อยใหญ่ แม้สงัคมเดก็

กม็เีหล้าออกเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาไม่มเีว้นไปเสยีแล้ว เดก็กินแล้วเมาทะเลาะและ
ตกีนัอกึทกึ เหน็ต�าตามาแล้ว น่าทเุรศจรงิๆ แล้วกอ็ดคดิถงึผู้ใหญ่ทัง้หลายและ
ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ว่ากินเหล้ากันเพื่อประโยชน์อะไร และปกครองแบบ
ไหนกันบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยส่ิงเลวร้าย คนเลวร้ายเกล่ือนกลาดระบาดไป
ทุกแห่งทุกหน ไม่ว่าบ้านนอกในเมือง ผู้ใหญ่ผู้น้อย ปัญญาชนและคนโง่เขลา 
มันพอๆ กันเวลานี้

ตอบ     
 การกินเหล้ามันท�าให้คนลืมความทุกข์ ความจน ความโง่ ความมีหนี้สิน 

พะรงุพะรงั และภาระต่างๆ ได้บ้างในขณะทีเ่มาสรุา ซึง่ก�าลงัหน้าหนาหน้าชา 
หมดความอาย จงึแสดงกิรยิาและค�าพูดขวางโลกออกมาในท่ามกลางฝูงชน 
ทุกชั้นได้อย่างเต็มกิริยาและเต็มปาก ไม่กระดากอายกับเร่ืองปกติท่ีเคย 
มีในตัว เช่น เคยเห็นคนทุกข์ เป็นต้น มาเป็นคนมีสุข เป็นคนมั่งมี เป็นคน
ฉลาดรู้ทกุสิง่ทกุอย่าง มทีกุสิง่ทกุอย่างท่ีโลกรู้และมกัีน วาดลวดลายออกมา 
อย่างเต็มตวั ไม่กลวัใครจะต�าหนติเิตยีนและท�าลายเพราะไม่มสีต ิความจรงิ 
แล้วก็คือการระบายทุกข์ของคนเมานั่นแล ด้วยเหตุเหล่านี้เป็นส่วนมาก
ท�าให้คนชอบดื่มสุรา

 ส่วนผลดทีีเ่กิดจากการดืม่สรุาอย่างแท้จรงินัน้ยงัมองไม่เหน็ส�าหรบัคนตาฝ้าฟาง 
ดังปู่นี้ ถ้าจะหาทางออกว่าดื่มสุราแล้วทานอาหารได้ดี ทานได้มาก ร่างกายมี
ก�าลังอย่างนี้ ค�าตอบก็จะตามมาว่า ใครจะเป็นนักกินและกินไม่เลือก กินไม่อัด 
ไม่อัน้ กินไม่หยดุไม่ถอย กินได้ทกุสิง่ทกุอย่าง กินได้ทกุเวลานาท ีกินจุ๊บๆ จิบ๊ๆ  
กินทั้งกลางวันกลางคืน ปากท�างานเคี้ยวกลืนไม่มีว่างยิ่งกว่ามนุษย์ จนเงิน
เกลี้ยงกระเป๋าเพราะกินไม่มีประมาณความพอดีเข้าไปแอบซ่อนได้ ไม่จ�าต้อง
เท่ียวหายาบ�ารุงธาตุ มีสุรา เป็นต้น มาบ�ารุงบ�าเรอมัน เพราะความกินของ
มนุษย์เป็นน�า้ล้นฝ่ังอยู่แล้ว นีห่ากถามมาปู่กต็อบไปตามประสาพระแก่ ร่างกาย
แม้จะเอาอะไรในแดนโลกธาตุมาบ�ารุงมันก็ไม่เหลียวแล มีแต่แย่ท่าเดียว
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 ถาม      
 ท�าไมปู่พดูเรือ่งคนเมาสรุาได้อย่างน่าขบขนัน่าหวัเราะจรงิๆ ทัง้ทีปู่่ไม่ใช่คอสรุา 

มาก่อน ปู่นี่ทั้งน่ารัก ทั้งน่าเคารพเลื่อมใสมากทีเดียว หลานๆ รักปู่มาก

ตอบ     
 ปู่ก็รักเมตตาลูกหลานเหมือนกัน จึงได้พูดในฐานะลูกหลานสู่กันฟังนี่แหละ  

อย่าว่าแต่ปู่ทีไ่ม่ใช่คอสรุาทีพ่ดูเรือ่งสรุาและคนเมาสรุาได้เลยหลาน คนทัง้บ้าน 
ทั้งเมืองกระท่ังเด็กๆ ท่ีเขาไม่ดื่มสุรา เขาก็พูดเรื่องโทษของสุราและโทษของ
คนเมาสุราได้ เพราะเร่ืองพรรค์น้ีมันทิ่มหูแทงตาท�าลายจิตใจคนอยู่ทุกแห่ง
ทกุหนและทกุเวล�า่เวลา ใครๆ กพ็บกโ็ดนอยู่ทัว่ไป เป็นแต่เขาไม่พดูเท่านัน้เอง  
เพราะเออืมระอาทีจ่ะพดูให้เสยีน�า้ลายเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์ นอกจากผลเสยี 
จะตามมาจากพวกกินยาพษิไม่เบือ่นีเ้ท่านัน้ ใครๆ จงึเกบ็ไว้ภายในแบบรู้กนัเอง
โดยไม่ต้องแจกแจง

 

ถาม     
 คนมีอ�านาจกับคนมีวาสนานี้ต่างกันหรือเหมือนกันปู่ เราทั้งหลายเคยได้ยินจน

ชินหูชินใจว่าคนมีอ�านาจ คนมีวาสนา หรือคนมีอ�านาจวาสนา แต่ไม่ทราบว่า
มีความลึกตื้นหนาบางกว่ากันอย่างไรบ้าง กราบขอความเมตตาปู่อธิบายให้
หลานๆ ฟังบ้างพอเข้าใจและเป็นแนวทางความคดิและการปฏิบัติต่อไป

ตอบ     
 ค�าว่า อ�านาจ ตามหลกัธรรมแล้ว เป็นกิง่ก้านออกมาจากวาสนา คนมวีาสนา 

บารมีมักเป็นคนมีความดิบความดี ได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นเจ้าเป็นนายมียศ
สูงส่งตามล�าดับ และมีอ�านาจสั่งการสั่งงานได้ตามหน้าที่และกฎข้อบังคับ
กฎหมายบ้านเมอืง นีท่่านว่าคนมอี�านาจวาสนาตามจารตีประเพณขีองปราชญ์
ที่ท่านด�าเนินและทรงกันมา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบารมี 
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ก็ร่มเย็นทั่วหน้ากัน คนท่ีมีอ�านาจวาสนาตามหลักธรรมตัวเองก็สงบชุ่มเย็น  
กิรยิาอาการทีแ่สดงออกมสีง่าราศ ีไม่อาภพัอบัเฉา ผู้น้อยกเ็คารพรกัทัง้ต่อหน้า 
ลบัหลงั ไม่พากนัตัง้ข้อรงัเกยีจเดยีดฉนัท์และซบุซบิๆ กนั ประชาชนคนธรรมดา
มองเห็นก็เย็นตาเย็นใจ อยากเข้าใกล้ชิดสนิทสนม ไม่เป็นแบบสุภาพชนเจอ 
คนขี้เมา

 หลานๆ จงสร้างตัวเพื่อเป็นมิตรเป็นมงคลแก่ตัวและผู้อื่นด้วยการวางตัว
ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร อย่าแสวงหาความดีความเด่นด้วยการ
เหยียบย�า่ท�าลายหวัใจคน เพราะความประพฤตนิัน้ๆ มนัเป็นผลร้ายแก่ตน 
แทนที่จะเป็นผลดีไปตามความเห่อความคึกคะนองไม่เข้าเรื่องเข้าราว 
ของใจ คนเราเสยีคนมามากต่อมากจนไม่อาจนบัพรรณนาได้ เพราะความ
ส�าคัญตนและท�าตนแบบนี้ 

 ค�าว่า ความด ีคนด ีธรรมเครือ่งประดบัโลกให้มคีวามสงบร่มเยน็ ปราชญ์ผู้ทรง
ธรรมและพาด�าเนนิในทางทีด่มีอียู่ประจ�าโลก ไม่เคยขาดสญูและไม่เคยล้าสมยั  
สิ่งเหล่านี้และท่านเหล่านี้แลพยุงโลกให้พอดูได้พออยู่กันได้เร่ือยมา มิใช่ 
สิ่งชั่วคนชั่วเป็นผู้พยุงโลกให้ร่มเย็น นอกจากท�าลายโดยถ่ายเดียว หลานๆ  
อย่าพากันสงสัยและตื่นตามโลกตัณหาตามืดบอด สุกเอาเผากิน จะล่มจมไป
กับเขาจะว่าปู่ไม่บอกไม่เตือน สงสารกลัวไฟเหล่านี้จะลุกลามไปมาก จะไม่มี
คนดีพยุงบ้านเมือง จึงได้เตือนได้สอนไว้พอเป็นเบรกห้ามล้อบ้าง จะไม่พากัน
เหยียบแต่คันเร่งเพื่อลงคลองถ่ายเดียว

 เครือ่งดองของมนึเมา ยาเสพตดิทกุประเภท การพนนัขนัต่อทกุอย่าง นัน่คอื 
เพชฌฆาตสงัหารทรพัย์สมบตัแิละมนษุย์ให้เสยีไปโดยถ่ายเดยีว อย่าพากนั 
สนทิเข้าใกล้ชดิตดิพนักบัมนัเป็นอนัขาด ปู่ขอห้าม ปู่สงสารทีเ่หน็มนษุย์ตาย 
ทั้งเป็น เหม็นทั้งที่ยังไม่ตายมามากต่อมากแล้ว เพราะสิ่งดังกล่าวสังหาร
ท�าลาย ปู่เกิดมานาน ๘๐ กว่าปีแล้ว ทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพอ จงึกล้าพูด
ให้ใครต่อใครและหลานๆ ฟังอย่างไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไป
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 (คนที่มากราบเรียนถามปัญหาหลวงปู ่มีมากทั้งหญิงและชาย พระเณร 
ข้าราชการชั้นและแผนกต่างๆ ส่วนมากเขามักเรียกท่านว่า หลวงปู่หรือปู่  
ตามความถนัดใจ จึงกรุณาทราบตามนี้ว่ามิใช่คนเดียวจ�าพวกเดียวถาม  
มีหลายคนหลายคณะด้วยกันและถามตอบเรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้าย ปัญหา
จึงมีแปลกๆ ต่างๆ กันไปตามทรรศนะของแต่ละรายๆ)

ถาม    
 ปู่ครับ คนสมัยนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายไปตาม

ความจ�าเป็นทีเ่รยีกว่าเหตผุลพาให้เกบ็ให้จ่ายรู้สกึว่ามน้ีอยเตม็ท ีจะมกีจ็�าพวก 
คนเฒ่าคนแก่ทีค่นสมยัปัจจบุนัต�าหนว่ิาหัวโบราณเท่านัน้ ชอบเกบ็รกัษา ไม่ค่อย
จ่ายกับอะไรอย่างง่ายดาย แต่คนสมัยนี้การเก็บรักษามีน้อยมาก แต่การจ่าย
รู้สึกมากจนกลายเป็นความสุรุ่ยสุร่าย ไม่น�าพากับสมบัติสิ่งของมากกว่าความ
ฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิ การเทีย่วกเ็ก่ง ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ป็นความหายนะมกัสนใจ ใฝ่ใจ 
ชอบท�าในสิ่งนั้นๆ จนเป็นนิสัย ดูว่าถ้าไม่ได้ท�าอยู่ไม่ได้ ดิ้นรนกระวนกระวาย
ราวกับจะเป็นจะตายจริงๆ ถ้าได้ท�าตามชอบใจแล้วดูว่าสนุกรื่นเริงเหมือนกับ
สิง่นัน้เป็นสริมิงคลเสยีจรงิๆ ทัง้ทีส่ิง่นัน้เป็นสิง่ไม่ด ีจะพาให้เสยีสมบตัเิงนิทอง
และเสียผู้เสียคน ปู่มีความเห็นอย่างไร ขอนิมนต์โปรดลูกหลานด้วย เผื่อว่าจะ
มีทางเยียวยาได้ ไม่ล่มจมฉิบหายไปตามๆ กันทั้งเขาทั้งเรา

ตอบ   
 การเก็บรักษาน้ัน มันมาทีหลังถ้าจะมา นอกจากจะไม่มีทางโผล่หัวขึ้นมาได้

เพราะความอยากมันล้นฝั่งอยู่แล้ว ส่วนมากความอยากจับจ่ายมันมาก่อน
เสมอ เพราะความอยากอนัเป็นตวัภยัมนัอดัแน่นอยู่ภายในใจของสตัว์ไม่มเีวลา 
บกบางอยู่แล้ว คอยเสาะแสวงหาแต่สิง่จะมาสนองตลอดเวลาอยู่แล้ว ความสนใจ 
ในการเก็บรักษาและการจับจ่ายตามความจ�าเป็นจึงเกิดได้ยาก และไม่มีทาง
เกิดได้ถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยหักห้ามความอยากต่างๆ เช่น อยากกิน อยากใช้ 
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อยากประดบัตกแต่งร้อยแปดอนัหาประมาณไม่ได้ ด้วย มตตฺญญฺตุา สทา สาธุ  
ความรู้จักประมาณ ย่อมยังประโยชน์ให้ส�าเร็จแล้ว

 ดังนั้นคนมีธรรมประดับตัวกับคนไม่มีธรรมและไม ่สนใจในธรรมเลย  
ความเป็นอยู่ ความประพฤต ิหน้าทีก่ารงาน อธัยาศยัใจคอ ตลอดความสงบสขุ 
ภายในตนและครอบครวัอนัเกิดจากการจบัจ่ายและการเกบ็รกัษา เกิดจากความ
ประพฤตกิารกระท�าจงึต่างกนัมาก ธรรมท่านจงึสอนให้น�าธรรมมคีวามสนัโดษ
ยนิดใีนสมบตัทิีม่อียู่ของตนโดยเฉพาะไม่ลกุลาม ความรู้จกัประมาณในการกิน 
การใช้ การประพฤติตัว ตลอดการงานด้านต่างๆ เข้ามาดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่ตน
เหน็ว่าไม่ดแีละบกพร่อง และบ�ารุงส่งเสรมิสิง่ทีด่อียู่แล้วให้เจรญิยิง่ขึน้ ไม่ปล่อย
ตวัไปตามความอยากทีค่อยฉดุคอยลากให้ลงทางฝ่ายต�า่อยู่ตลอดเวลา เพราะ
ผู้มีธรรมในใจก็เท่ากับรถมีเบรกห้ามล้อ ไม่เตลิดเปิดเปิงลงคลองลงเหวลงบ่อ
ล่มจมไปท่าเดยีว ยงัมธีรรมคอยสะกิดและยบัยัง้ตนไว้ได้ ไม่พงัทลายไม่เป็นท่า
ไปกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายถ่ายเดียว

 ธรรมต่างหากพาคนให้ดีมีความสงบสุขโดยทั่วกัน ส�าหรับผู้มีธรรมปฏิบัติตาม
ธรรมได้มากน้อย ความอยาก ความทะเยอทะยานด้วยอ�านาจกเิลสราคะตณัหา
มิได้พาคนให้ดี มิได้ท�าคนให้ดีมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองและครองความสุข
แต่อย่างใด ตรงข้าม มันท�าคนให้เป็นเจ้าทุกข์และเสียคนมามากต่อมากจน
ประมาณไม่ได้แล้ว จงึควรตืน่ตวัในความผดิและโทษทณัฑ์ทีเ่คยได้รบัจากกิเลส
ชักจูงและพาให้ท�า ใจเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเรา สติปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบใน
ดวงใจ การกระท�าอะไรจงึควรน�าสตธิรรมปัญญาธรรมมาใช้กบัจติผู้ด�าเนนิงาน
อยู่เสมอไม่มเีว้น งานนัน้จะเป็นไปเพือ่ความราบรืน่ดงีาม ไม่ค่อยผดิพลาด หรอื
ไม่ผิดพลาด ถ้ามีธรรมสองประการนี้ก�ากับใจและก�ากับงาน ส่วนมากที่ท�าตัว 
ผดิพลาดและผดิพลาดจนเลยขอบเขตแก้ไข กเ็พราะท�าตามความอยากของกิเลส
ตัณหาตัวพาให้ตาฝ้าฟางเสียมากต่อมาก เวลาผิดและได้รับทุกข์ทัณฑ์ต่างๆ  
แล้วกม็กัไปโทษให้ผู้อืน่ และโทษให้ดนิฟ้าอากาศ เพือ่เป็นการออกตวัทัง้ทีม่ใิช่
ทางออกอันชอบธรรมเลย การยอมรับผิดและแก้ตัวในทางที่ถูกที่ดีต่างหาก  
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เป็นทางให้คนอื่นเห็นใจสงสาร และเป็นทางบรรเทาทกุข์ ทางพ้นจากความผิด 
และโทษทัณฑ์ต่างๆ ได้

 หลานๆ ควรทราบไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปตามคราวตามสมัย คือ
สมยันีโ้ลกเจรญิทางด้านวตัถแุละอารมณ์เครือ่งยัว่ยวน ใจทีช่อบเสาะแสวง
อยู่แล้วจงึเข้ากันได้อย่างสนิทติดจมไม่มีวันอิ่มพอ โลกเจริญนั้นผิดกันกับ
ธรรมเจรญิ โลกเจรญิคนมคีวามทุกข์มากไปตามความเจรญิของโลก ค�าว่า
โลกเจรญิกบักิเลสเครือ่งก่อทกุข์เจรญิมนักลมกลืนเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน 
ฉะนั้น โลกเจริญมากเพียงไร คนจึงได้รับทุกข์มากเพียงนั้น

 ค�าวา่ กิเลสๆ น้ันคือส่ิงสกปรกรกรุงรังและกดถ่วงบีบบังคับจิตใจสัตว์โลก  
การบีบบังคับให้สัตว์โลกแสดงออกทางทวารหรือการกระท�าต่างๆ ตลอด
ผลผลิตจึงเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอย่างแยกไม่ออก ส่วนมากถ้าโลกเจริญ ธรรม 
มกัเส่ือม หรอืธรรมเสือ่มจากจติใจคน ความประพฤตกิารแสดงออกเป็นลุ่มๆ 
ดอนๆ ต่อความถูกต้องดงีาม ผดิกบัธรรมเจรญิในใจคนอยู่มาก ค�าว่าธรรม
เจรญินัน้มิได้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียน การท่องบ่นจดจ�าธรรมได้มาก 
แม้จ�าได้กระท่ังพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นที่กิเลสจะยึดอ�านาจ น�าความรู้นั้นๆ 
มาเป็นเครื่องมือแสวงผลประโยชน์เพื่อมันจนได้ ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติธรรม
ตามที่ศึกษาจดจ�ามาเคลือบแฝงอยู่และเป็นคู่เคียงกันไป

 ค�าว่า ธรรมเจริญ นั้นเจริญที่ใจของผู้ประพฤติธรรม ใจมี หิริ-โอตตัปปะ 
สะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมอันลามก ไม่ชินชา ไม่สนิทติดใจในบาปว่าจะพา
ให้ดวีเิศษวโิสใดๆ ความประพฤตกิารกระท�ามขีอบเขตเหตผุลในสิง่ท่ีควร
หรอืไม่ควร จิตใจมคีวามเมตตาสงสารเพือ่นมนษุย์และสตัว์ด้วยกนั ไม่ดถูกู
เหยียดหยาม ไม่กดขี่ข่มเหง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่คดโกงรีดไถ รู้ใจท่าน
ใจเรา สมบัติท่านสมบัติเรา ไม่ล่วงล�้ากล�้ากรายสมบัติและจิตใจของกัน
และกัน การงานเพื่อตนและส่วนรวมก็สะอาดสุจริต ผลเกิดขึ้นก็สมบูรณ์
ไม่รั่วไหลแตกซึม ปฏิบัติได้เพียงที่กล่าวมาก็เรียกว่า ธรรมเจริญในหมู่ชน 
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สังคมย่อมสงบเย็นทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อย เมื่อต่างคนต่างสนใจบ�ารุงรักษา
ปฏิบัติธรรมขึ้นที่ใจ ไม่ปล่อยปละละเลยดังที่เป็นและเห็นๆ กันอยู่

 ค�าว่า โลกเจริญตามความนิยมนั้นมันเจริญด้วยความโลภ ความอยากได้ 
ไม่มอ่ิีมพอ เหมอืนไฟได้เชือ้ ซึง่สดุท้ายก็เผาตวัเองนัน่แลก่อนอืน่ เจรญิด้วย 
ความโกรธ ผูกอาฆาตมาดร้ายหมายจองเวร เจริญด้วยราคะตัณหาความ
คึกคะนองน�้าล้นฝั่งไม่มีความพอดีเป็นฝั่งเป็นฝาปิดกั้นไว้บ้างเลย เจริญ
ด้วยความลุ่มหลงอันเป็นรากฐานแห่งความประมาทไม่มีประมาณว่าจะ
รู้สึกตัวเมื่อไร

 ค�าว่า ธรรมเจริญตามความนิยมและยอมรับของปราชญ์นั้น หมายถึง 
ความเจริญทางใจ ใจมคีวามยตุธิรรมทัง้แก่ตนและผู้อืน่สตัว์อืน่ ไม่ล�าเอยีง
อนัเป็นการบดิเบอืนความจริง ผู้มีธรรมเจริญภายในใจย่อมสงบเย็น มีฝั่ง
มฝีา มกีฎเกณฑ์ด้วยความประพฤตกิารแสดงออก ไม่ผาดโผนโจนทะยาน 
ไม่สังหารผู้อื่นอย่างเลือดเย็นเพราะการแสวงผลรายได้ของตน ค�าว่า  
โลกเจริญกบัธรรมเจรญิ มเีหตแุละผลต่างกนัดงักล่าวมา จงพากนัน�าไปพจิารณา 
และปฏิบัติตาม ผลดีจะเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเอง ปู่นี้แก่มากแล้ว  
ไม่หวังความเสื่อมและความเจริญในด้านใดมากกว่าการประคองขันธ์พอถึง
วันตายเท่านั้น

ถาม
 ก่อนปู่จะได้มาบวชในพระพทุธศาสนา ปู่คดิอยากจะบวชเองโดยนสิยัชอบหรอื

มีเหตุอันใดบังคับให้ปู่ต้องบวช

ตอบ 
 การคิดอยากบวชและการคิดจะบวชนั้น เคยมีในใจของปู่อยู่แล้ว แต่ไม่รุนแรง

ถึงขนาดจะออกบวชในระยะนั้นได้ ปู่ก็อยู่ไปสร้างโลกไปเหมือนโลกอยู่กัน
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ถาม
 เหตุที่ปู ่จะได้บวชจริงเป็นอย่างไร เล่าให้พวกลูกหลานฟังพอเป็นคติบ้าง  

บางทีอาจได้เดินตามหลังปู่ก็เป็นได้ เพราะโลกนี้มัน อนิจฺจ� ไม่แน่นอนเสมอไป

ตอบ 
 มันเรื่องน่าอับอาย ปู่ไม่อยากเล่า ถ้าไม่ขายหน้าเขาก็อาจขายหน้าตัวเอง  

แม้เราจะเป็นคนดตีามจารตีประเพณีของโลกอยู่ กไ็ม่น่าจะพ้นมลทนิโทษไปได้  
ปู่จึงไม่อยากเล่า ดีไม่ดีปู่กับลูกหลานที่ก�าลังนั่งฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้
อาจเกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจขึ้นก็ได้ และอาจคิดว่าปู่จนตรอกจึงออกบวช 
มิได้ออกบวชด้วยความสมัครใจมาแต่ต้น ผลจากการฟังก็จะไม่เป็นมงคลแก่ 
ลูกหลาน อย่าให้ปู่เล่าเลย

ถาม
 โปรดเถิดปู่ พระขนาดปู่นี้ไม่มีใครกล้าต�าหนิได้ลงคอแหละ จะดีหรือชั่ว ปู่ก็

แหวกว่ายผ่านมาแล้ว ปู่พ้นภัยไปหมดแล้ว จึงไม่มีที่น่าต�าหน ินอกจากฟังเป็น
นิทานปู่กับหลานเท่านั้น จึงขอนมินต์ปู่โปรดลูกหลานบ้างเถิด

ตอบ 
 ปู่จะพดูตรงไปตรงมาและสรปุความย่อๆ เลยนะหลาน เดมิปู่เป็นคนขยนัขนัแขง็  

รับผดิชอบครอบครวัอย่างจรงิใจ แต่การท�ามาหาเลีย้งครอบครวัไม่ค่อยสมบรูณ์ 
เท่าที่อยากให้เป็น ขาดๆ เขินๆ ซึ่งท�าให้ปู่คิดสงสารครอบครัวอยู่ไม่วาย  
จงึคดิและตดัสนิใจลงไปรบัจ้างท�านาทางภาคกลาง พอได้เงนิแล้วกก็ลบัมาบ้าน  
แต่เจ้ากรรมมาเจอเมียมีชู้ ตอนนี้ปู่เกือบเสียคนไปทั้งคนอย่างไม่คาดฝัน
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ถาม
 เสียคนอย่างไรปู่

ตอบ 
 กม็าเจอเมยีก�าลงัเรงิรกัหกัสวาทอยู่กบัชายชู้อย่างต�าตาละซหิลาน ใครจะทนได้ 

ปู่จึงเกือบเสียคนไป คือขณะนั้นเองขณะที่ปู่แอบด้อมมาดูตามค�าบอกเล่าของ
ชาวบ้านเวลาเงียบๆ ดึกสงัด พร้อมกับดาบอันคมกริบอยู่ในมือ เงือดเงื้อดาบ
สุดแรงเกิดจะฟาดฟันลงให้ขาดสะบ้ันไปทั้งเมียทั้งชายชู้ แต่เผอิญชายชู้มอง 
เห็นก่อน ยกมือขึ้นไหว้ปู่จนตัวสั่นเทาๆ ขอชีวิตชีวาไว้ พร้อมทั้งยอมสารภาพ
ความผิดที่ท�าลงไปทุกอย่าง ขณะจิตสะดุดขึ้นเตือนว่าเขายอมแล้ว อย่าท�าๆ  
จะเป็นความเสียหายเพิ่มเข้าอีกโดยไม่มีผลดีอะไรเกิดข้ึนเลย ประกอบกับใจ
เกิดความสงสารชายชู้ผู้กลวัตายสดุขดี ใจเลยอ่อนลง แล้วเรยีกร้องให้ชาวบ้าน
มาดูเหตุการณ์ในขณะนั้นจนหายสงสัยในข้อเท็จจริงทั่วหน้ากันแล้ว ประชุม
ญาติและผู้ใหญ่บ้านจะเอาเรื่องอย่างหนัก ชายชู้ยอมรับทุกอย่าง จึงปรับไหม
ด้วยเงนิจ�านวน……………..พร้อมกบัประกาศยกเมยีให้ชายชู้นัน้อย่างเปิดเผยใน
ชุมนุมชน ตัดกรรมตัดเวรหายห่วงไปเสียที

 หลังจากน้ันมีแต่ความสลดสังเวชใจเป็นก�าลัง คิดเรื่องอะไรในโลกไม่มีความ
ลงใจติดใจท่ีจะท�าที่จะอยู่แบบโลกเขาอยู่กันต่อไป ใจหมุนไปทางบวชเพื่อหนี
โลกอนัโสมมนีใ้ห้พ้นมนัโดยถ่ายเดยีว อย่างอืน่ใจไม่ยอมรบัเลย มกีารออกบวช
หนีโลกเพื่อความพ้นทุกข์ไปนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระสาวกท่าน 
อย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ลงใจและสมัครใจอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรมาขัดแย้ง  
ปู่จึงได้มาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างถึงใจเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ 

 นี่แลสาเหตุที่จะให้ปู ่ออกบวชอย่างรวดเร็วเพราะความสังเวชเบื่อหน่าย 
ประทบัใจปู่จรงิ และตอนนีแ้ลเป็นตอนทีปู่่บวชด้วยศรทัธาความอยากบวชจรงิ 
ไม่มีอะไรจะห้ามไว้ได้ เนื่องจากความเบื่อหน่ายในเหตุการณ์ที่ประสบมาและ
คิดกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นถึงกับต้องบวชดังใจหมาย
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ถาม
 แล้วหญิงคนนั้นเธออยู่กับผัวใหม่หรือปู่

ตอบ
 มันจะอยู่กับเทวดาตนไหน ปู่ก็ไม่คิดกับมันให้สิ้นเปลืองความคิดเลยนะหลาน 

ปู่กระเทือนใจกับมันเต็มประดา ยังเส้นยาแดงเท่านั้นที่มันจะตายกับผัวใหม ่
มันน่ะ นับว่าบุญมันบุญปู่ที่ไม่ได้สร้างกรรมหนักต่อกัน

 ฉะนั้น หลานๆ จึงจ�าไวเ้ป็นคติจนวันตายจากกันกับผัวกับเมียของตนนะ 
อย่าท�าลายจิตใจกันด้วยความลามกจกเปรตนี้เป็นอันขาด แม้จะทุกข์
เพราะอะไรก็ยอมทุกข์เถอะหลาน แต่อย่าไปเสี่ยงทุกข์กับมหันตทุกข ์
นี้เป็นอันขาด ปู่ขอห้าม อย่าพากันฝืนเด็ดขาดจนวันตายจากกันระหว่าง
ผัวเมีย ที่ธรรมท่านกล่าวไว้ว่า กาเมสุ มิจฉาจาร นั้นเป็นบาปหนัก ปู่เชื่อ 
ประจักษ์ใจปู่เอง เพราะมหันตทุกข์จริงๆ ฝ่ายที่ท�าลายจิตใจของอีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นแลเป็นผู้ท�ากรรมหนักที่สุด ไม่มีอะไรรับไว้ได้ จะว่ากรรม 
หม้อนรกแตกกไ็ม่ผดิ ปู่เชือ่ธรรมข้อ กาเมส ุมจิฉาจาร อย่างถงึใจแต่บดันัน้มา  
จึงรีบบอกลูกๆ หลานๆ อย่าพากันคิดคะนองหาญท�าเป็นอันขาด 
จงสุขจงทุกข์ เป็นและตายไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อกัน
จนถึงวันอวสานต่อกันเถิด ช่ือว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันโดยธรรมแท้  
ที่เล่าให้หลานๆ ฟังก็เพื่อเป็นคติเตือนใจเท่านั้น ไม่ง้ันปู่จะเล่าให้เสีย
น�า้ลายท�าไม
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ถาม
 น่าสลดใจมากฟังเร่ืองปู่แล้ว แต่ท�าไมโลกปัจจุบันจึงชอบท�าลายจิตใจกันด้วย

ศีลธรรมข้อ กาเมสุ มิจฉาจาร เอานักหนาเล่าปู่

ตอบ 
 คาถาไฟในโลกนัตนรกมนักล่อมได้สนทิ โลกปัจจบุนัจงึเคลิม้หลบัไปตามคาถาไฟ 

นั้นโดยไม่คิดจะตื่นกันบ้างเลย ฉะน้ัน ค�าว่าโลกเจริญกับไฟนรกเจริญในผู้นั้น 
จึงมาพร้อมๆ กัน และค�าว่าธรรมเจริญกับสวรรค์นิพพานเจริญในผู้นั้นจึงมา
ในขณะเดียวกัน ผู้ใดเชื่อธรรม ผู้นั้นจะเจริญสมหวัง ผู้ใดเชื่อกิเลสตัณหา ผู้นั้น 
จะนับวนัล่มจมไปเรือ่ยๆ จนจมมดิในทีส่ดุ ไม่มใีครและอะไรช่วยได้ ทัง้นีเ้พราะ
พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ไม่เคยโกหกโลก ก็พระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลก 
เต็มพระทัย จะเอาอะไรมาโกหกหลอกลวงสัตว์โลกเล่า นอกจากกิเลสซึ่ง 
ไม่เคยสงสารปรานีใครเท่านั้น มันจึงสนุกหลอกสัตว์โลกให้ล่มจมเรื่อยมา  
ไม่เคยน�าความจริงมาสอนโลกเลย

ถาม   
 การบวชในศาสนายากล�าบากไหมปู่

ตอบ  
 ถ้าบวชตามแบบพระพทุธเจ้าแลสาวกท่านก็ยากล�าบาก ปู่อยากพูดเตม็ปาก 

ว่าไม่มีอะไรยากล�าบากเกินงานของพระเลย
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ถาม   
 ท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ ทัง้ทีโ่ลกเขามาพบกนัคยุกนัถงึเรือ่งงานการต่างๆ ของโลก  

ใครพดูออกมากน่็าฟังพอๆ กนัว่ายากว่าล�าบาก ไม่มแีม้ผู้เดยีวว่าง่ายว่าสบายเลย  
แต่แล้วงานของพระเป็นงานอะไรกันจึงยากล�าบากจนไม่มีอะไรเทียบเล่าล่ะปู่

ตอบ  
 งานบวชทีท่�าตามศาสนธรรมของพระพทุธเจ้าเป็นงานทวนกระแสของโลก

ที่กิเลสวัฏวนบงการอยู่รอบจิตรอบทิศรอบด้าน ไม่มีช่องว่างพอหายใจได้
สะดวกต่อการบ�าเพ็ญบ้างเลย เป็นงานทวนกระแสความดึงดูดของกิเลส
ในโลกทั้งมวล จงึเป็นงานยากล�าบากมาก เหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขานั่นแล 
ล�าบากขนาดไหนคิดดูก็พอรู้ได้ ไม่จ�าต้องบอกต้องแจง

ถาม     
 ก็เห็นพระท่านบวชอยู่ตามวัด ท่านสบายดี ไม่ต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาอะไร  

ถงึเวลาญาตโิยมกน็�ามาถวาย ฉนัอิม่แล้ว อยากหลบันอนวนัยงัค�า่และตลอดรุ่ง
ก็ยังได้ เพราะไม่มีใครไปรบกวนท่านเนื่องจากเขาเคารพนับถือนี่ปู่

ตอบ    
 ถ้าจะบวชมาเรียนเพียงวชิา “กินแล้วนอน” อย่างเดียว มันก็สบายในขณะ 

นอนหลับอยู่ แต่พอตื่นนอนขึ้นมาละซิ ใจมันดิ้นรนกวัดแกว่ง เพราะกิเลส 
ราคะตัณหาได้รับอาหารจากการกินมากนอนมากพอตัวแล้วรบกวนใจ  
การนอนมากมันเป็นเครื่องเสริมธรรมให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจเมื่อไร 
นอกจากมันเสริมกิเลสราคะตัณหาให้มีก�าลังกล้าพาวิ่งพาเหาะพาบินไป
ทัว่โลกดนิแดนเพือ่หาตวัเมยีอย่างเดยีว แบบหมนุติว้เป็นกงจกัร อะไรห้าม
ไม่ยอมอยู่เท่านั้น มันจะเป็นสุขสบายเป็นสวรรค์วิมานเพราะการกินมาก 
นอนมากอะไรกัน อย่าพากันคิดผิดจากคลองธรรมไปซิหลาน การมองกัน
แบบนั้นมันมองด้วยสายตาโลก สายตากิเลส มิใช่มองด้วยสายตาธรรม
เพื่อฆ่ากิเลสนี่
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ถาม    
 จะคดิจะท�าอย่างไรปู่ จงึจะถกูต้องตามคลองอรรถคลองธรรมของพระพทุธองค์

ตอบ  
 ต้องคิดดังที่ปู่บอกละซิว่า การออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมโดยชอบ ก็คือการ

ออกสู่แนวรบกับกิเลสเพื่อชัยชนะข้าศึกศัตรูหมู่กิเลสมาร อันเป็นหมู่มาร
และเสนามาร ซึง่ต้องรบต้องห�า้ห่ันกนัเตม็ฝีมอืและก�าลังวงัชา สต ิปัญญา 
ศรัทธา ความเพียร ที่มีอยู่ ไม่มีค�าว่าออมแรง ใครออมแรงท�าเหยาะๆ  
แหยะๆ คนนั้นต้องแพ้อย่างหมอบราบคาบหญ้าไม่สงสัย

 การเข้าสู่แนวรบ ทางโลกเขาถือว่าเป็นความสุขสบายหรือ ไม่มีใครถือว่า 
เป็นความสขุความสบาย เพราะจะไปฆ่าฟันรนัแทงกบัข้าศกึ จนเหน็ด�าเหน็แดง 
เห็นเป็นเห็นตาย เห็นแพ้เห็นชนะกัน จะไปเอาความสุขมาจากอะไรที่ไหนกัน  
ก็คนฆ่ากันนี่ มีแต่ความวิตกกังวล ความกลัวเป็นกลัวตายเต็มหัวใจนั่นแล  
แล้วจะเอาความสขุสบายมาจากไหนกนั การบวชเพือ่บ�าเพญ็ธรรมความดงีาม  
และเพื่อรื้อถอนกิเลสเช้ือวัฏฏะวนขนกองทุกข์ออกจากใจ ก็คือการเข้าสู่ 
สงครามระหว่างกิเลสกบัธรรมโดยถอืเอาภพเอาใจเราเป็นเวท ีเป็นสนามรบ 
ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆ ด้วยวธิเีดนิจงกรมรบ ยนืรบ นัง่สมาธิภาวนารบ  
นอนภาวนารบ ด้วยสต ิปัญญา ศรทัธา ความเพยีร ไม่ลดละท้อถอย ทกุอาการ 
ของจิตที่เคลื่อนไหวมันเป็นเรื่องของกิเลส มีราคะตัณหา เป็นต้น ไหวตัว 
เพื่อท�าลายเราทัง้สิ้น เมือ่ข้าศกึประจญัหน้าอยู่ทกุอริิยาบถและทกุอาการ
ที่เคลื่อนไหวของจิตเช่นนี้ นักบวชคือนักรบศิษย์ตถาคต รูปใด องค์ใด  
จะยอมตัวล้มนอนคอยให้กิเลสสบัย�าขย�าเป็นอาหารอนัอร่อยกินเลีย้งกนัเล่า  
นักบวชลูกศิษย์ตถาคตต้องเตรียมลวดลายคอยรับคอยรบข้าศึกด้วย 
ความเพยีร มสีตปัิญญาเป็นอาวธุ มศีรทัธา ความเพยีร เป็นเครือ่งหนนุอยู่ 
ตลอดแนวรบ คอือริยิาบถต่างๆ ไม่เผลอตวั ทัง้ตัง้รบั ทัง้รกุ ทัง้บกุ ทัง้ท�าลาย 
ข้าศึกไม่ให้เข้าใกล้ชิดตัวได้ จะเป็นภัยแก่ตัวเอง แล้วอาการของนักบวช
ลูกศิษย์ตถาคตที่กล่าวมาเหล่านี้ เป็นอาการแห่งผู้อยู่สบายด้วยการบวช 
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อะไรกัน นอกจากกองทกุข์ล้วนๆ ด้วยงานคอืการรบฟันกบักิเลสประเภทต่างๆ  
เพื่อชัยชนะอย่างยอดเย่ียมและอยู่เป็นบรมสุข หลังจากก�าชัยได้โดยเด็ดขาด
ไม่มีชิน้ต่อโดยประการทัง้ปวงแล้ว บวชแบบนีต้้องทกุข์ล�าบากด้วยกนั นอกจาก
บวชแบบหมูขึ้นเขียงให้กิเลสสับย�านั้น อาจสบายอยู่บนเขียงขณะที่มีดหั่น 
ยงัไม่มาถงึหลงัหม ูแต่พอมดีหัน่มาถงึแล้ว....หลานคดิเอาเองกแ็ล้วกนั ปู่มนัแก่แล้ว  
อธบิายไม่ได้ละเอยีดลออนกัแหละ

 

ถาม    
 โอ้โฮ การบวชนั้นมันยากล�าบากถึงขนาดนี้เชียวหรือปู่ หลานๆ นึกว่าบวชแล้ว

สบาย นับว่าคิดผิดไปมากและนาน เพิ่งจะรู้เรื่องของการบวชว่ายากล�าบาก 
วันนี้เอง ต้องขอโทษปู่มากๆ ที่ได้ละลาบละล้วงปู่โดยไม่รู้สึกตัว

ตอบ     
 ปู่นีม่นัชวีติเดนตายจากการบวชแล้วปฏิบตัธิรรมมาโดยล�าดบันับแต่ขัน้เริม่แรกบวช 

เร่ือยมา ทีพ่อลมืหลูมืตาอ้าปากพดูได้บ้างกต็อนแก่แล้วนีแ่ล จะเพราะกิเลสมนัแก่ 
ไปด้วยสงัขารเราหรอืว่ามนัตายไปหมดทัง้โคตรทัง้แซ่ของมนัแล้ว ปู่กเ็ขด็หลาบ
และเบือ่จะตามหามนัอกี เพราะเคยเป็นคู่เดอืดคู่แค้นกนัมาแต่วนัเริม่ออกบวช
จนถึงวัยแก่อยู่แล้ว มันเป็นของดิบดีวิเศษวิโสอะไรกว่าธรรมของพระพุทธเจ้า 
เราพอจะตามหามนัให้เพิม่ความเคยีดแค้นเข้าไปอกี แม้ไม่ตามหามนั แต่บงัเอญิ 
เดินทางมาเจอหน้ากันเข้า กลด มุ้ง บาตร ที่สะพายและแบกอยู่บนบ่าปู่อย่าง
หนักอึ้งน้ัน ปู่ยังจะลืมคิดว่ามีบริขารอยู่บนบ่าไป โดดเข้าฟัดกับกิเลสตกเวที 
ให้บุญมันด้วย กุสลา ธมฺมา อย่างหายห่วงแล้ว จึงจะย้อนมามองดูบ่า บริขาร
ชิ้นไหนตกไปท่ีใดขณะท่ีฟาดฟันกับกิเลสอยู่นั้น จึงจะไปเที่ยวหาเก็บเอามา  
พูดถึงกิเลสเมื่อไร ใจปู่มันเป็นบ้าหน้านักรบขึ้นมาทันที เพราะความเคียดแค้น
ที่มันจับหัวปู่ใส่เข้ากองทุกข์น้อยใหญ่และไสให้ไปเกิดที่นั้นที่นี้ ให้ตกนรก 
หมกไหม้ ใช้ภพใช้ชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้แต่ไหนแต่ไรมา จนนับภพนับชาต ิ
ของตัวเพียงคนเดียวไม่จบได้ เนื่องจากมีมากต่อมาก ไม่มีอะไรมากเท่าเลย
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ถาม     
 การเกิด-ตายของคนของสัตว์มีมากขนาดนั้นเชียวหรือปู่

ตอบ   
 ท�าไม่จะไม่มากเล่า ก็กิเลสมันท�านาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแล้งหน้าฝนเมื่อไร 

มันท�าของมันอยู่ตลอดกาลสถานท่ีเรื่อยมา และยังจะเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดยุติ  
ถ้าไม่ลากคอมันลงจากหัวใจมาเผาด้วยตปธรรมให้แหลกแตกกระจายเป็น
ผยุผงไปเสยีเมือ่ไร จะต้องถกูมนัจบัมดัจ�าจองเข้าสู่ภพน้อยภพใหญ่อยู่ตราบนัน้  
ไม่มีอะไรมามีอ�านาจเหนือมันได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว

 

ถาม     
 ปู่เคยเกิดมากี่ชาติกว่าจะถึงชาติปัจจุบันนี้

ตอบ   
 ก็บอกแล้วว่านับไม่ได้ จะมาถามกี่ภพกี่ชาติอะไรกันอีก ไม่มีอะไรมากยิ่งกว่า 

ภพชาตขิองสตัว์รายหนึง่ๆ ทีต่ายเก่าตายใหม่ ถ้ารวมกันเข้าโลกมนษุย์มอง
เห็นแล้วตับแตก ดีฝ่อ ขาหักวิ่งเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดเพราะความกลัว 
ซากผีที่ตายเก่าใหม่เกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดแดนโลกธาตุ ไม่มีที่ 
จะจรดลงกระท่ังปลายเข็ม จะว่าไง ยังไม่เชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดง 
ไว้อยู่หรือ แล้วจะเชื่อใครท่ีดีเลิศกว่านี้ ถ้าเชื่อกิเลสดังที่เคยเป็นมาก็ต้อง 
จมลงไปนับภพชาติของตนไม่จบอีกนั่นแล ความจริงเป็นอย่างนี้ ปู่เชื่ออย่าง
ไม่มีเงื่อนไข ใครจะว่าโง่ก็ว่าไป แต่ปู่ไม่ยอมแก้ไขโง่แบบนี้เด็ดขาด จะยอมโง่
แบบนี้ตลอดไป
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ถาม    
 จะท�าอย่างไรจึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเล่าปู่

ตอบ  
 ก็ต้องท�าความดี มีการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งเป็นเหมือน

ดาบอันคมกล้าตัดกิเลส ตัณหา ตัดภพ ตัดชาติ ให้เบาบางและสั้นเข้ามา 
เมื่อบ�าเพ็ญอยู่โดยสม�า่เสมอ ไม่ลดละปล่อยวาง ความดีเหล่านี้ย่อมจะมี
ก�าลังกล้าขึ้นโดยล�าดับและตัดกิเลสตัดภพชาติให้สั้นเข้ามาจนถึงภพชาติ
ปัจจบุนัและรู้เท่าทนัพร้อมทัง้ตดักิเลสอนัเป็นเชือ้แห่งภพทีฝั่งอยู่ภายในใจ 
ให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้นต่อกันกับใจอีกเลย แล้วภพชาติ 
จะเรียกโคตรแซ่ที่ไหนจะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพ่ือหาบหามกองทุกข์
น้อยใหญ่อกีต่อไปเล่า ถ้าลงใจได้บรสิทุธ์ิล้วนๆ แล้ว เมือ่ใจได้ถงึขัน้นีแ้ล้ว 
กิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับแน่นอน 

 ปู่กับกิเลส มันเคยฟัดกันมาอย่างโชกโชนถึงขนาดใครดีใครอยู่ ใครไม่เก่ง 
จงบรรลยั สดุท้ายกิเลสบรรลยั พระพทุธเจ้าบรมศาสดาของพวกเราเพยีงสลบ
เท่านั้น ส�าหรับปู่เองเมื่อลมหายใจสิ้นเมื่อไร ไม่อยู่ ปู่ต้องไป ขี้เกียจแบกหาม
ธาตุขันธ์อันนี้เต็มประดาแล้ว

 

ถาม    
 ปู่จะกลับมาเกิดให้ลูกหลานได้กราบไหว้อีกหรือเปล่า

ตอบ  
 ฟังธรรมนัน่ ฟังให้ด ีฟังเพือ่สตปัิญญา อย่าฟังเพือ่กิเลสหัวเราะ ปู่โง่ๆ ยงัอดขนั 

ไม่ได้ จะสอนอย่างไร สอนโลกจึงจะเข้าใจ ฟังไปเท่าไรๆ ก็ไม่พ้นกิเลสมา 
กอบโกยผลรายได้ไปกินหมด มีแต่ตัวเปล่า กิเลสมันฉลาดดังที่เห็นๆ อยู่นี้แล 
แต่มันท�าสัตว์ให้โง่ไม่มีอะไรเกินมัน



274 

ถาม     
 คนส่วนมากสงสัยเร่ืองบุญ-บาป นรก สวรรค์ นิพพาน ว่าจะมีจริงดังธรรม

ท่านสอนไว้หรือไม่หนอ พระพุทธเจ้าผู้สอนธรรมเหล่านี้ก็เข้าสู่นพิพานไปนาน 
สองพันกว่าปีแล้ว พระวาจาของพระองค์จะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หนอ ดังนี้ 
มีมากในชาวพุทธเราเองนี่แล สงสัยและพูดกันอยู่ทั่วไป

ตอบ    
 ข้อนี้ก็น่าเห็นใจ เมื่อไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์กับตัวเองตามที่ท่านบอกไว้ก็อดสงสัย 

