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อัตโนประวัติ ๑





ค�ำปรำรภ

เนือ่งด้วยมคีณะศษิย์หลายท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขยีน

ประวัติส่วนตัวเอาไว้ เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รู้ความเป็นมา

ของชวีติว่ามีความเป็นมาอย่างไร และใช้อบุายการภาวนาปฏบิตัิ

มาอย่างไร โดยให้เหตผุลว่า ถ้าหลวงพ่อไม่เขยีนเก็บเอาไว้ในช่วงน้ี 

ความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคตย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะขณะนี้

มลีกูศษิย์หลายระดบัด้วยกันท้ังแก่และหนุม่ สมมตว่ิาศษิย์ผูส้งูอายุ

เกิดมีอันเป็นไปในชีวิตโดยคาดไม่ถึง ก็หมดโอกาสที่จะได้รู้จัก

ประวตัขิองหลวงพ่อทนัท ีหรอืศษิย์ผู้มอีายยุงัน้อยอยูก่ต็าม เมือ่

มอีนัเป็นไปกห็มดโอกาสได้อ่านประวตัขิองหลวงพ่อเช่นกัน หรือ

หากหลวงพ่อได้จากไปก่อน ทุกคนก็หมดโอกาสด้วยกันทั้งนั้น 

ลูกหลานที่เกิดมาภายหลังก็จะไม่รู้เช่นกัน เมื่อได้ฟังเหตุผลจาก

คณะลกูศษิย์ขอร้องมาอย่างนี ้ประกอบกับคดิว่าอาจจะมปีระโยชน์

อยู่บ้างไม่มากก็น้อย จึงได้ตัดสินใจเขียนประวัติของตัวเอง 

การเขยีนประวตัใินครัง้นี ้จะเขยีนท้ังหมดคงไม่ได้ เพราะจะเป็น

หนังสือเล่มใหญ่เกินไป จะเขียนพอเป็นสังเขปพอได้รู้เรื่องพอ



สมควรเท่านั้น และจะเขียนในเร่ืองจริงทั้งหมด จะเป็นเรื่อง

ส่วนตวัเป็นส่วนใหญ่ และจะมเีรือ่งของครอูาจารย์อยูใ่นหนังสอื

เล่มนีด้้วย ประวตัขิองข้าพเจ้านัน้พสิดารพอสมควร บางคนอาจจะ

คดิว่าเหลอืเชือ่เป็นไปไม่ได้ อาจเกดิความปรามาส ขาดความเคารพ

เช่ือถือในตัวข้าพเจ้าก็อาจเป็นได้ แต่ก็ไม่เป็นไร เรื่องอย่างน้ีมี

อยู่ประจ�าโลกทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา และจะมีต่อไปในอนาคต

ไม่มีที่สิ้นสุด

ขอทุกท่านเมื่อได้อ่านประวัติของข้าพเจ้าแล้ว อุบายใด

พอจะน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ กใ็ห้ท่านได้พิจารณาด้วยตนเอง 

อุบายใดที่ไม่ถกูกับนิสัย ขอให้ท่านทิง้เสีย อย่าเอามาคิดวิพากษ์

วิจารณ์ให้เสียเวลา

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ให้มีความเจริญทาง

สตปัิญญา พจิารณาในสจัธรรมใด ขอให้รูแ้จ้งเห็นจริงในสัจธรรม

นั้น หากท่านมีบารมีได้บ�าเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติ พร้อมแล้วที่

จะได้บรรลธุรรมเป็นพระอรยิเจ้าในชาตนิี ้ขอท่านจงสมปรารถนา

ด้วยเทอญ
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เกิด ณ บ้านหนองค้อ ต�าบลบัวค้อ อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 

ในปีพ.ศ. ๒๔๘๕ อายุได้ ๗ ปี พ่อแม่ได้พาอพยพมาอยู่ที่บ้าน

หนองแวง (แก้มหอม) ต�าบลไชยวาน อ�าเภอไชยวาน จังหวัด

อุดรธานี เรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองแวง 

แต่ละชั้นได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นทุกชั้นไป มีครูอยู่ ๒ คน 

๑) คุณครูหัส ๒) คุณครูอักษร เมื่อคุณครูมีน้อย สอนนักเรียน

ก็ไม่ท่ัวถึง เด็กชายทูลจึงได้รับเลือกให้เป็นครูสอนนักเรียน

ด้วยกนัเอง และเป็นทีย่อมรบัของเพือ่นนกัเรยีนด้วยกนั เดก็ชาย

ทูลจึงเป็นที่รักแก่เพื่อนๆ ทั้งหลาย เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริต

ต่อเพื่อนๆ ตลอดมา ให้ความเมตตาสงสารในหมู่เพื่อนๆ เป็น
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นิสัย ให้ความเป็นธรรมอยู่เสมอ

ครั้นเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีท่ี ๔ แล้ว คุณครูทั้งสองมี

ความหวงัดต่ีอเดก็ชายทลูเป็นอย่างมาก จงึได้มาขอต่อพ่อแม่ว่า

อยากให้เด็กชายทูลไปเรียนต่อที่จังหวัดอุดรธานี แต่พ่อแม่ยัง

ไม่มีความพร้อม จึงได้พูดกับคุณครูทั้งสองว่า ขณะนี้เพิ่งมาอยู่

บ้านใหม่ อะไรยังไม่สมบูรณ์ ในขณะนั้นเด็กชายทูลอยากจะไป

เรยีนต่อเป็นอย่างมาก เมือ่พ่อแม่ไม่มเีงนิพอท่ีจะให้ไปเรยีนต่อได้ 

จึงท�าให้เรียนจบเพียงชั้นประถมปีที่ ๔ เท่านั้น ต่อมาก็ได้บวช

เป็นสามเณรในปีพ.ศ. ๒๔๙๒ ได้ศึกษานกัธรรมชัน้ตรจีบได้อย่าง

รวดเร็ว ค�าไหว้พระสวดมนต์ก็เรียนจบอย่างรวดเร็วเช่นกัน ใน

ช่วงนั้นพ่อแม่ให้ลาสิกขา จึงได้บวชอยู่ได้ ๑ ปีเท่านั้น ในปีนั้นได้

ทราบข่าวหลวงปู่ม่ันมรณภาพ แต่กไ็ม่มเีวลาไปกราบหลวงปูม่ัน่

เลย
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แม่ได้เล่ำเรือ่งในอดตีให้ฟัง

ในช่วงนี้แม่ได้เล่าเรื่องอดีตให้ฟังว่า ก่อนได้มาเกิดมีเรื่อง

ทีอ่ศัจรรย์ได้ปรากฏ แม่เล่าให้ฟังว่า ในคนืหนึง่ ในขณะทีน่อนยัง

ไม่ทันหลับสนิท เหมือนกับความฝัน เห็นสิ่งหนึ่งใสๆ ลอยเข้ามา

ในห้องนอน มแีสงเหมอืนกบัแสงหิง่ห้อยขนาดใหญ่ลอยเข้ามาหา 

แม่ก็เอามือคว้าไปเพื่อที่จะก�าเอา แต่ก็ก�าเอาไม่ได้ หิ่งห้อยใหญ่

ก็ลอยไปมาอยู่ในห้อง หลบไปมาอยู่ในห้องนอนนั้น ในขณะนั้น

เหมือนจะลุกขึ้นไปตะครุบเอาให้ได้ เมื่อตื่นขึ้นมาก็มองหาสิ่งที่

ใสๆ ลอยอยูน่ัน้ไม่เหน็ เลยคดิแปลกใจไปว่าน้ีเป็นแสงอะไร จะว่า

แสงหิ่งห้อยหรือก็ใหญ่เกินไป มีความผิดปกติจากแสงหิ่งห้อย

ทั่วไป แต่ก็ไม่คิดกลัวอะไร คิดว่าเป็นแสงหิ่งห้อยเท่านั้น ถ้าจะ

ตีความหมายไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นั่นคือวิญญาณที่จะเข้า
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มาเกิดในขณะนั้น แต่แม่ไม่เข้าใจ ก็คิดว่าเป็นแสงหิ่งห้อยไป

ในหลายวนัต่อมา แม่กม็คีวามฝันทีแ่ปลกๆ ขึน้มาอกี ฝันว่า

ตวัเองได้แต่งตัวเหมอืนเทพธดิา ใส่เคร่ืองประดับประดาสวยงามมาก 

มทีัง้เพชรนลิจนิดา สร้อยสงัวาลย์ทองห้อยตามคอ พวงก�าไลทอง

ผูกข้อมือ ผูกตามแขน มีแหวนประดับเพชรใส่นิ้วมือ นุ่งผ้าถุง 

ห่มผ้าแพรทองสดใสแพรวพราวทัว่กายทัง้หมด มผิีวพรรณผ่องใส

เป็นประกายออกมารอบตัว ที่ศรีษะก็มีชฎาสวมใส่ สวมรองเท้า

ประดบัเงนิทอง มคีวามสวยงามมาก ในขณะนัน้เหมอืนกบัว่าได้

เดนิไปท่ีไหนสกัแห่งหนึง่ ในขณะทีเ่ดนิไปกมี็คนเอาร่มฉตัรขนาด

ใหญ่มากั้นให้ และมีฝูงมหาชนเดินห้อมล้อมเป็นบริวารเป็น

จ�านวนมาก ทุกคนแสดงความเคารพต่อแม่เป็นอย่างมาก และ

มีเสียงปี่เสียงกลอง เสียงดนตรีอย่างอื่นอีกมากมาย ในขณะนั้น

แม่มคีวามสขุใจเป็นอย่างมาก ทกุคนพากนัไชโยโห่ร้องพร้อมกนั

ว่า ขอยกแม่ขึ้นเป็นใหญ่ในหมู่มหาชนท้ังหลาย ขอพระแม่เจ้า 

จงเป็นทีพ่ึง่ให้แก่ปวงข้าพเจ้าทัง้หลายด้วยเถดิ เสยีงนีดั้งประกาศ

ก้องอยูต่ลอดเวลา จากนัน้แม่กไ็ด้ตืน่ขึน้มา จงึมคีวามกงัวลใจใน

ชีวิตเป็นอย่างมาก



แม่ได้เล่าเรื่องในอดีตให้ฟัง ๙



ควำมกังวลใจของแม่

เมื่อตื่นนอนขึ้นมา เกิดความตกใจกลัวต่อความตาย 

ไม่สบายใจเลยในขณะนั้น คิดว่าตัวจะตายจากพ่อและลูกๆ ไป 

เข้าใจว่าวิญญาณของตัวเองได้ออกจากร่างกายไปในขณะนั้น 

จะมีวิญญาณอื่นมารับเอาวิญญาณเราไป จึงคิดว่าตัวเองจะตาย

ไปในเรว็ๆ นี ้จงึได้เรยีกพ่อกบัลกูคนโตเข้ามารวมกนั แล้วเล่าเรือ่ง

ความฝันที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมด พ่อกับลูกก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดี 

แม่บอกว่าชีวิตนี้จะอยู่กับพ่อลูกต่อไปอีกไม่นาน คงจะตายจาก

พ่อลกูไป แม่สัง่ต่อไปอีกว่า เมือ่แม่ได้ตายไปแล้ว พ่อจะไปหาเอา

เมียใหม่มาเลี้ยงลูก จงพิจารณาให้ดี มีความระวังอย่าให้แม่ใหม่

มาบังคับลูกเก่า พ่อเองก็อย่าหลงใหลในเมียใหม่ลูกใหม่จนเกิด

ความแตกแยกกนั ให้พ่อเป็นคนกลาง ให้มคีวามรกักนัทัง้สองฝ่าย 



ความกังวลใจของแม่ ๑๑

อบรมลูกใหม่และลูกเก่าให้เข้าใจกัน ให้มีความสามัคคีกันใน

ครอบครัว และลูกๆ ทุกคนจะต้องฟังค�าสั่งสอนของพ่อ ให้เป็น

ผู้ว่านอนสอนง่าย เพื่อให้พ่อมีความสบายใจ ให้ช่วยกันท�างาน 

ให้มีความขยันช่วยกันท�ามาหากิน ลูกคนโตก็อย่าไปบังคับน้อง

ผูน้้อย ให้น้องผู้น้อยต้องเชือ่ฟังค�าสัง่สอนของพวกพี่ๆ  อย่าทะเลาะ

ตบตีกัน ให้มีความรักกัน มีอะไรแบ่งกัน

ในขณะที่แม่สั่งเสียพ่อลูกอยู่นั้น น�้าตาของแม่ก็ไหล

สะอึกสะอืน้ น�า้ตานองหน้า ใช้ผ้าเชด็ไปร้องไห้ไป พดูค�าใดมเีสยีง

สั่นเครือ ร้องไห้ไปบ่นไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ในพ่อและลูกๆ 

ทุกๆ คน แม่นึกอยู่ในใจว่า อายุขัยเรานี้มีน้อยนัก ยังไม่ถึงวัย

อนัควรกจ็ะได้ตายจากพ่อลกูนีไ้ป เมือ่แม่ได้ตาย ไม่ทราบว่าลกูๆ 

จะพากันอยู่กินอย่างไร พากันนอนกันอย่างไร ในความอาลัย

อาวรณ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ในขณะนั้นจึงเป็นบรรยากาศ

วังเวงซบเซาเศร้าโศกเสียเหลือเกิน เหมือนกับว่า ต้นไม้ที่ให้

ความร่มเย็นตลอดมา บัดนี้จะต้องโค่นล้มไปเสียแล้ว ลูกๆ ที่ยัง

มีชีวิตอยู่ ไม่รู้ว่าจะอยู่กันอย่างไร จึงร้องไห้ไปบ่นไปในขณะนั้น



ค�ำท�ำนำยของพ่อ

ในช่วงทีแ่ม่เล่าความฝันอยูน่ัน้ พ่อกต็ัง้ใจฟังอย่างใจจดใจจ่อ 

และพิจารณาตีความฝันของแม่ไปด้วย ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ 

พ่อกลบัมคีวามเหน็ตรงกันข้ามกบัแม่เลยทเีดยีว จากนัน้พ่อกไ็ด้

พูดออกมาเป็นประโยคแรกว่า บ้า ความฝันที่แม่ฝันไปนั้น ไม่ใช่

เป็นเรื่องของความตายแต่อย่างใด ลักษณะความฝันอย่างนี้ 

มันเป็นเรื่องของคนจะมีลูกเกิดขึ้น และจะเป็นลูกท่ีมีบุญลงมา

เกิดด้วย จะเป็นลูกที่พร้อมด้วยวาสนาบารมี จะเป็นท่ีพึ่งแก่

พวกญาติๆ และเป็นที่พึ่งแก่หมู่ชนทั้งหลายในยุคนี้ด้วย ฉะนั้น 

ขอแม่อย่าไปคดิว่าตวัเองจะตายไปเลย มันมเีหตุปัจจยัต่อเนือ่งกนั 

ในวนัก่อนมากฝั็นเหน็แก้วเสดจ็เข้ามาในห้องนอน นัน่กห็มายถงึ

วิญญาณของผู้มีบุญจะลงมาเกิดด้วย ในคืนนี้ก็ฝันเป็นอย่างนี้ 
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จึงเป็นความฝันที่เป็นมงคลเป็นอย่างมาก ลูกที่เกิดมาจะได้ท�า

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คนทั้งหลายจะให้ความเคารพเช่ือถือเป็น

อย่างมากทีเดียว ส่วนแม่ก็ตั้งใจฟังทั้งไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตาม

ค�าพูดของพ่อหรือไม่ ว่าตัวเองจะตายไปหรือตัวเองจะตั้งครรภ์

กันแน่ แต่ก็อยู่ในความไม่ประมาท มีการไหว้พระสวดมนต์เป็น

นิสัย

จากนั้นมาไม่ก่ีวัน แม่ก็มีการต้ังครรภ์ขึ้นมาตามที่พ่อได้

พูดเอาไว้ แม่ก็เกิดความโล่งใจขึ้นมา คิดว่ายังไม่ตายจากพ่อลูก

ในขณะนี้ ส่วนพ่อพูดว่า ถ้าฝันอย่างนี้จะมีการตั้งครรภ์นั้น ก็

เพราะว่าได้เรียนในทางโหราศาสตร์มา เร่ืองการท�านายความฝัน

ต่างๆ นั้น พ่อมีความช�านาญเป็นพิเศษว่า ความฝันเช่นนั้นเป็น

อย่างนัน้ ความฝันเช่นนีเ้ป็นอย่างนี ้จากนัน้มากร็ูก้นัในเครือญาติ

ว่า คอยดูซิ ในเมื่อแม่มีความฝัน ได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้ว ลูกที่เกิด

มาจะมีลกัษณะเป็นอย่างไร จะมสีิง่ทีผ่ดิแปลกแตกต่างเป็นอย่างไร

บ้าง พ่อจึงมีในความคิดว่าต้องต่างกับคนอื่นแน่นอน

จากนัน้มาแม่กม็อีาการทีแ่ตกต่างขึน้ในใจอย่างมากทีเดียว 

นัน้คอืมอีาการแพ้ท้องขึน้มา การแพ้ท้องนัน้มอีาการแตกต่างจาก

การตั้งครรภ์ลูกคนอื่นๆ ตั้งครรภ์ลูกคนอื่นๆ ไม่มีอาการแพ้ท้อง
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เหมือนอย่างนี้ เมื่อลูกคนนี้เข้ามาสู่ครรภ์ อะไรหลายๆ อย่างมี

อาการเปลี่ยนไป เช่น มีอาการเหมน็คาวสัตวท์ุกชนิด ใต้ถุนบ้าน

มีวัวควายจ�านวนมาก เมื่อแม่ถูกกลิ่นวัวควายจึงเกิดอาเจียนขึ้น

อย่างรนุแรง จึงต้องเอาววัควายออกจากใต้ถนุบ้านทัง้หมด อาการ

เหมน็คาวไม่ม ีกไ็ม่ได้เกดิอาเจยีนอกีต่อไป แต่กม็อีีกอย่างหน่ึงที่

แม่กนิไม่ได้ เหน็ก็ไม่ได้ เบือ่ทีส่ดุจนเกดิอาการอาเจยีนอย่างรนุแรง 

นั้นคืออาหารคาวที่เป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิด นับแต่ปลาร้าขึ้นไป จะ

เห็นไม่ได้ มีอาการอาเจียนในทันที จะกินข้าวในพาส�ารับร่วมวง

กับพ่อลูกไม่ได้เลย

ฉะนั้น จึงได้แยกแม่ออกกินต่างหาก ในครอบครัวใคร

อยากกินลาบก้อย ต้องเอาไปท�ากินที่บ้านคนอื่น ในบ้านนี้ไม่ให้

มีอาหารดิบกินกันอยู่เลย แม่จึงได้สั่งลูกไว้ว่า ให้เอาข้าวใน

กลางหวดใส่กล่องข้าวเป็นให้พิเศษ ปากหวดก็ไม่เอา ที่ก้นหวด

กไ็ม่ให้เอา ให้เอาเฉพาะข้าวในกลางหวดเท่านัน้ ห้ามกับทกุๆ คน

ว่าอย่าไปกินข้าวในกล่องข้าวนั้นเลย ให้เก็บไว้ให้แม่กินคนเดียว

เท่านั้น อาหารที่แม่กินกับข้าวได้มี ๒ อย่างเท่านั้น คือ ๑) เกลือ 

๒) ของหวาน มีน�้าอ้อย กล้วยสุก เท่านั้น แล้วก็กินคนเดียว 

คนอื่นกินร่วมไม่ได้เลย



ค�ำท�ำนำยของพ่อ ๑๕
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เมื่อแม่ตั้งครรภ์มาจนครบก�าหนด จึงได้คลอดลูกออกมา

เป็นผู้ชาย แม่พูดว่าเป็นลูกที่คลอดง่ายที่สุด ไม่มีความเจ็บปวด

แต่อย่างใด ในขณะที่ออกมาจากท้องแม่ ก็มีความแปลกอีก

อย่างหนึ่ง นั้นคือสายรกพันตัวออกมาเป็นอังสะ ก้อนรกก็ออก

มาพร้อมกันเหมือนสะพายบาตร เมื่อพ่อได้เห็นอย่างนี้จึงพูด

เสียงดังขึ้นว่า พุทโธ อาจารย์ญาคูใหญ่กูออกมาแล้ว (ญาคูใหญ่ 

หมายถึง พระมหาเถระผู้ใหญ่ ผู้บวชตลอดไป) ดูซิ ครองผ้ามี

สะพายบาตรออกมาด้วย แม่มีอาการปกติไม่วิงเวียนแต่อย่างใด

จากนั้นก็เชิญญาติๆ ผู้ใหญ่มาตั้งชื่อร่วมกัน การตั้งชื่อนั้น

ก็มุ่งประเด็นเอาความฝันของแม่มาเป็นหลัก ในครั้งที่แม่ฝันว่า

มมีหาชนยกให้แม่เป็นใหญ่ ดงัท่ีได้อธบิายมาแล้วนัน้ ในจดุนีเ้อง

ญาติๆ จึงได้มีมติว่า ความฝันนี้เป็นในลักษณะทูลเกล้าที่ยกขึ้น

ไว้ในที่สูง จึงตั้งชื่อไปตามความฝันนั้น จึงให้ชื่อว่า ทูล นับแต่

วนันัน้เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั จากนัน้มาพ่อแม่พีน้่องจบัตามอง

มาตลอดว่า เด็กชายทูล นับแต่บัดนี้ไป เด็กชายทูลจะมีลักษณะ

แปลกไปเป็นอย่างไร จะมนิีสยัเป็นอย่างไร พ่อแม่และญาติๆ  คอย

สงัเกตดเูดก็ชายทลูอย่างใกล้ชดิว่า เดก็ชายทลูจะมกีารแสดงออก

มาอย่างไร



อัตโนประวัติ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ๑๗
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ในวัยเด็กอ่อนก็กินนมแม่เหมือนเด็กท่ัวไป ในช่วงที่กิน

อาหารได้เอง ก็แสดงความแปลกออกมาให้คนอื่นได้เห็น นั้นคือ

ไม่ยอมกินข้าวร่วมวงร่วมส�ารับกับพ่อแม่และพี่ๆ ได้แต่อย่างใด 

ถ้าจะให้กนิร่วมวง กต้็องแบ่งถ้วยอาหารกัน และแบ่งกระตบิข้าว

กันอีกด้วย อาหารที่เป็นส่วนของเด็กชายทูล ห้ามใครๆ มาแตะ

ต้องอย่างเด็ดขาด ห้ามมาหยิบเอาอาหารในถ้วย ห้ามหยิบเอา

ข้าวในกระติบ ตลอดพ่อแม่ก็ห้ามมายุ่งแตะต้องอาหารของเด็ก

ชายทูลน้ีเช่นกัน ถ้าใครฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ จะท�าให้พาข้าวแตก

กระจายในทันที ถ้วยจานอาหารกระติบข้าวก็จะถูกพังกระจาย

ทิ้งขว้างเสียหมด หลายๆ ครั้งที่ถูกพี่ๆ มาร่วมกินด้วย ทุกครั้ง

เด็กชายทูลก็ยกทุ่มลงใส่พื้น ถ้วยดินแตกกระจายทั้งหมด ท�าให้

พ่อแม่และพี่ๆ มีความเดือดร้อนไปตามๆ กัน

จากนั้น พ่อแม่ได้วางแผนกันเสียใหม่ ต้องจัดให้เด็กชาย

ทูลกินข้าวนอกวงคนเดียว มีอาหารสุกก็แบ่งออกมาใส่ถ้วยเป็น

พิเศษ ถ้ามีอาหารดิบ ถ้วยก็จะแตกทันที กระติบข้าวก็แยกออก

มาเป็นพิเศษ ห้ามไม่ให้ใครๆ มาหยิบร่วมเช่นกัน แต่ก็มีพี่สาว

ผู้ถัดกันชอบมาแกล้งอยู่เสมอ เมื่อพ่อแม่เผลอก็ยื่นมือออกมา

หยบิเอาอาหารของเดก็ชายทลู เดก็ชายทลูกแ็สดงความไม่พอใจ
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ขึ้นมาทันที แล้วยกถ้วยอาหารขึ้นวางกระแทกกับพื้นกระดาน

แตกกระจายทนัที จะไม่ยอมกนิข้าวถ้าพ่อแม่ไม่แต่งส�ารบัใหม่ให้ 

ในสมัยนั้นมีแต่ถ้วยดิน กระแทกทีเดียวก็แตกกระจาย ถ้าพี่มา

หยิบข้าวในกระติบ กจ็ะโยนกระติบข้าวลงข้างล่างอีก ทุกๆ ครั้ง

ต้องเป็นอย่างนี้ เป็นนิสัยใจมีสัจจะมาแต่ก�าเนิดนั่นเอง

พ่อเห็นท่าไม่ด ีต่อไปถ้วยจานจะแตกฉบิหายไปเสยีทัง้หมด 

พ่อจงึได้ตดักระบอกไม้ไผ่ขงัข้อ ท�าเป็นถ้วยใส่อาหารให้เดก็ชายทลู

กนิเป็นพเิศษ เมือ่พีส่าวมาหยบิเอาอาหารอกี ก็ยกกระบอกไม้ไผ่

นัน้ขึน้ทุบใส่กระดานอกี ถ้าไม่แตกก็โยนลงข้างล่างไป พ่อแม่ต้อง

ลงไปเกบ็มาล้างใส่อาหารกนิใหม่ในครัง้ต่อไป เดก็ชายทลูมนีสิยั

อย่างนีแ้ต่วยัเดก็ จะเอาในสิง่ใด จะต้องเอาให้ได้ตามความตัง้ใจ 

ไม่ให้ใครๆ ขัดขวาง เอาตามใจทุกอย่างไป ถ้าไม่ได้ก็จะร้องไห้

ไม่ยอมหยดุ ในครัง้หนึง่ก�าลงัคลานไปมาได้ คดิอยากจะกนิกล้วย

ตากแห้ง แต่กล้วยตากแห้งไม่ทัน แม่เอากล้วยสกุให้กไ็ม่ยอมกนิ 

ได้พูดว่า จะเอากล้วยแห้ง ก็ต้องเอากล้วยแห้งให้ได้ แม่ก็อุ้ม

ใส่เอวพาไปหาดูท่ีกระจาดท่ีตากกล้วย แม่ก็เอากระจาดนั้นมา

ให้ดู เอากระจาดนี้มาให้ดู ดูกระจาดไหนก็ไม่มีกล้วยตากแห้ง

เลยแม้แต่ชิ้นเดียว
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ในขณะนัน้ไม่ทราบว่ามอีะไรบนัดาลใจ จงึได้เกดิความส�านึก

ขึน้มาในใจว่า เราเองท�าไมจงึเป็นผูเ้อาแต่ใจตวัเองอย่างนี ้ท�าให้

แม่เป็นทุกข์ใจจากเราเพราะกล้วยตากนี ้กล้วยตากไม่มกีจ็ะบงัคบั

ให้มนัม ีซึง่เป็นสิง่ท่ีเหลือวสัิยแม่จะหามาให้ได้ ในขณะนัน้ดสูหีน้า

ของแม่แล้ว มีในลักษณะไม่สบายใจเลย จึงนึกขึ้นมาในใจว่า 

กล้วยสุกก็มีรสหวานเหมือนกัน ในเมื่อกล้วยตากแห้งไม่มี 

กล้วยสุกก็กินทดแทนกันได้ จากนี้ไปเราจะไม่ท�าให้แม่เป็นทุกข์ 

ไม่ให้มีความยุ่งยากกับเราอีกต่อไป มีความละอายตัวเองว่าได้

ท�าให้แม่เดอืดร้อน จากนัน้กห็ยดุร้องไห้ แล้วดิน้ออกจากเอวแม่ 

แล้วคลานมาหากล้วยสกุชีม้อืให้แม่ดู แม่กเ็อามาให้แล้วกินกล้วย

ในขณะนั้น แม่ได้โอบกอดแล้วพูดว่า ลูกหล้าเป็นลูกที่น่ารัก กิน

กล้วยสุกธรรมดาเป็นแล้ว จากนั้นมาไม่เคยขอกล้วยตากแห้ง

จากแม่อีกเลย มีกล้วยสุกอย่างไรก็กินได้ทั้งหมด ในช่วงนั้น

เด็กชายทูลมีอายุประมาณปีกว่าเท่านั้น จากนั้นก็รู้ตัวเองว่าจะ

ไม่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนที่เคยเป็นมา

แต่ก็มีของสองอย่างที่จ�าได้ในวัยเด็ก เป็นนิสัยมาจาก

ก�าเนดิตดิตวัมา เป็นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เฉพาะตวั นัน้คอือาหารดิบ

และมงัสะสบิอย่าง ทัง้สองอย่างน้ีใครจะมาหลอกให้กนิไม่ได้เลย 
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เช่น เอาเนื้องูมาหลอกว่าเป็นเนื้อไก่ เอาเนื้อม้ามาหลอกว่าเป็น

เนื้อวัว เอากุ้งดิบมาต�าปนกับน�้าพริกป่นปลา ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้

เข้าปากก็จะเกิดอาการอาเจียนข้ึนมาทันที นิสัยอย่างนี้มี

ประจ�าตัวมาแต่ก�าเนิด ถึงจะเป็นวัยหนุ่มแล้วก็ยังเป็นนิสัย

อย่างนี้ตลอดมา ก็ยังรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าอาหารเราไม่เหมือนกับ

คนอ่ืนเขา ถกูพ่อแม่ดดุ่าหลายครัง้ ให้เหตผุลว่า ถ้าหากมคีรอบครวั 

จะเกิดมีปัญหาในการกินเกิดขึ้น ไม่มีหญิงใดจะไปต้มน�้าปลาร้า

ให้สุกมาท�าแจ่วบอง หรือเอามาใส่ส้มต�ากินหรอก ไม่มีสาวใด

ท่ีไม่กินของดิบ มีเราคนเดียวในโลกกินอย่างน้ี ในหลายครั้งได้

ถูกเชิญไปเลี้ยงในงาน เอาเงินให้เขาแล้วกลับมากินข้าวบ้าน 

เขาหาวานไปท�าบ้านก็ดี วานไปเก่ียวข้าวด�านาก็ดี จะมวีธิอีอกตวั

กลบัมากินข้าวทีบ้่าน ถ้างานไหนมเีพือ่นทีรู่จ้กัในการกนิของเรา 

เขาก็จะไปท�าให้อาหารสุกให้ จึงได้กิน

ในครอบครัวของข้าพเจ้านี้ ชอบกินอาหารดิบกันทั้งนั้น 

อาหารสุกก็มีอยู่ในบางครั้งเท่านั้นเอง ในบางมื้อมีน�้าต้มกระดูก 

ก็พอได้กินน�้าต้มกระดูกกินกับข้าวไปบ้าง ในบางคร้ังไม่มีไฟที่

จะปิ้งจะเผา ก็กินข้าวกับเกลือไป ประทังชีวิตอยู่ได้ เวลาใดพี่ๆ 

เขาสงสาร กเ็อาลาบไปค่ัวไฟให้กนิบ้าง พ่อแม่เองเกดิความร�าคาญ 
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ก็ใช้ไม้เรียวตีบังคับให้กินดิบ แต่ก็กินไม่ได้เพราะนิสัยเป็นมา

อย่างนี ้ในช่วงทีเ่ป็นเด็กนีม้คีวามทุกข์อยูม่าก อยากกนิลาบก้อย

เหมือนพี่ๆ เขาก็กินไม่ได้ อยากจนน�้าลายไหล ก็ได้แต่มองดูพี่ๆ 

เขากนิกนั จ�าเป็นกต้็องอดทนต่อความหิว เพราะตัวเองท�าอาหาร

กินไม่เป็น

เมือ่คดิเรยีบเรยีงชวีติในอดตีทีเ่ป็นมาของตวัเอง เป็นชวีติ

ที่ต่อสู้อดทนแต่วัยเด็กมาตลอด พวกพี่ๆ หาวิธีกลั่นแกล้งบังคับ

ให้กินอาหารดิบอยู่เสมอ เช่น ใส่ไฟนิดเดียวเขาก็ว่าสุกแล้ว 

เมื่อเอาอาหารใส่ปากก็เกิดอาเจียนออกมา จึงรู้ว่าอาหารนั้นยัง

ไม่สุกจริง พวกพี่ๆ เขาได้กุ้ง ปู หอย ก็พากันลาบดิบกินกันอย่าง

หน้าตาเฉย มิหน�าซ�้ายังพูดว่าใครไม่กินแสดงว่าไม่อยาก ที่จริง

พี่ๆ เขาก็รู้อยู่ว่าเรากินของดิบไม่ได้ แผนของพ่อแม่และพี่ๆ ที่ได้

วางเอาไว้นัน้ ไม่สามารถหลอกเด็กชายทลูให้หลงกลได้เลย และ

ก็ไม่มีใครๆ ในโลกนี้เปลี่ยนนิสัยนี้ได้แต่อย่างใด
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ในช่วงต่อมา ข้าพเจ้าอายุได้ ๔ ปี ในปีนั้นเกิดภัยแล้งเป็น

อย่างมาก และแล้งเป็นบริเวณกว้างหลายจังหวัด ทุกคนต้อง

ดิ้นรนแสวงหาข้าวปลาอาหาร ส่วนใหญ่จะพากันออกขอทาน 

พากันหาบตะกร้า พากันไปเป็นหมู่ๆ หาขอตามบ้านน้อยใหญ ่

โดยไม่มสีิง่ของอะไรไปแลกเปลีย่นเลย เมือ่ไปถงึบ้านไหนกพ็ากนั

นัง่ลง ยกมอืใส่หวัแล้วพรรณนาเรือ่งความทกุข์ยากล�าบากต่างๆ 

เจ้าของบ้านก็ให้ข้าวและอาหารตามสมควร แล้วไปขอบ้านหลังอืน่

ต่อไป ในวนัหนึง่เดก็ชายทลูอยูบ้่านกบัน้องเลก็ๆ คนหนึง่ พ่อแม่

พี่ๆ  เข้าไปหาข้ีไต้และสิง่อืน่ๆ เพือ่จะน�าไปแลกกบัข้าวและอาหาร

ในบ้านอื่น ข้าวสารที่หามาได้แล้วเต็มโอ่งใหญ่ ในวันนั้นมีคน

มาขอข้าวที่บ้าน ๕ คน พากันมานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วประนมมือ
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ขอข้าว กล่าวพรรณนาความทุกข์เดือดร้อนว่าไม่มีข้าวจะกิน 

ข้าพเจ้าเกดิความสงสาร จงึเรียกขึน้มาบนบ้าน เอาข้าวสารทีพ่่อแม่

หามาได้จากที่ต่างๆ มีอยู่เต็มโอ่ง แล้วตักข้าวสารแจกคนห้าคน 

จนข้าวสารทีม่อียูไ่ด้หมดไป เขายงัขอพรกิ ขอเกลอื ขอปลาร้าอีก 

เด็กชายทูลก็ขนออกมาให้ทานทั้งหมด ในวันนั้นเด็กชายทูลมี

ความสุขใจเป็นที่สุด มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา พอถึง

เวลาบ่ายพ่อแม่และพี่ๆ  กลบัมาจากป่า พากนัหวิข้าวจดัในขณะนัน้ 

พากนัก่อไฟเพือ่จะหุงข้าวท�าอาหารกนิกนั เมือ่ไปเปิดดขู้าวในถัง 

ไม่มข้ีาวอยูเ่ลย ปลาร้า พริก เกลอืหมดเกลีย้ง ไม่มอีะไรเหลอือยู่

เพื่อท�าอาหารกินกันแต่อย่างใด เมื่อพี่ๆ ถามหาข้าว พริก เกลือ 

ปลาร้า ก็บอกพีเ่ขาไปว่าให้ทานไปหมดแล้ว พี่ๆ  เขากด่็า แม่รูเ้ข้า

ก็จับมาตจีนหลงัแดงเตม็ตวั พ่อแม่สัง่ไว้ว่า ต่อน้ีไปอย่าเอาข้าวสาร 

ปลาร้า พริก เกลือ ให้ใครๆ อีกต่อไป

ในวันนั้นเจ็บปวดร่างกายเป็นอย่างมาก เกิดมาเพิ่งได้ถูก

แซ่ของแม่ตหีลงัอย่างเจ็บปวดทีเดยีว นกึโกรธให้แม่ อาหารเทีย่ง

ยังไม่ได้กินเลย จึงออกหนีจากบ้านโดยไม่บอกให้ใครๆ ได้รู้ ไป

เรือ่ยๆ ถงึเถยีงนาแห่งหน่ึง ไกลจากหมูบ้่านประมาณ ๑ กิโลเมตร 

ไปนอนพักเล่นอยู่ที่นั่นคนเดียว ขณะนั้นหิวข้าวมาก เพราะเป็น
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เด็กที่ก�าลังกินก�าลังนอน ความหิวข้าวจัดแทบจะขาดใจตายใน