ไม่ได้ เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสตัวมืดมิดปิดทวาร แต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจ 
ในเหตผุลอรรถธรรมอยู่แล้วกม็ทีางจะรู้จะเหน็และเชือ่ได้ไม่สดุวสิยั ข้อส�าคัญ 
เราเป็นลูกชาวพทุธทีท่รงประกาศสอนธรรมะไว้ด้วยความถกูต้องแม่นย�า
ตามหลกัแห่งสวากขาตธรรม ทีต่รสัไว้ชอบแล้วทกุแง่ทกุมมุ ไม่มผีดิพลาด
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อย จึงควรยกศาสดาเป็นหลักใจ 
ไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไว้ท�าลายใจ

 ส่วนความเข้าใจว่า บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน ไม่มี นั้นเป็นเรื่องของกิเลส
ปิดตาใจไว้ ไม่ยอมให้สัตว์โลกรู้เห็นสิ่งมีอยู่นั้นๆ ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มี 
ที่เป็น ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมาปิดเรื่อง บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน เหล่านี้  
แม้พระพทุธเจ้าทกุๆ พระองค์ ตลอดพระสาวกของพระพทุธเจ้าทัง้หลายกไ็ม่ม ี
พระองค์ใดองค์ใดเคยรู้เคยเห็นมาก่อนที่ธรรมยังไม่เข้าสู ่พระทัยและสู่ใจ  
ต้องปฏบิตัลิบูๆ คล�าๆ ก�าด�าก�าขาวไปก่อน ดงัพระพทุธเจ้าของเรากเ็คยทราบ
ในพระประวตัว่ิาทรงบ�าเพญ็ทดลองหลายวธิ ีจงึทรงพบเงือ่นแห่งความถกูต้อง
อันเป็นสายทางที่จะให้ตรัสรู้ธรรม วิธีนั้น คือ อานาปานสติ ก�าหนดลมหายใจ
เข้าออก โดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการที่ทรงบ�าเพ็ญ จนปรากฏผลเป็น
ความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทาง 

 ปฐมยาม ก็ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติถอยหลังที่ไม่เคย
บรรลุมาก่อนได้ ประจักษ์พระทัยหายสงสัยโดยไม่มีใครบอกเล่า มัชฌิมยาม  
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กท็รงบรรล ุจตุปูปาตญาณ ทรงรู้ความจตุแิละความเกิดของสตัว์ทัง้หลายไม่มี
ประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่า พอปัจฉิมยาม ก็ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ  
ญาณความรู้แจ้งความสิน้ไปแห่งอาสวะกิเลสทัง้มวล ไม่มหีลงเหลือในพระทยัเลย  
พร้อมด้วย วชิชา ๓ อภญิญา ๖ เป็นต้น ทะลถุงึโลกวทิ ูรู้แจ้งโลกในและโลกนอก 
ตลอดทั่วถึง หายสงสัยโดยประการทั้งปวง สิ่งใดมีทั้งดีและชั่ว ตลอดธรรม 
อนัประเสรฐิเลศิเลอเหนอืโลกสงสารกท็รงรู้เหน็ และยอมรบัว่ามว่ีาเป็น ไม่ทรง 
ลบล้าง และทรงปฏบิตัติามสิง่ทีม่ทีีเ่ป็นนัน้ๆ ตามทีท่รงเห็นควรว่าจะควรปฏิบตัิ
ต่อสิ่งนั้นๆ อย่างไรบ้าง และทรงสั่งสอนมวลสัตว์ด้วยวิธีการที่ทรงปฏบิัติและ
ทรงรู้ทรงเห็นมา เป็นศาสนธรรมที่คงเส้นคงวาด้วยความถูกต้องแม่นย�ามา
ตลอดปัจจุบันคือวันนี้ เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับกาลสถานที่ ไม่เกี่ยวกับ 
การยังทรงพระชนม์อยู่และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแลสาวกท้ังหลาย 
แต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่เคยมีเคยเป็นอย่างไร ก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น 
พระพทุธเจ้าแลสาวกทัง้หลายได้ทรงปฏบิตัแิละรู้เห็นบาป บญุ นรก สวรรค์ 
นิพพาน มาแล้วอย่างเต็มพระทัย จึงทรงน�าความจริงนั้นๆ มาประกาศ
ธรรมสอนโลก และทรงเป็นศาสดาเต็มองค์ รู้เห็นธรรมเต็มพระทัย มิได ้
มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระทัยบ้างเลยแม้น้อย ดังนั้นสิ่งที่รู้ที่เห็น
และทีส่ัง่สอนจงึเป็นของจรงิเตม็ส่วน ควรแก่การปฏบิตัติามด้วยความหาย
สงสัยกังวลอย่างยิ่ง

 ถ้าลงพระพทุธเจ้าเป็นทีล่งใจเชือ่ไม่ได้แล้ว จะไปเชือ่ใครได้ในไตรภพ คนๆ นัน้ 
ก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษา ถ้าเป็นโรคก็สุดวิสัย คอยแต่ 
ลมหายใจเท่านัน้ ถ้าจะเตรยีมหบีเตรยีมโลงกค็วรแล้ว เดีย๋วจะเน่าเฟะเตม็บ้าน  
ที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและน�าธรรมมา
สอนโลก

 ส่วนกิเลสตัวพาสตัว์โลกให้สวมแว่นตาด�ามองอะไรเป็นหลงัหมไีปทัง้ตวันัน้  
มนัมคุีณสมบตัอิะไรสตัว์โลกจงึเชือ่มนัเอานกัหนา ถงึกับไม่ยอมรบัความจรงิ 
อะไรจากธรรมบ้างเลย กิเลสหมดทัง้โคตรแซ่พ่อแม่ลกูเต้าเหล่าหลานเหลน 
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ของมนัมกิีเลสตวัใดโคตรแซ่ใดบ้างอตุรเิกิดไปเหน็ สวรรค์ นพิพาน แม้เพยีง 
ขณะสายฟ้าแลบ พอจะมีแก่ใจมาบอกและชักชวนสัตว์โลกให้ไปสวรรค์ 
นิพพาน กันบ้าง มีแต่มันหลอกมันต้มตุ๋นสัตว์โลก ฉุดลากสัตว์โลกให้ไป
ตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเรื่อยมาแต่ต้นก�าเนิดของมันโน่น ทั้งที่มันปฏิเสธว่า 
นรกไม่มี แต่แล้วก็มันนั่นแลจับสัตว์โยนลงหม้อนรกทั้งเป็นทั้งตายด้วย
ความใจด�าน�้าโสโครกที่สุด ไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่าง
แยบยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่างๆ

 ความมุ่งหมายของกิเลสเป็นอย่างนี ้คอืถ้ามนัจะบอกสตัว์โลกตามความจรงิว่า 
บาป บญุ นรก สวรรค์ นพิพาน ม ีสตัว์โลกกจ็ะตะเกยีกตะกายละบาป บ�าเพญ็บญุ  
เพื่อหลีกนรกไปสวรรค์ นิพพาน จากมันเสียหมด มันก็จะขาดผลรายได้จาก 
สตัว์โลกอย่างพนิาศขาดสญู ฉะนัน้ มนัจงึปิดหปิูดตาปิดใจสตัว์โลกไว้อย่างมดิตวั  
ไม่ให้มองเห็น บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน นั้นได้เลย มันปิดไว้หมด ดังนั้น
แม้สิง่เหล่านีจ้ะตัง้ขวางหน้าอยู่กต็าม สตัว์โลกจงึไม่มทีางรู้เหน็ได้ เช่นเดยีวกบั
คนที่ถูกมัดตาไว้อย่างมิดชิด แม้จะน�าวัตถุหรือสีแสงต่างๆ มาวางขวางหน้าไว ้
กไ็ม่สามารถมองเหน็ได้ฉะนัน้ กิเลสมันผกูมดัตาใจของสตัว์โลกไว้กเ็ช่นเดยีวกนั

 ดังน้ันชาวพุทธเราจงพยายามแก้สิ่งมัดตาของมันออกด้วยการปฏิบัติ 
จติภาวนาเป็นส�าคัญ ให้สตปัิญญาเกิดภายในใจ จะพงัม่านหรอืก�าแพงแห่ง
ความมดืบอดทีม่นัปิดไว้ออกได้โดยล�าดบัจนหมดสิน้ไป มองเหน็ บาป บญุ 
นรก สวรรค์ นิพพาน อย่างทะลุปรุโปร่งประจักษ์ใจหายสงสัยโดยไม่ต้อง 
มใีครมาบอกแหละ หลงัจากนัน้จะได้เห็นกลหลอกลวงของกิเลส วิชาต้มตุ๋น 
ของกิเลสได้อย่างชัดเจนหายสงสัย

 ฟังซิ หลานๆ อยากฟัง ปู่พูดให้ฟังอย่างเปิดใจ ใครจะว่าบ้า ปู่ก็ไม่โกรธให้เขา  
เพราะทราบแล้วว่าเขาคนน้ันคือเครื่องมือท�าลายของกิเลสที่มันพาท�าลาย 
ศาสนธรรม และท�าลายจิตใจสัตว์โลกมามากต่อมากแล้ว ปู่จึงไม่หลงกลมัน  
ไม่ตื่นมัน แม้มันจะยกมาทั้งโคตรแซ่มาด่าปู่ ปู่ก็ไม่โกรธ นอกจากจะหัวเราะ
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ขบขันเพลงกล่อมของมันที่ร่ายออกมาเพียงตื้นๆ ผิวเผินนิดเดียวเท่านั้น มิได้
ลึกซึ้งกว้างขวางและไพเราะจับใจเหมือนศาสนธรรมอันประเสริฐเลิศเลอ 
เหนือโลกทั้งสามเลย ทั้งเป็นธรรมรื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากนรกเมืองคนและนรก
เมืองผีที่กิเลสตบตาปิดใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่อมากแล้ว บาป บุญ นรก 
สวรรค์ นพิพาน เหล่านีเ้ป็นของมมีาดัง้เดมิ กิเลสทกุประเภทจะเสกสรรให้
มขีึน้และจะลบล้างท�าลายให้ฉบิหายไปไม่ได้เพราะเป็นของธรรมชาตแิละ 
มีอยู่ดั้งเดิม ปราศจากสิ่งใด ผู้ใด ไปก่อไปสร้าง ไปปรุงไปแต่ง ไปลบล้าง
ท�าลาย บาป บญุ นรก สวรรค์ นพิพาน อยู่เหนอือ�านาจกิเลสท่ีจะไปอาจเอือ้ม 
ท�าลายได้ แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตน 

 หลานๆ และชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมมีอ�านาจและสว่าง
กระจ่างแจ้งเหนือกิเลสท้ังปวง จงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจ ถึงธรรม อย่ามัว 
มั่วสุมอยู ่ในห้องขังของกิเลสให้มันกดขี่บังคับและร้องเพลงขับกล่อมให้ 
เราเคลิม้หลบัไม่มวีนัตืน่จากหลบัจากหลงอยู่ร�า่ไปนกั จะเสยีใจให้ตวัเองภายหลงั  
จะว่าปู่ไม่บอก ปู่น่ะเหน็ทกุข์ทีม่นัโยนให้แบกหามอย่างล้นหวัใจไม่มทีีเ่กบ็
มาแล้ว กลัวหลานๆ และชาวพุทธทั้งหลายจะแบกหามทุกข์ที่มันโยนมา 
ให้แบกหามไม่มวีนัปลงวางต่อไปได้ตลอดอนนัตกาลและไม่มวีนัจบสิน้ลงได้  
จึงได้เตือนแล้วเตือนเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวง 
มาแล้ว รบีพากนัหาทีห่ลบภยัโดยด่วน เดีย๋วอนัตรายจะเข้าถงึตวั ทีห่ลบภยั  
คือ ศีล ทาน การกุศลทุกประเภท จงจับให้มั่น ถ้าอยากแคล้วคลาด
ปลอดภยั อย่าดือ้รัน้เชือ่กิเลสจนไม่ยอมฟังเสยีงธรรมตะโกนบอก จงรบีฟัง 
รีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้ จะไม่เสียกาลเวลา 
ไปเปล่า
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ถาม    
 ฟังปู่เทศน์โปรดคราวน้ี ราวกับฟ้าดินถล่มทีเดียวแหละ หลานชื่นใจ ไม่เสีย 

ชาติเกิด ได้ดื่มธรรมที่ปู่เทศน์โปรดวันนี้อย่างถึงใจ แต่ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดๆ ปู่ 
ขอได้โปรดเมตตาด้วย

ตอบ   
 โปรดละไรอีก ก็โปรดมามากต่อมากจนไม่มีอะไรจะไปรดแล้ว เหลือแต่ขันธ์ 

ที่หายใจแขม่วๆ รอเวลาจะแตกดับอยู่เท่านั้น จะให้ไปรดเรื่องอะไรว่ามา

 

ถาม       
 ค�าว่า บาป บุญ นรก สวรรค์ นิพพาน เหล่านี้มีอยู่โลกไหนกันแน่ปู่

ตอบ    
 มอียู่ในท่ามกลางแห่งโลกมนษุย์ แต่มใิช่มนษุย์ มใิช่สตัว์ มใิช่เปรต ผ ีเทวบตุร  

เทวดา อินทร์ พรหม มใิช่ต้นไม้ ภเูขา มใิช่ดนิ น�า้ ลม ไฟ มใิช่วตัถแุร่ธาตตุ่างๆ  
ในโลกสมมุติ นิพพานมีอยู่ในวิมุตติสถาน แต่มิใช่มีอยู่ในชื่อที่ว่า นิพพาน

 นิพพานและวิมุตติธรรมที่กล่าวถึงเหล่านี้มีอยู ่ตามหลักธรรมชาติของตน 
มิได้ขึ้นอยู่กับวัตถุ บุคคลใด สิ่งใดท้ังสิ้น สิ่งที่จะรับทราบธรรมเหล่านี้ได้มิใช ่
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมิใช่วิชาทางโลกทุกๆ แขนง และเรียนวิชาธรรมจนจบ 
พระไตรปิฎกแต่มิได้ปฏิบัติ ตลอดเครื่องพิสูจน์ใดๆ ที่โลกใช้กัน มีใจเท่านั้น 
ทีป่รบัตวัด้วยหลกัธรรม คอืด้วยการปฏิบตัจิติภาวนาดงัพระพทุธเจ้าและสาวก
ทั้งหลายท่านปฏิบัติและรู้เห็นประจักษ์พระทัยและใจมาแล้วมากต่อมากจน 
ไม่อาจนับอ่านจ�านวนท่านได้ ท่านเหล่านีแ้ม้พระองค์และองค์เดยีวมไิด้ถามกนั
และถามใครเลย ทรงปฏบิตัจิติภาวนาโดยหลกัธรรมทีจ่ะท�าให้รู้ให้เหน็ กท็รงรู้
ทรงเห็นและรู้เห็นขึ้นกับตนเอง
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 ฉะนั้น การที่จะแก้ความสงสัยให้หายในบาป บุญ เป็นต้นนั้น ต้องพิสูจน์กัน 
ด้วยการปรบัจติใจโดยการปฏบิตัธิรรม มจีติภาวนาเป็นส�าคญั จนรู้เห็นประจกัษ์
ใจแล้ว ความสงสัยแม้จะเคยครองหัวใจมาตั้งกัปตั้งกัลป์หรือตั้งแต่วันเกิด 
ก็ดับวูบลงในทันที มิได้อ้างกาลเวลาที่เคยยึดครองหัวใจมาเลย เช่นเดียวกับ
ความมืด แม้จะเคยมืดมาตั้งกัปตั้งกัลป์ก็ตาม เพียงเปิดไฟสว่างจ้าขึ้นเท่านั้น 
ความมดืกห็ายไปเองโดยมไิด้อ้างกาลเวลาทีเ่คยมดืมาฉะนัน้ การรู้เหน็บาปบญุ 
เป็นต้น ตลอดสัจธรรมทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ไม่จ�าต้องมีกาลสถานที่มา
เกี่ยวข้องและกีดกัน ความจริงเท่านั้นจะเปิดความจริงข้ึนมาให้ผู้ปฏิบัติจริงได้
รู้เหน็ความจรงิทีม่อียู่ทัง้หลายได้ประจกัษ์แจ้งโดยไม่อ้างกาลว่าสมยัโน้นสมยันี้ 
เพราะธรรมเป็นปัจจบุนัธรรมตลอดมาแต่กาลไหนๆ แม้สวากขาตธรรมทีต่รสัไว้ 
กเ็ป็นปัจจบุนัธรรมสดๆ ร้อนๆ ควรแก่การน�ามาพิสจูน์สิง่ลีล้บัทัง้หลาย ซึง่กเ็ป็น 
ปัจจุบันธรรมเช่นเดียวกันได้อย่างไม่มีปัญหา

 ทีเ่ป็นปัญหาอนัใหญ่โตในหวัใจสตัว์ไม่ให้มองเห็นความจรงิทัง้หลายได้ กม็กิีเลส
ตัวท�าให้มืดบอดอย่างเดียวเท่านั้น พาสร้างบาปและลงนรก ทั้งที่มันโกหกว่า
บาปไม่มี นรกไม่มี แต่สัตว์โลกโดนไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายบ้างเลย ส่วนบุญ  
สวรรค์ นิพพาน ไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นธรรมชาติที่มันไม่ต้องการให้ 
สัตว์โลกคิดและสนใจอยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะขาดผลรายได้และนโยบายของมัน

 ว่าไง ที่นี่ปู ่ได้อธิบายให้จนหมดพุงแล้ว จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ธรรมก็มีเท่านี้  
ไม่สามารถจะอธบิายให้ละเอยีดกว่านีไ้ด้ ประการหนึง่จงท�าความเข้าใจไว้ว่า  
ค�าว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมีนั้น ธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่
ท�านองเดยีวกนักบัค�าว่า “ธรรมมอียู่” แต่ไม่สามารถสมัผสัธรรมชาตเิหล่านี ้
ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้ เพราะมิใช่วิสัยของกันและกัน มันเป็นอฐานะ 
คือเป็นไปไม่ได้ มีใจเท่านั้นสามารถสัมผัสได้แต่ผู้เดียว เมื่อปรับใจด้วย
ภาคปฏบิตัิให้เหมาะสมกับธรรมชาตินั้นและธรรมขัน้นั้นๆ แล้ว ความจริง
ก็มีเท่านี้
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ถาม     
 ท�าไมสมัยนีค้นชอบท�าบาป ทจุรติ กนัมากปู่ ดตูัง้หน้าตัง้ตาท�ากนัเป็นล�า่เป็นสนั

จริงๆ ใครไม่ท�าบาป ทุจริต เท่ากับไม่เต็มคน กลายเป็นคนขาดบาทขาดเต็งไป

ตอบ    
 ปู่บวชมาไม่เคยท�าบาปด้วยเจตนาเลยแม้นิดเดียว พระเณรในวัดปู่นี้ ก็ตั้งหน้า

ท�าบญุกศุลบ�าเพญ็ภาวนากนัอย่างเป็นเนือ้เป็นหนงัจรงิๆ ถ้าเป็นตามค�าต�าหนิ
ที่เขาว่าไม่เต็มคน ปู่และพระเณรในวัดนี้ก็ไม่เต็มพระเต็มเณร คงขาดบาท 
ขาดสลงึไปดงัค�าต�าหน ิแต่ธรรมวนิยัของปู่และพระเณรไม่ขาดบาทสลงึ ปู่และ
พระเณรก็ไม่เดือดร้อน พระขาดบาทขาดสลึงเหล่านี้ก็เห็นอยู่กันสงบสุขดีนี่  
ไม่เหน็ดิน้รนกระวนกระวายอนัเป็นลกัษณะพระเณรบ้าๆ บอๆ เพราะขาดบาท
ขาดตาเตง็เลย ต�าหนกิใ็ห้เขาต�าหนไิป ท�าบาป ทจุรติ กต็ามนสิยัของเขา แต่เรา
อย่าต�าหนิ อย่าท�ากับเขาก็แล้วกัน จะกลายเป็นคนเกินบาทก็ยิ่งจะไปกันใหญ่

หลวงปู่
 ลองคิดดูก็แล้วกัน สมมุติว่ามีเงินจริงตามกฎหมายรับรองอยู่ ๕ บาท และ 

มีเงนิปลอมรวมอยู่ด้วย ๑๐ บาท หลานจะเอาเงินจ�านวนไหน

หลาน   
 เอาจ�านวนเงินจริง ๕ บาท ปู่

หลวงปู่      
 ท�าไมไม่เอาจ�านวน ๑๐ บาทเล่า
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หลาน    
 ไม่เอา เพราะเอามาแล้วกไ็ม่เกิดประโยชน์อะไร ดไีม่ดถีกูเขาจบักย็ิง่จะเป็นโทษ

ใหญ่เพิ่มเข้าอีก ส่วนเงินจริงได้มาเท่าไรก็ส�าเร็จประโยชน์ตามจ�านวนของมัน 
ทั้งไม่เกิดโทษแต่อย่างใด มีมากเท่าไรยิ่งดี

หลวงปู่     
 นี่แหละหลาน ระหว่างคนดี คนสุจริต กับคนช่ัว คนทุจริต ก็เช่นเดียวกับ 

เงินปลอม แม้มจี�านวนมาก กบัเงนิจรงิแม้มจี�านวนน้อย ใครๆ เขาไม่ปรารถนา 
คนชั่วคนทุจริต แต่คนดีคนสุจริตมีมากน้อยโลกต้องการและปรารถนากัน 
คนชัว่คนทจุรติมมีากน้อยย่อมเป็นภยัแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาต ิมใิช่
ของด ียิง่มมีากและมอี�านาจอทิธพิลมากเท่าไรกย็ิง่ท�าความชัว่เสยีหายได้มาก 
ดไีม่ด ีคนและสมบตัทิัง้ประเทศอาจอยู่ในเงือ้มมอืหรอือยู่ในปากในท้องเขาหมด  
บ้านเมืองล่มจมได้เพราะคนชั่วคนทุจริตไม่อาจสงสัย ส่วนคนดีคนสุจริต 
มมีากน้อยย่อมเป็นคณุแก่ส่วนรวมตลอดประเทศชาต ิยิง่มอี�านาจและอทิธพิล
มากกย็ิง่ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาตไิด้มาก ใครกต้็องการและ
ปรารถนากันทั่วโลก

 ฉะนั้น คนประเภทนั้นจึงมิใช่เป็นคนดีวิเศษและน่านับถืออะไรเลย แม้เขาจะ
ไปเที่ยวคดโกงรีดไถมาได้มากเพียงไร ก็อย่าหลงยินดีและอัศจรรย์เขา นั่นคือ
สมบัติเป็นพิษแก่ตัวเอง ครอบครัว ตลอดไปถึงลูกหลานเหลนไม่มีประมาณ  
น่ันเป็นสมบตักิาฝากคอยดดูซมึผู้เป็นเจ้าของใหัเสยีคนไปโดยล�าดบัทัง้ปัจจบุนั
และอนาคตไม่มีจบส้ิน น่ันคือสมบัติปลอมย่อมเป็นโทษทัณฑ์แก่ผู้แสวงมา 
มากน้อยเช่นเดียวกับธนบัตรปลอมที่มีมากน้อยในครอบครองนั่นแล  
อย่าไปหลงยนิดซีึง่เท่ากบัหลงจบัไฟ จะร้อนและแผดเผาเจ้าของไม่มจีบสิน้ 
ลงได้
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ถาม     
 คนที่มั่งมีเพราะการแสวงหาดังกล่าวมาก็เห็นเขาอยู่สบาย ยังมีหน้ามีตา มีคน

เคารพนับถือมากมายนี่ปู่

ตอบ     
 การมหีน้ามตีา มคีนเคารพนบัถอืนัน้ มใิช่ฐานะจะไปลบล้างบาปกรรมทีเ่ขา

ท�าได้ หน้าต้องเป็นหน้า ตาต้องเป็นตา เคารพนบัถือก็ทราบว่าเคารพนบัถือ 
แต่ชัว่ต้องเป็นชัว่ บาปต้องเป็นบาป ทจุรติต้องเป็นทจุรติ โทษต้องเป็นโทษ  
ไฟต้องเป็นไฟ จะน�ามาลบล้างกันไม่ได้ ถ้าได้ธรรมก็มิใช่ธรรม ธรรมต้อง
เป็นบ๋อยของกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ไปนานแล้ว  
บาปต้องไม่มี เพราะถูกการท�าชั่วทุจริตสังหารเอาเกลี้ยง สัตว์โลกไม่ต้องมี
ทุกข์มีบาปติดตัว นรกก็แตกถูกกิเลสท�าลายหายสูญ แต่ความจริงไม่เป็นเช่น
ความเสกสรรนัน้ ต้องเป็นความจรงิตลอดไป ไม่เป็นอืน่ เพราะความจรงิไม่เคย 
เป็นน้อยและอยู่ใต้อ�านาจของผู้ใด ฉะนัน้ ธรรมจงึเป็นธรรมเสมอมา ไม่มอีะไร
ลบล้างได้

 ด้วยเหตนุีห้ลานปู่ จงเป็นหลานปู่ อย่าเป็นหลานชัว่ หลานทจุรติ ท�าลายบาปกรรม
และหม้อนรกให้แตก และอย่าเป็นหลานของความโลภมาก ได้เท่าไรไม่พอ 
เที่ยวคดโกง ทุจริต รีดไถด้วยเล่ห์กลต่างๆ เวลาตาย สมบัติปลอมกองมหึมา 
เท่าภูเขายังจะตามเผาผลาญเข้าอีกให้ลงนรกหลุมไหน ใครๆ ไม่อาจมี
ญาณทราบได้ จึงรีบระวังตัวกลัวบาป เดินตามจอมปราชญ์ผู้มีปรีชาญาณ 
อันแหลมคมเสียแต่บัดน้ี ยังมีชีวิตอยู ่ก็ดีเป็นสุขใจ เวลาตายไปก็เป็นสุข  
ความดีที่สร้างมาตามสนับสนุนให้มีแต่ความสุขความส�าราญบานใจ ไม่มีฟืน
ไฟบาปกรรมตามแผดเผา เพราะความเชือ่พระพทุธเจ้าและท�าตามศาสนธรรม
อันเป็นทางราบรื่นดีงาม จัดเป็นคนฉลาดโดยธรรม น�าตัวไปสุคติ คือโลกทิพย์
ไม่สงสัย ดีกว่าคนเสนียดจัญไรหลายร้อยเท่าพันทวี ซึ่งดีแต่คุยโม้โอ้อวดด้วย
ลวดลายว่าฉลาดแหลมคม เวลาเข้าตาจนแล้วกไ็ม่ผดิอะไรกบันกัโทษในเรอืนจ�า
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 หลานจ�าไว้ให้ถึงใจ อย่าได้ลืมว่าไม่มีใครฉลาดแหลมหลักนักปราชญ์ชาติ
อาชาไนย มองเห็นการณ์ใกล้และการณ์ไกลยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า จงยึดท่าน
เป็นหลักชีวิตจิตใจ อย่าได้ลดละปล่อยวาง จะเป็นสิริอุดมมงคลแก่หลานเอง
และส่วนรวมไม่มีประมาณ ปู่นี้แก่มากแล้ว ไม่นานก็จะตาย ลูกหลานจะได ้
สืบศาสนาไปนาน โลกจะไม่ว่างจากความสงบสุขและความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
สืบๆ กันไป เอาละขอจบเสียที

 

ถาม     
 ในธรรมท่านสอนพระว่า ให้ยินดีในความสันโดษ มักน้อย ดังในสัลเลขธรรม 

๑๐ ประการ ฆราวาสถ้าปฏบิตัติามธรรมสนัโดษและความมกัน้อย จะครองชพี 
ไปตลอดไหม บางครอบครัวมีลูกมาก ญาติ มิตรเพ่ือนฝูงมาก ถ้าหาได้น้อย  
ไม่พอกินพอใช้ จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปู่ ส่วนครอบครัวที่มี
ลูกน้อยคน ผู้เกี่ยวข้องที่ควรเลี้ยงดูมีน้อยก็พอท�าเนาไม่เดือดร้อน โปรดชี้แจง
ให้หายข้องใจด้วยเถิด

ตอบ    
 ธรรมท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลในการงานเพื่อหา 

รายไดม้าเลี้ยงตนและครอบครัว แต่ท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรและ
อดทนไม่เลือกงานอันเป็นท่ีมาแห่งผลเพ่ือรายได้เพียงพอกับความเป็นอยู่
ใช้สอยไม่ฝืดเคือง ท่านสอนว่า

 จงเป็นบุคคลท่ีถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาสู้ ไม่จับๆ 
วางๆ เหยาะๆ แหยะๆ ในการท�างาน ๑

 ได้สมบัติมามากน้อยให้มีการเก็บรักษา ไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบบหาขอบเขต
เหตุผลไม่ได้ ๑
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 การเลี้ยงชีพในครอบครัวให้พอเหมาะพอดีกับความจ�าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย
จนเลยฐานะและความจ�าเป็น ๑

 ไม่คบเพื่อนฝูงที่เป็นพาล ผลาญทรัพย์ คอยแต่จะกัด จะแทะ จะเคี้ยว  
จะกลืนสมบัติ และความประพฤติให้ลงเหวลงบ่อ ๑

 ธรรมทีท่่านสอนไว้อย่างมัน่เหมาะทกุแง่ทกุมมุ ถ้าเราไม่คว้าเอากิเลสตวัอวดดี
มาท�าลายธรรมเหล่าน้ีให้พินาศฉิบหายไป เราต้องตั้งตัวได้ด้วยความขยัน 
หมั่นเพียร ด้วยการเก็บรักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์ตามความจ�าเป็น ด้วยการ
เลี้ยงชีพพอประมาณ ไม่ฝืดเคือง และฟุ่มเฟือย ด้วยความไม่สมัครรักชอบ 
ในคนพาลสันดานเลว ความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนว เราต้องเป็นคนดี 
มีผลจากทรัพย์และศีลธรรมประจ�าตัว ไม่กลัวใครต�าหนิและดูถูกเหยียดหยาม
โดยประการใดๆ ธรรมสนัโดษ คอื ความยนิดใีนสมบตัมิากน้อยท่ีม ีและอยู่ใน 
ความครอบครองของตน นี่ก็เป็นความพอดีเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วส�าหรับ
มนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกัน 

 ค�าว่า ความยนิดใีนสมบตัทิีม่อียู่ของตนนัน้ แม้สมบตัจิะมมีากกองเท่าภเูขา 
ธรรมท่านกไ็ม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ยนิดเีพราะมากเกินไป แต่ท่านห้ามไม่ให้ยนิดี
และเสาะแสวงสมบตัทิีน่อกไปจากของมอียู่ของตวัต่างหาก เช่น ไร่นา ทีด่นิ 
สมบตัพิสัถานของตน มเีท่าไรกใ็ห้ยนิดเีท่าทีม่เีท่านัน้ ไม่ให้ไปเทีย่วยนิดใีนสมบตัิ
ของคนอืน่ ยิง่เป็นเมยีเขาด้วยแล้ว ถ้าไม่อยากหวัแบะ อย่าไปแหยมเป็นอนัขาด  
แม้แต่ปู ่เองยังจะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนจะว่ายังไง  
ยงัเหลอืเพยีงเส้นยาแดงเท่านัน้จะฟันคอคนให้ขาดสะบัน้ แล้วกต็กนรกทัง้เป็น
ในตะราง ครั้งเขามาเป็นชู้กับเมียปู่น่ะ จงทราบว่าไม่มีอะไรจะเด็ดขาดและ 
เฉยีบขาดเท่าใจคน เมือ่ถงึเหตกุารณ์และเวลาอนัเฉยีบขาดแล้ว ปู่เคยประจกัษ์
กับตัวมาแล้ว

 ฉะนัน้ จงเชือ่ธรรมสนัโดษ ยนิดเีฉพาะเมยีผวัของตวัเท่านัน้ อย่าไปเยือ่ใย
ใฝ่ใจกับเมยีผวัของเขา ถ้าไม่อยากคอขาดและเป็นผไีม่มเีจ้าน่ะ ปู่จะบอกชดัๆ  
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อย่างนี้ให้หลานๆ พากันจดจ�าธรรมสันโดษกับความมักน้อยในหญิงชาย  
ไปรักษาตัวและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดด้วยธรรมสองข้อนี้ อย่าให้มันดิ้นได้
เป็นอันขาด ย่ิง อปฺปิจฺฉตา ความมักน้อยด้วยแล้วยิ่งเหมาะมากกับฆราวาส 
ผู้โลเลในราคะตณัหา อิม่ไม่เป็น น�ามาปฏบิตั ิธรรมนีท่้านให้ยนิดเีฉพาะคู่ครอง
คือผัว-เมีย ของตนโดยเฉพาะเท่านั้น ไม่ให้ยินดีใฝ่ใจกับชายอื่นหญิงอื่นเป็น
อันขาด ธรรมท่านช่วยรักษาหัวรักษาคอของเราให้คงทนไปด้วยกัน ไม่ให้หัว
กับคอพลัดพรากจากกันด้วยคมมีดคมขวานเพราะความมักมาก อยากไม่มี 
วันอิ่มพอท�าลาย

 ปกติมนุษย์หญิงชายในโลกมีหลายปากหลายใจก็มีปากเดียวใจดวงเดียว 
นั้นแล แต่มันกินไม่เลือกราวกับมีร้อยปากพันปาก อะไรๆ ก็จะกิน ก็จะกิน  
อะไรๆ ก็จะเอา ก็จะเอา ไม่มีค�าว่าท้องเรามีท้องเดียว ปากชนิด
ตัณหาถือบังเหียนกระตุกเชือกนี้มันไม่ค�านึงถึงท้องและเหตุผลใดๆ  
ทั้งสิ้น มีแต่จะกินให้สมอยาก ปากด่าให้สมกับความเคียดแค้นโมโห
ท่าเดียว ใจก็มีใจเดียวนั่นแหละ แต่ความคิดความอยากมันผลักดัน
ให้แตกแขนงออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนใจ จนไม่สามารถคัดเลือกได้ว่า
ความคิดนี้เป็นดี ความคิดนี้เป็นชั่ว เพราะมันกลมกลืนกันจนมองหา 
ตัวจริงใจจริงไม่เจอ โน่น จงึต้องน�าธรรมสองข้อคือ ความสันโดษ ยินดีใน 
ส่ิงทีม่อียู่ของตน และความมกัน้อยในอารมณ์แห่งราคะตณัหา มาปิดปาก
ปิดใจ ไม่ให้มนัดิน้รนขนทกุข์มาเผาตนและครอบครวั เพราะไฟตณัหานีร้้อน
มากยิ่งกว่าไฟอื่นใด ร้อนเข้าถึงตับถงึปอดถงึขั้วหัวใจ เครื่องในพังทลาย 
เพราะมันไม่อาจสงสัย

 หลานๆ จงจ�าไว้ให้ถึงใจ ปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมสองข้อนี้ จะพากันอยู่
ด้วยความสงบสขุเยน็ใจทัง้ครอบครวัผวั-เมยี ลกูเลก็เดก็แดง สถานทีอ่ยู่ สมบตัิ 
เงินทอง สิ่งของใช้สอย จะเย็นไปตามๆ พ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นคนดีมีธรรม 
ประดับใจ
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ถาม  
 หลานๆ พอใจธรรมสองข้อนีม้าก ประทบัใจจรงิๆ อยากให้คนอืน่ๆ เขาฟังบ้าง 

จะได้ธรรมนี้ไว้ป้องกันตัวในเวลาฉุกเฉิน เพราะเร่ืองคนหลายปากหลายใจนี้ 
นับวันมีมาก ถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นยาประจ�าบ้านก็น่ากลัวจมูกพัง เพราะหวัด..... 
น้ีชกุชมุ ไม่มฤีดกูาลสถานทีเ่ลยทกุวนันี ้ทัง้ไม่เว้นชาตชิัน้วรรณะ ฐานะมหีรอืจน  
คนโง่หรือคนฉลาด ตลอดเพศวัยเลย ต่างตั้งหน้าตั้งตาส่งเสริมหวัดประเภท
หน้าด้านสันดานเลวนี้อย่างออกหน้าออกตา แถมยังว่าเป็นเกียรติอีกด้วย  
สิ่งเหล่านี้ระบาดท่ัวดินแดนแทบไม่มีสถานที่กาลเวลาเหลืออยู่แล้วทุกวันนี้  
น่าวิตกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆ เฉพาะเด็กวัยรุ่นนั้นน่าวิตกและน่าสงสาร
มากที่จะกลายเป็นเด็กเกเรไปตามโรคพรรค์นี้กันเสียหมด จึงอดคิดไม่ได้  
เมื่อได้ฟังธรรมสองข้อน้ีจากปู่แล้ว แล้วจะแก้ไขอย่างไรจึงจะมีผลดีต่อผู้ใหญ่
และส่วนรวม ตลอดเด็กๆ ท่ีราวกับว่าเตรียมพร้อมเพ่ือจะลงเหวลงบ่อลึกกัน
อยู่แล้วเวลานี้ ปู่โปรดด้วย

ตอบ 
 ใจที่หมดคุณค่าในธรรมที่มีคุณค่ามาก ย่อมท�าได้ทุกอย่างบรรดาสิ่งต�่าทราม

ทัง้หลายโดยไม่สะทกสะท้าน เวลาผลของความต�่าทรามเกิดก็ไม่สะทกสะท้าน 
เกิดได้กับบุคคลทุกชาติชั้นวรรณะและเพศวัย ไม่เลือกว่าเป็นบุคคลเช่นไร  
เกิดได้ทั้งนั้น ไม่ล�าเอียง ขอแต่ท�าลงไปเท่านั้น ผู้จะแก้โรคหมดคุณค่าเหล่านี้ 
ก็คือคน ธรรมเคร่ืองแก้ท่ีท่านสอนไว้ก็มีอยู่กับทุกคนที่จะน�ามาแก้ ไม่มีอะไร 
ผู้ใดได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้าตัวผู้ท�าไม่ยอมเสียเปรียบให้ตัวเองเพราะความ 
ไม่เอาไหน ความไม่สนใจแก้ส่ิงต�่าทรามที่เกิดที่มีอยู่ภายในตนเสียเท่านั้น  
ถ้าอย่างน้ันก็ไม่มีใครช่วยได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงช่วยได้ อย่าว่าแต่ปู่ที่ 
พูดน�้าลายฟุ้งปากแฉะอยู่ขณะนี้เลย เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เมื่อช่วยใครไม่ได้ 
ก็จงหันมามองตัวเองช่วยตัวเอง อย่าให้เสียไปกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เขาเสียกัน
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ถาม     
 ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ปู่ ตกลงก็ไม่พ้นค�าว่า “ตัวใคร ตัวเรา” อยู่โดยดีแหละ  

ซึง่กน่็าจะขดัต่อธรรมทีส่อนให้มเีมตตากรณุาต่อกนั หรอืปู่มคีวามเหน็อย่างไร
ก็สุดแต่จะโปรด

ตอบ     
 เมื่อเขาไม่ยินดีกับการช่วยเหลือ ก็ยังจะหน้าด้านไปช่วยเขาอยู่หรือ มีธรรม 

หน้าด้านให้คนเมตตาหน้าด้านน�าไปช่วยเขาไหมล่ะ ถ้าไม่ม ีอย่าหาญท�า กิเลส
ตัวหยาบๆ จะหัวเราะเอา จะว่าปู่ไม่บอก

 คนไข้เต็มโรงพยาบาล หมอช่วยไว้ได้ทุกคนไหม ยังมีรายเล็ดลอดตายไป 
ต่อหน้าต่อตาหมอจนได้เรือ่ยมามใิช่หรอื โรคท่ีท�าให้คนตายต่อหน้าหมอนัน้  
มันฟังเสียงหมอเสียงยาเมื่อไร แล้วเมตตาเราเก่งกว่าพระเมตตาของ
พระพทุธเจ้าเชยีวหรอื จงึจะสามารถช่วยใครๆ ได้ท่ัวโลกทัง้ท่ีเขาไม่สนใจ 
กับการช่วยเหลอืใดๆ เลย นีแ่หละหลาน ทีส่ตัว์ไม่ไปนพิพานกบัพระพทุธเจ้า 
ก็เพราะเหตนุี ้พจิารณาเองเถอะ อย่าให้แจงไปมาก ปู่แก่แล้ว มแีต่ลมหายใจ 
แขม่วๆ อยู่เท่านั้นเอง

 

ถาม        
 ขอบพระคุณปู ่มาก ที่ น่ีหลานพอเข้าใจวิธีปฏิบัติต ่อตัวเองและผู ้อื่นได้ 

พอประมาณ หลานยอมรับผิดที่ห่วงคนอื่นมากเกินเหตุผลอรรถธรรมที่ควร 
เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

 พูดมาถึงตอนนี้ก็ท�าให้สงสารปู่ ตลอดครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ท่านอุตส่าห์
เมตตาแนะน�าสั่งสอนทั้งที่บางครั้งสุขภาพไม่ค่อยดี ยังอุตส่าห์ต้อนรับสั่งสอน 
แต่คนทีไ่ปหาท่านมหีลายประเภท หลายนสิยั หลายความต้องการ ดงัทีท่่านว่า  
นานาจิตตัง นั่นแล
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ตอบ   
 ใช่ บางพวกกต็ัง้หน้าตัง้ตาไปหาศลีหาธรรมจรงิๆ ท่ีน่าสงสาร แต่บางพวก 

ก็พากันไปเทีย่วตากอากาศเปลีย่นอารมณ์ในวดั แล้วกเ็ทีย่วจุ้นจ้าน พดูคยุกนั 
ไม่ออมปาก ปล่อยตามอารมณ์ ส่งเสียงอึกทึกครึกโครมท่ัวบริเวณวัด  
จนลืมคิดว่าที่นั่นเป็นวัดและมีครูอาจารย์พระเณรบ�าเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่น 
ท่านอาจร�าคาญได ้ คิดแต่ความสนุกสนานร่ืนเริงไปตามลัทธินิสัยของตน 
บางพวกกไ็ปด้วยเสยีงเล่าลอืว่าท่านเก่งทางนัน้ทางนี ้แล้วกต็ืน่ข่าว พากนั 
ไปเพื่อได้ของดีจากท่านมาอวดกัน เมื่อไปก็รบกวนขอนั้นขอนี้ท่าน  
เมือ่ท่านบอกว่าไม่ม ีกด็ือ้รัน้เถยีงท่านว่าท่านม ีแล้วเซ้าซีข้อจนน่าร�าคาญ 
เมื่อไม่ได้ดังใจ บางรายก็พาลทะเลาะกับพระแล้วกลับไป ก่อนไปก็พูด 
ทิ้งท้ายในลักษณะบาดหมางสาปแช่งต่างๆ ว่า ต่อไปจะไม่มาเหยียบวัดนี้
อีกจนวันตาย พระอะไรอย่างนี้ ขออะไรๆ ก็ว่าไม่มีๆ จะหวงไว้กินสมบัติ
อะไรก็ไม่รู้ 

 ตามธรรมดาของพระผู้มีธรรมประจ�าใจอยู่แล้ว ท่านไม่เห็นอะไรยิ่งกว่า
ธรรม ตลอดอริยิาบถท่านคดิฝักใฝ่ใคร่ธรรมอยู่โดยสม�า่เสมอ ไม่สนใจและ
เผลอไผลคิดไปโน้นไปนี้ ว่าคนนั้นจะมาหา คนนี้จะมาเยี่ยม จะมาหรือไม่
ก็เป็นเรื่องเป็นอัธยาศัยของแต่ละคน ท่านไม่กังวลกับอะไรมากกว่าการ
แสวงหาธรรมด้วยการปฏบิตั ิมเีดนิจงกรมบ้าง นัง่สมาธภิาวนาบ้าง ยนืร�าพงึ 
ในธรรมทั้งหลายบ้าง ให้สติอยู่กับตัว ไม่ปล่อยใจให้เล่ือนลอยไปตาม
อารมณ์ ท่านมีความส�ารวมระวังอยู่ทุกอิริยาบถนอกจากหลับเท่านั้น  
นอกนั้นเป็นท่าแห่งความเพียรเพื่อละกิเลสแลกองทุกข์ทั้งมวลโดยตลอด 
ท่านจึงไม่ต้องการสิ่งรบกวนต่างๆ
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ถาม     
 ที่เขามาหาปู่ มีหลายพวกดังปู่เล่าเรื่องของคนมาวัดทั่วๆ ไปหรือเปล่า

ตอบ   
 ท�าไม่จะไม่มี มีดังที่เล่าให้ฟังนี่แหละ อยากพูดว่าแทบทุกวันไป บางพวกก็มา

ขอบัตรขอเบอร์ เวลาพูดอรรถพูดธรรมให้ฟังเขาไม่สนใจ คอยแต่จะจับเอาไป 
ตเีป็นเบอร์กนัเท่านัน้ พวกนีพ้วกแสวงความร�่ารวยในทางลดั อยากเป็นเศรษฐี
มีเงนิล้านด้วยการถกูบตัรถกูเบอร์ อรรถธรรม บญุ-บาปอะไรไม่สนใจ บางพวก 
ก็แบกคัมภีร์มาเที่ยวไล่พระให้จน ถือว่าตนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดพอตัว  
แต่ส่วนมากมกัไม่กลวับาป เพราะความทะนงตวัว่าเรยีนรู้มากรู้หมด หาได้รู้ไม่ 
ว่าตนก�าลงัเป็นช้างใหญ่ทีถ่กูกิเลสตวัเย่อหยิง่จองหองคว้าคอมาเป็นเครือ่งมอื 
ถือเป็นพาหนะนั่งบนตะพองหลังมาอวดดีอวดเก่งกับพระ พระแม้แสนโง ่
ท่านกร็ู้ได้ เพราะท่านดกิูเลสต่อสู้กบักิเลสด้วยความเพยีรอยู่ทกุเวลา ไม่ลดละ 
มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองมือสอดส่องและท�าลายข้าศึกบนหัวใจ ไม่ก้มหัวลงให้ 
มันขึ้นนั่งอย่างง่ายดาย เมื่อเห็นกิเลสนั่งบนหัวใครก็ตามมาอวดดี อวดเด่น  
อวดมั่ง อวดมี อวดฉลาด หรืออวดอะไรก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัว 
ท่านจงึอดสงัเวชอยู่ภายในไม่ได้ ส่วนมากคนไปวดัมกัจะไปดแูละจบัผดิพระ  
ไปคอยให้คะแนนพระและคอยตัดคะแนนพระด้วยวิธีการติพระ ชมพระ  
ว่าวัดนั้นเป็นอย่างนั้น องค์นั้นเป็นอย่างนั้น แต่ไม่สนใจคอยสอดส่อง 
ดูตัวเองว่าดีหรือชั่วประการใดบ้าง ไม่คอยติตัวเอง นอกจากหาเรื่องป่าๆ 
เถื่อนๆ มาชมตัวเองให้เขาว่าดีและนับถือกันไปลมๆ แล้งๆ คนเราถ้ามี 
การสังเกตสอดส่องความประพฤติชั่ว-ดีของตัวบ้าง ย่อมมีที่ดัดแปลง
แก้ไขให้เป็นคนดี เป็นท่ีเคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างน่าชมและสนิทใจ  
บางพวกก็แต่งตัวฟิตปั๋งรัดกุมเต็มอัตราศึก มองเห็นหมดกระทั่งขน  
น่ังพบัเพยีบแบบชาวพทุธทัง้หลายไม่ได้ จะลดอตัราศกึ คอืกางเกงแตกระเบดิ  
เป็นอันตราย ดูไม่ได้ เพราะพิสดารเกินมนุษย์ เมื่อแต่งเต็มยศแห่ง 
อัตราศึกแล้ว ดูลักษณะท่าทางราวกับจะเหาะบินทั้งที่ไม่มีปีก
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 นีแ่ลหลาน กิเลสมนัท�าคนให้ผดิปกตแิละพสิดารเกินมนษุย์มนาเทวดาทัง้หลาย
อย่างนี้ หลานๆ ลูกชาวพุทธจงพากันท�าความเข้าใจกับมันไว้เสมอ อย่าลืมตัว 
ไม่งั้นเราต้องเป็นเครื่องมือให้มันขับขี่ราวกับยวดยานพาหนะหรือราวตุ๊กตา
เคลื่อนที่โดยไม่อาจสงสัย

 ปู่นี้เกิดมานาน กิเลสข้ึนขี้รดบนหัวใจมานาน การต่อสู้กับมันมาก็นานและ
หนักมาก แทบไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในบางครั้ง จึงพอรู้เรื่องวิชากลลวง
ของมันได้บ้างพอมาเล่าให้ลูกหลานฟังเพ่ือเป็นคติและพยายามก�าจัดมันบ้าง 
แม้ยังมีกิเลสเช่นเดียวกับคนท่ัวไป แต่ความมีธรรมแทรกในใจอยู่บ้างก็ยัง 
มีหิริ-โอตตัปปธรรม คนเราไม่ปล่อยตัวแบบลูกโป่งบนอากาศโดยถ่ายเดียว  
ไม่ทราบจะตกทศิทางใด ไม่มจีดุมหีมาย นัน่มนัเกินไปส�าหรับมนษุย์ทีโ่ลกถอืว่า
มีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์

 จงพากันพยายามระมัดระวังตัวสมกับเราเป็นผู้รับผิดชอบเรา สมัยนี้สิ่งที่ 
จะท�าให้เสยีคนมมีากจนพรรณนาไม่จบ ซมึซาบหลัง่ไหลเข้ามาทกุทศิทกุทาง 
จากทั่วโลก คนที่เขาน�าสิ่งท�าลายมนุษย์ผู้โง่เขลามาแจกจ่าย เขาได้เงิน  
แม้ในเขาจะต�่าจะทราม แต่เขาก็ไม่เคยสนใจกับความต�่าความสูงยิ่งกว่า 
สิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว ฉะนั้น คนโง่จึงเสียเปรียบและเป็นเหยื่อของ 
คนฉลาดร�า่ไป ไม่อาจมอีะไรมาแก้ให้ตกไปได้ นอกจากผู้มธีรรม คอื สตธิรรม  
ปัญญาธรรม ซึง่เหนอืความฉลาดของโลกอยู่มากจนเทยีบกนัไม่ได้ เป็นเครือ่ง 
หลบหลกีผ่อนคลายสิง่ท�าลายจิตใจและสมบตัใิห้เสยีนัน้ สงัเกตดกูร็ู้กเ็หน็เพราะ
มเีตม็ไปหมดแม้ในป่าในเขา อย่าว่าแต่ในบ้านในเมอืงทีม่คีนมากเลย ขอแต่คน
มีอยู่ทีไ่หน สิง่ท�าลายเหล่านีต้้องมอียู่กบัคนจนได้ ทัง้นีเ้พราะคนไปเสาะแสวงหา 
มันมาเอง สิง่เหล่านีแ้สดงออกได้หลายทาง โดยคนโง่อย่างพวกเราไม่อาจทราบได้  
นอกจากเพลดิเพลนิและเคลิม้หลบัไปกบัเพลงกล่อมของมนั เพราะมมีากต่อมาก 
จนพรรณนาไม่จบ ลบล้างไม่ลง เนือ่งจากความชอบและตดิใจมมีาก สิง่ดงักล่าวนี้ 
บางอย่างกห็ยาบโลนและลดหลัน่กนัลงมาจนถงึขัน้สภุาพละเอยีดลออ สามารถ 
กล่อมได้ทั้งผู ้ใหญ่แลเด็กๆ ท�าให้เสียคนได้ตามส่วนของมันและวัยของ 
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ผู้ถูกกล่อม มีอยู่ทั้งที่ลับและที่เปิดเผยธรรมดาทั่วๆ ไป โดยไม่อาจคิดว่า
มันเป็นภัยหรือมีส่วนเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มีประมาณ ผู้น�าสิ่งเหล่านี้เข้ามา
ส่วนมากมักมีแต่ผู้มีปัญญาหาเงินในทางนี้ ตลอดผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่แทบ 
ทั้งนั้น ตาสีตาสาไม่มีปัญญาแสวงหามาได้แหละ

 ฉะน้ัน ปู่จงึวติกอนาคตของลกูหลานบ้านเมอืงว่าจะเป็นไปอย่างไร เมือ่การ 
ฟื้นฟูกับการท�าลายไม่สมดุลกันดังที่รู้ๆ เห็นๆ อยู่นี้ ส่วนมากมักมีแต่การ
ท�าลาย เพราะเป็นส่ิงท่ีชอบและท�าได้ง่าย ไม่ว่าสิ่งใดเมื่อชอบใจย่อมท�า 
ได้ง่ายแม้สิ่งนั้นจะท�ายากเหมือนสิ่งดีงามทั่วๆ ไปก็ตาม ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับ
จิตใจเป็นส�าคัญ ถ้าลงใจได้ชอบและติดพันในทางใด สิ่งใด หรือผู้ใดแล้ว 
การใกล้ชิดติดพันและการกระท�าหากเป็นคู่เคียงคู่ควรกันไปเอง เอาละ 
ปู่เหนื่อย ขอพักผ่อนขันธ์ที่ชราเต็มแก่แล้ว

หลาน  
 วันนี้เพื่อนๆ พามาเย่ียมปู่ ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของปู่ฟุ้งขจรมานานแล้ว  

เมื่อมีโอกาสได้มาหาท�างานทางนี้ เพื่อนเห็นว่าเป็นคนชอบธัมมะธัมโม 
เลยชวนมา จึงได้มีวาสนามากราบปู่

หลวงปู่  
 มาหาท�างานอะไร

หลาน 
 ตามแต่จะได้งานท�า ส่วนมากก็ชอบท�างานสูงบ้างนั่นแหละปู่

หลวงปู่    
 งานอะไรที่สูงน่ะ 
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หลาน     
 งานราชการแผนกต่างๆ ทีน่ยิมกนักง็านทีกิ่นเงนิเดอืนหลวง นบัแต่เป็นครสูอน

นักเรียนขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นงานสูงส่งและมีเกียรติมาก นั่นแล 
ที่นิยมกันว่าเป็นงานสูงและสูงส่งมากเพราะเป็นงานเด่นในแผ่นดิน

หลวงปู่
 ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ท่านนิยมกันมาประจ�าแผน่ดินว่าเป็นงาน

สูงส่ง งานมีเกียรติสูง ได้แก่ งานท่ีท�าและการแสวงหาด้วยความสุจริต 
ยุติธรรม ไม่ฉ้อไม่โกง ไม่ฉกลักปล้นจี้กดขี่รีดไถคดโกงใคร ไม่คอรัปชั่น  
ฉ้อราษฎร์เบยีดบงัหลวง เหล่านีจ้ดัว่าเป็นงานสะอาด เป็นงานสงูส่ง เป็นงาน 
มีเกียรติ เป็นคนมีเกียรติสูง แม้ตาสีตาสาท�าไร่ท�านา ท�าสวน คราดไถ  
ขดุดนิ ฟันไม้ หาฟืน เผาถ่านมาขาย กเ็ป็นงานสงูส่งเพราะท�าด้วยมอืสะอาด 
ท�าด้วยความสจุรติ ยตุธิรรม ไม่เบยีดเบยีนท�าลายผู้ใด ใครๆ ไม่รงัเกยีจ  
ไม่เกลยีดชงั นอกจากเหน็ใจและสงสารไปตามๆ กนั

 หลานน่าจะคดิผดิไป เพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นไปเพ่ือถกูหรอืเพ่ือผดิ  
งานใดเป็นไปเพื่อสุจริต ยุติธรรม หรือเป็นไปเพื่อทุจริตผิดใจมนุษย์และ 
ท�าลายชาตบ้ิานเมอืง ควรแยกงานดงัปู่พูดไว้เบือ้งต้นนัน้ก่อนซหิลาน งานคดโกง  
รีดไถ ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้นนั้น คืองานต�่า งานไมส่ะอาด งานสกปรก 
รกเก้าอี้ งานเบียดเบียนท�าลาย งานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดิน งานท�าลายสมบัติ
และจติใจมนุษย์ หนักไปกว่านั้นก็เป็นงานท�าลายชาตใิห้ล่มจม มใิช่งานทีส่งูส่ง 
และน่าชมเชยสรรเสริญอะไรเลย ความจริงโลกเขาไม่นิยมหรอก หากแต่ 
ผู้สกปรกเพราะมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองต่างหาก
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ถาม  
 ท�าไมโลกจึงนิยมรักชอบกันนักหนาว่างานราชการเป็นงานสูงส่ง เป็นงานมี

เกียรติยศชื่อเสียงเล่าปู่

ตอบ 
 อันงานราชการตามหลักปกครองนั้นสูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงจริง  

แต่ผู้ท�างานในวงราชการเป็นส�าคัญเพราะมีทั้งคนดีคนชั่ว คนมือสะอาดและ 
มือสกปรก สบัปนกนัอยู่ในวงราชการนัน่ซหิลาน ถ้าผู้นัน้ท�าไม่ถกูตามหลกัปกครอง 
แห่งกฎหมายบ้านเมือง ก็ไม่จัดว่าผู้นั้นสูงส่ง มีเกียรติยศชื่อเสียง ตรงข้าม
ประชาชนเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ที่ประชาชนมอบความ 
ไว้วางใจใหั ยังกลับท�าลายสมบัติและจิตใจประชาชนได้ลงคอ จะเรียกว่าสูงส่ง 
ได้อย่างไร นอกจากเขาจะเรยีกคนประเภทนัน้ว่า ยกัษ์ท�าลายชาตอิยู่ในวงราชการ 
ที่มีเกียรติ ที่น่าเสียดายให้คนสะอาดมือดีครองเท่านั้น คนที่ท�างานสุจริต 
ไม่คิดคดทรยศต่อหน้าที่ต่างหากเป็นผู้สูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงใน 
วงราชการงานแผ่นดิน

 หลานต้องเข้าใจตามธรรมทีปู่่อธบิายนี ้แล้วทีไ่หน งานใด ถ้ามรีายได้เลีย้งตวั 
ให้ท�าเถิด อย่าเป็นคนเลือกงาน ผลรายได้จะฝืดเคืองไม่คล่องตัว จะเกิด 
ความอดอยากขาดแคลน หากินไม่ทันกับปากกับท้องที่รบกวนอยู่แทบ
ตลอดเวลา ควรรบีหางานทีบ่รสิทุธิส์ะอาดท�า จะไม่เป็นคนว่างงาน ปากท้อง 
จะว่างงานไปด้วย แล้วจะเป็นทุกข์แก่เรานั่นแล
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ถาม    
 ปู่ เวลาคนตายท�าไมต้องนมินต์พระมาสวด กสุลา มาตกิา บงัสกุลุให้ เมอืงไทย 

เรามทีัว่ประเทศ ไม่สวดไม่ได้หรอื หลานสงสยั ต้องขอประทานโทษถ้าเป็นความ
เข้าใจผดิ แต่หลานมไิด้ปักใจว่าทีท่�านัน้ไม่ถกู เป็นแต่เพยีงสงสยั จงึกราบเรยีน
ถามปู่พอให้เข้าใจในเรื่องราวและหายสงสัยเท่านั้นเอง

ตอบ  
 ไม่สวดก็ได้ ใครจะท�าโทษ คนที่เขาไม่นับถือศาสนาพุทธเราเขายังไม่เห็นสวด 

กุสลา มาติกา เวลาคนตาย

 

ถาม   
 สวดเพื่ออะไรปู่

ตอบ   
 สวดให้บุญคนตายยังไงเล่า เวลาคนนั้นมีชีวิตอยู่ เขาขี้เกียจท�าบุญ เวลาเขา

ตายแล้ว ญาติๆ กลัวเขาตกนรก ก็ช่วยนิมนต์พระมาสวดส่งบุญให้เขา บางที
อาจพ้นนรกได้

 

ถาม  
 แน่ใจไหมล่ะปู่ว่าเขาจะได้บุญจากญาติๆ ท�าส่งให้ไม่ตกนรก

ตอบ  
 แน่หรือไม่แน่ก็เพราะความรักสงสารกัน จ�าต้องท�าเผื่อไว้ดีกว่าปล่อยตามบุญ

ตามกรรม
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ถาม   
 ในครัง้พระพทุธเจ้า เวลาคนตายแล้วนมินต์พระไปสวด กสุลา มาตกิา ดงันีไ้หมปู่

ตอบ 
 มี แต่ท่านไปปลงกรรมฐาน พิจารณาซากศพที่ตายแล้วเป็นอสุภะอสุภัง 

อนจิจฺ� ทกุขฺ� อนตตฺา เกิดมาแล้วต้องตาย ไม่จรีงัยัง่ยนื กลายเป็นซากเป็นศพ  
เปื่อยเน่าผุพังหาสาระแก่นสารไม่ได้ แล้วนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าจะต้อง
เป็นเช่นเดียวกันเพื่อได้สติปัญญาจากซากศพนั้น ไม่ประมาท บางรายได้
ส�าเร็จมรรคผลเพราะการพิจารณาซากศพนั้นก็มี ท่านจึงสอนให้พระไป
เที่ยวกรรมฐานตามป่าช้า ซึ่งถือเป็นธุดงควัตรเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ นี่มีใน
ธุดงค์ ๑๓ ข้อ ค้นดูก็ยังได้

 

ถาม  
 ทุกวันนี้ไม่เห็นพระไปเยี่ยมป่าช้าดังครั้งพุทธกาลท่านท�ากัน เห็นเฉพาะเวลา 

คนตายแล้วเขานิมนต์ท่านมาสวด กุสลา มาติกา เท่านั้น

ตอบ  
 ถงึไม่ปรากฏเหน็กย็งัม ีพระธดุงคกรรมฐานท่านท�าเป็นประจ�ามไิด้ขาด แต่ท่าน

มิได้เที่ยวประกาศให้ใครๆ ทราบ เนื่องจากเป็นงานของท่านโดยเฉพาะ มิใช่
งานสวดกินข้าวต้มขนมตามที่เขานมินต์เวลาคนตายนี่นา
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ถาม    
 สมัยนี้ยังมีพระไปกรรมฐานป่าช้าอยู่หรือปู่ นึกว่าหมดสมัยไปแล้ว

ตอบ    
 สมัยบ้าอะไร เอาอะไรมาพูด ธรรมมีสมัยเมื่อไร นอกจากพวกบ้าสมัย ตื่นสมัย

เท่านั้น จึงจะอุตริพูดว่าเที่ยวป่าช้าหมดสมัยไปแล้ว พระธุดงคกรรมฐานท่าน
มิใช่บ้าตื่นสมัย อย่ามาพูดในที่นี่ เดี๋ยวพระธุดงค์จะแตกวัดกันเสียหมด จะว่า
ไม่บอก โน่น ไปพูดกับพวกบ้าตื่นสมัยด้วยกันโน่น

 

ถาม   
 โอ้โฮ ตายจริง หลานพูดผิดไป ต้องขอประทานโทษมากๆ ด้วยปู่ มันหลุดปาก

ออกมายังไง อันสมัยๆ บ้าๆ นี่ มันชินปากชินใจจึงหลุดออกมาอย่างง่ายดาย
ราวกับไม่ได้คิด คล่องปากจริงสิ่งที่ไม่ให้คล่องอย่างนี้ บทพานั่งภาวนา พุทโธ  
ไม่เหน็ได้เรือ่ง คอยแต่จะคดิไปร้อยแปด น่าโมโหจรงิๆ ขอประทานโทษ ย้อนถาม 
เรื่องสวด กุสลา มาติกา อีกเล็กน้อย นั่นมีความหมายว่าอย่างไรปู่

ตอบ    
 มีความหมายได้หลายอย่าง การสวด กสุลา มาตกิา ถอืเป็นคตติวัอย่างมาจาก 

พระพทุธองค์เสดจ็โปรดพระมารดาชัน้ดาวดงึส์สวรรค์ ฉะนัน้ เวลาคนตาย
จงึน�าธรรมทีพ่ระองค์เคยสวดโปรดพระมารดามาสวดให้แก่ผู้ตายในสมยันี ้
จนเป็นธรรมเนียมเรื่อยมา
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ถาม 
 เวลาตายไม่สวดธรรมนี้จะขัดข้องประเพณีของชาวพุทธเราไหม

ตอบ  
 น่าจะไม่ขดัข้อง ถ้าเจ้าของศพไม่ขดัข้องตวัเองว่าไม่ได้ท�าดงัชาวบ้านเขาท�ากนั 

ส่วนผู้ตายไม่มาเกีย่วข้องทัง้จะสวดหรอืไม่สวดเพราะหมดหนทางจะมาแสดงตน

 

ถาม  
 เวลาพระท่านสวด กุสลา มาตกิา ให้ ผู้ตายจะได้รับไหมปู่

ตอบ  
 ปู่ยังไม่เคยตายและยังไม่เคยมีใครมาสวด กุสลา มาติกา ให้ปู่ จะไปรู้อย่างไร

ว่าได้รบัหรอืไม่ได้รบั ถ้าถามเก่งๆ อย่างนี ้กไ็ปถามผู้ทีเ่ขาตายแล้วดซูว่ิาเขาได้
รับไหม แล้วค่อยมาบอกปู่

 

ถาม  
 อกีแล้วปู่นี ่รวดเรว็จรงิ หลานกเ็ซ่อจรงิ หาถามไม่เข้าเรือ่ง ความจรงิคดิจะถามว่า 

ในธรรมท่านบอกว่าผู้ตายได้รับไหมต่างหาก

ตอบ   
 ในธรรมท่านมิได้บอกไว้ว่าเวลาคนตายแล้วให้ไปสวด กุสลา มาติกา ให้  

บอกแต่การท�าบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ตาย ผู้ตายที่ควรได้รับกุศลทานของญาติ
ที่อุทศิให้ก็มี ไม่อยู่ในฐานะจะรับได้ก็มี
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ถาม  
 ที่รับผลบุญของญาติไม่ได้เพราะเหตุไรปู่

ตอบ    
 เพราะฐานะทีจ่ะได้รบัไม่อ�านวย เช่น ผู้ชายไปเกิดเป็นมนษุย์ เป็นสตัว์เดรจัฉาน 

เป็นเปรต ๑๑ จ�าพวก และไปสวรรค์ นิพพาน เสีย ก็ไม่ใช่ฐานะจะมารับ

ถาม   
 จ�าพวกไหนที่มารับได้ปู่

ตอบ  
 จ�าพวก ปรทตัตปูชวีเีปรต จ�าพวกเดยีวทีอ่ยู่ในฐานะมารบัได้ นอกนัน้ไม่ปรากฏ

 

ถาม    
 ถ้าญาติถวายทานอุทิศให้ผู้ตาย แต่ผู้ตายมารับไม่ได้ บุญที่ญาติอุทิศจะตก 

แก่ใครล่ะปู่

ตอบ   
 บญุจะไปตกแก่นกัโทษในเรอืนจ�าได้อย่างไร กต้็องตกเป็นของผู้ท�าอยู่โดยดลีะซิ  

เพราะบญุเป็นธรรมชาตลิะเอยีดอ่อนมากเกินกว่าความคดิคาดคะเนด้นเดา 
จะตามรู้ตามเห็นได้ ดังนั้นท่านจึงสอนให้ท�าบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่  
บุญจะได้ติดตัวไปด้วย ไม่ต้องหวังพึ่งใครอันเป็นของไม่แน่นอน
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ถาม  
 ที่นิมนต์มาสวด กุสลา มาติกา นั้นมีผลอย่างไรแก่ผู้ตายบ้างปู่

ตอบ  
 อย่าว่าแต่ผู้ตายจะได้รับผลจากการสวด กุสลา มาติกา เลย แม้คนเป็นที่นั่ง

ห้อมล้อมอยู่ด้วยขวดเหล้าในบริเวณนั้น ไม่สนใจกับการสวด กุสลา มาติกา 
ของพระ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา การสวดต่างๆ ก็สักแต่สวดแต่ท�าไป 
อย่างนัน้เอง ไม่ผดิอะไรกบันกขนุทองพดูว่า “แก้วเจ้าขา” ส่วนแก้วเป็นอย่างไร
ก็ไม่สนใจทราบ ต่อไปจึงน่ากลัวศาสนาจะกลายเป็นเครื่องมือของโลกไปหมด 
ไม่มีธรรมคือความจริงแฝงอยู่เลยในพิธีต่างๆ จะมีแต่ประเพณีตามใจชอบ
เกลื่อนไปหมดนั่นแล

 เอาละถามมาก ตอบไปมาก เขาจะว่าปู่เป็นบ้ากันทัง้เมือง เรื่องก็จะไปกันใหญ่

ถาม  
 ปู่ครับ พวกหลานมากราบเยี่ยมปู่ เพราะได้ยินกิตติศัพท์เกียรติคุณปู่มานาน  

แต่จะไม่ขอรบกวนอะไรมาก มีข้องใจอยู่อย่างหนึ่งที่คนเขาว่า “ตายแล้วสูญ”  
ไม่ได้เกิดเป็นอะไรต่อไปอกีเลยตลอดไป ความจรงิทีศ่าสนาสอนให้เป็นอย่างไรปู่

ตอบ   
 คัมภีร์กิเลสสอนไว้ว่า บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี  

สตัว์ทัว่โลกธาตตุายแล้วสญูสิน้โดยประการทัง้ปวง ไม่มชีิน้ส่วนเหลือเป็นสาระ
พอให้เกิดต่อไปอีกได้ เหล่าน้ีเคยมีผู้ถามมามากต่อมากแล้ว และก็ได้ตอบไป
มากต่อมากเช่นเดียวกัน

 ในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ตรัสสอนไว้เป็นแบบเดียวกันอย่าง
ตายตัวว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี และนิพพานมี สัตว์ทั่วแดนโลกธาตุที่
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ยังมีกิเลสอวิชชาครองใจ เวลาตายแล้วต้องเกิดอีกวันยังค�่า เว้นพระพุทธเจ้า 
และพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้น นอกนั้นเป็นจ�าพวกตกอยู่ใน
แหล่งแห่งความเกิดแล้วตายเล่าตลอดไป จนกว่าจะท�าใจซึ่งเป็นที่ฝังจมของ
เชื้อแห่งภพชาติให้สิ้นจากเชื้อนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว จึงจะสิ้นสุดยุติการเกิด-ตาย
อย่างหมดเยื่อใย 

 ให้หลานเลือกเฟ้นเอาเอง จะเอาคัมภีร์กิเลสที่ชื่อว่า “คัมภีร์แสนปลิ้นปล้อน
หลอกลวงสัตว์” ก็ได้ จะเอาคัมภีร์ธรรมที่ชื่อว่า “คัมภีร์เด็ดเพชรน�้าหนึ่งใน
การสงัหารกิเลส” กไ็ด้ หรอืจะเอาเป็นคาถาว่า กิเลสทุกประเภท สรณ� คจฉฺามิ  
ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว เราคว้าหมดก็ได้ พุทธ� ธมฺม� สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ ขึ้นชื่อว่า
พระรัตนตรัยแล้ว เราน้อมรับหมดก็ได้

 

ถาม     
 โอ้โฮ คมัภร์ีของปู่นีพ้สิดารจรงิ เพิง่ได้ยนินีเ่อง ไปเขยีนมาจากไหนปู่ หลานไม่เคย 

ได้ยินใครพูดมาก่อนเลย

ตอบ    
 เรยีนมาจากป่าจากเขา จากถ�า้ เงือ้มผา ป่าช้า ป่าชฏั ซอกห้วย รมิธาร และ

จากความอดอยากขาดแคลน จากความเดนตายในการเรียนการปฏิบัติ
ตามคาถาเหล่านี้ ไม่ใช่ได้มาอย่างสะดวกสบายดังผู้มาเยี่ยมท้ังหลายที ่
ถามเอาๆ ถ้าอยากรู้ประจกัษ์กบัตวัเอง ไม่ต้องแบกความสงสยัอนัหนกัหน่วง 
ต่อไปว่าตายแล้วเกิดอกี หรอื ตายแล้วสญู กต้็องปฏบิตัด้ิวยจติภาวนาตาม
ธรรมทีท่่านสอนไว้ เมือ่การปฏบิตัแิละผลสมบรูณ์แล้ว ค�าว่า ตายแล้วเกิด 
หรอื ตายแล้วสญู จะไม่นอกเหนอืไปจากการพิสจูน์ด้วยข้อปฏบิตัไิปได้เลย 
ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นหนทางให้รู้ให้เห็นความจริงโดยตรง



301 

 พระพุทธเจ้าแลพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นจ�านวนล้านๆ ล้วนพิสูจน์จากธรรม
ปฏิบตัจิติภาวนาทัง้สิน้ ท่านจงึรู้ได้เหน็ได้โดยไม่ต้องถามกนัและถามใคร แล้วน�า
ธรรมเหล่าน้ันมาสอนโลก โดยผลดัเปลีย่นกนัมาจนถงึพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั
คอืพระสมณโคดมของพวกเราชาวพทุธ ให้ได้กราบไหว้บชูาและปฏบิตัติามอยู่
เวลานี้ จะสงสัยไปไหน กิเลสเคยหลอกโลกให้สงสัยและล่มจมมามากต่อมาก
และนานแสนนานแล้ว ท�าไมจึงไม่พากันเบื่อหน่ายอิ่มพอในโทษของมันบ้าง 
พอได้ลืมตาอ้าปากเข้าสู่ธรรมดวงประเสริฐเลิศในไตรภพ

 

ถาม    
 ที่ว่าตายแล้วสูญนั้นเป็นกลหลอกลวงของกิเลสหรือปู่

ตอบ   
 ใช่ ร้อยท้ังร้อยล้วนเป็นกลลวงของกิเลสทั้งนั้น ธรรมท่านมิได้หลอกลวงใคร 

นอกจากปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากหลับจากหลงไปตามกิเลสเท่านั้น ธรรมท่าน 
ไม่หลอกสตัว์ ธรรมท่านเมตตาสตัว์ ธรรมท่านจรงิจงัต่อสตัว์ผู้ทกุข์ยาก อยากให้ 
พ้นทุกข์พ้นภัยถ่ายเดียว

 

ถาม    
 การเกิด เกิดได้ทัว่ๆ ไปหรอืเกิดได้ในคนในสตัว์ชนดิเดยีวปู่ เช่น เคยเกิดเป็นคน 

แล้วต้องมาเกิดเป็นคนซ�้าๆ อีกอยู่ท�านองนั้น หรืออาจไปเกิดเป็นสัตว์อื่นๆ 
ก�าเนิดอื่นๆ เป็นเทวดา อินทร์ พรหม ก็ได้ โปรดเมตตาด้วยปู่

ตอบ   
 ตามแต่วิบากดี-ชั่ว ของสัตว์แต่ละรายท�าไว้ผลักดันและหนุนค�้าให้ไปเกิดใน

ก�าเนดิต่างๆ ทัง้ต�า่แลสงู อวชิชาคอืกิเลสตวัฝังลกึอยู่ในใจเป็นเชือ้พาให้สตัว์เกิด 
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วิบากดี-ช่ัวพาให้เกิดในก�าเนิดต�่าสูง ทุกข์สุขมากน้อยตามก�าลังวิบากนั้นๆ  
สัตว์จะไปเกิดเอาตามความต้องการของตนย่อมไม่ได้ ต้องไปตามวิบากดี-ชั่ว
เรื่อยมาและเรื่อยไปอยู่ท�านองน้ี ถ้ามีบุญก็ไปสูงและเป็นสุข ถ้ามีบาปก็ไปต�่า
และเป็นทกุข์ ถ้ามีบุญมากก็ไปสงูมากและสุขมากตามวิบากบุญ ถ้ามบีาปมาก
ก็ไปต�่ามากและทุกข์มากตามวิบากบาปผลักไสไป

 จงทราบให้ถงึใจ ปู่พดูอย่างถงึใจว่า อวชิชาในจตินัน่แล เป็นตวัยนืโรงทีพ่าให้
สตัว์เกิด-ตาย เกิด-ตาย วกเวยีนไปมาไม่มเีวลาจบสิน้ลงได้ ถ้าอยากจบสิน้ 
การเกิด-ตาย จงท�าลายอวิชชาภายในใจออกให้หมด เมื่ออวิชชาสิ้นซาก  
การเกิด-ตาย กส็ิน้ซากไปตามๆ กนัอย่างไม่มปัีญหา แต่การตายแล้วสญูนัน้  
มนัเพลงอศัจรรย์ของอวชิชากล่อมสตัว์โลกให้ตาบอดต่างหาก ไม่มคีวามจรงิ 
แม้ ๑ เปอร์เซน็ต์แฝงอยู่เลย มนัโกหก ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์แท้ๆ จงจ�าจงเขด็หลาบ 
ในเพลงของมัน อย่าหาญไปลองถ้าไม่อยากตาบอดตลอดกัปกัลป์ จะว่า 
ปู่ไม่บอก ปู่สงสารรบีบอกอยู่โต้งๆ นีแ่หละ ฟังนะ ค�าว่า ตายสญูไม่ม ีอย่าเชือ่  
อวิชชาอุตริร่ายมนต์โกหกสัตว์โลก แต่ค�าว่า ตายแล้วเกิด นั่นมีทั่วแดน 
โลกธาตุ พระธรรมท่านประกาศยืนยันเรื่อยมา จงเป็นที่ลงใจและมั่นใจ 
อย่ารวนเร เดี๋ยวอวิชชาคว้าไปต้มย�าขย�ากับน�้าพริก จะว่าปู่ไม่ฉุดไม่คว้า
เอาไว้ ปล่อยให้จมไปกับมัน เอาละพอกินพอใช้ขนาดนี้แล้ว ไป ปู่เหนื่อย

ถาม   
 กราบเรียนถามปู่บ้างเล็กน้อย ขอประทานโทษด้วยที่มารบกวนเวลาและ 

ธาตขุนัธ์ปู่ เรือ่งทีใ่ห้สงสยัมอียู่ว่า เมอืงไทยเราเป็นเมอืงพุทธศาสนา คนนบัถอื
ศาสนาพุทธอย่างน้อย ๘๐% แต่ผลที่แสดงออกทุกสถานที่กาลเวลามีแต่ผลลบ
ทีข่ดัแย้งกบัคนไทยทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา แต่ละวนัเวลาแสดงออกแต่สิง่ไม่ดี  
เช่น การปล้นจี้ ล้วงกระเป๋า ตระบัด ยักยอก ตีชิงวิ่งราว คดโกง รีดไถ ร้อยแปด  
ล้วนเป็นของไม่ดีและขัดต่อศีลธรรมของชาวพุทธ จึงท�าให้สงสัยว่าการนับถือ
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ศาสนานัน้นบัถอือย่างไรกนั เรือ่งถงึได้เป็นอยู่อย่างนี ้จะแก้ไขอย่างไรจงึจะตรง 
กับเป้าหมายของพุทธศาสนาท่ีมุ่งหมายให้ผู้นับถือเป็นคนดีมีความสงบสุข 
ทั่วหน้ากัน กรุณาปู่ช่วยเมตตาชี้แจงด้วย

ตอบ   
 ค�าว่านับถือศาสนากับการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นมันต่างกันหลาน  

การนับถือน้ันคือความยอมรับว่าดี ไม่ขัดไม่แย้ง ไม่แข่งดีแข่งเด่น ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม ความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเศียรเกล้าแม้จะปฏิบัติตามไม่ได้ 
แต่ก็ไม่น�ากิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล�้ากรายศาสนา  
ยกศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอ นี่เรียกว่าความนับถือศาสนา

 ส่วนการปฏบิตันิัน้ คอื ปฏบิตัติามหลกัศลี หลกัธรรม ด้วยกาย วาจา ใจ ไม่ล่วงเกนิ 
ฝ่าฝืนหลักของศีลธรรมท่ีห้ามไว้ ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเท่านั้น เช่น 
อบุาสก อบุาสกิา และ พระ เณร ผู้ตัง้ใจปฏิบตัริกัษาศลีธรรมกนัจรงิจงั ท่านปฏิบตัิ 
ตามจริงๆ ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่ใดๆ ทั้งสิ้น ท่านเคารพแทน 
องค์ศาสดาผู้ประสาทศาสนธรรมไว้ นี่เรียกว่าการปฏิบัติ

 การนับถือแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คนเราย่อมหลวมตัวท�าในสิ่งนอก
เหนือศีลธรรมได้ดังทีรู่้ๆ เหน็ๆ กนัอยู่ นั่นคือเขามไิด้ปฏบิัตศิีลธรรม เป็นเพยีง 
นับถือเฉยๆ เช่น เวลาเดินผ่านหน้าวัด หรือมองเห็นพระ ก็ยกมือไหว้เสียที 
แล้วเดินผ่านไป มิได้ตั้งหมัดตั้งมวยวางลวดลายเสือโคร่งเสือดาวใส่ท่าน  
อนัเป็นการดถูกูเหยยีดหยาม กิรยิาทีเ่ขายกมอืไหว้เป็นต้น เรยีกว่าแสดงความ
นับถือ คนท่ีนับถือศาสนา แม้พกอาวุธเต็มตัวเดินผ่านวัด เขายังนั่งลงยกมือ
ไหว้พระก่อนผ่านไป แต่กิริยาแห่งการนับถือเหล่านั้นมิได้ลบล้างความไม่ดีที่
เขาจะท�าและก�าลังท�าอยู่ได้เลย เพราะมใิช่กิริยาที่แสดงออกเพื่อความลบล้าง  
เขาเพียงยอมรับนับถือเท่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนา

 ฉะนัน้ เร่ืองความเลวร้ายทัง้หลาย มกีารปล้นจี ้เป็นต้น จงึมอียู่ตามปกต ิและอาจ
เพิม่มากขึน้ตามคนประเภทนีม้มีากและความคล่องตวัแห่งการกระท�า ส่วนการ
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ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมนั้น จะไม่มีเรื่องเลวร้ายนี้เกิดขึ้นได้เลยแม้เรื่องย่อยๆ 
นอกจากความผิดพลาดที่ไม่มีเจตนาเท่านั้นซึ่งอาจมีได้เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย 
เช่น ยางรถระเบิดกลางทางขณะที่รถวิ่งสวนกันมา หรือรถที่ตามหลังมาติดๆ  
ห้ามล้อไม่อยู่ หรือระเบิดในที่ชุมนุมชนและรถรามาก ย่อมมีทางผิดพลาดและ
เกิดเหตกุารณ์ได้ไม่เลอืกกาลสถานที ่นอกจากเหตสุดุวสิยัแล้ว ผู้ปฏิบตัติามหลัก
ศาสนธรรมจะไม่ท�า อันการปล้นจี้ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายหยาบโลนมากนั้น นับว่า 
ห่างไกลกับผู้มีศีลธรรมมาก ไม่ต้องพูดถึง อย่างไรท่านเหล่านี้จะไม่ลงใจท�าได้
ลงคอเลย บ้านเมืองและทรัพย์สมบัติสงบเย็นทุกหย่อมหญ้านั่นแล สมบัติ 
เงนิทองของมค่ีาจะทิง้ไว้ทีไ่หนกท็ิง้ไว้ได้ราวกบับ้านเรอืนของตนนัน่แล ต่างคน 
ต่างมีความรู้สึกและปฏิบัติอย่างเดียวกัน แบบเดียวกัน ตามหลักศีลธรรม 
อันเดียวกัน โลกย่อมสงบร่มเย็น มองเห็นหน้ากันทักทายกันด้วยความสนิท 
จิตใจเมตตาอารี ไม่ถือดีถือเด่นอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัวยั่วธรรมและ 
ความด ีคนดทีัง้หลายมคีวามเยือ่ใยไมตรสีนทิสนมราวกบัอวยัวะอนัเดยีวกนัด้วย  
สมานัตตตาธรรม ความไม่ถือตัวเป็นเคร่ืองสมัครสมาน จะไปไหนไปได้  
อยู่ไหนอยู่ได้ ไม่มีภัย เพราะต่างคนต่างมีจิตใจกลมกลืนไปด้วยอภัยธรรม  
เมตตาธรรม กรุณาธรรม มุทิตาธรรม ความพลอยยินดี ไม่อิจฉาริษยา 
เมือ่คนอืน่ได้ด ีอเุบกขาธรรม ให้ความสม�า่เสมอ ไม่มองกนัในแง่ร้ายหมายโทษ 
โกรธเคือง มีความเคารพรักกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตามล�าดับล�าดา

 ฉะนัน้ ผู้ปฏบิตัธิรรมจงึเป็นผู้ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่โลกได้เป็นอย่างดี 
อย่างเด่นในปวงชน นี่แล การนับถือศาสนาเฉยๆ กับการปฏิบัติศาสนา มีผล 
ผดิกนัดงัทีก่ล่าวมา ถ้าอยากให้บ้านเมอืงสงบร่มเยน็ ต่างคนกจ็�าต้องปฏบิตัติวั
ตามหลักศีลธรรม ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืน ซึ่งเป็นการท�าลายตนและศีลธรรมไปด้วย
ในตวัของผู้นัน้ ถ้ามแีต่อยากให้บ้านเมอืงมคีวามสงบร่มเยน็ ปราศจากโจรผู้ร้าย 
แต่ตัวเองกลับเป็นโจรผู้ร้าย เป็นผู้ก่อกวนท�าลายบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติ 
ของประชาชนเสยีเองแล้ว จะหาความสงบร่มเยน็มาจากไหน แม้แผ่นดนิสลาย 
แต่ความชัว่จากคนชัว่กไ็ม่สลายไปตาม สตัว์ บคุคล มอียู่บนอากาศ พวกเลวร้ายนี้ 
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ก็จะตามไปก่อกวนท�าลายให้สมบัติเงินทองและจิตใจคนและสัตว์ให้พินาศ 
ขาดสูญอยู่น่ันแล เน่ืองจากความช่ัวมิได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ แต่ขึ้นอยู่กับ 
คนโดยเฉพาะ คนท�าดีคนจึงร่มเย็น โลกท�าดีโลกจึงร่มเย็น เรื่องความจริง 
มีดังที่กล่าวมา

 ดงัน้ัน ถ้าอยากเหน็ความวเิศษศกัดิส์ทิธิข์องศาสนธรรม ผู้นบัถอืศาสนาจงึ
ควรปฏบิตัติามหลกัของศาสนา อย่าเพยีงนบัถอืเฉยๆ ราวกบัเดก็เล่นตุ๊กตา 
กลางสนามหญ้า เพราะศาสนามใิช่ตุ๊กตาพอจะถกูบบีถกูค้นโยนไปเหวีย่งมา 
อยู่เฉยๆ แต่ศาสนาเป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์วิเศษสมนามจริงๆ ถ้าอยากทราบ
ความศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาและของตัวเองก็จงปฏิบัติ จงพิสูจน์กันตรงนี้ 
อย่าถือศาสนาเพื่อเป็นข้อแก้ตัวและประดับเกียรติ จะไม่ผิดกับลิงได้แก้ว 
เด็กได้ตุ๊กตา

 เฉพาะพุทธศาสนากระเทือนโลกมาได้ ๒๕๖๐ กว่าปีนี้แล้ว (นับเวลายังทรง
พระชนม์เข้าด้วย) ได้กระเทือนจิตใจของเราชาวพุทธบ้างหรือยัง จงตั้งปัญหา
ถามตัวเอง อย่าไปถามใคร เพราะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราว่าบกพร่องหรือ
สมบูรณ์ในด้านศีลธรรม ถ้าทุกคนสนใจตั้งปัญหาถามตนดังที่กล่าวมา ความ
ดดัแปลงแก้ไขตวัเองและสงัคมตลอดส่วนรวมจะตามมาเพ่ือจดุสมบรูณ์พนูผล 
ผู้คนต่างจะค่อยสงบสขุเยน็ใจขึน้โดยล�าดบัไม่อาจสงสยั เพราะศาสนธรรมเป็น
เครื่องยืนยันรับรองความสงบสุขของโลกมามากต่อมากแล้ว นอกจากผู้นับถือ
เก็บศาสนาเข้าตู้ดองไว้ราวกับผักและผลไม้เสียเท่านั้น ศาสนาจึงออกแสดง
ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเต็มตามคุณภาพที่มีอยู่ของตนไม่ได้

 ธรรมเครือ่งท�าลายสิง่ชัว่ร้ายทัง้หลายมหีลายประเภท กิเลสชนดิหยาบโลน คอื
ราคะตัณหา ความคึกคะนองน�า้ล้นฝั่ง ก็น�าศีลข้อ กาเมสุ มิจฉาจาร เข้าปราบ 
ซึ่งปราบได้ทุกประเภทของราคะตัณหา ไม่มีตัณหาตัวไหนจะเก่งกล้าเลยศีล 
ข้อเด็ดๆ นี้ไปได้ถ้าน�ามาปราบ นอกจากปล่อยตัวให้ราคะตัณหามันปราบราบ
โดยไม่คดิต่อสู้ เพือ่กู้ชาตมินษุย์อนัสงูศกัดิไ์ว้เท่านัน้ กไ็ม่มใีครช่วยได้ ปล่อยให้ 
เป็นเศษมนุษย์ไปต่อหน้าต่อตาที่น่าเสียดายและทุเรศ ข้อโลภมากปากกว้าง 
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พุงโตกว่าภูเขา ก็น�าธรรมข้อธรรมสันโดษหรือความมักน้อยมาปราบก็อยู่เอง  
ไม่กล้าหอืได้ หรอืจะน�า มรณสัสต ิข้อระลกึถงึความตายมาปราบ ว่าจะมวัแต่โลภ 
อยู่นั้น ไม่มองดูความตายที่อ้าปากจะกลืนหมดทั้งตัวอยู่ทุกลมหายใจบ้างหรือ 
ตายแล้วเคยเห็นใครรื้อขนครอบครัวสมบัติเงินทองกองมหึมาไปด้วยได้เล่า  
รู้หรือยังว่าความโลภมันหลอกให้ลืมตายลืมป่าช้านั่นน่ะ กิเลสตัวโลภมากๆ  
มันเคยพาผู้ใดให้มีความสุขสบายมีไหม เห็นแต่โลกมากเท่าไร ยิ่งทุกข์มาก
เท่านั้น ได้เท่าน้ีแล้วมันต้องหลอกว่าให้ได้เท่านั้นๆ จนตาย ก็ตายไปเปล่า 
ไม่มีค�าวา่อิ่มพอจากกิเลสตัวโลภมาก กระตุกเจ้าของเพียงที่กล่าวมานี้ กิเลส
ตัวโลภมหาภัยก็สยบลง ไม่กล้าลุกลามปามไปมากเลย นี่แลธรรมปราบกิเลส
ตัวโลภมาก

 ถ้าอยากมีความสุข จงพากันน�าไปปราบกิเลสตัวไฟลามทุ่งให้ดับมอดลง  
ใจจะเป็นสุขอย่างไม่คาดไม่ฝัน ที่จะให้มีความสุขเพราะความโลภมากจนให้
เพียงพอนั้น จนวันตายก็ตายไปเปล่าทั้งที่หิวโหยด้วยความอยากความโลภอยู่
น่ันแล จะไม่มวีนัพอตลอดกปักลัป์หรอืเลยนัน้ไปเป็นแสนกปัล้านกลัป์ เพราะสตัว์ 
ในแดนโลกธาตุนี้ ไม่เคยมีสัตว์โลกรายใดมีความสุขเพราะความโลภมากและ
เพราะมันพอตัว อ่ิมตัว นอกจากลดความโลภลงด้วยธรรมโดยล�าดับจนไม่มี
เหลือภายในใจเท่านั้น จึงจะถึงหนองอ้อแห่งความสุขอันแท้จริงว่า อ้อ ใจไม่มี
ความโลภ สขุอย่างอศัจรรย์อย่างนีล้ะหรอื ใจไม่มคีวามอจิฉารษิยาผู้อืน่ มคีวาม
สขุอศัจรรย์อย่างนีห้รอื ใจไม่มรีาคะตณัหาน�า้ล้นฝ่ังท่วมหัวใจ บบีบงัคบัขยีข้ย�า
หัวใจ เป็นความสุขอัศจรรย์อย่างน้ีหรือ หนองอ้อ อุทานความสุขจะผุดขึ้นที่ 
ใจดวงนัน้เองในทนัททีนัใดทีกิ่เลสตวัมหาภยัทัง้หลายเหล่านีห้ลดุลอยไปจากใจ

 ฉะนั้น การน�าธรรมมาปฏบิัติ ธรรมก็ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเรา แม้เราเองก็ศักดิ์สิทธิ์ 
ต่อตัวเอง และยังจะเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู ้อื่นอีก
มากมายจนถงึขัน้หาประมาณไม่ได้โน่นแล นีค่อืผลแห่งการปฏบิตัธิรรมเหน็ผล  
อยัมภทันตา ผิดกับการนับถือเฉยๆ ลอยๆ อยู่มาก จงจดจ�าเอาไปปฏิบัติเพื่อ
ความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวเองก็พอตัวแล้ว
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ถาม   
 แหม ความโลภมาก อยากไม่มีความพอดเีป็นเบรกห้ามล้อนี ้มนัท�าคนให้เสยีคน

ได้จริงๆ นะท่านปู่ ธรรมวันนี้ถึงใจ นับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปู่น�าความโลภออก
ประกาศโทษให้กระผมรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆ

ตอบ    
 ราคะ ตัณหา ความโลภ ความโกรธ เมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภัย

มหาอ�านาจบบีหวัใจสตัว์นัน่แล จะเป็นบญุเป็นคณุอะไรเพราะมนัทัง้สามนี้  
ทีม่นัสนกุเรอืงอ�านาจกเ็พราะสตัว์โลกเคารพบชูามนัน่ันเอง เวลานีท่ั้วโลกก�าลงั
เทดิทนูและบชูามนัอย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตา ไม่สะดดุใจกระดากอาย 
ธรรมเครื่องปราบมันบ้างเลย อะไรๆ ก็เป็นศิลปะไปหมด ปู่ก็ไม่ทราบว่าศิลปะ
มันคืออะไร มันคือการเห่าหอนอึกทึกทั่วบ้านทั่วเมืองในฤดูเดือน ๑๒ นั่นหรือ 
มันคือตัวโลภมากๆ จนหมดยางอาย พลิกกินคว�่ากินหงายกิน กินทั้งสันทั้งคม 
กินทั้งขึ้นท้ังล่อง กินไม่อัดไม่อ้ัน ขอแต่มีช่องกินนั่นหรือ หรือมันคือตัวแดงๆ 
ตาแดงๆ เหมือนพริกสุก เวลามันแสดงฤทธิ์เต็มที่กับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นหรือ  
นี่หรือศิลปะๆ ที่โลกนิยมกันน่ะ

หลาน
 มิใช่ ท่านปู่ ค�าว่า ศิลปะ คือ ความฉลาดรอบรู้ในสิ่งต่างๆ รอบตัว หรือเรียกว่า 

ศิลปวิทยา ความรู้ในแง่ต่างๆ เช่น ช่างจักสาน ช่างบ้านช่างเรือน ช่างวิชาชีพ
แขนงต่างๆ เหล่านี้รวมแล้วเขาเรียกว่าศิลปะ

หลวงปู่ถาม
 อย่างน้ันหรอื ปู่เกิดมาแก่แดดแก่ลมเปล่าๆ ไม่รู้ศลิปะกบัเขา ทางโลกกเ็คยครอง 