เวลานัน้ แต่ก็อดทนต่อไป และหายใจเข้าออกมคีวามเหนด็เหนือ่ย

มาก ในขณะนั้นก็เกิดหิวน�้าขึ้นมา แล้วเดินไปดูสระน�้าแห่งหนึ่ง 

น�า้น้ันเป็นสเีขียวขุ่น มีขีว้วัข้ีควายเตม็ไปหมด ด้วยความหวิน�า้จดั

จึงดูดกินน�้าที่เหม็นๆ นั้น ก่อนขึ้นจากสระมามีรูปูขนาดใหญ่ จึง

เอามอืล้วงรเูข้าไปสดุแขน ในรนูัน้มกีบตวัใหญ่ แล้วดงึกบออกมา 

ขึ้นจากสระแล้วหาเชือกมามัดเอวกบเอาไว้

เวลาประมาณห้าโมงเย็น ได้ยินเสียงตีเกราะบอกลูกบ้าน 

ให้ช่วยกันหาเด็กชายทูลหาย คนชาวบ้านแตกตื่นช่วยกันค้นหา

ทกุหนแห่งแต่ไม่พบ พ่อแม่พี่ๆ  กพ็ากันหาทัว่ในบ้านญาติใกล้ไกล 

แต่ก็ไม่พบวี่แววเด็กชายทูลได้เลย ในเวลานั้นจวนเวลาจะค�่ามืด 

เด็กชายทูลก็สะพายกบใหญ่เข้าไปบ้าน พอดีไปพบแม่ก�าลังเดิน

ตะโกนเรยีกหาอยู่ แม่ร้องตะโกนว่า ต่อจากนีไ้ปแม่จะไม่ตลีกูอกี 

ให้กลับเข้ามาบ้านเสีย ในขณะนั้นเด็กชายทูลก็โผล่หน้าให้แม่

เหน็พอด ีแม่กว็ิง่มากอดอุม้เอาพอดี กร็ูอ้ยูว่่าในขณะน้ันแม่คิดถึง

ลกูมาก แม่ตใีนครัง้นีก็้ตด้ีวยความโกรธชัว่วบูเท่านัน้ เดก็ชายทลู

หนอีอกจากบ้านไปกโ็กรธชัว่วบูเช่นเดยีวกนั จากน้ันกมี็ความรกั

กันเป็นปกติธรรมดา 
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ในปีพ.ศ. ๒๔๘๕ พ่อแม่อพยพย้ายมาอยู่จังหวัดอุดรธานี 

อยู่ที่บ้านหนองแวง (แก้มหอม) ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

พ่อแม่ได้พาวิ่งหนีเพื่อหลบภัยจากเครื่องบิน วิ่งเข้าป่าบ้าง หลบ

ลงหลุมบ้าง ในเวลากลางคืนในหมู่บ้านเงียบสงัด ห้ามจุดไฟใน

เวลากลางคืน เมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินมาก็พากันหาที่หลบภัย 

พวกเดก็ๆ ไม่รูเ้รือ่งก็พากนัร้องไห้อยูใ่นป่าเตม็ไปหมด ในช่วงนัน้

เดก็ชายทลูมอีายไุด้ ๘ ปี พอดเีข้าโรงเรียน เดก็ชายทลูมคีวามจ�า

ดเีป็นพเิศษ คุณครูสอนอย่างไร เดก็ชายทูลจ�าไดห้มด จนคณุครู

แปลกใจว่าจ�าได้อย่างไร เล่ือนชัน้ข้ึน ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ในช่วงนัน้

มีการศึกษาถึงช้ันประถมปีที่ ๔ เท่านั้น ไปโรงเรียนแต่ละวันมี

สมุด ๑ เล่ม ดินสอ ๑ แท่ง

มีอะไรเขียนใส่สมุดเล่มเดียว ค�่ามาก็ท�าเป็นว่าววิ่งเล่น

เท่านัน้ เพือ่นนกัเรยีนด้วยกนัถอืสมุดวชิาต่างๆ ทีค่ณุครใูห้เขยีน

ไปอ่านที่บ้าน เด็กชายทูลไม่ต้องเขียนวิชาต่างๆ แต่อย่างใด 

คณุครเูขยีนวชิาอะไร เดก็ชายทลูจะอ่านในกระดานไม่เกนิสองรอบ 

จะจดจ�าได้ทั้งหมด ไม่ต้องเขียนเหมือนเพื่อนอื่นเขา ในวันหนึ่ง

คุณครเูขยีนวชิาในกระดานแล้วให้นกัเรียนเขยีนตาม เดก็ชายทูล

ไม่มีทางออกก็เอาดินสอขีดในกระดาษท�าเป็นเขี้ยวหมาหยักๆ 
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ให้ข้าวแก่คนมาขอทาน ๓๑

เท่านัน้ คุณครูถามว่าเดก็ชายทลูเขยีนหรือยงั ก็ตอบว่าเขยีนแล้ว 

คุณครูเรียกเอาไปให้ดูแล้วถามว่าเธออ่านได้ไหม ตอบว่าอ่าน

ไม่ได้ ได้บอกกับคุณครูว่าผมจ�าได้หมดแล้ว

คุณครูทดสอบวิชาที่สอนไปแล้ว เด็กชายทูลตอบได้หมด

โดยไม่ต้องไปอ่านในต�ารา เฉพาะเลขคณติศาสตร์เป็นเยีย่มทีส่ดุ 

การบวกลบคูณหารในการต่างๆ ไม่มีค�าว่าผิดแต่อย่างใด ในชั้น

ประถมปีที่ ๔ นี้เองได้เป็นครูสอนนักเรียนช่วยครูชั้นอนุบาล 

ชั้น ป.๑ เป็นครูสอนแทบทุกวัน การวางตัวเป็นครูช่วยสอนนั้น

ไม่ยาก ขึ้นกับความสามารถของเรา กีฬาทุกประเภทเป็นท่ี ๑ 

ของโรงเรียน และเป็นที่หนึ่งของต�าบลและอ�าเภอ รู้จักวิธีเอาใจ

ในหมู่นักเรียนด้วยกัน เด็กชายทูลลักเอาสิ่งของคนอื่นไม่เป็น 

เก็บส่ิงของอะไรได้ ส่งให้คุณครูประกาศหาเจ้าของมารับคืน 

และตัง้ใจไว้ว่า ในชวีตินีเ้ราจะไม่ลกัขโมยสิง่ของของคนอืน่อย่าง

เดด็ขาด มนัมคีวามละอายแก่ใจตัวเอง ไม่กล้าท่ีจะไปขโมยของใคร 

จึงท�าให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันมีความรักเชื่อในเด็กชายทูลเป็น

พเิศษ เมือ่เพือ่นนกัเรยีนมเีรือ่งอะไรเกดิขึน้ เดก็ชายทูลต้องเข้าไป

แก้ไขให้เพื่อนดีต่อกันได้ในวิธีการพูดที่มีเหตุผล



ควำมอัศจรรย์เกิดขึ้น

ในวันหนึ่งในช่วงโรงเรียนปิด เด็กชายทูลได้ไปเลี้ยงควาย 

เมื่ออายุ ๑๑ ปีจึงเกิดมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิต ในวันนั้น

ได้ไปเลี้ยงควายที่นาหนองจาน ไกลจากหมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร 

ในขณะน้ันได้นอนเล่นอยูใ่ต้ต้นไม้โดยล�าพงั ใช้สายตาเพ่งดใูบไม้

เล่นอยู ่ใบไม้ถกูลมพดัไหวไปมานดิๆ ในช่วงขณะใช้สายตาเพ่งดู

อยู่นั้น เกดิเห็นใบไม้ได้อย่างชัดเจน สายตาและใจก็ได้เพ่งจดจ่อ

ดูในใบไม้นั้นเหมือนไม่ได้กระพริบตา ในขณะเพ่งดูใบไม้อยู่น้ัน 

มีความเบากายเบาใจผิดปกติ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ในขณะน้ันไม่มี

ความคิดในเรื่องอะไร ใจมีความนิ่งแน่วแน่อยู่กับที่ ไม่มีการนึก

บรกิรรมอะไร เพยีงท�าใจให้อยู่น่ิงๆ เพ่งดใูนใบไม้เท่านัน้ เมือ่เพ่งดู

ใบไม้อยู่นานๆ เข้า เหมอืนกับใบไม้นัน้มาตดิอยูท่ีต่า ในความรูส้กึ



ความอัศจรรย์เกิดขึ้น ๓๓
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ว่าเห็นใบไม้ได้ชัดเจนทีเดียว จากนั้นปรากฏว่าใบไม้นั้นเล็กลง

ทุกที ทั้งสายตาและใจก็ได้จดจ้องดูอยู่กับใบไม้นั้นไม่ให้เผลอ 

จนใบไม้น้ันเล็กลงๆ จนมองไม่เห็น จนใบไม้นั้นหายไปในท่ีสุด 

เมือ่ใบไม้ได้หายไป ใจกเ็กดิมอีาการวบูวาบข้ึนมา แล้วมแีสงสว่าง

เกดิขึน้มารอบตวั แสงพุง่กระจายออกไปในภายนอกสว่างไปหมด 

เป็นแสงสว่างนุ่มนวลน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ในชีวิตไม่เคย

เป็นอย่างนี้มาก่อน

ความสว่างนั้นได้ขยายไปอย่างกว้างไกล เมื่อความสว่าง

พุ่งไปถึงไหน ความรู้เห็นก็เป็นไปในแสงสว่างนี้ทั้งหมด ความรู้

ความเหน็ความสว่างนัน้อยูใ่นทีแ่ห่งเดยีวกนั เมือ่นกึว่าอยากเห็น

สิง่ใดอยูใ่นทีใ่ด ก�าหนดจติไปดกูร็ูเ้ห็นในสิง่นัน้ท้ังหมด ไม่ว่าของ

สิง่นัน้จะอยูใ่กล้หรือไกล จะรูเ้หน็ได้อย่างชัดเจน นกึอยากจะดคูน 

ในหมู่บ้านว่าเขาท�าอะไร ก็รู้เห็นได้ทั้งหมดว่าคนนั้นท�าอย่างนั้น 

คนนี้ท�าอย่างนี้ บางคนก็นอนเล่น บางกลุ่มก็นั่งคุยกัน เขาคุยใน

เรื่องอะไร ก�าหนดจิตฟังก็รู้ได้ทุกค�าพูด ถ้าอยากรู้อยากเห็นใน

สิ่งใด ก�าหนดจิตไปดูก็รู้เห็นในสิ่งนั้นทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดมาปิดบัง

ได้เลย อาการในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอยู่นานเท่าไร 

ในขณะท่ีเป็นอยู่นั้นไม่มีความรู้สึกทางร่างกายเลย จากนั้นไป
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อาการที่เกิดขึ้นก็ค่อยจางเลือนลางลงนิดๆ ในที่สุดก็ออกมาอยู่

เป็นปกติ จึงรู้สึกตัวขึ้นมา จึงรู้ว่าเรามาเลี้ยงควายอยู่ที่นี่และ

พักอยู่ที่แห่งนี้

จากนัน้ กไ็ด้เรยีบเรยีงล�าดบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ว่าเราเป็น

ในลกัษณะนีไ้ด้อย่างไร ในชีวติทีเ่กิดมาก็ไม่เคยมาก่อน เริม่ล�าดบั

เหตุการณ์ตั้งแต่ดูใบไม้ไหวไปตามลม มองดูใบไม้นั้นก็ยังไหวไป

มาตามลมอยู่ จากนั้นก็นึกได้ว่าเราก�าหนดจิตไปเพ่งดูใบไม้ท่ี

ไหวตัวอยู่ ลืมตาเพ่งตามปกติ แต่จิตก็ไปเกาะติดอยู่กับใบไม้นั้น 

เหมือนกับว่าไม่กะพริบตาในขณะนั้น จากนั้นเหมือนกับใบไม้

ลอยลงมาใกล้ตา เห็นได้ชัดทีเดียว ใบไม้นั้นมีลักษณะเล็กลงๆ 

ก็ใช้วิธีก�าหนดจิตตามดูใบไม้นั้น ความเล็กของใบไม้ก็เล็กลงๆ 

เหลืออยู่นิดเดียว ในที่สุดใบไม้ก็หายไป ในขณะนั้นจิตมีอาการ

วบูวาบเกิดขึน้ ไม่มคีวามรู้สึกว่าเราอยูใ่นทีไ่หน ความสว่างไสวได้

เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไร ในช่วงนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร ที่ก�าหนด

จติไปดส่ิูงน้ันส่ิงน้ี รูเ้หน็อย่างนัน้อย่างนีเ้ป็นเพราะอะไร ข้าพเจ้า

กไ็ม่รูเ้ลยว่าเป็นเพราะอะไร ในขณะเรยีบเรยีงดเูหตกุารณ์อยูน่ัน้ 

จิตมีความสุขเป็นอย่างมากทีเดียว ความสุขนั้นไม่มีส่ิงใดๆ จะ

มาเปรียบเทียบได้ ไม่เหมือนความสุขในโลกียสมบัติแต่อย่างใด
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จากนัน้กจ็ะลกุเดนิไปหาควาย ก�าลงัลกุขึน้ยนืมอีาการว่า

กายเบาใจเบา เหมือนกับจะเซถลาไป เมื่อตั้งใจยืนอยู่นิ่งๆ ก็ยืน

นิ่งได้ ในขณะที่ก้าวขาออกไป ในความรู้สึกว่าเบาขาเบาฝ่าเท้า

ในขณะนั้น เหมือนกับฝ่าเท้าไม่ได้เหยียบดิน ทดลองเอาฝ่าเท้า

เหยยีบดนิดวู่ามรีอยเท้าหรอืไม่ กป็รากฏมรีอยแต่ไม่มคีวามรูส้กึ

ว่าเหยียบดินเท่าน้ัน อีกไม่นานอาการในลักษณะนี้ก็หายไป 

ทั้งกายและใจก็อยู่เป็นปกติธรรมดา แต่ใจยังมีความสดชื่นอยู่

ตลอดวัน ไม่มีความกังวลในส่ิงใดๆ ในโลกนี้ ถึงเวลาจวนค�่าก็

ไล่ฝงูควายกลบับ้าน เมือ่กินข้าวเยน็เสร็จแล้วก็เล่าเรือ่งท่ีเกิดขึน้

ให้พ่อแม่ฟัง



เล่ำเรือ่งทีเ่กิดขึน้ให้พ่อแม่ฟัง

ในขณะที่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นั้น พ่อแม่มีอาการใน

ลกัษณะตกใจ และพดูขึน้ว่าต่อไปอย่าไปทีน่ัน้อกี เพราะแห่งนัน้

ผีดุมาก ผีเคยอ�าคนมาแล้ว แต่ก็ยังดีผีไม่ท�าให้ลูกตาย ถึงพ่อแม่

จะว่าผีอ�า เด็กชายทูลก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเอง เลยมาคิดทบทวนดู

ว่า ถ้าผอี�าจริงๆ ท�าไมเราจงึมคีวามสขุกายสขุใจอย่างนี ้ท�าไมจงึ

มแีสงสว่างออกรอบตวั เกดิรูเ้หน็ในทีต่่างๆ ได้ ใจมคีวามเอบิอิม่

มีความเบิกบานอยู่ทั้งวัน จึงไม่เชื่อว่าเป็นผีอ�าตามพ่อแม่พูดแต่

อย่างใด แต่ก็ไม่เถียงพ่อแม่ออกมาทางวาจา แต่เถียงอยู่ภายใน

ใจและรบัฟังไปเท่านัน้ จากนัน้มากฝึ็กท�าในลกัษณะนีอ้ยูค่นเดยีว 

เอาใบไม้ เอาดอกไม้ เอาผลไม้ มาทดลองท�าดู ก็เป็นในลักษณะ

เดียวกันกับในครั้งแรก ในลักษณะอาการที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
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ทั้งหมด พยายามท�าเล่นอยู่คนเดียวบ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน 

แต่ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังอีกเลย และไม่เล่าให้ใครๆ ฟังด้วย ใน

ลักษณะเกิดในตัวเร็วมาก ก�าหนดจิตท�าในที่ไหนเป็นในที่นั้น 

เพียงใช้สายตาเพ่งดใูนส่ิงใดให้เป็นจุดเดยีวได้ ก�าหนดจติไปผกูติด

อยู่กับของส่ิงน้ัน เพ่งไปในจุดเดียว ก�าหนดจิตท�าความรู้เห็น

ให้ชัดเจนจนติดตาติดใจ อาการดังกล่าวก็จะมีความรู้สึกทางใจ 

มีความแน่วแน่นิ่ง ไม่ให้ใจคิดแส่ส่ายไปมา ใช้สายตาและจิตเพ่ง

ไปในทีจ่ดุเดยีว อาการในลักษณะนีก้จ็ะเกดิขึน้ในขณะนัน้ ถ้าไม่

อยากให้เกดิขึน้กล็กุเดนิไปมา ใช้สายตาไปดใูนสิง่อืน่ๆ อาการใน

ลกัษณะนีก้จ็ะไม่เกดิขึน้แต่อย่างใด หรือใช้วธิกีระดิกมอืกระดกิเท้า 

ท�าท่าโคลงตัวไปมาก็หายได้เช่นกัน ส่วนมากชอบท�าในลักษณะ

อย่างนี้ เพราะมีความสุขกายสุขใจอยู่ตลอดเวลา

ในบางครัง้ก็เกดิข้ึนจากเสียง การเกดิข้ึนจากเสยีงน้ีต้องก�าหนด

เอาเสียงอย่างใดอย่างหนึง่ ตัง้ใจฟังเสยีงนัน้ให้มคีวามชดัเจน ให้

เป็นเสียงที่ดังติดต่อกันไปเรื่อยๆ เมื่อตั้งใจก�าหนดจิตฟังเสียง

อย่างจดจ่อแล้ว เสยีงนัน้ก็จะได้ยนิเบาลงๆ และเบาแทบไม่ได้ยนิ

เสียงนั้นเลย เรียกว่าเสียงมีความละเอียดอ่อน ตั้งใจฟังเสียงที่

ละเอียดอ่อนน้ันให้ชัดเจน ในเมื่อเสียงละเอียดอ่อนนั้นหมดไป



เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อแม่ฟัง ๓๙

เมือ่ไร กจ็ะเกดิอาการวบูวาบเกดิขึน้ทีใ่จ ความสว่างไสวก็จะเกดิข้ึน

ทีใ่จในขณะนัน้ ความรู้เหน็ในสิง่ต่างๆ กเ็ป็นเหมอืนดงัทีเ่คยเป็นมา

อาการที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงวัยเด็ก 

เพราะเด็กใจยังไม่มีความเกี่ยวข้องในกามคุณ ใจยังไม่มีความ

เศร้าหมองในกามท้ังหลาย ต่อมาเมือ่อายุได้ ๑๕ ปีข้ึนไป อาการที่

เกดิขึน้ดงัทีไ่ด้อธบิายมาเกดิขึน้ได้ยากมาก ต้องใช้ความพยายาม

อย่างเต็มที่ เพราะในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่ม ใจเริ่มมีอารมณ์ทาง

โลกเข้ามาแอบแฝง ที่เรียกว่าใจกระเพื่อมในอารมณ์ทางโลก 

อาการทีเ่กิดขึน้ก็ค่อยหมดสภาพไปโดยปรยิาย ถ้าหากมคีรอูาจารย์

สอนในวธิปีฏิบตัทิีถ่กูต้องในวยัเดก็นัน้ การปฏบิติัมคีวามต่อเนือ่ง

กันมาตลอด ผลของการปฏิบัติอย่างแท้จริง คงหายความสงสัย

ในตวัเอง ในสมัยท่ียังเป็นวัยเดก็ไปแล้ว นีข้่าพเจ้าไม่มคีรอูาจารย์

ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้ จึงไม่รู้ในแนวทางปฏิบัติแต่อย่างใด 

สิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดน้ันไม่เคยรู้จกัมาก่อน ไม่ทราบว่ามีความหมาย

ในทางธรรมว่าอย่างไร และยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า

อะไร

การเล่าเรือ่งส่วนตวัมานี ้อาจจะมปีระโยชน์แก่ท่านอยูบ้่าง 

อย่างน้อยเพ่ือให้ท่านได้ส�านึกได้ว่า ในบางทีที่ท่านอาจเป็นใน
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ลกัษณะนีม้าแล้ว ถ้าหากท่านเป็นอย่างนี ้ขอให้ท่านได้ไปปรกึษา

ครอูาจารย์เพือ่ให้ท่านได้ชีแ้นะหาทางออกให้เรา ดีกว่าเราจะมา

มัวเมาเล่นอยู่กับแสงสว่าง หลงอยู่ในเสียงสีอย่างนี้ ท�าให้เสีย

เวลาและห่างจากมรรคผลนิพพานไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อท่านมี

อภญิญา มฌีานสมาบัตเิพิม่ขึน้มาอีก ท่านกจ็ะเกดิความหลงเพิม่

ขึ้นมาอีก โอกาสที่จะเข้ากระแสธรรมนั้นจึงเป็นของยากมาก 

มีแต่จะเกิดเป็นมานะอัตตา เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดไป 

เป็นผูไ้ม่ยอมรบัฟังเหตผุลของคนอืน่ จะเข้าใจว่าตัวเองรูใ้นธรรม

ทกุอย่างไป ถอืว่าตวัเองมคีวามฉลาดเก่งกาจในการปฏบิตัธิรรม 

หรืออาจพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้า

ขัน้ใดขัน้หนึง่กเ็ป็นได้ นีเ้ป็นค�าเตอืนสตใิห้เราได้เกดิความส�านกึ

ตัวเท่านั้น เมื่อเด็กชายทูลออกจากโรงเรียนแล้ว ก็ท�าไร่ท�านา

หากินเหมือนเด็กอื่นๆ ทั่วไป



บวชเป็นสำมเณร

เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี เด็กชายทูลได้บวชเป็นสามเณรที่บ้าน

หนองแวง การบวชในครั้งนั้นก็เป็นไปตามประเพณีนิยมเท่านั้น 

เพราะคนอสีานถอืกันว่า ถ้าเป็นผูช้ายต้องบวชเพือ่ตอบแทนบญุคณุ

ของพ่อแม่ หรือบวชจูงพ่อแม่ไปสวรรค์ การบวชในลักษณะนี้มี

ความนิยมบวชกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย ความเชื่ออย่างนี้

มคีวามฝังใจลกึในประเพณไีทยมายาวนาน คนอีสานกถ็อืกนัเป็น

พิเศษ ท�ากันมาจนถึงปัจจุบัน และจะเช่ือถือต่อๆ กันไปอีก

ยาวนานทีเดียว เป็นประเพณีที่ดีควรรักษาให้มีอย่างนี้ตลอดไป 

จะได้เป็นประโยชน์ตน เป็นประโยชน์ท่าน และเป็นประโยชน์

แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทีเดียว

เมือ่สามเณรทลูบวชมาได้ ๓ วัน มคีวามหิวข้าวเป็นอย่างมาก 



อัตโนประวัติ ภาค ๑๔๒



บวชเป็นสามเณร ๔๓

ในศีล ๑๐ ข้อ มีข้อหนึ่งห้ามไม่ให้กินข้าวเย็น แต่ก็ต้องอดทนต่อ

ความหวิเป็นอย่างมาก ในวนันัน้เหน็มะม่วงแก้วทัง้แก่ทัง้สกุเตม็ต้น 

ประมาณ ๔ โมงเย็น สามเณรทูลอดทนต่อความอยากไม่ไหว ก็

ไปขึ้นเอามะม่วงได้ถุงหนึ่งมานั่งกินกับเกลือที่ศาลาคนเดียว ใน

ขณะนั้นพ่อออกอาจารย์พรหมมาไปตักน�้าในบ่อที่วัด ได้มาเห็น

สามเณรทูลก�าลังกินมะม่วงจิ้มเกลืออย่างแซบอร่อยอยู่ โยมก็

เข้าไปถามว่า เณรทูลกินอะไร ก็ตอบว่ากินมะม่วง โยมพูดว่ากิน

ท�าไม นัน่มนักนิข้าวเยน็ผดิศีลข้อวกิาลโภชนา สามเณรทลูกต็อบ

สวนกลับทันทีว่า เณรไม่ได้กินข้าวเย็นแต่อย่างใด กินอยู่นี้เป็น

มะม่วงต่างหาก โยมตอบว่ามะม่วงนัน้แหละเป็นข้าวเยน็ สามเณร

ทูลตัดบททันทีว่า ไม่ใช่ ข้าวก็เป็นข้าว มะม่วงก็เป็นมะม่วง มัน

เป็นคนละอย่างกัน โยมพูดสู้สามเณรทูลไม่ได้ก็เดินไปตักน�้า 

สามเณรทูลก็นั่งกินมะม่วงต่อไปจนอิ่ม ยังคิดไว้ว่าวันต่อไปจะ

กินมะม่วงอีก

ในเย็นวันนั้นอาจารย์รู้ว่าสามเณรทูลกินมะม่วง เมื่อ

ท�าวัตรค�่าเสร็จ อาจารย์ก็ถามเรื่องกินมะม่วง สามเณรทูลก็พูด

ความจริง อาจารย์ก็อธิบายศีลแต่ละข้อให้ฟังว่าห้ามอะไรบ้าง 

สามเณรทลูกม็คีวามรู้ความเข้าใจในข้อห้ามในศีล ๑๐ นัน้ทกุอย่าง 



อัตโนประวัติ ภาค ๑๔๔

อาจารย์ใช้ไม้แซ่ตไีล่บาปเสยี ๓ ครัง้ จากนัน้มาสามเณรทลูกไ็ม่มี

การท�าผิดศีล ๑๐ อีกเลย มีแต่ตั้งใจศึกษาการไหว้พระสวดมนต์

ทีค่รูอาจารย์ก�าหนดให้ สามเณรทลูกจ็�าได้อย่างรวดเรว็ แล้วสวด

ตามครูอาจารย์ได้ ครูอาจารย์ก็แปลกใจว่าสามเณรทูลสวดได้

อย่างไร



มีควำมละอำยคนจนตำมืด

ในวันต่อมามีคนตายในหมู่บ้าน เป็นผู้มีฐานะดี มีคนไป

ร่วมงานมาก ประมาณ ๓ โมงเย็น อาจารย์บอกว่า สามเณรทูล

ให้ไปงานนี้ด้วย พูดว่า กระผมสวดไม่ได้ อาจารย์ก็บังคับให้ไป

นัง่อยูห่างแถวสดุ เหมอืนกบัว่าทกุคนจ้องตามองแต่สามเณรทลู

องค์เดยีว ครอูาจารย์สวดกสุลาไป สามเณรทลูนัง่ก้มหน้า หน้ามืด

อยูอ่งค์เดยีว ช�าเลอืงดูหน้าคนเป็นสองสามหน้าไป ในขณะน้ันมี

ความละอายคนเป็นอย่างมาก เกดิอาการคอแห้ง หายใจไม่ถงึท้อง

เลยทีเดียว พอสวดเสร็จก็เตรียมเอาศพลงจากบ้าน สามเณรทูล

อายคนจนตาลาย มองดูท่ีไหนเหมือนกับมืดไปทั้งหมด ใน

ขณะลงบันไดเกิดตาลายคิดว่าแผ่นดนิอยูใ่กล้ๆ ก้าวขาลงไปข้าม

บนัไดสามขัน้ล้มลงกลางชมุชน คนหวัเราะลัน่เลยทเีดยีว จงึเกดิ
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ความละอายเพิ่มขึ้นอีก เดินไปก้มหน้าอยู่ตลอดจนถึงป่าช้า พอ

เสร็จแล้วกลับวัด หาค�าสวด กุสลา เหตุปัจจะโย บังสุกุลตาย 

ตั้งใจอ่านจ�าได้ในคืนนั้นทั้งหมด

ในคนืนัน้กม็คีนแก่ตายอกี บ่าย ๓ โมงเยน็ อาจารย์กพ็าไป

สวดกุสลาอกี ในคร้ังนีเ้ดนิไปมคีวามสง่าผ่าเผย จะแก้ความละอาย

กลบัคนืมาได้แน่นอน ในขณะสวดกสุลาอยูน่ัน้ ไม่ทราบว่ามอีะไร

มาบนัดาลให้ครอูาจารย์และพระเณรองค์อืน่ๆ หลงค�าสวดกสุลา 

สามเณรต้องว่าองค์เดยีวไปหลายบททเีดยีว ครอูาจารย์พระเณร

องค์อื่นๆ จึงได้ว่าต่อกันไปได้ จึงท�าให้คนที่มาร่วมงานเป็น

จ�านวนมากตกตะลึงว่าสามเณรทูลท่องค�าสวดกุสลามาสวดได้

อย่างไร เป็นสามเณรบวชใหม่ เมื่อวานนี้สวดกุสลาไม่ได้เลย 

คนในหมู่บ้านพากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปเป็นอย่างมากทีเดียว

จากนัน้สามเณรทลูกอ่็านบทสวดมนต์ทกุสตูรในเจด็ต�านาน 

สบิสองต�านาน จ�าได้ทัง้หมดในช่วงเวลาไม่กีว่นั ท�าให้ครอูาจารย์

พระเณรองค์อืน่ๆ มคีวามแปลกใจวา่สามเณรทลูจ�าค�าสวดมนต์

ทัง้หมดนีไ้ด้อย่างไร พระเณรทัง้หลายเข้าใจว่าสามเณรทลูมคีาถา

อ้อป่อง พากนัมาถามเพือ่จะขอเรยีนเอาคาถานีด้้วย สามเณรทลู

กป็ฏเิสธว่าไม่ม ีแต่กย็งัไม่เชือ่อยูน่ัน่เอง การทีม่คีวามจ�าเป็นเลศิ



มีความละอายคนจนตามืด ๔๗

เป็นสมบัติส่วนตัว ไม่ได้มีคาถาอาคมแต่อย่างใด แม้แต่ตัวเองก็

สังเกตตัวเองอยู่ว่าความจ�านี้เป็นได้อย่างไร มีอะไรเป็นเหตุเป็น

ปัจจัย ก็นึกไม่ได้อยู่นั้นเอง หรือจะว่าบุญเก่าตามสนองก็อาจ

เป็นได้



ฝังใจในพระกรรมฐำนในครัง้แรก

ในคร้ังน้ัน มรุ่ีนพีค่นหนึง่ได้ไปบวชมาแล้ว ๓ ปี มกีารศกึษา

ในวธิปีฏบิตัมิาแล้วเป็นอย่างด ีในปีนัน้ท่านจะไปงานศพหลวงปู่มัน่ 

ท่านก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้าน จึงได้มาพักท่ีวัดบ้านหนองแวง

ชั่วคราว ท่านมาเห็นสามเณรทูลแล้วเกิดชอบใจ เพราะเคยได้

รู้จักกับท่านมาก่อน ท่านชื่อว่าพระอาจารย์สม ท่านได้อบรม

สั่งสอนแนวทางปฏิบัติให้ฟังพอสมควร แต่ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติ

กับท่านได้ เพราะก�าลังศึกษาในปริยัติธรรมอยู่ เพียงได้รับบาตร 

ปรนนิบัติท่านในการล้างบาตรให้ท่านทุกวัน ท่านไม่เคยอธิบาย

ในเรือ่งมรรคผลนพิพานให้ฟังเลย เพยีงสอนให้นกึค�าบรกิรรมว่า 

พุทโธ เท่านั้น ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้นึกค�าบริกรรมแต่อย่างใด แต่มี

ความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านมาก เพราะท่านมีความส�ารวมดี 



ฝังใจในพระกรรมฐานในครั้งแรก ๔๙

มีกิริยา กาย วาจา ทีอ่่อนโยน จะยนืเดนินัง่นอน ท่านมคีวามส�ารวม

ดีมากทีเดียว เวลาฉันในบาตรก็มีความส�ารวมในการฉัน และก็

ฉันมือ้เดยีว เมือ่ฉนัเสร็จ ท่านกใ็ช้ไม้สฟัีนทีท่�าเองด้วยไม้โกทามา

แปรงฟันให้สะอาด แม้แต่ล้างมอืก็ล้างแล้วล้างอกีให้สะอาดด้วย

ข้าพเจ้าเป็นนักสังเกตอยู่แล้ว เมื่อเห็นกิริยาของท่านท�า

อย่างนัน้ กม็คีวามศรทัธาเลือ่มใสในตวัท่านมากขึน้ ในวนันัน้เอา

กระโถนท่านไปล้าง ได้เห็นไม้สีฟันที่ท่านใช้แล้ว จึงจับขึ้นดูแล้ว

พจิารณาว่าท�าไมพระกรรมฐานจงึพากนัใช้ไม้สฟัีนอย่างนี ้ทบุและ

เหลาให้เป็นแปรงสีฟันได้อย่างดี คิดต่อไปว่าพระกรรมฐานจะ

ต้องมคีวามเพยีรมากทเีดยีว เพยีงไม้สฟัีนก็ยงัท�าให้มคีวามสวยงาม

ละเอียดได้ถึงเพียงนี้ การภาวนาปฏิบัติก็คงมีความละเอียดยิ่ง

กว่าน้ีแน่นอน และได้ตั้งใจว่า เมื่อเราศึกษาธรรมเข้าใจดีแล้ว 

จะต้องออกปฏิบัติภาวนากับท่านอย่างแน่นอน

มีความพยายามสังเกตดูจุดอ่อนในตัวท่านอยู่เสมอ เมื่อ

ท่านไปมาที่ไหน ท�าอะไร ก็สังเกตดูท่านอยู่เป็นประจ�า ในขณะ

ที่บิณฑบาตก็สังเกตในการเดินของท่านว่าเป็นการส�ารวมดี 

เวลาท่านฉนักม็คีวามส�ารวมในการฉนั เวลาล้างบาตรท่านกบ็อก

วิธีล้างบาตรให้ เวลาเช็ดบาตรใส่ถลกบาตร ท่านสอนให้ทั้งนั้น 
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ในความรูส้กึของสามเณรทลูขณะนัน้ มคีวามศรทัธาเล่ือมใสท่าน

มากขึ้น การซักผ้า ตากผ้า เก็บผ้า ท่านสอนให้หมด การพูดคุย

กับญาติโยมมีเสียงเบา และมีความส�ารวมในการพูดด้วย

ต่อมาในวนัหนึง่ท่านบอกให้ไปตดัเอาไม้ไผ่ แล้วเอามาตัด

เป็นท่อนๆ ความยาวประมาณเก้านิ้ว ท่านให้ผ่าเป็นซีกๆ แล้ว

มาเหลาให้กลมแฝก เหลาสวยงามมาก ไม่รูว่้าท่านจะเหลาไม้ไป

ท�าอะไร จงึถามท่านว่าท่านอาจารย์เหลาไม้ไปท�าอะไร ท่านพดูว่า

มวิีธที�าอยูน่ัน่แหละ เหลาไปเถอะ เมือ่เหลาไปๆ กเ็กดิความสงสยั

ขึ้นมาอีก ก็ถามท่านอีก ท่านก็พูดว่าเหลาไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เอง 

ทั้งเหลาไม้ไผ่ไปพิจารณาไป และคิดว่าจะเหลาไปท�าอะไรหนอ 

เม่ือเหลาเสร็จแล้วก็มัดเป็นก�าๆ เป็นจ�านวนหลายมัดทีเดียว 

เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บในห้องท่าน

ในวนัทีส่อง ข้าพเจ้าไปห้องส้วม เพราะในช่วงนัน้ขดุให้เป็น

หลมุลกึเป็นส้วมปล่อย พอดีไปเหน็ไม้ไผ่ท่ีเหลานัน้อยู่ในห้องส้วม 

แล้วมีปี๊บวางอยู่ข้างๆ มีไม้ไผ่ที่เหลานั้นวางอยู่ในปี๊บนั้นสองอัน 

ที่เรียกว่าไม้ช�าระ ในขณะนั้นจึงได้คิดขึ้นมาว่า พระกรรมฐานมี

ความละเอียดอ่อน ถึงเอาไม้ที่สวยงามมาท�าเป็นไม้ช�าระขนาด

นีห้รอื ในขณะทีน่ัง่ถ่ายอยูน่ัน้ ได้คดิเรือ่งความละเอยีดอ่อนของ
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พระกรรมฐานได้หลายเรื่องทีเดียว น้ีเป็นจุดเริ่มแรกที่ฝังใจใน

พระกรรมฐานในครั้งนั้น ได้เกิดขึ้นอยู่ในห้องส้วมนั้นเอง มี

ความส�านกึอยูใ่นใจว่าในชาตนิีเ้ราจะต้องเป็นพระกรรมฐานให้ได้

ในขณะนั้นเกิดมคีวามสนใจในการปฏิบตัิกับท่านมากขึ้น 

จึงได้คิดการเปรียบเทียบกันในระหว่างพระผู้ปฏิบัติ และ

พระผู้ไม่ปฏิบัติอยู่เสมอว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เป็นท่ี

น่าเสียดายทีท่่านไม่ได้สอนธรรมะปฏบิตัอินัทีเ่ป็นไปในมรรคผล

นิพพานให้ฟัง ถ้าท่านสอนในแนวทางปฏบิตัใิห้เป็นไปในวิปัสสนา

ในครัง้นัน้ คดิว่าจะได้รูเ้หน็ในสจัธรรมความเป็นจรงิอย่างแน่นอน 

อย่างมากท่านก็สอนให้นึกค�าบริกรรมพุทโธให้เท่านั้น เรื่อง

การเจริญในวิธีปฏิบัติในวิปัสสนาท่านไม่เคยพูดให้ฟังเลย เป็น

เพราะท่านยังไม่รู้หรือท่านรู้อยู่แต่ไม่อยากพูดก็อาจเป็นได้ ใน

ครั้งนั้นมีความสนใจในการปฏิบัติอยู่มาก

ในวนัต่อมา ท่านให้ไปท�าทางจงกรมให้ในป่าใกล้ห้องส้วม 

เมื่อท�าแล้วท่านพูดว่า ในคืนนี้จะพามาเดินจงกรมในที่นี้นะ เมื่อ

รับค�าท่านแล้วก็ต้องท�าตามท่าน พอถึงเวลา ๑ ทุ่ม ท่านก็เรียก

แล้วพาไป ในคืนนั้นเดือนดาวแจ้งสว่างพอดี ท่านก็บอกว่า ให้

เณรทลูเดนิจากเส้นทางไปส้วม เริม่จากจุดน้ีไปถึงจุดนัน้ แล้วหนั
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ตัวด้านขวามาอย่างนี้ ท่านก็ท�าให้ดูในวิธีเดิน เส้นทางที่เดินนั้น