อยู่หลายปีก่อนออกบวช แต่สมัยนั้นไม่เคยสนใจกันในค�าว่า ศิลปะละแปะ  
เหมือนคนสมัยปัจจุบันซึ่งรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุม แต่สังเกตดูคนสมัยปู่โน้นเขามี
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ความสขุกนัอย่างธรรมชาต ิสขุเรยีบๆ สขุไม่แพรวพราวผาดโผนเหมอืนคนสมยันี้  
ดูแล้วผิดกันอยู่มาก ถ้าเป็นอาหารก็อาหารธรรมชาติ ไม่มีหลายรสหลายชาติ
เหมือนอาหารในสมัยปัจจุบัน ซึ่งหลากรสหลากสีที่สุด คนโง่ๆ อย่างปู่เลยไม่ 
รู้จกักินกบัเขา ทัง้ไม่รู้เป็นคาวเป็นหวานด้วยทีส่ามารถปรงุอาหารหวานคาวได้
หลายรสหลายชาติเช่นนี้ก็เรียกว่าศิลปะ ใช่หรือเปล่า

หลาน   
 ใช่ จัดเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะแหละท่านปู่

หลวงปู่   
 ส�าหรับปู่เองซึ่งแก่จวนจะเข้าอู่อยู่แล้วมันเฉยๆ ไม่กระตือรือร้นกับสิ่งเหล่านี้ 

มีอะไร กิน อะไรที่ไม่กังวลสิ้นเปลืองก่อความทุกข์ความฉิบหายมากเกินความ
พอดีแล้ว พอกินพอใช้ทั้งนั้น แล้วก็เป็นสุขดี ไม่หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับมัน  
คนเราเมื่อหาความสบาย อะไรมันสบายก็ควรใฝ่ใจและหมุนตัวไปทางนั้น  
ถ้าเห็นโทษของกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิตามทางของชาวพุทธ นอกจากจะเห็น
คุณค่าของมันที่พาโลกให้เป็นกังหันหน้าซีดเซียว มองกันไม่ทั่วหน้า ฆ่ากัน
ราวกับใบไม้ร่วง ก็เป็นกรรมของสัตว์เอง แม้ธรรมเครื่องแก้กิเลสแลกองทุกข์
มีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่น�าออกมาช่วยตัวเอง เช่นเดียวกับปืนมีอยู่ 
แต่ไม่น�าออกมาต่อสู้เสือที่ก�าลังค�าราม ปล่อยให้เสือกัดตายเปล่าๆ ฉะนั้น

 

ถาม  
 ขอกราบถามปู่เรือ่งพระธดุงคกรรมฐาน ได้ทราบเขาเล่าลอืว่าพระธดุงคกรรมฐาน 

สายท่านพระอาจารย์มัน่ ภรูทิตัตเถระ ทางภาคอีสานมมีากกว่าภาคอ่ืนๆ ใช่ไหมปู่
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ตอบ  
 ดจูะมีมากดงัค�าเขาเล่าลอื เพราะป่าทางภาคอสีานยงัมอียู่มากพอหลบซ่อนตวั

บ�าเพ็ญภาวนาได้สะดวก ประการส�าคัญผู้ให้ก�าเนิดกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน 
คือ ท่านหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านก็เป็นคนภาคอีสาน เวลาบวชแล้วท่าน
มักบ�าเพ็ญอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ ยิ่งวาระสุดท้ายแห่งอายุท่าน
ก็อยู่ภาคอีสานและมรณภาพที่ภาคนี้ทั้งสององค์ เวลาท่านยังมีชีวติอยู่ก็ได้ให้ 
การอบรมพระเณรเป็นจ�านวนมาก ฉะนั้น พระธุดงคกรรมฐานจึงมักมีอยู่ทาง
ภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ

 

ถาม   
 เวลานี้ยังมีมากอยู่หรือเปล่า

ตอบ   
 ยงัมีมากอยู่ แต่ครอูาจารย์ทีป่ระชาชนพระเณรเคารพนบัถอืรู้สกึร่วงโรยไปมาก 

องค์นั้นร่วงไป องค์นี้ร่วงไป ซึ่งมีแต่องค์ส�าคัญๆ ทางจิตภาวนาแทบทั้งสิ้น

 

ถาม   
 เวลานี้ยังมีองค์ใดบ้างที่ส�าคัญทางจติภาวนา ปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลาน

ตอบ   
 เรือ่งเมตตานัน้เมตตา แต่ไม่อาจบอกได้ เพราะท่านไม่ใช่ปลาเน่าพอจะประกาศ

ขายทอดตลาดนี่
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ถาม  
 กเ็หน็ท่านพดูกนัอยู่ว่า องค์นัน้เป็นอย่างนัน้ องค์นัน้ดทีางนัน้ องค์นัน้ดทีางโน่น 

ส�าหรับปู่ท�าไมบอกไม่ได้

ตอบ  
 ปู่ไม่มีภูมิในทางท�านายทายทักท่านผู้ใดได้ แม้ปู่เองยังไม่เห็นท�านายตัวเองได้

ว่าจะตายเมือ่ไร ร่างกายแก่มากขนาดนีแ้ล้ว ซึง่น่าจะพอท�านายตวัเองได้ จะไป
อวดเก่งเที่ยวท�านายท่านผู้อื่นอย่างไรกัน เพราะธรรมไม่เหมือนโลกไม่เหมือน
ภาพยนตร์พอจะประกาศโฆษณาให้คนมาชมแบบภาพยนตร์นี่

 

ถาม 
 เม่ือไม่ประกาศบ้าง พระธดุงคกรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าครอูาจารย์องค์ใด 

ดีทางใด องค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถวิปัสสนา วิชาวิมุตติ องค์ใด 
ได้ขัน้ใดภูมใิด พระธดุงค์ทัง้หลายจงึจะมาศกึษาอบรมกบัอาจารย์องค์นัน้ๆ ได้
ถูกต้องไม่ผิดพลาด

ตอบ   
 พระธุดงคกรรมฐานผู้แสวงหาความรู้ความฉลาด แต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควร 

อยู่ให้หนักศาสนา เพราะพระพุทธเจ้ามิได้สอนคนสอนพระให้โง่ แต่สอน 
เพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว อย่างหลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มั่น ไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในธรรมแง่ใด ท่านชอบ
บ�าเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจ�าจนเปน็นิสัยราวกับท่านไม่เคยเกิดกับ
บ้านอยู่กับเมืองเลย แต่ครูอาจารย์ใดล่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเณรและ
ประชาชนฆราวาสมากกว่าท่านทั้งสองนี้ ท่านเหล่านี้รู ้ได้อย่างไรจึงพากัน 
หลั่งไหลไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งท่านละขันธ์ ลูกศิษย์ท่านมีมาก 
ทั่วประเทศไทยกระทั่งประเทศลาวโน่น ท่านเหล่านั้นรู้ได้อย่างไร
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 ให้ตนไปรู้ไปเหน็เอง ฟังเอง สงัเกตเอง ทกุแง่ทกุมมุ บรรดาอาการทีแ่สดงออก
จากท่านนั่นแล มันถนัดชัดเจนดี ดีกว่าตื่นข่าวกันแบบลมๆ แล้งๆ สุดท้าย 
กห็าตวัหาตนไม่ได้เป็นไหนๆ พระธดุงคกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่มาดัง้เดมินัน่  
ท่านเป็นธรรมไม่มโีลกเข้าแฝงเลย ไม่พดูพล่ามเรือ่งอะไรๆ เกีย่วกบัอรรถ
กับธรรมอย่างง่ายดาย ท่านพดูเฉพาะพวกเดยีวกันทีม่คีวามรู้ทางจติภาวนา
คล้ายคลงึกนัและไว้ใจกนั ท่านจะพดูเรือ่งธรรมปฏบิตัล้ิวนๆ ต่อกัน ใครรู้เห็น
อย่างไรจากการปฏบิตัจิติภาวนา ท่านคยุธรรมปฏบิตักินัอย่างเอาจรงิเอาจงั  
ฟังแล้วเพลนิไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆ เรือ่งท่ีท่านจะพูดธรรมภายในใจ  
เช่น สมถะ - วิปัสสนา สมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน ที่ตนรู้ตนเห็นให้
ใครๆ ฟังแบบพล่ามๆ นั้น อย่าฝันลมฝันแล้งว่าจะได้ยินจากท่านง่ายๆ 
ก็ท่านไม่พูดนี่ ท่านท�าตัวราวกับพระเซ่อบัดซบนั่นแล ถ้ายังไม่สนิทกัน 
สมมุติมีใครไปตีสนิทในขณะที่ไปพบเห็นท่านครั้งแรก ปากบอนอวดรู ้
ตู้พระไตรปิฎกเตม็พงุ พดูคยุอวดท่านเรือ่งสมาธ ิสมาบตั ิมรรคผลนพิพาน 
ทิพยโสต ทิพยจักษุ ตลอดอภิญญาพิสดารต่างๆ ท่านจะปิดปากอย่าง 
สนิทเลย แต่จะคอยฟังแง่หนักเบาแห่งธรรมจากผู้มาคุยด้วยทุกๆ ระยะ  
ไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยจนจบ หากเป็นธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติจริงๆ 
และเจตนาเป็นธรรมของผู้มาคุยด้วย ท่านจะช่วยแนะให้ตามล�าดับแห่ง
จุดที่ผู้นั้นยังบกพร่องโดยที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่จะถามท่านสุ่มสี่สุ่มห้านั้น
ท่านไม่เล่นด้วย และหาทางออกตัวโดยอุบายต่างๆ  เช่น ผมหรืออาตมา
ไม่รู้ไม่เข้าใจ เป็นต้น และปิดปากเงียบ 

 นี่คือนิสัยของพระธุดงคกรรมฐานที่ท่านเป็นธรรมและรักสงวนธรรม  
โดยมากท ่านปฏิบัติกันอย ่างนี้  แม ้จะรู ้เห็นธรรมมากน ้อยลึกตื้น 
หยาบละเอียดเพียงไร ท่านจะพูดคุยในวงและคณะของท่านโดยเฉพาะ  
ท่านไม่ประกาศโฆษณาตนและธรรมแบบโลกๆ เพราะท่านทราบว่า 
โลกกับธรรมนั้นต่างกันแม้จะอยู่ด้วยกัน ท่านจึงรักสงวนธรรม
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 ส่วนพวกเราประเภทขายก่อนซื้อ เน่าก่อนสุก สุกก่อนห่าม พล่ามก่อนรู้ พอมา
เจอกนั เป็นยงัไงจติถงึไหนแล้ว ถงึพรหมโลกหรอืยงั ได้ไปเทีย่วสวรรค์ไหมคนืนี้  
ได้ไปดูสัตว์นรกบ้างไหมคืนนี้ ได้ตรวจดูจิตผมไหมคืนนี้ ได้ตรวจดูจิตคน..... 
น้ันไหม ทีเ่ขามาขอให้ตรวจดใูห้น่ะ ผมเองยงัเลยเพราะยุ่งกบัตรวจดกูรรมของ 
.....เขา เขามาให้ตรวจดใูห้ คนืนีย้งัจะต้องตรวจดกูรรมเวรของ.....เขา คนนีก้รรม
หนามาก ระโยงระยางด้วยสายกรรมสายเวรจนแทบมองไม่เหน็ตัวจริง คุ้ยเขี่ย
ตัดฟันกันยกใหญ่กว่าจะได้ความจริงออกมาบอกเขา คนนี้ต้องให้เขาท�าบุญ
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร โรคเขาจึงจะบรรเทา แต่หายนั้นไม่หายแน่เพราะเขา
ยงัมกีรรมหนกัมาก ปกตผิมหรอือาตมาไม่ว่าง ต้องช่วยเพือ่นมนษุย์ตลอดทัง้วนั 
ทั้งคืน ต้องแนะต้องบอกให้เขาสะเดาะเคราะห์เพราะระยะนี้ดวงเขาไม่ดีเลย 
ดาวอะไรต่อดาวอะไรทบักนัยุ่งหมด และต้องแนะต้องบอกหลายด้านหลายทาง 
เพราะคนหนึง่ๆ ล้วนหาบเคราะห์หาบกรรมมาให้เราด ูเราช่วยแทบเป็นแทบตาย  
ท่านไม่ได้เหมือนพวกเราชาวฉลาดก่อนโง่ดังที่กล่าวมา

 พระธุดงคกรรมฐานองค์ใดรายใดก็ตามแสดงออก จะเป็นสมัยหลวงปู่มั่น
ยังอยู่หรือปัจจุบันนี้ก็ตาม องค์นั้นรายนั้นจะอยู่กับหมู่คณะไม่ได้ พระท่าน
รังเกียจ อย่างน้อยท่านก็ซุบซิบกัน มากกว่านั้นก็ท�าเรื่องขึ้นหาครูอาจารย์
เพื่อเรียกมาช�าระอธิกรณ์ นรก - สวรรค์ ให้สิ้นไปจากวัดจากหมู่คณะ 
เพราะแบบนี้มันแบบหากิน มิใช่แบบหาอรรถหาธรรมดังพระพุทธองค์แล
สาวกพาหา เข้าใจไหม อย่าว่าปู่ดุนะ เราพูดตามความจริงของวงกรรมฐาน
สายหลวงปู่เสาร์หลวงปู่มั่นท่าน
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ถาม  
 แหมซึ้งมากปู่ วันน้ีฟังการปฏิบัติธรรมของวงพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่

เสาร์ หลวงปู่มัน่ อย่างถงึใจและเป็นคตไิปนาน แต่ก่อนปู่ไม่เหน็เล่าวงพระธดุงค์
เหล่านี้ให้หลานๆ ฟังบ้าง

ตอบ   
 ใครมากพ็ดู ใครมากพ็ล่าม ใครมาหาก็ฟุ้งบ้าน�า้ลายทะลุฟ้า เรือ่งพระธุดงคกรรมฐาน 

สายหลวงปู่เสาร์ ปู่มั่น ไม่ทราบเขามาหาเพื่อเรื่องราวอะไร ตะกี้นี้ก็พูดกันอยู่ 
แล้วสดๆ ร้อนๆ ยังจะเป็นผู้รับเหมาเรื่องเหล่านั้นเสียเองอะไรกัน การพูด  
ควรพดูเรือ่งอะไรทีเ่หมาะกบักาลสถานทีบ่คุคลค่อยพดู ไม่ใช่ใครมาหากจ็ะพดู
แต่เรือ่งเดยีว เขากเ็ออืมกนัทัว่โลกละซ ินีห่ลานๆ ถาม กพ็ดูกนัไปตามเรือ่งราว
ที่อยากทราบอย่างนั้นเอง

 

ถาม  
 คร้ังพทุธกาลเทีย่วธดุงคกรรมฐานกบัสมยันีท้ีค่ณะธดุงค์ของปู่เสาร์ ปู่มัน่ และปู่  

เที่ยวต่างกันหรือเหมือนกันปู่

ตอบ   
 ถ้าดูตามพุทธประวัติ สาวกประวัติ ตลอดท่านจารึกไว้ในคัมภีร์ ก็คิดว่า 

เป็นปฏิปทาที่ลูกศิษย์เดินตามครู แต่จะพูดว่าเหมือนครั้งพุทธกาลนั้น  
ปู่ไม่อาจเอือ้ม เพราะระหว่างพญาราชสห์ีกบัหนนูัน้ผดิกนัมาก จงึไม่ควรน�ามา 
เทียบกัน การกราบไหว้ ท่านปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงเมตตาสั่งสอนนั้น 
เหน็ว่าเป็นสามจีกิรรมเหมาะสมแล้ว จงึตะเกยีกตะกายปฏบิตักินัไปดงัทีเ่หน็ๆ 
กันอยู่นี้แหละ
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ถาม  
 ทีปู่่ว่าธรรมได้มาจากความอดอยากขาดแคลนและเดนตายนัน้ อดอยากอย่างไร 

ปู่ไม่มีใครใส่บาตรให้ฉันอย่างนั้นหรือ

ตอบ  
 เรื่องคนใส่บาตรนั้นมี พระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหน ตามธรรมดาแล้วไม่อดอยาก

ด้วยปัจจัยสี่ เพราะเขาเคารพเลื่อมใสเป็นพ้ืนเพของใจอยู่แล้ว ที่ว่าอดอยาก
ขาดแคลนนัน้ เป็นเพราะท่านฝึกท่านทรมานท่านเองเพือ่อรรถเพ่ือธรรมทีท่่าน 
มุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็น ท่านจึงฝึกทรมานด้วยการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆ เช่น  
เอาอาหารแต่น้อยแม้มมีาก ฉนัน้อยๆ แม้อาหารมมีาก ไม่ฉนัทัง้ไม่ไปบณิฑบาต
เป็นวันๆ ไปเป็นครั้งคราวเพื่อเร่งภาวนาให้หนักขึ้น

 

ถาม  
 ไม่อดอาหาร ไม่ผ่อนอาหาร ไม่อดอยากขาดแคลน ภาวนาไม่ได้หรือปู่

ตอบ  
 ภาวนาได้ แต่จะได้ผลเพียงไรหรือไม่นั้นเป็นอีกกรณีหนึ่ง ดังชาวบ้านเขา 

ภาวนากนั เขากไ็ม่อดไม่ผ่อนอาหารไม่ทรมานมาก เขากภ็าวนาได้ แต่ผลของเขา 
เป็นอย่างไร ปู่ไม่ได้ถามเขา
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ถาม  
 การฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้นได้ผลอย่างไรบ้างปู่

ตอบ 
 การฉันน้อยและการไม่ฉันเป็นวันๆ ไปนั้น ท�าให้ไม่โงกง่วง ตั้งสติได้ดี  

ใจสงบได้ง่ายกว่าฉันตามปกติ ปัญญาคล่องตัวดีกว่าปกติ นี่หมายถึงผู้ถูก
กับจริตนิสัย ร่างกายลดก�าลังลงกว่าปกติย่อมไม่ทับจิตมาก การฝึกจิต 
ทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาก็ง่ายกว่ากัน ท่านจึงมันทรมานอยู่เสมอ 
เพื่อการด�าเนินจิตได้สะดวกและรวดเร็วกว่าที่ไม่ฝึกทรมานดังที่กล่าวมา

 

ถาม   
 พระธุดงคกรรมฐานท่านชอบฝึกทรมานตน อยู่แบบอดๆ อยากๆ อย่างนี้ 

เหมือนกันหมดหรือ

ตอบ  
 ไม่หมด แต่ส่วนมากท่านมกัทรมานกนัด้วยความพอใจ สมคัรใจ ไม่มใีครบงัคบั  

การฝึกการทรมานดังท่ีกล่าวมา จิตใจสงบ ร่างกายก็เบา ไม่กดถ่วงใจให้คิด
ฟุ้งซ่านไปในทางทีผ่ดิทีเ่ป็นข้าศกึต่อธรรม เมือ่ใจสงบ คนเราย่อมสะดวกสบาย 
ไม่ดิน้รน สตปัิญญาพอมทีางคดิอ่านไตร่ตรองอรรถธรรม ไม่เป็นความคดิความ
ปรุงที่กิเลสควบคุมรุมกัดรุมทึ้งไปเสียหมด ยังพอปรากฏเป็นอรรถเป็นธรรม 
ขึ้นมาให้ได้ชมบ้างสมกับมาแสวงธรรม
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ถาม  
 ถ้าใจไม่สงบ ท่านคดิอรรถคดิธรรมไม่ได้หรอื จงึต้องฝึกให้ใจสงบก่อนแล้วค่อย

คิดอรรถคิดธรรมตอนจิตสงบแล้ว

ตอบ 
 เร่ืองคดิน้ันคดิได้ แต่พอคดิธรรมตดิมอืขึน้มา กิเลสทีร่มุล้อมอยู่รอบหวัใจคว้าเอา 

ไปกินหมด เจ้าของมองไม่ทัน เพราะกิเลสตัวสัญญาอารมณ์มันรวดเร็วมาก
เกินกว่าสติปัญญาธรรมดาโลกๆ จะตามทนั ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิต
ให้สงบด้วยสมถะก่อน พอมีทางยับยั้งตั้งตัวได้บ้างแล้ว ก็สอนให้พิจารณาทาง
ปัญญา การทีจ่ติสงบนัน้ผลเป็นความเยน็ ไม่ดิน้รนกวดัแกว่ง จติเชือ่ง ถ้าเป็นน�า้ 
ก็สงบนิ่ง เมื่อนิ่งนานเข้าก็ใสสะอาด 

 จิตที่สงบจากอารมณ์กวนใจก็ท�านองเดียวกัน เมื่อน�าออกพิจารณาทางด้าน
ปัญญา ย่อมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่ง ตั้งหน้าท�าหน้าที่ตามสตทิี่ควบคุมและสั่งงาน 
ในการพิจารณา การพิจารณาส่วนมากถือกายเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา 
โดยความเป็น อสภุะ อสภุงั ปฏกิลูโสโครก ไม่สวยงามบ้าง ในขัน้เริม่ต้น พจิารณา
กลับไปกลับมาจนเป็นท่ีเข้าใจว่าเป็น อสุภะ ไม่งาม เป็นปฏิกูลจริงๆ ตาม  
ความพจิารณา หลายครัง้หลายหนใจย่อมยอมจ�านนต่อปัญญาและเชือ่ว่าเป็น
อย่างนั้นจริงๆ จิตก็ย่ิงมีความสง่างามแพรวพราวและอาจหาญไปโดยล�าดับ 
ของการพจิารณา เมือ่พจิารณาไปมาก จติมคีวามอ่อนเพลยี กน็�าจติเข้าพกัสงบ
อารมณ์ในสมาธ ิท�าสลับกันไปตามวาระของการท�างานและหยุดงาน

 

ถาม  
 มีบางอาจารย์สอนว่าให้พิจารณาปัญญาไปเลย ไม่จ�าเป็นในการท�าสมถะคือ

ความสงบใจก่อน นั่นจะไม่ขัดกันหรือปู่
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ตอบ 
 ถ้าเราไม่ไปขัดเขาและเขาก็ไม่มาขัดการปฏิบัติของเราก็ไม่มีอะไรขัด เขาชอบ

ท�าอย่างนั้นก็เป็นเร่ืองของเขา เราท�าเช่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติของเรา และเพื่อ 
เราเอง มิได้เพื่อใคร เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติกลาง ใครจะ
แสวงหาด้วยวธิใีดกไ็ด้ ไม่มใีครไปห้ามและกดีขวาง ส่วนถกูหรอืผดินัน้ต่างเป็น 
ผู้รับผดิชอบของตวัเอง ผู้อืน่มใิช่ฐานะจะเข้าไปเกีย่วข้อง ถ้าเขาไม่ขอให้เกีย่วข้อง  
เรื่องก็มีเท่านั้น หลานสงสัยอะไรและเป็นกังวลกับใคร เวลานี้ปู่พูดกับหลาน  
ปู่สอนหลานต่างหาก มิได้สอนใครพอจะน�าเรื่องของผู้อื่นเข้ามาเป็นกังวลใจ
ให้ยุ่งไปเปล่าๆ

หลานตอบ 
 เห็นเขาสอนกันอย่างนั้น หลานสงสัยที่ไม่เข้ากันกับที่ปู่สอนอยู่เวลานี้ จึงได้ 

เรียนถาม ถ้าผดิกข็อประทานโทษด้วย หลานไม่เข้าใจจรงิๆ ในเรือ่งการภาวนา
นี้ปู่

ถาม   
 การท�าทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้า โดยทรงอดพระกระยาหารไม่เสวย ๔๙ วัน 

กับที่พระธุดงคกรรมฐานท่านอดอาหาร ไม่ฉันเป็นวันๆ และหยุดฉันเป็นพักๆ 
ไปนั้น ผิดกันกับที่พระองค์ทรงท�าหรือไม่

ตอบ 
 พูดการอดไม่ฉันของพระธุดงค์กับพระองค์นั้น ไม่ผิดกัน คือไม่ฉันเหมือนกัน  

แต่ทีผ่ดิกนันัน้ผดิตรงทีพ่ระองค์หวงัความตรสัรู้ธรรมด้วยการอดพระกระยาหาร
อย่างเดียว ไม่มีจิตภาวนาเข้าช่วย ส่วนพระธุดงค์ท่านอดเพ่ือภาวนาสะดวก 
และหวังรู้ธรรมจากการภาวนา มิได้หวังรู้ธรรมจากการอดอาหารอย่างเดียว 
ต่างกันตรงนี้
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ถาม 
 เวลาอดอาหารไม่ฉันนั้น ท่านอดกี่วันปู่ ท่านจึงฉัน

ตอบ 
 เอาแน่ไม่ได้ ตามแต่ละองค์ท่ีท่านจะอดจะฉัน เพราะเป็นอัธยาศัยของแต่ละ 

รายๆ ไป แม้องค์เดียวกันน้ัน อดบางครั้งก็น้อยวัน เช่น ๓ - ๔ - ๕ วัน  
หรืออาทิตย์หนึ่ง บางครั้งท่านอดเป็นอาทิตย์ๆ จึงฉันก็มี องค์อื่นๆ ก็เช่นกัน 
เอาแน่ไม่ได้ ตามแต่ผลแห่งการภาวนาของท่านจะอ�านวย

 

ถาม  
 เวลาอดอาหารเช่นนั้นหิวมากไหมปู่

ตอบ 
 ถ้าอยากทราบกล็องอดดซูจิะรู้เอง ไม่จ�าต้องถามผู้อืน่ แม้ถามกไ็ม่เกิดประโยชน์ 

จึงไม่ตอบ

 

ถาม  
 โอ้โฮ น่าสงสารท่านจบัใจ ของเคยกินไม่กิน ต้องเป็นทกุข์แน่ๆ ยิง่อดหลายๆ วนั 

ด้วยแล้วน่าจะสลบไปในบางครั้งนะปู่

ตอบ  
 อาจเป็นไปได้ในบางรายและบางครั้งถ้าธาตุขันธ์ไม่สมบูรณ์ แต่ความสนใจ

พระท่านไม่ได้อยู่กับความเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากไปกว่าความมุ่งมั่นต่อ
การรู้ธรรมเห็นธรรมที่ก�าลังบ�าเพ็ญอยู่อย่างขะมักเขม้นในเวลาเช่นนั้น  
ซึ่งเหมือนเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจ
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ถาม   
 เวลาอดอาหาร ได้ฉันอะไรแทนบ้างไหมปู่

หลวงปู่ถาม  
 ฉันอะไร 

 

หลาน  
 กฉ็นัน�า้อ้อย น�า้ตาล ฉนัโกโก้ กาแฟ หรอืฉนัผลไม้สกุชนดิต่างๆ ทีพ่อมพีอหาได้ 

นั่นแหละ

ตอบ 
 ถ้ายงัจะกลวัตายเทีย่วฉนัผลไม้ชนดิต่างๆ อยู่ กอ็ย่าอดให้ขายหน้าตวัเอง 

และพระศาสนาล่ะซิ พูดอะไรอย่างนั้น ผลไม้ก็คืออาหารเราดีๆ นี่เอง  
จะฉันได้อย่างไรในเวลาวิกาล  แม้ที่ฉันได้ในเวลาวิกาล  เช่น โกโก้ กาแฟ 
น�้าอ้อย น�้าตาล น�้าส้ม น�้าหวาน เพียงจะหาถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้าเวลาหิว 
ก็ยังไม่มีจะว่ายังไง ยังจะบึนไปหามันที่ไหนให้ยุ่งเข้าไปอีก พูดกับคนไม่ 
เคยอดเคยหิวนี่มันล�าบาก เลยออกนอกลู่นอกทางไปกันใหญ่แล้วนี่
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ถาม 
 ขอประทานโทษปู่มากๆ หลานไม่รู้จรงิๆ จงึถามซอกแซกออกนอกลู่นอกทางไป 

แล้วท่านจะฉันอะไรพอเยียวยาธาตุขันธ์ในเวลาเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากเพราะ
ไม่ได้ฉันหลายๆ วัน

ตอบ 
 จะฉันอะไรนอกจากน�้าในกาน�้าเท่านั้น ก็ท่านไม่วุ่นวายเหมือนผู้ถามนี่นา 

ท่านอดเพื่อภาวนา ท่านจึงมีแต่ตั้งหน้าภาวนาอย่างเดียว ไม่ยุ่งกับอะไร 
ทั้งสิ้นในเวลาเช่นนั้น เพราะท่านอดเพ่ือทนเพ่ือต่อสู้ ท่านไม่ได้อดเพ่ือ
ความอ่อนแอ ท้อแท้ ล้มเหลว จิตท่านเข้มแข็งแม้ร่างกายธาตุขันธ์จะ
อ่อนก�าลังลงบ้าง ถ้าจิตท่านเหมือนที่ถามยุ่งอยู่เวลานี้ ท่านไม่อดให้เสียเวลา  
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

ถาม
 เวลาอดหลายๆ วนั การภาวนาของท่านน่าจะด ีท่านจงึทนได้ ถ้าเป็นอย่างหลาน 

ต้องคว้าใบไม้สดใบไม้แห้งเข้าใจว่าเป็นผักแน่ๆ

ตอบ 
 ก็ท่านไม่ใช่พระใบไม้สดใบไม้แห้งละซิ ท่านถึงอดถึงทนได้เพื่อประโยชน์ 

อนัไพศาล ซึง่ดกีว่าอาหารหวานคาวทีกิ่นอยู่ทกุวนัเวลาเป็นไหนๆ พวกทีเ่ห็นขี ้
ดีกว่าไส้ก็ท�าไม่ได้ ผู้ที่เห็นไส้ดีว่าขี้ก็ท�าไม่หวั่นไหว ตายเป็นตาย ขอให้ได้ 
ครองอรรถครองธรรมอย่างสมใจก็เป็นที่พอใจแล้ว พระธุดงค์แต่ละองค์
กว่าจะได้ธรรมครองใจก็แทบไปแทบอยู่นั่นแล จะว่าเป็นของง่ายดายหรือ 
เวลาชีวิตท่านเหลือเดนตายออกมา ใครๆ จึงชมแต่ผลท่านว่าท่านดีอย่างนั้น 
ดอีย่างนี ้บทเวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขา ในทางจงกรม ในทีน่ัง่สมาธภิาวนา 
ในความเพียรท่าต่างๆ ไม่เห็นคิดกันบ้าง เราเป็นชาวพุทธต้องมองเหตุบ้างซิ  
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มองแต่ผลอย่างเดยีวจะเกิดประโยชน์อะไร เกิดมาทัง้ชาตกิม็แีต่กินกบันอนและ
เที่ยวเตร็ดเตร่เร่ร่อนหาหัวนอนปลายเท้าไม่ได้ เป็นอยู่อย่างจ�าเจ จะหาความ
อบอุ่นแก่จติใจได้ทีไ่หน กม็แีต่ความรุ่นร้อนเผาใจล่ะซ ิวนัคนืหนึง่ๆ ผ่านไปต้องคดิ 
หาสารคุณ อย่ามีแต่ความสนุกเฮฮา ตื่นลมตื่นแล้งกันไป ไม่มีสาระอะไรติดตัว
ติดใจ จะหวังพึ่งอะไร 

 มนุษย์เราซึ่งมิใช่ท่อนไม้ท่อนฟืน มันมีหัวใจดวงรู้ๆ ครองร่างอยู่กับทุกคน  
ท�าไมไม่เหลียวแล จะหวังพึ่งอะไรถ้าพึ่งใจตัวเองไม่ได้แล้ว พึ่งลมหายใจ 
ลมก็หมดไป พึ่งร่างกาย กายก็แตก พึ่งน�้าในกาย น�้าก็สลาย พึ่งไฟในกาย 
ไฟก็กระจาย กายทั้งร่างมีแต่เรื่องแตกกระจาย แล้วจะพึ่งอะไร พึ่งบ้าน 
บ้านก็จะพัง พึ่งสมบัติเงินทองก็ล้วนแต่สิ่งจะพังทลาย ยังเพลินเมามัว
มัว่สมุอยู่หรอื มนษุย์เราตวัฉลาดแท้ๆ ไม่สมควรกับความเป็นดงัทีก่ล่าวมา  
ความดีมีอยู่แสวงหาซิ มนษุย์ทัง้หลายท่านหาความดไีด้ ท�าไมเราหาไม่ได้  
เวลาไปหาความเลวทรามต�่าชา้ท�าไมหาได้ สิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสอะไร 
ถ้ามันพาคนให้วิเศษ มนุษย์พากันวิเศษเลิศโลกไปนานแล้ว ไม่จมปลัก
ดังที่เห็นกันอยู่นี้เลย จึงไม่ควรเพลิดเพลิน ไม่ควรมัวเมาไม่เข้าเรื่องอยู่
เปล่าๆ อะไรดีมีสาระรีบแสวงหา เวลาตายจะมีท่ียึดท่ีเกาะ ไม่เป็นไฟ 
ทั้งกองไปเสียถ่ายเดียว คนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยเป็นคนดีวิเศษล่ะหรือ  
ในโลกก็เห็นๆ กันอยู่ ยังจะสงสัยอะไรอยู่อีกถ้าไม่อยากจมน่ะ

 เหน็ไหม ปู่เวลาเผด็ร้อนแผดเผาปู่เอาจรงิ เพราะสงสารมนษุย์ทีม่วัเพลดิเพลนิกบั
เงาไม่เข้าเรือ่งราวกบัเดก็อมมอื ตายแล้วกล่็มจมกนั ทีน่่าเสยีดายและสงสารมาก  
แต่ช่วยอะไรไม่ได้ พากันท�าตัวเหมือนสัตว์ที่เขาขังไว้ต้มแกงเป็นอาหาร  
ยังมัวเพลินกันอยู่ ดูซิ สัตว์ที่เขาก�าลังจูงไปฆ่า มันรู้ตัวเมื่อไร ยังเพลินกัดหญ้า
ไปตามทาง ถ้ามนัรู้จะไม่เพลนิกดัหญ้าเป็นอนัขาด นอกจากมนัจะไล่ขวดิไล่ชน 
คนที่จูงมันพุงทะลุไปในเวลานั้นเท่านั้น 

 คนที่เชื่อธรรมที่ให้ความปลอดภัยไร้ทุกข์แก่สัตว์โลก ก็เป็นคนประเภทสัตว์ 
ที่รู้ตัวว่าเขาก�าลังจูงไปฆ่านั่นเอง จะไม่ประมาทนอนใจ รีดไถกอบโกยกันแบบ
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สัตว์กัดกินหญ้าตามทางในเวลาท่ีเขาจูงไปฆ่า จะงดสิ่งเลวร้ายมหาภัยแก่ตน
และผู้อืน่ทนัทไีม่ชกัช้า ก้มหน้าท�าแต่ความดงีามสจุรติยตุธิรรมต่อกนัถ่ายเดยีว 
โลกก็สงบร่มเย็นเพราะต่างเห็นใจกัน 

 นี่พูดเรื่องพระธุดงค์ เลยธุดงค์เข้าบ้านเข้าเมืองไปหมด แทนที่จะธุดงค์เข้าป่า 
เข้าเขาอย่างเดยีวดงัพระธดุงคกรรมฐานท่านเทีย่วไป เอาละ เหนือ่ยมาก เพราะ
เร่งเครื่องมาก ลืมความแก่ไป

 

หลาน   
 อัศจรรย์ธรรมปู่จนขนลุก ปู่ไปเอามาจากไหน เวลาพูดเป็นน�้าไหลไฟสว่างไป 

ทเีดยีว ไม่มตีดิมข้ีองเลย และอศัจรรย์พระธดุงค์ท่านทีอ่ดทนมากผดิกบัชาวบ้าน 
ราวฟ้ากับดินทีเดียว

ถาม 
 วันนี้พวกลูกหลานมาจากกรุงเทพฯ มาขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่

ครอบครัวและหน้าที่การงาน ขอหลวงปู่ได้โปรดพรปีใหม่แก่ลูกหลานด้วยเถิด

ตอบ 
 ค�าว่า พร ธรรมท่านแปลว่า ประเสริฐ สิ่งใดดี สิ่งใดประเสริฐ ขอให้ลูกหลาน

พากันแสวงหาและขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นในตนและครอบครัวของตน ตลอด 
ส่วนรวมไม่มปีระมาณ เพราะค�าว่า ของด ีของประเสรฐิ นัน้มอียู่ทีไ่หน มอียู่กบั 
ผู้ใด มีอยู่กบัครอบครวัใด สงัคมใด ทีน่ัน้ ผู้นัน้ ครอบครวันัน้ สงัคมนัน้ ย่อมชุ่มเยน็ 
เป็นสิริมงคล
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ถาม  
 ค�าว่า ของดี ของประเสริฐ ที่ปู่กล่าวถึงนั้นได้แก่อะไรบ้างปู่ พวกลูกหลานยัง 

ไม่เข้าใจ ได้ยนิแต่พ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่โบราณ พดูตดิปากกนัมาว่า ขอพรปีใหม่
หรือไปขอศีลขอพรกับคนเฒ่าคนแก่และพระตลอดครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ
ตามวัดต่างๆ ดังท่ีพวกลูกหลานมาขอศีลของพรกับหลวงปู่วันนี้แหละ ส่วนที่
ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ยังไม่เข้าใจกันเลยปู่

ตอบ 
 หลักใหญ่ที่โลกยอมรับกันก็คือ ธรรม เช่น เขาขอความเป็นธรรม เป็นต้น  

เพราะธรรมเป็นทีล่งใจของโลก พอได้ยนิว่าธรรมเท่านัน้ ใจของแต่ละคนกช็ุ่มเยน็ 
ทั้งที่ยังไม่รู ้ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมคืออะไร ฉะนั้นลูกหลานมาวันนี้ ปู ่จึงจะ 
มอบธรรมเป็นพรให้แทนพรทั้งหลาย เพราะค�าว่า พรอันประเสริฐ นั้นก็ได้แก่
ธรรมทีโ่ลกยอมรบันบัถอืและกราบไหว้บชูานีแ่ล ปู่จะให้พรอย่างละย่อๆ พอดี 
กับเวลา ขอให้ลูกหลานรับไปปฏิบัติกันเถิด จะเกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเรา
และครอบครัวอย่างประจักษ์

 ธรรมย่อที่จะให้ดังนี้คือ

 การท่ีเราฆ่าเขา เขาฆ่าเรา และการฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่ครองตัวอยู่ด้วยชีวิต  
เป็นอัปมงคลความล่มจมแก่ตนผู ้ฆ่าและแก่เขาที่ถูกฆ่าเหล่านั้นอย่างยิ่ง 
ชนิดไม่มีอะไรเปรียบได้เลย เพราะทุกๆ ชีวิตมีคุณมากส�าหรับตัวทุกๆ ราย  
ไม่ควรไปแตะต้องท�าลาย จงหยุดจงงดกรรมอันโหดร้ายทารุณต่อกันนี้เสีย  
นี่เป็นพรข้อที่ ๑

 สมบัติเงินทองของคู่ใจ ใครก็รักสงวน การท�าลายสมบัติของคู่ใจให้พลัดพราก
จากตัวเขา เป็นความโหดร้ายทารุณของผู้ท�าแก่สมบัติและจิตใจเขาอย่างยิ่ง 
ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ แม้เคยท�ามาก็จงหยุดจงงดอย่างเด็ดขาด อย่าท�า 
ต่อไป นี่เป็นพรข้อที่ ๒
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 ลูกหลานเขา เมียเขา ผัวเขา คือสมบัติในหัวอกที่รักสงวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใด  
ไม่ควรล่วงเกินเป็นอนัขาด จงรกัษาอธปิไตยของกนัและกนั ด้วยการเทยีบหวัใจ
เขาหัวใจเราใส่กัน มนุษย์หัวขาดจากคอ ตับพุงทะลุแตกกระจายจากกันใน 
ชั่ววินาทีก็เพราะโทษของการล่วงล�้าข่มขืนเป็นต้นเหตุอันส�าคัญ จงเห็นโทษ 
มหาวินาศน้ีอย่างถึงใจและไม่สนใจใยดีกับกรรมอันลามกนี้ หัวกับคอจะได้ 
อยู่กันอย่างสนิทไม่พรากกัน นี่เป็นพรข้อที่ ๓

 มุสา คือ การโกหก ตบหูตบตาหลอกลวงผู้อื่นให้ผิดจากปกติคือความมีความ
เป็นจรงิ ท�าให้อกีฝ่ายหนึง่เสยีหายแต่น้อยจนถงึขัน้ล่มจมฉบิหาย เป็นค�าไม่ควร
พูดไม่ควรโกหกอย่างยิ่งในวงมนุษย์ด้วยกัน ปากโกหกเป็นปากที่ขาดบาทสลึง 
คนโกหกเป็นคนขาดบาทขาดเต็ง มนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งไม่ควรพูดโกหกมุสา 
จงพดูแต่ความสตัย์ความจรงิเพือ่ประโยชน์อนัสมบรูณ์ต่อกนั นีเ่ป็นพรข้อที ่๔

 สรุาของมนึเมา เคยท�ามนษุย์ให้ขาดบาทขาดสลึง เสยีผู้เสยีคน เสยีการเสยีงาน  
เสียสมบัติเงินทองมามากต่อมากแล้วจนประเมินโทษของมันไม่ได้ เราเป็น
มนษุย์เตม็บาทเตม็เตง็ มใิช่มนษุย์ขาดเฟ้ืองขาดสลงึ จงึไม่ควรน�าสรุามาท�าลาย
อวัยวะ สติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ด้อยลงและเสียไปอย่างยิ่ง  
สรุาเป็นสิง่บัน่ทอนและท�าลายมนษุย์ สมบตัขิองมนษุย์ และการงานของมนษุย์ 
โดยถ่ายเดียว คือ เสียทรัพย์ ก่อความทะเลาะววิาท เกิดโรค ถูกต�าหนิติเตียน 
กิริยามารยาทราวกบัหมาข้ีเรือ้นทีใ่ครๆ รงัเกยีจ ไม่สมควรแก่ปกตชินหญงิ - ชาย  
ไม่รู้จักอาย หน้าหนาหน้าชาหมดยางอาย ลดคุณค่ามนุษย์ หมดคุณค่าในตัว
มนุษย์ผู้กินสุรา เมาสุรา ความเป็นบ้าหาได้ง่ายในสุราและคนเมาสุรา หลานๆ 
จงรู้ว่านีค่อืยาพษิ ไม่ควรสนใจใฝ่ฝันกับสรุาและน�ามาดืม่มากิน เดีย๋วเป็นบ้ากนั 
ทั้งโลก นี่เป็นพรข้อที่ ๕

 ที่ปู่มอบให้แก่หลานๆ วันน้ีซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ และจงพากันเป็นคนใหม่  
ต่อไปจากคนๆ เก่าด้วยการฝึกหัดเปลี่ยนแปลงตนใหม่จากที่เคยไม่ดีให้เป็น 
คนดีต่อไป เอาละพอ
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หลาน   
 การตะเกียกตะกายมาหาหลวงพ่อวันนี้ เพราะข่าวเล่าลือมานานว่าหลวงพ่อ

เป็นพระองค์ส�าคญัทางภาคอสีานองค์หนึง่และเป็นลูกศษิย์ของหลวงปู่มัน่ด้วย 
อยากพบเห็น อยากกราบไหว้บูชา อยากฟังค�าสนทนา อยากฟังธรรมเทศนา
โปรดตามแต่หลวงพ่อจะสะดวกโปรดได้ กระผมยินดีทั้งนั้น ที่ส�าคัญและ 
อยากพบเหน็อยากกราบไหว้อย่างยิง่กค็อื องค์ท่านหลวงปู่ขาวนีแ่ล เพราะร�า่ลอื 
มานาน วันนี้สมใจปลื้มปีติอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแหละปู่

หลวงปู่  
 มาเห็นแล้วเป็นยังไง สมค�าเล่าลือไหมล่ะ

หลาน
 สมอย่างบอกใครไม่ได้ แต่ตื้นตันหัวอกเลยขณะนี้ ทั้งนี้เพราะเคยทราบแต่ใน

ต�าราว่า พระพทุธเจ้าและพระอรหนัต์ทัง้หลาย ท่านบ�าเพญ็และบรรลมุรรคผล
นิพพานอยู่ในที่ต่างๆ กัน เช่น ในป่า ในถ�า้ ในเขา ในครั้งโน้น อ่านแล้วให้เกิด
ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานในครั้งโน้น และหิวกระหายอยากฟัง
การบ�าเพญ็และการบรรลมุรรคผลนพิพานของพระในครัง้นี ้ว่ามท่ีานผู้บ�าเพญ็
และบรรลุธรรมได้เหมือนครั้งโน้นหรือเปล่านา

 บุญยังพอมีก็มาได้ยินเรื่องของหลวงปู่มั่น ปู่เสาร์ และได้ยินเรื่องครูอาจารย์ 
ทั้งหลายสายของท่านปู่เสาร์ ปู่มั่นนี้ จนถึงเรื่องของหลวงปู่องค์ที่กราบเฝ้าอยู่
เวลาน้ี ท�าให้เกิดความปลืม้ปีตจินพดูไม่ออกบอกไม่ถกู มนัเตม็ตืน้อยู่ภายในน่ะปู่  
เพียงได้โอกาสจะมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดผู้เกี่ยวข้อง  
สิ่งเกี่ยวข้องมันตกออกในทันทีทันใด ภายในกายในใจเบาไปหมดราวกับตัว 
จะเหาะลอย ทีเ่ป็นทัง้นีเ้พราะซาบซึง้ในพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าที่
ประทานไว้แก่สตัว์โลก เป็นค�าสัง่สอนเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ทัง้ฝ่าย 
มรรคและฝ่ายผล ไม่ผดิหวงัแก่ผู้ปฏบิตัธิรรมว่าจะไม่มผีลตอบแทนทีค่วรแก่เหตุ  
ที่ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างก็ตรงที่คนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้ ดูว่ามีกิเลสหนา - บาง  
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ต่างกันอยู่มาก เฉพาะอย่างยิ่งผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงยังรู้เห็นธรรม 
ได้ยากกว่าครั้งพุทธกาลอยู่มาก ต้องล�าบากล�าบนมากกว่าจะรู้จะเห็นธรรม  
ดังในประวัติของหลวงปู ่มั่น ภูริทัตตเถระ ที่ท ่านพระอาจารย์มหาบัว  
ญาณสัมปันโน เรียบเรียงไว้ กระผมได้อ่านจนจบหลายเที่ยว ไม่เคยเบื่อเลย 
หลวงปู่มั่นท่านล�าบากมากกว่าจะรู้เห็นธรรม ทั้งนี้ก็กราบเรียนตามความรู้สึก
เท่านัน้ ส่วนความจรงิจะเป็นอย่างไรนัน้กข็อความเมตตาชีแ้จงจากหลวงปู่ด้วย
จะเป็นพระคุณอย่างสูงแก่กระผมด้วย

ตอบ   
 ฟังคุณพูดเกี่ยวกับศาสนธรรมท่ีประทานไว้กับคนมีกิเลสหนาบางในสมัยโนน้

กับสมัยนี้ต่างกันก็น่าฟัง เรายังไม่ต้องพูดถึงท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรม แต่ขอพูด
เรื่องผู้ไม่สนใจแสวงธรรม แต่สนใจแสวงหากิเลสมากกว่าธรรมก่อน

 คนสมัยโน้น แม้ผู้ไม่สนใจแสวงธรรม แต่การแสวงสิ่งที่เป็นกิเลสมาพอกพูน
หัวใจก็ไม่มากนัก ไม่แสวงหาหลายแง่หลายทาง หลายเล่ห์หลายเหล่ียม  
หลายสนัพนัคม เหมอืนคนสมยันี ้ในสายตาดวู่าแสดงกนัอย่างออกหน้าออกตา
เด่นดังจริงๆ ทั้งอยากมั่งมี ทั้งอยากเด่นอยากดัง ทั้งอยากให้คนเคารพนับถือ 
ทั้งอยากให้เขาร�่าลือว่าตัวเก่งกล้าสามารถหมดทุกด้านทุกทาง จนไม่เป็นอัน
กินอยู่หลับนอนได้สนิท ท้ังส่ิงย่ัวยวนกวนใจเพื่อเบิกทางกว้างของกิเลสโลภะ  
ราคะตัณหา ตาเป็นไฟ ก็นับวันขยายตัวมากข้ึนตามๆ กัน เมื่อเป็นเช่นนี้  
แม้ผู ้มีนิสัยสนใจต่อธรรมทั้งหลายพยายามเที่ยวเสาะและบ�าเพ็ญก็ย่อม 
แหวกว่ายสิง่เกีย่วข้องซึง่รมุล้อมอยู่รอบตวัออก และบ�าเพ็ญด้วยความล�าบาก
อยู่เป็นธรรมดา

 ฉะนั้น ที่ว่าคนครั้งโน้นกับครั้งนี้มีกิเลสหนา-บางต่างกัน ก็ไม่น่าจะผิด เพราะ
สิ่งส่งเสรมิให้ฝ่ายต�า่มีก�าลังมีมากกว่าสิ่งส่งเสรมิทางฝ่ายธรรมให้เจรญิ คนจึง
มีทุกข์มากล�าบากทั่วดินแดน แม้ที่อยู่ในป่าในเขาก็ไม่เว้น เพราะสิ่งพาให้เป็น
ฟืนเป็นไฟมนัวิง่ประสานทัว่ถงึกนั ส่วนธรรมนัน้ก้าวไม่ค่อยออกหรอืก้าวไม่ออก
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เพราะไม่มใีครพาก้าว สดุท้ายกใ็ห้กิเลสต้มย�าเอาสดๆ ร้อนๆ ต่อหน้าต่อตาว่า  
มรรคผลนพิพานไม่ม ีมแีต่ชือ่ในต�าราทีส่อนไว้และเขยีนไว้เท่านัน้ นัน่ ฟังซคิณุ  
กิเลสมันออกลวดลายเห็นไหม ความจริงผู ้เช่นนั้นมันมิได้มองดูธรรมพอ 
ชั่วกะพริบตาย่ิงกว่าการเถ่อมองกิเลสวิ่งตามกิเลสจนตาแห้งขาปูดบวมเลย  
แล้วก็ท�าตัวเป็นเครื่องมืออย่างเอกของกิเลสให้ออกท�าลายธรรมและท�าลาย
หัวใจประชาชนชาวพุทธโดยหารู้ตัวไม่ น่าทุเรศไม่น้อยเลยถ้าจะทุเรศน่ะ

 

ถาม    
 คนชนิดนี้ที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเพื่อท�าลายธรรมและหัวใจประชาชนมีอยู่

หรือปู่

ตอบ   
 จะไม่มีอย่างไร นอกจากไม่พูดกันว่ามีเต็มแผ่นดินเท่านั้น ก็อยู่ไปสังเวชไปใน

วงผู้ดมีธีรรมและทรงธรรมคอืมรรคผลนพิพานทัง้หลาย ทัง้นีเ้พราะคนมธีรรม 
ย่อมมีหิริโอตตัปปะในใจ ไม่พูดสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่พูดแบบสุ่มเดาเกาหมัดเพราะ
ไม่มีขี้เรื้อนบ่อนท�าลาย ไม่เหมือนคลังกิเลสที่ไม่สนใจในธรรม มันพูดได้ทั้งนั้น 
ในเรื่องเสียๆ หายๆ เพราะไม่มีหิริโอตตัปปะในหัวใจ จะเอาอะไรมา 
กระดากอาย มแีต่ตวัหน้าด้านสนัดานท�าลาย ถอืเป็นความสนกุให้เขามองหน้า
แย็บหนึ่งก็ว่าตัวเด่น ใครจะได้รับความเสียหายเพราะตัวเองไม่ค�านึง

 แม้ธรรมก็เป็นธรรม มรรคผลนิพพานก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแล มิได้
เอนเอียงหรือถลอกปอกเปิกไปเพราะปากสกปรกก็จริง แต่ผู้ก�าลังสนใจธรรม
ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมนั่นซิ มีส่วนเสีย
ด้วยลมปากสกปรกอันนี้ได้ ท่านผู้รู้ผู้ทรงมรรคผลนิพพานอยู่เต็มหัวใจแล้ว  
ท่านจะหวัน่ไหวอะไรกบัปากกิเลสตวัท�าลายนีเ้ล่า คนเราพอใจแสวงหาอะไรกไ็ด้
กมี็สิง่น้ัน แสวงหากิเลสกไ็ด้กม็กิีเลส แสวงมากกม็มีาก ขึน้อยู่กบัการเสาะแสวง 
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แสวงธรรมกไ็ด้กม็ธีรรม แสวงมากกม็มีากจนสมบรูณ์ในหวัใจ ดงัพระพทุธเจ้า
และสาวกท่านแสวงกันและได้มาเป็นสรณะของชาวพุทธเรา คือท่านผู้แสวง
ธรรมรู้เห็นธรรมและทรงธรรมแท้โดยหลักธรรมชาติ มิใช่ธรรมจดจ�า แต่เป็น
ธรรมแท้จริงในหัวใจ

 ค�าว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลนั้น พงึทราบว่าธรรมมิใช่ ดิน น�้า ลม ไฟ  
แร่ธาตุต่างๆ มิใช่ อากาศ อวกาศ มิใช่สิ่งทั้งมวลในแดนสมมุติ ธรรม คือ  
ธรรม มิใช่สิ่งดังกล่าว เครื่องพิสูจน์ธรรมก็มิใช่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็น
วสิยัเพยีงดรูปู ฟังเสยีง ดมกลิน่ ลิม้รส สมัผสัเยน็ร้อนอ่อนแขง็ ซึง่อยู่ในฐานะ
ของตนทีจ่ะรบัรู้สมัผสัได้เท่านัน้ มไิด้ลกึซึง้กว้างขวางพอจะสามารถหยัง่รู ้
เหน็ธรรมดงักล่าวนัน้ได้ สิง่ทีส่ามารถสมัผัสรบัรู้ธรรมทุกขัน้ทกุภมูไิด้ มใีจ 
ดวงเดียวนี้เท่านั้น ใจจึงเป็นของคู่ควรแก่ธรรมท้ังหลาย ท้ังหยาบ กลาง 
ละเอียด จนถึงวิมุตติธรรม นอกนั้นไม่มีอะไรสามารถสัมผัสรับรู้ธรรมได้ 
พระพทุธเจ้าทกุๆ พระองค์ พระสาวกของพระพทุธเจ้าทกุๆ องค์ ทรงรู้ธรรม 
เห็นธรรมด้วยใจ มิใช่ด้วยตา หู จมูก ล้ิน กาย เลย ใจจึงเป็นภาชนะ 
อันเหมาะสมกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอย่างยิ่ง เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไข
และการบ�ารุงรักษาโดยถูกทาง เช่น การปฏิบัติจิตภาวนา เป็นต้น

ถาม  
 ค�าว่าธรรมมีอยู่นั้น มีอยู่ที่ไหนปู่

ตอบ 
 มอียู่ทีธ่รรม ถ้าใจปฏบิตัธิรรม มสีมถะ - วปัิสสนาธรรม เป็นต้น ธรรมก็สมัผัส 

ที่ใจ รู้กันท่ีใจ เกิดท่ีใจ และธรรมก็อยู่ท่ีใจ เช่น สมาธิ ผู้ปฏิบัติจิตภาวนา  
ต้องท�าที่ใจและรู้สมาธิขึ้นที่ใจ จากนั้นใจนั้นก็มีสมาธิ สมาธิก็อยู่ที่ใจดวงนั้น  
แม้วปัิสสนาตลอดวมิตุตหิลดุพ้นกเ็ป็นไปกบัใจในท�านองเดยีวกนักบัสมาธเิกิด
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ทีใ่จนี ้ด้วยเหตนุีธ้รรมจงึไม่อยู่ทีไ่หน นอกจากอยู่กบัธรรมและอยู่กบัใจของ 
ผู้ท�าให้เกิดให้มีเท่านั้น 

 ฉะนั้น ธรรมแท้จึงมิได้อยู่ในวงสมมุติ นอกจากสัญญาธรรม คือธรรมใน 
ความจ�าและธรรมในขอบข่ายของสมมตุจิงึอยู่ในสมมตุ ิเพราะสมมตุพิาอยู่ 
พาไป พาให้เสื่อม พาให้เจริญ พาให้ทันสมัย พาให้ล้าสมัย ธรรมแท้มิได้
อยู่ในขอบข่ายแห่งสมมุติ จึงไม่มีค�าว่า ล้า หรือ ทันสมัย

 

ถาม  
 แหม ละเอียดและน่าอัศจรรย์มากนะปู่ ธรรมที่ฟังวันนี้กระผมยังไม่เคยฟังจาก

ที่ใดผู้ใดมาก่อนเลย เพิ่งได้ฟังวันนี้อย่างจุใจที่หิวกระหายมานาน ธรรมแท้ที่
กล่าวถึงนี้ ถ้าผู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้ พูดไม่ถูก พูดไม่เป็น เพราะไม่ใช่ธรรมคาดคะเน  
ธรรมด้นเดา แต่เป็นธรรมของจริงจากใจโดยแท้ ดังธรรมในพระทัยของ
พระพทุธเจ้าและธรรมในใจของสาวกท่าน อศัจรรย์จรงิ สมใจทีม่าวนันี ้ธรรมนี ้
คนกิเลสหนาๆ ดังพวกกระผมจะมีทางรู้ได้ไหมปู่

ตอบ 
 ขณะยงัมกิีเลสหนาๆ ไม่ว่าใครๆ รู้ไม่ได้ทัง้สิน้ แม้พระพทุธเจ้ากย็งัรู้ไม่ได้  

ขณะจะรู้และขณะรู้กิเลสต้องเบาบางและกิเลสต้องหมดสิ้นไปจากใจ
เพราะธรรมปฏิบัติสังหารท�าลาย ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมฝึกฝนจิตใจ
ช�าระจติใจซึง่เป็นการชะล้างกิเลสในขณะเดยีวกนั จนกิเลสสิน้จากใจแล้ว
ย่อมรู้ได้ทุกคน เพราะธรรมไม่มีค�าว่าล�าเอียง





330 

ธรรมะที่หลวงปู่ขาว อนาลโย 
โปรดให้แก่ศษิย์ทัง้หลายของท่านแต่ละคนแต่ละกลุ่ม  
จะหลากหลายกันไป โดยถูกกับจริตของเขาเหล่านั้น  
นับได้ว่าหลวงปู่เป็นพระเถราจารย์ผู้มคีวามละเอียดอ่อน 
ในญาณที่หยั่งรู ้ถึงวาระจิตของมนุษย์และอมนุษย ์
อย่างดีเลศิ จงึสมควรน�ามาสรรเสรญิเทดิทนูบารมธีรรม 
ของท่านให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
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สืบต่อปฏิปทา
หลวงปู่ขาว อนาลโย 

จากรุ่นสู่รุ่น
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ค�าสั่่งท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น
ข้าพเจ้า (พระอาจารย์จวน) ได้ช่วยงานศพท่าน

พระอาจารย์ใหญ่ (หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต)  อยู่เป็นเวลา
เดอืนเศษจงึเสรจ็งาน หลงัจากการถวายพระเพลงิแล้ว 
ได้ปรึกษากับท่านอาจารย์วัน อุตฺตโม หรือท่านเจ้าคุณ
อุดมสังวรวิสุทธเิถร แห่งวัดถ�้าอภัยด�ารงธรรมในสมัย
ปัจจุบัน ปรึกษากันว่าเราหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 
อันเป็นหลักชัยแล้ว ต่อไปเราควรจะไปเที่ยววิเวก 
ที่ไหนดี ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวภาคใต้หรือ
ปักษ์ใต้ด้วยกัน เพราะขณะนั้นท่านพระอาจารย์เทสก์ 
เทสฺร�สี หรือท่านเจ้าคุณนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ 
แห่งวัดหินหมากเป้ง ในเวลาต่อมา ท่านจะไปประกาศ
ศาสนาทีแ่ถวจงัหวดัภเูกต็ พงังา จงึคดิว่าจะตามท่านไป
และขอรับการอบรมจากท่าน ด้วยท่านเป็นพระผู้ใหญ่
ที่ได้รับการยกย่องจากท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมาก 
ระหว่างข้าพเจ้าเป็นพระน้อย พรรษา ๓ พรรษา ๔ 
ได้ยินท่านพระอาจารย์ใหญ่กล่าวถึงท่านพระอาจารย์
เทสก์ด้วยความนยิมยกย่อง และบางโอกาสกป็ระกาศ
พยากรณ์ภูมิจิตของท่านไว้อย่างสูงมากด้วย

ข้าพเจ้าแต่งของเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมจะไป
กับท่านอาจารย์วันอยู่แล้ว ก็มีเหตุการณ์ที่มาหักเห 
ท�าให ้ข ้าพเจ ้าต ้องเปล่ียนความตั้งใจ กล ่าวคือ  
ท่านพระอาจารย์ขาว หรือหลวงปู่ขาว อนาลโย แห่ง 
วัดถ�้ากลองเพล ในปัจจุบัน ซึ่งมาในงานฌาปนกิจศพ
ของท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่ ทราบจากเพือ่นภิกษุอืน่ๆ  
ว่า พระครบูาจวนหรอืข้าพเจ้ากม็าในงานนีเ้ช่นเดยีวกนั 

(ข้อมูลจากหนังสืออัตตโนประวัติ
และพระธรรมเทศนา 

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ)

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ 
วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) 

อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

พระอาจารย ์จวน กุลเชฏโฐ 
ประสบอุบัติเหตุเคร่ืองบินตก
ถึงแก่มรณภาพ ณ อ.ล�าลูกกา 
จ.ปทมุธาน ีในวนัที ่๒๗ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๒๓
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ท่านก็เลยให้คนไปเรียกข้าพเจ้าให้ไปหา ความจริงก่อนหน้านั้นข้าพเจ้ายังไม่เคย 
ได้พบได้เห็นได้กราบนมัสการท่านเลย และท่านหลวงปู่ก็ไม่เคยเห็นหรือรู้จักตัว
ข้าพเจ้ามาก่อนเหมือนกัน แต่ท่านก็ได้ให้ความเมตตาข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
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หลังจากที่สนทนาปราศรัยกันพอสมควรแล้ว  
ท่านกไ็ต่ถามข้าพเจ้าว่า “เมือ่เสรจ็งานศพแล้วจะไปไหน 
ต่อไป” 

ข้าพเจ้าเรียนท่านว่า “กระผมจะไปเที่ยวปักษ์ใต้ 
จังหวัดภูเก็ต ตามท่านอาจารย์เทสก์ไปขอรับ”

ท่านห้ามว ่า “อย ่าไปเลย ให ้ไปอยู ่กับผมที่ 
ถ�้าเป็ดเถอะ”

ข้าพเจ้าค้านท่านว่า “ผมจะไปปักษ์ใต้ครับ ผมนัด
กับท่านวันไว้แล้ว”

ท่านก็ยืนยันไม่ให้ไป ไม่ว่าข้าพเจ้าจะกราบเรียน
บ่ายเบี่ยงเช่นไร ท่านก็ไม่ให้ไปท่าเดียว ผลที่สุดท่าน
คงเห็นว่าข้าพเจ้าหัวดื้อ ต้องการจะไปปักษ์ใต้กับ 
ท่านอาจารย์วัน ตามไปอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เทสก์
จรงิๆ พดูเท่าไรคงไม่ฟัง ท่านจงึต้องยอมขยายความนยั  
ท่านกรุณาเล่าให้ฟังว่า 

“เวลาผมมาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วเข ้าไป
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มั่น 
ถามผมว่า “ท่านขาวรู้จกัท่านจวนไหม” ผมกเ็รยีนท่าน
ว่า “ไม่รู้จกั” ท่านกว่็า “ท่านจวน คนอ�าเภออ�านาจเจรญิ 
จังหวดัอบุลฯ อ�าเภอเดยีวกบัท่านขาวน่ะ ท่านจวน 
มาอยู่กับผมนี้ ต่อไปขอฝากท่านจวนด้วย ขอให้
ท่านช่วยก�ากับดูแลรักษาท่านจวนด้วย รักษาท่าน
จวนเน้อ อย่าปล่อยไป ให้รักษากัน...” 
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หลวงปู่ขาวบอก “ท่านอาจารย์มัน่
สั่งก�าชับผมไว้แล้วไม่ให้ท่านไปไหน 
ให้ท่านอยู่กับผม เมื่อผมมาพบท่าน
แล้วจงึไม่อยากให้ท่านไปทีอ่ืน่ ให้ท่าน 
อยู่กับผมเพราะท่านอาจารย์มั่นส่ัง
อย่างนั้น”

ระหว่างทีข้่าพเจ้านิง่งง ด้วยไม่ทราบ 
ว่าท่านผู ้ใหญ่ฝากฝังกันไว้เสร็จแล้ว 
หลวงปู่ขาวก็อธิบายต่อไป “ผมรับค�า
ท่านอาจารย์มั่นแล้ว ถ้าปล่อยให ้
ท่านไปไหน กเ็หมอืนผมไม่เคารพท่าน
อาจารย์มัน่ และท่านจวนเองกเ็หมอืน
ไม่เคารพท่านอาจารย์ใหญ่อีก” 

เ ม่ือท ่านบอกกล ่าวถึ งอย ่างนี้ 
ข้าพเจ้าก็ใจอ่อนยวบลง เลยรับค�าท่าน
ว่าจะไม่ไปไหน แต่จะอยู่กับหลวงปู่ขาว 
ด้วยความเคารพในโอวาทของท่าน 
พระอาจารย์มั่นที่สั่งการไว้ 

หลวงปูข่าวก็ เลยรับรองทุกสิ่ ง 
ทุกอย่าง ค่ารถ ค่าเรือ ท่านออกให้
ข้าพเจ้าหมด แล้วข้าพเจ้าก็ตามท่าน
ไปอยู่ที่ถ�้าเป็ด อ�าเภอส่องดาว จังหวัด
สกลนคร

พอถึงเวลาจะปวารณาเข้าพรรษา 
หลวงปู่ขาว อนาลโย ก็ย้ายจากถ�้าเป็ด

มาจ�าพรรษาที่เชิงเขาภูเหล็กบริเวณ
ที่เรียกว่า หวายสะนอย ส่วนข้าพเจ้า 
หลวงปู ่ท่านให้ไปจ�าพรรษาที่ถ�้าพวง
หรือวัดบนหรือวัดถ�้าอภัยด�ารงธรรมที่
ท่านพระอาจารย์วันสร้างอยู่เดี๋ยวนี้ 

ถ�้าพวงนี้แต่ก่อนเป็นถ�้าที่ศักดิ์สิทธิ์
และส�าคัญมาก ท่านแต่งให้ข้าพเจ้า
ไปอยู่องค์เดียวในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน
มกราคม เดือนอ้าย จนถึงเดือนเจ็ด  
อยู่คนเดยีวตลอด ตอนเช้าไปบณิฑบาต
ที่บ้านหนองบัว ซึ่งอยู่ห่างจากถ�้าลงไป
ที่ทุ่งข้างล่างถึง ๑๓๐ เส้น (ประมาณ ๕ 
กิโลเมตรเศษ) การบณิฑบาตต้องเดนิลง 
จากเขา แหวกทุ่งหญ้าเพก็ซึง่สงูท่วมหวั 
ไปโดยตลอด การจะไปการจะมา 
กินเวลามาก ดังนั้นบางวันจึงฉันข้าว 
ที่ตีนเขาแล้วถึงกลับขึ้นไปอยู่ถ�้าพวง

อุบายอย่างนี้ชอบกลนัก 
ดีมาก

ขณะทีข้่าพเจ้าอยู่ทีถ่�า้พวงนีป้รากฏ
ว่าที่สงบสงัดดี การภาวนาดีนัก จิตสงบ 
เวลาภาวนาจิตรวมดี บางคืนจิตรวมถึง
คืนละ ๓ ครั้งก็มี ข้าพเจ้าอยู่คนเดียว
ที่ถ�้าพวงจนกระทั่งจวนจะเข้าพรรษา 
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ก็มีสามเณรชลิต ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นมหาชลิตอยู่ทางวัด 
ฝั่งธนบุรีไปอยู่ด้วย และต่อมาหลวงปู่ขาวได้แต่งท่าน
พระอาจารย์เพ็ง เตชพโล ซึ่งต่อมาท่านไปอยู่ภูลังกา
และมรณภาพที่นั่นเมื่อปี ๒๕๒๑ ให้ไปอยู่ด้วยอีก 
องค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันและรักษากัน

อยู่ต่อมาได้มีพวกญาติโยม พ่อออก แม่ออก  
สีกาสาว ขึ้นไปเที่ยวชมถ�้าพวงมากขึ้น บางคนก็ไปส่ง
เสบียงอาหาร ญาติของสามเณรคนหนึ่งเป็นหญิงสาว  
ไปส่งอาหารถวายพระทุกวัน เขาไม่ได้ส่งแต่อาหาร 
หากแต่ส่งสายตามาให้ด้วย ท�าตาหวานหยาดเยิ้ม 
สายตาของเขาลิดๆ แรกๆ ก็ไม่รู้สึกอะไร แต่มอง
ตาหวานทุกวันๆ ก็เกิดความรักความยินดีในหญิงนั้น  
เห็นนัยน์ตาของเขาว่างามว่าสวย ความจริงเขาอาจ
จะมีกิริยาอ ่อนหวานท�าตาหวานเช ่นนั้นเองตาม
ประสาหญงิสาว แต่ตวัเราไปหมายนัยน์ตาของเขาเอง  
หลายวันเข้าจติก็เกิดยินดีในสายตาของเขา

เวลาภาวนาเคยพจิารณากระดกูอกของข้าพเจ้าเอง 
มองเห็นแจ่มชัด ก�าหนดลงไปทีไรก็เห็นกระดูกของ
เราชัดแจ้งอยู ่ดังนั้น แต่คราวนี้ภาวนาไปพิจารณา
กรรมฐานไปกลับมองไม่เห็นกระดกูอกของเรา เห็นแต่ 
สายตาของสีกามาซึมซาบอยู่ในจิต เห็นแต่ความงาม 
ของรูปร่างหน้าตาของเขาลอยวนเวียนแทนหมด  
จิตไม่สงบ พยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผล ภาวนา 
ทีไรเห็นแต่ตาหวานของเขาทุกที จิตไปจดจ่ออยู่แต่ 
สายตาลิดๆ ของเขา 
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เผอิญมีโยมผู ้ชายสองคนขึ้นมา 
สนทนาด้วย คือ พ่อออกเล็กและพ่อ
ออกนิล มาเล่าว่ามีคนมาฆ่าช้างตาย
อยู่ไม่ไกลนัก และเวลาน้ีเขาก�าลังเผา 
ซากช้างน้ัน ข้าพเจ้าจงึถามว่า "มกีระดกู
ช้างเหลือบ้างไหม" เขาตอบว่า "มี" 
จึงบอกเขาว ่าจะขอกระดูกขาช ้าง 
สักท ่อนหน่ึง จะเอามาท�ายาแก ้โง  ่ 
เขาก็รับค�าและลาไปเอากระดูกช้าง
มาให้ ที่ซึ่งช้างตายนั้นอยู ่ไม่ไกลจาก
ถ�้าที่ข้าพเจ้าอยู่ ดังนั้นประเดี๋ยวเดียว
โยมก็แบกกระดูกขาช้างกลับมาท่อน
หนึ่งยาวสักศอกหนึ่งได้ ข้าพเจ้าจึงเอา
ฝ้ายมาฟั่นท�าเป็นเชือกร้อยกระดูกขา
ช้างท่อนนั้น แล้วก็เอาขึ้นมาแขวนคอ 
ตนเองไว้ แขวนไว้ตลอดเวลา เดนิจงกรม 
กแ็ขวนไว้ทีค่อ นัง่ภาวนากแ็ขวนไว้ทีค่อ 
แขวนมันอยู่เช่นน้ัน ไม่ยอมถอดออก 
แล้วก็สอนตัวเองว่า

“เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้นั่ง เอา
กระดูกมาแขวนคออย่างนี้แหละ  
ถ้าเธอภาวนาไม่เหน็ร่างกระดกู ไม่เห็น 
กระดูกในตนของตนแล้ว เราจะไม่ปลด 
ไม่เปลื้องไม่แก้ออก ให้แขวนมันอยู่
อย่างนี้ รู้จักไหมกองกระดูก กระดูก
ภายนอก กระดกูภายใน มนักเ็หมอืนกนั 
เราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่ง”

ข้าพเจ้าเทศน์ให้มนัฟัง มนัอยากจติ
ไม่สงบ มวัแต่ไปหมายสายตาของเขาอยู่
อย่างนั้น และก็เกิดอุบายว่า “ธรรมดา 
ถ้าควายตัวไหนมันดื้อมันด้านไปบุก 
รัว้เขา เข้าไปกินพชืผกัในสวนของเขา  
ไม่เชือ่ฟังเจ้าของ เขากจ็ะต้องแขวนไม้ไว้ 
ทรมานมนั อย่างนีแ้หละ เธอกเ็หมอืนกนั  
จติมนัดือ้มนัด้านไปหมายสายตาของเขา 
ว่าดว่ีาสวยอย่างนัน้อย่างนี ้เราจงึต้อง 
เอากระดูกช้างมาแขวนคอแก้จิตดื้อ
ด้านของตวัเองบ้าง เดนิจงกรมก็แขวน  
นัง่ภาวนากแ็ขวน แขวนมนัอยู่อย่างนัน้ 
เว้นเสยีแต่นอน ถ้าเธอไม่แก้ไขตวัเอง 
ถ้าจิตเธอไม่สงบ ไม่ถอนจากสายตา
ของเขา เราเป็นไม่แก้ให้”

ข้าพเจ้าให้โอวาททรมานมัน บางที
เวลาฉันหมาก บ้วนน�้าหมากไปถูก
กระดูกช้าง กระดูกก็แดงเหมือนเลือด 
ข ้าพเจ ้าแขวนกระดูกช ้างไว ้เช ่นนั้น 
จนกระทั่งจิตสงบ ไม่มีความรู้สึกในสีกา
คนนั้นอีกแล้ว จึงยอมถอดกระดูกนั้น
ออกจากคอ

ระหว ่างที่ยังคงเอากระดูกช ้าง
แขวนคอเดินจงกรมนั่งภาวนา วันหนึ่ง 
ท่านอาจารย์เพ็งมาเห็นข้าพเจ้าเอา
กระดูกช้างแขวนคอเดินจงกรมภาวนา 
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ท่านกห็วัเราะก๊ากใหญ่เลย คงคดิว่าข้าพเจ้ามสีตวิปิลาส
ไปแล้ว พอรุ่งเช้าลงไปบิณฑบาต ท่านอาจารย์เพ็ง 
จึงไปกราบเรียนหลวงปู่ขาวที่จ�าพรรษาอยู ่ตีนเขา 
ภูเหล็กคือที่หวายสะนอย นั่นเองว่า “ครูบาจวน  
เอากระดูกช ้างมาแขวนคอเดินจงกรมและ 
นั่งภาวนา และก็เคี้ยวหมากบ้วนน�้าหมากลงรด
กระดูกช้างเป็นสีแดงจ้า ครูบาจวนท�าอย่างนั้น
เห็นจะเป็นบ้าไปแล้ว วิปริตไปเสยีแล้ว”

หลวงปู่ขาวได้ฟังดังนั้นจึงได้นิ่งพิจารณา และ 
ตอบว่า “ฮ้าย ไม่ใช่เป็นคนบ้า ไม่ใช่คนวิปริตหรอก 
อันนี้เป็นอุบายของท่านต่างหาก ท่านคงมีเหตุ
จ�าเปน็จึงต้องใช้อุบายนี้ คนบ้าคงจะไม่ท�าอยา่งนี้ 
นี่เป็นอุบายส�าหรับทรมานของท่านต่างหาก คงจะ
เพราะเหตใุดเหตหุนึง่ เราควรคอยรอฟังกนัไปก่อน 
อย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านเป็นบ้าเลย”

ครัน้ข้าพเจ้าจติสงบเป็นปกต ิจติจดืจางจากสายตา
หวานของหญงิสาวผู้นั้น การภาวนาก็ดี จึงเอากระดูก
ช้างออกจากคอ แล้ววันหนึ่งก็ไปกราบนมัสการท่าน
หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านก็ทักและถามว่า “ท่านจวน 
ท�าไมจึงเอากระดูกช้างไปแขวนคอเดินจงกรมและ
นั่งภาวนา” 

ข้าพเจ้ากเ็ลยเรยีนถวายท่านว่า “ขณะนัน้สกีาสาว 
ที่บ้านโพนสวางเขามาส่งอาหารแทบทุกวัน เขามา
ส่งสายตาให้ ท�าตาหวานใส่ หลายวนัเข้ากไ็ปหมาย
สายตาของเขาท�าให้จิตใจไม่สงบ ฉะนั้น กระผมจึง
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หาอุบายเอากระดูกช้างมาแขวนคอ 
เดนิจงกรมและภาวนาเพือ่ทรมานมนั  
ตอนก่อนนั้นกระผมพิจารณากระดูก
อกตัวเองได้ชดัเจน พอมาคดิถงึสายตา
ของสีกาสาวเข้า ท�าให้ไม่สามารถ 
พิจารณากระดกูอกของตวัเองได้ จงึเอา 
กระดกูช้างซึง่เป็นกระดกูสตัว์เหมอืนกนั 
มาเป็นสักขพียาน แขวนคอภายนอก
เพื่อน้อมเอากระดูกที่แขวนคอนั้น
เข้าไปสู่กระดกูอกทีแ่ขวนคอภายในของ
ตนว่ากระดูกทีแ่ขวนคออยู่ภายนอกและ 
กระดกูทีแ่ขวนคออยู่ภายในกเ็ป็นกระดกู 
สัตว์เหมือนกัน ท�าไมท่านจึงไม่เห็น  
ถ้าท่านไม่เหน็เราก็ไม่แก้ออกให้ ท่านไป 
หมายเอาสายตาของเขา โบราณท่าน
ว่า...เนือ้ไม่ได้กิน หนงัไม่ได้นัง่ กระดกู
แขวนคอต่องแต่ง - ต่องแต่ง...อย่างนี้  
และกระผมก็ได้อุบายสอนตนอีกว่า  
ธรรมดาควายตวัไหนมันห้าว มันคะนอง  
มนัดือ้ มนัด้าน มนัไปบกุรกุท�าลายเรอืก
สวนของคนอืน่เขา เขาต้องทรมานมัน 
เอาไม้ยาวๆ มาแขวนคอมนัเพือ่ให้มนั 
ละพยศอนัร้าย เมือ่มนัละพยศอนัร้าย
แล้ว เขาจงึเอาไม้ออกจากคอมัน”

หลวงปู่ขาวท่านก็เลยย้อนถามว่า 
“เมื่อท่านท�าเช่นนี้แล้วเป็นอย่างไร  
ได้ผลไหม สงบไหม”

ข้าพเจ้าจงึเรยีนท่านว่า “ได้ผลครบั 
ได้ผลด ีหายเลย จิตสงบดแีล้วผมจงึ
ปลดออกแก้ออกจากคอตนเอง”

ท่านหัวเราะใหญ่และชมว่า “แหม 
อุบายอย ่างนี้ ชอบกลนัก ดีมาก  
ผมยงัคดิไม่ได้เลย เมือ่ท่านเพง็มาบอก 
ผมว ่าท ่านจวนเป ็นบ ้า จิตวิปริต  
เอากระดูกช้างแขวนคอเดินจงกรม
และนั่งภาวนา ผมก็ยังไม่เชื่อ อุบาย
อย่างนี้แปลกประหลาดจริงๆ ดีนัก 
ได้ผลด”ี

สมณวิสัยพระธุดงค์
เมือ่ออกพรรษาแล้ว เสรจ็กิจการงาน 

ทางส�านัก ก็ได้พากันไปนมัสการร�่าลา 
หลวงปูข่าว อนาลโย ออกวิเวกไปตาม
สถานทีต่่างๆ พรรษาที ่๙ ได้มาจ�าพรรษา 
ที่ภูสะโกฏ บ้านหนองเม็กนามน 

ครั้นออกพรรษาแล้วก็พากันแยก
ย้ายออกเที่ยววิเวกตามสมณวิสัยของ
พระธดุงคกรรมฐาน มุ่งหน้าไปสู่จังหวัด
สกลนคร เมื่อไปถึงอ�าเภอสว่างแดนดิน 
ได้ข่าวว่าหลวงปู่ขาวมาอยู่จ�าพรรษาที ่
ถ�า้ค้อ ดงหลุบหวาย หลุบเทยีน (เขตอ�าเภอ 
วงัสามหมอ จงัหวดัอดุรธาน)ี เลยพากนั
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เดินขึ้นไปกราบนมัสการท่าน ท่านจ�าพรรษาอยู่ที่นั้น  
๑ พรรษาแล้ว 

ถ�้าค้ออยู่ไกลหมู่บ้านมาก ประมาณถึง ๓๐๐ เส้น 
หรอื ๑๒ กิโลเมตร การขบฉนั ท่านได้อาศยัแม่ชที�าอาหาร
ถวายโดยให้ชาวบ้านช่วยกันทยอยส่งเสบียงอาหาร
ขึ้นไปถวายไว้ให้ท่าน ข้าพเจ้าไปพ�านักอยู ่ที่ถ�้าค้อ 
กับท่านเป็นเวลาถึง ๒ เดือน เพราะเป็นที่วิเวกดี  
มีถ�้าชะเงื้อมเขามาก

หลวงปู ่ขาวเล่าให้ฟ ังว ่าเมื่อมาอยู ่ครั้งแรกที่ 
ถ�้าค้อนี้ เป็นถ�้างูใหญ่ เห็นเป็นรูลึกลงไปในพื้นเขา  
มดืจนมองไม่เห็นว่าลึกสกัปานใด ท่านไปนัง่ภาวนาอยู่
ปากถ�้า วันหนึ่งมีงูเล้ือยออกมาจากปากถ�้า เล้ือยมา
ใกล้ชิดกับขาของท่านทีเดียว ท่านลืมตาดูเห็นงูใหญ่
ขนาดเท่ากบัขาคน ตวัด�าเป็นมนัละเล่ือม ท่านว่าทแีรก 
ท่านกลัวจนตัวแข็ง งูนั้นเมื่อเล้ือยมาถึงท่านแล้วก ็
นิง่เฉยเหยยีดตวัอยู่อย่างนัน้ ไม่ไปไม่มา คล้ายกบัจะมา
เพ่งพนิจิดอูาคนัตกุะใหม่แปลกปลอมเข้ามาในถิน่ของ 
เขาให้เต็มตา เมื่อท่านได้สติก็พิจารณาก�าหนดความ
ตายและแผ่เมตตาให้ ไม่นานงูนั้นก็เล้ือยจากไปตาม
ประสาของสัตว์

ในบริเวณล้อมรอบถ�้าค้อนั้นเป็นป่าใหญ่ดงทึบ 
มีสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง หมี กวาง เก้ง ท่องเที่ยวกัน
เป็นแดน สมัยปัจจุบันนี้เข้าใจว่าป่าอาจจะเตียนกัน 
ไปหมด และสัตว์ป่าก็คงจะลดน้อยถอยลงจนแทบ 
ไม่เหลือหลอ ข้าพเจ้าอยู ่กับหลวงปู ่ขาวเป็นเวลา
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ประมาณ ๒ เดือน จึงได้กราบนมัสการ
ลาท่านออกวิเวกเพราะเห็นว่าที่นั้น 
ถ้าอยู่กันหลายองค์ล�าบากเรื่องอาหาร
ขบฉันเพราะอยู่ห่างไกลหมู ่บ้านมาก 
ไม่มีที่บิณฑบาต ข้าพเจ้าได้ลาจากท่าน
ไปหาที่วิเวกต่อไป

ตั้งแต่พรรษาท่ี ๑๑ จนถึงพรรษา 
ที ่๑๓ ข้าพเจ้าจ�าพรรษาอยู่ทีด่งหม้อทอง 
โดยตลอด เพราะเป ็นที่สงบสงัดดี  
สภาพของป่าดงดบิหนาทบึทีเ่ตม็ไปด้วย 
ไม้ใหญ่ มีถ�้า มีเงื้อมผา และพลาญหิน  
พร ้อมท้ังสัตว ์ป ่าอันดุร ้ายที่จะช ่วย
ก�าราบกิเลสให้อ่อนราบลง เหล่านี้ล้วน
เป็นเคร่ืองช่วยในการภาวนาทั้งนั้น  
การภาวนาดี จิตสงบ รวมเร็ว

ช ่วงที่ ข า้พเจ ้าอยู ่ดงหม ้อทอง  
หลวงปู่ขาวซึง่จ�าพรรษาอยู่ทีว่ดัอรณุรงัษี  
จงัหวดัหนองคาย แต่งคนให้มาหาข้าพเจ้า 
ให้ไปรับท่านออกมาวิเวก ให้หาสถานที่ 
ที่ เหมาะสมก่อนแล้วค่อยไปรับท่าน 
ระหว่างนั้นข้าพเจ้ามีเพื่อนพระภิกษุ
อีกองค์หนึ่งแต่ท่านเป็นไข้ ระยะแรก 
ดงหม้อทองกันดารมาก จะมีพระอยู่ 
มากกไ็ม่ได้เพรามบ้ีานบณิฑบาตเพยีง ๓ 
หลงัคาเรอืนเท่านัน้ พอดท่ีานพระอาจารย์ 
สอน อุตตรปัญโญ ธุดงค์มาถึง ข้าพเจ้า 

จงึชวนให้อยู่เป็นเพ่ือนเพ่ือช่วยปรนนบิตัิ
หลวงปู ่และช ่วยท�าเสนาสนะถวาย 
ให ้หลวงปู ่และหมู ่พวกที่จะติดตาม 
ท่านมา

ข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์สอน
จดัเสนาสนะพร้อมแล้วก็ไปรบัหลวงปู่ขาว 
ออกมาวิเวก ท่านพอใจความสงัดเงียบ  
เงือ้มถ�า้และพลาญหนิทีด่งหม้อทองมาก 
จึงอยู่ต่อไปกระทั่งถึงเวลาเข้าพรรษา 
หลวงปู่ขาวและพระติดตามอีก ๗-๘  
องค์ ผ้าขาว ๒ คน และแม่ชีอีก ๔-๕ คน  
จงึตกลงอธษิฐานพรรษาอยู่ทีด่งหม้อทอง 
ด้วยกนัทัง้หมด อาหารขบฉนักไ็ด้ชาวบ้าน 
น�ามาส่งเป็นเสบียงและอาศัยแม่ชีช่วย
ท�าถวายเป็นหลกัมากกว่าการบณิฑบาต 
เพราะระยะนั้นจ�านวนญาติโยมมีน้อย
กว่าพระมากนัก

สถานที่ก�าราบกิเลส
พรรษาที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง 

หลวงปู่ขาวมาจ�าพรรษาด้วยนี ้ต่างพากนั 
ปรารภความพากความเพียรอย่างเต็ม
ความสามารถของตน ฉันเสร็จต่างองค์
ต่างกแ็ยกกนัไปท�าความเพยีร ประมาณ
บ่าย ๓ โมง กวาดตาด แล้วก็รวมกัน 
สรงน�า้หลวงปู่ เสรจ็แล้วต่างสรงน�า้ และ
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ฉนัน�า้ร้อน แล้วกลับไปเดนิจงกรม ต่างองค์ต่างสวดมนต์  
ตอนเย็นไปรวมกันที่ศาลา ถ้าใครมีปัญหาก็เรียนถาม
หลวงปู่ บางวันท่านก็เทศน์ บางวันก็ไม่เทศน์ เพียงแต่ 
สนทนาธรรม แต่ส�าหรับวันพระนั้น พระ เณร ชี  
มารวมกันฟังธรรมหลวงปู่หมดทุกองค์

ระหว่างอยู่ดงหม้อทองกับหลวงปู่ขาวนี้ กลางคืน
วันหนึ่งได้ลงอุโบสถ ปรากฏมีพวกเสือเขามากัดกัน
ข้างก้อนหินข้างกุฏิที่พระก�าลังลงอุโบสถ ฟังจากเสียง
ที่กัดหยอกล้อกันนั้นคงจะมีเสือหลายตัวอยู่ มันกัดกัน
เล่นกันตั้งแต่พระเริ่มสวดปาฏิโมกข์ จนกระทั่งสวด
ปาฏิโมกข์จบมันก็ยังไม่เลิกกัดกัน ร้องหยอกล้อต่อกัน  
ต่อเมื่อภายหลังหลวงปู ่ท่านคงจะร�าคาญจึงตวาด
เอด็ตะโรออกไป มนัจงึค่อยสงบลง แต่กค็รางอู้อีต่้อไป 
อีกพักใหญ่

อีกวันหนึ่ งตอนบ ่ายเวลาประมาณบ่ายโมง 
ข้าพเจ้าก�าลงันัง่พกัผ่อนอยู่บนกฏุ ิเหน็ช้างป่าโขลงใหญ่ 
พากันยกขบวนเข้ามาหากินในเขตวัด บ้างก็หักกิ่งไม้
ดังสนั่น บ้างก็ลงกินน�า้ในห้วย ซึ่งอยู่เบื้องล่างกุฏิของ
ข้าพเจ้า เนือ่งจากข้าพเจ้าและท่านพระอาจารยสอนได้ 
เลือกชัยภูมิสร้างกุฏิกันเป็นอย่างดี โดยต่างสร้างกุฏิ 
บนหลังพลาญหินก้อนสูงใหญ่ซึ่งต่างมีขนาดสูงใหญ่
ไล่เลีย่กนั คอืแต่ละก้อนต่างกว้างประมาณกว่าห้าเมตร 
ยาวเกอืบยีส่บิเมตร และสงูถงึกว่าสบิห้าเมตร พลาญหนิ 
ทั้งสองก้อนท่ีข้าพเจ้าและท่านพระอาจารย์สอนตั้งกุฏิ
อยู่จึงเป็นเหมือนก�าแพงแท่นศิลาทึบยาวเหยียดตั้ง
ขนานกัน โดยตรงระหว่างกลางมีห้วยหนองน�้าคั่นอยู่  

บริเวณดงหม้อทอง จังหวัดสกลนคร
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ซ่ึงมีสัตว ์ป ่านานาชนิดชอบลัดเลาะ 
เข้ามาหาอาหารและกินน�า้เป็นประจ�า เวลา
นัง่บนกฏิุหรือเดนิจงกรมอยู่บนพลาญหนิ 
จงึสามารถเหน็เก้ง กวาง ช้าง เสอื หมปู่า 
หรือหมี เข้ามาเดินท่องไพรอยู่ข้างล่าง
ได้อย่างถนัดตา ส�าหรับบ่ายวันนั้นช้าง
ฝงูนัน้คงจะส�าราญใจเตม็ที ่มนัจงึเข้ามา
เดินเที่ยวกันอย่างเสรี เท่าที่เห็นด้วยตา
มันมาอยู่ที่เชิงริมห้วยก็สิบกว่าตัวแล้ว 
แต่ที่ยังอยู่ในป่าใกล้ๆ ก็คงจะมีอีกเป็น
จ�านวนไมน่้อยเพราะฟังจากเสียงท่ีมัน
หักก่ิงไผ่กิ่งยางทึ้งถอนต้นไม้เล็กก็ดัง
สนั่นไปทั้งป่า 

อย่างไรกด็ ีเสนาสนะในดงหม้อทองนี้ 
ใช่ว่ากฏุทิกุหลงัจะปลอดภยัจากสตัว์ป่า
เสมอไปก็หาไม่ บางหลังอาจจะอยู่ใน
ชัยภูมิที่ปลอดภัยจากช้าง แต่ก็อาจจะ
มีเสือเข้ามาเยี่ยมกรายได้ อย่างเช่นกุฏิ
ของพระบญุทนั ท่านก�าลงัจะออกจากกฏุิ  
มองออกไปเห็นเสือใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามา
นั่งจงโคร่งอยู่ตรงบันไดทางข้ึนกุฏิของ
ท่าน ท่านต้องรออยู ่พักใหญ่จนเสือ 
จากไปแล้วจึงสามารถออกจากกุฏิได้

วันหนึ่ง พระเณรฉันอาหารแล้ว
ธาตุขันธ์ไม่ถูกกันก็จะต้องรีบเข้าส้วม 
ท่านพระอาจารย์สอนไปไม่ทันเณร 

ซึ่งวิ่งถลันเข้าไปจับจองก่อน ธาตุขันธ ์
ไม่ยอมรอเวลา ท่านจงึต้องเล่ียงเข้าป่าไป  
ปรากฏมีเสือกระโดดข้ามศีรษะท่าน 
พระอาจารย์สอนไปเลย ท่านว่าท่านรู้สกึ
เย็นวาบไปทั้งตัว เสือมันกระโจนเข้าไป
ทางส้วมที่เณรก�าลังอยู ่ พอรู ้ว ่าเสือ  
เณรก็กระโจนแผล็ววิ่งออกมาป่าราบ 
เคราะห์ดท่ีีเจ้าเสอืตวัน้ันมนัคงผ่านเข้าป่า 
ไปแล้ว เณรจงึไม่ต้องประจญัหน้ากบัมนั

กุฏิของหลวงปู่ขาวอยู่ห่างจากกุฏิ
ของข้าพเจ้าและของท่านพระอาจารย์
สอนเข้าไปในแนวป่าอีกด้านหนึ่ง ตั้งอยู่
บนพลาญหินเช่นเดียวกัน แต่มิได้เป็น
หินก้อนโดดๆ เหมอืนเป็นภูเขาลูกย่อมๆ 
เช่นของเรา ด้านหนึ่งของพลาญหนิของ
หลวงปู่อยู่ตดิกบัราวป่า ผ้าขาวทีต่ดิตาม
ท่านมาปลูกกระต๊อบอยู่ลึกเข้าไปในป่า
ทางด้านนั้น ฉะนั้น วันหนึ่งช้างจึงเดิน
เล่นเลยขึ้นมาบนพลาญหินและต่อไป 
ถึงกระต๊อบของผ้าขาวผู้นั้น มันเอางวง 
หยบิรองเท้าออกมาเล่นและโยนเข้าป่าไป  
ถอนบันไดกุฏิออกมาและโยนเข้าป่า 
ไปด้วย มันเอางวงควานหาของเล่นอยู่
พกัใหญ่ เหน็หมดเครือ่งกดีหน้าขวางตา 
แล้วก็เตรียมลาจากไป แต่ก็ยังอดนึก
สนุกไม่ได้ มันจึงเอางวงมาดุนฝาจนกุฏิ
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แทบโยก ปกตผ้ิาขาวเจ้าของกระต๊อบนัน้เป็นคนหหูนกั 
อาจจะไม่ได้ยินเสียงผิดปกติระหว่างช้างมันยื่นงวง 
เข้ามาหยิบรองเท้า โยกบันได แต่เมื่อถึงคราวฝา
กระต๊อบของแกโยก ผ้าขาวกอ็ดทีจ่ะรู้สกึไม่ได้ พอเห็น 
ว่าเป็นช้างป่า แกก็กระโจนหนีไปหาหลวงปู่ที่กุฏิทันที 
ตัวส่ันงันงก พูดไม่ออกไปพักใหญ่ เสียเวลาซักไซ้
ไล่เลียงกันนานกว่าจะรู้เรื่องและตั้งสติได้

การท่ีมีสัตว์ป่าเข้ามาเยี่ยมกรายเราบ่อยๆ นี้  
ท�าให้บรรดาพระเณรพากันระมัดระวังตัว ตั้งอก 
ตั้งใจบ�าเพ็ญความเพียรอย่างขะมักเขม้น มิได้
ประมาทเลย

ทุกข์ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้สงบ
ออกพรรษา ข้าพเจ้าได้ลาหลวงปู่ขาวออกเดนิวเิวก 

มาทางภูวัว พอกลับจากภูวัวมาถึงดงหม้อทองก็ไม่ได้
พบท่าน เพราะหลวงปู่ขาวท่านได้กลับไปวัดป่าแก้ว 
บ้านชุมพล แล้ว