ต้องผ่านกอไผ่ใหญ่พอดี มีพระเณรหลายองค์ไปห้องส้วมใน

เวลากลางคืนองค์เดียว ท่านเหล่านั้นได้พูดให้ฟังว่าเห็นผีเปรต

โน้มน้าวเอาล�าไผ่หย่อนตัวลงมากันทางเอาไว้ มีผมยาวตาใหญ่

ปากกว้าง ตรงนี้เองสามเณรทูลต้องได้เดินจงกรมผ่านไปมา 

อาจารย์เพยีงให้นกึค�าบรกิรรมในใจว่า พทุโธ ในขณะก้าวขาเดิน

ให้ท�าความรู้สึกว่า ก้าวขาหนึ่งนึกว่า พุท ก้าวขาหนึ่งนึกว่า โธ 

ให้เดินเป็นปกติธรรมดา อย่าให้ใจไปคิดในเรื่องอื่นๆ ให้ตั้งใจนึก

ค�าบรกิรรมเพยีงอย่างเดยีว ในขณะนีส้ามเณรทลูต้องกล้าตดัสนิใจ 

เพราะไม่กี่วันมานี้ก็มีผีเปรตหลอกพระจนร้องเสียงหลงมาแล้ว 

ถึงเราไม่เคยเห็นผีเปรตมาก่อน แต่ก็เกิดความกลัวอยู่ในใจว่า 

ถ้าเห็นผีเปรตจริงๆ เราต้องไม่หนี เป็นตายอย่างไรก็ต้องสู้กันให้

ถึงที่สุด ผีเปรตจะกินเราในขณะเดินจงกรมนี้ก็ให้รู้กัน

จากนั้นท่านอาจารย์ก็ไปเดินจงกรมตามเส้นทางของ

ท่านไป ในขณะน้ันสามเณรทลูเริม่ออกเดนิจงกรม เกิดความกลวั

เป็นอย่างมาก ก้าวขาไปในครั้งแรกก้าวขาแทบไม่เป็น แต่ก็ต้อง

ฝืนเดนิไปพร้อมกบัค�าบริกรรม พอเดนิไปถงึกอไผ่ทไีร เกดิขาอ่อน

หลายครั้ง นานๆ เข้าก็เกิดความเคยชิน ก็มีการเดินจงกรมได้
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ตามปกต ิในทแีรกเพราะความไม่เคย ค�านึกบรกิรรมกบัการก้าวขา

ไม่สมัพันธ์กนัเลย พอเดินนานๆ เข้า การก้าวขากับการนกึค�าบรกิรรม

ก็มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

เมือ่เดินไปได้ประมาณคร่ึงชัว่โมง มคีวามรูส้กึว่าเม่ือยต้นขา

มาก เพราะไม่เคยเดนิจงกรมมาก่อนในชวีติ ครัน้จะหยดุเดนิหรอื 

กก็ลวัอาจารย์จะว่าเป็นผูไ้ม่มคีวามอดทน อย่างไรเราก็ต้องฝืนเดิน

ต่อไป ประมาณ ๑ ชั่วโมงผ่านไปท่านอาจารย์ก็ยังเดินไม่หยุด 

สามเณรทูลก็ต้องอดทนตั้งใจเดินจงกรมสู้ต่อไป ในขณะน้ันมี

ความรู้สึกทางใจว่ามีความตั้งม่ันแน่วแน่มาก มีก�าลังใจเกิดขึ้น 

ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกายหายไป ใจมีก�าลังได้รับ

ความสุขทางใจเป็นอย่างมาก เพราะในขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้น 

ใจมีความสงบวูบวาบนดิเดียว ความเบากายความเบาใจได้เกิดขึน้ 

ความเอบิอิม่ทางใจมคีวามสขุเป็นอย่างมากทเีดยีว จะเดนิตลอดไป

ทั้งคืนก็สามารถเดินได้

เมื่อได้เวลาประมาณ ๓ ทุ่ม ท่านอาจารย์ก็เรียกให้หยุด

พักแล้วพาไปกุฏิ แหม! ในคืนนั้นไม่อยากหยุดเดินจงกรมเลย 

อยากจะเดนิจงกรมอยูใ่นทีน่ัน้ตลอดทัง้คนื ในเมือ่ท่านพาไปกฏุิ 

ก็ต้องไปตามท่าน เมื่อท่านอาจารย์เข้าห้องจ�าวัด สามเณรทูล
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กลับนอนไม่ได้เลย ต้องออกมาเดินจงกรมอยู่ลานวัดคนเดียว 

เมื่อจวนสว่างแล้วจึงขึ้นพักในห้องได้ ในครั้งนั้นจึงได้รู้วิธีการ

เดินจงกรม แต่วิธีเดินนั้นเป็นอุบายวิธีการเดินในวิธีท�าสมาธิ

เท่านั้น ยังไม่เป็นวิธีในการเดินวิปัสสนาแต่อย่างใด

วันต่อมา ท่านอาจารย์มีธุระจะไปกราบหลวงปู่จันทร์ที่

บ้านจ�าปา ท่านก็ได้ชักชวนไปด้วย เมื่อได้รับค�าท่านแล้วก็ได้ไป

ลาโยมพ่อโยมแม่ เดินทางไปกับท่านอาจารย์ การเดินทางใน

ครั้งนี้มีความทุกข์มากจนน�้าตาตกใน บาตรขนาดใหญ่ไม่รู้ว่ามี

สัมภาระอะไรบ้าง มีน�้าหนักหลายกิโลกรัม ทั้งสะพายบาตร ทั้ง

แบกกลดให้ท่าน เดินทางไปได้ประมาณ ๔ กิโลเมตร รู้สึกว่า

บาตรหนักขึ้นทุกที ท่านอาจารย์ก็ไม่พาหยุดพักเลย ทั้งเหนื่อย 

ทั้งหนักบาตร ทั้งหิวข้าว แต่ก่อนเคยฉันสองมื้อ เช้า เพล วันนี้

ฉันเช้ามือ้เดยีว ฉนัไม่ได้มากนกัเพราะตืน่เต้นในตวัเอง เวลาเป็น

ทุกข์ขึ้นมา น�้าตาก็ไหลเต็มหน้า คิดว่าจะบอกให้อาจารย์พา 

หยุดพักก็ไม่กล้าบอกท่าน จ�าเป็นต้องต่อสู้อดทนเดินต่อไป

เดนิไปได้ประมาณ ๖ กโิลเมตร ท่านกพ็าหยุดพกัพอหายเหน่ือย

นดิหนึง่ จากนัน้ท่านกพ็าเดนิทางต่อไปจนถงึวดัป่าบ้านจ�าปา เป็น

เวลาบ่ายประมาณ ๔ โมงเย็น พระเณรก�าลังปัดกวาดลานวัดอยู่
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พอด ีเมือ่เข้าไปถึง ก็มสีามเณรสององค์เข้ามารบับาตรพาไปศาลา 

ดูพระเณรทุกองค์ถือผ้าย้อมแก่นขนุนกันทั้งนั้น มีสามเณรทูล

องค์เดียว ถอืผ้าเหลอืงแตกต่างกบัหมูอ่งค์อืน่ๆ เขา ในบรเิวณวดั

มแีต่ความสะอาดร่มรืน่ด ีมคีวามเรยีบร้อยสวยงามดี จึงมศีรัทธา

ให้ความเลื่อมใส มีความสนใจกับพระกรรมฐานมาก พระเณร

ทกุองค์มคีวามส�ารวมดพีอๆ กนั การพดูกม็เีสยีงเบา เพยีงกระซบิ

กระซาบพอรูเ้รือ่งกนัเท่านัน้ สามเณรทลูมนีสิยัเป็นนกัสังเกตอยู่

ในตัวอยู่แล้ว

ในขณะนั้น สามเณรทูลมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก 

อยากที่จะพักนอนเพราะเวลาจวนค�่าแล้ว สามเณรที่วัดนั้นก็

จัดกุฏิให้นอนองค์เดียว เป็นกุฏิที่ใหม่ ยังไม่มีใครๆ มานอน 

ห่างจากศาลาประมาณ ๑๐๐ เมตร เป็นป่าดงดิบหนาแน่น 

มีต้นไม้ใหญ่นานาชนิด หนาแน่นมากมาย มีเส้นทางเล็กๆ 

เดินเข้าไปหากุฏิใหม่น้ัน มีพื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วย

หญ้าคาอย่างดี ในกุฏิมีกล้วยน�้าว้าสุกงอมผูกห้อยอยู่สองเครือ 

ในคืนนั้นสามเณรทูลนอนไม่หลับเลยก็เพราะหิวข้าวน่ันเอง 

ท้องร้องจ๊อกๆ ได้มองดูกล้วยสุกในท่ีนั้น ความหิวข้าวก็มี

ความรุนแรงมากขึ้น ในขณะนั้นสามเณรทูลก็ลุกขึ้นไปจับกล้วย
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สุกทันที ก�าลังจะปลิดกล้วยมาฉัน ก็นึกขึ้นได้ว่า นี่ทูล เราเป็น

นักบวชเป็นสามเณรรักษาศีล ๑๐ นะ เราเคยรักษาศีล ๑๐ ให้

มีความบริสุทธิ์มาแล้ว จะมาท�าให้ศีลขาดในขณะนี้ไม่ได้เลยนะ 

เม่ือนึกขึน้ได้อย่างนี ้จงึกลบัมานอนดูกล้วยสกุอกีต่อไป ในคนืนัน้

ลุกขึ้นไปจับกล้วยเพื่อจะกินถึง ๓ ครั้ง แต่ก็มีความส�านึกตัวเอง

ได้ทกุครัง้ ในคนืนัน้หลบัได้นิดเดยีวกเ็พราะความหวิเป็นต้นเหตุ 

ในคืนนั้นได้รู้ความทุกข์เพราะความอยากนี้มากๆ จริงๆ

เมือ่ตืน่เช้ามากจ็ะลงมาศาลา แต่ได้มองไปทีใ่ต้กฏุ ิมอีะไร

แปลกๆ อยู่ในที่นั้น เป็นกองดินยาวๆ มีกิ่งใบไม้ปกคลุมเอาไว้ 

ใบไม้เพียงเหี่ยวเท่านั้น เมื่อเดินดูรอบไปมา มีถาดเล็กๆ มีถ้วย

ใส่อาหารวางไว้ มีดอกไม้ธูปเทียนปักอยู่ที่นั่น แต่ก็คิดว่าเป็น

ประเพณนียิมในวธิสีร้างกุฏิใหม่เท่านัน้ สิง่ทัง้หมดนีเ้ป็นประเพณี

จัดเล้ียงเจ้าที่เจ้าทางเท่าน้ัน จากน้ันก็เดินออกมาศาลาแล้ว

เล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ถามว่ากลัวไหม ก็บอกท่านว่า

ไม่กลัว อาจารย์บอกว่าที่ใต้กุฏินั้นเขาเอาคนตายทั้งกลม ลูกยัง

มีอยู่ในท้องอยู่ เอามาฝังสองวันที่ผ่านมา สามีและญาติเขาเอา

อาหารมาวางให้ผีกิน เมื่อสามเณรทูลได้ฟังนี้ก็มีความคิดกลัว

อยู่บ้าง แต่ก็สอนตัวเองว่า ในคืนท่ีผ่านมาท�าไมเราจึงนอนได้ 
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ในคืนต่อไปเราก็จะนอนได้เหมือนกัน ให้ก�าลังใจในตัวเองว่า 

เรารักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วผีจะท�าอะไรให้เราไม่ได้เลย คนที่ตาย

กับเราผู้มีชีวิตอยู่ก็เป็นธาตุสี่เหมือนกัน

เมื่อถึงเวลาบิณฑบาต อาจารย์ก็จัดบาตรให้ แล้วสั่งสอน

ว่าเวลาบิณฑบาตต้องส�ารวมให้ดี อย่าดูหน้าคนมาใส่บาตร ให้

สายตาอยู่ภายในบาตรเท่านั้น เวลาเดินก็ให้ดูขาผู้ที่เดินไปก่อน

เท่านั้น ให้ระวังใจให้ดี อย่าไปคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ค่อยเดิน

ตามเขาไป บณิฑบาตอยูใ่นบ้านนัน้ ๑๐ วนัไม่ได้เหน็หน้าคนเลย 

เวลาฉนัอาจารย์กจ็ดัอาหารส่งมาให้ แล้วก็ตกัใส่บาตรพอสมควร 

เมื่อฉันเสร็จก็ล้างบาตรเก็บไว้ที่กุฏิ แล้วมาเดินจงกรมเหมือน

เณรอื่นๆ ต่อไป

อาจารย์ได้ถามว่ากลวัผอียูไ่หม กต็อบว่ายงักลัวอยู ่อาจารย์

พูดว่าที่แห่งนี้เป็นป่าช้า กุฏิทุกหลังมีหลุมศพคนตายทุกหลัง 

ปลูกกุฏิต่างๆ ครอบหลุมศพทั้งนั้น กุฏิที่เณรทูลอยู่ก็ปลูกครอบ

ศพผูห้ญงิท่ีคลอดลูกตายใหม่ๆ นีเ้อง เมือ่สามเณรทลูได้ฟังกเ็กดิ

ความกลัวขึ้นมา แต่ก็หนีไม่ได้ ถึงจะกลัวก็จะอดทนอยู่ต่อไป 

แล้วคิดดูเณรองค์อื่นไปว่าเขาก็เป็นเณรองค์เล็กๆ เท่ากันกับเรา 

ท�าไมเขาอยู่ได้ เราก็ต้องอยู่ได้เช่นกัน เมื่อตั้งใจให้มีความอดทน
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ต่อสู้ ก็อยู่กันได้เป็นปกติธรรมดา

ในวนัหนึง่หลงัจากปัดกวาดลานวดัเสรจ็แล้ว จะไปกนิน�า้

ในตุ่ม แต่ไม่มีขันตักน�้ากินเลย มองเห็นกระบอกไม้ไผ่มีผ้ามัด

ติดอยู่ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร จึงได้ไปหาขันในศาลาที่จะมาตักน�้ากิน 

พอดเีณรองค์หน่ึงได้มาพบ จงึบอกว่าอย่าเอาขนัตกัน�า้ในตุม่นีน้ะ 

ให้เอาธมกรกกรองเอา สามเณรทูลก็ท�าไม่เป็นว่าจะกรองได้

อย่างไร เห็นกระบอกไม้ไผ่มัดผ้าข้างหนึ่ง ๒-๓ อันห้อยอยู่ 

สามเณรทลูกจ็บัมาดแูล้วคดิว่า นีห้รอืธมกรก แล้วจุม่ลงในตุม่น�า้ 

ดึงขึ้นมาน�้าก็ไหลออกหมด ท�าอยู่อย่างนี้หลายคร้ัง น�้าก็ไหล

ออกทุกครั้ง ท้ังหิวน�้ามาก ก�าลังยืนคิดหาวิธีกินน�้าอยู่นั้น มี

สามเณรองค์หนึ่งเดินมาแล้วถามว่าพี่เณรท�าอะไร ก็บอกไปว่า

วิธีกรองน�้าท�าอย่างไร เณรเขาก็ท�าให้ดู เอากระบอกธมกรก

จุม่น�า้ลงไป ก่อนจะดงึขึน้มาเอาน้ิวมือปิดรูเอาไว้ น�า้กไ็ม่ไหลออก 

เพียงเท่านี้ก็ท�าให้สามเณรทูลได้คิดหนักพอสมควร นี้ก็เพราะ

สิ่งที่เราไม่เคยท�า ของง่ายก็กลายเป็นของยากขึ้นมา

ในขณะที่อยู่น้ันได้ศึกษาเรียนรู้กรรมฐานได้หลายอย่าง

มากมาย ได้มานั่งคิดพิจารณาดูความเป็นอยู่ของพระกรรมฐาน

อยู่ว่า ลานวัด ทางไปกุฏิ ศาลา กระโถน และสิ่งของอย่างอื่น 
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ดูแล้วมีแต่ความสะอาด เก็บเป็นสถานท่ีเรียบร้อยดี เพียง

น�า้ธรรมดาก็กรองฉนั เครือ่งบริขารอย่างอืน่ส่วนตวั จะเป็นกาน�า้ 

แก้วน�้า ล้วนแล้วมีความสะอาดทั้งสิ้น นี้เองจึงท�าให้สามเณรทูล

มีความผังใจในพระกรรมฐานนับแต่ครั้งนั้นมา

จากนั้นมาหลายวัน ท่านอาจารย์ก็พามาส่งถึงวัดบ้าน

หนองแวง ท่านก็กลับไปในงานศพหลวงปู่มั่นต่อไป ในขณะนั้น

สามเณรทูลก�าลังเรียนหนังสือนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท 

ควบคู่กันไป เพราะนักธรรมชัน้ตรไีดเ้รียนจบไปแล้ว สามารถจ�า

ได้ทุกประโยค ทุกหมวดหมู่ สามารถว่าปากเปล่าได้ จากนั้นได้

ไปเรียนหนังสือต่อที่จังหวัดมหาสารคาม เรียนหนังสือนักธรรม

ชัน้เอกจบ นกัธรรมตรี นกัธรรมโท นักธรรมเอก สามารถเรยีนจบ

อย่างสมบรูณ์ จนกล้าพนนัได้ว่า ทัง้สามนกัธรรมนีถ้้าใครถามใน

หมวดต่างๆ ถ้าสามเณรทูลตอบไม่ได้จะยอมเสียเงินให้ ก็มี

หลายคนที่มาถาม ก็ตอบได้ทั้งหมด

ในครั้งนั้นคนมีความนิยมเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ องค์หนึ่ง

ถาม องค์หนึง่ตอบ ในหมวดธรรมทีถ่ามตอบกนันัน้เล่นกนัอย่าง

เต็มที่ ถ้าความรู้ไม่ดีพอก็ตอบอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ถามในเร่ือง

พุทธประวัติ พระพุทธเจ้าสร้างบารมีในทศชาติ พระพุทธเจ้า
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สร้างบารม ี๕๐๐ ชาต ิเรือ่งปฐมสมโพธ ิเรือ่งปฐมกปั ปฐมปันนา 

เร่ืองพระพทุธเจ้าแต่ละองค์สร้างบารมใีนปัญญาธกิะ ศรทัธาธกิะ 

วิริยาธิกะ เรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เรื่อง

ภัทรกัปของพระพุทธเจ้า เรื่องไฟประลัยกัลป์ น�้าประลัยกัลป์ 

ลมประลัยกัลป์ เร่ืองการเกิดขึ้นของโลก และมีอีกมากมาย 

ทัง้หมดนีส้ามเณรทลูมคีวามสนใจเป็นอย่างมาก ในใจอยากเป็น

นักเทศน์ ๒ ธรรมาสน์กับเขา มีความตั้งใจเรียนหนักเลยทีเดียว 

จนสามารถขึ้นเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ได้ ไม่กลัวใครๆ ทั้งสิ้น

หลังจากนัน้พ่อแม่สัง่ให้กลบัมาบ้าน เพ่ือนฝงูเก่าในหมูบ้่าน

ออกไปเล่นด้วยทกุคนื พากนัพดูเรือ่งทางโลกให้ฟัง ใหม่ๆ กเ็ฉยๆ 

พอพูดนานๆ เข้า ใจเอียงไปทางโลกมากขึ้นๆ ในที่สุดก็ได้

ลาสิกขาออกไปช่วยพ่อแม่ท�ามาหากินตามประสาชาวบ้าน 

ค�าไหว้พระสวดมนต์ก็สวดเป็นนิสัย ในความรู้ที่ได้ศึกษามาก็คิด

ทบทวนอยู่เสมอ เมื่อมีงานบุญประจ�าปีชาวบา้นชอบหาหมอล�า

มาโจทย์ถามกนั ใครมคีวามรูอ้ย่างไรมาก็ถามตอบกนั ถ้าใครแก้

ไม่ได้ ชาวบ้านก็เฮทับไล่ลงเวทีไป งานอย่างนี้เซียงทูลชอบนัก 

จะอยู่ไกลสักปานใดก็ไป พวกสาวๆ ไม่สนใจ ซื้อเอาของกินแล้ว

ก็หาที่นั่งฟังหมอล�ากัน ในบางคร้ังนั่งฟังจนสว่าง เขาไม่เลิกล�า 
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เราก็ไม่เลิกหนีเช่นกัน การฟังอย่างนี้ท�าให้มีความรู้เพิ่มเติม 

อีกอย่างหนึ่งเซียงทูลก็เคยศึกษามาแล้วจึงมีความสนใจเรื่องนี้ 

ถ้าเป็นหมอล�าชายหญิงเก้ียวกันธรรมดาจะไม่ฟังเลย เพราะ

ไม่มีความรู้อะไรในการล�าอย่างนี้ ฉะนั้น เซียงทูลมีความใฝ่ฝัน

ในความรู้นี้มาก ชอบอ่านหนังสือเก่าๆ ที่เป็นตัวธรรม เป็นตัว

หนังสือขอม ตัวหนังสือลาวเวียงจันทร์ ชอบค้นคว้าในหนังสือ

โบราณมาอ่าน จะเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นนั่นเอง

เมือ่อายไุด้ ๑๘ ปี ได้ไปขายควายไทยกบัพีช่าย ควายกลุม่

ของเซยีงทูลมี ๖๐ ตวั ได้ไปรวมกบักลุม่อืน่ๆ อกีรวมแล้วมคีวาย 

๖๐๐ ตัว คนอีสานพูดกันว่า นายฮ้อยขายควาย ถ้าใครได้ผ่าน

การขายควายไทยอย่างนีจ้ะเรยีกกนัว่านายฮ้อย ไปขายควายใน

ครั้งนี้มีคนไปด้วยกันร้อยกว่าคน เป็นผู้มีอายุน้อยกว่าหมู่เขา 

ก็เป็นนายฮ้อยเซียงทูลนั่นเอง จะไปพักนอนที่ไหนในบ้านใด 

คณะนายฮ้อยเซยีงทลูจะได้เปรยีบอยูเ่สมอ เมือ่เข้าไปในหมูบ้่าน

หาอาหาร เพือ่นรุน่พ่ีๆ จะยกให้เป็นนายฮ้อยใหญ่ บ้านใดมลีกูสาว

ในฐานะด ีรุน่พีจ่ะพาไปบ้านหลงันัน้ ยกนายฮ้อยเซียงทลูขึน้เป็น

ตวัชโูรง ประกาศความดใีห้เขาได้รู ้เพือ่ต่อรองในการซือ้ของ จะ

เป็นข้าวสาร พรกิ เกลอื ปลาร้า และของอย่างอ่ืนๆ ของทกุอย่าง
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จะเป็นราคาถูก หรือบางบ้านให้ของฟรีมา การเดินทางในครั้งนี้

มีความทุกข์อยู่มาก เพราะที่บางแห่งพวกโจรคอยลักคอยปล้น

เอาควายอยู่เสมอ ต้องอยู่เวรยามกันตลอดคืน ร่วม ๔ เดือนจึง

ได้กลับมาบ้าน เพื่อนก็เรียกนายฮ้อยทูลในสมัยนั้น

เมือ่อายุ ๑๙ ปี พ่อพาไปอยูบ้่านข้ีเหลก็ อ.บ้านดงุ จ.อดุรธาน ี

ขณะนีบ้้านขีเ้หลก็ได้ย้ายขึน้ไปตัง้บ้านใหม่ เรยีกว่าบ้านค�าพูเงนิ 

เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ่อแม่ให้บวชเป็นพระอีก ได้ไปจ�าพรรษาอยู่ที่

วดัไชยนาถวราราม ท่ีอ�าเภอไชยวาน การศกึษาก็ไม่มปัีญหาอะไร 

เพราะเรยีนจบนกัธรรมตร ีโท เอก มาแล้ว พอบวชแล้วจึงรูจ้กัวดั

ธรรมยุตในภายหลัง ในช่วงนั้นพระธรรมยุตและพระมหานิกาย

ไม่ค่อยสามัคคีกัน ในครั้งนั้นหลวงปู่บุญจันทร์แต่ก่อนท่านอยู่

บ้านจ�าปา บัดนี้ท่านมาสร้างวัดอยู่ที่บ้านน้อยหนองตูม อ�าเภอ

ไชยวาน เมื่อบิณฑบาตสวนทางกันก็จ�าท่านได้ ในวันต่อมาได้

ออกไปเยี่ยมวัดป่าสันติกาวาส ไปสังเกตการณ์ในข้อวัตรปฏิบัติ

ของท่าน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมหรือไม่ ไปเห็น

ไม้สฟัีนอยูท่ีห่ลมุขยะ กจ็บัขึน้มาด ูกเ็หมอืนกนักบัท่านอาจารย์สม

ใช้อยู่ในสมัยที่เป็นเณรนั้น ในความรู้สึกขณะนั้นอยากบวชเป็น

พระธรรมยุตเป็นอย่างมาก แต่กเ็ป็นไปไม่ได้ เพราะฝ่ายมหานกิาย
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ในขณะนัน้ก�าลงัจะกวาดล้างพระธรรมยตุให้หมดไปอยู ่พระทลู

ก็วางแผนใหม่ว่า เราต้องสึกจากมหานิกายก่อน แล้วจึงไปบวช

เป็นพระธรรมยุตในภายหลัง

ในช่วงนั้นมีก�านันเพ็งมีความช�านาญในการดีดลูกคิดได้

ดีมาก ไปสอนพระเณรภายในวัดให้ดีดลูกคิดกัน พระทูลก็ไป

สังเกตดูว่าเขาคิดกันอย่างไร ก็ได้ไปฝึกดีดกับพระเณรอื่นดูบ้าง 

ผู้สอนได้ตั้งสูตรในวิธีบวก เริ่ม ๑+๒+๓ ไปถึง ๑๐ เขาท�าให้ดู

ครัง้เดียวเทา่นั้น ต่อไปพระทูลได้ดีดตามก็ดีดได้ในทันที ลบ คูณ 

และสูตรหาร เขาดีดให้ดูสูตรละครั้งเท่านั้น พระทูลก็ฝึกดีดตาม

ได้ทัง้หมด จงึท�าให้ครูสอนแปลกใจว่าดีดได้ดี มีความเข้าใจรวดเรว็

มากทั้ง ๔ สูตร คือบวก ลบ คูณ หาร จะตั้งเลขในจ�านวนเท่าไร 

ก็บวก ลบ คูณ หาร ในลูกคิดได้ทั้งหมด และมีความช�านาญใน

การดดีลกูคดิได้ในวนัเดยีว พระทลูกไ็ด้เป็นครสูอนในกลุ่มทีเ่รยีน

ด้วยกันอีกด้วย ต่อมาพระทูลก็คิดสูตรบวกขึ้นมาใหม่ ไม่ต้องไป

เอาสูตรของจีนอีกต่อไป แล้วไปซื้อรางลูกคิดมาดัดแปลงไม่ให้

เหมือนใคร ธรรมดาลูกคิดมีลูกอยู่สองด้าน คือด้านละ ๒ ลูก 

และด้านละ ๕ ลูก แล้วมาดัดแปลง ด้านละ ๑ ลูก และด้านละ 

๔ ลกูเท่านัน้ คนอืน่เหน็เข้ากว่็าดดีได้อย่างไร คนอืน่ดดีตามไม่ได้
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ในช่วงขณะน้ัน เสมียนโรงน�้าตาลมาเห็นความสามารถ

ของพระทูลในการคิดค�านวณเลขในสูตรต่างๆ เขามีความพอใจ 

จงึได้พูดกันในเร่ืองงาน เขาจะลาออกจากแผนกหน้าทีเ่ป็นเสมยีน 

เขาขอร้องให้ไปท�างานแทนเขาที่โรงน�้าตาลบ้านหนองหลัก 

จากนั้นก็ตัดสินใจลาสิกขา คิดว่าไปท�างานเอาเงินก่อน แล้วจึง

ไปบวชเป็นพระธรรมยุตในภายหลัง

มีเพ่ือนจะลาสิกขาอยู่แล้ว ๔ คน ตื่นเช้ามาก็เข้าไปลา

พระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌาย์เห็นพระทูลถือดอกไม้เข้าไปกับ

เพือ่น ๔ องค์ท่านรบัขนัธ์ให้ลาสกิขาได้ ส่วนพระทูลท่านไม่ยอมรบั

ขันธ์ให้ลาสิกขาเลย เพราะท่านตั้งความหวังไว้ว่า พระทูลมี

ความสามารถหลายอย่าง มีความเหมาะสมในการปกครอง 

ต่อไปจะตั้งให้เป็นคณะปกครองสงฆ์ต่อไป ในท่ีสุดก็หลอก

พระอปัุชฌาย์ลาสกิขาจนได้ ชาวบ้านมาเหน็ทดิทลูตอนมาถวาย

อาหารเช้า พากันร้องไห้พูดว่า เสียดาย หวังว่าอนาคตจะได้เป็น

เจ้าคณะใหญ่ปกครองสงฆ์ต่อไป จากนั้นก็ไปสมัครงานเป็น

เสมียนโรงน�้าตาล เขาก็รับเข้าท�างาน ให้เงินเดือนในคร้ังแรก

เดือนละพนับาท และขึน้เป็นสองพนั สามพนั ท�างานอยูไ่ด้ ๓ เดอืน 

โรงงานน�้าตาลได้ถูกปิด ได้ท�างานเพียงสามเดือนเท่านั้น
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จากนั้นพ่อแม่จะให้แต่งงาน ได้หาหญิงสาวไว้แล้ว ก็บอก

กบัพ่อแม่ว่าไปธุระทีเ่วยีงจนัทน์ก่อน การไปเวยีงจนัทน์ในครัง้นี้

อยู่นานถึง ๓ เดือน เกือบได้เป็นลูกเขยที่เวียงจันทน์ แต่ก็เอา

ตัวรอดมาได้ กลับมาอยู่บ้านดงหวาย อ.บ้านผือ เพราะมีคน

รู้จักกันในที่บ้านนี้ มีการวางแผนใหญ่ คือการท�าสวนอ้อยส่ง

โรงงาน ทางที่ดินจัดให้ ๕๐ ไร่ และซื้อเพิ่มอีก ๕๕๐ ไร่ รวมเป็น 

๖๐๐ ไร่ มีความตั้งใจว่า ถ้าไม่มีเงินล้านอยู่ในก�ามือจะไม่ยอม

แต่งงาน ใช้เงินจ้างคนงานไปถางป่าและปลูกอ้อยแล้ว

ในช่วงนี้เองท�าให้ใจได้มีความเปลี่ยนไป มีคนงานถามว่า 

การมาท�างานใหญ่นี้มีครอบครัวหรือยัง ก็บอกว่ายังไม่มี ท�าไม

จงึไม่ยอมม ีบอกว่ายังไม่เห็นผูห้ญงิท่ีถกูใจ ผูห้ญงิทีถู่กใจต้องการ

อย่างไร บอกว่า ๑) เป็นผูไ้ม่กนิเนือ้ดบินบัแต่ปลาร้าขึน้ไป ๒) เป็น

ผู้มีศีล ๕ ประจ�าตัว ถ้าไม่มีหญิงใดใน ๒ ข้อนี้ จะไม่ยอมแต่งงาน 

แต่เขาก็ยืนยันว่ามใีนหมู่บ้านนี ้จงึเกดิความสนใจทีจ่ะไปดผููห้ญงิ

ที่ว่านี้ แต่ก็พอดีทิดหลงอยากจะไปเอาเลขในวันนี้ แต่ทิดทูลก็

อยากไปดูหญิงสาวในบ้านนี้เช่นกัน จากนั้นก็พากันไปท�าบุญใน

วันพระของวัดนั้น
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เม่ือไปถึงวัดแล้ว ได้เห็นความสะอาดร่มรื่นในบริเวณวัด 

ใจเริม่มีการเปล่ียนแปลงไปในทางบวช จากนัน้กไ็ด้ขึน้ไปบนศาลา

ร่วมกันกบัคณะศรัทธาทัง้หลาย ในครัง้แรกคิดว่าจะไปดหูญงิสาว

ที่มาท�าบุญในวัดนั้น แต่ก็ได้ไปเห็นพระเณรที่นั่งอยู่บนศาลา 

ดแูล้วมคีวามส�ารวมสงบเสงีย่มด ีจงึท�าให้เกิดความเลือ่มใสศรทัธา 

ในขณะนั้นได้มองเห็นหลวงพ่อองค์หน่ึงมีความส�ารวมดีมาก 

นัง่อยูไ่ม่มคีวามเคลือ่นไหวตวัไปมาแต่อย่างใด ข้าพเจ้านัง่เฝ้าใช้

สายตาจับดูท่านอยู่ตลอดเวลา ท่านนั่งเรียบร้อยเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง 

และพระเณรองค์อื่นๆ ก็มีความส�ารวมเรียบร้อยดีพอสมควร 

ข้าพเจ้าจึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่า ที่เราเคยบวชมาแล้วนั้น 

เหมอืนกบัว่าเอาผ้าเหลอืงคลมุตอไม้ไว้เท่านัน้ นีเ่ป็นวดัพระธรรมยตุ 
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ทีเ่ราต้องการจะบวชเป็นพระธรรมยตุอยูแ่ล้ว เราสกึออกมากไ็ป

หลงทางให้เสยีเวลาในทางโลกหลายปี บดันีเ้รามาพบวดัธรรมยตุ

แล้ว เราต้องบวชเป็นพระธรรมยุตอย่างแน่นอน

เราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติ จะไม่ท�าให้เสียชาติเกิดเลย 

การบวชในครัง้นีเ้ราจะบวชตลอดไปตลอดชีวติ ความคดิครัง้แรก

ว่าจะมาดูหญิงสาวก็เป็นเรื่องของความฝันไป ในวันนั้นไม่ได้ดู

หน้าหญิงสาวเลยว่า หน้าตาเป็นอย่างไร ในวันนั้นก็กลับมาคิด

ทบทวนดูความตั้งใจของตัวเอง เริ่มต้นจากการลาสิกขามาแล้ว 

จะหาวัดธรรมยุตให้ได้ แต่บัดนี้เราได้มาพบวัดพระธรรมยุตแล้ว 

เราจะบวชเป็นพระธรรมยตุอย่างแน่นอน ถ้าบวชแล้วจะไม่กลบั

มาเป็นฆราวาสอีก จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร ก็จะขอมอบกาย

ถวายชีวิตไว้กับผ้ากาสาวพัสตร์จนตลอดวันตายอย่างแน่นอน

เมื่อคิดทบทวนไปมาหลายครั้งหลายหน ก็มีความกังวล

ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าบวชแล้วบางทีอาจเกิดความคิดสงสัย

ในทางโลกข้ึน จะไม่มีข้อมูลแก้ตัวเลยว่าทางโลกเป็นอย่างไร 

ความคิดนี้จะเข้าข้างตัวเองอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าก็

เคยได้ผ่านทางโลกมาแล้ว นีเ่รากจ็ะเอาแบบอย่างของพระพทุธเจ้า

ดูบ้าง จากน้ันก็คิดวางแผนเสียใหม่ เพ่ือให้หายความสงสัยใน
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ทางโลก แต่ก็คิดตั้งใจไว้ว่าทางโลกเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น 

ได้ตัง้ใจไว้และสญัญากบัตวัเองไว้ว่าเราไม่ยอมเอาชวีติไปตายอยู่

กับฆราวาสอย่างแน่นอน ในที่สุดก็เสียรู้ให้กับกิเลสตัวนี้จริงๆ 

ถึงจะเสียรู้แต่ก็ไม่ลืมตัว ใช้ปัญญาสอนตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะ

ไม่อยูส่ร้างโลกนีต้ลอดไป จึงให้สจัจะกับตัวเองว่า เป็นลกูผูช้ายนะ 

ในช่วงนั้นยังไม่รู้จักค�าว่าภาวนาแต่อย่างใด แต่ก็ได้อ่านในต�ารา

พอรูอ้ยูว่่าการภาวนาปฏบิติัเท่าน้ัน แต่หลกัวิธีการในการปฏิบตัิ

นัน้ไม่เข้าใจเลย เพราะเข้ามาอยูใ่นทีน่ี่ไม่กีว่นั การปรบัตวัเข้ากบั

ครอบครวัเขากย็งัไม่เรยีบร้อยด ีและตัวเองกไ็ม่เคยมชีวิีตคูม่าก่อน 

ต้องรู้วิธีการท�าใจของตัวเอง

ในวนัหนึง่เป็นวันพระ หลวงพ่อบญุมาสัง่ว่า ทลู ค�า่ในวนันี้

ออกมาหาด้วยนะ เมื่อได้รับค�าท่านแล้วก็มาตามค�านัดหมาย 

เวลาประมาณ ๖ โมงเย็น เมื่อมาถึงกุฏิท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่ 

ท่านเห็นหน้าเราไป ท่านกเ็ดนิขึน้กฏุ ิเรากข้ึ็นตามไป ยงัไม่ได้พดู

อะไร ท่านกน็อนลง แล้วพูดข้ึนมาว่าจบัเส้นให้หน่อย ตวัเองจับเส้น

ไม่เป็นเลย เพยีงจบัไปมาตามขาท่าน จากนัน้ท่านกบ็อกว่าพอแล้ว 

ก็ลุกขึ้นนั่ง มีประโยคแรกท่ีพูดออกมาว่า อยากฟังเทศน์ไหม 

กต็อบท่านไปว่าอยากฟังครบั ท่านว่าตัง้ใจฟังนะ เกดิดบั เกดิดบั 
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ท่านถามว่าฟังรู้เรื่องไหม ตอบท่านว่ารู้ครับ ท่านก็เทศน์ต่ออีก

ว่า เกิดดับ เอาล่ะกลับบ้านเสีย

เมื่อทิดทูลได้ฟังธรรมประโยคสั้นๆ เพียงเกิดดับเท่านั้น 

เกิดความซาบซ้ึงในใจเป็นอย่างมาก ใจมีความเบิกบานเอิบอิ่ม

ในธรรมจนบอกไม่ถูก เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งมาบันดาลใจให้

เป็นไปในธรรม เหมือนเกิดความเข้าใจรู้เห็นในเรื่องการเกิดดับ

ทั้งหมด จากนั้นก็กราบลาท่านกลับบ้าน เมื่อลงจากกุฏิท่านมา 

เกิดความรู้สึกว่าปัญญาได้เกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้ง รู้เห็นใน

สิง่ทีเ่กดิดบัทัง้หลายว่าในโลกนีม้แีต่การเกดิดบัทัง้นัน้ ไม่ว่าส่ิงนัน้

จะมีวิญญาณครอง และสิง่ไม่มวีญิญาณครอง สิง่ทัง้ปวงเกิดขึน้แล้ว 

ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเท่านั้น

บ้านกับวดัห่างกนัประมาณ ๑ กโิลเมตร แต่ต้องเดนิหลาย

ช่ัวโมง เพราะเพลิดเพลินในการใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องการ

เกิดดับ ยืนบ้างเดินบ้าง สิ่งที่เกิดดับโลกนี้มีอะไรบ้าง ปัญญาจะ

รู้เห็นทั้งหมด ทั้งรู้เห็นว่า เหตุให้เกิดเป็นอย่างไร เหตุให้ดับเป็น

อย่างไร มีความรู้ความเข้าใจอย่างหมดสิ้น มาคิดแปลกใจของ

ตวัเองว่า ในความคดิอย่างนีเ้กดิขึน้กบัเราอย่างไร ท�าไมเราจงึคดิ

เรือ่งการเกดิดบัได้ละเอียดถงึขนาดนี ้แต่ก่อนมาเราไม่เคยคดิใน
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สิ่งเหล่านี้เลย ยิ่งคิดพิจารณาในเรื่องเกิดดับเท่าไร ความรู้เห็นก็

ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มคีวามรูเ้หน็และเข้าใจได้อย่างชัดเจน 

สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ดี 

ก็มีการเกิดดับด้วยกันทั้งสิ้น แม้ตัวเราเองที่เกิดข้ึนมาแล้วก็จะ

ต้องดับไปเช่นกัน

เมือ่ไปถงึบ้านแล้ว กน็อนคดิตรกึตรองในสิง่ทีเ่กิดดบัอย่าง

ต่อเนื่อง โลกนี้ท้ังหมดมีแต่ส่ิงที่เกิดดับด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

บางอย่างกเ็กดิขึน้ช้าดบัช้า บางอย่างเกดิข้ึนเรว็ดบัเรว็ บางอย่าง

เกดิขึน้ช้าดบัเรว็ บางอย่างเกดิขึน้เรว็ดบัช้า การเกิดขึน้ช้าเกดิขึน้

เรว็ และการดบัช้าดบัเรว็นัน้ มนัขึน้อยูก่บัธรรมชาติในตวัมนัเอง 

เหมือนมนุษย์เราหรือตลอดทั้งหมู่สัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท เมื่อ

เกิดขึ้นในวันเดียวกัน ก็มีการตายช้าตายเร็วต่างกัน ไม่มีสิ่งใดใน

โลกนีเ้กดิพร้อมกนัตายพร้อมกนัได้ นีก้เ็ป็นเหตปัุจจยัของแต่ละ

บุคคล

เมื่อคิดพิจารณาในเรื่องการเกิดดับอยู่น้ัน เหมือนกับ

ชีวิตเราจะอยู่ต่อไปอีกไม่นานมันก็จะดับไป ก็สอนตัวเองต่อไป

ว่า ในเมื่อรู้ตัวว่าจะดับไปอยู่อย่างนี้ เราจะมามัวเมาประมาทใน

ชีวิตนี้อยู่ท�าไม ความดีที่เราจะรีบสร้างในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ 
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เรากต้็องรบีท�า เพราะโอกาสเรามอียูแ่ต่ลมหายใจเข้าออกเท่าน้ัน 

เมือ่ลมหายใจหมดไปเมือ่ไร โอกาสในการสร้างความดกีจ็ะส้ินสุด

ลงในทันที ในคืนนั้นไม่ได้หลับเลย มีแต่คิดเพลิดเพลินในเรื่อง

การเกิดดับอยู่ตลอดทั้งคืน ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ก็คิดพิจารณา

ในเร่ืองการเกิดดับต่อเนื่องกันไป ยิ่งคิดพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งมี

ความเข้าใจในเรือ่งการเกิดดบัมากขึน้เท่านัน้ และยงัมคีวามเข้าใจ

ในตัวเองว่า นี่เป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมแล้ว

อย่างถูกต้องชัดเจน จึงเป็นปัญญาความเห็นชอบอย่างแท้จริง

ในวนัต่อมาได้ยนิผูป้ฏบิตัภิาวนาพดูกนัว่า จติมีความสงบ

เป็นอย่างนั้น อาการของจิตเป็นลักษณะน้ี เกิดมีความสุขกาย

สุขใจเป็นอย่างนี้ เมื่อถามเขาเรื่องการท�าสมาธิ เขาก็ให้ค�าตอบ

เหมือนกันทุกคน นั้นคือนึกค�าบริกรรมว่า พุทโธ เหมือนกัน ใน

ขณะหายใจเข้านึกว่า พุท ในขณะหายใจออกนึกว่า โธ ให้มีสติ

ตัง้มัน่ระลึกรู้อยู่กับพุทโธเท่าน้ัน ห้ามไม่ให้ส่งใจไปภายนอก และ

ห้ามคดิในเรือ่งอะไรท้ังนัน้ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าท่ีเขาพดูมานัน้เป็น

ความจรงิหรอืไม่ จากนัน้ก็ออกไปถามกับหลวงพ่อบญุมาให้เข้าใจ 

ท่ีเขาพดูเรือ่งการท�าสมาธิ ท�าอย่างนีถู้กต้องหรือไม่ ท่านกพ็ดูว่า 

การท�าสมาธิที่เขาพูดกันนั้นถูกต้องแล้ว ท่านก็แนะวิธีเพิ่มเติม
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ในวิธีท�าสมาธิให้เล็กน้อย จากน้ันเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เริ่ม

ท�าสมาธิในทันที เมื่อท�าสมาธิในคืนแรกก็ได้ผลในคืนนั้น จิตมี

ความสงบนิ่งอย่างแน่วแน่เป็นอย่างดี มีความสุขกายสุขใจเป็น

อย่างมาก จากนั้นมาก็ท�าสมาธิทุกวัน จิตก็มีความสงบแน่วแน่

ในทุกครั้ง และสงบได้เร็วด้วย

แต่นิสัยเคยได้ฝึกปัญญามาก่อนก็ยังฝังอยู่ในใจ ต่อไปใจ

เมื่อท�าสมาธิพอจิตมีความตั้งมั่นได้แล้วก็ชอบอยากจะคิด ก็เอา

เรื่องการเกิดดับท่ีเคยคิดมาก่อนนั้นมาคิดพิจารณาเชื่อมโยงต่อ

กับสมาธิความตั้งใจมั่นได้เลย ในช่วงนั้นหลวงพ่อบุญมาไม่เคย

สอนการเจริญวิปัสสนาให้เลย ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการเจริญ

วิปัสสนานั้นเป็นอย่างไร ก็มีความแปลกใจอยู่ว่า ท�าสมาธิจิตมี

ความตั้งมั่นนิดเดียว ใจชอบคิดตรึกตรองในเรื่องการเกิดดับอยู่

เสมอ ยิ่งมีการพิจารณาเรื่องการเกิดดับมากขึ้นเท่าไร ใจก็เกิด

ความรูแ้จ้งชดัเจนมากข้ึน มคีวามแยบคายหายความสงสยัในสิง่

ที่เราเคยยึดติดไปได้ ท�าให้ใจเกิดความศรัทธามีความเชื่อมั่นใน

การปฏบิตัมิากขึน้ มคีวามเชือ่มัน่ในพระพทุธเจ้า มคีวามเช่ือมัน่ใน

พระธรรม มคีวามเช่ือมัน่ในพระอรยิสงฆ์มากข้ึน และมีความเชือ่ม่ัน

ในการปฏิบัติของตนว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในมรรคผลนิพพานแล้ว
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ในวันต่อมาได้ไปเล่าวธิกีารปฏบิตัแิละผลของการปฏิบติัให้

หลวงพ่อบญุมาฟัง ท่านกพู็ดหนกัแน่นว่า ถกูแล้วๆ ให้ท�าอย่างนี้

อยู่บ่อยๆ จิตก็จะค่อยวางในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไปเอง ท่านสั่งว่า

ให้พจิารณามคีวามขยนัหมัน่เพยีรอยูเ่สมอ ทกุอย่างให้เป็นไปใน

การเกิดดับ พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง 

ทุกขัง ความเป็นสิ่งที่ทุกข์กายทุกข์ใจ และพิจารณาให้รู้เห็นใน

เหตใุห้เกดิทกุข์ด้วย ให้พจิารณาในอนัตตา ว่าเป็นสิง่ทีห่มดสภาพ

จากของเดิมไป ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นสัตว์ เป็นบุคคลตัวตนเราเขาแต่

อย่างใด จากนัน้ก็เพิม่ความตัง้ใจพจิารณามากข้ึน ก็รูอ้ยู่ว่าการงาน

ที่ท�าประจ�าวันมีอยู่มาก จะไปนั่งนึกค�าบริกรรมท�าสมาธินานๆ 

นั้นไม่ได้ ถ้าจะท�าสมาธิก็อยู่ในช่วงพักงานเท่านั้น จากนั้นก็จะ

จับด้ามจอบด้ามขวานท�างานต่อไป ในช่วงขณะท�างานอยู่นั้นก็

ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องของความเกิดความดับ ให้เป็นไปใน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เสมอ ท�างานไปด้วยพิจารณาไปด้วย 

ท�าให้ใจมีความเพลดิเพลนิในธรรมไปในตวั หาอบุายธรรมต่างๆ 

มาเป็นอุบายปัญญาอยู่เสมอ และใช้ปัญญาสอนตัวเองอยู่ใน

ขณะน้ัน นี่เราท�าไมจึงมาหลงงมงายติดอยู่ในโลกอย่างนี้ ใน

วัตถุสมบัติท้ังหลายนี้ ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่น้อยเลย แม้
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ตัวเราเองก็ไม่เป็นตัวของเราเอง ทุกส่ิงเป็นเพียงอาศัยกันอยู่

เท่านั้น อีกไม่กี่วันก็จะแตกสลายจากกันไป ไม่มีสิ่งใดอยู่คงทน

ตลอดไปได้แต่อย่างใด

แม้แต่พชืผลทีไ่ด้มาจากการเพาะปลกูทัง้หมดน้ี กล้็วนแต่

มีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวของมันเอง และมีการเกิดดับอยู่ใน

ตัวมันเองทั้งส้ิน นี่เราจะมาเอาวัตถุธาตุของโลกอะไรมาเป็น

ของของตนได้เล่า วตัถธุาตุของโลกนีไ้ม่มสีิง่ใดเป็นสาระแก่นสาร

แต่อย่างใด เพียงเอามาบ�ารุงรักษาก้อนธาตุให้อยู่ได้ไปเป็น

วันต่อวนัเท่านัน้ ธาตขุนัธ์ทีอ่าศยัธาตภุายนอกอยู ่ชวีติกพ็อมีอยู่

ได้ไม่นาน ธาตุขันธ์นี้ก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยในตัวมันเอง 

ถ้าเป็นเพียงอย่างนี้ ท�าไมตัวเองจึงได้มาหลงติดกับวัตถุสมบัติ

เหล่านี ้วัตถธุาตทุัง้หลายนีเ้ป็นของประจ�าโลก ไม่มใีครมายดึเอา

เป็นของของตวัเองได้เลย ตวัเองกเ็ป็นสัตว์โลก เพยีงมาอาศยักนิ

วัตถุธาตุของโลกเท่านั้น โลกนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้ และจะอยู่

อย่างนี้ต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ ถ้าหากเรามาเกิดใหม่

อีกก็จะมาหากินอยู่ในโลกนี้อีก จะไม่มีที่สิ้นสุดได้เลย

ฉะน้ัน การปฏิบัติธรรม ถ้าเรามีสติปัญญาที่ดี จะไม่มี

อปุสรรคในการปฏบัิตแิต่อย่างใด จะภาวนาปฏบัิตอิยูใ่นทีใ่ดกไ็ด้ 
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ไม่ต้องเลือกกาลสถานท่ีแต่อย่างใด แม้แต่ท�างานก็ปฏิบัติได้ 

ถ้าเรามีสติปัญญาดี มองดูในสิ่งใดก็ท�าความเข้าใจอยู่ว่าสิ่งนั้น

เป็นของเกิดขึ้นและจะดับไปในไม่ช้า หรือใช้ปัญญาพิจารณาให้

รู้เห็นว่าของทุกอย่างในโลกนี้มีแต่สิ่งตกอยู่ในอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าพิจารณาในลักษณะนี้อยู่ ให้ถือว่าเรา

ใช้ปัญญาพิจารณาถูกทางแล้ว อย่าไปสงสัยว่าตัวเราปฏิบัติผิด

แต่อย่างใด ถ้าพิจารณาในสิง่ใดให้เป็นไปในไตรลกัษณ์อยู ่นัน่คือ

ความถกูต้องในการใช้ปัญญาพจิารณาแล้ว เป็นแนวทางการปฏบิตัิ

อย่างถูกต้องที่แท้จริง ข้าพเจ้าเองก็ได้รับผลของการปฏิบัติโดย

วิธีนี้มาแล้ว จึงได้ชี้แนะในวิธีนี้แก่พวกเราทั้งหลายให้พวกเราได้

น�าไปปฏบิัตต่ิอไป ไม่ใชว่่าจะมานกึค�าบรกิรรมท�าสมาธิแต่เพียง

อย่างเดยีว แต่กไ็ม่ละสมาธ ิเมือ่มเีวลาวา่งกต้็องท�าใจพกัผ่อนใน

สมาธิไปบ้างตามกาลเวลานั้นๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องใช้ปัญญา

พจิารณาในสิง่ท่ีเกิดดบัอยูเ่สมอ อุบายทัง้หลายทีจ่ะน�ามาประกอบ

กบัปัญญานัน้ต้องเป็นอบุายในเหตผุลของตวัเอง ถ้าฝึกตวัเองได้

อย่างน้ีจึงเป็นผูไ้ม่จนมมุ เมือ่มปัีญหาอะไรเกิดขึน้ ต้องใช้ปัญญานี้

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ต้องฝึกปัญญาให้มีความฉลาดรอบรู้ด้วย

ตัวเอง จึงจะแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ จึงเรียกได้ว่าตนแล
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เป็นที่พึ่งของตนโดยแท้

อุบายที่ข้าพเจ้าน�ามาประกอบปัญญานั้น เอาวัตถุสมบัติ

ของตัวเราเองมาเป็นหลักยืน เพราะวัตถุสมบัติเป็นธาตุที่หยาบ 

และเป็นวัตถุธาตุที่เกิดมาภายหลัง เมื่อปัญญาเรายังหยาบก็เอา

สิ่งที่หยาบๆ พิจารณาไปก่อน จนให้เกิดความเคยชิน และท�าให้

เกิดความแยบคายภายในใจได้ แล้วน้อมเอาวัตถุธาตุภายนอก

เข้ามาประกอบกนักบัธาตภุายในคอืธาตสุี ่มธีาตดุนิ ธาตุน�า้ ธาตุลม 

ธาตุไฟ พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงเหมือนกับธาตุภายนอก 

ให้รู้เห็นเป็นสามัญลักษณะธาตุ ให้รู้เห็นธาตุภายในและธาตุ

ภายนอกอยู่ในสภาพเดยีวกนั คอื อนจิจัง ความไม่เทีย่ง ถ้ายดึถอื

ว่าเป็นของของเราเมือ่ไร ใจจะเกดิความทกุข์ขึน้มาในสิง่เหล่านัน้ 

จะอยูใ่นทีไ่หนแห่งใดก็ใช้ปัญญาพจิารณาในวัตถสุมบตัแิละธาตุ

ท้ังสี่ให้เป็นไปตามไตรลักษณ์ได้ เพราะเป็นรูปธรรมที่มองเห็น

ด้วยตาเนือ้อย่างหยาบ การใช้ปัญญาพจิารณาเป็นอบุายให้รูเ้หน็ 

เป็นตาภายใน เรียกว่าตาใจนั่นเอง

ถ้าใจเรามีปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงเมื่อไร ใจย่อมมี

ความฉลาดรอบรู้มากข้ึน ไม่ต้องให้คนอื่นตัดสินให้ ตัวเราเอง

ตัดสินความผิดถูกของตัวเองได้ จะไปฟังค�าตัดสินของคนอื่น
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ท�าไม ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติชอบไปให้คนอื่นตัดสินให้ ถ้าผู้ตัดสินมี

ความรูค้วามเข้าใจดพีอก็ตดัสนิได้อย่างถูกต้อง ส่วนมากจะตัดสนิ

กนัไปตามต�ารา คดิว่าต้องเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนีไ้ป จะไม่ถกูกบั

ความหมายของผู้ปฏิบัติแต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะเข้าใจกันไป

ตามต�าราว่าธรรมหมวดนั้นก็รู้ ธรรมหมวดนี้ก็เข้าใจ ในบางครั้ง

การเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะไม่เป็นไปตามความรู้ในต�าราเลย 

เพราะความรู้ในต�าราเพียงจ�าเอาชื่อของธรรมมารู้เท่านั้น เมื่อ

ตัวธรรมเกิดขึ้น เราจะไม่รู้เลยว่านี้คืออะไร เรียกว่ารู้แต่ไม่เห็น 

หรือเห็นอยู่แต่ไม่รู้

ฉะนั้น ต้องฝึกรู้ฝึกเห็นให้เป็นไปพร้อมกัน รู้ในธรรมใด

ต้องเห็นในธรรมนั้น เห็นในธรรมใดต้องรู้ในธรรมนั้น จึงเรียกได้

ว่ารู้จริงเห็นจริงได้อย่างถูกต้อง ถ้ารู้ไม่ได้ผ่านจากความเห็นมา 

ความรู้นั้นอาจรู้ผิดไปได้ เห็นในสิ่งใดมา ถ้าไม่รู้ก็อาจเห็นผิดได้

เช่นกัน ฉะนั้น ความรู้และความเห็นต้องมีความสัมพันธ์กัน

เนื่องถึงกัน จึงเป็นญาณทัสสนะ รู้แล้วต้องเห็น ทัสสนญาณ 

เห็นแล้วต้องรู้ ถ้าผู้ปฏิบัติได้รับผลจากการปฏิบัติมาอย่างนี้ 

พุทโธ เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว
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ในช่วงที่ข้าพเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาในสมบัติอย่างอื่น

มาแล้ว ใจได้ละถอนปล่อยวางในสมบัติทุกอย่างมาแล้ว แต่ใน

ความรู้สึกในส่วนลึกของใจแล้ว เหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งมา

ขัดขวาง มาใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนหลายครั้งก็ค้นหาไม่พบ

อยูน่ัน่เอง ไม่รูว่้าเป็นสมบตัส่ิวนไหน ในวนัหน่ึงประมาณ ๔ โมงเยน็ 

ได้เดินไปในสวน ไปเห็นต้นมะม่วงท่ีได้มาจากเพ่ือนเกษตรอ�าเภอ 

เป็นมะม่วงพนัธุด์มีาก มคีวามหวงแหนเป็นพเิศษ ได้ปลกูเรยีงกัน

ไว้ ๕ ต้น เพื่อเป็นสายพันธุ์ต่อกิ่งปลูกให้มากขึ้น พอสายตาได้

มองเห็นต้นมะม่วงสูงประมาณศอกกว่าเท่านั้น ก็เกิดความรู้สึก

ขึ้นภายในใจขณะน้ัน ใจมีความดึงดูดกันกับต้นมะม่วงนั้น

อย่างรุนแรงมาก ใจจึงเกิดความยินดีผูกพันกับต้นมะม่วงนั้น
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อย่างเหนยีวแน่นอย่างเห็นได้ชดัทเีดียว จงึได้ร้องตะโกนขึน้ดงัๆ 

ในใจว่า วัตถุสมบัติทั้งหลายของโลกได้มารวมตัวกันอยู่ใน

ต้นมะม่วงนี้ มีความรู้สึกภายในใจอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว 

จึงนั่งลงท�าความเข้าใจกับตัวเองว่า ถ้าเราตายในขณะนี้ ใจจะ

ต้องมาเกิดเป็นหนอนอยูก่บัต้นมะม่วงนีแ้น่นอน ถ้าใจได้ตัดขาด

จากต้นมะม่วงนี้ได้เมื่อไร กระแสใจที่ห่วงในสมบัติของโลกก็จะ

ขาดออกจากใจในขณะนี้อย่างแน่นอน

จากนั้นก็นั่งใช้ปัญญาพิจารณาต้นมะม่วงน้ันให้ลงสู่

การเกิดดับ และลงสู่ไตรลักษณ์อย่างจริงจัง แล้วโอปนยิโก 

น้อมเอาต้นมะม่วงนั้นเข้ามาหาตัวเอง ใช้ปัญญาพิจารณาใน

การเกิดดับของธาตุสี่ พิจารณาธาตุสี่ให้เป็นไปในอนิจจัง ทุกขัง 

อนตัตา น้อมกนัไปมาให้เป็นสามญัลกัษณะธาต ุต้นมะม่วงก็เป็น

ธาต ุธาตสุีเ่รากเ็ป็นทีอ่าศยัของใจชัว่ขณะ ต้นมะม่วงกเ็กดิขึน้มา

อยู่ได้ชัว่ขณะ ทัง้ต้นมะม่วง ทัง้ธาตสุี ่อกีไม่นานกจ็ะสลายทบัถม

อยู่ในแผ่นดินนี้แน่นอน ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง ต้นมะม่วงก็

เป็นของไม่เที่ยง ใจมีความทุกข์ก็เพราะว่ามายึดติดอยู่กับต้น

มะม่วงนี ้ร่างกายคอืธาตส่ีุน้ีกเ็ป็นอนัตตา ต้นมะม่วงกเ็ป็นอนตัตา

เช่นกัน ต้นมะม่วงก็จะตายทับถมแผ่นดินกลายเป็นดินไป จะไม่
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เป็นต้นมะม่วงขึ้นมาอีกแต่อย่างใด ทั้งธาตุส่ีเรา ทั้งต้นมะม่วง 

ก็ต้องผุพังเน่าเปื่อยกลายเป็นดินนี้ทั้งหมด

เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาอยู่อย่างนี้ซ�้าๆ ซากๆ ใจก็เกิด

ความรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาว่า ของทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา และจะต้องดบัไปเป็นธรรมดา เมือ่มารูจ้รงิเหน็จริง

ด้วยปัญญาอันชอบแล้ว กระแสใจที่เคยยึดติดอยู่กับต้นมะม่วง

นั้นก็ได้ขาดกระเด็นออกจากใจในทันที ไม่มีใจและต้นมะม่วง

เชื่อมโยงต่อกันอีกเลย

จากนั้นก็นึกขึ้นได้อีกว่า ยังมีมะม่วงอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้

ในจดุทีห่่างกัน เป็นพนัธุท์ีด่ไีด้ปลกูเอาไว้เป็นพเิศษ จงึได้เดนิไปดู 

พอสายตากระทบต้นมะม่วงเท่านัน้ ในความรู้สกึทางใจมกีระแส

ดึงดูดแรงมากกว่าต้นที่ผ่านมา เหมือนกับว่าความเหนียวแน่น

ในระหว่างใจกับตันมะม่วงนั้นมีความยึดติดกันอย่างแนบแน่น

เลยทเีดียว จากนัน้กเ็ร่ิมใช้ปัญญาพจิารณาเหมอืนทีเ่คยพิจารณา

มาแล้ว ในขณะนั้นเวลาจวนค�่ามืด พิจารณาเท่าไรก็ไม่ท�าให้ใจ

เกดิความแยบคายและปล่อยวางแต่อย่างใด อบุายเคยพจิารณา

ได้ผลมาแล้ว แต่บัดนี้ไม่ได้ผลเลย จึงกลับขึ้นที่บ้านไปนั่งสมาธิ 

พอใจตัง้มัน่ได้กใ็ช้ปัญญาพจิารณาต่อไป ใจก็ยงัมคีวามผกูพันยึดตดิ
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อยูก่บัต้นมะม่วงนัน้อย่างเหนยีวหนบึเลยทีเดยีว ไม่มกีารละถอน

ในต้นมะม่วงนั้นแต่อย่างใด

ต่อมาในวันที่สอง ก็ใช้ปัญญาพิจารณาในต้นมะม่วงนี้อีก 

ใจก็ยังยึดติดอยู่กับต้นมะม่วงตามเดิม ในคืนท่ีสองนี้ ท�าสมาธิ

ความตั้งใจมัน่ได้แลว้กใ็ชป้ญัญาพิจารณาต่อไป ในเมื่อใชป้ญัญา

พิจารณาไปนานๆ ก็เหนื่อยในการคิด จึงได้หยุดพักในสมาธิ

ไปด้วย ในเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไป ใน

หลักการที่ใช้พิจารณาก็เป็นอุบายเดียวกัน ในขณะนั้นได้ดูใจ

ตัวเองไปพร้อมๆ กัน รู้สึกว่ามีความละเอียดเป็นอย่างมาก และ

ปัญญาก็มีความละเอียดเช่นกัน ในขณะนั้นได้รู้เห็นการเกิดดับ

ของธาตุสี่ และรู้เห็นการเกิดดับของต้นมะม่วงได้อย่างชัดเจน

ในเวลาประมาณเที่ยงคืนเท่าน้ัน จิตก็ได้ตัดกระแสขาด

จากต้นมะม่วงปั๊บเดียวเท่านั้น ก็รู้ตัวเองได้ทันทีว่าอยู่ในฐานะ

อะไร ความเข้าใจในความเป็นจริงว่าสมบัติทุกสิ่งในโลกนี้ได้

สิ้นสุดกันเพียงเท่านี้ ไม่มีสมบัติอื่นใดที่จะให้เกิดความหลงว่า

เป็นของของเราอกีต่อไป ในอดตีทีผ่่านมา ใจเคยยดึตดิในสมบตัิ

มาแล้ว และได้ยึดติดจนถึงปัจจุบัน ณ บัดนี้ ความยึดติดผูกพัน

ได้กลายเป็นความฝันไปเสียแล้ว นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในค�าว่า



อัตโนประวัติ ภาค ๑๙๐

สมบัติที่จะเป็นของของเราจะไม่มีอีกต่อไป

ฉะนั้น การปฏิบัติในวิธีใช้ปัญญาพิจารณาประกอบกับ

การท�าสมาธิตั้งใจมั่นนี้ จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบัน 

ใช้วิธีพิจารณาในเรื่องการเกิดดับในสรรพวัตถุธาตุทั้งหลาย ให้

เป็นไปในอนจิจงั ทุกขงั อนตัตา ทัง้ธาตุภายในและธาตภุายนอก 

ใกล้ไกล หยาบละเอียด ทั้งสิ่งมีวิญญาณครอง และสิ่งที่ไม่มี

วิญญาณครอง ต้องพิจารณาให้รู้เห็นในเหตุและปัจจัยในสิ่งนั้น

ให้ชัดเจน เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของเรา

อยู่แล้ว ไม่ว่าสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ทุกอย่างจะต้องเป็นไป

ตามกฎเกณฑ์ของตัวมันเอง

ในคืนนั้นใจได้รับผลจากการปฏิบัติตลอดคืน และรู้ชัด

ภายในใจว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะท�าให้ใจ

เกดิความโลภได้ เพราะกเิลสตวัโลภภายในใจได้ถกูปัญญาท�าลาย

ไปแล้ว จึงไม่มีตัวโลภและไม่มีสิ่งท่ีจะให้โลภอีกต่อไป ใจไม่มี

ภาระในวัตถุสมบัติทั้งหลายในโลกนี้อีกต่อไป ใจได้ปล่อยวางใน

วัตถุสมบัติท้ังหลายได้อย่างสิ้นเชิง สมบัติที่มีอยู่ก็ตามหรือหา

มาเพิ่มก็ตาม เป็นเพียงธาตุที่อาศัยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น 

แม้ธาตุขันธ์ที่เคยเข้าใจผิดได้ยึดติดว่าเป็นตัวตนของเรา ก็เป็น
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เพยีงพดูกนัไปตามสมมตโิลกเท่านัน้ ส่วนความจรงิทีเ่ป็นอนตัตา

ก็ยังเป็นความจริง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จะสมมติว่า

เป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นได้เพียงสมมติเท่านั้น

ค�าว่า สกักายทฏิฐ ิความเห็นในรูปกายคือธาตุสีข่องตวัเอง 

หรือธาตุสีข่องคนอ่ืนสตัว์อืน่ กร็ูเ้ห็นได้ชดัว่าต้องเป็นไปในอนตัตา

ด้วยปัญญาอย่างชัดเจน การเกิดดับของธาตุก็ต้องเป็นไปตาม

เหตุปัจจัยในตัวมันเอง ไม่มีข้อบังคับใดห้ามไม่ให้แก่และห้าม

ไม่ให้ตายได้เลย ค�าว่า ละสักกายทิฏฐิ หมายถึงละความเห็นผิด

ภายในใจเอง แต่ก่อนใจมคีวามเห็นว่ารูปกายนีเ้ป็นตัวเรา เมือ่มา

เข้าใจว่าเป็นรูปธาตุที่อาศัยชั่วคราวแล้วอย่างนี้ มีความรู้เห็นชัด

อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่าเพียงเป็นธาตุสี่ ไม่มีเราแฝงอยู่ในธาตุ

นี้เลย ความยึดติดผูกพันว่าเป็นตัวเราก็หมดไป เป็นเพียงใจกับ

ร่างกายอาศยักนัอยูช่ัว่ขณะ และมาเข้าใจในอายขุยัของธาตุสีว่่า 

มันต้องเป็นไปตามหน้าที่ของมัน จะไปบังคับบัญชาให้เป็นไป

ตามความต้องการนั้นไม่ได้ ใจก็ละจากความยึดมั่นว่าธาตุสี่เป็น

เราก็เท่านั้นเอง

วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลในพระพุทธเจ้า ความลังเลใน

พระธรรม ความสงสัยในพระอริยสงฆ์ ความสงสัยในมรรคผล
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นพิพาน ได้หมดไปจากใจ เพราะได้รูเ้หน็ด้วยปัญญาอนัแจ่มแจ้ง

แล้วว่าพระพทุธเจ้ามจีรงิ พระธรรมเมือ่ปฏบิตัติามแล้วได้รบัผลจรงิ 

พระอรยิสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า เมือ่ปฏบิตัติามพระธรรมแล้ว

บรรลธุรรมเป็นพระอริยเจ้าจริง ไม่มีความลังเลในกรรมดกีรรมชัว่ 

ผูท้�ากรรมดย่ีอมได้รบัผลดจีรงิ ผูท้�ากรรมชัว่ย่อมได้รับผลช่ัวจริง 

ไม่มีความลังเลสงสัยเลยว่านรกมีจริง เปรตมีจริง อสูรกายมีจริง 

ไม่สงสยัเลยว่าสวรรค์มจีรงิ เทวดา อนิทร์พรหมมจีรงิ ไม่มคีวามสงสยั

เลยว่าในชาตอิดตีมจีรงิ ในชาติอนาคตมจีรงิ ตายแล้วเมือ่อาสวกิเลส 

มีอยู่ เกิดใหม่จริง ไม่มีความสงสัยเลยว่าภพภูมิต่างๆ ที่วิญญาณ

ไปเกิดนั้นเป็นสิ่งที่มีจริง ความเชื่อในพระพุทธเจ้า ความเชื่อใน

พระธรรม ความเชือ่ในพระอรยิสงฆ์ ความเชือ่ในมรรคผลนพิพาน 

ความเชื่อว่านรกมี สวรรค์มี ความเชื่อว่าเมื่ออาสวกิเลสยังมีใน

ใจอยู่ ต้องมาเกิดใหม่แน่นอน ความสงสัยเหล่านี้จะไม่มีกับ

พระโสดาบัน

สีลัพพตปรามาส ความลูบคล�าในศีลว่าขาดหรือไม่ขาด 

มคีวามเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองอย่างไร ฉะน้ัน ผู้บรรลธุรรม

เป็นพระโสดาบัน จึงเป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นจากธรรมโดยตรง ไม่ได้

ไปรับเอาศีลจากพระ เรียกว่าศีลเกิดขึ้นเอง หรือจะมีพิธีเกิดขึ้น 
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จะรบัศลีจากพระกเ็ป็นเพยีงกิรยิาในการรบัศีลเท่านัน้ ตัวอกริยิา

อนัเป็นปกตศิลีกม็อียูเ่ท่าเดมิ ศลีจะมคีวามบรสิทุธิอ์ยูใ่นตวัมนัเอง 

ศลีนีไ้ม่มกีารรกัษา ไม่มีความกงัวลว่าศลีจะขาดจะด่างพร้อยแต่

อย่างใด นีค้อืศลีทีเ่ป็นผลสะท้อนออกมาจากธรรม เมือ่ใจมธีรรม

และธรรมฝังอยู่ในใจอย่างแนบแน่นแล้ว ผลคือความละอายใน

การท�าชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว มีอยู่ในใจ นี้คือศีลที่เกิดจากธรรม

โดยตรง เป็นศีลที่ไม่มีความหวั่นไหว เป็นศีลที่ไม่มีความวิตก

กังวลในสิ่งใดๆ เพราะศีลได้ฝังลึกอยู่ที่ใจอย่างแนบแน่นแล้ว

ฉะนั้น จึงเรียกว่า อธิศีล เป็นศีลที่ยิ่ง อธิจิต เป็นจิตที่มี

ความแน่วแน่ในธรรม ท้ังศลีท้ังธรรมรวมอยู่ท่ีใจอย่างสนทิทเีดยีว 

อธิปัญญา ปัญญาความรอบรู้ในศีล ปัญญาความรอบรู้ในธรรม 

ปัญญาความรอบรู้ในจิต ก็อยู่ในที่แห่งเดียวกัน เป็นศีลที่ไม่มีใน

เจตนา สมมตว่ิาเดนิไปเหยยีบสตัว์ตายโดยไม่รูไ้ม่เห็น ศลีก็ไม่ได้

ขาดไปแต่อย่างใด ฉะนั้น ภูมิธรรมนับจากพระโสดาบันขึ้นไป 

จึงไม่มีในค�าว่าศีลด่างพร้อย จึงเรียกว่าอุดมศีล เป็นศีลที่มี

ความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่ ศีลนี้จะมีเฉพาะพระอริยสงฆ์

เท่านัน้ เรยีกว่า สมจุเฉทวริตัศิลี เป็นศลีทีต่ดัขาดจากเจตนาและ

ไม่เจตนาโดยประการทัง้ปวง เป็นศีลทีม่คีวามบรสิทุธิอ์ย่างเตม็ที่ 
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ไม่มีการลูบคล�าแต่อย่างใด

แต่ก่อนมาข้าพเจ้าเคยได้อ่านต�าราเรื่อง สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส มาแล้ว แต่ก็ไม่รู้ในความหมายว่า

เป็นอย่างไร จึงไม่มีความสนใจในเรื่องนี้ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่

เกินตวัทีจ่ะได้จะถงึ ให้เป็นเรือ่งของพระอรยิเจ้าจะรู้จะละกันเอง

เท่านั้น เราเป็นปุถุชนไม่ต้องไปสนใจในเรื่องนี้ เพราะการได้

บรรลธุรรมเป็นพระอริยเจ้าถอืว่าเป็นเรือ่งใหญ่ ในชวีติเราคงเป็น

ไปไม่ได้ จะเกิดมาในโลกน้ีอีกสักร้อยชาติ ก็ไม่หวังบรรลุธรรม

เป็นพระอริยเจ้าแต่อย่างใด นับแต่ครั้งนั้นมาก็ลืมไปหมดแล้ว 

แต่ในคืนวันนั้นเอง เมื่อจิตเข้าสู่กระแสธรรมได้แล้ว จึงรู้ว่า 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ว่าเป็นอย่างไร จะรู้และ

เข้าใจในคืนนั้นทั้งหมด

ในสมยัครัง้พทุธกาล ปถุชุนทีไ่ม่เคยบรรลธุรรมมาก่อน ใน

เมือ่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วในขณะใด ท่านกร็ูต้วัเองในขณะนัน้ทนัที 

ค�าว่าละกเิลสได้ ๓ อย่างคอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส 

ท่านก็รู้ในตวัท่านเองว่าละอย่างไร ถงึไม่รูท้างปริยตัมิากไ็ม่ส�าคญั 

ขอให้จิตบรรลุธรรมได้เท่านั้น การละในกิเลสสามตัวนั้น มันจะ

ละโดยอัตโนมัติทันที ในสมัยครั้งพุทธกาล ผู้ได้บรรลุธรรมใน
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สมัยน้ันจึงไม่มีปริยัติมาศึกษา ไม่รู้เรื่องการละกิเลสแต่อย่างใด 

แต่ท่านเหล่านัน้ก็ยงัเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างสมบรูณ์ ไม่มีใครมา

เป็นพยานหลักฐาน ไม่มีใครมาพยากรณ์ให้แต่อย่างใด ในยุคนี้

ผู้ที่ได้บรรลุธรรมในขั้นใด ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันกับครั้ง

พุทธกาล จะรู้ได้ด้วยตนเอง ที่เรียกว่าปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตัว 

ไม่ต้องมใีครๆ มาตัดสนิชีข้าดให้ แม้พระพทุธเจ้าจะประทบันัง่อยู่

ในทีน่ัน้กต็าม จะไม่กล่าวเรือ่งการได้บรรลธุรรมถวายพระพุทธเจ้า

ให้ทรงรับทราบแต่อย่างใด ในครั้งพุทธกาลจะต้องเป็นอย่างนี้ 

ในยุคนี้หากมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง ก็เป็นในลักษณะนี้

เช่นกนั ไม่จ�าเป็นจะไปประกาศตวัให้ใครๆ ได้รับรู ้นีเ่ป็นประเพณี

ของพระสาวกเจ้าทั้งหลาย ทั้งในอดีตกาลและยุคปัจจุบัน เรื่อง

ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้ารู้ดีในคืนนั้นทั้งหมดอย่างชัดเจน
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ในคืนหนึ่ง หลังจากใช้ปัญญาพิจารณาในสัจธรรมในแง่