พอออกพรรษาที่ ๑๓ ข้าพเจ้าได้เดินทางไป 
ทางภูวัวอีก ในระยะนี้หลวงปู่ขาวท่านได้จ�าพรรษาอยู่
ท่ีบ้านเลื่อมทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรฯ เพราะ
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ได้อาราธนาท่าน
ให้ไปฉลองศรัทธาชาวบ้านเล่ือม ท่านจึงไปจ�าพรรษา
ท่ีน่ัน เมื่อออกพรรษาแล้วท่านทราบว่าข้าพเจ้าธุดงค์
ไปท่ีภูวัว ท่านก็แต่งญาติโยมให้มาหาข้าพเจ้าที่ภูวัว 
ให้ข้าพเจ้าไปรบัท่านเพือ่จะไปจ�าพรรษาทีภ่วูวัด้วยกนั 
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ข้าพเจ้าจงึไปรบัท่านจากทีอ่ดุรฯ มาเพือ่
ไปจ�าพรรษาที่ภูวัว

ภูวัว เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแผ่
ยาวในทิศที่ขนานไปกับแม่น�้าโขงยาว 
นับเป็นสิบๆ กิโลเมตร ติดต่อกันเป็น
อาณาบริเวณอันกว้างใหญ่หลายสิบ
ตารางกิโลเมตร บนหลังเขาหลายตอน
เป็นพืน้ท่ีราบ มบีรเิวณกว้าง มโีขดเขาและ 
พลาญหนิกว้างใหญ่ไพศาล มนี�า้ตกและ
แอ่งน�า้อย่างงดงาม ตอนทีเ่ป็นป่าดงดบิ 
กเ็ตม็ไปด้วยสิงสาราสัตว์ เช่น เสือ ช้าง 
กวาง เก้ง วัวกระทิง ลิง หมี เป็นที่ซึ่ง
พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเคยไปวิเวก
บ�าเพ็ญความเพียรกันมามากแล้ว เช่น  
พระอาจารย์เสาร์ กนัตสีโล  พระอาจารย์
อ่อน ญาณสริ ิ พระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 
พระอาจารย์วัง ฐิติสาโร ท่านพระครู
อดุมธรรมคณุ (ทองสขุ สจุติโต) เป็นอาทิ  
ต ่างล ้วนแต่เคยขึ้นไปธุดงค ์บ�าเพ็ญ
ภาวนาบนภูวัวกันมาแล้วทั้งสิ้น

ในพรรษาที่ ๑๔ นี้ ข้าพเจ้าได้จัด
สร้างเสนาสนะถวายหลวงปู่ขาวที่บน
หลงัถ�า้แก้วตาดปอ เขตบ้านทุ่งทรายจก  
ด้วยเห็นเป็นที่สงบสงัดและมีพลาญหิน 
อันกว ้างใหญ่ ด ้านใต้ของถ�้าแก ้วมี

ล�าห้วยซึง่มนี�า้ตลอดปี เฉพาะบนหลงัถ�า้ 
มีแอ่งน�้าซับเล็กๆ ซึ่งแม้จะเล็กขนาด
เส ้นผ ่าศูนย ์กลางเพียงเมตรเดียว 
แต่ก็มีน�้าซับไหลรินมาตลอด ไม่เคยอด 
ไม่เคยหมด พระเณรอยู่จ�าพรรษารวมกนั 
ถึง ๑๔ องค์ แต่ก็สามารถอาศัยใช้น�้า
จากแอง่น�้าซับเล็กนั้นได้ตลอดเวลา  
สมัยนั้นภูวัวยังบริบูรณ์ด ้วยสัตว ์ป ่า 
นานาชนิด ดังนั้นจ�าพวกช้าง หมี เสือ  
จึงเดินกรายเข ้ามาในเขตวัดบ่อยๆ  
พวกงูจงอางและงูอื่นๆ ก็มีมากเช่นกัน 

วันหนึ่งหลวงปู ่ขาวไปภาวนาที่
ถ�้ายาวบนหลังถ�้าฝุ่น ลืมตาเห็นงูใหญ่ 
ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาชูคอแผ่พังพาน 
ตั้งท่าจะฉกจะกัดท่าน หลวงปู่ก็ภาวนา
เฉยอยู่และแผ่เมตตาให้มัน ท่านเล่าว่า
งูนั้นแลบลิ้นแผล่บๆ ตั้งท่าฉกซ�้าๆ อยู่  
สุดท้ายก็กลับนิ่งเหมือนตกอยู่ในภวังค์ 
อาการที่ชูคอแผ่พังพานของมันก็ค่อย
ลดต�่าลงและสุดท้ายมันก็ลดหัวต�่าลง
จนจรดพ้ืนนิ่งเหมือนยอมคารวะอยู ่ 
พักหนึ่ง แล้วจึงเล้ือยหนีเข้าโพรงถ�้า 
หายไป หลวงปู ่เล่าว่างูตัวนี้เป็นนาค  
ไม่ถูกจริตนิสัยกับท่าน จึงมาหลอกล้อ
ตั้งท่าจะกัด แต่ท้ายที่สุดก็ยอมอ่อนให้
กับอ�านาจการแผ่เมตตาของท่าน
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บนตาดปอ นอกจากจะอุดมด้วยสัตว์ป่าแล้ว  
ยงัมพีวกภตูผปีีศาจมารบกวนพระเณรด้วย พระเณร 
จะนอน ก็มาปลุกบ้าง ดึงแขนดึงขาบ้าง ให้ตื่น
ท�าความเพยีร มพีระเณรเจบ็ป่วยกันมากซึง่อาจจะ
เป็นเพราะผิดอากาศก็เป็นได้ ทางช้าง เสือ สัตว์ป่า 
ก็มาก เมื่อเป็นเช่นนี้หลวงปู่ขาวจึงให้ข้าพเจ้าน�า
เรือ่งนีไ้ปพจิารณาด ูข้าพเจ้าพจิารณาแล้วได้ความ
ว่า “เยสนฺตา” แปลว่า ผู้สงบ ไม่เดือดร้อน ไม่มี 
ความทุกข์ใดๆ ภัยอันตรายไม่มีแก่ผู้มีความสงบ

วนัต่อมาเมือ่ข้าพเจ้าเข้าไปกราบนมสัการหลวงปู่ 
ท่านจึงถามว่า “ได้ความไหม” จึงกราบเรียนท่านว่า 
“ได้ความ” ท่านว่า “ได้ความอย่างไร” กเ็รยีนท่านว่า  
“เยสนฺตา” แปลว่า “ความเป็นผู้สงบจะไม่มีความ
เดือดร้อน ความทุกข์ใดๆ ความเดือดร้อน ความ
ทกุข์ภยัใดๆ จะไม่มแีก่ผู้สงบ” ท่านจงึว่า “จรงิๆ ถกู
ทเีดยีว” และท่านได้กล่าวบาลีต่อไปอกีว่า “นตถิฺ สนตฺิ  
ปร� สุข�” ความสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มี ผู ้มี 
ความสงบแล้วไม่มคีวามทุกข์ความเดอืดร้อนอะไร 
ความทกุข์ความเดอืดร้อนไม่มแีก่ผู้สงบ จงึว่า สขุอืน่ 
ยิ่งกว่าสงบไม่ม ีจริงทเีดยีว”

ในพรรษาที่  ๑๔ นี้  มีแม ่ชีซึ่ งเป ็นลูกหลาน 
หลวงปู่ขาวมาจ�าพรรษาอยู่ด้วย ได้เป็นก�าลังช่วยใน
การประกอบอาหารถวายพระเณรมาก เพราะตาดปอ 
อยู ่ไกลหมู ่บ้านมาก อาหารที่บิณฑบาตได้ไม่ค่อย 
พอขบฉัน ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมมาส่งเสบียงให้
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แม่ชีช่วยท�าอาหารถวายจังหันเพิ่มเติม 
พรรษานีม้แีม่ชคีนหนึง่ชือ่ ชหีลอด ได้มา 
ตายที่ภูวัว

ขณะจ�าพรรษา กลางคืนก็พากันไป
กางกลดหาทีว่เิวกภาวนาตามพลาญหนิ 
ที่หลังตาดปอน้ันเป็นท่ีเว้งว้าง อากาศ
สงัดสงบดีมาก มีที่วิเวกดีมาก กลางคืน
เดือนหงายก็แยกย้ายกันไปหาท่ีวิเวก
ตามชายป่าบ้าง ตามหน้าผาบ้าง หลัง
พลาญหนิบ้าง ต่อรุ่งสว่างจึงพากันกลับ
มาวดัแล้วไปบณิฑบาต หลวงปู่ท่านเป็น
ผู้น�าหมู่คณะลูกศิษย์ไปบิณฑบาตเป็น
ประจ�ามิได้ขาด

เมือ่ปวราณาออกพรรษาแล้ว ต่างก็ 
เตรียมแยกย้ายจากกัน พวกญาติโยม
ลูกหลานได้นิมนต์หลวงปู่ขาวให้กลับ
ส�านักเดิม คือวัดป่าแก้ว บ้านชุมพล  
ส่วนข้าพเจ้าได้รบันมินต์จากญาตโิยมทาง
นครเวยีงจนัทร์ ประเทศลาว ให้ไปช่วยงาน 
ฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์อ่อนศรี  
เมือ่เสรจ็งานศพท่านพระอาจารย์อ่อนศร ี
แล ้วก็พากันเดินวิเวกขึ้นไปบนยอด
ภูเขาควาย ของประเทศลาว พักอยู ่
พอประมาณหนึ่งก็ เดินทางกลับมา
ประเทศไทยมาพักวิเวกบ�าเพ็ญภาวนา

ต่อที่ภูวัว พักอยู่จนใกล้จะเข้าพรรษาจึง 
กลบัไปจ�าพรรษาทีด่งหม้อทองเหมอืนเดมิ

เมือ่ออกพรรษาที ่๑๕ แล้ว ข้าพเจ้า
ก็กลับไปนมัสการหลวงปู่ขาว ฟังเทศน์ 
รับการอบรมจากท่านต่อไปตามเคย 
เมื่อใกล้เข้าพรรษาที่ ๑๖ ข้าพเจ้าก็ชวน
ท่านพระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต  
เจ ้าอาวาสวัดถ�้ ากลองเพลป ัจจุบัน  
กลับมาจ�าพรรษาท่ีดงหม้อทองอีก 
ครั้นออกพรรษา ข้าพเจ้าและท่านพระ
อาจารย์บุญเพ็ง กลับไปหาหลวงปู่ขาว
มาฟังเทศน์ฟังโอวาทจากท่านระยะหนึง่ 
ข้าพเจ้าก็กราบนมัสการลาท่านออกไป
วิเวกต่อเพียงผู้เดียว

จนกระทั่งพรรษาที่ ๒๖ นี้ (พ.ศ. 
๒๕๑๑) ข้าพเจ้าได้กลบัมาอยู่จ�าพรรษา
ร่วมกับหลวงปู่ขาวอีกวาระหนึ่ง ตอนนี้
ท่านได้จากวดัป่าแก้ว บ้านชมุพล มาอยู่
ที่วัดถ�้ากลองเพลแล้ว ได้อยู่ปฏิบัติท่าน 
ฟังธรรมเทศนารับการอบรมจากท่าน
โดยใกล้ชิด ในระหว่างกลางพรรษาได้
มีการท�าบุญฉลองอายุของหลวงปู่

ออกพรรษา เสร็จกิจการงานทาง
ถ�า้กลองเพลแล้ว ข้าพเจ้าก็นมัสการลา
หลวงปู่ออกเที่ยววิเวกต่อไป
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ท�าบุญกับพระอรหันต์
ช่วยโยมแม่ได้พ้นทุกข์

หลังจากที่หลวงปู่พวงได้บวชแล้ว (พ.ศ. ๒๔๙๓) 
ท่านได้กราบลาหลวงปู่สลีา อสิสโร ไปอยู่กบัหลวงปู่ขาว  
อนาลโย ที่หวายสะนอย 

วนัหนึง่เมือ่ภาวนาแล้วจติสงบ ปรากฏเหน็โยมแม่
ที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในสภาพทุกข์ยากล�าบาก พักอยู่ 
ในเพงิหมาแหงน เสือ้ผ้าขาดกระรุ่งกระริง่ ตะกร้าหมาก 
ว่างเปล่า หลวงปู่จงึเกิดความสงสยัเพราะลกูกเ็คยบวช
หลายคน แล้วยังเคยท�าบุญให้ทานถวายจังหันถวาย
กฐินอยู่เป็นประจ�าอีกด้วย เมื่อพิจารณาหาสาเหตุ 
จงึรู้ว่าเพราะพระทีโ่ยมแม่ท�าบญุด้วยเป็นผู้ไม่รกัษาศลี
ให้บริสุทธิ์ ทานที่โยมแม่ท�าจึงได้บุญน้อย เมื่อจิตถอน
ออกมาจึงไหว้พระแล้วอธิษฐานว่า เมื่อไปบิณฑบาต 
ขอให้คนใส่หมาก จะได้น�าไปท�าบญุอทุศิให้โยมแม่

พอตอนเช้าไปบณิฑบาต หลวงปู่เดนิเป็นรปูทีส่าม 
มีโยมเอาหมากมาใส่บาตรให้เฉพาะแต่หลวงปู่ ไม่ใส่
ให้รูปท่ีหน่ึงและสอง เมื่อกลับถึงที่พัก ยังไม่ทันได้จัด
อาหารฉัน หลวงปู่รีบน�าห่อหมากไปน้อมถวายหลวง
ปู่ขาว พร้อมกราบเรยีนว่า “ขอโอกาสพ่อแม่ครจูารย์ 
เคี้ยวหมากให้แน อุทิศให้แม่” หลวงปู่ขาวท่านก็รับ
ว่า “อื้อ” แล้วท่านก็น�ามาเคี้ยว

ครัน้ตกกลางคนื หลวงปู่ภาวนาจติสงบ เห็นโยมแม่ 
กินหมากปากแดง หมากพลูล้อมตัวเต็มไปหมด ทั้งยัง 

(ข้อมูลจากหนังสือสุวีโรเถรานุสรณ์)

พระครูวีรธรรมานุยุต
(หลวงปู่พวง สุวีโร)

 วัดป่าปูลูสันติวัฒนา
อ�าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หลวงปู่พวง สวุโีร มรณภาพด้วย
โรคหวัใจ ณ โรงพยาบาลต�ารวจ 
กรุงเทพฯ วันที่ ๒๒ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖



349 

ห้อยย้อยอยู่บนอากาศด้วย ท่านกม็าพจิารณาอกีว่า ท�าอย่างไรโยมแม่ถงึจะมผ้ีานุ่ง 
ผ้าห่ม เมื่อจิตถอนออกมาแล้วก็ไหว้พระแล้วอธิษฐานจิตว่า ขอให้ได้ผ้า วันต่อมา 
ก็มีคนเอาผ้าขาวมาถวายในเวลาที่ไปบิณฑบาต เป็นผ้าฝ้ายดิบทอเอง เมื่อท่าน 
ฉนัภัตตาหารเสรจ็แล้ว กน็�าผ้านัน้ไปซกัแล้วย้อมด้วยหนิสแีดงแล้วน�าไปตาก พอแห้ง 
แล้วก็น�ากลับมาย้อมอีกหลายครั้ง เสร็จแล้วพับผ้าน�าไปวางตรงหน้าหลวงปู่ขาว 
พร้อมกราบเรยีนว่า “ขอโอกาสพ่อแม่ครจูารย์ บงัสกุุลแน อทุศิให้แม่” หลวงปู่ขาว 
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ท่านก็ชักบังสุกุลให้ พอเวลากลางคืนหลวงปู่ก็ภาวนา
เหน็โยมแม่นุ่งผ้าใหม่และยงัมผ้ีาอกีมากมายห้อยย้อย
เตม็ไปหมด แล้วท่านกพ็จิารณาอกีว่าท�าอย่างไรโยมแม่ 
จะมทีีอ่ยู่ ท่านจงึอธษิฐานจติ ขอให้ชาวบ้านมานมินต์
หลวงปู่ไปสวดมนต์ท�าบุญ

 ต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านมานิมนต์หลวงปู่ขาว 
พร้อมทัง้หลวงปู่พวงไปสวดมนต์ เสรจ็พธิกีไ็ด้รบัถวาย 
ปัจจยัมา พอตกเยน็หลวงปู่ขาวกบ็อกกบัพระทกุรปูว่า  
“ปัจจัยที่ได้รับมาอย่าเอาไปซื้ออย่างอื่นเพราะ 
ไม่จ�าเป็น พวกเราที่อยู่นี่ บริขารเครื่องใช้ก็มพีอใช้
กนัอยู่ทกุรปู ให้ท�าตามค�าทีท่่านพวงอธษิฐาน ให้ไป
จ้างเขาเลื่อยไม้ท�ากุฏิและถาน (ส้วม) ให้แม่ท่าน” 
หลวงปู่จงึไปจ้างคนญวนทีอ่�าเภอสว่างแดนดนิมาเลือ่ย
ไม้สร้างกฏุแิละถาน เสรจ็แล้วนมินต์หลวงปู่ขาวรบัเพือ่
อุทิศให้โยมแม่

คราวนีไ้ปภาวนาตอนกลางคนื กลบัไม่เหน็โยมแม่  
บรเิวณทีโ่ยมแม่เคยอยู่กว่็างเปล่า ท่านจงึตามหาโยมแม่ 
อยู่ท้ังคืนจนกระทั่งสว่าง จิตก็ยังไม่ถอน จนได้เวลา
บิณฑบาตแล้ว เพื่อนพระมาเคาะกุฏิเรียก จิตจึงถอน 
ท่านจงึรบีไปบณิฑบาต กลบัมาฉนัเสรจ็แล้วกน็ัง่สมาธิ 
เดนิจงกรม ตามหาโยมแม่ทัง้วนัทัง้คนื จนผ่านไป ๔ วนั 
ท่านอดไม่ได้จึงไปหาหลวงปู่ขาวที่กุฏิ ไปเคาะประตู 
ก๊อกๆๆ หลวงปู่ขาวถามว่า “มาหยัง” (มาท�าไม)  
หลวงปู่พวงกราบเรียนว่า “ขอโอกาสพ่อแม่ครจูารย์ 
หาแม่บ่เห็น” หลวงปู่ขาวท่านบอกว่า “ขึ้นสูงๆ” 
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หลวงปู่พวงจงึกราบลาแล้วไปภาวนาหาต่อ ก�าหนดจติหาบนยอดไม้สงูๆ กไ็ม่พบ  
หาบนยอดเขาสูงๆ ก็ไม่เห็น หาอยู่อีกหลายวันจึงมาคิดทบทวนที่หลวงปู่ขาวบอก
ให้ขึ้นสูงๆ มันคือท่ีไหนกันแน่ หรือจะเป็นสวรรค์ ท่านจึงรวบรวมพลังจิตทั้งหมด 
ทีม่อียู่ตามหาอกีครัง้ จติกว็บูลง ปรากฏเห็นวมิานของโยมแม่บนสวรรค์ เห็นร่างกาย
ที่เป็นทิพย์ของโยมแม่ จึงได้สบายใจว่าโยมแม่ได้ขึ้นสวรรค์พ้นจากทุกข์แล้ว

ครั้นตกเย็นไปกราบหลวงปู่ขาวที่กุฏิ หลวงปู่ขาวก็พูดข้ึนทันทีว่า “บอกให้
ขึ้นสูงๆ นานแล้ว เพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้เหรอ” หลวงปู่พวงกราบเรียนตอบท่านว่า  
“ขอโอกาสพ่อแม่ครจูารย์ ขึน้เมือ่คนืนี”้ หลวงปู่ขาวกพ็ดูเชงิบ่นว่า “เฮ้อ โง่ตาย”

ในพรรษา ๑-๓  หลวงปู่พวงไม่ได้อยู่จ�าพรรษาร่วมกบัหลวงปู่ขาว แต่ท่านยงัคง 
หาโอกาสไปกราบนมัสการและศึกษาธรรมะกับหลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่เสมอๆ 
เพราะสถานที่ที่ท่านจ�าพรรษาอยู่ไม่ไกลกันนัก พอเดินถึงกันได้ในวันเดียว ท่านได้
มีโอกาสอยู่ร่วมจ�าพรรษากับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ดงหม้อทอง จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งตรงกับพรรษาที่ ๕ ของท่าน
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(ข้อมูลจากหนังสือ ๘๖ ปี และ
หนังสืออุบายภาวนา 
หลวงปู่จันทา ถาวโร)

หลวงปู่จันทา ถาวโร 
 วัดป่าเขาน้อย 

อ�าเภอวังทรายพูน จังหวัดพจิิตร

อานิสงส์ผลบุญของการ
อุปัฏฐากพระอรหันต์

หลวงปู่จันทา ถาวโร ก่อนที่จะมาอยู่จ�าพรรษากับ
หลวงปูข่าว อนาลโย ณ วดัถ�า้กลองเพล ท่านเคยพบและ
อยู่ร่วมกับหลวงปู่ขาว และพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ  
และพระอื่นๆ อีก ๗-๘ รูปด้วยกันที่ดงหม้อทอง 
อ.วานรนวิาส (ปัจจบุนัคอื อ.บ้านม่วง) จ.สกลนคร ในฤดแูล้ง 
ก่อนเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังค�าท่านเล่าว่า

“สมัยนั้นอายุสังขารของผมสามสิบกว่าเท่านั้น 
แข็งแรง ไม่อ้วนเหมือนทุกวันนี้ ไปปฏิบัติหลวงปู่ขาว 
ตั้งแต่เดือน ๓ เพ็ญ ตลอดล่วงไปถึงเดือน ๘ เพ็ญ  
คนเดยีวนะ เอาป๊ีบลงไปตกัน�า้ในเหวโน่นขึน้มา มอืสอง
ข้างๆ ละใบนะปี๊บ ขึ้นมาแล้ววิ่งไปใส่กุฏิโน้น วิ่งไปใส่
กฏุนิี ้แล้วกต้็มน�า้ร้อนสรงหลวงปู่ขาว ต้มน�า้ร้อนถวาย
ครูบาอาจารย์ ปฏิบัติพระแก่ไม่ให้เดือดร้อน เรื่องน�า้
ทุกอย่างท�าอยู่เป็นนิจ ปฏิบัติอยู่ ๕ เดือน ท�าด้วยใจ
เลือ่มใสศรทัธา ท�าด้วยความอยาก “ได้บญุ” นัน่แหละ 
พอเดือน ๘ เพ็ญ จะได้ไปจ�าพรรษาอยู่ที่อื่น 

วันจะออกเดนิทางกน็กึในใจ “สาธุ ด้วยบญุกรรม
ทีข้่าพเจ้าปฏบิตัสิมณชพีราหมณ์ผู้ดงีามนีน้ัน้ ขอจง
เป็นเสบียงเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์เถิด”

พอไปถึงวัดโชติการามที่จ�าพรรษาแล้ว นั่งสมาธิ
ตัง้แต่ ๖ โมงเยน็ จติรวมลงไปสว่างกระจ่างแจ้งเหมอืน
กลางวนั เหน็บญุตัง้อยู่ข้างหน้าโน้น บญุข้างหนึง่เหลอืง  

หลวงปู่จันทา ถาวโร มรณภาพ
ด้วยโรคชรา ณ วัดป่าเขาน้อย 
อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้างหน่ึงขาวมน (กลม) งาม เห็นบาปตั้งอยู่ข้างโน้น 
บาปนั้นข้างหนึ่งแดง ข้างหนึ่งด�า นั่นแหละ พอเห็น
อย่างนั้นพระธรรมก็พูดขึ้นในหัวใจว่า “นั่น บุญ-บาป  
บุญให้ผลเป็นสุข บาปให้ผลเป็นทุกข์ ท่านจง
พิจารณาดู ไม่นานบุญก็เข้ามาเลย สวมกายพึ้บ  
เย็นกาย เย็นจิต สบาย นี่แหละผลรายได้ท่ีท่าน 
ได้สะสมมา ๕ เดือน ปฏิบัติหลวงปู่ขาวและสงฆ์ 
ทั้งหลายนั้น” 

จากนั้นก็ให ้ผลเป ็นสุขมาอีกตลอด ๓ ป ีนะ  
ฉันเช้าแล้ว ฉันน�้าเสร็จ คว�่ากาเลย ไม่เอามาขึ้นกุฏิ  
เดินจงกรมวันยังค�่า ท�าความเพียรอย่างนั้น ไม่ร้อน  
ไม่หิว ไม่กระหาย สบาย ถึงวันใหม่ ฉันเช้าจึงได้ฉันน�้า  
น่ันแหละ ความสบายของการให้ทาน เกิดเป็นบญุ ๓ ปี 
นี่แหละ เห็นผลเป็นอย่างนั้น เห็นผลมาเป็นระยะ”

ลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ขาว
จากน้ัน หลวงปู่จันทา ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ร่วม

จ�าพรรษาและได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่
ขาว อนาลโย ณ วัดถ�้ากลองเพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ 
เป็นต้นมา

“ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ขึน้มาถ�า้กลองเพล มหีลวงปู่หลยุ 
จันทสาโร และหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นประธานมา 
ริเริ่มสร้างถ�า้กลองเพลครั้งแรก

ถ�้ากลองเพลเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยใดไม่ทราบ  
ที่นั่นภาวนาดี จะไปนั่งที่ไหนไปอยู ่ที่ไหนก็สบายดี 
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อากาศสดชืน่ สมยันัน้เสอืมนัยงัหลายอยู่  
ช ้างมันก็ยังหลายอยู ่ ค�่ามาเสือร้อง  
ช้างมันก็ร้องมาเป็นฝูงเดินตามป่าเขา
ล�าเนาไพรมานั้นเหมือนป่ามันจะพังนะ

เ ม่ือขึ้ นมาอยู ่ถ�้ ากลองเพลกับ 
ท่านแล้ว ก็เลยถวายตัวเป็นลูกศิษย์ 
ใกล้ชิดให้หลวงปู่ขาวไว้ใจ ไม่มีความ
เก้อเขินในการที่จะแนะน�าพร�่าสอนใน
ข้อวัตรปฏิบัติ

ค�าสอนของหลวงปู่ขาว
เรื่องความเพียรในการ
ปฏิบัติ

“การท�าความเพียรท่ีจะน�าจิต
เขา้สู ่ความสงบเป็นศีล เป็นสมาธิ 
เป็นปัญญา เป็นบุญกุศล เกิดขึ้นนั้น 
ท�าอย่างไร หนกัเบาอย่างไร ขอหลวงปู่ 
จงเมตตาเกล้ากระผมพอใจยอมตัว
เป็นศิษยานุศิษย์ประพฤติปฏิบัติตาม
แล้วโดยไม่หวั่นไหว”
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หลวงปู่ขาวก็ว่า “วิธีการกระท�านั้น เจริญสมถ 
กรรมฐาน เดนิ ยนื นัง่ วปัิสสนากรรมฐาน พิจารณา
ค้นคว้าในร่างกายนี้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้ง 
ประจกัษ์ทกุเมือ่” ท่านกเ็น้นอกีว่า “การทีจ่ะท�าจติให้เกิด 
สมาธ ิผลเกิดขึน้อนัแน่นอนมัน่คงนัน้ ศลีต้องบรสิทุธิ์  
ท�าความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร อันนี้จะน�าจิต
เข้าสู่ความสงบได้เรว็ อย่างช้าเดอืนหนึง่ อย่างกลาง  
๑๕ วัน อย่างเร็ว ๗ วัน เห็นผลนั่นแหละ ถ้าใคร
ท�าความเพียรอดนอนผ่อนอาหารได้ก็จะเป็นไป”

หลวงปู ่ขาวท่านว่าไปอยู ่เชียงใหม่ ๑๔ ปีกับ 
หลวงปู่มัน่ คล้ายๆ กบัไม่ได้นอนหรอก ๑๔ ปีนัน่ เพราะ 
หลวงปู่มัน่ท่านสอนว่า “ท่านขาว...จติมนัหยาบ อวชิชา  
ตัณหา มันเหนียวแน่นปกคลุมหุ้มห่อมาหลายภพ 
หลายชาติแล้วจตินี ้ทนีีต้้องท�าความเพยีรอย่างอกุฤษฏ์ 
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ขาดวรรค ไม่ขาดตอน  
เหมอืนลกูโซ่ไม่ขาดสาย ด้วยการอดนอน ผ่อนอาหาร  
หนักเข้าจิตกับสติปัญญากับกายนี้มันจะเข้ามรรค
สามคัคกีนั แน่นแฟ้นแล้วต่อไปจติมนัก็จะเข้าสู่ความ 
สงบได้ แล้วจงึจะได้แสงสว่างและความรู้และก�าลงั 
ของจิต และจะรู้ฉลาดต่อธรรมทั้งปวงได้ ถ้าท�า 
ความเพยีรอ่อนกย็ากทีจ่ะเป็นไปนะนกับวช” ท่านว่า

วันหนึ่งหลวงปู่ขาวนั่งภาวนาอยู่หงายหลังล้มตึ้ง
ลงไปใส่ฟากเลยนะ พื้นศาลาปูด้วยฟาก พอลุกขึ้นมา
ก็ไปเลย ท่านอาจารย์นู คนร้อยเอ็ด ก็ว่า “ครูบาขาว 
ท�าความเพียร อัตตกิลมถานุโยค ไม่ได้อะไรดอก”  
หลวงปู่ขาวกว่็า “โอ๋...โยคหรอืไม่โยค กต็ามเถอะ ไอ้เจ้า 
ผู้ไม่โยค จงตดิสขุอยู่นัน่เถอะ” 
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นี่ ผู้มีความเพียร ไม่หลงไปตาม 
ค�าพูดของใครทั้งนั้น ๑๔ ปี ท่านได ้
บรรลุอรหันต์พ้นทุกข์เพราะการท�า 
ความเพยีรไม่ลดละทัง้วนัคนืนัน่แหละ  
ทีนี้อาจารย์นูไม่ได้อะไร เพราะท�า 
ความเพียรติดสุขนั่นแหละ

หลวงปู่จันทาได้ถามหลวงปู่ขาวว่า  
“วิธีการที่จะอดนอน ผ่อนอาหาร  
นั้นท�าอย่างไร”

หลวงปู่ก็บอกว่า “ต้องต้ังสัตย์ไว้  
ตั้งสัจจะความจริงใจมั่นลงไปเสมอ  
ไม่หวั่นไหวในชีวิตสังขาร จะเป็น
จะตายก็ไม่ว่า ต้ังสัตย์ไว้ไตรมาส ๓ 
เดือนนี้จะไม่นอน เอา ๓ อิริยาบถ คือ 
เดิน ยืน นั่ง เท่านั้น”

ทีนี้ก็ถามหลวงปู ่ขาวต่อไปอีกว่า 
“การเดิน ยืน นั่ง อดนอน ผ่อนอาหาร 
ท�าอย่างไร อะไรจะเป็นเครื่องแก้
เครือ่งปราบเจ้าถนีมทิธะ จงึจะไม่เผา
ให้เร่าร้อนสัปหงกเกิดขึ้น”

หลวงปู่ก็ว่า “อดข้าว ๒-๓ วัน  
ฉนัครัง้หนึง่ ฉนักป้ั็นไว้เป็นค�าๆ ๑, ๒, 
๓ หยุด ถ้ามันเพลียมากก็ให้ถึง ๕ ค�า  
ก็หยุด ถ้าอดนอนต้องผ่อนอาหาร  
มันจึงจะเป็นเครื่องปราบถีนมิทธะ

ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน
มัวมืดง่วงซึม เปรียบเหมือนน�้าอยู่ใต้
จอกและแหน ถ้าเราไปกวาดจอกและ
แหนออกจงึรู้ว่าน�า้ใสหรอืขุ่น อนันีฉ้นัใด 
ถนีมทิธะ จะเอาตัง้แต่คณุงามความดมีา
ปราบก็ไม่ไหว จะนึกถึงคุณงามความดี
ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 
ก็ไม่ไหว เพราะการนอนเป็นอาหารของ
ธาตุขันธ์ จะออกไปที่แจ้งๆ ลืมตาดูโลก
ฟ้าอากาศสว่างไสวก็ไม่ไหว จะเอาผ้า
ชบุน�า้มาปกศรีษะลูบทาทัว่กายกไ็ม่ไหว 
เพราะเหตุใด เพราะอาหารของกายนี้ 
ทีส่�าคญักค็อื นอน ทีส่องกค็อื กิน สิง่ที่ 
จะปราบได้มีแต่อดนอน ถ้าอดนอนก็
ต้องผ่อนอาหาร

ก็เลยตั้งสัตยาธิษฐานใจมั่นต่อหน้า
ครบูาอาจารย์ทัง้หลาย ไตรมาส ๓ เดอืน
นีจ้ะอดนอน ผ่อนอาหาร ทดลองร่างกาย
และจิตใจดูว่าจะเป็นไปได้ไหม แต่ถ้า 
เจ็บไข ้ได ้ป ่วยหนักๆ ก็จะลดหย่อน
ผ่อนผันให้ตามธาตุขันธ ์ ทีนี้ เมื่อตั้ง
สัตยาธิษฐานแล้วก็ตั้งใจท�าความเพียร 
เดิน ยืน นั่ง ตลอดไตรมาส ๓ เดือน

เดนิจงกรม ก้าวขวาว่า พุทโธ ก้าวซ้าย 
ว่า ธัมโม ก้าวขวาว่า สังโฆ ทางเดนินั้น 
ถ ้าได ้ยาวเป ็นเส ้นๆ ดีมาก แต ่ถ ้า 
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ไม่ได้ก็แล้วแต่สถานที่นั้น แต่หลวงปู่ขาวบอกว่าให้
ไปท�าทางเดินจงกรมไว้หลายแห่ง เดินที่นี่จิตไม่สงบ 
ฟุ้งซ่าน เพราะสถานทีน่ัน้เป็นอปัมงคลไม่ด ีไปเดนิทีอ่ืน่ 
น้ันจิตก็สงบเยือกเย็นดี ดึงดูด พอใจประพฤติปฏิบัติ 
เพราะสถานที่นั้นภูมทิี่อยู่ที่นั่นเป็นสัมมาทิฏฐิ...

เดือนแรก จะเดิน ๑ ชั่วโมง ยืน ๑๐ นาที นั่งก็ต้อง  
๑ ชั่วโมง อันนี้เป็นเกณฑ์ ตั้งสัตย์ไว้ ฝึกให้ได้เสียก่อน
เดือนแรก เมื่อเข้าสู ่ทางเดินจงกรมแล้ว ยกมือขึ้น 
ไหว้ครู “พุทโธ ธัมโม สังโฆ สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้า
จะฝึกจติ บชูาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทางกาย  
ทางวาจา ทางใจ ขอจงให้เป็นไปให้รู้ธรรมเหน็ธรรม
เกิดขึน้” จากนัน้กว็างมอืซ้ายไว้ใต้พกผ้า เอามอืขวาทบั  
นี่ก็หลวงปู่ท่านสอน

ก้าวขวานึก พุทโธ ก้าวซ้ายนึก ธัมโม ก้าวขวานึก 
สังโฆ ไม่ให้เดินเร็ว ไม่ให้เดินช้า เดินพอหมดบาทก้าว
ขาของตัวเอง ไปถึงสุดทางเดินจงกรมทางโน้นแล้วก็
เลี้ยวกลับทางขวา ท�าอย่างนั้น ๓ รอบ รอบที่ ๔ หยุด  
เอาอารมณ์เดียว คือก้าวขวาว่า พุท ก้าวซ้ายว่า โธ 
เท่านั้น เมื่อครบชั่วโมงแล้วก็ยืน ยืนภาวนา ๑๐ นาที 
ยืนหันหน้าสู่ทิศตะวันออก หายใจเข้า พุท ออกว่า โธ 
ผ่อนลมให้ละเอียดเข้านะ เป็นที่สบายของผู้ภาวนา 
ให้มีสติอยู่กับกายสังขาร คือลมหายใจเข้าออกนั้น  
ถ้าหายใจเข้าแรงออกแรง เข้ายาวออกยาว กก็ระทบจติ  
จติกเ็ลยไม่สงบ จะเกิดความฟุ้งซ่าน เมือ่ยนืครบ ๑๐ นาที 
แล้วก็นั่ง
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ถ้าเดนิ ๑ ชัว่โมง นัง่กต้็อง ๑ ชัว่โมง  
ให ้สมดุลกัน ก ่อนนั่ งภาวนาก็ต ้อง 
ไหว้พระย่อๆ ว่า “อรหังฯ สวากขาโตฯ 
สุปฏิปันโนฯ” แล้วก็ว่า “พุทธัง ธัมมัง 
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ถึงทุติฯ ตติฯ  
๓ จบ แล้วก็พอ

นี่ เป ็นวิธีการที่หลวงปู ่ขาวสอน 
ครั้งแรก ไม่ใช่เดาเอานะ การกระท�ามา
นั้นต้องอาศัยครูสอน

หลวงปู่ขาวสอนเรื่อง
โทษของความอยาก

ที น้ีจะเข ้านั่ งสมาธิ  ต ้องช�าระ 
ปล่อยวางความอยาก หลวงปู่ขาวย�า้แล้ว 
ย�้าเลา่เรื่องความอยากนั้น อยากให ้
จิตเป็นสมาธิ อยากรู้ธรรมเห็นธรรม  
ไม่เป็นไป อันน้ีผมได้ประสบพบเหตุ 
เภทร้ายมาแล้วถึง ๒ ครั้ง ในเรื่องโทษ
ของความอยาก

ครั้งที่ ๑ อยู่ที่ถ�้ากลองเพล เดือน ๓  
หนาวๆ นะ ฉันข้าวแล้ว หลวงปู่ขาว 
พอไปภาวนาที่ผาบิ้ง (บริเวณที่สร้าง
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ในปัจจุบัน) 
ไปนั่ ง อยู ่คนละฟากก ้อนหิน ใหญ ่  
๓ โมงเช้า เข้าที่ ก�าหนดเอาความอยาก

บังคับจิตให้จิตรวมลงสู่สงบ ความร้อน
เกิดขึ้นเผากายและจิต ตั้งแต่ ๓ โมงเช้า  
ล่วงไปถึงบ่าย ๓ ผ้าเปียกหมดเพราะ 
เหงือ่มนัไหล เพราะความอยากมนัเผาให้
เร่าร้อน จติไม่สงบจนถงึบ่าย ๓ กอ็อกจาก 
ที่มาหาหลวงปู่ขาว ต�าหมากถวายท่าน

หลวงปู ่ขาวท่านก็รู ้ เพราะท่าน
ส�าเร็จอรหันต์แล้วนะ ไปถงึท่านกพู็ดข้ึน 
ก่อนเลยว่า “ทา (ครบั) ธรรมดาว่าเรานัง่
สมาธิอยากให้จติเป็นไป ให้จติสงบนัน้  
ไม่สงบดอกถ้าเอาความอยากบงัคบั” 
ท่านว่าอย่างนั้นเพราะท่านรู้ เหมือนกับ
ผลักสนุขัลงน�า้ มนัไม่ยอมลงเป็นเดด็ขาด  
อันนี้ฉันใด จงปล่อยวางความอยาก 
อย่าให้มี และปล่อยวางความหึงหวง 
ห่วงอาลัยในร่างกาย กลัวว่าจะเกิด
โรคอย่างโน้นอย่างนี้ ถึงเราไม่ท�า 
ความเพียร มันก็เกิดอยู ่เสมอธาตุ 
ขนัธ์นัน้ เพราะเป็นเรอืนรงัทีอ่ยู่ของโรค  
ไม่ช้าก็เร็ว ไม่น้อยก็มาก” 

นั่นแหละ ท่านให้ปล่อยวางเสมอ 
ท�าใจให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า และน�า้ หรือ
ดิน ธัมมัญญุตา ประกอบเหตุดีแล้ว  
อัตถัญญุตา ผลดีจะเกิดขึ้นสนองให้ได้
รับผลข้างหน้า นี่ข้อส�าคัญ
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ครั้งที่ ๒ นั่งตั้งแต่ ๖ โมงเย็น ไปถึง ๖ ทุ ่ม  
หกชัว่โมงนะ ในฤดหูนาวเดอืน ๑๒ อยู่บนก้อนหินใหญ่ 
เอาความอยากบังคับจิตให้จิตสงบ ก็ไม่สงบ มีแต่ร้อน
กบัร้อน ผ้าเปียกหมดเหงือ่มนัไหล เพราะความอยากนัน้ 
มนัเผากายให้เร่าร้อน นบัตัง้แต่ ๖ โมงเยน็ ไปถงึ ๖ ทุ่ม  
หกชั่วโมง ความเจ็บปวดอะไรไม่มีทั้งนั้น เพราะเอา
ความอยากบังคับจนมันลืมปวดเพราะมันอยากได้ 
ความอยากได้เป็นเหตุท�าให้ลืมปวดลืมเหนื่อยล้า 

นั่นแหละไปถึง ๖ ทุ่มไม่ได้ ก็เลยวางความอยาก 
นั่งเอามือค�า้แก้มสบายเพราะมันหมดแรงแล้ว พอวาง
ความอยาก ท�าใจใหส้บายๆ จิตก็รวมพึ้บเลย ไม่ได้
น่ังสมาธิอะไรนะ ออกจากที่ภาวนาแล้วนั่งชันหัวเข่า 
ข้างเดยีวข้ึน เอาศอกค�า้หวัเข่า มอืค�า้แก้ม นัน่แหละจติ
กร็วมพึบ้ แจ้งซะ (สว่างจ้า) กพ็ดูขึน้มาว่า การท�าความ
เพียรนั้น เอาความอยากมาเป็นเคร่ืองกีดขวางอยู่ 
ข้างหน้าไม่เป็นไป ตายทิง้เสยีเปล่า การท�าความเพียร 
ทุกประโยคต้องปล่อยวางความอยากเสมอ มันจึง
จะเป็นไป เม่ือประกอบเหตพุร้อมแล้ว ผลจะเกิดขึน้ 
สนองอย่างไม่ต้องสงสัย นั่นแหละได้เห็นโทษของ
ความอยากมาแล้วสองครั้ง

หลวงปู่ขาวสอนให้นั่งทับทุกข์
ทีน้ีเมื่อนั่งไปนานเข้า เวทนาขันธ์เกิดขึ้น มึนชา 

ปวดร้อน แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นต่างๆ นานา ที่ขาทับขา
หรือท่ีก้น หรือเหมือนมีแมลงมาไต่ตามหน้าตามตา 
คนัยบุๆ ยบิๆ หลวงปู่ขาวกบ็อกว่า อย่าเพิง่ไปลบูคล�า  
อย่าเพิง่เกา อย่าเพิง่พลกิ ให้นัง่ทบัทกุข์ เอามันจน
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ชนะทกุข์ การท�าความเพยีรมทีกุข์เกิด
ขึ้นเผากาย มันก็เผาจิตด้วย หลวงปู่ 
ว่าอย่างนั้น 

ข้อห้ามส�าหรบันกัภาวนา
หลวงปู่ขาวบอกว่า การท�าความเพียร 

อดนอน ผ่อนอาหารน้ัน ต้องกินน้อย 
นอนน้อย พูดน้อย 

แล้วสิ่งทั้งปวงที่มันผิดในระยะที่ 
ท�าความเพียรนั้นมีอะไรบ้าง หลวงปู่ก็ 
บอกว่า “อย่าเพิ่งเอาหนังสือมาอ่าน 
อย่าเพิ่งท�างาน การงานอะไรน้อยนิด 
ไม่ให้ทั้งนั้น เว้นไว้แต่ข้อวัตร หาฟืน 
ต้มน�า้ร้อน เขน็น�า้ใส่ตุ่ม อนันัน้ไม่เป็นไร  
เป็นกิจวตัร แต่จะไปก่อสร้างอย่างโน้น
อย่างนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไปเรื่องภาวนา  
จะเอาหนงัสอืมาอ่านกผ็ดิ แปลว่าเรา
ส่งจิตออกไปภายนอก อันนั้นผิด ยังมี 
ความสงสัยอยู่ เกิดวิจิกิจฉา หรือ
สีลัพพตปรามาส ลูบๆ คล�าๆ ของ
ภายนอกอยู ่ ถ้าท�าอย่างนั้นจิตก็เลย
ออกนอกไปเสีย ความเพียรนั้นไม่ดี 
ไม่ปลอดภัย เศร้าหมอง การท�าความ
เพียรนั้นต้องเอาอารมณ์เดียว คือ 
พทุโธ ธมัโม สงัโฆ เดนิ ยนื นัง่ เท่านัน้ 
ไม่หวั่นไหว มันจึงจะเป็นไป”

ผลจากการปฏิบัติ
หลังได้รับอุบายจาก
หลวงปู่ขาว

เดือนที่  ๒ ก็เร ่งความเพียรให้
ก้าวหน้าขึน้อกี เดนิ ๒ ชัว่โมง ยนื ๑๕ นาที  
นั่ง ๒ ชั่วโมง เดิน ยืน นั่ง ทั้งวันคืน  
อดนอน ผ่อนอาหาร ท�ากันอยู่อย่างนั้น 
จติกบักายกบัสตกิบัปัญญากร็วมกนัเข้า
มาเป็นมรรคสามัคคี แล้วไม่นานจิตก็
สงบเฉียดๆ มันสุขกายเย็นจิต แสนสุข
แสนสบายในขณะนั้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น
อะไรนะ รู้แต่ว่ามนัสงบ ชือ่เสยีงเรยีงนาม 
อะไรไม่ทราบ เมื่อมันถอนขึ้นมาแล้ว 
ก็ไปศึกษาหลวงปู ่ขาว ท่านก็บอกว่า  
“จิตสงบเฉียดๆ ขั้นขณิกสมาธิ บางที
ก็เกิดขึ้นนาน บางทีก็ไม่นาน”

นั่นแหละ ก็ได้ดื่มรสของความสงบ 
สบาย โอ๋ ผลเป็นอย่างนี ้ทนีีศ้รทัธาเกิดขึน้  
อินทรีย์ ๕ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ 
ปัญญา มนัเกิดขึน้เป็นระยะๆ ในขณะนัน้  
แหม รู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนสภาพจะเอา
แพ้เอาชนะกับกิเลสและธาตุขันธ์ต่อ
ไปให้ได้ จากนั้นก็ ปีติ ๕ เกิดขึ้นอีก  
ขทุทกาปีต ิเกิดข้ึนขนพองสยองเกล้าจน
น�้าตาไหล โอ๊ ร่าเริ่งบันเทิงดี ขณิกาปีติ 
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เกิดขึ้นเป็นระยะเหมือนแสงฟ้าแลบ โอกกันติกาปีติ  
เกิดข้ึนเหมือนคลื่นน�้ากระทบฝั่ง อุพเพงคาปีติ  
เกิดข้ึนคล้ายๆ กับจะหอบกายเหาะฟ้าได้ แหม  
มันสบาย ผรณาปีติ เกิดขึ้นซึมซาบทั่วกายและจิต 
ร่าเริง บันเทิงดี แสงสว่างเกิดขึ้นออกหน้าออกตา  
สว่างจ้าทีเดียวนะแต่ไม่มากเท่าใด 

เมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ไปศึกษาหลวงปู่ขาวอีก ท่าน
ก็ว่า “ปีติเกิดขึ้น แสงสว่างนั้นก็เป็นแสงบารมีธรรม 
ให้น้อมเอาปีตแิละแสงสว่างนัน้มาเป็นก�าลังของจติ” 
ก็ท�าอยู่อย่างนั้นเป็นเดือน ก็ได้รับผลเพียงแค่นั้น คือ 
ขณิกสมาธิ

เดือนท่ี ๓ ก็เร่งความเพียรก้าวหน้าอีก เดิน ๓ 
ชั่วโมง ยืน ๒๐ นาที นั่ง ๓ ชั่วโมง เร่งกันอยู่อย่างนั้น 
ทัง้วนัทัง้คนื จติกส็งบบ่อยๆ แต่กไ็ด้แค่ขณิกสมาธเิท่านัน้  
ไม่ก้าวหน้าไปไหน จวนจะออกพรรษาแล้ว ยังอีกราว  
๑๐ วนั กเ็ลยไปศกึษาหลวงปู่ขาว ท่านกว่็า “อนิทรย์ีอ่อน  
บารมีธรรมก็อ่อน มันก็ไม่ก้าวหน้า เอ้า ทีนี้ต้อง
ฝึกอย่างอุกฤษฏ์ เป็นปรมัตถบารมี คือนั่งคืนยันรุ่ง  
อย่ากระดุกกระดิก อย่าพลิกไหว เอาให้ชนะทุกข์ 
เป็นการสร้างอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมให้แก่ขึ้น”