ต่างๆ แล้ว ก็ได้มาก�าหนดจิตให้ลงสู่ความสงบ เพื่อเป็นอุบายใน

การพักจิตต่อไป เมื่อจิตลงสู่ความสงบได้แล้ว ก็เกิดความสว่าง

ขึน้มาอย่างกว้างขวาง เป็นความสว่างทีไ่ม่มขีอบเขต ไม่มปีระมาณ 

สว่างโล่งทั่วไปในโลกนี้ ในขณะนั้นก็ปรากฏเห็นรถแก้วคันหนึ่ง

ลอยลงมาจากที่ไกล แล้วก็ลอยตรงเข้ามาหาข้าพเจ้า รถนั้นได้

หยุดอยู่บนอากาศ ห่างจากตัวข้าพเจ้าประมาณ ๕ วา จึงมอง

เห็นรถแก้วน้ันได้อย่างชัดเจน ในตัวรถแก้วนั้นมีเครื่องประดับ

ด้วยแก้วนานาชนิด มีแสงสว่างแพรวพราวเต็มไปหมด มีรัศมี

ความสว่างแผ่ออกไปรอบด้าน ในรถแก้วนั้นมีธนู ศร หอก ดาบ 

และมีอาวุธอย่างอื่นอีกมากมาย
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ในรถแก้วน้ันมีพระราชาองค์หนึ่งนั่งอยู่ในรถแก้วนั้น 

เครื่องประดับของพระราชาล้วนแล้วแต่เพชรนิลจินดา ประดับ

เครื่องทรงเจิดจ้าแพรวพราว ระยบิระยับอยู่รอบองค์ จากนั้นได้

ประกาศลงมาว่า นี่ทูล ข้าพเจ้านี้เป็นพระยาธรรมมิกราช มาใน

ครั้งนี้เพื่อจะเตือนให้รู้ว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปโลกมนุษย์เริ่ม

หมุนไปสู่ความหายนะ มนุษย์ทั้งหลายในโลกจะเกิดโกลาหล 

ฆ่ากัน ตีกัน รบล้างท�าลายกันด้วยอาวุธต่างๆ จะหาผู้มีศีลธรรม

ประจ�าใจนั้นมีน้อย ทั้งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันดีงาม ผู้ทรงธรรมที่

เป็นสาระแก่นสารนั้นก็จะมีน้อย ฉะนั้น ให้ทูลออกบวชเสียแต่

ในช่วงนี้ เพื่อจะได้เป็นก�าลังให้แก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป จะ

ได้สั่งสอนประชาชนให้ต้ังอยู่ในศีลในธรรม ให้เขารู้การบ�าเพ็ญ

ทาน ศีล ภาวนา ต่อไป ในยุคต่อไปจะมีภัยเกิดขึ้นในโลกมนุษย์

นีม้ากมาย มีอคัคภัีย อทุกภัย วาตภยั ปฐวภียั และภัยในสงคราม 

กจ็ะเกดิขึน้ทกุหนแห่ง เมือ่สงครามมคีวามรุนแรงอย่างเตม็ทีแ่ล้ว 

มนุษย์เองจะห้ามกันไม่ได้เลย เรานี้แหละจะมาเป็นผู้ห้ามใน

สงครามนี้

ข้าพเจ้าถามท่านไปว่าจะห้ามสงครามนีด้้วยวธิใีด พระยา

ธรรมมิกราชได้จับไม้กระบองขึ้นมาให้ดู แล้วพูดว่า นี่ไง เราจะ
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เอากระบองทางต้นช้ีลงไปให้มันตายทั้งหมด แล้วจะเอาปลาย

กระบองนีช้ีล้งไปให้มนัฟ้ืนคนืมา เขาจะมคีวามกลวัต่อเรา แล้วเรา

ก็จะบอกให้เขาหยุดท�าสงครามกัน ฉะนั้น ขอให้ทูลบวชเสียนะ 

เพราะถึงเวลาของเราแล้วท่ีจะได้ช่วยประชาชนได้เข้ามานับถือ

ในพระพุทธศาสนา และความตั้งใจไว้ในชาตินี้ที่จะได้เข้าถึงซึ่ง

พระนิพพาน ก็จะได้สมความตั้งใจในชาตินี้

เมือ่พระยาธรรมมิกราชสัง่เสร็จแล้ว รถแก้วกค่็อยเลือ่นลอย

ขึ้นสู่อากาศ ลอยสูงขึ้นๆ จนสุดสายตา มีพวกหมู่เทพเทวดา

ตามเสด็จพระยาธรรมมิกราชเป็นจ�านวนมากทีเดียว จากนั้น

ความสว่างก็ค่อยๆ เลือนลางไป ในขณะนั้นก็มีลมพัดมาจาก

ทศิตะวนัออก มคีวามรนุแรงดังสนัน่หวัน่ไหว เหมือนกบัว่าต้นไม้

ได้โค่นล้มกันไปเป็นทิวแถว แล้วพัดตรงเข้ามาหาบ้านข้าพเจ้า 

แล้วมีชาย ๖ คนวิ่งมากับลมนั้น ผู้ที่วิ่งออกหน้ามีร่างกายก�าย�า

ด�าเหมือนถ่านไฟ อีก ๕ คนก็วิ่งตามกันมา จากนั้นลมก็ชนบ้าน

อย่างจัง เหมือนกับบ้านจะพังทลายโค่นล้มไปในขณะนั้น ท�าให้

คนรอบข้างเกิดความสะดุ้งกลัว มีความตกใจร้องโวยวายขึ้นว่า

นี่อะไรเกิดขึ้น มีลมพัดบ้านเหมือนกับบ้านจะพังไป ในขณะนั้น

ใจก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา จึงได้บอกกับคนรอบข้างให้รู้ใน
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่เล่าให้ฟังทั้งหมด เพราะเขามีความ

ต่อต้านในการออกบวชของข้าพเจ้าอยู่แล้ว ส่วนข้าพเจ้าเองได้

ตัดสินใจแล้วว่าในชาตินี้ต้องบวชอย่างแน่นอน
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ก่อนออกบวช มีเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดถึง นั่นคือเรื่องของ

พ่อตู้อ้วน พ่อตู้อ้วนนี้เดิมอยู่บ้านค้อนารายณ์ เป็นผู้สนใจใน

การภาวนาปฏิบัติมาแล้วประมาณ ๓๐ ปี มีการสมาทานรักษา

ศีล ๕ ตลอดชีวิต และมีการรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระมิได้ขาด 

ในช่วงนี้พ่อตู้อ้วนได้ย้ายมาอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ มีบ้านอยู่ตรง

กนัข้ามกับบ้านของข้าพเจ้า ท่านให้ความรกัในตัวข้าพเจ้าเหมอืน

กับลูกคนหนึ่ง ต่อมาพ่อตูอ้้วนไดไ้ปสร้างกุฏิที่วัดสองหลัง แต่ละ

หลังห่างกัน ๒๐ เมตร มีโครงการที่จะสร้างห้องน�้าห้องส้วมไว้

ในระหว่างกลางของกฏิุท้ังสองเพือ่ให้ใช้งานร่วมกนั ในเมือ่สร้าง

กุฏิเสร็จเรียบร้อยแล้ว คิดว่าจะสร้างห้องน�้าห้องส้วมต่อไป ใน

ขณะนั้นพ่อตู้ได้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาเสียก่อน ลูกหลานจึงน�า
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พ่อตู้อ้วนไปรักษาตัวที่บ้านค้อนารายณ์ อ�าเภอบ้านผือ อาการ

เจ็บป่วยก็ไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด ในที่สุดพ่อตู้อ้วนก็ได้เสียชีวิตลงใน

ท่ามกลางหมู่ญาติทั้งหลาย

เมื่อข้าพเจ้าทราบข่าวก็ได้ไปประชุมเพลิงของพ่อตู้อ้วน

ในครั้งนี้ด้วย และได้ใช้ปัญญาพิจารณาความตายอยู่ตลอดเวลา

ว่าอนาคตต่อไปเราก็จะตายเหมือนพ่อตู้อ้วนนี้อย่างแน่นอน 

จะหนีความตายนี้ไปไม่ได้เลย พ่อตู้อ้วนมีอายุ ๗๐ กว่าปี มี

ร่างกายแข็งแรงดี มีความขยนัในการท�างาน และมีความขยันใน

การภาวนาปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอย บัดน้ีพ่อตู้อ้วนได้ตายจาก

ลูกหลานไปแล้ว ส่วนตัวเรามีอายุยังน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้

เช่นกัน เหมือนกับมะม่วงลูกเล็กๆ ก็ยังหล่นได้ ตัวเราก็เช่นกัน 

อาจจะตายภายในไม่กี่วันนี้ก็เป็นได้ หลายคนตายไปเมื่ออายุ

ยังน้อยก็มีมากมาย เราจะมีอายุอยู่ต่อไปอีกนานเท่าไร เราไม่

สามารถคาดการณ์ในความตายนีไ้ด้ ในวนันัน้คดิพจิารณานึกถงึ

ความตายอยู่ตลอดเวลา

ในขณะทีร่ดน�า้ศพพ่อตู้อ้วนอยูน่ัน้ เหน็เครือ่งนุง่ห่มท่ีตดิตวั

อยู่ว่าใส่เสื้อผ้าสีอะไรชุดไหน จ�าได้ทั้งหมด เมื่อจากงานศพแล้ว

กก็ลบับ้าน การไปในงานศพพ่อตูอ้้วนในครัง้นี ้ไม่คดิว่าพ่อตูอ้้วน
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จะมีจิตตกต�่า มีความมั่นใจว่าพ่อตู้อ้วนต้องได้ไปเกิดในภพที่สูง

อย่างแน่นอน เพราะท�าความดีเอาไว้มาก การให้ทานก็มิได้ขาด 

การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ การไหว้พระภาวนาปฏิบัติก็ได้บ�าเพ็ญ

ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ มีความมั่นใจว่าต้องไปสู่สวรรค์ หรือไปชั้น

พรหมโลกอย่างแน่นอน

ในคนืนัน้ข้าพเจ้ากท็�าสมาธ ิมจีติอนัสงบตามปกต ิในขณะนัน้

เกิดนมิติปรากฏเหน็พ่อตูอ้้วนเดนิเข้ามาหา จงึคดิอยูว่่าพ่อตูอ้้วน

จะมาในที่นี้ท�าไม การบ�าเพ็ญกุศลก็ได้บ�าเพ็ญอย่างเต็มที่แล้ว 

ท�าไมจงึไม่ไปสูส่คุตเิล่า เมือ่พ่อตูอ้้วนเดนิเข้ามาใกล้ๆ คิดอยากจะ

ถามว่า พ่อตู้ ท�าไมจึงไม่ไปสวรรค์ มาในที่นี่ท�าไมกัน ในขณะนั้น

พ่อตู้อ้วนได้เข้ามาโอบกอดข้างหลังของข้าพเจ้าเอาไว้ เมื่อแขน

ของพ่อตู้อ้วนได้สัมผัสร่างกายของข้าพเจ้า มีความเย็นเยือกไป

ทั่วร่างกาย ก็ได้บอกกับพ่อตู้อ้วนว่า พ่อตู้อ้วนอย่ากอดผมแน่น

ไปนกั เพราะผมเยน็ ให้พ่อตู้กอดเบาๆ หลวมตัวไว้หน่อย พ่อตูอ้้วน

กก็อดไว้เพยีงเบาๆ ข้าพเจ้ากไ็ด้ถามพ่อตูอ้้วนว่า พ่อตู้มาทีน่ีท่�าไม 

บุญกุศลก็ได้ท�ามามากแล้ว ท�าไมจึงไม่ไปสวรรค์ พ่อตู้อ้วนก็ได้

พดูกระซิบใสห่ขูองข้าพเจ้าเบาๆ วา่ มคีวามเป็นห่วงในหอ้งส้วม

ที่ยังไม่ได้สร้าง ข้าพเจ้าก็ถามต่อไปว่า พ่อตู้จะสร้างห้องส้วม
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ที่ไหน พ่อตู้ตอบว่า จะสร้างในระหว่างกลางของกุฏิสองหลังที่

สร้างไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้บอกพ่อตู้อ้วนไปว่า ไม่ยากหรอกพ่อตู ้ใน

วันพรุ่งนี้ผมจะไปบอกพ่อแสนและญาติที่บา้นค้อทุกๆ คนให้พา

กันมาสร้างห้องส้วมหลังนี้ให้เสร็จเร็วที่สุด ขอให้พ่อตู้คอยรับ

อนุโมทนาในการสร้างห้องส้วมนี้ก็แล้วกัน พ่อตู้อ้วนรับว่า เออ 

ให้บอกเขารีบท�าเร็วๆ ด้วยนะ พ่อตู้จะคอยอยู่ในบริเวณนี้แหละ 

จากนัน้พ่อตูอ้้วนกไ็ด้วางมอืจากข้าพเจ้าออกไป จติกไ็ด้ถอนออก

จากสมาธิมาในขณะนั้น

จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูในเรื่องนิมิตน้ี

อย่างละเอยีด กม็คีวามเข้าใจได้อย่างชดัเจน การพจิารณาอย่างไร

นัน้จะอธบิายให้ฟังในช่วงหลงั ในวนัรุง่เช้าข้าพเจ้ากร็บีไปเล่าให้

พ่อแสนกบัแม่แสนฟัง เรือ่งพ่อตูไ้ด้มาบอกเรือ่งการสร้างห้องส้วม

นีท้ัง้หมด พ่อแสนแม่แสนได้รับฟังแล้วพากนัตกตะลงึแล้วพดูว่า 

เคยได้ยินพ่อตู้พูดว่าจะสร้างห้องส้วมนี้เหมือนกัน น่ีถ้าทูลไม่

มาบอกเล่าในเรื่องนี้ให้ฟังก็คงลืมไปแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้รู้

มากอ่น เพิง่ได้รู้จากพอ่ตู้ในคนืนีเ้อง แล้วกบ็อกให้พอ่แสนรบีไป

บ้านค้อบอกญาติๆ ทางบ้านทุกคนให้พากันมาสร้างห้องส้วม

ให้เสร็จ อย่างช้าไม่ให้เกินสองวันนะ ในขณะนี้พ่อตู้อ้วนยังคอย
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รับบุญกุศลในการสร้างห้องส้วมนี้อยู่ในบริเวณนี้ ให้รีบสร้าง

รีบถวาย ให้พ่อตู้ได้อนุโมทนา แล้วพ่อตู้จะได้ไปสวรรค์โดยเร็ว 

ไม่เช่นนั้นพ่อตู้จะได้อยู่เป็นเปรตต่อไปอีกนานทีเดียว

เมื่อพ่อแสนได้ฟังแล้ว ก็รีบแต่งตัวขี่จักรยานไปอย่าง

รีบร้อนทีเดียว พ่อแสนก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้ญาติๆ ฟัง พวกญาติ

ทัง้หลายก็รีบเตรียมวสัดใุส่รถ ๑๐ ล้อ และคนมาด้วยกนัประมาณ 

๓๐ คน เมื่อไปถึงวัด ข้าพเจ้าก็ได้ชี้จุดที่จะสร้างห้องส้วมให้ว่า

ต้องสร้างตรงนี้ ต่างคนก็พากันขุดหลุมส้วมพร้อมทั้งใส่ท่อ กลุ่ม

ทีท่�าไม้กช่็วยกนัท�าอย่างเตม็ที ่ส้วมหลงันัน้กเ็สรจ็ในวนันัน้ท้ังหมด 

วนัพรุง่นีเ้ป็นวนัพระ ๑๕ ค�า่ ลกูหลานทกุคนก็พร้อมกนัมาท�าบญุ

อุทิศทั้งกุฏิและห้องส้วมให้แก่พ่อตู้อ้วน เป็นเสร็จพิธี

ในคนืนัน้ข้าพเจ้าก็ภาวนาท�าสมาธติามปกต ิและได้ด�ารว่ิา

พ่อตู้อ้วนได้รับกองบุญที่ลูกหลานพากันอุทิศให้หรือเปล่าหนอ 

เมื่อจิตลงสู่ความสงบในสมาธิได้ที่แล้ว ก็เห็นพ่อตู้เดินเข้ามาหา 

มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสดช่ืนดีมาก มีผิวพรรณผ่องใสทั้งใบหน้า

และร่างกาย ผ้าท่ีนุ่งสวมใส่มีความสวยงามดี เมื่อเดินมาใกล้

ข้าพเจ้าแล้ว พ่อตู้ยนือยูไ่ด้พดูขึน้ว่า นีท่ลูเอย บดันีพ่้อตูห้มดห่วง

แล้วนะ ถ้าทูลไม่ช่วยพ่อตู้ในครั้งน้ี ไม่รู้ว่าพ่อตู้จะอยู่เป็นเปรต
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ต่อไปอกีนานเท่าไร พ่อตูจ้งึขอขอบคณุทีท่ลูได้ช่วยเหลอืพ่อตูใ้น

ครั้งนี้ ไม่เช่นน้ันพ่อตู้จะได้อยู่เป็นเปรต อยู่ที่จะสร้างห้องส้วม 

จะมีความทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้อีกส้ินกาลนานทีเดียว 

ขอให้ทูลไดบ้�าเพ็ญบญุให้มากๆ การรกัษาศลีภาวนาอย่าให้ขาด 

และจงบอกเรื่องของพ่อตู้ให้คนอื่นฟังด้วยนะ อย่าพากันติดยึด

อยู่กับสิ่งอะไรเลย เมื่อใจยึดติดอยู่กับของสิ่งใด ใจก็จะมืดยึดอยู่

กับสิ่งนั้นๆ จะไม่ได้สู่สวรรค์ได้เลย จากนั้นพ่อตู้อ้วนได้พูดค�า

สุดท้ายว่า บัดนี้พ่อตู้จะได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์แล้วนะ ว่าแล้วพ่อตู้ก็

ลอยขึ้นไปสู่อากาศ มองดูพ่อตู้ลอยไปจนสุดสายตา จากนั้นจิต

ก็ได้ถอนออกจากสมาธ ิแล้วได้พจิารณาเรือ่งความผกูพันได้อย่าง

ชัดเจน

เมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องของพ่อตู้อ้วนได้แล้ว เห็นว่า

เป็นอบุายสอนใจคนทัง้หลายให้เกดิความส�านกึในโทษการยดึตดิ

นี้ได้ ข้าพเจ้าจะอธิบายในเรื่องการยึดติดในวัตถุสมบัติทั้งหลาย

ให้ทราบดังนี้ ความยึดติดทางใจนี้เป็นความยึดติดที่เหนียวแน่น

มาก จงึยากทีจ่ะรูตั้ว ก�าลงัความหนกัหน่วงจะเป็นลกูถ่วงภายใน

ใจอย่างมืดมิดทีเดียว บุญกุศลอื่นใดท่ีได้ท�ามาแล้ว ถึงจะหมด

เงินอย่างมากมายมหาศาลมาแล้วก็ตาม ในช่วงสุดท้ายของชีวิต 
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ก่อนจิตที่จะได้ออกจากร่างกายนี้ไป จึงเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิต

ที่จะเบนเข็มทิศช้ีทางให้ใจได้เปลี่ยนไป ถ้าใจได้ติดอยู่กับของ

ส่ิงใด ใจก็จะไม่ยอมถอนตัว ถึงบุญกุศลที่ได้สร้างมาแล้วเท่าไร

ไม่ส�าคญั บญุกศุลนัน้จะผลกัดนัให้จติได้หลดุออกจากการยดึติด

นัน้ไม่ได้เลย บญุกศุลนัน้ไม่ได้หายไปไหน ยงัมแีฝงอยูก่บัใจนัน้เอง 

แต่ก�าลังความยึดติดมีมากกว่า จึงท�าให้จิตเกิดความลุ่มหลงใน

การยึดติดในสิ่งนั้นจนลืมตัว ใจจะยึดติดนานเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ

เหตุการณ์หลายอย่าง ใจบางคนก็กลับใจได้ช้า ใจบางคนก็กลับ

ใจได้เร็ว ในเหตุท่ีจะให้ใจถอนตัวออกจากความยึดมั่นต้องได้

พูดกันยาวมาก เพราะเหตุปัจจัยในการยึดมั่นนั้นไม่เหมือนกัน 

ความหลงตวั การลมืตวั ก็มคีวามตืน้ลกึหนาบางต่างกนัไป เพราะ

นิสัยของคนมีความแตกต่างกัน

ฉะนั้น การยึดติดจึงมีอ�านาจเหนือบุญกุศลทั้งหลาย ดังที่

พระพทุธเจ้าได้ตรสักบัพระอานนท์ว่า ดกู่อน อานนท์ บคุคลใดใน

โลกนีท้ีจ่ะไปสูส่คุตสิวรรค์มน้ีอยเท่ากนักบัเขาโคเท่านัน้ บคุคลที่

ไม่ได้ไปเทยีบกนัได้กบัขนโคทัง้ตวั ดซิูว่าโคตวัหนึง่มเีขามขีนมาก

ต่างกันเลยทีเดียว น้ีก็เพราะความยึดติดของใจท่ีฝังแน่นอยู่กับ

ส่ิงที่เรารัก เพราะส่ิงที่เรายึดติดนั้นเป็นภพที่จะน�าไปสู่ชาติคือ
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ความเกิดนั้นเอง ดังค�าของนักปราชญ์พูดเอาไว้ว่า ถ้าใจหนักไป

ทางการสร้างบุญกุศลน้ัน บุญกุศลก็จะพาใจไปสู่สวรรค์ ถ้าใจ

หนกัไปทางบาปอกศุล บาปอกุศลก็จะพาใจไปสู่อบายภมูใินทคุติ

อย่างแน่นอน ค�าพดูของนกัปราชญ์อย่างนี ้ส่วนมากคนจะตคีวาม

หมายตรงๆ ไม่ได้แยกแยะในความหมายแต่อย่างใด

เช่น ผู้มีความหนักแน่นในทางบุญ ก็จะท�าบุญมากๆ มี

ปัจจัยสี่ จีวร อาหารหวานคาวทุกชนิด สร้างเสนาสนะให้พระ

อยูอ่าศยั ยารักษาโรคภยัต่างๆ จะมคีวามเข้าใจกนัอย่างนัน้ และ

เข้าใจว่า หนักไปทางบาปอกุศล จะต้องฆ่าสัตว์ให้มาก ลักของ

คนอื่นให้มาก ผิดผัวเมียกันให้มาก พูดปดพูดส่อเสียด พูดค�า

ส�ารากเพ้อเจ้อเหลวไหล กินเหล้าเมายา การที่มีความเข้าใจ

อย่างนีก็้มส่ีวนถกูอยูบ้่าง แต่กย็งัไม่ตรงกบัเป้าหมาย ความหมาย

ที่ถูกต้องเป็นดังนี้ ค�าว่าท�าบุญมากหรือท�าบาปมาก หมายถึงใจ

หนักไปในทางบุญ ใจหนักไปทางบาป มิได้เอาการกระท�านั้นมา

เป็นตัวตัดสินเลยทีเดียวเท่าน้ัน ค�าว่ามากในที่นี้ หมายเอาใน

ชั่วขณะจิตก�าลังจะออกจากร่างกาย อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อใน

ขณะลมหายใจจะได้หมดไปนี้เอง ในช่วงนี้เป็นจุดส�าคัญมาก 

ในช่วงนั้นก่อนจิตจะออกจากร่างกาย จะเกิดนิมิตหมายข้ึนแก่
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ใจในชั่วระยะสั้นๆ สมมติว่าท่านผู้นั้นเคยฆ่าสัตว์มามาก ท�าบุญ

มาน้อยกต็าม ในขณะจติออกจากร่าง จติมคีวามหนกัแน่นในบญุ 

เรียกว่าผู้นั้นใจหนักไปในทางบุญมาก เมื่อตายในขณะนั้น จิตก็

จะเข้าสู่สุคติในทันที หรือสมมติว่าผู้นั้นเคยท�าบุญมามาก มีการ

ให้ทาน รักษาศีล ภาวนามามาก เมื่อในขณะจิตออกจากร่าง 

เกิดมีความกังวลใจ มีความห่วงอาลัยในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ใจจะมี

ความเศร้าหมองขุ่นมัว ยึดติดอยู่ในของสิ่งนั้นๆ เมื่อจิตออกจาก

ร่างไป กจ็ะเกดิในอบายภมูแิน่นอน บญุกศุลทีท่�ามาจ�านวนมาก

นั้นช่วยไม่ได้เลย

ยกตัวอย่างเร่ืองของพ่อตู้อ้วนที่ได้อธิบายให้ท่านได้อ่าน

มาแล้ว พ่อตูอ้้วนเป็นผู้ได้บ�าเพญ็ทาน ศลี ภาวนา ติดต่อกนัมาร่วม

สามสิบปี ไม่มกีารท�าผดิศลีแม้แต่ครัง้เดยีวเลย ก่อนพ่อตูอ้้วนจะ

ตาย จิตมีความคิดในการสร้างส้วมนิดเดียว มีความกังวลใจว่า

ยังไม่ได้ท�าห้องส้วมเท่านั้น จิตมีความเห็นผิดพลาดไปนิดเดียว

เท่านั้น พ่อตู้อ้วนก็กลายเป็นเปรตในทันที ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ช่วย

เหลอืไว้ในเวลานัน้ ไม่รูว่้าพ่อตูอ้้วนจะอยูเ่ป็นเปรตต่อไปอกีนาน

เท่าไร

อีกอย่างหนึ่งพวกเราก็ควรจะเข้าใจเอาไว้ว่า คนที่ก�าลัง
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จะตายนั้น ขอให้เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ มีสิ่งของอะไรท่ีผู้น้ัน

เคยรักเคยห่วงผูกพัน ให้จัดการจัดห่อวางไว้ข้างของผู้ก�าลัง

จะตายนั้น หรือจะมีกระเป๋าก็ได้ ใส่สิ่งของที่เขารักไว้ในนั้น ให้

แยกออกเป็นส่วนของผูจ้ะตายโดยเฉพาะ และให้บอกเขาด้วยว่า 

ส่วนนีไ้ด้แบ่งให้ ..... แล้ว ในเม่ือจิตเขาออกจากร่างแล้ว กจ็ะรูว่้า

ของนีเ้ป็นส่วนของเขาแล้ว จะได้ตดิตวัเขาไปได้เลย เรือ่งนีข้้าพเจ้า

ได้ประสบการณ์มามากแล้ว เช่น พ่อของข้าพเจ้ากด็ ีหรือพ่อตูอ้้วน

ก็ดี ตายในชุดใด ชุดนั้นก็ติดตัวไป จนกว่าจะได้รับบุญกุศลใหม่

ที่ลูกหลานท�าบุญอุทิศไปให้เท่านั้น

ฉะน้ัน การยึดติดผกูพันในสิง่ใด ใจจะมกีารเปลีย่นภพทนัที 

เพราะใจมีความบอบบางหว่ันไหวไวมาก ในวันปกติ ความคิด

ความเหน็ของเราได้ไปหมายเอาภพอะไรบ้าง ตวัเองกไ็ม่มสีตติาม

รู้ได้เลย มีทางเดียวคือปฏิบัติ ใช้สติปัญญาหักใจให้มีการปฏิเสธ

ว่าไม่มีสมบัติอะไรเป็นของของเรา และฝึกใจไม่ให้มีความห่วง

ความผูกพันในสิ่งใดๆ เมื่อตายไปในขณะใด เราจะไปสู่สุคติใน

ทันที



๑๑๒



กำรออกบวช

การออกบวชในครัง้นี ้ได้ตัง้ความหวงัเอาไว้สงูมาก เพราะ

ได้มีความตั้งใจว่าเป็นการออกบวชครั้งสุดท้ายของชีวิต เพราะ

ได้พิจารณาเห็นความเป็นอยู่ของฆราวาสแล้วว่ามีปัญหาใน

การรับผดิชอบมากมาย ไมม่อีสิระทีจ่ะภาวนาปฏบิัตใิห้ต่อเนือ่ง

กันได้ ฉะนั้น จึงได้ออกบวชตามความตั้งใจเอาไว้ ถึงจะมี

อุปสรรคอยู่บ้างก็แก้ปัญหานั้นผ่านไปได้ จากนั้นก็ได้เข้ามา

มอบถวายตัวแก่ครูอาจารย์ เมื่อครูอาจารย์ว่า ทูลได้บวชแล้ว 

ความหนกัหน่วงในหวัใจในครัง้ท่ีแบกหามโลกอยูก่ห็ลดุออกจาก

หวัใจไป มคีวามร่าเรงิใจเบกิบานใจอยูต่ลอดเวลา เป็นใจทีม่อีสิระ

ไม่มีภาระภายนอกมาผูกพัน และมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก 

ในชวีติเราทัง้ชาตนิีข้อมอบไว้ในเพศนักบวชน้ีไปจนตลอดวนัตาย
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เมื่อถึงก�าหนดวันบวชก็มีความเอิบอิ่มใจเป็นอย่างมาก

ทีเดียว และมีอุบายสอนใจตัวเองอยู่เสมอว่า วันนี้เราจะได้บวช

เป็นพระแล้ว การบวชเป็นพระของเราในครั้งนี้ เราจะต้องบวช

ทั้งกายและบวชทั้งใจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เพื่อท�า

ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ตามที่เราได้ก�าหนดเป้าหมาย

เอาไว้ให้สมบูรณ์เต็มที่ในชาตินี้

เมื่อถึงเวลาแล้วก็เข้าสู่พระอุโบสถที่วัดโพธิสมภรณ์ 

จงัหวดัอดุรธาน ีมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธโุล) เป็นพระอปัุชฌาย์ 

ท่านได้ตั้งฉายาให้ว่า ขิปฺปปญฺโญ มีพระอุดมญาณโมลีองค์

ปัจจุบัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านเจ้าคุณจันโทปมาจารย์ 

เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทเมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่ออายุย่างเข้า ๒๗ ปี เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มา

จ�าพรรษาอยู่ที่วัดเขมวราราม บ้านโนนสมบูรณ์ อ�าเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี

ในชวีตินี ้มีความตัง้ใจจะบวชเป็นพระกรรมฐานมาในช่วง

ที่ยังเป็นสามเณรและเม่ือบวชเป็นพระอยู่แล้ว แต่ก็หาเวลาที่

เหมาะสมยงัไม่ได้ ในบดันี ้ขณะนี ้สมความปรารถนาทีต่ัง้ใจไว้แล้ว 

จงึได้อธษิฐานมอบกายถวายชวิีตอุทิศแก่พระพุทธศาสนาน้ีอย่าง
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เต็มตัว จะตั้งใจภาวนาปฏิบัติให้ถึงที่สุด แม้ชีวิตจะแตกสลายไป

ในขณะใด จะไม่ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญอะไร ข้อส�าคัญคือจะตั้งใจ

ปฏิบัติให้เต็มที่ ในชาตินี้ชีวิตนี้ถือว่าเรามีความโชคดีท่ีได้บวช

ออกปฏบิตัอิย่างเตม็ตวั จะไม่ปล่อยชวิีตทิง้ไปให้เปล่าประโยชน์

ดังที่เคยเป็นมา จะภาวนาปฏิบัติแข่งกับชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่
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เมื่อเข้าพรรษาในปีนี้ นึกหาข้อวัตรปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างที่

จะน�ามาเป็นอุบายในการประกอบความเพียรให้เต็มเม็ดเต็ม

หน่วยในพรรษานี ้จึงนกึขึน้ได้ในอุบายธรรมหมวดหนึง่ว่า สจัจะ 

ถ้าเรามีสัจจะประจ�าใจแล้ว จะต้องยืนหยัดในความจริงได้อย่าง

มั่นคง จะเป็นผู้ไม่โกหกตัวเอง เราจะต้องเป็นนักปฏิบัติที่มี

ความจริงจังต่อข้อวัตรปฏิบัติของเรา เอาสัจจะเป็นหลักยืนตัว

ให้มั่นคง เพื่อไม่ให้การปฏิบัติมีความย่อหย่อนหละหลวม ไม่ให้

เกดิความล่าช้าท่ีจะให้ถงึจดุหมายปลายทางในชาตินี ้ฉะนัน้ เรา

ต้องมีสัจจะบังคับตัวเองให้ได้ เพื่อจะได้รีบเร่งในการปฏิบัติให้

เตม็ท่ี ถ้าเราไม่มีสัจจะทีเ่ข้มแข็ง ก็ไม่สามารถบงัคบัความเหน็แก่

หลับแก่นอนไปได้ หรือเห็นแก่การเล่นมั่วสุมอยู่กับหมู่คณะ อัน
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จะท�าให้เสียเวลาปฏบิติัไปเปล่าประโยชน์ เพราะวนัหนึง่ คนืหนึง่ 

ชั่วโมงหนึ่ง มีคุณค่าในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น 

ในพรรษานี้เราจะภาวนาปฏิบัติอย่างเต็มที่ สติปัญญา ศรัทธา

ความเพียร มีเท่าไรจะทุ่มเทให้เต็มก�าลัง ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถ

ไหน จะตั้งใจให้มีความเพียรให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ 



ตัง้สจัจะบงัคบัใจตัวเองให้ได้

ในวนัเข้าพรรษา กไ็ด้วางข้อวตัรปฏบิตัทิีตั่วเองได้วางเอาไว้ 

แล้วใช้สัจจะเป็นที่ตั้งในข้อวัตรปฏิบัติให้มีความมั่นคง สามารถ

ปฏิบัติให้ได้ครบถ้วนทุกประการ จึงมีความมั่นใจในตัวเองว่าจะ

ปฏิบัติให้ถึงแห่งความพ้นทุกข์ในพรรษาน้ีให้ได้ และมองเห็น

ความสิ้นสุดแห่งทุกข์ ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร เหมือนกับ

เอือ้มมอืถงึเท่านัน้ และยงัมคีวามมัน่ใจในตวัเองว่า นบัแต่วนัเริม่

เข้าพรรษาเป็นต้นไป การปฏบัิติจะให้ถงึซึง่ความส้ินสดุแห่งทกุข์ได้

ภายใน ๗ วนัเท่านัน้ นีม้ใิช่พูดโอ้อวด แต่พดูออกมาจากความรูส้กึ

จากใจในขณะนัน้จรงิๆ เพราะมองเหน็พระนพิพานความหลุดพ้น

ไปในขณะที่ตั้งใจเอาไว้ ความรู้สึกอย่างนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรนั้นให้ติดตามอ่านต่อไป



ตั้งสัจจะบังคับใจตัวเองให้ได้ ๑๑๙

พอเข้าพรรษาในวนัแรก กเ็ร่ิมท�าความเพยีรอย่างหนกั ใน

ขณะน้ันอาศยัสัจจะบบีบังคบัตวัเองอย่างเตม็ที ่มคีวามกล้าหาญ

และเสยีสละ ไม่ได้คดิเสยีดายแม้กระทัง่ชีวติ ถงึจะตายไปในขณะที่

ท�าความเพยีรนีก้ย็อม จะได้บูชาคณุพระพุทธเจ้า บูชาคณุพระธรรม 

บูชาคุณพระอริยสงฆ์ไปเลย และรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเราตั้งใจจะ

ให้หลุดพ้นถึงพระนิพพานภายใน ๗ วันนี้เท่านั้น จากนั้นก็เร่ง

ความเพียรอย่างเต็มที่ สติปัญญามีเท่าไรก็ทุ่มเทอย่างเต็มก�าลัง 

ในขณะนัน้อยูใ่นอริยิาบถทัง้ ๓ คอื ยืน เดนิ นัง่ เท่าน้ัน ให้ความเพียร

มีความต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา แม้แต่เดินบิณฑบาตไปกลับก็

มีความเพียรต่อเนื่อง ในขณะที่ฉันก็มีความเพียร มีความส�ารวม

อยู่ในขณะฉัน ตลอดการท�ากิจวัตรก็กวาดลานวัดหรืออยู่ที่ไหน

ก็ตาม ก็จะมีความเพียรต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา

การท�าความเพยีรในทีน่ี ้หมายถงึมสีตปัิญญาพจิารณาใน

ความเป็นจรงิในสจัธรรมอยูเ่ป็นนจินัน่เอง ในขณะทีท่�าความเพยีร

อยู่ในอิริยาบถทั้ง ๓ น้ี จะเป็นจะตายอย่างไรไม่ถือว่าเป็นสิ่ง

ส�าคัญ ถึงธาตุสี่ขันธ์ห้าจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรก็

ต้องอดทนต่อสู้ ตัดสินใจแล้วว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าจะแตกสลายไป

เพราะต้านทานความเพียรนี้ไม่ไหว จะตายไปในขณะน้ีก็ยอม 



อัตโนประวัติ ภาค ๑๑๒๐

ไม่มคีวามหว่ันไหวในความตายนีแ้ม้แต่น้อยเลย เพราะความเกิด

ความตายนี ้เราเคยเกดิเคยตายมาแล้ว แต่บดันีเ้ราจะท�าความเพียร

ให้เต็มที่ ธาตุสี่ขันธ์ห้าจะสลายตายในขณะนี้ก็ให้มันตายไป เมื่อ

ใจยงัมเีชือ้ให้เกดิอยู ่กก็ลับมาเกดิอีกใหม่ได้ ในช่วงเวลาทีก่�าหนด

ไว้ภายใน ๗ วันนี้ ชีวิตจะหมดไปในวินาทีใด เราพร้อมแล้วใน

ขณะนี้



เกิดนิมิตเตือนใจ

ในคืนท่ี ๗ นับแต่วันเข้าพรรษามา ถือว่าเป็นวันส�าคัญ 

เป็นคืนสุดท้ายแห่งชีวิต ถ้าหลุดพ้นถึงพระนิพพานได้ก็ในคืนนี้ 

ถ้าไม่ได้ ชวีติกจ็ะถึงทีส่ดุคือตายในคนืนีอ้ย่างแน่นอน ในขณะนัน้

ได้เกดิทกุขเวทนาทางกายขึน้มาอย่างหนกั เกดิความเจบ็ปวดใน

ร่างกายมีความรุนแรงมากขึ้น แทบจะเดินจงกรมต่อไปอีกไม่ได้

เลย เพราะธาตุขันธ์ต้านทานความเพียรไม่ไหว ถึงอย่างไรก็ต้อง

อาศัยสัจจะบังคับตัวเองอย่างเต็มที่ ทั้งใช้ปัญญาเตือนตัวเองอยู่

เสมอว่า นีท่ลู ตวัเองเป็นพระกรรมฐาน เป็นนกัปฏบิตัทิีเ่ดด็เดีย่ว

กล้าหาญและกล้าตาย ยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต เพียงมี

ความทุกข์เจ็บปวดเพียงเท่านี้ ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งส่วนร้อยของ

พระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าท�าความเพียรจนถึงขั้นสลบไสล



อัตโนประวัติ ภาค ๑

ฟ้ืนคนืมาหลายครัง้ พระพทุธองค์กยั็งไม่ท้อถอยในความเพยีรนี้

เลย นีเ้ราผูห้วงัตดิตามพระพทุธเจ้า เราก็อย่ายอมแพ้ในความทุกข์

นีเ้ลย ถ้าหากจะตายจรงิๆ กข็อมอบกายถวายชวีติเพือ่บชูาคณุของ

พระพุทธเจ้า ขอบชูาคณุของพระธรรม ขอบชูาคณุของพระอรยิสงฆ์ 

ด้วยสัจจะที่ตั้งไว้ในขณะนี้

เมื่อได้ทอดอาลัยในชีวิตอย่างนี้แล้ว จากน้ันก็ได้รีบเร่ง

ภาวนาปฏิบัติให้สุดก�าลัง ท้ังเดินจงกรม ท้ังน่ังสมาธิ ทั้งใช้สติ

ปัญญาพจิารณาในสรรพสงัขารท้ังหลายให้เป็นไปในสจัธรรมลง

สู่ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เสมอ เมื่อเหนื่อยใน

การใช้ปัญญา ก็ก�าหนดจิตเข้าพักในสมาธิต่อไป ออกจากสมาธิ

กใ็ช้ปัญญาพจิารณาในสรรพสงัขารให้ต่อเนือ่งกันอยูเ่ป็นนสิยัต่อไป

ในขณะหนึ่ง จิตมีความสงบในสมาธิอย่างเต็มที่ ไม่รู้ว่ามี

ความสงบนานเท่าไร จากนัน้จติก็เร่ิมถอนออกสมาธมิา จงึมคีวามรู้

เกิดข้ึนในขณะนัน้ว่า ผลไม้ยงัไม่แก่ จะบงัคบัให้สกุในขณะนีไ้ม่ได้ 

จากนัน้กไ็ด้เอาความรู้ท่ีเกดิขึน้มาพจิารณา จึงได้เข้าใจในความรู้

ทีพ่ร้อมด้วยเหตผุลในทนัท ีขณะนีเ้ราพึง่ปฏบิตัมิาได้เพยีง ๗ วนั

เท่านั้น อินทรีย์เรายังไม่แก่ จะบังคับให้ตัวเองได้บรรลุมรรคผล

นพิพานในขณะนีย้งัไม่ได้ ต้องรอให้อนิทรย์ีแก่กล้าอีกระยะหนึง่ 

๑๒๒



เกิดนิมิตเตือนใจ ๑๒๓

ความหวงัในความหลดุพ้นเพือ่ถงึพระนพิพานใน ๗ วนันัน้กเ็ป็น

โมฆะไป แต่กต็ัง้ความหวงัเอาไว้ว่า เมือ่ถงึวนัปวารณาออกพรรษา 

อนิทรย์ีกจ็ะแก่เตม็ทีแ่ล้ว ในวันออกพรรษาจะเป็นวนัตดัสนิชีข้าด

กันว่าจะหลุดพ้นไปได้หรือไม่ จึงได้ตั้งความหวังในวันปวารณา

ออกพรรษาเอาไว้ในครั้งหนึ่ง การปฏิบัติภาวนาก็ยังตั้งใจเอาไว้

อย่างคงเส้นคงวา สติปัญญาก็มีความมั่นคง ปฏิบัติอย่างเข้มข้น

อย่างจรงิจงัเตม็ที ่การปฏบัิติผ่านมาได้ ๑ เดือนกเ็กดินมิิตขึน้มาอกี 

แต่ก็ไม่เชื่อในนิมิตอยู่นั่นเอง



นิมิตเห็นตำปะขำวมำเตือน

ในขณะนัน้ การภาวนาปฏบิตัอิยูใ่นขัน้อกุฤษฏ์ ไม่ได้ค�านงึ

ถึงชีวิตในความเป็นตายอย่างใด สังขารร่างกายได้ทรุดโทรม

เพราะการอดนอนผ่อนอาหารกต็าม ก็ให้เป็นเรือ่งของร่างกายไป 

ไม่ถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคญัอะไร มแีต่กดัฟันต่อสูใ้นสจัจะทีต่ัง้เอาไว้

อย่างจริงจัง ในคืนหนึ่งก�าลังท�าสมาธิ ในขณะจิตมีความสงบอยู่ 

ปรากฏเห็นตาปะขาวคนหนึ่งมือถือไม้เท้าเดินมา แล้วขึ้นมาบน

กฏุ ินัง่พบัเพยีบเรยีบร้อยด ีแต่ก็ไม่กราบเพยีงยกมอืไหว้ข้าพเจ้า

อย่างสวยงาม แล้วพูดขึ้นว่า นี่ท่าน การภาวนาปฏิบัติของท่าน

ในขณะน้ีมนัตึงเกนิไป ถ้าท�าความเพยีรไม่มกีารพกัผ่อนหลบันอน 

ต่อไปธาตขุนัธ์ของท่านอาจถงึความวบิตัถิงึตายไปได้ ความตัง้ใจ

ของท่านที่จะให้ถึงในมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็จะไม่ส�าเร็จใน



นิมิตเห็นตาปะขาวมาเตือน ๑๒๕

ชาตนิีเ้ลย ฉะนัน้ ขอให้ท่านมกีารพักผ่อนหลบันอนให้แก่ธาตขุนัธ์

บ้าง เม่ือธาตขุนัธ์ร่างกายมคีวามสมบูรณ์ทรงตวัอยูไ่ด้ไม่อ่อนเพลีย 

การปฏิบัติภาวนาให้ตั้งอยู่ในทางสายกลางเป็นมัชฌิมา เมื่อ

ปฏิบัติอยู่ในขั้นมัชฌิมาทางสายกลางอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติ

ของท่านและความต้ังใจของท่านเพื่อจะให้ถึงมรรคผลนิพพาน

ในชาตินี้นั้น ท่านก็จะสมหวัง สมความตั้งใจเอาไว้ในชาตินี้อย่าง

แน่นอน

พอพูดจบ ตาปะขาวก็ได้ยกมือไหว้ข้าพเจ้าอีกครั้ง แล้วก็

ลงจากกุฏิไปในขณะนั้น จากนั้นจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา 

มาพจิารณาดวู่าตาปะขาวนีม้าจากไหน ในบรเิวณนีไ้ม่มตีาปะขาว

เลย ในขณะนั้นยังคิดว่าเป็นตาปะขาวจริงๆ ตาปะขาวนี้เหมือน

จะรูจ้กั แต่จ�าไม่ได้ว่าเคยเห็นอยูท่ีไ่หน นกึไม่ได้เลย อายุประมาณ 

๔๐ ปี มีผิวพรรณผ่องใส มีสง่าราศีดี มีความตั้งใจจะมาเตือน

ข้าพเจ้าโดยตรง

จากน้ันกไ็ด้พจิารณาเรือ่งของตาปะขาวมาเตอืนว่า ให้เรา

ลดหย่อนความเพียรลง ให้มีการพักผ่อนหลับนอนแก่ธาตุขันธ์

บ้าง แล้วคิดต�าหนิตาปะขาวว่า การให้ลดความเพียรลงน้ันใช้

ไม่ได้ ตาปะขาวนั้นเป็นใครมาจากไหน หรือหากเป็นมารมาท�า



อัตโนประวัติ ภาค ๑๑๒๖

เป็นอบุายหลอกก็เป็นได้ มาท�าให้เราหลงกลเพือ่จะได้เหนิห่างจาก

มรรคผลนพิพานกอ็าจเป็นได้ ความเพยีรทีเ่ราปฏบิติัอยู่ในขณะนี้

ก็ยังไม่เห็นวี่แววที่จะให้หลุดพ้นได้เลย ถ้าหากเราลดหย่อนผ่อน

ความเพียรลงในเมื่อไร ก็จะเข้าข่ายในกลหลอกของมารนี้ทันที 

นี้ต้องเป็นมารปลอมตัวมาหลอกให้เราเผลอตัวแน่นอน อย่า

กระนั้นเลย จากนี้ไปเราจะท�าความเพียรเต็มที่ มีความเข้มแข็ง

มากขึ้น เพือ่เอาชนะมารตวันี้ใหไ้ด ้จะไมท่�าตามที่มารมาร้องขอ

ให้ลดความเพียรลงแต่อย่างใด จากนี้ไปเราจะเร่งท�าความเพียร

อย่างเต็มที่ มีสติปัญญาเท่าไรก็จะน�ามาเป็นอุบายความเพียร 

ใช้ความพจิารณาในหลกัสจัธรรม ไม่ต้องมกีารพกัผ่อนหลบันอน 

ใช้สติปัญญาอบรมสั่งสอนใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหน

แห่งใด จะต้องใช้สตปัิญญาพจิารณาให้ต่อเน่ืองกันอยูเ่สมอ ต่อไป

มารเหล่านี้จะไม่มาใช้อุบายหลอกเราอีกต่อไป ท�าให้มารเกิด

ความกลัวในความเพยีรของเราให้ได้ ต้องท�าใจให้มคีวามเข้มแขง็ 

ไม่ต้องลดหย่อนผ่อนตามในมารหน้าไหนเลย



สลบแล้วฟื้น

จากนัน้กเ็ร่งความเพยีรให้มากขึน้ การเดนิจงกรม การท�า

สมาธิ ก็ท�าอย่างเต็มที่ การอดนอนผ่อนอาหาร การส�ารวมกาย

วาจาใจ กต้็องมคีวามสังวรระวัง ตัง้สตปัิญญาไว้เป็นหลักแนบแน่น 

พิจารณาตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆ ไม่ลดละ ในช่วงที่เร่ง

ความเพียรอยู่นี้เอง ธาตุขันธ์ก็เริ่มแสดงตัวว่าท�าท่าจะไปไม่รอด 

เกิดมอีาการอ่อนเพลยีลงอย่างกะทนัหนั การทรุดตัวลงในขณะนี้ 

มีอาการไข้ป่ามาลาเรียเป็นอย่างหนักทีเดียว และเป็นไข้ในช่วง

อดอาหารพอดี จากนั้นก็เกิดความทุกขเวทนาข้ึนอย่างรุนแรง 

เมื่อธาตุขันธ์มีความแปรปรวนมากขึ้นๆ ความอ่อนเพลียอิดโรย

ก็เพิ่มขึ้น แทบจะไม่มีก�าลังหายใจแต่อย่างใด ในใจคิดว่าตัวเอง

จะมีชีวิตอยู่ไม่นานก็จะตายไป ในขณะนั้นไม่มียาจะกินแก้ไข้
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น้ีเลย ทั้งอดนอนอดอาหารมาแล้ว ๓ วัน ตั้งใจว่าจะให้ครบ

ก�าหนดตามสัจจะที่ตั้งไว้ ๗ วัน ทั้งเป็นไข้มาลาเรียอย่างรุนแรง

ในขณะน้ันตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ คิดอยู่ว่า

ชีวิตเราจะมีอยู่เป็นวันสุดท้าย นี้เราเพิ่งบวชมาได้เพียง ๒ เดือน

เท่านัน้ กจ็ะมาถงึจุดจบกนัในวนันีห้นอ ไม่มทีางเลือกอ่ืนอีกแล้ว 

มแีต่ต้ังสตคิอยสังเกตลมหายใจจะหมดไปเท่านัน้ ในเมือ่ปลงชวีติ

ลงสู่ความตายได้แล้ว ก็ไม่มีความกลัวในการตายในครั้งนี้แม้แต่

นดิเดยีว จงึคดิได้ว่าเราจะมานอนตายอยูท่ีก่ฏุนิีไ้ม่สมควรอย่างยิง่ 

ไหนๆ เราก็จะตายอยู่แล้ว เราควรไปตายในทางเดินจงกรมนั้น

ดกีว่า เมือ่คดิได้อย่างนัน้แล้ว ก็พยายามพยงุตวัเองเกาะฝากฏิุว่า

จะยืน ในขณะที่ลุกขึ้นยืนยังทรงตัวไม่ได้ ก็หมดความรู้สึกสลบ

ล้มลงอยู่กับที่ในขณะนั้นเอง



สลบแล้วฟื้น ๑๒๙



เขียนตำมค�ำบอกเล่ำของ
หมู่คณะ

ในช่วงนี้จะเขียนตามค�าบอกเล่าของหมู่คณะ หลังจากได้

ฟ้ืนตวัคนืมาแล้ว ในขณะทีล้่มลงอย่างแรงนัน้ มเีพือ่นอกีองค์หนึง่

อยู่กุฏิใกล้กัน ได้ยินเสียงดังขึ้นที่กุฏิข้าพเจ้าอย่างแรงผิดปกติ 

ต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่กุฏิของท่านทูลแน่นอน จึงได้เดินมาดู ท่าน

องค์นี้ชื่อว่า เลียบ ท่านได้ถือสัจจะว่าจะไม่พูดกับใครๆ ในเวลา 

๑ เดือน ท่านถือธุดงค์ข้อมุขวัตร และถือธุดงค์ข้อเนสัชชิก ไม่มี

การหลบันอนภายใน ๑๕ วนัอีกด้วย เมือ่ท่านเดินมาถงึกฏิุส่องดู

เห็นท่านทูลผิดปกติ จึงได้ขึ้นไปที่กุฏิ แล้วกระตุกขาหลายครั้งก็

ไม่รูต้วั ได้มองดหูน้าจึงรูว่้าท่านทลูได้ตายไปแล้ว จากนัน้กไ็ด้รบี



เขียนตามค�าบอกเล่าของหมู่คณะ

ลงจากกุฏิไปหาหมู่คณะครูอาจารย์ผู้ใหญ่ ไปแล้วก็พูดไม่ได้

กลัวเสียสัจจะ ได้แต่แสดงกิริยาในลักษณะตายให้ดูอยู่เท่านั้น 

ครอูาจารย์ไม่เข้าใจ จงึไปหากระดาษและปากกามาให้เขยีน กไ็ด้

เขียนบอกว่าท่านทูลได้ตายแล้ว ครูอาจารย์ก็มีความตกใจรีบ

มาดู เห็นพระทูลตายจริง ก็รีบไปบอกหมู่คณะภายในวัดให้ไป

ตีระฆังฉุกเฉิน บอกกันว่าไปดูท่านทูลตายอยู่ในกุฏิเดี๋ยวนี้

เม่ือตรีะฆงัฉกุเฉิน พระเณรกพ็ากนัมากฏิุท่านทลู เป็นกฏุิ

เลก็ๆ ขึน้ไปได้ไม่เกนิ ๔ คน ถ้ามากกว่านีก้ฏุกิจ็ะหกัพงั แล้วพากนั

บบีนวดอย่างชลุมนุวุน่วาย ทกุองค์มคีวามสลดใจในการตายของ

พระทลูเป็นอย่างมาก ทกุองค์พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า น่าเสยีดาย 

มีความอาลัยในพระทูลเป็นอย่างมากทีเดียว บางท่านได้พูดว่า 

เมือ่ตายมานานถงึขนาดนีไ้ม่มีทางจะฟ้ืนตวัมาอกีแล้ว เพราะตาย

มาแล้วตั้งแต่เที่ยง ขณะนี้ ๔ โมงเย็น มีทางเดียวจัดพระเณรไป

หาฟืนเอามาเผาเท่านั้น พระผู้ใหญ่องค์หนึ่งว่า อย่าพากันพูด

เช่นนั้น ร่างกายยังมีความอุ่นนิดๆ อยู่ ให้พากันนวดจนกว่า

ร่างกายจะแข็งกระด้าง แล้วเยน็ในทกุส่วนของร่างกาย ถงึจดุนัน้

จงึพากนัไปหาฟืนเผา ในช่วงนีใ้ห้มาช่วยกนัก่อน เรือ่งการหาฟืน

เผาเอาไว้ทีหลัง ครูอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้

๑๓๑



ฟื้นตัวขึ้นมำเพรำะหมู่คณะ
ช่วยเหลือ

ในขณะนัน้พระทลูได้ตายไปแล้วนานถงึ ๔ ชัว่โมง ในช่วงขณะ

จะฟ้ืนตวัคนืมานัน้ มลีมหายใจกระทบกบัส�าลนีดิๆ แล้วมลีมหายใจ

กระทบส�าลีแรงขึ้นๆ จากนั้นมีการกระพริบตานิดๆ เพื่อนพระก็

พากนัร้องตะโกนเสยีงดังๆ เพือ่กระตุ้นสติให้ต่ืนตัวเรว็ขึน้ ในทีส่ดุ

กฟ้ื็นตัวคนืมา ในขณะนัน้ข้าพเจ้ายงัจ�าหน้าใครยงัไม่ได้ เพียงจ�า

ได้ค�าเดยีวว่า ท่านทลูๆ ยงัมีเสยีงดังแว่วๆ ในหูอยู ่แล้วลมืตาขึน้มา

เลก็น้อย แต่กพ็ดูยังไม่ได้ เพือ่นเอาน�า้หยอดเข้าปากไปทลีะน้อยๆ 

จงึมเีสยีงพดูเบาๆ เพราะเหนือ่ยมาก แล้วกร็ูต้วัเองเป็นปกติคนืมา 

แต่ก็นั่งโดยล�าพังตัวเองยังไม่ได้ เพราะมีการอ่อนเพลียมากใน



ฟื้นตัวขึ้นมาเพราะหมู่คณะช่วยเหลือ ๑๓๓

ขณะนัน้ การหายใจกย็งัไม่สะดวก เพือ่นๆ กไ็ด้ประคองตวัลกุขึน้นัง่ 

เอายาหอมมาให้ดมเพื่อกระตุ้นหัวใจกันพักใหญ่

พอพดูได้ ครอูาจารย์กไ็ด้ถามอาการทีเ่กดิขึน้ว่าเน่ืองจาก

อะไรเป็นต้นเหตุ จึงได้เล่าเรื่องความเพียรให้ฟัง ความเป็นไข้ใน

ระหว่างการอดข้าว ไม่ยอมตายอยู่ทีกุ่ฏ ิการพยุงตวัเกาะฝาทีจ่ะ

ลงไปตายทีท่างเดนิจงกรม เกดิอาการวบูไปโดยไม่รู้ตวั เรือ่งต่างๆ ดงั

ทีไ่ด้อธบิายมาแล้ว เมือ่ครอูาจารย์ได้ฟังเรือ่งการปรารภความเพยีร

ของพระทลูแล้ว พากนัส่ายหน้าพร้อมทัง้พดูว่า แหม! ความเพยีร

ของท่านทูลนี้มันเกินไป ทั้งอดนอน ทั้งอดอาหาร ทั้งมีอาการไข้

มาลาเรีย ทั้งอยู่ในอิริยาบถ ๓ ธาตุขันธ์อะไรจะทนได้ไหว นี่ยังดี

ที่มีเพื่อนอยู่ใกล้ ถ้าอยู่องค์เดียวห่างหมู่คณะ จะได้เผากันทิ้งไป

อย่างแน่นอน

ครูอาจารย์องค์หนึง่พดูว่า การท�าความเพยีรของท่านทลูนี้

มันเกินไป ถึงว่าเราปฏิบัติถูก แต่มันเกินความพอดี คือตึงเกินไป 

ถ้าเป็นสายพณิกจ็ะขาดทิง้ไปเปล่า ไม่มีใครเลยทีจ่ะท�าความเพยีร

อย่างท่าน ผมมาคอยสงัเกตดูท่านท�าความเพียรหลายครัง้หลายหน 

ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่รู้ว่าท่านพักผ่อนหลับนอนเวลาไหน 

ผมเองยอมรบัว่าท�าความเพียรเหมอืนท่านไม่ได้ ผมคดิว่าจะเตอืน
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ท่านอยู่หลายครั้งแล้ว แต่ก็กลัวว่าจะมาขัดขวางขัดจังหวะใน

ความเพยีรและความตัง้ใจของท่าน เพราะทกุองค์กม็คีวามตัง้ใจ

ในการหลดุพ้นด้วยกนัทัง้นัน้ นีย้งัดทีีม่หีมูค่ณะได้เห็น ไม่เช่นนัน้

ก็จะตายเน่าอยู่ในกุฏิองค์เดียว นี่ท่านเพิ่งบวชมาได้ ๒ เดือน

เท่านั้น และมีอายุยังหนุ่มเพียง ๒๗ ปี จะมีอนาคตสืบทอด

พระพุทธศาสนาต่อไปอีกนานทีเดียว การภาวนาปฏิบัติต้องอยู่

ในมัชฌิมาทางสายกลาง จึงจะท�าให้ถึงซ่ึงมรรคผลนิพพานได ้

นี้คือแนวทางของพระอริยเจ้าทั้งหลาย สมมติว่า ถ้าหากท่านได้

ตายไปในขณะน้ีแล้ว มรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงใน

ชาตินี้ก็จะหมดสิทธ์ิในทันที ต่อไปนี้ให้ท่านได้ผ่อนความเพียร

ลงบ้าง อย่าบีบบังคับในธาตุขันธ์จนเกินไป ให้รู้จักความพอดีใน

ธาตุขันธ์ของตวัเอง การพักผ่อนหลบันอนกเ็ป็นอาหารทางกายและ

ทางใจด้วย ธาตขัุนธ์ยงัมคีวามต้องการอาหารประเภทน้ีอยู่ ถ้าเรา

รู้จักประมาณตัวเอง ที่เรียกว่า อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ

ตวัเอง การปฏบิตักิจ็ะก้าวหน้าไปด้วยด ีนีค่อืทางสายกลาง เป็น

แนวทางที่เป็นมัชฌิมา จะท�าให้ถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ในชาตินี้ 

ถ้าเรามีความพยายามปรารภความเพียรอยู่ อีกวันหนึ่งข้างหน้า 

ก็จะได้ถึงพระนิพพานแน่นอน



หวนระลึกได้ในค�ำเตือนของ
ตำปะขำว

เมื่อครูอาจารย์ได้เตือนสติ อบรมสั่งสอนเรื่องการปรารภ

ความเพียรให้อยู่ในขอบเขตของมัชฌิมา คือทางสายกลาง จึง

หวนระลกึได้ในค�าเตือนของตาปะขาว แต่ก่อนคดิว่าเป็นมารจะมา

ตดัรอนในความเพียร แต่บดันีเ้หตท่ีุเกดิขึน้ทกุอย่างเป็นไปตามท่ี

ตาปะขาวชีท้ัง้หมด แต่ก่อนมีแต่ความกล้าหาญ มคีวามเดด็เดีย่ว

จริงจัง มีแต่ความมุ่งหวังในความหลุดพ้นอย่างเดียว ใครๆ จะ

มาขัดขวางในความเพียรนี้ไม่ได้เลย มีความหลุดพ้นเร็วเท่าไร

เป็นดี จะได้มีเวลาอบรมสั่งสอนคนอื่นเป็นเวลายาวนานได้ 

จงึขอขอบพระคุณครอูาจารย์ทุกๆ องค์ท่ีให้ความช่วยเหลอืชวีติ
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ของตวักระผมกลบัคนืมาได้ บญุกศุลใดทีก่ระผมได้บ�าเพ็ญมาแล้ว 

ขอบญุกศุลนัน้จงเป็นพละปัจจัยให้ครูอาจารย์ทกุๆ ท่านได้ประสบ

ความส�าเร็จในมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญ

จากนัน้มา ครอูาจารย์กไ็ด้หาหมอมารกัษาไข้ป่ามาลาเรียให้

หายไปเป็นปกติ และมกีารพกัผ่อนหลบันอน และอาหารการฉนั

ก็เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาร่างกายไม่ให้อ่อนเพลีย เมื่อร่างกายได้หาย

เป็นปกติแล้ว ก็ได้วางแผนในวิธีปฏิบัติใหม่ จะปฏิบัติแค่ไหนจึง

จะอยูใ่นขอบเขตของมชัฌมิาทางสายกลางของเรา จงึหวนระลกึถงึ

เรื่องของพระพุทธเจ้า เมื่อคร้ังพระองค์ได้บ�าเพ็ญอยู่ในดงคสิริ 

มีการอดหลับอดนอน ไม่รับฉันอาหารถึง ๔๙ วัน ในครั้งนั้นถ้า

พระอินทร์ไม่เอาพิณ ๓ สายมาดีดให้ดู ไม่รู้ว่าชีวิตของพระองค์

จะเป็นอย่างไร เมื่อพระองค์ได้รู้ว่า การปฏิบัติของพระองค์มัน

ตึงเกินไป เหมือนสายพิณที่ตึงเต็มที่ก็มีแต่จะขาดไปเท่านั้น เมื่อ

พระองค์ได้กลบัมาฉนัอาหาร ท�าให้ร่างกายมีความสมบรูณ์มากขึน้ 

สติปัญญาก็มกีารท�างานอย่างสมบรูณ์ไปด้วย พระองค์จงึเข้าทาง

มชัฌมิาทางสายกลางได้ แล้วพระองค์กไ็ด้ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้า

อย่างสมบูรณ์

เมื่อพิจารณาเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้มาทบทวน



หวนระลึกได้ในค�ำเตือนของตำปะขำว ๑๓๗

ในการปฏบิตัขิองตวัเอง กม็คีวามเข้าใจว่าเรากต็งึเกนิความพอดี

ไปเป็นอย่างมากทเีดยีว ในคืนหน่ึงได้คิดด�าริเร่ืองตาปะขาวท่ีมา

เตือนว่า ตาปะขาวนี้เป็นใครมาจากไหน ในคืนนั้นก�าหนดจิตลง

สูส่มาธไิด้แล้ว จึงได้รู้ว่าตาปะขาวน้ันเป็นหวัหน้าเทพในระดับสูง

ชั้นดาวดึงส์ ท่านผู้นี้จะลงมาช่วยท่านผู้ใดได้ ท่านผู้นั้นจะต้องมี

ความอันเป็นไปในชีวิตที่ไม่ควรจะเป็น ท่านจะลงมาช่วยใน

ลักษณะอย่างนี้เท่านั้น
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จากนั้นก็มาพิจารณาการปฏิบัติของตัวเองท่ีผ่านมาว่า 

การปฏิบัตินั้นผิดหรือถูก ก็รู้ได้ว่าอุบายวิธีปฏิบัตินั้นถูกต้อง

ทกุประการ เรือ่งสลบตายฟ้ืนคนืมานัน้ เป็นการบีบบงัคับร่างกาย

เกินไปจนท�าให้ร่างกายรับไม่ไหว จึงท�าให้ร่างกายเกิดอาการ

ขึ้นมาอย่างนั้น เหมือนใช้วิธีเอาผลไม้ที่ยังไม่แก่เอามาบีบบังคับ

ให้มันสุก ในเมื่อมันสุกไม่ได้ก็เกิดมีอาการเน่าขึ้นมาได้ หรือ

เหมือนกับเครื่องยนต์รถที่มีก�าลังเพียงเท่านี้ แต่ไปใช้งานเกิน

ก�าลัง ก็ท�าให้เครื่องพังไปได้ เหมือนกับตัวถังรถที่ใส่น�้าหนักเกิน

ก�าลังก็พังได้เช่นกัน นี้ฉันใด การปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นในลักษณะ

บังคับธาตุเกินไป การให้อาหารส่วนหยาบคือข้าวน�้าต่างๆ ก็ไม่

พอแก่ความต้องการของธาตุขันธ์ การพักผ่อนทางร่างกายแทบ
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จะไม่มีเวลาพกัเลย การนอนให้หลบัสนทิทีเ่ป็นอาหารทีส่�าคัญทาง

ร่างกาย ก็ไม่ได้หลับเพียงพอ สิ่งทั้งหมดนี้คือความไม่สมดุลกัน 

จึงท�าให้ร่างกายเกิดความวิบัติไปได้ ฉันนั้น

เมือ่มาเข้าใจในวิธียดืหยุน่ทางร่างกายแล้วอย่างนี ้จากนีไ้ป

กจ็ะตัง้หลกัใหม่ จะให้ความเป็นธรรมแก่ร่างกายบ้าง ในเมือ่ร่างกาย

มคีวามต้องการอย่างน้ี ก็ต้องให้อาหารเขาให้อิม่พอสมควร แต่ก็

ไม่ให้เกนิความพอดจีนเกดิความเกยีจคร้านขึน้มา มแีต่หลบันอน

จนเกนิไป หรอือ้วนเหมอืนกบัหม ูมนัจะเป็นช่องทางให้กเิลสตณัหา

มีการฟักตัว เกิดมีก�าลังต่อสู้กับสติปัญญา การภาวนาปฏิบัติก็

จะไม่ก้าวหน้าแต่อย่างใด

การให้ความเป็นธรรมแก่ธาตขุนัธ์ ต้องมกีารพกัผ่อนหลบั

นอนพอสมควร ให้อาหารแก่ธาตุขันธ์พอทรงตัวอยู่ได้ ไม่ท�าให้

ร่างกายอ่อนเพลียจนเกินไป การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ก็ให้

อยู่ในความพอดี จึงจะเป็นมัชฌิมาทางสายกลางของธาตุขันธ์ 

เรียกว่าให้รู้จักสุขภาพของร่างกาย ให้มีก�าลังต่อสู้เป็นคู่กับสติ

ปัญญา เมื่อสติปัญญาเป็นหลักในการปฏิบัติอยู่แล้ว การส�ารวม

ใจการพักใจในอุบายวิธีการท�าสมาธิก็ไม่ลดละ การใช้สติปัญญา

ก็ไม่มีการท้อถอย ทั้งสองอุบายนี้ท�าให้เป็นสายโซ่เช่ือมโยงต่อ
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เนือ่งกนัอยูต่ลอดเวลา การต้ังหลกัภาวนาปฏิบติัในครัง้นี ้ต้องใช้

สตปัิญญาเป็นหลักยืนตวัทีส่�าคญั ส่วนการเดนิจงกรม การน่ังสมาธิ 

ก็ให้เป็นเพียงอิริยาบถในการประกอบความเพียรเท่านั้น

ค�าว่าสมาธิ เป็นเร่ืองของใจโดยตรง ส่วนการยืนเดินนั่ง

นอนนัน้ เป็นเพียงอริิยาบถโดยธรรมชาตขิองธาตขุนัธ์ แต่กน็�ามา

ประยุกต์ใช้ในวิธีท�าความเพียรได้ เรียกว่า การยืน เดิน นั่ง นอน 

เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติเทา่นั้น หลักส�าคัญในการปฏิบัติ

กค็อืสตปัิญญานัน่เอง แต่การภาวนาปฏบิตัใินยคุนีช้อบนัง่สมาธิ

กันมาก เหมือนกับผูกขาดไปว่าการท�าสมาธิจะต้องน่ังเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น นี่ก็เพราะความไม่เข้าใจในสมาธินั่นเอง ค�าว่า

สมาธมินัเป็นเรือ่งของจติโดยตรง จะอยูใ่นอริิยาบถใดกไ็ด้ ขอให้

จิตมีความตั้งมั่น ให้จิตมีความสงบ นั่นจึงเรียกว่าสมาธิของจริง 

เหมือนกับรับประทานอาหาร ต้องเอาความอิ่มมาเป็นหลัก จะ

ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทานย่อมท�าได้ทั้งนั้น ไม่จ�าเป็นต้อง

ผกูขาดว่าต้องนัง่รบัประทานเพียงอย่างเดียว การท�าสมาธก็ิฉนันัน้ 

ไม่จ�าเป็นต้องผูกขาดว่านั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว การท�าสมาธิ

ด้วยวิธีนั่งนั้นท�าได้ แต่ยืน เดิน นอน ท�าสมาธิไม่ได้ ความเข้าใจ

อย่างนี้ไม่ถูกต้องเลย
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ฉะนั้น ผู้ท�าสมาธิต้องมีความช�านาญในอิริยาบถทั้งสี่ 

จึงจะมีความสมบูรณ์ จะเป็นเพราะว่าผู้สอนไม่เข้าใจในวิธีท�า

สมาธิก็อาจเป็นได้ จึงสอนกันอย่างนี้ หน�าซ�้ายังสอนกันต่อไปว่า 

ท�าสมาธิไปเถอะ เมื่อจิตมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้น ยัง

สอนให้เกดิความเข้าใจทีผ่ดิๆ นีต่้อไป ความไม่เข้าใจของผูป้ฏบิตัิ

ตามก็เชื่อว่าเป็นอย่างนี้ทันที

บัดน้ีข้าพเจ้ามีความเข้าใจในหลักมัชฌิมาทางสายกลาง

แล้ว แต่ก็เป็นทางสายกลางเฉพาะตัวเอง จึงได้ใช้สติปัญญา

พิจารณาในสัจธรรมให้เป็นไปตามไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา เป็นหลักยืนตัว จะเป็นรูปธรรม นามธรรม ทั้งภายใน

และภายนอก สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งเป็นของส่วนหยาบ

และสิง่ทีล่ะเอยีด ทัง้ใกล้และไกล ทัง้เราและเขา พจิารณาให้ลงสู่

ไตรลักษณ์นี้ท้ังหมด ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ว่า 

ความจรงิในการเปลีย่นแปลงของธาตขุนัธ์ ความจรงิทีเ่ป็นไปใน

ความทกุข์ของธาตขัุนธ์ ความจริงท่ีเป็นเหตุให้เกิดทกุข์ทัง้กายและ

ใจ ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอ ความจริงที่เป็นไปในอนัตตา 

อนัเป็นสิง่ทีห่มดสภาพไป ไม่มสีิง่ใดเป็นสตัว์ เป็นบคุคลตวัตนเราเขา 

ทกุอย่างเป็นสจัธรรม มีการเกดิดบัอยูใ่นตวัมนัเอง ถ้าปัญญาไม่มี
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ความรู้ความฉลาดพอ ก็ไม่สามารถรู้เห็นในความเป็นจริงได้

ฉะนัน้ ปัญญาจงึเป็นแสงสว่างส่องทางให้ใจได้รูเ้หน็ เหมอืน

กับการเดินทางในที่มืด ถ้าไฟฉายไม่มีหรือมีแต่ไม่สว่าง ก็จะเกิด

การหลงทางได้ง่าย หรอืไฟฉายมคีวามสว่างด ีแต่ผูถ้อืไฟฉายนัน้

ตาบอด การเดินทางก็ไปไม่ถึงไหนเช่นกัน นี้ฉันใด ถ้าใจขาด

ปัญญาเป็นตัวน�าให้แก่ใจแล้ว ถึงของจริงจะมีอยู่ที่กายที่ใจก็ไม่

สามารถรูเ้หน็ของจรงิได้ เช่น รปู เวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ ที่

มอียูใ่นตวัเรานีท้ัง้หมด กไ็ม่สามารถรูเ้หน็ได้ นีก่เ็พราะขาดปัญญา

ความสว่างทางใจนัน่เอง หรอืมตีา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ทีไ่ปสมัผสั

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และอารมณ์ที่ฝังอยู่ท่ีใจ ก็

ไม่รูเ้หน็ได้เช่นกนั ท้ังทีส่ิง่เหล่านีมี้อยูใ่นตวัเราทัง้หมด และแสดง

ความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลา แต่เราก็ไม่รู้เห็นได้ นี้ก็เพราะขาด

ปัญญามาพิจารณาให้แยบคายนั่นเอง อาการทั้งหมดนี้ ต้องใช้

ปัญญาพิจารณาแต่ละอย่างให้ใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริง

อยู่เสมอ ค�าว่าอนิจจัง ความไม่เที่ยงนั้น ก็จะถูกเปิดเผยให้ใจได้

รูเ้หน็เป็นไปตามความเป็นจรงิทกุประการ ทัง้หมดนีม้อียูใ่นตวัเรา

อยู่แล้ว ไม่ได้เอามาจากท่ีไหนเลย ถ้ามีการรู้เห็นในลักษณะนี้ 

จึงเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญารู้เห็นอย่างชอบธรรม สัมมาสังกัปโป 
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การด�ารพิิจารณาในสจัธรรมนัน้ให้แยบคาย จงึเรยีกว่าการด�าริชอบ 

ท�าให้ใจมีความรู้เห็นได้อย่างชัดเจน



กำรใช้ปัญญำพจิำรณำควำมทุกข์

การใช้ปัญญาพิจารณาความทุกข์นี้ ให้พิจารณาอยู่ที่กาย

ทีใ่จของตวัเราเอง ความทุกข์เนือ่งจากร่างกายเป็นต้นเหต ุสิง่ใด

เป็นเหตุให้ทกุข์เกิดข้ึน มเีหตปัุจจยัเนือ่งจากอะไร ต้องใช้ปัญญา

ค้นหาเหตุที่เกิดทุกข์ให้ได้ ให้ใจได้รู้เห็นในเหตุนั้นอย่างชัดเจน 

เมือ่รู้เหน็เหตใุห้เกดิทกุข์แล้ว จะไปละถอนปล่อยวางนัน้ท�าไม่ได้ 

เพราะเป็นสภาวทุกข์ คือทุกข์มีอยู่ประจ�าธาตุขันธ์ เป็นทุกข์

ด้ังเดิมมาแต่ก�าเนดิ เมือ่ไรธาตขุนัธ์ยงัมอียู ่สภาวทกุข์นีก้ต้็องมอียู่ 

เพราะทุกข์น้ีมันเป็นที่เกิดขึ้นพร้อมกับร่างกาย มีทางเดียวคือ

ต้องรบัรูใ้นทกุข์นัน้ๆ เรยีกว่า ทกุข์ควรก�าหนดให้รูเ้ท่าความจรงิ

ของทกุข์นีไ้ว้เท่านัน้ มวีธิทีีจ่ะหลบหลกีไปในบางเวลาเท่าน้ัน เช่น 

ทุกข์ในการนั่งนานในท่าน้ี ก็หาวิธีเปลี่ยนทางในการนั่งวิธีใหม่ 
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พลิกแพลงกันไปมาอยู่เสมอ น้ีเป็นธรรมชาติในวิธีหลบทุกข์ไป