เอ้า ตัง้สตัย์พ้ึบเลย เข้าทีน่ัง่ ทนีีม้นักป็วดเกิดขึน้ที่
ขาทบัขา ปวดทีก้่น ความปวดมนัเผาขึน้ทัว่กายเหมอืน
มนัจะพงัทิง้นัน่แหละ กท็นทกุข์อยู่อย่างนัน้ ไม่หวัน่ไหว 
ความสงบกไ็ม่เกิดขึน้ ท�าความเพยีรคัว่แห้งเอาเลยนะ  
เอาตายว่า ชนะกันได้คืนยันรุ่ง พอแจ้งเป็นวันใหม่ 
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มนักไ็ม่มอีะไร จากนัน้ก็ลุกข้ึนยนืแล้วก็เดนิ  
เดินแล้วก็ยืน ยืนแล้วก็น่ังอีก เข้าท่ีพับ 
จิตสงบพับ ขั้นขณิกสมาธิ สงบเฉียดๆ  
เย็นกาย เ ย็นจิต ไม ่นานก็ดับป ั๊บ  
ดับไปเลย พอจิตดับปั๊บ สมาธิดับ ทีน้ี
จิตกับกายรวมมรรคสามัคคีกันแล้ว  
จิตก็วางพุทโธ จิตก็วางกาย วางเวทนา 
วางขนัธ์ รวมสู่ภวงัคภพอนัแน่นแฟ้น คอื
อปุจารสมาธ ิลงไปนัน้ เรว็หรอืช้า สตกิบั 
จิตนั้นติดตามกันทันอยู่ ลงไปถึงฐาน 
ขัน้นัน้แล้ว ทนีีก้พ็ดูขึน้มาว่า “นตัถ ิสนัติ 
ปะรัง สุขัง” ความสุขอ่ืนเสมอด้วยจิต
สงบไม่มี นี่เป็นผลรายได้จากการเจริญ
สมถกรรมฐาน เดิน ยืน นั่ง แต่แล้วก็พูด 
ขึ้นมาอีกว่า “อย่าติดสุข ความสุขนั้น
เป็นเครือ่งปิดทกุข์ ไม่เหน็ทกุข์ ไม่เหน็
ธรรม ไม่เห็นตน” 

เมื่อมาถึงข้ันนี้ หลวงปู ่ขาวก็ว ่า 
“ให้พจิารณาสจัจะของจรงิทัง้ ๔ คอื ชาติ  
ความเกิดเป็นทกุข์ ชรา ความแก่เป็นทกุข์  
พยาธิ ความปวดไข้เป็นทุกข์ มรณะ  
ความตายเป็นทกุข์ ทกุข์จนตาย นีแ่หละ 
เป็นเครื่องแก้ติดสุขในสมาธิ”

จติกเ็ลยขงึขงัตงึตงัขึน้ โอ้ แม่นจรงิๆ  
เราจะมานั่งซบเซาเหงาอยู ่ติดสุขใน
สมาธิก็ไม่มีความส�าคัญมั่นหมายอะไร 

ก็เลยเร่งพิจารณาเกิดทุกข์ แก่ทุกข์  
เจ็บทุกข์ ตายทุกข์ อนุโลม ปฏิโลม  
เดินหน้า ถอยหลัง อยู่อย่างนั้นจนถึง
สภาพตาย เรามาอยู่กับของตาย ตาย
แล้วก็เปื่อยเน่าไม่มีอะไร เหลือแต่ร่าง
กระดูก ก�าหนดเอาไฟเผา พ้ึบ ไม่ได้ 
เพราะอินทรีย์อ่อน บารมีธรรมอ่อน  
กเ็พ่งต่อไป เพ่งนานเข้าๆ กเ็ลยสาบสญู
เป็นระยะ ร่างกระดูกนั้นหมดเข้าๆ ผล
สดุท้ายกห็มดสาบสญู ว่างพึบ้ ไม่มอีะไร

ทีนี้จิตก็เห็นว่าเรามาอยู ่กับของ 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ของแก่  
เจ็บ ตาย  สาบสูญ เปื่อยเน่า ไม่มีอะไร  
หมดเพียงแค่นั้น จิตก็เลยยึดดาบเพชร 
คือ สติปัญญา ถอนอาสวะ คือ สังโยชน์ 
๓ สังโยชน์ ๕ สังโยชน์ ๑๐ ก็แล้วแต่ 
จะถอนได้ท�าลายได้ตามบญุพาวาสนาส่ง  
เมือ่ถอนขาดจากใจแล้ว จตินัน้เปลีย่น
จากสภาพเดมิ สภาพทีม่ดืมนอนธการ
ไม่รู ้เท่าสังขาร ให้เกิดรูปนามตาม
ยถากรรมท�าไว้ให้ผลมาเป็นจิตที่มี
สภาพมัน่คง ถาวร เบกิบานส�าราญใจ  
นั่นแหละจิตก็เลยตั้งมั่นเชื่อมั่นใน 
คุณแก้วทั้ง ๓ ประการ คือ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ และเช่ือมั่นใน 
กรรมดี กรรมชั่ว ไม่หวั่นไหว
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พอออกพรรษาแล้วรู้สึกว่าใจนั้นมันเปลี่ยนจาก
สภาพเดิมมาเป็นสภาพที่มั่นคงถาวรในการเจริญ
สมถ-วิปัสสนาธรรมตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ไม่ละลด ก็ได้รับผล คือความสงบสุข เยือกเย็น สบาย 
เป็นอาหารของใจ เป็นของดเีลศิประเสรฐิแท้ เป็นนสิยั 
เป็นปัจจัย มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหว ทุกวันคืน ยืน เดิน 
นั่ง ท�าอยู่อย่างนั้นตลอดไตรมาส ๓ เดือน ถึง ๕ ปีนะ 
ไม่ใช่ท�าครั้งเดียว ท�าถึง ๕ ปี ปีที่ ๕ ท�าถึง ๗ เดือน  
จึงพัก ท�าไมไม่ตาย ไม่ตายดอก ผู้ท�าความเพียรเป็น 
คนไม่ตาย ผู้ไม่ท�าความเพยีรเป็นคนตาย ตายจากมรรค 
จากผลอันวิเศษ เกิดมีแล้วก็ไม่ท�าความเพียร ก็ไม่ได้
รับผลนั้นแล

เจ้าคุณมหาไขส�าเร็จพระอรหันต์
ด้วยโอวาทจากหลวงปู่ขาว

เจ้าคุณมหาไข ติสฺสทตฺโต เป็นมหาเปรียญ ๖ 
ประโยค อยู่วัดมหาชัย อ�าเภอหนองบัวล�าภู (ปัจจุบัน
เป็นจังหวัด) แก่กว่าหลวงปู่หลุย หลวงปู่ขาว เรียน
จบแล้วได้เป็นเจ้าคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรและส�าคัญว่า 
จบเพียงแค่นั้นในการเจริญธรรม

กาลต่อมา สมัยนั้นมีผีใหญ่ตัวหนึ่งอยู่วัดมหาชัย 
มันก็ไปก�าคอก�าเอวจะฆ่าทิ้ง ผีมันก�าคอแน่นเข้าๆ  
จนจะตาย ถ้าไม่ไปภาวนามันจะเอาให้ตาย จึงยอมไป 
ไปไหนเล่า คิดดูก่อน ตกลงใจว่าไปถ�้ากลองเพล
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พอตื่นเช้าเตรียมของออกเดินทาง
ไปเลย ไม่บอกใคร ไปแล้วก็ไปมอบตัว
ให้หลวงปู่หลุย หลวงปู่ขาว สอนในด้าน
สมถวิปัสสนา เพราะรู้แต่ต�ารา แต่การ
ปฏิบัตินั้นท�าอย่างไรไม่รู้ หลวงปู่ขาว 
ก็เลยใช้ให้พาไปภาวนาที่ผาบิ้ง ไม่มีกุฏิ  
มีก็หลังน้อยๆ ค้างอยู่บนก้อนหิน ไม่มี 
ใครไปอยู่ ท่านว่าคืนนี้จะไม่นอน ท่านก็ 
เจริญในคืนนั้น ท่านเร่งรัดพัฒนาจน
จิตรวมใหญ่ ลงถึงฐานอุปจารสมาธิ 
อนัแน่นแฟ้น เสรจ็แล้วท่านกเ็ดนิวปัิสสนา  
ค้นคว้าในกายน้ี จนกระทั่งได้บรรลุ 
เอกพีชีภิกขุในคืนนั้น

ท่านบอกว่า “ผมเพิ่งได้บวชวันนี้
คืนนี้ในศาสนาพุทธ บวชเป็นพระถึง
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ในคนืนี้  
เพราะจติได้บรรลธุรรมตดัสงัโยชน์ ๓  
ขาดจากใจ แต่ก่อนโน้นบวชกเ็ป็นโมฆะ  
ถงึได้เปรยีญ ๖ กเ็ป็นโมฆะ ๔๗ พรรษา  
ก็เป็นโมฆะ อะไรก็เป็นโมฆะทั้งนั้น  
ไม่ได้อะไร เมือ่มาภาวนาปฏิบตัคินืเดยีว
เท่านั้น ตัดสังโยชน์ ๓ ขาดจากใจได้ 
บรรลุพระโสดาปัตติผล เอกพีชีภิกขุ  
ท่านบอกว่ารู ้ด้วยตนเอง ปัจจัตตัง  
เห็นแจ ้ง ท ่านก็ เลยปฏิญาณตน 
ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ไม ่หวั่นไหวแล้ว ข ้าพเจ ้าเป ็นคน 
ไม่ตายแล้ว” ท่านว่าอย่างนั้น

ต่อมาในฤดูแล้งปีนั้น ท่านก็ป่วย
หนักข้ึน เป็นโรคตับ ไต เป็นมะเร็ง  
ไปหาหมอ เขาบอกไม่ไหวแล้ว จะสิน้ลม
โดยเร็ว ให้กลับบ้าน สั่งให้หลวงปู่ขาว 
ลงไปเตรียมทางบอกทางให้

หลวงปู่ขาวก็ไปว่า “ตั้งใจดีๆ นะ 
อารมณ์อดตี อนาคต ปล่อยวางให้หมด 
เอาปัจจบุนัธรรม พจิารณาทกุข์ทกุลม
หายใจเข้าออก เกิดกท็กุข์ ตัง้อยู่ดบัไป
กท็กุข์ มแีต่ทกุข์เท่านัน้ในโลกทัง้สาม 
นอกจากทุกข์ไปแล้วไม่มี นั่นแหละ  
มสีตปัิญญาก�ากับจติให้รู้ทุกข์อย่างนัน้  
มันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายภพชาติ
สงัขาร เม่ือจะสิน้ลมนัน้ จติมันจะรือ้ถอน 
เครือ่งร้อยรดั อวชิชา ตณัหา สงัโยชน์ 
ป ัจจัย ให ้หมดเสียสิ้นในขณะนั้น  
พระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาล
โน้น ท่านก็ได้ส�าเร็จอรหันต์ในขณะที่
เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาก ได้ส�าเร็จอรหันต์ 
ในระยะทีจ่ะสิน้ลมหายใจก็นบัไม่ถ้วน”  
หลวงปู่ขาวให้โอวาทบอกแนวทางแล้ว
ท่านกก็ลบัวดั คนืนัน้หลวงปู่ขาวไม่นอนนะ  
ภาวนาเพ่งดู ช่วยอยู่ 
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ท่านกต็ัง้ใจภาวนา เมือ่จะสิน้ลม ปัญญาเกิดขึน้เหน็
พร้อมว่า “เรามาอยู่กับกองทุกข์ ดับขันธ์ไปก็ทุกข์  
ไปโลกหน้าก็ทุกข์ มาแต่ก่อนก็ทุกข์” ท่านก็เลย 
ปล่อยวางสังโยชน์ปัจจัย ๑๐ หมดสิ้นกิเลสในระยะนั้น 
พอส้ินกิเลสพึ้บ ก็รู้แจ้งว่าสิ้น พอดีก็สิ้นลม นั่นแหละ 
ได้ส�าเร็จอรหันต์ในคืนนั้น

หลวงปู่ขาวว่า “พวกปรยิตั ิโดยมากท�าให้อนิทรย์ี
อ่อน บารมีธรรมอ่อน ศึกษาเล่าเรียนได้ส�าเร็จ 
เปรียญ ๙ ก็ดี แล้วก็ไม่ปฏิบัติ บุญพาวาสนาส่งให้
แล้วก็ไม่เอา ลาภกับยศ เจ้าฟ้าเจ้าคุณ และก็วิชา
ความรู้นั้นก็เปรียบเหมือนศิลาทับหญ้า หญ้านั้นก็
งอกเงยไม่ได้ มีแต่เหี่ยวแห้งเฉาตายเท่านั้น อันนี้
ฉนัใด พวกเรยีนปรยิตัแิต่ไม่ปฏบิตักิฉ็นันัน้” ท่านว่า 
เป็นอย่างนั้นหมด

เจ้ายอดอกตัญญู
ผม (หลวงปู่จนัทา) อยู่กบัหลวงปู่ขาวนะ ไปปฏิบตัิ 

ท่านตอนเช้า ท่านบอกว่า “อันนี้แหละ เจ้ายอด
อกตญัญ”ู ท่านว่าอย่างนัน้ ผมกย็งัไม่รู้ พดูแล้วพดูเล่า 

ผมก็เลยถามว่า “ใคร หลวงปู่ ที่เป็นเจ้ายอด
อกตัญญู ผมหรือเปล่า” 

หลวงปู่ขาวกว่็า “อยากรู้ ไปภาวนาด ูคนอืน่หรอื
เราก็ภาวนาไป”
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ผมก็ตั้งใจภาวนา อดนอน ผ่อน
อาหาร ตลอดไตรมาส ๓ เดือน ปีที่จะรู้ 
นัน้เป็นที ่๕ นะ ท�าอยู ่๕ เดอืน เดอืนแรก 
ก็ยังไม่รู้ เดือน ๒ เดือน ๓ จึงรู้ ผู้รู้พูด
ขึ้นมาเองนะ “โอ๋ เจ้ายอดอกตัญญ ู
ที่หลวงปู่ขาวพูดวันนั้นก็ได้แก่ กาย  
น่ีแหละ เจ้ากายนีเ่ป็นเจ้ายอดอกตญัญู 
ไม่รู้บุญคุณของใครทั้งนั้น จะเป็นผู้ดี
มีหน้า ทุกข์จนค่นแค้นแสนกันดาร 
ทั่วหน้า จะถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู 
ปูเสื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งวันคืนแล้ว  
ก็เป็นคนอกตญัญอูย่างนัน้ ไม่มเีวทติา
ธรรมตอบแทนแม้แต่นิดหนึ่ง มีแต่น�า
ของที่ชั่วช้าลามก เนื้อเห่ียวหนังเป็น
เกลียวมาให้ ผมหงอก แก้มตอบ ฟันหกั  
มาให้ ทุกอย่างน�าแต่ของที่ไม่ดีมาให้
มากระแทกแดกดนัให้เจบ็ปวดร้าวไป
ทั่วกาย เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บตา เจ็บหู 
น�าแต่ของไม่ดมีาให้ท�าลายอยู่เป็นนจิ 
ถึงเราจะให้สุขอยู่ทั้งวันคืน แต่แล้ว
เขาก็ไม่ดีทั้งนั้น ไม่มีความปราณีหาย
โกรธยกโทษใครแม้แต่นดิหนึง่ทัง้นัน้”

นี่แหละ จงรู้มายาสาไถย์ของเจ้า
ยอดอกตัญญู นักปราชญ์ท่านผู้รู้ คือ 
หลวงปู ่ขาว ท่านรู ้แล้ว ท่านได้แล้ว  
ท่านจงึมาพดูเป็นปัญหาสอนเราคอืคนโง่

ปริศนาธรรม
ของหลวงปู่ขาว

ผม (หลวงปู่จันทา) อยู่กับครูบา
อาจารย์ คอืหลวงปู่ขาว ท่านสอนอย่างไร 
กป็ระพฤตอิย่างนัน้ ท่านว่าบาปกบ็าปจรงิ  
จงละ ท่านว่าบุญก็บุญจริง ก็ประพฤติ
ปฏิบัติ ท ่านสอนไม่ให้ห ่วงใยอาลัย
ในชีวิตสั งขาร อย ่าพึ งยึดถือมาก 
เกินไปนะ จะเป็นเคร่ืองผูกมัดให้หลง
ในภพชาติสังขาร ยึดถือเพียงแต่ว่าเป็น
ปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วคราว ร่างกายนี้
เป็นโรงงานใหญ่ เราคือใจเป็นเจ้าของ 
ส�าหรับที่จะท�างานหาผลรายได ้ คือ 
บญุกศุล มรรคผล ธรรมอนัวเิศษเกิดขึน้
จากโรงงานใหญ่นี้ทั้งนั้น

๑. ใฝ่ร้อนจะนอนเย็น ใฝ่เย็นจะ
เขญ็ร้อน ภายหลงัจะดิน้ตาย ท่านสอน
บ่อยนะ ก็พิจารณาปัญหานี้ว่า 

ใฝ่ร้อนจะนอนเยน็ ให้รบีประพฤติ
ปฏิบัติท�า คุณงามความดี  อดนอน  
ผ่อนอาหาร เผากิเลสให้เร่าร้อนทัง้วนัคนื  
ไม่หวัน่ไหวต่อร้อนหนาวและหิวกระหาย

ทีนี้เมื่อจิตสงบลงไปได้ ขณิกะ ก็ดี 
อุปจาระ ก็ดีนะ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร
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ก็ดี ก็นอนเย็นสบาย หิวโหยกระหายก็ไม่มีก็นอนเย็น
สบายดี เมื่อความตายมาถึงก็นอนเย็น เย็นใจ แม้กาย
มันจะร้อนก็เรื่องของกาย แต่ใจนั้นมันเย็น ใจเย็นอยู่
กับพุทโธ ธัมโม สังโฆ อยู่กับคุณงามความดีที่ได้ท�าไว้ 
นั่นแหละ จึงเรียกว ่า จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ  
ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตฝึกฝนอบรมได้ดีแล้ว สุคติเป็นที่ไป
เบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัย

ใฝ่เย็นจะเข็ญร้อน ภายหลังจะด้ินตาย เป็นผู้
ประมาทอยู่นะ ประมาทไม่เร่งท�าความเพียร ผัดวัน
ปันเวลาอยู่เสมอ ฉะนั้น เมื่อไฟร้อนมาถึงภายหลัง 
จะดิ้นตาย คือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงจะดิ้นตาย 
หรือเหตุเภทร้ายเกิดขึ้นเผชิญหน้า มีเรื่องราวต่างๆ 
เกิดขึ้น ก็จะดิ้นตาย ไม่มีสติปัญญาแก้ตนออกจากของ
ชั่วช้าลามกได้ นั่นแหละจะดิ้นตาย

ฟังธรรมะบทบาทนีแ้ล้วกพ็อใจ ตัง้ใจท�าความเพยีร 
อยู่เป็นนจิ นีเ่ป็นธรรมะทีห่ลวงปู่ขาวท่านสอนอยู่เป็นนจิ

๒. รีบพายเรือ ตะวันจะสาย ตลาดจะวาย 
สายบัวจะเน่า 

รบีพายเรอืแม่ รบีพายเรอืพ่อ ตะวนัจะสาย ตลาด
จะวาย สายบัวจะเน่า รีบพายเรือ ท่านพูดเพียงแค่นั้น 
ท่านก็ไม่แปลให้ฟัง ทีนี้ก็มาท�าความเพียร เมื่อจิตรวม
ลงไปนั้นถึงอุปจารธรรมแล้ว ตั้งมั่น ก็ก�าหนดถามผู้รู้ 
คือใจนั่นแหละ
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รีบพายเรอื ได้แก่อะไร ตะวนัจะสาย  
ได้แก่อะไร ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า 
ได้แก่อะไร พระธรรมพูดขึ้นท่ีหัวใจว่า  
รบีพายเรอื คอืรบีเดนิจงกรม เดนิภาวนา  
ยืนภาวนา นั่งภาวนา อดนอนผ่อน
อาหาร พิจารณาธาตุขันธ์น ้อมลงสู ่
ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์ทุกเมื่อ  
จิตจะรวมลงสู ่ภวังคภพอันแน่นแฟ้น
แล้วเหน็ของจรงิ อะไรบ้างอยู่ในตลาดนี้  
ร่างกายน้ีเปรียบเหมอืนตลาด มทีกุอย่าง 
ทุกประการ รีบขายของ รีบรื้อถอนของ
ออกจากใจ คอืกิเลส เมือ่เกบ็เอาได้แล้ว 
เป็นผู้ขายของขาด ถึงไม่หมดก็แปลว่า
ขาด นั่นแหละรีบพายเรือ

ตะวันจะสาย คือมันจะแก่ รีบท�า 
คณุงามความด ีร่างกายนีม้นัจะแก่ ตลาด
จะวาย สายบวัจะเน่า กค็อืตาย ร่างกาย
เปรียบเสมือนสายบัว วาย คือตาย  
สายบัวมันก็ เน ่า เป ื่อยเน ่าเท ่านั้น  
เมื่อถึงสภาพเปื่อยเน่าแล้วก็ไม่มีอะไร
เป็นของๆ เราแท้

นี่แหละปัญหาธรรมะของจริงที่ 
นักปราชญ์ท่านสอน คอืหลวงปู่ขาว ผมจ�า
ได้แล้วก็เร่งท�าความดีอยา่งน้ันไม่ลดละ  
ก็สบายนั่นแหละ

๓. บ้านใกล้ครั่ง ย้อมครั่งไม่แดง 
นอนตะแคงผิงแดดไม่อุ่น สวดจุ้มกุ้ม
มืองุ่มไม่ถึง นี่ท่านก็พูดบ่อย 

“แปลว่าอะไรหลวงปู่” 

“ไปภาวนาแปลเอา แปลให้รู้แล้ว 
มั น ขี้ เ กี ย จขี้ ค ร ้า นท� า ความ เพี ย ร  
มันไม่สิ้นสงสัย”

ผมกเ็ร่งความเพยีรอย่างนัน้ อดนอน 
ผ่อนอาหาร จิตรวมลงสู่ขณิกสมาธิได้ 
เย็นกาย เย็นจิต จิตลหุตา จิตเบา กาย
ลหุตา กายเบา อันนี้เป็นผลรายได้จาก
การเจรญิความเพียร โอ๋ การเจรญิธรรม 
ผู้ประกอบให้ทกุข์เกิดขึน้ นีจ่ะเป็นผู้เหน็ 
ธรรมได ้ ผู ้ใดท�าความเพียรติดสุข  
ไม่เห็นธรรมนะ ผู้ใดท�าความเพียรเอา
ทุกข์เป็นอารมณ์ของสติ เป็นอารมณ์
ของใจ เผากิเลสให้ใจเร่าร้อนอย่างนั้น
จะเหน็ความเป็นไปในธรรมทัง้หลายนัน้ 
ก็เลยก�าหนดถามผู้รู้คือใจ

บ้านใกล้ครัง่ ย้อมครัง่ไม่แดง ได้แก่ 
อะไร ได้แก่ เราเป็นชาวพุทธถือศาสนา
พุทธ แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพุทธ  
ถอืเฉยๆ แต่ไม่ยอมประพฤตปิฏิบตัติาม  
กเ็ลยไม่รู้ธรรมเหน็ธรรม ไม่เป็นไป จติก็ 
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ไม่ได้บรรลุธรรม ไม่ได้ดืม่รสของความสงบ พระโสดาปัตตผิล  
พระสกิทาคามีผล พระอนาคามีผล พระอรหันต์ ไม่มีไม่
เกิดขึน้ มแีต่กิเลสเผาใจให้เร่าร้อน อนันีเ้รยีกว่า ย้อมครัง่
ไม่แดง

นอนตะแคงผิงแดดไม่อุ่น นี่ได้แก่ ผู้ขี้เกียจขี้คร้าน
สะสมคณุงามความดใีส่ตนไว้ ไม่เจรญิธรรม เมือ่ความเจบ็ไข้ 
ได้ป่วยมาถึง ความตายมาถึงแล้ว หาความสุขอะไรไม่มี  
มแีต่ความเร่าร้อนเกิดขึน้ เผากายเผาจติให้เร่าร้อนทัง้วนัคนื  
ได้ชือ่ว่า นอนตะแคงผงิแดดไม่อุ่น จะนอนผงิแดดมนักไ็ม่อุ่น  
มีข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองจุเมฆ มันก็ไม่มา 
ช่วยเหลือให้อบอุ ่นได้ มีแต่เร่าร้อน กระวนกระวาย  
หิวกระหายอย่างนั้น

สวดจุ้มกุ้มมืองุ่มไม่ถึง ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
ทางฝ่ายโลก เขาได้เป็นนายร้อย นายพนั นายพล ข้าหลวง 
นายอ�าเภอ ตลอดจนนายกรัฐมนตรี ผู้น�าของชาติ ประมุข
ของชาติ เขาได้กัน เราก็ไม่ได้ เพราะบุญน้อยวาสนาน้อย
พลอยร�าคาญ เล่าเรียนแล้วก็ไม่ได้ ทางฝ่ายธรรม เขาได้
เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ตลอดจนสังฆราช ประมุขของศาสนา 
อยากได้แล้วกไ็ม่ได้ ทนีีท้างฝ่ายธรรมเข้าไปอกี พระโสดา-
ปัตตผิล พระสกิทาคามผีล พระอนาคามผีล พระอรหัตตผล  
ก็ไม่ได้ไม่ถึง นั่นเพราะเหตุใด เพราะความขี้เกียจขี้คร้าน 
ไม่สะสมบุญกุศลใส่ตนไว้ ไม่รีบเร่งบ�าเพ็ญอินทรีย์ธรรม
ให้แก่ ไม่บ�าเพ็ญบารมธีรรมให้เกิดมขีึน้ในตน เป็นผู้ตดิสขุ 
ลืมตน ประมาท ท่องเที่ยวเกิดดับภพน้อยภพใหญ่ โอ๊ย  
เขาผู้หมัน่ขยนันัน้ เขาได้กนัสนัน่หวัน่ไหว เรากไ็ม่ได้ เพราะ
เราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้าน ขี้เซาเหงานอน ครูบาอาจารย์
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ท่านแนะน�าพร�า่สอนอย่างไรกไ็ม่ยอมท�า  
ท�าได้แต่ความชั่ว น่ันแหละ ความชั่ว
ท�าได้แต่ความดีท�าไม่ได้ ผลสุดท้าย 
ก็อับอายขายหน้า เอาแต่ความชั่วอวด
เขาทั้งนั้น ไม่ดี

ปฏปิทาท่ีได้จากหลวงปูข่าว
การขอขมาวันเข้าพรรษา

วันเข ้าพรรษาอย ่างวันนี้แหละ  
ให้พากนัขอขมาโทษซึง่กนัและกนั แล้วก็ 
ต่างองค์ก็ต ่างอโหสิให้ซึ่งกันและกัน 
ไม่ให้โทษไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อ
ว่าการเจริญสมณธรรมนั้นจะน�ามาซึ่ง
ความเจริญ ไม่ขัดข้อง อันนี้ข้อส�าคัญ

ฉะนั้น ผมเองอยู่กับหลวงปู ่ขาว
หลายปี ทนีีห้ลวงปู่ขาวพาให้ท�าวตัรหมด
นั่นแหละ ท�าไปตลอดจนสุดปลายแถว  
เมื่อมาอยู่ที่นี่ (วัดป่าเขาน้อย) ผมกับ
หลวงปู่อ�่าปรึกษากัน พระเณรมันหลาย
จะท�าอย่างไร ก็เห็นพร้อมกันแล้วว่า
ท�าวัตรต้ังแต่พระเถระผู้ใหญ่แล้วก็พอ 
พระผู้น้อยก็ให้นึกในใจเอาก็ดี นึกว่า
อโหสซิึง่กนัและกนั ไม่จองเวรจองกรรม
ซึ่งกันและกันก็ได้ 

การไหว้พระสวดมนต์

ทีนี้ไหว้พระสวดมนต์ ท�าวัตรเย็น 
ทั้งพระใหม่และเก ่าก็ดี ให ้เลิกเสีย  
ไม่ให้ท�าอีกต่อไป มันจะไปกีดขวางกัน 
นั่ นแหละ เวลาเย็นคนหนึ่ งอยาก 
เดินจงกรม อีกคนหนึ่งก็มาชัดชวนไป 
ไหว ้พระท�าวัตร มันก็ไม ่เรียบร ้อย  
มันขัดข้อง

ฉะนั้น ผมเองอยู่กับหลวงปู่ขาวนะ 
เริม่แรกไม่มไีหว้พระสวดมนต์ ผมกถ็าม
คนืไปว่า “หลวงปู่มัน่ท�าอย่างไร” ท่านก็ 
บอกว่า “ท�าวตัรเช้า ท�าวตัรเยน็ ท�าเอา
ใครเอามัน ต่างคนก็ต่างตั้งใจมาบวช
แล้วมาสะสมบญุ นัน่แหละ ท�าเอาเลย 
เช้า เย็น อยากได้มากก็ท�ามาก อยาก
ได้น้อยก็ท�านอ้ย” นี่หลวงปู ่มั่นสอน 
หลวงปู ่ขาว ผมอยู ่กับหลวงปู ่ขาวก็
ไม่มีการท�าวัตรเช้า วัตรเย็น นั่นแหละ  
ท�าเอาใครเอามัน นี่ข้อส�าคัญ

รกัษาสมบตัขิองพระพทุธเจ้า
และครูบาอาจารย์

เมื่อฉันเช้าเสร็จแล้ว ผมปฏิบัติ
หลวงปู่ขาวนะ ผมฉันเร็วนะ ฉันไม่มาก  
พอเสร็จแล้วรีบล้างบาตรของตัวเอง
เสร็จแล้วเช็ดให้เรียบร้อย เก็บไว้ที่
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เหมาะสม แล้วกร็บีไปรอปฏบิตัหิลวงปู่ขาว ต�าหมาก หรอื 
ล้างบาตรล้างกระโถนให้ทุกอย่าง ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ  
ท�าอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันคืน นี่แหละการท�าความเพียร

ทนีีห้ลวงปู่ขาวอยู่ถ�า้กลองเพล ฉันเช้าแล้วฝึกสอนผมนะ  
พาไปท�าความเพยีร ไปทีผ่าบิง้ ทีแ่จ้งๆ นะ ไปแล้ว ท่านเอา 
ผ้าอาบน�า้คลุมหัวเท่านั้นแหละ พาเดินจงกรมแข่งแดดนะ 
ผมเห็นท่านท�า ผมก็ท�าด้วย นี่แปลว่าท่านสอน ผมว่า

“ขอโอกาสหลวงปู่ เดนิจงกรมแข่งแดดมนัไม่ร้อนหรอื”

“โอ๊ย มนัจะร้อนอย่างไร ถอืร้อนถอืหนาวมนัได้หรอื 
อัพโภกาสิกังคะ เดินจงกรมอยู่ที่แจ้งๆ หรืออยู่ที่แจ้งๆ  
นั่นแหละ เราก็เจริญรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าและ
ครูบาอาจารย์ท่านผู้ดีทั้งหลายไว้ ท่านท�าอย่างนี้” 

หลวงปู ่มั่นไปอยู ่บางแห่งไม ่มีร ่มไม ้ ท ่านก็เอา 
ผ้าอาบน�า้คลุมหัวเดินที่แจ้งๆ นั่นแหละ ท่านก็ท�า ท่านจึง
ได้เป็นพระด ีนีข้่อส�าคญั ผมเองกท็�ากนัอยู่อย่างนัน้ ไม่ยดึ 
สถานที่ เมื่อเราตั้งใจท�าคุณงามความดี อยู่สถานที่ใดก็ดี
ทั้งนั้น

ตั้งใจในไตรมาส ๓ เดือน เอาให้ได้นะ มรรคผล ๔ ขั้น  
ไม่ได้ข้ันใหญ่ก็ได้ขั้นต้นดีมาก สัตตักขัตตุปะระมะ  
(พระโสดาปัตติผลข้ันต้น) ก็ดีมากถ้าจิตได้บรรลุข้ันนี้  
ต้องได้นะ ถ้าบุญพาวาสนาส่ง ถ้าไม่ได้เพราะอินทรีย์อ่อน 
บารมีธรรมอ่อน ก็เร่งความเพียรต่อไปอีก ปีนี้ ปีหน้า  
วันนี้ วันหน้า เดือนนี้ เดือนหน้า ต่อไปเป็นนิจ
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ทีน้ีเมื่ออินทรีย์แก่ขึ้น บารมีธรรมก็แก่ขึ้น จะได้
ในขณะท�าความเพียรอยู่นะ พิจารณาเห็นทุกข์เท่านั้น 
ทุกลมหายใจเข้าออก จิตสงบลงไปพักเดียวเห็นแจ้งชัด  
จติจะได้บรรลนุยิโตธรรม ขัน้ต้นขัน้แรก ถ้าไม่ได้ในขณะนัน้ 
แสดงว่าอนิทรย์ีอ่อน บารมธีรรมอ่อน กจ็ะไปได้เมือ่เจบ็ไข้ 
ได้ป่วย พจิารณาเหน็ทกุข์ จติกเ็บือ่หน่าย วางความก�าหนดั 
วางอุปาทาน ได้บรรลุในขณะนั้น ถ้าไม่ได้ นั่นแสดงว่า
อนิทรย์ีอ่อน บารมธีรรมกอ่็อนอยู่ กท็�าต่อไปอกี เมือ่มนัจะ
ตายนะ โอ๊ ตายจรงิๆ หนอ พจิารณาคนืหลงักม็าเพยีงแค่นี้  
ไปหน้ามันก็ตาย สังขารที่เป็นที่พ่ึงอาศัยมันก็ตายหนอ  
เราหมดทีพ่ึง่แล้วจะไปไหนเล่า โอ๊ ไม่รู้ทัง้นัน้ นีเ่หน็ทกุข์ใน
ธาตุขันธ์เท่านั้น จิตสงบพับ ปล่อยวางอุปาทานเลย จิตจะ
ได้บรรลุนิยโตธรรมขั้นต้น นั่นแหละใน ๓ กาล นี่ข้อส�าคัญ 
หลวงปู่ขาวท่านสอน

ถ้าไม่ได้ในขณะนัน้เพราะอินทรย์ีอ่อน บารมธีรรมกอ่็อน  
กจ็ะเป็นนสิยัเป็นปัจจยัต่อไปวนัหน้า ชาตหิน้า ภพหน้าอกี 
เมื่อเราสะสมอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมนี้ไว้แล้ว ภพหน้า
ชาติหน้าจะได้เร็วเหมือนแสงฟ้าแลบ

พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท้ังหลายในครั้ง
พุทธกาล หญิงชายนั้น ท่านได้บรรลุโดยเร็วพลัน
ดาษดืน่เตม็ศาสนาเพราะท่านสะสมคณุงามความดนีัน้
มาหลายภพหลายชาติ ท่านจึงได้บรรลุมรรคผลธรรม
วิเศษอันเลิศ ต้ังแต่พระโสดาบันขั้นต้นขึ้นไปเป็นขั้นๆ 
นี่ข้อส�าคัญ
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ครูน�าใจ

ผมเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะ
วิชาความรู้ เขียนอ่านไม่เป็น ปริยัติของ
ผมไม่มี มีแต่ปฏิบัติเท่านั้นแหละ ผมก็
ตั้งใจปฏิบัติล้วนๆ มาเสมอ ไม่เลิกละ 
ลงมือท�ามาตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ ปฏิบัติมา
บางปีก็ได้อาจารย์ดีบ้าง บางปีก็ไม่ดี  
จนน�้าตาไหลนะ ธรรมยุตน่ี บางปีก็พอ
ปานกลาง ต่อมาสุดท้ายจึงได้พบพระ 
ที่ดีคือ หลวงปู ่ขาว อนาลโย และ 
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ จังหวัดอุดรธานี 
พอได้พบก็ตั้งสัตย์อยู่กับท่านเลย 

ดีอย ่าง ไร  แหม ผมนึกในใจ  
ท่านก็รู ้ ผิดถูกท่านก็รู ้ จริงหรือเท็จ 
ท่านกรู้็ ท่านเคร่งครดัธดุงควตัร ศลีวตัร  
น่าอศัจรรย์ใจ ฉะนัน้ ผมกป็ฏบิตัอิยู่กบัท่าน  
ไม่ประมาท เจริญความเพียรอยู่เป็นนิจ 
กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย นี่ข้อส�าคัญ 
ไม่ห่วงใยกับใครทั้งนั้น เสร็จกิจแล้วเข้า
ที่เลย ไม่ไปคุยกับใครทั้งนั้น 

ถ้าครูบาอาจารย์ไม่รู ้ธรรมเห็น
ธรรม ไม่ควรทีจ่ะศกึษา ผมกไ็ม่ไปศกึษา  
เสียเวลานะ ไปศึกษากับพระผู้ดีเลย 
มันจึงได้ปัญญาความรู้ นี่ข้อส�าคัญ

วัตรนอกสู่วัตรใน

ก่อนทีเ่ราจะไปบณิฑบาต เราจะต้อง
นุ่งห่มผ้าให้เป็นปรมิณฑลนะ ถ้านุ่งเฟือย
หน้าเฟือยหลังปรบัอาบตัทิกุกฎนะ ระวงั
ให้ดี นุ ่งผ้าให้นุ ่งห่างจากหัวเข่าลงไป
คืบหนึ่งพอดีนะ ถ้านุ่งเขินขึ้นมากว่านั้น 
ปรับอาบัติทุกกฏนะ เห็นชาวบ้านเขา 
นุ่งกระโปรงเขินๆ ก็อย่าท�า อย่างนั้น 
มันผิด พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นะ

ทีนี้การนุ่งห่มจะออกไปบิณฑบาต  
ถ้าฝนไม่ตกและทางนัน้กแ็ห้ง ไม่เปียกแฉะ  
กต้็องซ้อนสงัฆาฏด้ิวย ท�าให้ถกูต้องตาม
ระเบียบ แตถ่้าฝนตกแล้วไม่ต้องซ้อน 
เพราะทางเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนตม 
ทั้งหลาย ต่อแต่นั้นลูกดุมต้องใส่นะ  
ลกูดมุข้างล่างกต้็องใส่ ถ้าไม่ใส่ปรบัอาบตัิ 
ทุกกฎ ในพระวินัยปิฎกว่าอย่างนั้น

ทนีีผ้มเองกอ็ยู่กบัหลวงปู่ขาว อนาลโย  
๒๐ กว่าปี ได้ศึกษาแล้ว หลวงปู่มั่น  
ภูริทัตตเถระ ท�าอย่างนั้น ถ้าใครไปอยู่
ร่วมด้วยไม่ใส่ลูกดุมคอนะ ปรับอาบัต ิ
ทุกกฏ หลวงปู่มั่นดุด่าเลย ถ้าไม่เชื่อฟัง
ก็ไล่หนีเลย นั่นแหละท�าให้มันถูก ถ้าท�า
ถกูแล้ว การเจรญิสมณธรรมกเ็ป็นไปได้ 
ไม่เศร้าหมอง
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เมือ่ออกจากวดัไปสู่ทางบณิฑบาตแล้ว อย่าเพิง่คยุกนันะ   
เดินไปด้วยความสงบเสงี่ยม ส�ารวมระวังเพศสมณะไว้ 
ให้ด ีเดนิไปกไ็ม่ช้าไม่เรว็ เอาพอดีๆ  ผู้เดนิก่อนมองผู้เดนิหลัง  
อย่าห่างไกลกันมาก ไม่งาม ไม่สมกับสมณสารูป ผิดวิสัย 
เดินไปก็ไม่ให้คุยกันนะ ถ้าคุยกันหรือสูบบุหรี่ ปรับอาบัติ
ทุกกฎนะ ไม่งาม มันเสียผลรายได้ ไม่ใช่จะไปบิณฑบาต 
ขอข้าวเขามากินเลีย้งกิเลสให้มนัใหญ่นะ คยุกนัไป สบูบหุรีไ่ป  
ไปบณิฑบาตเยีย่งอย่างชาวบ้านผู้ไม่มคีวามส�ารวมในเพศ
ศีลของตนนั้น ปรับอาบัติทุกกฎนะ

การไปบณิฑบาต เรากต้็องภาวนาไปด้วย ก้าวขวา 
พุทโธ ก้าวซ้าย ธัมโม ก้าวขวา สังโฆ อย่าให้เสียเวลา  
ขาดผลรายได้ อันนี้แหละการฝึกจิต เราต้องฝึกอยู่ 
ทุกเวลานะ ไปบิณฑบาตก็ต้องฝึก อยู่กับวัดก็ต้องฝึก  
จะฝึกเฉพาะตอนเดนิจงกรมใช้ไม่ได้นะ มนัไม่ทนักบักิเลส  
เป็นนกับวชมนัต้องฝึกอย่างนัน้อบรมอยู่อย่างนัน้ อย่าให้ 
กิเลสมนัชกัจงูจมกูไปในทางทีผ่ดิ ใช้ไม่ได้ อนันีข้้อส�าคญันะ

ผมเองได้ท�ามาแล้ว กับหลวงปู ่ขาว อนาลโย  
หลวงปู่บวั สริปิณุโณ หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร ได้ท�ากนัมาแล้ว  
และรู้สกึว่าเยอืกเยน็ด ีท�าถกูต้องตามระเบยีบแบบแผน
ของธุดงควัตรเรียบร้อย ต่อแต่นั้นจะเข้าสมาธิธรรม  
จิตก็สงบ หรือว่าขณะไปบณิฑบาตนัน้ภาวนาไปๆ จติก็
สงบเฉยีดๆ นะ เพราะอ�านาจความทีเ่คารพ ไม่ประมาท
ล่วงเกินนัน้น�ามาซึ่งความสงบได้และเป็นบุญเป็นกุศล 
บญุกุศลเมือ่เราสะสมให้พอแล้วนัน้ สามารถบนัดาลให้
จติใจเข้าสู่ความสงบได้ เป็นสริเิป็นมิง่ขวญัของผู้เจรญิ
ให้มแีล้ว และบนัดาลให้บรรลุมรรคผลธรรมวเิศษนัน้ได้  
นั่นแหละข้อส�าคัญ
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มีหนักมีเบาในธรรม

เ ม่ือเราจัดอาหารใส ่บาตรและ 
ให้พรเสร็จแล้วลงมือฉัน สมาทานเอา 
มั่นคงแล้ว อาหารมาภายหลังนั้นห้าม
เอาเป็นเด็ดขาดนะ แต่แล้วให้มีปัญญา 
หลวงปู ่ขาวสอนผมนะให ้มีป ัญญา
อย่างไร เช่น ทายก ทายกิา บ้านเขาอยู่ไกล  
มาถึงสายแล้ว

“โอ๊ ครบูาอาจารย์นมินต์รอก่อนนะ 
บ้านอยู่ไกล มาไม่ทัน”

“เออ มา เอามา อาหารมาแต่ไกล 
อร่อยดนีะ” นัน่แหละให้มนัรู้จกั อย่าเพิง่ 
เดินสายเดียวไปตลอด ใช้ไม่ได้ เราก็
บอกให้ทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา 
เอาถ้วยชามมาให้ ตักใส่ถ้วยชามนั้น 
ท�าท่าเหมือนจะกินน่ันแหละ แสดง
ความดใีห้เขาดอีกดใีจ เขากเ็หน็ว่าครบูา
อาจารย์นี่ ถึงมาแต่ไกล ไม่ทัน มาทัน
ระหว่างกลางทาง ท่านก็เมตตาอยู่นะ 
รับอาหารเอาให้เขาก็ดีใจ ความดีใจนั้น
เป็นบุญ อันนี้ได้ชื่อว่าเราเป็นปราชญ์
ฉลาด ยึดมั่นรักษาศรัทธาไทยเอาไว้
ไม่ให้ขาดกัน ภายหลังเขาก็พลอยท่ีจะ
พยายามน�ามาให้อีก น่ันแหละเราก็พูด
ปลอบโยนเขา 

“โยมมาแต่ไกลดแีล้ว ตืน่ดกึ ลกุเช้า 
ไหว้พระเจ้า ภาวนานะ นึง่ข้าวเป่าไฟ รบี
ท�ารบีเฮด็ให้มนัเสรจ็แต่เช้า แล้วกม็าแต่
เช้านะ บุญกรรมที่เรามุ่งนั้นก็ได้มาก  
ได้มากตามชอบพอใจนะ” นั่นแหละ  
เขาก็พอใจ ให้มันรู้กาลสมัย รู้จักบุคคล
ทีเ่ราพงึจะประสบพบปะ เข้าไปแล้วการ
พูดการกระท�าของเรานั้นเป็นอย่างไร  
นี่ข้อส�าคัญนะ แต่ถ้าเราพูดว่า

“โอ๊ย อาตมาไม่เอาหรอก อาตมา
ถือธุดงค์ข้อนี้แล้ว สมาทานขาดแล้ว 
อาหารมาภายหลังลงมือฉันแล้วไม่เอา” 
นั่นแหละ ได้ชื่อว่าเราฆ่าตัวเองให้ตาย
ขาดจากลาภนะ ลาภเกิดขึ้นแล้วควร
จะรักษาให้เจริญขึ้นก็ไม่ได้ เรียกว่าพูด
อย่างฆ่าตัวเองนะ ฉะนั้น อย่าเพ่ิงท�า
อย่างนั้น ให้มีปัญญารอบรู้ รู ้รอบนะ  
อันนี้ผมก็ผ ่านมาหลายแล้ว เรื่องนี้ 
พระบางองค ์พูดว ่า “โอ ๊ย อาตมา
สมาทานธุดงค์แล้ว ไม่เอาอาหารมา
ภายหลัง” ถ้าอย่างนั้นท่านไม่ต้องการ
ไม่ต้องเอามาแล้ว โยมก็เลยไม่มาอีก
เสียด้วย พระผู ้ท�าอย่างนั้นก็เห็นว่า
ขาดปัญญา โง่เขลา ทุวิชาโน ปราภโว 
ปัญญาทราม ขาดการสังคมกับพระผู้รู้ 
ทั้งหลายมาก่อนก็เป็นเหตุให้ลาภตกไป  
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ใช้ไม่ได้ เราจงเป็นผู ้มีปัญญาดี สุวิชาโน ภวัง โหติ 
ใคร่ครวญหาเหตผุลแล้วจงึพดู พดูให้ถกูตามผู้ต้องการนัน้ 
อย่าไปพูดตัดรอน ไม่ดี อันนี้แหละ รักษาลาภและศรัทธา
ในพุทธศาสนาไว้ก็จะเป็นผู้เจริญ

ท�าจริงมีแต่ได้กับได้

สมัยผมอยู่กับหลวงปู่ขาว ไตรมาสสามเดือน ๕ ปีนะ 
ผมตั้งใจขอศึกษากับหลวงปู่ขาว “หลวงปู่ท�าความเพียร
อย่างไรมันจึงจะน�าจิตเข้าสู่ความสงบได้เร็ว” 

หลวงปู่ขาวก็ว่า ไปอยู่เชียงใหม่ ๑๔ ปีนะ ไม่นอน 
ท่านว่าอย่างนัน้ การทีจ่ะท�าจติให้เข้าสู่ความสงบได้ คอื 
อดนอน ผ่อนอาหาร ไตรมาสสามเดอืนกด็ ีนอกพรรษา
ก็ท�าอยู่อย่างนั้น หลวงปู่ขาวว่านะ นั่นแหละจะน�าจิต
เข้าสู่ความสงบได้ ใครท�าได้ดีมาก เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ผมก็ชอบใจ

สมัยนั้นร่างกายผมผอมนะ แข็งแรงดี โรคภัยไม่มี  
ผมก็ตั้ งสัจจาธิษฐานใจมั่นต ่อหน ้าสงฆ ์เลยที เดียว  
มีหลวงปู่ขาวเป็นประธาน แต่พรรษาแรก (ปี ๒๕๐๑)  
หลวงปู่หลุยเป็นประธาน หลวงปู่ขาวรองลงมา นั่นแหละ 
กเ็ลยตัง้ใจเอาธดุงควตัรข้อ เนสชัชกัิงคะ ไตรมาส ๓ เดอืน 
ไม่นอน วันคืนเดิน ยืน นั่ง ๓ อิริยาบถ เท่านั้นแหละ

แต่การที่จะอยู่เนสัชชิก นั้นต้องกินอาหารน้อยนะ  
กินมากไม่ได้เพราะอาหารมันทับธาตุ เมื่ออาหารทับธาตุ
ก็เลยเป็นเหตุให้ถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้น
เผากาย มันก็เผาจิตอีกด้วย มัวมืดง่วงซึมเหมือนกับหมู 
นั่นแหละ มันกินร�าอิ่มแล้วก็นอนเท่านั้นแล
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พอออกพรรษาแล้ว เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ภาคอีสานมันหมด
ฝนแล้วอากาศสบายดี ผมก็เอาท้ังแล้งทั้งฝนนะเรื่องธุดงค์ข้อเนสัชชิก ผมท�าอยู่ 
อย่างนั้นถึงห้าปี จ�าได้ ท�าไปแล้วรู้สึกว่า ๗ วัน ๘ วัน เท่านั้นแหละจติสงบได้ เมื่อจิต 
สงบลงไปน้ัน ความหวิโหยอาหารหรอืหวินอนของร่างกายนั้นก็ดีก็หายไปหมดสิ้น 
เหลือแต่ผู้รู้กับสติ ทีนี้เมื่อจิตสงบนั้น ขณิกะ ก็ดี อุปจาระ ก็ดี รู้สึกว่ามีความร่าเริง
บนัเทงิ เป็นอาหารอนัเยีย่ม โอ๋ แสนสขุแสนสบาย ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิปัญญา 
อินทรีย์ ๕ เกิดขึ้นพร้อมโดยเร็วพลัน ทุกอย่างพร้อมกันหมด เป็นก�าลังใจ ก็เลยมี
ปัญญาเห็นชอบว่า การท�าความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร นี่ดีมาก ถูกทางที่ 
จะเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสเป็นเคร่ืองย่างกิเลสได้แท้ส�าหรับผู้ท�าได้ เมื่อจิต
สงบแล้ว โอ๋ เกิดความรู้หลายอย่างหลายประเภท เกิดขึ้นนานาชนิด ก็สามารถ
บันดาลจิตใจให้ฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ผมท�าอยู่อย่างนั้นถึง ๕ ปีนะ ปีที่ ๕ นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๑๕ ค�่า  
ไปถงึเดือนมกราคม แรม ๘ ค�า่ จงึพกั เพราะมเีหตเุกิดขึน้กเ็ลยหยดุพกั นัน่แหละ 
ท�ามาแล้วอย่างนัน้กไ็ม่เหน็ตายนะ มแีต่ได้กบัได้ ได้อะไร ได้บญุ ได้กศุล ได้ตน  
ได้คุณงามความดี ได้วิชาปัญญาความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละ  
มีแต่เสียกับเสยี เสยีอะไร เสยีบาป เสยีกิเลส เสยีของไม่ด ี เสยีความโง่เขลา 
เบาปัญญาทกุอย่าง

มีโอกาสแล้วรีบบ�าเพ็ญ

หลวงปู่ขาวนะ ฉันเช้าแล้วเอาผ้าอาบน�้าโพกหัวเดินจงกรมตากแดดนะเจ้า โอ๊ 
เดินจงกรมแข่งแดดนะ

“หลวงปู่ไม่ร้อนหรือ”

“อ้าว มันเป็นบ้าหรอืพระนี ่ไม่รู้หรอืพระพุทธเจ้าว่า อพัโภกาสกิงัคะ นีพ่ระพทุธเจ้า 
ท�ามาแล้วจึงได้ตรัสรู้ทุกอย่าง ทีนี้เราก็ต้องท�าตามพระองค์เจ้า จะเลือกคัดจัดสรร
สถานทีไ่ม่ได้นะ หน้าทีข่องเราจะต้องท�าความเพยีร ไม่ว่าร้อน หนาว หวิ กระหาย  
พระองค์เจ้าไม่ยึด ไม่เลือกกาลสมัย และสถานที่ทั้งนั้น ได้โอกาสแล้วท�าเลย” 
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นัน่แหละ หลวงปู่ขาวพาผมท�านะ เดนิจงกรมแข่งแดด  
ก็เอาผ้าอาบน�้าโพกหัวเสีย หรือเรามีร ่มอยู ่ ฉันเช้า 
เอาบาตรข้ึนกุฏิแล้วกางร่มเดินจงกรมก็ได้เหมือนกันนะ  
ไม่ผิดหรอก ท�าได ้ดีทั้งนั้น ดีกว ่าเราไม่ท�า กางร ่ม 
เดินจงกรม มือขวาจับร่ม มือซ้ายก็เอาไว้ใต้พกผ้า ภาวนา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไปอย่างนั้น อันนี้ข้อส�าคัญ

เดินจงกรมนี่เป็นบุญมากนะ เดินจงกรม ยืนภาวนา 
ไหว้พระสวดมนต์ นัง่สมาธ ิอดนอน ผ่อนอาหาร พจิารณา
ธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เสมอ นี่แหละเรียกว่า สมถ
กรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน แปลว่า ฐานะอนัเอก ฐานะ
อันเลิศนะ วิปัสสธาตุจะแจ้งซึ่งภพชาติสังขาร เป็นทาง
ด�าเนิน เป็นอาวุธอันทันสมัย จะน�าจิตเข้าสู่ความสงบได้  
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ อันนั้นเป็นผล 
เกิดขึน้จากการทีเ่ราเจรญิธรรม ไม่ผดัวนัปันเวลานะ จะได้
ผลสมดั่งใจหมาย อันนี้ข้อส�าคัญ

ฉะน้ัน ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปนะ 
จงตัง้ใจนะ จะเอาอย่างไรธดุงค์ ๑๓ ข้อนี ้พระองค์เจ้าทรง
บัญญัติไว้ ธุตังคะ เป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลส เป็นเครื่อง
ย่างกิเลส เราจะเอาธุดงค์ข้อใดในไตรมาส ๓ เดือนนี้ก็จง
ตั้งใจเอาให้ได้นะ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไป เว้นไว้แต่ 
เจ็บไข้ได้ป่วย อันนั้นก็ยกไว้ก่อน ถ้าสังขารร่างกาย
อ�านวยผลให้อยู่ก็ท�าไปอย่างนั้น ไม่ห่วงใยอาลัยสังขาร 
ตายเป็นตาย ต้องเอาอย่างนั้นนะ

หลวงปู่ขาวว่า ถ้าท�าความเพยีรไม่ได้กอ็ย่าหวงัว่า
จะเป็นไป นัน่แหละ มกัง่ายไม่พองาย ท่านว่าขีใ้กล้ทาง 
มนัเหมน็ มกัง่ายไม่พองาย คอื ขีเ้กยีจขีค้ร้าน นัน่แหละ
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(ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์)

หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 
วัดป่าสีห์พนมฯ

อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หายสงสัยในวาสนา
เมือ่หลวงปู่บญุมาอปุสมบทแล้ว ได้มาอยู่ศกึษาข้อ

ปฏบิตัด้ิานจติภาวนากบัท่านพระอาจารย์สงิห์ สหธมโฺม  
ท่ีวัดธาตุฝุ ่น จังหวัดสกลนคร โดยฝึกปฏิบัติอย่าง
เข้มข้น และช่วงเข้าพรรษาในตอนกลางคืนจะถือ ๓ 
อิริยาบถ เท่านั้น คือ ยืน เดิน และนั่ง จะไม่มีการนอน 
ซึ่งหลวงปู่บุญมาท่านเพียรปฏิบัติได้ด้วยดีตลอดมา 

แต่หลงัจากออกพรรษาทีส่องแล้ว  หลวงปู่บญุมา
เกิดจติฟุ้งซ่านอยากจะสกึ ท่านพระอาจารย์สงิห์ จงึให้ 
ท่านไปหาหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งขณะนั้นท่านพัก
ภาวนาอยู่ที่ถ�า้ค้อ เพื่อจะได้ช่วยแก้จิตที่มีปัญหานี้ได้

“พอรุ่งเช้าขึ้นมา โยมพ่อเข่งก็มาจังหันเช้า พอฉัน 
บิณฑบาตเสร็จ ล้างบาตรเสร็จแล้ว เราก�าลังนั่ง 
เช็ดบาตรอยู่ต่อหน้าหน้าท่านพระอาจารย์สิงห์ซึ่งท่าน
ก�าลังล้างมือหลังจากเพิ่งฉันเสร็จ โยมพ่อก็เข้ามาถาม
ขึน้ใส่หน้าท่านพระอาจารย์เลยว่า “ได้ยนิข่าวว่าอยาก 
จะลาสกิขาใช่ไหม” พอดท่ีานพระอาจารย์ได้ยนิกร้็อง
ขึน้ก่อนเลยว่า “จะสกึกส็กึ ตอนเข้ามาบวชเรากไ็ม่ได้ 
ขอนมินต์ให้ใครเข้ามาบวช” แล้วท่านกพ็ดูต่ออกีว่า 
“มิน่าละ วันหนึ่งเห็นมันมาเล่นตะเกียงเจ้าพายุอยู่ 
ในห้อง กไ็ม่ได้นกึอะไร กเ็หน็มนัเร่งท�าความเพยีรดีๆ   
อยู่ในป่าช้านะ” ท่านพูดนะ ท่านคงจะได้อบุายเกีย่วกบั 
เราแล้วก่อนหน้านี ้แล้วโยมพ่อก็พูดขึ้นอีกว่า “ขอก่อน  
ขอให้ไปเทีย่ววิเวกก่อน ถ้ามนัอยู่ไม่ได้จรงิๆ พอถงึ 
ฤดทูีเ่ขาท�านา จงึค่อยสกึออกมากไ็ด้” ท่านพระอาจารย์ 
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ก็พูดส่งต่อเลยว่า “เออดี ถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปพร้อม
กับพ่อออกดี แกจะเอาเสบียงไปส่งให้หลวงปู่ขาว 
อนาลโย ท่ีถ�้าค้อวันพรุ่งนี้” มันเลยพอดีเข้ากันกับ
อุบายที่เราได้วางเอาไว้

หลังจากฉันจังหันและเสร็จภารกิจทุกอย ่าง
เรียบร้อยแล้ว เราก็เข้าไปกราบลาท่านพระอาจารย์
สงิห์ จากนัน้กเ็ดนิทางไปเจอพ่อออกดทีีค่�าววั เดนิทาง
สองวนักว่าจะไปถงึภูค้อ จากนัน้กเ็ข้าไปกราบนมสัการ
หลวงปู่ขาว ไปขอนสิยัน�าเพิน่ พอท่านให้นสิยัเสรจ็แล้ว
กน็ัง่รบัฟังโอวาทจากท่าน เรากย็งัไม่ได้เล่าอะไรให้ท่าน
ฟังเพราะเพิ่งเดินทางมาถึง แต่หลวงปู่ขาวคงจะรู้แล้ว 
เพิน่กถ็ามว่า “มนัเป็นจัง่ได๋ จัง่อยากสกึ” เว่าให้เพ่ินฟัง 
ว่า “มันสงสัยวาสนา” พอเพิ่นเทศน์ เพิ่นบ่ได้เทศน ์
ธรรมดาเด ๊ ข ้ามภูข ้ามเขาไปอยู ่กลางโคกภูโคก  
เพิ่นฮ้องใส่ (พูดใส่อย่างดัง) 

“ออก มันกะออกมาจากหม่องหั่น มันกะสิไป
เข้าหม่องหั่นมันอีกบ้อ” 

นี่พอเรามานึกถึงตรงนี้ข้ึนมาเมื่อใด มันก็เกิด
สลดสังเวชใจขึ้นมาทุกที ธรรมป่าครูบาอาจารย์มันมา 
กระตุ้นหวัใจอย่างแรง ท�าให้มกี�าลังใจขึน้มาทนัท ีนีล่่ะ 
ธรรมของครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนเป็นยาวิเศษ
รักษาคนไข้ที่ป ่วยเป็นโรคใจให้หายได้ทันทีทันใจ  
จากนั้นท่านก็เทศนาให้โอวาท พอสมควรก็กราบลา
ท่านมาหาที่พัก

ถ�้าค้อ
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“มนับ่มกีฏุเิด๊ หลวงปู่เพิน่กอ็ยู่ในถ�า้ 
ผู้ไปอยู่ก่อนก็ไปอยู่น�าแงบน้อยๆ ก็มี  
ถ�า้น้อยๆ แล้วกห็ลงัดานโลด ช่วงนัน้เป็น
ฤดูหนาว ฝนไม่ตก ให้เณรเอาใบเป้ามา
ปูรองพื้น แล้วก็เอาผ้าอาบน�้าปูทับอีกที
ท�าเป็นทีน่อน เพราะอยู่บนภมูนัไม่มเีสือ่ 
ส่วนกลดแขวนกับเชือกท่ีขึงไว้กับต้นไม้ 
เป็นครั้งแรกท่ีเราออกธุดงค์ ไม่เคยอยู่
บนภูเขาป่าแบบนี้ และยิ่งหลวงปู่ค�ามี  
(พระลูกชายหลวงปู่ขาว บวชปีเดียว
กับหลวงปู่บุญมาแต่ท่านอายุมากกว่า)  
ท่านพูดขู ่ว ่า “ระวังให้ดีเด้อ เสือก็มี  
ผีก่องก่อยก็มี ให้ระวังข้อวัตรปฏิบัติ 
ให้ดีเด๊”  

พอตกกลางคืน เสียงสัตว์ต่างๆ 
พวกนก ชะมด หม ูสารพดัอย่างวิง่หากิน 
มันวิ่งเหยียบใบไม้เสียงควกๆ คากๆ 
ตอนนั้นบทสวดมนต์มีเท่าไร เอาเก็บ
มาสวดหมด กลัวตาย คนขี้ย่าน ก่อนจะ 
นอนก็เตรียมพร้อมอยู่นะ แต่พอได้ยิน
เสียงก็อกๆ แก็กๆ ต้องได้ลุกขึ้นปุ๊บปั๊บ  
ลุกขึ้นมาน่ังภาวนาแต ่ว ่าเข ้าไปใน 
มุ้งกลด มุ้งผ้าหนาคือจีวร เราอยู่ข้างใน 
แต่เห็นข้างนอกอยู่ แต่ผู ้อยู ่ข้างนอก
เหลียวเข้าไปบ่เห็นดอก”

ดั งนั้ นสมั ยก ่อนพระ เณรต ้อ ง
ระมดัระวงั จะไปท�าผดิข้อวตัรไม่ได้ สิง่ที ่
มองไม่เห็นตัวนั้นมันเล่นงานเอาจริงๆ 
ข้อวัตรก็คือศีลสังวรนั่นละ ถ้ามีศีลแล้ว
อุ่นใจ อยู่ทีไ่หนกอ็ุ่นใจ ไม่กลวัอะไรทัง้นัน้  
ถึงกลัวก็อยู ่ได้เพราะนึกถึงศีล แต่ว่า 
คนกลัวมนัดกีว่าคนไม่กลัว ท�าไมจงึเป็น
อย่างนัน้ กเ็พราะว่าคนทีก่ลัวมนัจะได้หา
ทีพ่ึง่ทางใจ กลัวมากๆ กบ็รกิรรมพทุโธๆ 
อัดเข้าไป พอจิตสงบลง ความกลัว 
มนักห็ายไปเอง มนักด็อีย่างนี ้ถ้าคนกลวั
มนักไ็ม่ขีเ้กยีจไหว้พระสวดมนต์ นอนอยู่ 
กลางป่ากลางเขา บทสวดมนต์ทีเ่ราท่องจ�า
มาไดมี้กี่สูตรๆ ก็เก็บมาสวดจนหมด  
มันก็ดีอย่างนี้ นี่ละการที่เราได้ไปเที่ยว
วิเวกตามสถานที่ต่างๆ ได้ความวิเวก
สงดั กม็ส่ีวนช่วยในการเจรญิสมณธรรม
ได้เป็นอย่างดี ที่ครูบาอาจารย์ท่านออก
ไปหาเที่ยวธุดงคกรรมฐาน ท่านก็ไป
เที่ยวหาสถานที่มันน่ากลัวๆ อย่างนี้ล่ะ

เราไปช่วงนั้นมีพระและเณรอยู่กับ
ท่านประมาณ ๗ รูป สมัยก่อนแถวภูค้อ 
ไม่มีหมู่บ้านเลย ไม่มีวัวไม่มีควาย คนก็ 
ไม่มี เงยีบ ไม่มีสถานท่ีออกไปรบับณิฑบาต  
ท่านจงึต้องอาศยัอาหารจากแม่ชซีึง่เป็น
หลานของท่านเป็นผู้ท�าถวายเท่านั้น 
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ระหว่างท่ีพักอยู่ได้ช่วยกันกับหมู่เพื่อนหามน�้าขึ้นไป
ใส่ตุ่มที่อยู่กลางลานหินดานไว้ให้หลวงปู่ได้สรง เราได้พัก
ศกึษาข้อวตัรปฏบิตัอิยู่กบัหลวงปู่ขาวเจด็วนั ใจเราอยากจะ 
อยู่นานๆ กว่านี ้แต่กไ็ม่ได้เพราะอาหารบณิฑบาตไม่พอฉนั  
ครบูาโทน พระทีเ่ข้ามาอยู่ก่อนจงึได้ชวนหมู่เพือ่นไปภาวนา 
ที่อื่น โดยให้เหตุผลว่า ถ้าพวกเรายังอยู่กับครูบาอาจารย์ 
มันก็เหมือนกับเรามาขูดเนื้อเถือหนังท่าน เกรงว่ามันจะ
หนักครูบาอาจารย์ พอฟังเหตุผลอย่างนี้แล้ว จึงตกลงกัน
เข้าไปกราบลาหลวงปู่ขาวเพื่อจะออกไปหาที่วิเวกต่อไป 

หลังจากนั้นมา หลวงปู่บุญมาได้มีโอกาสอยู่ศึกษา 
ข้อปฏิบัติกับหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ดงหม้อทอง และที ่
วัดถ�้ากลองเพลในกาลต่อมา
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ได้พบครูบาอาจารย์อันเป็นที่พึ่ง
หลวงปู่ขาน อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 

๒๕๐๐ เมือ่ออกพรรษาในปีแรกแล้ว ท่านได้กราบเรยีน 
ปรึกษากับหลวงพ่อชม เจ้าอาวาสวัดป่าโคกส�าโรง  
ที่ท ่านจ�าพรรษาอยู ่ด ้วยในเรื่ องการออกวิ เวก  
ซึ่งหลวงพ่อชมท่านก็ไม่ขัดข้อง

การไปธุดงค์ของหลวงปู่นั้น ท่านไปเพื่อแสวงหา
ความวิเวก แสวงหาการหลุดพ้น ท่านจึงไม่ย่อท้อต่อ 
ส่ิงใด บางครั้งท่านก็พักวิเวกอยู่ตามถ�้าตามผาตาม 
สถานทีต่่างๆ ทีป่ราศจากสิง่รบกวน การบณิฑบาตกแ็สน 
จะอตัคดั อดบ้าง อิม่บ้าง แต่การประกอบความเพยีรนัน้  
หลวงปู่ท่านกบ็�าเพญ็อย่างไม่ลดละ ไม่กงัวลกบัสิง่ใดๆ 
จะมีก็แต่การภาวนา บางครั้งเกิดติดขัดในสิ่งต่างๆ 
อันจะเป็นไป ท่านก็ยังไม่มีครูบาอาจารย์ที่พอจะชี้น�า
แนวทางน้ันได้เลย ท่านจงึปรารถนาทีจ่ะแสวงหาครบูา
อาจารย์มาเป็นที่พึ่ง 

พอใกล้จะเข้าพรรษาที่สอง หลวงปู่จึงตัดสินใจ 
เดินทางมุ่งหน้าไปยังวัดถ�้ากลองเพล อันเป็นส�านัก
ปฏบิตัธิรรมของหลวงปู่ขาว อนาลโย ด้วยความต้องการ 
ที่จะรับฟังโอวาทธรรมจากท่าน

ภายในวัดถ�้ากลองเพลแห่งนี้เป็นสถานที่สงบสงัด 
มเีนือ้ทีก่ว้างใหญ่ เหมาะแก่การบ�าเพญ็ภาวนาอย่างยิง่  
ในสมยันัน้ทีแ่ห่งนีย้งัมสีตัว์ป่านานาพนัธุ์ชกุชมุมากมาย  
เมือ่หลวงปู่ขานเดนิทางมาถงึ ท่านจงึเข้าไปกราบคารวะ 
ฝากตัวอยู่ศึกษาและจ�าพรรษาร่วมกับหลวงปู่ขาวที่ 
ถ�้ากลองเพล

(ข้อมูลจากหนังสือชีวประวัติและปฏิปทา
ของหลวงปู่ขาน ฐานวโร)

หลวงปู่ขาน ฐานวโร 
วัดป่าบ้านเหล่า 

กิ่งอ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หลวงปู่ขาน ฐานวโร มรณภาพ
ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่ 
๓๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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หลวงปู่ขาวได้เมตตาให้อบุายธรรม
แก่หลวงปู่ขานมากมายจนท่านมีความ
ปลาบปลื้มใจอย่างย่ิงอันเป็นก�าลังใจ
ในการปฏิบัติ การบ�าเพ็ญภาวนาของ 
หลวงปู่ที่ถ�้ากลองเพลนี้ ท่านเร่งความ
เพียรอย ่างหนัก ทั้งอดอาหารและ
อดนอน ท�าความเพียรภาวนาอย่าง
สม�า่เสมอ ไม่ลดละทั้งกลางวันกลางคืน 

มีสติอยู่ด้วยอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน 
นั่ง และนอน ติดขัดสิ่งใดก็เข้าไปขอรับ
อบุายธรรมต่างๆ จากหลวงปู่ขาว นบัว่า 
ได้รับความอิ่มเอมใจอย่างมาก

วันหนึ่งหลวงปู ่ขาวได ้กล ่าวแก ่ 
หลวงปู่ขานว่า “วนันีเ้ป็นวนัพระ ไม่ต้อง 
จ�าวัดหลับนอน” เมื่อหลวงปู ่ได้ฟัง 
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ดงันัน้แล้ว ท่านกป็ฏบิตัติามทีห่ลวงปู่ขาวบอกทกุประการ 
วันน้ันหลังจากการท�าวัตรสวดมนต์เสร็จ หลวงปู่ขาวได้
เทศน์อบรมพระภิกษุสามเณรภายในถ�้ากลองเพลนานถึง 
๒ ชั่วโมง เมื่อท่านเทศน์จบลง พระภิกษุสามเณรต่างก็
แยกย้ายกนัไปยงัทีพั่กของตน ส่วนหลวงปู่ขานยงัคงปฏิบตัิ
ตามท่ีหลวงปู่บอกคือไม่ให้นอน ให้ท�าความเพียรด้วย 
เนสัชชิก คือถือกิริยา ๓ คือ ยืน เดิน และนั่ง ไม่ยอมให้ 
หลงัแตะพืน้เป็นอนัขาด ในคนืดงักล่าวหลวงปู่ขานนัง่สมาธิ
ตลอดทั้งคืนจนถึง ๖ โมงเช้า ในระหว่างที่ท่านนั่งภาวนา 
ไม่ว่าอากาศจะร้อน ยุงจะเยอะแค่ไหน ท่านก็ใช้ขันติ
คือความอดทนต่อสู้จนผ่านพ้นไปได้โดยไม่ยอมให้หลัง 
แตะพืน้เลย เหตกุารณ์ครัง้นัน้ถอืเป็นการทดสอบความอดทน
ความเพียร อีกนัยก็คือข้อสอบโจทย์ส�าคัญที่หลวงปู่ขาว 
น�ามาทดสอบท่านได้เป็นอย่างดี

ในด้านข้อวัตร หลวงปู่ขานปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
มิได้ขาดในกิจวัตรใดๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาด 
ท�าความสะอาดลานวัด ศาลา กุฏิ และห้องน�้า สมัยนั้น
ท่ีถ�้ากลองเพลยังไม่สะดวกสบายอย่างเช่นปัจจุบัน ไม่มี
ไฟฟ้า ไม่มีเครื่องปั๊มน�้า ดังนั้นเวลาจะใช้น�้าในการท�า
กิจวัตรต่างๆ จึงต้องไปตักน�า้จากล�าธารมาใส่ตุ่ม ใส่อ่าง 
ล้างบาตร ใส่ห้องน�้า และตามกุฏิของครูบาอาจารย์  
หลวงปู่ปฏิบัติเช่นนี้มิได้เว้น

ในระหว่างพรรษาที่ ๓ นี้ หลวงปู่ขานได้พากเพียร
พยายามท่องพระปาฏิโมกข์ หรือการสวดแจงพระธรรม
วินัยทั้ง ๒๒๗ ข้อ เป็นภาษาบาลี ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอันเป็น 
เครือ่งอยู่ของภกิษสุงฆ์ท้ังหลาย แต่การจะสวดพระปาฏิโมกข์ 
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ให้ส�าเร็จให้จ�าขึ้นใจนั้นยากแสนยาก 
พระบางรูปบางท่านที่มีบุญดีความจ�าดี 
ใช้เวลาเพียง ๓ เดือน ก็จ�าขึ้นใจ บางรูป 
ก็ ๓ ปี หน�าซ�้าบางรูปปาเข้าไป ๘ ปี  
ก็ยังสวดไม่ส�าเร็จ ส่วนหลวงปู่ขานนั้น  
ท่านใช้เวลาท่องจ�าพระปาฏิโมกข์ด้วย
ความเพียรเพียง ๕๓ วัน ก็ส�าเร็จ 
จ�าขึน้ใจ ท่านได้กล่าวว่าเหตทุีท่่านมุ่งมัน่ 
จะท่องจ�าพระปาฏิโมกข์ให้ส�าเร็จให ้
จงได้นั้น เพราะมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่ขาว 
ได ้กล ่า วถามแก ่ภิ กษุทั้ งหลายใน 
ถ�า้กลองเพลว่า “มผีู้ใดสวดพระปาฏโิมกข์ 
ได้บ้าง” แต่มิได้มีพระรูปใดเลยที่จะ 
ตอบท่านว่าตนสวดได้ แต่นัน้หลวงปู่ขาว
จึงต�าหนิว่าไม่มีความสามารถ 

ตลอดระยะเวลาที่หลวงปู ่อยู ่ 
จ� า พ ร ร ษ า กั บ ห ล ว ง ปู ่ข า ว ที่ ถ�้ า 
กลองเพลน้ัน ท่านได้ปฏิบัติภาวนา
อย่างเข้มข้นและอุกฤษฏ์ย่ิงนัก ท้ังอด
นอนผ่อนอาหาร บางคร้ังก็ถือเนสัชชิก  
ท่านมุ่งมั่นท�าความเพียร ไม่ยอมให้วัน
เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ท่าน
ปฏิบัตอิย่างสนัโดษ ไม่ละคนด้วยหมู่คณะ  
หลบหลีกปลีกเร้นหาสถานที่ภาวนา 
ตามถ�า้ ตามผา ตามโขดหนิ ผลาญหนิบ้าง  
โคนไม้บ้าง

ในครัง้แรกหลวงปู่ขานได้จ�าพรรษา
อยู่ร่วมกับหลวงปู่ขาวที่ถ�้ากลองเพลนี้ 
สองพรรษา ในครั้งที่สองได้มีโอกาส
กลับมาจ�าพรรษาที่ถ�้ากลองเพลกับ
หลวงปู่ขาวอกีครัง้ในพรรษาที ่๘ และ ๙  
(พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘) การกลับมาอยู่
ที่ถ�้ากลองเพลในคร้ังนี้ ท่านได้ตั้งใจ
ปฏิบัติอาจริยวัตรถวายพ่อแม่ครูบา 
อาจารย์อย่างเตม็ก�าลงั แม้ท่านจะมธีรรม 
อันประเสริฐประดิษฐานอยู่ในใจแล้ว
กต็าม ท่านกม็ไิด้ละทิง้การปฏบิตับิ�าเพ็ญ 
ภาวนาตลอดทัง้ในและนอกพรรษา ยงัคง 
ปฏบิตัเิฉกเช่นทีท่่านเคยปฏบิตัมิา สถานที่ 
หลวงปู ่เลือกใช้เป็นที่ภาวนาภายใน
อาณาเขตวัดถ�้ ากลองเพลนั้นก็คือ  
ถ�้าผาบิ้ง ท่านพ�านักอยู่ในถ�้านั้นเพียง
ล�าพัง
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ความเมตตาของครูบาอาจารย์
อาตมาออกบวชเป็นพระได้อยู่ใต้ร่มกาสาวพสัตร์ 

เอาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้บนเกศเกศา
มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๑ ซึ่งพ้นจากการเป็นทหาร
เกณฑ์มาแล้ว ๒ ปี เมื่ออายุ ๒๕ ปีเต็ม เขาว่าอะไรนะ  
อายุย่างเข้าเบญจเพส ว่าตามเขา พอบวชมาปีที่ ๑  
ก็จ�าพรรษาอยู่ที่บ้าน

พอออกพรรษาคิดอยากจะออกแสวงหาครูบา
อาจารย์ ก็คิดด�าริในใจวา่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด ี
ปฏบิตัชิอบกว่าครบูาอาจารย์ทีอ่ยู่ปัจจบุนั จะมไีหมหนอ  
ในคนืหนึง่กเ็ลยฝัน ฝันว่าเราเป็นพระได้ไปเทีย่วๆ ไปๆ 
เดินทางไปทางทิศเหนือ เขาเรียกทิศอุดร เดินไปๆ  
ไปเจอวัดๆ หนึ่ง ในบริเวณวัดมองเข้าไปเห็นเป็นธาตุ
ท่ีเขาใส่กระดูกอยู่ตามก�าแพงวัด เราเดินเข้าประตู
ทางทศิเหนือ ไปเจอกุฏิหลังหนึ่งดูเป็นเชิงกุฏิคอนกรีต 
ไม่ยกพื้น พอเข้าไปในกุฏิ มองเห็นตาผ้าขาวนั่งอยู่  
หนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก เหน็แสงสว่างพุ่งขึน้ข้างบน 
เหมือนเราส่องไฟฉายขึ้นข้างบนสว่างเป็นช่อขึ้น  
ตาผ้าขาว เราเรยีกว่าพ่อขาว พ่อขาวกบ็อกว่าเสีย่งทาย
ดวูาสนา แต่เราไม่รู้ว่าวาสนาของใคร ทีเ่รามองเห็นนัน้ 
สว่างไสวด ีพอเสรจ็แล้วพ่อขาวกบ็อกว่าจะเสีย่งดวูาสนา
ให้เรา แต่ปรากฏว่าแสงสว่างเหมือนกันแต่ไม่มาก 
เหมือนอันก่อน แล้วก็รู้สึกตัวตื่นนอนขึ้น

พออยู่ต่อมาก็เดินทางข้ึนไปทางจังหวัดอุดรธานี
น้ันแหละ เดินทางไปเรื่อยๆ ออกจากบ้านบัวใหญ่ 
ไปพักเมืองพล บ้านแฮด บ้านไผ่ ถึงอุดรธานีประมาณ 

(ข้อมูลจาก facebook 
กฎแห่งกรรม ธรรมจัดสรร)

พระครูญาณวราจาร 
(หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย)  

วัดถ�้าพญาช้างเผือก
อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
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เดือนอ้าย เดือนธันวา ปี ๒๕๐๑ ไปถึงวัดถ�า้กลองเพล 
แต่ก่อนข้ึนกับจังหวัดอุดรธานี เดี๋ยวนี้แยกเป็นจังหวัด
หนองบัวล�าภู ซึ่งหลวงปู่ขาว อนาลโย อยู่ที่นั้น ซึ่งท่าน
กเ็พิง่มาอยู่ใหม่ในปีนัน้เอง พทุธศกัราช ๒๕๐๑ อาตมา
กบ็วชในปีนัน้เอง ตอนนัน้อายหุลวงปู่ขาวประมาณ ๖๐  
กว่าๆ ไปถงึวดัถ�า้กลองเพลในหน้าหนาว ชาวนาเกบ็ข้าว 
เสร็จใหม่ๆ ให้ท่านผู้อ่านคิดถึงค�าฝันกับตอนมาถึง 
วัดถ�้ากลองเพลดูจะเป็นยังไง

พออาตมามาถึงวัดถ�้ากลองเพลแล้วก็เข้า
มอบตัวกราบไหว้หลวงปู ่ขาวด้วยความเคารพ  
ได้มอบกายถวายชีวิตในหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ลูกหา 
เป็นลูกเป็นเต้าของหลวงปู่ ฝึกหัดข้อวัตรปฏิบัติ
อุปัฏฐากด้วยหมู่ด้วยคณะเป็นเวลาหลายปี วิสัย
หลวงปู่ชอบสงบมาก ตอนเราเข้าไปอยู่ใหม่ๆ เวลา
นั่งฉันเป็นแถว ท่านนั่งอยู่ เวลาเราจะถามหรือ 
พดูกนั ต้องกระซบิเบาๆ ไม่ให้มเีสยีง ต้องมสีตริะวงั
ตัวอยู่ทุกเมื่อ เวลาเราท�าผิด ท่านจะ "ฮื้อ" ค�าเดียว
เท่านั้นแหละเหมือนเตือนเราให้มีสติ

เราเคารพท่านมาก เรารกัท่านมาก เราถือเหมอืน 
พ่อของเราจรงิๆ ท่านให้ความเมตตา ให้ความสงสาร  
ให้ทกุสิง่ทกุอย่างในความรู้ในธรรมค�าสัง่สอน จนท่าน 
พดูว่า "ถ้ามรรคผลทีเ่ราท�ามาเอาให้ได้ เรากจ็ะเอา
ให้เจ้าทกุคนแหละ" เราถอืท่านเสมอืนพ่อ เราสงสยั 
ดอูะไรในธรรมข้อไหนลกึตืน้อย่างไร ท่านยนิดตีอบ 
ยนิดแีนะน�าตลอด ให้ความรู้ ให้ความเห็น ให้อบุาย  
ให้การแก้ไข จติใจของเราคดิอย่างไรปรงุแต่งอย่างไร  
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เราน�าไปเล่าให้ท่านฟัง เราไม่ต้องอายขายหน้ามนัเลย มนัคดิเข้าบ้านเรือ่งของ
กิเลสตัณหา ท่านกช่็วยแก้ไข ต้องท�าแบบนัน้ ต้องคดิแบบนัน้ ต้องปฏบิตัแิบบนัน้  
เราไม่ต้องอาย บางทเีรายกปัญหาขึน้มาพดูแต่พดูไม่ให้มนัถกู เรยีกว่าพดูเป็น 
อุบาย เหมอืนเราต้องการไข่มดแดง เราเอาไม้ไปแหย่ๆ เท่านัน้แหละ ไข่มดแดง
ก็จะร่วงหล่นลงมาให้เราได้กินเลย ฉนันัน้กเ็หมอืนกนั บางทเีราหวงัจะแกล้งถาม 
ท่านให้ติด ท่านก็ไม่ติด ถามท่านหมดมรรคผลสวรรค์นิพพาน หลวงปู่ขาวเป็น
คนโบราณ หนงัสอืไม่ได้เรยีน ท่านเขยีนหนงัสอืไม่ได้ แต่อ่านออกท่องอ่านสวด
ได้หมด เราสู้ท่านไม่ได้ทุกอย่างเลย เรายอมท่านอย่างราบคาบเลย

 อาตมาอยู่กับหลวงปู่ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ ถึงปี ๒๕๑๒ อาตมาจึงออกจาก 
ท่านไป เป็นเวลาที่อยู่กับท่าน ๑๑ ปี ค�าพูดที่ท่านพูดเป็นค�าดุ (ด่า) (อีตาอันนี้) 
มีค�าเท่านี้ที่ว่าเรา ค�าอื่นไม่มี ท่านมีธรรมคือเมตตามาก จงึรู้สึกเย็นอยู่ตลอด
เวลา บางครัง้ไปวเิวก จิตใจเดอืดร้อน พอกลบัมาหนัหน้าเข้าหาวัดถ�า้กลองเพล
เท่านั้น รู้สึกจิตใจเย็นวาบเลย ที่อยู่กับท่าน ได้ยินได้ฟัง ได้รู้จักครูบาอาจารย์
หมู่พวกคณะมากมาย ทัง้ท่านมรณภาพไปแล้วก็มาก ทีย่งัมชีวิีตอยู่ก็มาก ก็เป็น 
อานิสงส์อยู่อย่างหนึ่ง ดีกว่าที่เราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เลย”
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(ข้อมูลจากหนังสือหลวงปู่อ�่า ธมฺมกาโม 
(พระครูสันติวรญาณ)

พระครูสันติวรญาณ
(หลวงปู่อ�่า ธมฺมกาโม)  

วัดสันติวรญาณ 
อ�าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ถวายตัวเป็นศิษย์
หลวงปู่ขาว อนาลโย 

ด้วยบญุบารมขีองหลวงปู่อ�า่ ท�าให้ท่านได้มโีอกาส
มาเป็นศษิย์พระอรหนัต์ทีม่ชีือ่เสยีงมากอกีรปูหนึง่ คอื
หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ�้ากลองเพล หลวงปู่ขาว
เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต บรรลุธรรมในรุ่นแรก 
หลวงปู่ขาวเป็นพระอาจารย์ที่ใจดี มีเมตตาสูงมาก 
ทั้งต่อพระเณรและญาติโยมเท่าเทียมกันทุกคน

ครัง้แรกหลวงปู่อ�า่ตัง้ใจจะมาภาวนากบัหลวงปู่ขาว 
สกั ๗ คนื พอมาอยู่วดัถ�า้กลองเพลเข้าจรงิ ท่านภาวนา 
เป็นสมาธิดี สมาธิที่เคยเสื่อมก็กลับคืนมาด้วยอ�านาจ
บารมขีองพ่อแม่ครอูาจารย์ หลวงปู่อ�่าเลยได้อยู่ศกึษา
ธรรมกับหลวงปู่ขาวต่อมา เวลาผ่านไปนาน ๓ ปี 
เหมือนเพิ่งมาอยู่ได้ ๓ เดือน 

หลวงปู ่ขาวท่านบอกว่า เอาจริงอย่างเดียว 
ท�าให้มาก วิธีรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อม ให้คบกับ
กลัยาณมติร คอืมติรทีด่ ีมศีลีมธีรรม อย่าอยู่คนเดยีว  
๓ ปี เราเป็นสงฆ์สาวก เราไม่ใช่พระปัจเจก ต้องอยู่
รวมหมู่คณะครูบาอาจารย์ อย่าอยู่ล�าพังคนเดียว 
ไม่ต้องไปคบสมาคมผู้มชีือ่เสยีง ให้คบกลัยาณมติร 
มิตรที่ดีมีศีลธรรม

หลวงปู่อ�่าได้ปฏิบัติตามค�าสอนของหลวงปู่ขาว
ตัง้แต่นัน้มา จติของหลวงปู่ไม่เคยเสือ่มอกีเลย ท่านได้ 
ตั้งสัจจอธิษฐานอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ขาวนาน 
ถึง ๖ ปี จนหลวงปู่ขาวมรณภาพ

หลวงปู่อ�่า ธมฺมกาโม มรณภาพ
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแส
โลหิต เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘
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สมัยอยู ่กับหลวงปู ่ขาว ในช่วงวันเข้าพรรษา  
พระภิกษุทุกรูปจะมากราบหลวงปู ่ขาวพร้อมตั้ง
อธิษฐานจิตให้มีสัจจะในการปฏิบัติธรรม และต้อง
ปฏิบัติให้เข้มข้นกว่าช่วงนอกพรรษา พระทุกรูปจะตั้ง
สัจจะต่อหน้าหลวงปู่ขาวว่าจะเดินจงกรมนานเท่าไร 
น่ังภาวนานานกี่ชั่วโมงในวันหนึ่ง  ส�าหรับหลวงปู่อ�่า 
ท่านตั้งสัจจะว่าจะเดนิจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่งภาวนา ๑ 
ชั่วโมง หลวงปู่ขาวให้นั่ง ๒ ชั่วโมง เมื่อท่านนั่งวันละ 
๒ ชัว่โมง หลวงปู่ขาวให้นัง่ ๓ ชัว่โมง เมือ่ท่านนัง่วนัละ  
๓ ชั่วโมง หลวงปู่ขาวก็ให้นั่ง ๔ ชั่วโมง หลวงปู่อ�่า
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ท่านเดินจงกรมวันละ 
๑ ชั่วโมง จากเขื่อนถึงกุฏิ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมงพอดี  
นั่งภาวนาตั้งแต่ ๒ ทุ่ม จนถึง ๖ ทุ่ม ท่านปฏิบัติภาวนา
อย่างเข้มข้น จริงจัง ขยันหมั่นเพียร จนเป็นที่ยอมรับ
ของหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์ ท่านจะเปิด ท่านรู้ 
วาระจิต ท่านนั่งภาวนาเก่งมาก นั่งตลอดท้ังคืน
จนถึงสว่าง หลวงปู ่ขาวสอนให้ภาวนาทุกเวลา  
ทุกลมหายใจ ภาวนาไปจนวันตาย

หลวงปู่อ�่าเล่าว่าหลวงปู่ขาวรู้วาระจิตหลายเร่ือง 
เช่น

เรื่องงูเหลือม ครั้งหนึ่งขณะหลวงปู่อ�่าอยู่บนกุฏิ
ในวดัถ�า้กลองเพล เป็นช่วงฤดฝูน เดอืน ๖ เหน็งเูหลอืม
ตัวหน่ึงตัวโตมาก ล�าตัวยาว ๒ วา มันเล้ือยผ่านกุฏิ 
ท่านไป เป็นช่วงมันออกมาหากบหาเขียดเป็นอาหาร 
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ท่านเห็นงูเหลือมตัวใหญ่มาก ตั้งใจจะ
ไปเล่าถวายให้หลวงปู่ขาวฟัง พอท่าน
ก้าวขึน้กฏิุ หลวงปู่ขาวพดูออกมาก่อนว่า 
“เมื่อกี้เห็นงูใหญ่หรือ” ท่านก็เลยเงียบ 
ไม่ได้เล่าเรื่องงูใหญ่ให้หลวงปู่ขาวฟัง

อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องสามเณรเดิน
จงกรมแข่งกบัหลวงปู่ขาว มสีามเณรหนุ่ม 
รูปหนึ่งคิดในใจว่าจะเดินจงกรมแข่งกับ
หลวงปู่ขาว เพราะเห็นว่าหลวงปู่ขาว
ชราภาพแล้ว อายขุณะนัน้ประมาณร่วม 
๙๐ ปี คงเดินจงกรมได้ไม่นาน ตนเอง
เป็นหนุ่มแข็งแรงกว่าจะเดินให้นานกว่า
หลวงปู ่ขาว เมื่อเดินจงกรมไปหลาย
ชั่วโมง สามเณรเดินจนหมดแรงจึงต้อง
ออกจากทางจงกรม ยอมแพ้หลวงปู่ขาว
ขึ้นกุฏิก่อน เช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ขาวพูด
บนศาลาว่า “เมื่อคืนมีผู้เดินจงกรมแข่ง
กับหลวงปู่ แต่หลวงปู่ไม่ยอมแพ้หรอก”

อกีเร่ืองหนึง่ เรือ่งเหน็ผแีม่ลกูอ่อน
ข้างทางเดินจงกรม 

หลวงปู่ขาวถามหลวงปู่ว่า “เห็นผี
แม่ลูกอ่อนข้างทางเดินจงกรมไหม” 

หลวงปู่ว่า “ว่าง ไม่เห็นครับ”

หลวงปู ่ขาวว ่า “มีผีแม ่ลูกอ ่อน

ก�าลังไกวเปลให้ลูกนอนอยู่ข้างทางเดิน 
จงกรมนั้น เสียงดังเตาะแตะๆ” 

ต ่อมาหลวงปู ่แผ ่เมตตาให ้เด็ก 
เหล่านั้นได้ไปเกิดเป็นคนหมด บ้างก็ได้
ไปเกิดเป็นเด็กอยู่หน้าวัดถ�้ากลองเพล
นั่นเอง

หลวงปู ่ไ ด ้อยู ่ปฏิ บั ติ ธ รรมกับ 
หลวงปู่ขาวเป็นเวลา ๖ พรรษา จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่เป็นวาระสดุท้าย หลงัจาก 
หลวงปู่ขาวมรณภาพ หลวงปู่ได้มีส่วน
ร่วมเป็นหัวหน้าหมู่ในการจัดงานสวด
อภิธรรมให้แก่หลวงปู ่ขาวตลอดงาน  
เมื่อเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ
เรียบร ้อยแล ้ว หลวงปู ่ได ้ออกจาก 
วัดถ�้ากลองเพล ติดตามหลวงปู่จันทา  
ถาวโร มาอยู ่วัดป่าเขาน้อย จังหวัด
พิจิตร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘
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ภาพจารึก

หลวงปู่ขาว อนาลโย
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หลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟัง ท่านบอกว่าโหล่งขอด 
อ.พร้าว ท่านไปส�าเร็จอยู่ที่นั่น

ท่านเดนิออกไป ท่านไปอาบน�า้ ท่านว่าอย่างนัน้นะ  
ไปเหน็ข้าวเขาก�าลงัสกุ เขยีวกม็ ีก�าลงัพอท�าข้าวเม่านี ้
ก็มี อ่อนอยู่ก็มี ท่านก็ดู นี่ละธรรมะจะไต่ไปตามนั้น  
ข้าวมีหลายประเภท คนที่มีบารมีแก่กล้าแล้วก็เหมือน
ข้าวสกุ ไม่เป็นอืน่ จะสกุโดยถ่ายเดยีว ผู้ทีบ่ารมลีดลงมา 
กเ็ป็นอย่างนี้ๆ  ท่านไล่ลงไปนะ ข้าวประเภทลดกนัลงมา 
กบ็ารมีอยู่ในข้ันนี้ๆ  ท่านไล่ไปจนกระทัง่ลงถงึรากถงึโคน  
ทีม่นัเป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็เป็น ทีอ่ยู่กับต้นมแีต่ใบเฉยๆ  
มันคอยจะตายอยู่กับต้นก็มีใช่ไหมล่ะ ในต้นข้าวต้น 
นั้นแหละ ที่เป็นดอกเป็นผลไปแล้วก็มี ที่รองกันลงมา
ก็มี ที่ฝังอยู่กับโคนของมันก็มีคอยแต่จะตาย 

ท่านพจิารณาไป จติของเรามนัเริม่แรกมาตัง้แต่ต้นๆ  
ขึ้นไปเร่ือยๆ เมื่อได้รับการบ�ารุงเสมอก็เป็นอย่างนี้ๆ 
ท่านพจิารณา อาบน�้าก็มีแต่อันนี้เป็นอารมณ์ ท่านว่า

อย่างนั้นนะ อาบน�า้เสร็จ มันไม่เสร็จ 
ท่านว่า เข้าห้องไปที่นั่งภาวนาเลย 
เอาอันนี้เข้ามาเป็นสนามมวยเลย 
ซัดกันเลยผึงขึ้นในคืนวันนั้น อย่าง 
นั้นแหละธรรมะอัตโนมัติ ท่านเล่า
ให้ฟัง

จากเทศน์อบรมฆราวาส วัดป่าบ้านตาด 
โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน



409 



410 