ในชัว่ขณะหนึง่ หรอืนอน ไม่มท่ีานอนไหนมคีวามสขุตลอดไปได้ 

ทีแรกก็คิดว่านอนท่านี้มีความสุข เมื่อนอนในท่าเดียวนานๆ ก็

เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ ก็ต้องพลิกแพลงไปมาในท่านอนหลายวิธี นี่ก็

เป็นอบุายวธิหีลบทกุข์ไปเร่ือยๆ หรือยืนต่อกันนานๆ กเ็ป็นทกุข์ 

ก็ต้องมีวิธีหลบทุกข์ด้วยการเดิน การนั่ง การนอน สลับกันไปมา 

หรือเดนินานๆ กเ็ป็นทุกข์ ก็หาวิธีหลบด้วยการยืน การนัง่ การนอน

ฉะนั้น จึงท�าความเข้าใจว่าสภาวทุกข์นี้มันละไม่ได้ เพียง

ให้ก�าหนดรูเ้ท่านัน้ ความทกุข์ในลกัษณะนี้มอียู่กับทกุคนในโลก 

เรียกว่า ทุกขังอริยสัจจัง เป็นความทุกข์ที่เป็นจริง จะหลีกหนี

ไม่พ้น แม้พระพทุธเจ้าและพระอรยิเจ้าท้ังหลายกย็งัมสีภาวทกุข์

นี้เช่นเดียวกันกับพวกเราทั้งหลาย

อกีอย่างหนึง่เรยีกว่า ทกุข์จร ทกุข์จรนีเ้ข้ามาทางร่างกาย

ได้ และเข้ามากระทบทางใจได้ เช่น อากาศที่เกินความพอดี 

มกีารร้อนจดั มกีารหนาวจัดเยน็จดั ทุกอย่างท่ีมากระทบทางกาย

ที่เกินความพอดี เป็นทุกข์เนื่องจากทางกายได้ทั้งนั้น จึงเรียกว่า 

ปกณิณกทกุข์ เป็นทกุข์ทีมี่ผลกระทบในบางคร้ังคราว หรอื ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ที่ได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็เกิดมีอารมณ์ทางใจ
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ให้เป็นทุกข์ได้ทั้งนั้น ศูนย์รวมทุกข์อยู่ที่ใจทั้งหมด ทุกข์ทางใจ

เนือ่งจากการสมัผสัทางอายตนะนี ้จะต้องหาวธิหีลกีเลีย่งในทางสติ

ปัญญา จงึจะหลกีเลีย่งได้ ไม่เหมอืนการหลกีเลีย่งทกุข์ในอริยิาบถ

แต่อย่างใด ทกุข์ทางใจท่ีเกดิจากอายตนะ ต้องใช้ปัญญาอบรมใจ 

ให้ใจได้รบัรูผ้ลท่ีเป็นทกุข์โทษภยัในอารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจ และให้ใจ

ได้รูผ้ลของอารมณ์ทีช่อบใจ จึงท�าให้ใจเกดิเป็นอารมณ์แห่งความรกั 

อารมณ์แห่งความรกักเ็ป็นสิง่ท่ีไม่เท่ียง ย่อมมกีารเปล่ียนแปลงได้ 

ที่เรียกว่า ความรักอยู่ที่ไหน ความชังก็อยู่ในที่นั้น ดังมีภาษิตว่า 

ปิยโต ชายเตโสโก ความโศกเศร้าเสียใจย่อมเกิดจากความรัก 

เมือ่หากมีปัญญารูเ้ท่าในอารมณ์แห่งความรกัและรูเ้ท่าในอารมณ์

แห่งความชังได้ ใจที่มีปัญญาจะรู้จักวิธีการรักษาตัวไม่ให้เกิด

ความทุกข์ขึ้นได้

ความทุกข์ทั้งหลายมีเหตุมาจากความอยาก ตัวเราเป็นผู้

สร้างเหตแุห่งความอยากข้ึนมาอย่างไร ผลกอ็อกมาเป็นอย่างนัน้ 

ความทุกข์ทีท่กุคนได้รบักนัอยูใ่นขณะนี ้เนือ่งจากตวัเองไม่ยอมรบั

ความจริงที่ตัวเองสร้างขึ้น หรือท�าเหตุชั่วแต่ต้องการรับผลที่ดี 

เมื่อไม่ได้ตามความต้องการก็เกิดความทุกข์ที่ใจ ความทุกข์เป็น

สิง่ทีท่กุคนไม่ปรารถนา แต่กเ็ป็นผลพลอยได้จากการกระท�าของ

๑๔๖
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ตัวเราเอง ความทุกข์ที่มนุษย์และสัตว์ในโลกนี้ได้รับอยู่เนื่องมา

จากความอยากนี้ทั้งนั้น ฉะนั้น ความอยากจึงเป็นเหตุให้เกิด

ความทุกข์นานาประการ ดังเห็นกันอยู่ในที่ทั่วไป ใครจะเกิดใน

ที่ไหน ในฐานะอะไร ไม่ส�าคัญ เพราะธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เป็นสถานที่

รวมทุกข์ทั้งปวงอยู่แล้ว ความทุกข์นี้จะอยู่เป็นคู่กับกายและใจ

ต่อไปจนตลอดวันตาย ในอดีตชาติที่ผ่านมา ในชาติปัจจุบันท่ี

เป็นอยู ่และเกดิมาใหม่ในชาติต่อไป ในเมือ่ได้เกดิมาแล้วกจ็ะได้

รับความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้น ความทุกข์จึงได้เกิดมาจาก

ความอยากเป็นต้นเหตุนานาประการ เม่ือดับตัณหาคือความอยาก

ได้แล้ว ความทุกข์จะมีมาจากที่ไหน ในค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้ว่า ตณัหาเป็นกงจกัรหมนุไปสูค่วามทกุข์อยูต่ลอดเวลา 

ไม่มีกาลสมัย ต้องเป็นไปตามหน้าที่ในตัวมันเอง

ค�าว่าอนัตตา เป็นส่ิงท่ีท�าให้เราผิดหวังมาตลอด แต่เรา

ยังไม่รู้ไม่เห็น จึงได้หมายมั่นปั้นมือว่าส่ิงน้ีเป็นเราและเป็น

ของของเราเร่ือยมา ไม่อยากให้พลดัพรากจากเราไป มอียูอ่ย่างไร

ก็อยากให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป ค�าว่าความตายก็ไม่อยาก

ให้มีในตัวเรา ตลอดทั้งลูกหลานเหลน ก็ไม่อยากให้สูญหายตาย

จากกัน อยากให้อยู่ในอ้อมอกของเราตลอดไป แต่ความจริงก็

๑๔๗
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หนีจากความจริงไปไม่ได้ ถึงจะมีความรักหวงแหนสักปานใดก็

จะตายจากกันไปอยู่นั่นเอง

เหมอืนเราได้สร้างบ้านพกัอาศยัช่ัวคราว ในเมือ่บ้านพกัน้ัน

ผพุังลงไป เรากจ็ะออกจากบา้นหลังนั้นไปสรา้งบ้านหลังใหม่อยู่

ต่อไป เมื่อบ้านนั้นพังลงอีกก็จะสร้างบ้านพักอาศัยอยู่ใหม่ไปอีก 

ไม่มคีวามสิน้สุดลงได้เลย นีฉ้นัใด ใจผูท้ีส่ร้างภพสร้างชาต ิมธีาต ุ๔ 

ขันธ์ ๕ เป็นที่อาศัยชั่วคราว อีกไม่นานบ้านพักของใจคือธาตุ ๔ 

ขันธ์ ๕ ก็พังทลายไปตามหลักอนัตตา มีการสูญหายจากอัตตา

ตวัตนไป จะไม่มคีน จะไม่มสีตัว์อกีต่อไป กฉ็นันัน้ ร่างกายทกุส่วน

ก็จะแปรสภาพไปสูธ่าตเุดิม คอืธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตลุม ธาตไุฟ ไป

เท่านัน้ ส่วนจิตใจก็จะไปหาเกดิเอาภพชาตใิหม่ตามเหตปัุจจัยใน

ตวัมันเอง ส่วนการท�า การพดู และความเหน็ ผดิถูกชัว่ดีอย่างไร 

ใจจะเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมด กายวาจาจะไม่มคีวามเก่ียวข้องแต่

อย่างใด ไม่ว่าสิง่นัน้จะเป็นบุญและเป็นบาป ใจจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ในผลชั่วดีจากการกระท�าของความอยากนี้ทั้งนั้น

ฉะนัน้ การใช้ปัญญาอบรมใจสอนใจจงึเป็นส่ิงส�าคญัอย่างยิง่ 

อบุายท่ีจะน�ามาอบรมใจได้ เนือ่งด้วยปัญญาทีม่คีวามฉลาดรอบรู้

ตามหลักความเป็นจริงเท่านั้น ดังบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
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จติตฺ� ทนตฺ� สขุาวห� จตินีเ้มือ่ปัญญาอบรมสัง่สอนอยูบ่่อยๆ จิตจะ

มีความรู้ความฉลาดและมีความสุขเป็นผลตอบแทน ดังบาลีว่า 

จิตฺต� รกฺเขถ เมธาวี มีปัญญาที่มีความฉลาดรอบรู้เท่านั้นจึง

จะรักษาจิตได้ ฉะนั้น การอบรมจิต การสอนจิต การฝึกจิต 

การรกัษาจติ ต้องมอุีบายปัญญาท่ีดเีท่านัน้ เพราะจติได้ถกูกเิลส 

ตัณหา สังขาร อบรมมานาน จึงได้เกิดความหลงและไม่รู้ตาม

หลกัสจัธรรมอนัเป็นความจรงิแต่อย่างใด ต้องใช้ปัญญาอบรมใจ

ให้มากเอาไว้
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นิมิตเห็นทำงเดินจงกรม
ขวำงหน้ำ ๓ เส้น

ในคืนหนึง่ ขณะก�าหนดจติให้ลงสูค่วามสงบในสมาธิได้ทีแ่ล้ว 

เกดินมิติเหน็ทางเดนิจงกรมขวางหน้าอยู ่๓ เส้น ทางเดินจงกรม

เส้นที่ ๑ มีหญ้าเกิดขึ้นรกรุงรังเต็มไปหมด แต่ก็เห็นเป็นรูปทาง

เดินจงกรมอยู่ ไม่ได้เดินจงกรมในเส้นทางนี้เลย ทางเดินจงกรม

เส้นที่ ๒ ก็มีหญ้าเกิดขึ้นเหมือนกันกับทางเดินจงกรมเส้นที่ ๑ 

แต่ไม่มีหญ้าเกิดหนาแน่น ทางเดินจงกรมเส้นที่ ๓ สุดท้าย มี

ความเตียนสะอาดราบร่ืนดี เหมือนได้เดินจงกรมในเส้นทางนี้

ทุกๆ ชั่วโมง ในขณะนั้นปรากฏว่าข้าพเจ้าได้เดินจงกรมในทาง

เส้นที่ ๓ นี้ ในขณะเดียวกันได้ยินเสียงประกาศออกมาว่า ให้
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กลับถอยออกมาสู่ทางเดินจงกรมเส้นที่ ๒ อันเป็นทางสายกลาง

เสีย ในขณะนั้นข้าพเจ้าก็ได้ถอยกลับมาเดินจงกรมเส้นที่ ๒ อัน

เป็นทางสายกลางในทันที ในขณะเดียวกันปรากฏว่า ทางเดิน

จงกรมนั้นได้ขยายออกอย่างกว้างขวางเท่ากันกับทางรถยนต์

ขนาดใหญ่ ยาวตรงมองจนสุดสายตา

ในขณะน้ันมีม้าขาวตัวหน่ึง มีตัวใหญ่สวยงามมาก ใส่

บังเหียนใส่อานพร้อมเสร็จ ได้มายืนอยู่เทียมข้างของข้าพเจ้า 

แล้วมีเสียงประกาศบอกมาว่า จงขึ้นขี่ม้าตัวนี้เสีย ข้าพเจ้าก็

กระโดดขึน้ขีม้่าในทันท ีแล้วมเีสยีงบอกว่า ให้ขีม้่าไปตามเส้นทาง

นี ้นีค่อืเส้นทางท่ีจะไปให้ถงึทีส่ดุแห่งความทกุข์ทัง้หลาย จากนัน้ 

ม้าก็ได้พาข้าพเจ้าวิ่งไปตามเส้นทางนั้นอย่างรวดเร็ว ในขณะ

เดียวกัน มีอีกคนหนึ่งขี่ม้าตัวเล็กๆ สีแดงวิ่งในเส้นทางนี้อยู่ เขา

ได้ตะโกนขึ้นมาว่า ขี่ม้าแข่งกันไหมๆ ข้าพเจ้าไม่พูดอะไร เพราะ

คดิว่าไร้สาระไม่มปีระโยชน์อะไร เพราะม้าเขากบัม้าเรามใีนฐานะ

ต่างกนัโดยสิน้เชงิ ม้าของข้าพเจ้ากว็ิง่ผ่านไปมคีวามรวดเร็วมาก 

เมื่อม้าพาข้าพเจ้าวิ่งไปใกล้จวนจะถึงจุดหมายปลายทาง ก็ได้

มองเห็นที่สุดของเส้นทางน้ันได้อย่างชัดเจน จากนั้น ม้าก็พา

ข้าพเจ้าเหาะลอยข้ึนไปบนอากาศ เหมอืนกันกับจรวดทะยานข้ึน

๑๕๒
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สู่ท้องฟ้านั่นเอง ม้าก็พาข้าพเจ้าเหาะลอยขึ้นสูงเหนือก้อนเมฆ 

จนมองลงมาดโูลกมนษุย์ไม่เห็นเลย ตวัข้าพเจ้านัง่อยู่บนหลงัม้า

อย่างแนบแน่นได้ดี

จากนั้นม้าก็พาข้าพเจ้าลอยขึ้นไปสูงถึงชั้นอวกาศ ในชั้น

อวกาศนี้มีความเวิ้งว้าง มองไปไหนจนสุดสายตา แล้วมีเสียง

ประกาศมาว่า ให้ขี่ม้ารอบจักรวาล ๓ รอบ ม้าก็พาข้าพเจ้าวิ่ง

รอบจักรวาล ๓ รอบอย่างรวดเร็ว เมื่อรอบจักรวาล ๓ รอบแล้ว

ก็มีเสียงประกาศว่า ให้พาม้าลงไปสู่มนุษย์โลกเสีย ข้าพเจ้าก็พา

ม้าลอยลงสู่มนุษย์โลก ลงมาห่างจากพื้นดินประมาณ ๔๐ เมตร 

แล้วมีเสียงประกาศว่า ให้ขี่ม้าส�ารวจดูโลกมนุษย์น้ีให้ทั่วถึง 

จากนัน้กพ็าข้าพเจ้าเหาะลอยไปสูงจากพืน้ดนิประมาณ ๔๐ เมตร 

มต้ีนไม้ใหญ่นานาชนิด ใหญ่สูงอย่างหนาแน่นทเีดยีว ในขณะม้า

พาข้าพเจ้าเหาะลอยไปทีไ่หน ต้นไม้ใหญ่ทัง้หลายกแ็ยกช่องทาง

ให้ม้าพาข้าพเจ้าเหาะไปตามช่องนั้นอย่างรวดเร็ว เหาะลอยไป

มาในโลกมนษุย์นีท้ัง้ ๘ ทศิ ข้าพเจ้าได้รูเ้ห็นในโลกมนุษย์น้ีอย่าง

ทัว่ถึง แล้วมเีสยีงประกาศบอกว่า เมือ่รูเ้หน็ในโลกมนุษย์น้ีอย่าง

ทั่วถึงแล้ว ให้พาม้าลงสู่พื้นดินเสีย จากนั้นม้าก็พาข้าพเจ้าลอย

ลงสูพ่ืน้ดนิ พอเท้าม้าแตะกบัพืน้ดนิเท่านัน้ จติกไ็ด้ถอนออกจาก
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สมาธิพอดี

จากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูในเรื่องนิมิตที่เกิดขึ้น 

เริ่มต้นจากเห็นทางเดินจงกรม ๓ เส้นมีความหมายเป็นอย่างไร 

กม็คีวามเข้าใจในความหมายโดยทนัท ีทางจงกรมเส้นที ่๑ มหีญ้า

เกิดขึ้นในทางเดินจงกรมหนาแน่นนั้น หมายความว่าการปฏิบัติ

ทีย่่อหย่อนหละหลวม ในความเพยีรนัน้ไม่ม ีจงึได้เกิดหญ้าขึน้มา

อย่างหนาแน่น เส้นที ่๒ หญ้าเกดิขึน้ในทางเดินจงกรมน้ันมน้ีอย 

หมายความว่าการปฏิบัติไม่ได้อยู่ในมัชฌิมาทางสายกลาง

บ่อยครั้ง ถึงจะมีอยู่บ้างในบางครั้งคราวเท่านั้น ฉะนั้น หญ้าจึง

ได้เกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เส้นที่ ๓ ไม่มีหญ้าเกิดขึ้นใน

ทางเดินจงกรมเลยแม้แต่กอเดียว ทางนั้นเตียนสะอาดราบรื่น

เหมือนกับนายช่างได้ขัดมันเอาไว้ นั้นหมายความว่าการภาวนา

ปฏบิตัเิรามคีวามจรงิจงัเป็นอย่างมาก หาเวลาพกัผ่อนหลบันอน

แทบไม่ม ีการปฏบิตัอิยูใ่นขัน้อกุฤษฏ์อย่างเตม็ที ่ถ้าเป็นสายพณิ

ก็ตึงจวนจะขาดอยู่แล้ว

การถอยออกมาเดนิจงกรมในทางสายกลางนัน้ หมายความ

ว่าเป็นการปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมา คือทางสายกลาง ทางจงกรม

ขยายออกอย่างกว้างขวางเหมอืนทางรถขนาดใหญ่นัน้ หมายความ
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ว่าการปฏบิตันิัน้มคีวามสะดวก ไม่มคีวามตดิขดัแต่อย่างใด ไม่มี

อปุสรรคในการบบีบังคบัตัวเองให้ได้ให้ถงึไปตามก�าหนดวนัเวลา 

ม้าขาวที่ได้ขี่วิ่งตามเส้นทางนั้น หมายถึงปัญญาที่มีความฉลาด

เฉยีบแหลม พจิารณาในสิง่ใดเกิดมีความแยบคายและหายสงสยั

ในสิง่นัน้ๆ คนทีข่ีม้่าสแีดงตวัเลก็ๆ ตะโกนว่าจะแข่งนัน้ หมายถงึ

ตัวสังขารการคิดปรุงแต่งในสมมติทั้งหลาย แต่บัดนี้ความคิดใน

สังขารนั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะมาคิดแข่งกับปัญญาอีกแล้ว ดังค�าว่า 

ม้าตวัมฝีีเท้าดี ย่อมว่ิงทิง้ห่างกบัม้าตวัทีไ่ม่มฝีีเท้าดไีปแล้ว นีฉ้นัใด 

ความคิดในทางปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ ย่อมทิ้งความคิดในสังขาร

ไปฉันนั้น

นมิติทีเ่กดิขึน้นัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นความหมาย เป็นอบุายใน

การปฏบิติัให้เกิดความเชือ่มัน่ว่า มชัฌมิาปฏิปทา เรารูแ้ละเข้าใจ

ในมชัฌมิาทางสายกลาง ความเหมาะสม ความพอดใีนการปฏิบตัิ

ของตัวเรา การปฏิบัติต้องรู้จักในจุดยืนของตัวเองให้เหมาะสม 

เหมือนกับการท�าอาหารรบัประทานด้วยตนเอง ต้องรู้จกัในค�าว่า

รสจดื และให้รูจ้กัในค�าว่ารสจดั ถ้ารูจ้กัสองรสนีแ้ล้ว เราก็จะรูวิ้ธี

เพิ่มรสจืดขึ้น และรู้จักการผ่อนรสจัดลง ก็จะเกิดรสของอาหาร

ทีอ่ร่อยพอดกีบัลิน้และธาตขุองตวัเอง นีฉ้นัใด การปฏบัิตเิพ่ือให้
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เป็นไปในแนวทางมัชฌิมาของตัวเอง ก็ต้องรู้จักการปฏิบัติที่

ย่อหย่อนของตัวเอง และรู้จักการปฏิบัติที่ตึงเกินไปของตัวเอง 

ถ้ารู้ในสองอย่างนี้แล้ว มัชฌิมา การปฏิบัติอยู่ในทางสายกลาง

จะหาอุบายมาปฏิบัติไม่ยากเลย ก็ฉันนั้น

ไม่ต้องไปให้ใครๆ ก�าหนดให้เราว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ใน

ทางสายกลางแล้ว ค�าว่าทางสายกลางเป็นความพอดีเฉพาะตัว 

ไม่เท่ากนั เหมอืนรบัประทานอาหาร ความอิม่พอดีของแต่ละคน

จะไม่เท่ากนั คนหนึง่อาจจะอิม่ได้ภายในหนึง่จาน และอีกคนหนึง่

อาจจะอ่ิมสองหรือสามจานก็อาจเป็นได้ นี้ฉันใด การปฏิบัติท่ี

เป็นมัชฌิมาของแต่ละคนก็เป็นในลักษณะฉันนั้น พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้ว่า สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา การปฏิบัติอย่างสบาย

ไม่มอีปุสรรคใดๆ แล้วบรรลธุรรมได้เรว็ สขุาปฏปิทา ทนัธาภิญญา 

การปฏิบตัอิย่างสบาย แต่การบรรลธุรรมช้า ฉะนัน้ การปฏิบัติให้

เป็นไปในมชัฌมิาของตวัเองนัน้ ต้องรูไ้ด้เหน็ได้ด้วยตัวเอง คนอืน่

บอกแทนไม่ได้

เรื่องนิมิตนั้น เกิดจากการท�าสมาธิที่เรียกว่า อุคคหนิมิต 

นิมิตท่ีเกิดขึ้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน เป็นสิ่งที่ให้เกิดความรัก 

เป็นสิง่ท่ีให้เกดิความชัง เหน็เป็นซากผ ีสิง่ทีน่่ากลวั เหน็สิง่สกปรก
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โสโครกน่าขยะแขยง เห็นเป็นบ่อเงินบ่อทองน่าชอบใจ และเป็น

ได้หลายๆ อย่างมากทเีดยีว อกีอย่างหนึง่เมือ่นอนหลบัไป แล้วฝัน

เห็นสิ่งต่างๆ เป็นส่ิงที่น่ารักน่ากลัว สิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ 

ขึ้นอยู่กับนิสัยของคนชอบฝันเป็นอย่างนั้น ชอบฝันเป็นอย่างนี้ 

จึงเรียกว่า สุบินนิมิต จะเป็นอุคคหนิมิตหรือสุบินนิมิตก็ตาม 

จะเป็นคุณเป็นโทษด้วยกันทั้งสองอย่าง ถ้ามีนิมิตเกิดขึ้นแล้ว 

แต่ไม่มีปฏิภาคนิมิตมาเป็นองค์ประกอบแล้ว นิมิตต่างๆ ก็จะ

ไม่มีประโยชน์อะไร หรือหากมีปฏิภาคนิมิตอยู่ แต่ตีความหมาย

ในนิมิตนั้นไม่ถูก ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร และอาจเกิดเป็นโทษได้ 

ถ้าตีความหมายในนมิตินัน้ถกูต้อง กจ็ะเกิดประโยชน์มากทเีดยีว

ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในนิมิตให้ถูกต้อง 

นิมิตนั้นจะเป็นอุบายในทางปัญญาได้เป็นอย่างดี จะมีก�าลังใจ

ปฏิบัติภาวนาได้มากทีเดียว ถ้าปัญญาไม่ดี ไม่มีความฉลาดและ

ขาดเหตุผล ถงึจะมีนมิติเกดิขึน้เป็นในลกัษณะใด เช่น เหน็ร่างกาย

ตัวเองมีแต่สิ่งเปื่อยเน่า มีแต่ความสกปรกโสโครก หรือเป็นร่าง

กระดกูกต็าม เมือ่จติถอนออกจากสมาธแิล้วกเ็ฉยๆ ไม่มีปฏภิาค 

คอืปัญญาพิจารณาอะไรเลย นมิตินัน้กไ็ม่มปีระโยชน์แต่อย่างใด 

จะมีความเข้าใจว่าเราได้อสุภะ หรือเกิดอสุภะแก่ตัวเราแล้ว 
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หาใช่ไม่ นั้นเป็นเพียงนิมิตในภาพอสุภะเท่านั้น อสุภะของจริง 

ต้องรู้เห็นเนื่องด้วยสติปัญญาเท่านั้น จึงท�าให้ใจเกิดนิพพิทา 

มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นที่ใจได้

เมื่อข้าพเจ้าได้ใช้ปัญญาพิจารณาในนิมิตที่เกิดข้ึน ก็

ตคีวามหมายได้ในทนัทว่ีาเป็นเรือ่งอะไร ก็รูว่้าเป็นเร่ืองการปฏบิตัิ

ของตวัเองทัง้หมด จากนัน้มากร็ูว้ธิกีารผ่อนปรนในวธิกีารบงัคบั

ธาตุขันธ์ของตัวเองลง ให้อาหารพอดีกับธาตุขันธ์ที่ต้องการ 

พอทรงตัวอยูไ่ด้ไม่เหนือ่ยจนเกนิไป การเดนิจงกรม การนัง่สมาธิ 

กไ็ม่ต้องบบีร่างกายให้มากนกั แต่สตปัิญญาให้คงเส้นคงวา ไม่ว่า

จะยืน เดนิ นัง่ นอน พกัผ่อนในอริยิาบถต่างๆ มสีตปัิญญาพจิารณา

ในหลักความเป็นจริงต่อเนื่องกันอยู่เสมอ และมีความเข้าใจได้

อย่างชัดเจนว่า การท�าความเพียรในอุบายใดก็ตาม จะต้องมีสติ

ปัญญารอบรู้เป็นหลักยืนตัวอย่างมั่นคง ส่วนอิริยาบถต่างๆ นั้น

เป็นเพียงอุบายประกอบของสติปัญญา เป็นอุบายวิธีคลาย

ความเครียดทางร่างกายเท่านั้น ส่วนความเพียรทางใจ ต้องใช้

สติปัญญาพิจารณาในสัจธรรมตามความเป็นจริงอยู่เสมอ นี้คือ

ความเพียรอย่างแท้จริง

เมือ่ได้วางพืน้ฐานของการปฏบิตัไิว้ดแีล้ว แนวทางปฏบิตัิ
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ก็ตรงต่อมัชฌิมาทางสายกลางเท่าน้ันเอง การท�าความเพียร

ไม่ตึงเครียดดังที่เคยเป็นมา สติปัญญาพิจารณาในสัจธรรมใด 

รู้สึกว่าเกิดความแยบคายภายในใจได้ง่าย จึงมีความมั่นใจใน

ตัวเองขึ้นมาว่า มัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางนั้นอยู่ใน

ตรงนี้เอง และรู้ตัวว่าเราเข้าทางสายกลางได้แล้ว

เมื่อเข้าพรรษามาย่างเข้าเดือนที่ ๓ การปฏิบัติภาวนา

ก็มีความหนักแน่นในอุบายเดิม ผลของการปฏิบัติก็รู ้ว่ามี

ความก้าวหน้าต่อเนื่องกัน เกิดมีก�าลังใจและมีความเชื่อมั่นใน

ตัวเองสูง มีความมั่นใจในตัวเองว่า ถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันอยู่

อย่างนี้ มรรคผลนิพพานก็จะได้จะถึงในชาตินี้อย่างแน่นอน 

ความตัง้ใจทีต่ัง้ไว้เดมิว่าวนัออกพรรษาจะเป็นวนัตดัสินชีข้าดว่า

จะหลุดพ้นหรอืจะตายในวันนั้น ก็เป็นอนัว่าเป็นโมฆะไป เพราะ

มาเข้าใจในมัชฌิมาทางสายกลางของตัวเราแล้ว ถึงจะรู้ว่าเรา

เข้าเส้นทางมชัฌมิาได้แล้ว ความยาวส้ันของเส้นทางทีเ่ราจะต้อง

ถึงในจุดนั้นยังไม่ทราบว่าใกล้ไกลแค่ไหน แต่มีความมั่นใจ

ในตวัเองว่า เหมอืนการเดนิทางไปยงัสถานท่ีเรายงัไม่เคยไป เรา

ต้องดแูผนทีใ่ห้ด ีจ�าเลขหมายของเส้นทางให้แม่นย�า ถึงจะมทีาง

หลายเส้นสวนกันไปมาแยกซ้ายขวาอยู่ก็ตาม แต่เลขหมายของ
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เส้นทางเราจะไม่ให้หลง นัน้คือเส้นทางทีต่รงต่อจดุหมายทีเ่ราจะ

ต้องถงึ นีฉ้นัใด ผูป้ฏบิตั ิเมือ่รูแ้นวทางของมชัฌมิาทางสายกลาง

ของตัวเองได้ชัดเจนแล้ว จะไม่มีการหลงทางให้เกิดความล่าช้า

แต่อย่างใด ไม่มีการสุ่มเดาในการปฏิบัติแต่อย่างใด

จะเรียกว่า มคฺคา มคฺคญาณ ก็เป็นอันถูกต้องแล้ว นั้นคือ

รูจั้กการปฏิบตัทิีถู่กต้องตรงต่อมรรคผลนิพพานได้แล้ว จะถึงเร็ว

หรือช้านั้นขึ้นอยู่กับเราผู้ปฏิบัติเท่านั้นเอง เหมือนกับการขับรถ

ที่เข้าทางตรงได้แล้ว จะสปีดขับเร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับรถหรือ

ผู้ขับรถเท่านั้น ถ้ารถดี คนขับดี ก็ถึงเร็ว ถ้ารถไม่ดี คนขับไม่ดี 

กจ็ะถงึช้า ข้อส�าคญัขออย่าให้รถตายกลางทางกแ็ล้วกนั นีฉ้นัใด 

ถึงจะเข้าเส้นทางปฏิบัติเป็นมัชฌิมาได้แล้ว แต่นิสัยจะเป็น

ตวัก�าหนด เช่นนสิยัเป็นขิปปาภญิญา หรือนสิยัเป็นทนัธาภิญญา 

จะเป็นตัวก�าหนด เรียกว่า ปฏิปทา ๔

๑) สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ปฏิบตัมีิความสะดวกสบาย 

บรรลุธรรมได้เร็ว

๒) สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิบัติธรรมมีความสะดวก

สบาย แต่บรรลุธรรมได้ช้า

๓) ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ปฏบิติัธรรมมคีวามล�าบาก

๑๖๑
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ยากเข็ญ แต่บรรลุธรรมได้เร็ว

๔) ทกุขาปฏปิทา ทนัธาภิญญา ปฏิบตัธิรรมมคีวามล�าบาก

แสนสาหัสสากรรจ์ แต่การบรรลุธรรมได้ช้า นี้เราจะอยู่ในนิสัย

ประเภทไหนนั้นไม่ส�าคัญ ขอให้เราได้พ้นจาก ๓ ภพในชาตินี้ก็

ดีแล้ว

ก่อนออกพรรษา ๗ วัน พยายามเร่งท�าความเพียรดูซิ 

จะผ่านไปได้ไหม ถ้าผ่านไปได้ก็เป็นอันว่าเรามีความโชคดีไป 

ถ้าผ่านไม่ได้กไ็ม่เป็นไร ในทีส่ดุกไ็ม่ผ่านจรงิๆ กเ็ป็นอนัว่าอนิทรีย์

เรายังอ่อน ผลไม้เพิ่งเกิด จะบีบบังคับให้สุกในช่วงเวลา ๓ เดือน

ไม่ได้ ก็ต้องคอยในวันข้างหน้า จะต้องได้กินผลไม้ที่สุกหวาน

อย่างแน่นอน นีเ่รากต้็องบ�าเพญ็ให้อินทรย์ีให้แก่กล้าให้ต่อเนือ่ง 

ส�ารวมกาย วาจา ใจ อยู่เสมอ การภาวนาปฏิบัติจะต้องยืนหยัด

อยู่ในความเข้มแข็ง จะไม่ยอมเป็นทาสให้ความเกียจคร้าน

เข้ามาหลอกใจได้เลย จะอยู่ในที่ไหน จะต้องฝึกใจเอาไว้ อย่า

ประมาทในชีวิต ไม่รู้ว่ามัจจุมารคือความตายจะมาตัดรอนใน

มรรคผลนิพพานเราเมื่อไร ในเมื่อ มัจจุมารยังให้โอกาสเรา เราก็

ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ในชีวิตนี้

๑๖๒



ออกพรรษำแล้วไปธุดงค์

เมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ชักชวนเพื่อนได้องค์หน่ึง ชื่อ

ครบูาค�าปุน่ ทีบ่วชในปีเดียวกัน เพือ่ออกธดุงค์ไปในทีต่่างๆ กไ็ด้

ไปปรึกษาครูอาจารย์ผู้ที่ท่านเคยออกธุดงค์มาก่อนแล้ว ท่านก็

ให้ค�าแนะน�าในวิธีออกไปอยู่ป่าในเขตท่ีกันดาร อาหารการฉัน

ในการไปจะไม่มอีาหารตามทีเ่ราต้องการ ชาวบ้านเขากนิอย่างไร 

เราก็ต้องฉันอย่างนัน้ ฝึกตวัเป็นผูเ้ลีย้งง่าย อย่าให้เกิดความกังวล

ในเรื่องอาหาร การหลับนอนไม่มีความสบายเลย ไปในหมู่บ้าน

ที่เขาไม่เคยท�าบุญ เพียงได้ข้าวเปล่าก็ต้องฉันเพียงข้าวเปล่า

เท่านั้น ในบางหมู่บ้านเขาจะมาท�าแคร่ให้ อาจจะมีเสื่อมีหมอน

ให้บ้าง บางหมูบ้่านก็ต้องนอนตามพ้ืนดนิ ต้องรกัษาตวัอย่างหนึง่

นัน้คอือาการไข้ป่ามาลาเรยี เมือ่ไข้แล้วจะไม่มยีารกัษา ต้องศกึษา
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ยาสมนุไพรอยูใ่นป่าเอาไว้ เพือ่จะได้น�ามารกัษาตวัในเวลาไม่สบาย 

ไปพกันอนอยู่ท่ีไหนให้ไหว้พระแผ่เมตตาให้แก่ภมูเิจ้าที ่อย่าให้มี

ไสยศาสตร์เวทมนตร์ไปบ่นสาธยายใดๆ

ผู้ไปธุดงค์ต้องเชื่อกรรม ถ้าเราไม่เคยท�ากรรมชั่วเอาไว้

ในชาติก่อน จะไม่มศีตัรทู�าอะไรแก่เราได้ หรอืเราเคยสร้างกรรม

ที่ไม่ดีเอาไว้ในครั้งก่อน กรรมนั้นจะตามสนองเรา ก็ยอมรับผล

ของกรรมนั้น ข้อส�าคัญต้องเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้า เชื่อใน

คุณของพระธรรม เชื่อในคุณของพระอริยสงฆ์อย่างหนักแน่น

ทเีดยีว อกีประการหนึง่ เราต้องเป็นผูป้รารภความเพียรอยูเ่สมอ 

การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความส�าคัญเป็นอย่างมากทีเดียว 

ถ้าเป็นผู้ต้ังอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในธรรมดีแล้ว จะไม่มีภัยอันตราย

เกิดขึ้น ดังภาษิตว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ผู้ประพฤติธรรม

ปฏิบัติธรรม พระธรรมย่อมตามรักษาไม่ให้ตกไปในทางที่ช่ัว 

จะเป็นผู้เจริญในธรรมตลอดไป

เมื่อได้ศึกษาในวิธีการออกธุดงค์จากครูอาจารย์มี

ความเข้าใจดีแล้ว ทั้งสององค์ก็ได้ลาครูอาจารย์ออกเดินทางไป

ธุดงค์ต่อไป ในชีวิตเราไม่เคยออกธุดงค์มาก่อน สัมภาระบริขาร

เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นประจ�าวนักเ็กบ็ใส่ย่ามเกบ็ใส่บาตรเตม็พอดี 
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ในขณะที่ออกเดินใหม่ๆ การแบกกลด สะพายบาตร สะพาย

กระติกน�้าเย็น ก็ไม่หนักเท่าไรนัก เมื่อเดินทางไปนานๆ บริขาร

ต่างๆ เหมือนกับหนักเอาการเลยทีเดียว ไปพักนอนอยู่ในป่า

ห่างหมู่บ้านพอประมาณ พอจะไปบิณฑบาต ถึงบางบ้านที่เขา

เคยรู้จักพระธุดงค์อยู่บ้างก็พอได้อาหารได้ฉันอยู่บ้าง บางบ้าน

เขาไม่รู้ก็ใส่แต่ข้าวเปล่ากฉ็นัข้าวเปล่าไป บางบ้านกใ็ห้กล้วยบ้าง 

แหม! กล้วยสกุลกูเดยีวมคีณุค่ามากทเีดยีว การจะพรรณนาเรือ่ง

ความไม่สะดวกในการออกธดุงค์ให้ฟังนัน้เป็นเรือ่งทีย่ดืยาวมาก 

จะหาความสะดวกสบายในความเป็นอยู่นั้นไม่มีเลย แต่ก็มี

ความพอใจในการไป ถือว่าเราได้ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของ

พระอริยเจ้าทั้งหลายแล้ว



๑๖๖
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ในคนืหนึง่ นมิติเหน็คนเป็นจ�านวนมากมายหลายล้านคน 

มีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เฒ่า แก่ ปานกลาง หนุ่มสาว และเด็กเกาะกัน

เป็นหมู่ๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน ผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายพากัน

เต้นร�าขบัร้องด้วยวธีิต่างๆ อย่าเมามนั ลกัษณะอาการของทกุๆ คน

อยูใ่นความมึนเมาด้วยกันท้ังน้ัน คนทัง้หลายน้ันไม่มคีวามละอาย

ต่อกันและกันแต่อย่างใด มีผู้ชายกอดจูบหญิง มีทั้งผู้หญิงกอด

จูบชาย กอดคอกันเต้นร�า เกาะเกี่ยวกันเป็นหมู่ๆ อยู่นั้น พวก

หนุม่สาวกพ็ากนักอดจบูกันไป เต้นร�าขบัร้องกันไปตามหนุม่สาว 

พากันมั่วสุมกันในทางโลกีย์ เหมือนคนไม่มีสติละอายต่อกันแต่

อย่างใด ไม่รูว่้าผวัใครเมยีใคร ลกูใครหลานใคร ในกิรยิาทีท่�าต่อกนั

เหมือนกับสัตว์ดิรัจฉาน ชายแก่ๆ จนหัวขาวจวนจะเข้าโลงเผา
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อยูแ่ล้วกย็ังมาเตน้ร�าขบัร้องเกาะเกี่ยวกันกบัหญิงสาว หญิงสาว

กม็คีวามพอใจยินดเีกาะเกีย่วกบัชายแก่เหล่าน้ี อายหุ่างกนัรุน่ลกู 

หลาน เหลน ทุกคนอยู่ในอาการความมึนเมาด้วยกันทั้งนั้น 

พวกขีเ้หล้าเมายากฆ่็ากนัตกีนัด้วยอาวธุต่างๆ มทีัง้หวัแตก ขาหัก 

ล้มตายกันไปเป็นจ�านวนมาก

ในขณะนั้นก็มีเสียงประกาศว่า ถ้าใครต้องการไปสู่

พระบรมสุข สถานที่สิ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ไม่ต้องกลับมาเกิด

ในโลกมนษุย์อกี จงพากนัไปตามเส้นทางสายนี ้เมือ่ข้าพเจ้ามอง

ไปดูก็เห็นเส้นทางสายใหญ่เท่ากันกับทางรถยนต์ ปากทางที่มี

เสียงประกาศอยู่นั้นมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่เรียกว่าประตูโขง 

และมป้ีายตดิอยูต่รงกลางประต ูอ่านได้ชดัเจนทเีดียว มข้ีอความ

เขยีนบอกว่า ใครมคีวามต้องการพ้นจากทุกข์เพ่ือพบกับสขุนิรนัดร์ 

จงพากันไปตามเส้นทางสายนี้ และเสียงก็ประกาศต่อเนื่องกัน 

บางคนก็ยืนอ่านป้ายแล้วก็เดินหนีไป ไม่มีความสนใจกับเสียง

ประกาศนั้นเลย บางคนก็เดินไปตามเส้นทางนั้นได้ ๒-๓ วา 

แล้วหันหน้ากลับมาดูหมู่ที่ก�าลังขับร้องเต้นร�า แล้วก็วิ่งกลับมา

เต้นร�าขบัร้องกบัหมูต่่อไป บางคนก็เดนิตามทางนัน้ไปได้ประมาณ 

๑๐-๒๐ วา แล้วเหลยีวหน้ากลับมาดเูพือ่นๆ เล่นกันอย่างสนกุสนาน 
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ก็รีบว่ิงกลับคืนมาเล่นกับหมู่อีกต่อไป เหมือนไม่มีใครๆ สนใจ

อยากจะไปสู่พระบรมสุขอันเป็นสถานที่พ้นจากทุกข์นี้เลย ฟัง

เสียงประกาศแล้วก็เฉยๆ ไม่ให้ความสนใจอะไร หลายคนเป็น

จ�านวนมากเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงประกาศนี้เลย เหมือนกับ

เป็นงานมหรสพโลก มีทัง้เสยีงป่ีเสยีงกลอง มีเสยีงดงักกึก้องสนัน่

หวั่นไหวไปทั่วโลกทีเดียว
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อยำกไปให้พ้นทุกข์ในขณะนี้
ทีเดียว

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงประกาศนี้แล้ว และได้อ่านป้ายที่

ประตูที่เขียนเอาไว้ เกิดมีก�าลังใจอยากจะไปตามเส้นทางนี้เป็น

อย่างมาก แต่กไ็ม่มีช่องทางทีจ่ะผ่านฝงูชนนีไ้ปได้ จากนัน้ข้าพเจ้า

จึงหาวธิเีดนิอ้อมในฝงูชนนัน้ไปในทางด้านทศิตะวนัออก แล้วเดนิ

โค้งเข้ามาหาเส้นทางเดมิ เมือ่เดนิมาถงึเส้นทางแล้วกห็าช่องทาง

ที่จะข้ึนไปสู่ถนนใหญ่ แล้วมองไปเห็นช่องทางเล็กๆ เส้นหนึ่ง 

เป็นช่องทางทีเ่ดนิไปได้เพยีงคนเดยีว เมือ่มองดเูส้นทางนัน้อยูก่็

เหน็รอยคนเดนิไปก่อนแล้ว มทีัง้รอยเก่าและรอยใหม่ แต่ไม่รู้ว่า

เป็นรอยเท้าของใคร
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ในขณะนั้นก็มีเสียงประกาศบอกมาว่า นี่คือเส้นทางท่ี

พระอาจารย์มั่นได้พาหมู่คณะเดินทางไปก่อนแล้ว ท่านจงเดิน

ตามเส้นทางนี้ไปเถิด ข้าพเจ้าได้ยินเสียงประกาศนั้นแล้วก็มี

ความตั้งใจเป็นอย่างย่ิงว่าจะเดินตามเส้นทางน้ีไป จากนั้นก็รีบ

เดนิตามทางนีไ้ปด้วยความต้ังใจเพือ่จะให้ถึงทางเส้นใหญ่ทีม่อียู่

ข้างหน้า เพราะทางใหญ่นั้นยกคันสูงประมาณ ๘ เมตร มีไม้ไผ่

ขนาดใหญ่เกิดหนาแน่นตามไหล่ทาง เมื่อเดินขึ้นไปได้ประมาณ 

๒ เมตร ปรากฏว่าดินที่เหยียบขึ้นไปนั้นอ่อนยุ่ยไปหมด เหยียบ

ในทีต่รงไหน ดนิกไ็ด้พงัไปในท่ีแห่งนัน้ มอืก็ก�าต้นไผ่เหนีย่วรัง้ไว้

อย่างแนบแน่น ใช้เท้ายนักอไผ่อกีกอหนึง่เอาไว้ แต่กอไผ่ท่ีถกูยนั

ก็ได้โค่นล้มลงไป ด้วยก�าลังเท้ายันกอไผ่อีกก็โค่นลงอีก ต้องใช้

ความพยายามอย่างเตม็ที ่ในทีส่ดุกข็ึน้ไปถงึเส้นทางใหญ่ได้ตาม

ความต้ังใจ เมือ่มองลงไปในเส้นทางท่ีขึน้มา เหน็กอไผ่ขนาดใหญ่

โค่นลงไปหลายกอ และยังเห็นกอไผ่เก่าๆ โค่นลงไปเป็นจ�านวน

มากทีเดียว จึงได้รู้ว่าครูอาจารย์ที่ไปก่อนเราท่านก็ใช้เท้ายัน

กอไผ่นี้โค่นล้มลงไปเหมือนกัน

จากนั้นก็ได้มองไปดูปากทางท่ีมีฝูงชนแออัดกันอยู่เป็น

จ�านวนมาก ข้าพเจ้ากใ็ช้มอืกวกัเรียกเพือ่ให้เขาเดนิทางมากบัเรา 

๑๗๒
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บางคนกเ็ดนิทางมาไม่กีว่าแล้วหนัหน้าไปดบูรรดาเพือ่นๆ ทีก่�าลงั

เต้นร�าขบัร้องกนัอยูอ่ย่างสนกุสนาน ก็รบีวิง่กลับคนืไปเต้นร�ากบั

เพื่อนฝูงต่อไป แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจจะตามข้าพเจ้า

มาเลย กป็ล่อยตามเรือ่งของเขาไป ไฉนเราจะมาคอยเขาให้เสยีเวลา 

แต่บางคนกป็ระนมมอืแสดงความยนิดต่ีอข้าพเจ้าอยูบ้่าง แต่กย็งั

ไม่พร้อมที่จะมากับข้าพเจ้าในขณะนี้ ขณะนี้เราจะออกเดินทาง

ไปให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์เท่านั้น เมื่อเริ่มก้าวขาออกไป 

จิตก็ได้ถอนออกมาจากสมาธิในขณะนั้น



พจิำรณำดูเรือ่งนมิติทีเ่กดิขึน้

ในช่วงที่จิตได้ถอนออกจากสมาธิแล้ว ได้พิจารณาดูใน

เหตุการณ์ในนมิติทีเ่กดิขึน้ ได้ความว่าโลกมนษุย์นีมี้ความเป็นอยู่

อย่างนีม้าแต่กาลไหนๆ ทกุคนต้องมคีวามหลงใหลซ่ึงกันและกนั 

มีความผูกพันกันด้วยความรัก ความใคร่ ในกามคุณ มีรูป เสียง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ หลงในความสขุของโลกย์ี จงึยากทีจ่ะออกหนี

จากโลกนี้ไปได้ ในโลกนี้ก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไป ไม่มีที่

สิ้นสุดลงได้ จะมองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วว่าเป็นสิ่งที่ดี 

เหน็สดี�าว่าเป็นสขีาว เหน็ผดิเป็นถกูตลอดไป แม้ตวัเราเองก็เคย

ได้อยู่ในโลกนี้มาแล้ว

จากน้ีไปเราจะไม่หลงใหลปล่อยใจให้เป็นไปในลักษณะ

อย่างนีอ้กี ใครมคีวามเข้าใจว่าโลกนีเ้ป็นสถานทีน่่าอยูอ่าศยั กใ็ห้
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เขาอยู่กันต่อไป จะให้คนทั้งหลายในโลกนีไ้ดรู้้เห็นทกุข ์โทษ ภยั 

ในโลกนี้พร้อมกันนั้น เป็นไปไม่ได้เลย ใครมีสติปัญญาที่ดี 

มีความฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงของโลกนี้ได้อย่างฉับไว 

ไม่มีสิ่งใดๆ มาปิดบัง ดังค�าว่า นตฺถิ โลเก รโหนาม ความลี้ลับ

ปิดบังในโลกนี้ จะไม่มีปิดกั้นสติปัญญาได้เลย ทุกอย่างจะต้อง

ถกูเปิดเผยความจรงิเนือ่งด้วยสตปัิญญานีท้ัง้หมด จึงรูเ้หน็โลกนี้

ได้อย่างชัดเจนว่าความเป็นมาของโลกเป็นอย่างนี้ ความเป็นอยู่

ของโลกมีความเป็นอยู่อย่างนี้ ความเป็นไปของโลกก็จะเป็นอยู่

เหมือนในยุคปัจจุบันนี้ต่อไป ใครได้มาเกิดในโลกนี้ก็จะต้องเป็น

อย่างนี้ และมาพบเห็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติไป ใครจะลอยตาม

กระแสของโลก หรือใครจะทวนกระแสของโลกนี้ไปได้ ก็ขึ้นอยู่

กับสติปัญญาและความสามารถแต่ละบุคคล ถ้าผู้มีสติปัญญาที่

ดีก็ผ่านโลกนี้ไปได้ ถ้ามีปัญญาในระดับกลางก็พอทรงตัวอยู่ได้ 

ถ้าผู้มีปัญญาทรามก็จะหลงระเริงลอยตามกระแสโลกนี้ต่อไป

จึงใช้สติปัญญาสอนตวัเองว่านีเ่รามคีวามยนิดอียูใ่นโลกนี้

อยูห่รอื เราเกดิมาได้วตัถสุมบตัขิองโลกนีม้อีะไรบ้าง และความสขุ

ของโลกที่แท้จริงมีอยู่ทีไ่หน ความเข้าใจว่ากามคณุเป็นความสขุ

หาใช่ไม่ เพราะกามคณุเป็นเหตใุห้เกดิความทกุข์โดยตรง กามคณุ
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เปรียบเหมือนกับน�้าตาลเคลือบยาพิษ เมื่อติดลิ้นในครั้งแรก

เหมือนมีรสหวาน เมื่อน�้าตาลหมดความหวานไปแล้ว ยาพิษจะ

ให้ผลในทนัท ีนีฉ้นัใด ความเข้าใจผดิในกามคุณกฉ็นันัน้ กามคณุ

เปรียบเหมือนเหยื่อหุ้มเบ็ด ปลาตาบอดมากลืนเมื่อไร เบ็ดก็จะ

เกาะติดปากดิ้นไม่หลุด ทั้งเจ็บปวดปากตัวเองและตายอยู่กับ

เบ็ดนั้น นี้ฉันใด ใจที่หลงอยู่กับกามคุณก็เป็นในลักษณะฉันนั้น 

จะไม่มีวันผ่อนคลายความทุกข์ที่ใจยังผูกพันอยู่กับกามคุณนี้แต่

อย่างใด

นีเ่ราผูห้น่ึงเคยมคีวามผกูพนัในกามคณุมาแล้ว ในอดตีชาติ

เราก็เคยผูกพันกับกามคุณนี้มา ในชาติปัจจุบันก็เหมือนกันกับ

ชาตใินอดีตทีผ่่านมา ในชาตอินาคตเม่ือไปเกดิใหม่ กามคณุกจ็ะ

เหมือนชาติปัจจุบัน ในคืนนั้นจึงจ�าเป็นต้องใช้ปัญญาอบรมใจ

สอนใจอยูต่ลอดทัง้คนื เพ่ือให้ใจได้รู้เหน็ทกุข์ โทษ ภัย ท่ีเกดิจาก

กามคุณให้มากทีเดียว เพื่อเป็นอุบายป้องกันความหลงใหล

งมงายเข้าใจผิดในกามคุณให้หมดไป อาศัยนิมิตในคืนนี้มาเป็น

อุบาย ใช้ความเปรียบเทียบในความเป็นอยู่ของโลกนี้ ใจจึงมี

ความกระจ่างเข้าใจในความเป็นอยู่ของโลกนี้ได้เป็นอย่างดี มี

จุดไหนบ้างทีค่นเราติดพนัอยู่กบัโลกนี ้มีจุดใหญ่ๆ ทีม่คีวามพอใจ
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ยินดีอยู่ในกามคุณเท่านั้น ความยึดมั่นถือมั่นก็ยึดอยู่ในกามคุณ 

คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างเหนียวแน่นทีเดียว

ใจมีความเกี่ยวพันอย่างเหนียวแน่น ยากที่จะแก้ไขได้ 

แต่กไ็ม่เหลอืวสิยั ถ้าหากมสีตปัิญญาทีด่ ีมอีบุายสอนใจอยู่บ่อยๆ 

ใจก็จะค่อยรู้เห็นตามปัญญาน้ีอย่างมีเหตุผล ใจมีความมืดมน

หลงอยู่ในสิ่งใด ปัญญาต้องเข้าไปแก้ ใช้การพิจารณาอยู่เสมอ 

ใจก็จะรับรู้เห็นจริงตามปัญญานี้ไปเรื่อยๆ ในวันหนึ่งใจก็จะ

รู้เห็นตามปัญญาได้อย่างชัดเจน ใจก็จะรู้เห็นทุกข์ โทษ ภัย ใน

ความหลงผิดได้อย่างเปิดเผย เมื่อใจรู้เห็นตามปัญญาอย่างนี้ 

ใจก็จะละวางจากความเห็นผิดเอง นี้จึงเรียกว่าปัญญาอบรมใจ 

สอนใจ ไม่ให้เกิดความหลงอีกต่อไป



ออกธุดงค์ไปในที่อื่นๆ

จากนั้นก็ได้ออกธุดงค์ในที่แห่งอื่นไปเรื่อยๆ จนถึงบ้าน

โคกตังแคน เข้าเขตอ�าเภอสุวรรณคูหา ที่นี่เป็นสถานท่ีหลวงปู่

มหาบุญมีเคยจ�าพรรษามาแล้ว ๑ ปี มีกุฏิมุงด้วยหญ้าคาเป็น

กระต๊อบอยู่หลายหลงั จงึได้หยดุพกัภาวนาปฏบิตัิอยู่ในทีแ่หง่นี้ 

เมือ่ปฏบิตัมิาได้ประมาณ ๑๐ วนักเ็กดิมนีมิติขึน้มาอกี ในคนืนัน้ 

เมือ่ท�าสมาธจิติมคีวามสงบได้ท่ีแล้วกเ็กดิเป็นนมิติข้ึนมา ปรากฏ

เห็นจักรคันหนึ่งมีการเย็บผ้าได้เอง ไม่มีคนอยู่ในที่นั้น เห็นผ้าที่

เย็บเสร็จแล้วไหลออกมาเป็นตัวๆ กองกันอยู่เป็นจ�านวนมาก 

อยากเห็นผ้าออกมาเป็นชุดอะไร ผ้าก็จะไหลออกมาตามที่เรา

อยากจะเห็น

จากน้ันจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา ปรากฏว่าจิตเป็น
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ลักษณะหวิวๆ เกิดขึ้น มีความคิดความรู้ในแง่ต่างๆ ไม่ทราบว่า

เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ไม่ว่าความรู้ในทางโลกและความรู้ในทาง

ธรรม จะรู้ขึน้พิสดารอย่างกว้างขวาง เหมอืนกับว่าใครจะมาถาม

ในเรื่องอะไรและปัญหาอะไร จะตอบได้ทั้งหมด ไม่ว่าปัญหาใน

ทางโลกและปัญหาในทางธรรม ไม่มีปัญหาใดจะตอบไม่ได้ จากน้ัน

กไ็ปบงัคบัให้ครบูาค�าปุน่ทีไ่ปด้วยกนัถามปัญหา เมือ่ถามปัญหา

เพียงนิดเดียวก็ตอบปัญหานั้นไปอย่างยืดยาว จนเพื่อนเกิด

ความร�าคาญ เมื่อฉันอาหารเสร็จ เพื่อนก็หลบหนีเข้าป่าไปเสีย 

ความอยากพดูธรรมให้ใครๆ ฟัง และอยากตอบปัญหาทีค่นถาม 

ก็มีความรู้ไหลเอื่อยอยู่ในใจตลอดเวลา จนภาวนาปฏิบัติไม่ได้

เลย แต่ละวนัต้องเดนิรอบวัดเพือ่หาคนมาถามปัญหาและหาคน

มาฟังธรรม

ในวันหนึ่งมีโยมเอาน�้าอ้อยสดมาถวาย ๑ ขวด เมื่อฉัน

เสร็จแล้วเขาจะลากลับบ้าน จับแขนเขาเอาไว้แล้วบอกว่า เดี๋ยว

ฟังธรรมก่อน โยมก็นั่งฟังแสดงธรรมอยู่ประมาณ ๒ ชั่วโมง จน

เวลาค�่ามืด โยมพูดว่า ครูบา ผมจะรีบกลับบ้าน ขณะนี้ควายกับ

ลูกคอยผมอยู่กระต๊อบ บ้านอยู่ไกล กระผมขอลาก่อน ไม่ทราบ

ว่าธรรมะทีน่�ามาอธิบายนัน้เกิดจากอะไร ค�าพดูนัน้ไหลเป็นเรือ่ง
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ราวตดิต่อกนั จากวันนัน้มา โยมไม่เอาน�า้อ้อยสดมาถวายอกีเลย 

คงจะเข็ดหลาบต่อพระบ้าน�้าลายนี้ไปอีกนาน

จากนัน้มาถงึวันพระ ๘ ค�า่ มีโยมตามมาส่งอาหารประมาณ 

๑๐ กว่าคน เมื่อฉันเสร็จแล้ว มีโยมคนหนึ่งพูดขึ้นว่า ครูบา 

หมูก่ระผมไม่ได้ฟังเทศน์จากครบูาอาจารย์มานานแล้ว หมูก่ระผม

จึงขออาราธนานิมนต์ท่านครูบาเทศน์ให้หมู่กระผมฟังด้วย 

พอได้ยินว่าโยมอยากฟังเทศน์เท่าน้ัน ธรรมะที่มีอยู่ก็ไหลเอื่อย

ออกมารบัทนัทว่ีา ในวนันีเ้ราจะได้เทศน์อย่างเตม็ท่ีแล้ว ในขณะน้ัน

คดิว่าครบูาท่ีเป็นหวัหน้าต้องบอกให้เราเทศน์แน่ ก�าลงัเตรยีมตัว

ทีจ่ะบรรยายธรรมะอยูน่ัน้ ครบูาผูเ้ป็นหวัหน้าได้พดูขึน้ว่า พ่อออก 

แม่ออก อาตมาทัง้สองเป็นพระบวชใหม่ เทศน์ยงัไม่เป็น ขออภยั

ด้วยนะที่อยากฟังเทศน์ พอได้ยินเท่านั้นแหละ อยากตะโกนขึ้น

ว่า ผมนีแ้หละเป็นผูเ้ทศน์เป็น อยากพูดว่าอย่างนัน้ แต่อดใจไว้ได้

เพราะหัวหน้าได้พูดอย่างนั้นแล้ว แต่ธรรมะอยากออกมาแสดง 

เต้นอยู่ในใจขณะนั้น ตึกตักๆ อยากเทศน์มากทีเดียว

เมื่อโยมกลับบ้านไปแล้ว จึงท�าใจดีๆ พูดกับหัวหน้าว่า 

ครบูา เมือ่กีน้ี้ท�าไมจงึไม่เทศน์ให้โยมฟังด้วย ท่านพูดว่า ผมเทศน์

ไม่เป็น พูดสวนไปว่า ถ้าเทศน์ไม่เป็น ท�าไมจึงไม่บอกให้ผมเป็น



ออกธุดงค์ไปในที่อื่นๆ

ผู้เทศน์แทนละ ท่านจึงนึกได้ว่า อ้อ ผมลืมอย่างสนิทเลย กรรม

อะไรมาปิดบงักไ็ม่รู้ วนัพระหน้าจะได้เทศน์แน่นอน นบัแต่วนันัน้

ไปถึงวันพระหน้านานถึง ๗ วันเลยทีเดียว ก็นึกในใจว่าจะถึง

วันพระอีกนานเท่าไหร่ พอดีมาถึงวันพระ ๑๕ ค�่า พอดีใน

วันพระใหญ่นี้มีโยมไปวัดมากเป็นพิเศษ เมื่อฉันเสร็จแล้ว ครูบา

ก็ถามโยมทันทีว่า พ่อออก แม่ออก วันนี้อยากฟังเทศน์ไหม 

ทุกคนตอบรับว่าอยาก อยากฟังข้าน้อย วันนี้ให้ครูบาทูลเทศน์

ให้ฟังนะ ได้ฟังว่าให้ครูบาทูลเทศน์เท่านั้น ใจตอบรับในทันที

จากนัน้กเ็ริม่พธิอีาราธนาธรรม ใช้หวัข้อในการแสดงธรรม

ว่า กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา แล้วก็ขยายความออกไปอย่าง

พิสดารกว้างขวาง ไม่รู้ว่าตัวเองได้พูดได้อย่างไร เทศน์ประมาณ 

๑ ชั่วโมงจึงหยุดลง จากนั้นโยมผู้ชายหลายคนก็พากันคลานเข้า

มาหา แล้วจบัเอาฝ่าเท้าของข้าพเจ้ายกใส่หัว แล้วพูดว่า กระผมเคย

ได้ฟังเทศน์ครบูาอาจารย์มาแล้วหลายองค์ แต่ละองค์แสดงธรรม

ไม่ดอีย่างนีเ้ลย นีค้รบูาเพิง่บวชเพยีง ๑ พรรษา ยงัแสดงธรรมได้ดี

ถึงขนาดนี้ เมื่อครูบาบวชต่อไปอีกหลายปี คงจะแสดงธรรมไม่มี

ใครเทียบได้เลย ทุกคนยอมรับว่าครูบาทูลได้แสดงดีมาก ครูบา

ทีไ่ปด้วยกนักย็อมรบัว่าเทศน์ได้ดมีาก ไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์

๑๘๑
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องค์ไหนเทศน์เรื่อง กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา ได้ดีถึงขนาดนี้

จากนัน้กไ็ด้เลกิรากนัไป ในขณะทีข้่าพเจ้าเทศน์นัน้ ธรรมะ

ไหลออกมาได้อย่างไร คิดว่าธรรมะที่เทศน์ไปแล้วจะหมดไป 

ทีไ่หนได้ธรรมะหมวดอืน่เกิดมาทดแทน ยิง่มากกว่าเก่าไปเสยีอกี 

เร่ืองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ก็รู้ตัวอยู่ว่าพระใหม่ไม่ควร

แสดงตวัออกมาอย่างนี ้แต่กอ็ดใจไม่ได้ มแีต่อยากเทศน์ให้คนฟัง 

อยากตอบปัญหาที่คนถาม ย่ิงมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่รู้ว่าจะ

ท�าอย่างไรกับตัวเอง 

ในวนัหนึง่ได้เข้าไปในห้องส้วม หลมุส้วมนัน้ขุดลกึประมาณ 

๑ เมตร มกีระดานเหยยีบข้างละ ๑ แผ่น ในขณะท่ีนัง่ถ่ายอยู่นัน้ 

ได้มองลงไปในหลมุส้วม เหน็หนอนเป็นจ�านวนมากพากนัแย่งชงิ

กนักนิคถูอยูน่ัน้ ใช้ปัญญาพจิารณาในหมูห่นอนนัน้ว่า หมูห่นอน

ทัง้หลายมคีวามพอใจในสิง่บดูเน่า ตดิใจในสิง่สกปรก คิดว่าเป็น

สิง่ท่ีดีมคุีณค่า อยูก่นิกนัทัง้วันทัง้คนื นีค้อืหมู่หนอนทีล่มืตวั เหน็

ของชัว่ว่าเป็นของด ีเหน็ของเหมน็ว่าเป็นของหอม จงึได้น้อมเอา

เรือ่งของหนอนเข้ามาเปรยีบเทยีบกบัตวัเองว่า เรากม็คีวามลมืตวั

ไปว่าเป็นผู้มีความสามารถแสดงธรรมได้ มีความสามารถแก้

ปัญหาได้ทุกประเด็น เกิดความลืมตัวไปว่าตัวเองเก่งกว่าใครๆ 
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ความรู้ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับหนอนที่หลงผิด 

กินมูตรคูถเป็นอาหารนั่นเอง

ในขณะนัน้ก�าลงันัง่ถ่าย ใช้ปัญญาพจิารณาไปด้วย ในขณะ

พิจารณาเรื่องหนอนกินคูถอยู่ และน้อมหนอนเข้ามาหาตัวเอง 

เหมอืนจติเกดิอาการวบูวาบสงบลง ความรูท้ั้งหมด ความสามารถ

ตอบปัญหาได้หายไปเป็นปลิดท้ิงทีเดียว จะนึกหาความรู้ที่เคย

เป็นมาไม่ได้เลย นี้เป็นวิธีแก้ปัญหาของตัวเอง ถ้าไม่ได้หนอนมา

เป็นครูอาจารย์แล้วก็คงจะเป็นบ้าน�้าลายไปอีกนานทีเดียว

ฉะนั้น อุบายปัญญาที่จ�าน�ามาแก้ไขปัญหาตัวเองจึงมีอยู่

ทุกสถานที่ แต่เราจะมีความรอบรู้ฉลาดเอาปัญญามาแก้ปัญหา

แก่ตวัเองได้แค่ไหน การใช้ปัญญาไม่จ�าเป็นต้องมพิีธีรีตอง จะต้อง

เดนิจงกรมอย่างนัน้ ต้องน่ังสมาธอิย่างน้ี การใช้ปัญญาพจิารณา

ไม่จ�าเป็นต้องมรีปูแบบในพธิ ีอยูใ่นทีอ่ย่างไรกใ็ช้ปัญญาพจิารณา

ได้ทุกกาลเวลา ฉะนั้น การแก้ปัญหาต้องรู้จักต้นเหตุ จึงจะใช้

อบุายปัญญาหกัล้างแก้ปัญหาให้ถกูจดุได้ ปัญหาน้ันก็จะหลดุออก

จากใจได้ง่ายทเีดยีว ไม่ว่าปัญหานัน้จะเป็นทางโลกหรอืทางธรรม 

จะน�ามาพิจารณาให้เกิดความแยบคายในทุกครั้งไป
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เม่ือออกจากบ้านโคกตังแคน ก็ได้ออกธุดงค์ไปเรื่อยๆ 

จนถึงเวลาเข้าพรรษา ปีนี้ไปจ�าพรรษาอยู่ท่ียอดทอน อ�าเภอ

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีพระเณรอยู่ร่วมกัน ๑๐ รูป 

ที่แห่งนี้เป็นป่าใหญ่ มีสัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด เช่น เสือ วัวป่า 

หมปู่า เก้ง กวาง และสตัว์อย่างอ่ืนอีกมากมาย เมือ่ข้าพเจ้าเข้าไป

ที่แห่งนี้ในครั้งแรก พระเณรองค์ที่ท่านเคยอยู่ก่อน ท่านรู้จักใน

พื้นที่ดีว่าในที่แห่งไหนมีเสือชุกชุม มีผีดุ ท่านก็จะจัดให้ข้าพเจ้า

ไปอยู่ในที่แห่งนั้น มีถ�้าแห่งหนึ่งชื่อว่าถ�้าจันใด ห่างจากหมู่คณะ

ไปประมาณ ๒ กิโลเมตร เมื่อเวลาจะค�่ามืด ได้ยินเสียงครูบากับ

เณรกระซบิบอกกนัว่า ให้ปิดเป็นความลบันะ ดซูว่ิาพระกรรมฐาน

จะเก่งกล้าขนาดไหน เมื่อข้าพเจ้าได้ยินค�านี้ก็แปลกใจว่ามัน
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เป็นเรื่องอะไร จึงเดินเข้าไปถามดูว่าพูดเรื่องอะไรกัน แต่ครูบา

กับเณรก็พูดบ่ายเบี่ยงไปว่า ไม่หรอก ปีนี้มีพระกรรมฐานที่มี

ความเดด็เดีย่วกล้าหาญ ดซูว่ิาจะภาวนาดขีนาดไหน เมือ่ได้เวลา

แล้ว เณรก็พาไปส่งถึงถ�้าจันใด อยู่ใกล้กันกับถ�้าโคกฮอม มีแคร่

อยู่ตัวหน่ึง มีทางเดินจงกรมพร้อม เม่ือถึงเวลาจวนค�่า เณรก็

ลากลับ เมื่อเณรเดินไปไม่ไกลก็บอกมาว่า ครูบาๆ ในคืนน้ี

อย่าหอบบาตรวิ่งหนีกลางคืนนะ ว่าแล้วเณรก็รีบไป ข้าพเจ้ามา

คิดในใจว่าจะมีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในคืนนี้แน่ ก็ท�าใจเอาไว้ว่า 

จะมีเรื่องอะไรก็ตาม จะไม่หนีจากท่ีน้ีเป็นเด็ดขาด แม้ชีวิตจะ

ตายไปก็ต้องยอม

จากนั้นก็จัดเตรียมกางกลด ท�าความสะอาดในถ�้า หาน�้า

มาเพื่อใช้ให้เรียบร้อย ก็ตั้งใจเดินจงกรมต่อไป ใจมีความวิเวก

ดีมากในเวลานั้น พอพลบค�่าตะวันตกดินไปแล้ว ได้ยินเสียงเสือ

ร้องค�ารามขึ้นมาแต่ไกลเป็นช่วงๆ เม่ือเสือตัวหนึ่งร้องขึ้น เสือ

ตัวที่ ๒-๓ ก็ร้องต่อกันเรื่อยๆ ตัวนั้นร้องในที่นั่น ตัวหนึ่งร้องใน

ที่นี่ ส่งเสียงหากัน สัตว์ทั้งหลายในที่แห่งนั้นพากันเก็บตัวเงียบ

ไปหมด บรรยากาศในความมืดก็มีความระวังตัวมากข้ึน เสียง

เสือก็ร้องเข้ามาใกล้ทุกที มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความกลัวเสือ
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เกดิขึน้ ในขณะนัน้กไ็ด้ตัง้สจัจะอธษิฐานภายในใจว่า ถ้าข้าพเจ้า

เคยได้ท�าบาปกรรมกับเสือเหล่านี้มาก่อน ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะ

ชดใช้กรรมท่ีได้ท�ามาแล้ว ถ้าไม่เคยสร้างกรรมเวรต่อกันมา ก็

อย่าให้เสอืมาท�าอนัตรายให้แก่ข้าพเจ้าเลย จากนัน้กเ็ข้าทีภ่าวนา

ปฏิบัติต่อไป

ในคืนนั้นจิตไม่มีความสงบเป็นสมาธิได้เลย เพราะเสือได้

มาร้องครวญครางห่างตวัไปไม่ไกลนกั จ�าเป็นต้องนัง่ฟังเสยีงเสอื

ร้องด้วยความระวัง นั่งลืมตาเอาไว้เพื่อจะได้เห็นเสือเข้ามาหา 

ในคืนนั้นไม่ได้หลับนอนตลอดทั้งคืนจนถึงสว่าง เมื่อได้เวลาก็

ออกมาบิณฑบาตตามปกติ มีพระเณรคอยสังเกตตัวข้าพเจ้าอยู่ 

แต่ข้าพเจ้ากไ็ม่แสดงอาการใดๆ ให้ใครๆ ได้รู ้เกบ็ตวัเฉยเหมอืน

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เม่ือพบครบูากบัเณร ท่านกถ็ามว่า เป็นอย่างไร ภาวนาใน

คืนนี้ดีไหม ข้าพเจ้าก็ได้ตอบไปสั้นๆ ว่า ภาวนาในคืนนี้ดี เมื่อมี

เวลาท่ีเหมาะสม กไ็ด้ไปถามพระอาจารย์สมบรูณ์ว่า อาจารย์ครบั 

ท�าอย่างไรจะไม่ให้เสอืเข้ามาหาตวัเราได้ อาจารย์ตอบว่า ไม่ยาก

เลย ถึงเวลากลางคืนก็ก่อไฟข้ึนในถ�้า เสือกลัวไฟจะหนีไปเอง 

เมื่อข้าพเจ้ารู้วิธีแล้ว ในคืนนั้นได้ก่อไฟ แล้วเดินจงกรมต่อไป 



อัตโนประวัติ ภาค ๑๑๙๐

เมื่อได้เวลาแล้วก็เข้ามานั่งสมาธิ ส่วนเสือก็พากันร้องประสาน

เสียงกันไปมาอยู่อย่างนั้น ในคืนที่ผ่านมาไม่ได้นอนเลย ขณะนี้

ง่วงนอนแล้ว ก็เอนตัวลงนอนแล้วหลับไป

ประมาณตี ๒ ก็ตื่นขึ้นมา มองไปหากองไฟก็เห็นนิดเดียว 

กลวัไฟจะดบักร็บีเปิดมุ้งกลดออกไปเพ่ือจะก่อไฟใหม่ ในขณะที่

เปิดมุ้งออกเท่านั้น ก็มองเห็นเสือนั่งบังกองไฟอยู่ก่อนแล้ว พอ

เสอืเหน็ข้าพเจ้ากก็ระโดดเข้าป่าไป ข้าพเจ้ากมุ็ดเข้าไปอยูใ่นกลด 

จะนอนต่อไปอีกไม่ได้เลย มแีต่นัง่นกึค�าบรกิรรมบ้าง มเีสยีงอะไร 

ก๊อกแก๊ก กล็มืตาดบู้างตลอดคนื กนึ็กได้ว่าเสอืตวันีม้านัง่เฝ้าเรา

แต่เมื่อไรไม่รู้ มุ้งกลดห่างๆ มองเห็นเราได้ท้ังหมด ถ้าเสือจะ

คาบเราไปกินในคืนนี้ก็ได้ แต่เราไม่เคยมีเวรกรรมกับเสือตัวน้ี 

ให้ก�าลังใจตัวเองว่า ต่อไปเสือทั้งหมดนี้ก็จะไม่กินเราแน่นอน 

ต่อไปนีเ้ราจะรวมพลงัใจเอาไว้ให้มาก จะฝึกท�าสมาธิให้มากเอาไว้ 

เพื่อมีก�าลังใจต่อสู้กับความกลัวเสือให้ได้ ทุกอิริยาบถ เราจะ

ส�ารวมใจให้อยู่ในสมาธิอยู่ตลอดเวลา ส่วนปัญญาพิจารณาใน

ไตรลักษณ์ให้เป็นไปในสัจธรรมนั้น ให้น้อยเอาไว้ ต้องสร้าง

พลังใจให้แก่ตัวเองจงได้

ในวันต่อมาได้ถามกับพวกนายพรานว่า การก่อไฟขึ้นใน
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กลางคืน เสือกลัวจริงหรือ นายพรานเขาบอกว่า ไม่ได้นะครูบา 

เสือเห็นไฟมันจะไปหาทันที มันเข้าใจว่าในที่นั้นต้องมีหมา

นอนอยู่ จะได้กินหมาเป็นอาหารต่อไป นี้ครูบายังโชคดีนะ เสือ

ไม่คาบเอาครบูาไปกิน ต่อไปครบูาอย่าก่อไฟอกีนะ ถ้าเสอืหวิมา

อาจกินครูบาก็เป็นได้

ในคืนต่อมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นนิสัย ในขณะนั้น

เหมือนมปีระตูขนาดใหญ่ไหลเล่ือนปิดปากถ�า้ท้ังหมด มบีานประตู

ที่เดียว ในขณะเดียวกันได้ยินเสียงผู้หญิงเคาะประตูแล้วพูดว่า 

อาจารย์ๆ เปิดประตูให้ด้วย เราก็รู้ว่าผู้หญิงเข้ามาหาพระไม่ได้ 

จงึบอกไปว่า ไม่นะ ผูห้ญงิเข้ามาไม่ได้ อาตมาอยูใ่นทีน่ีอ้งค์เดยีว 

ห้ามเข้ามา ผู้หญิงพูดว่า ถ้าอาจารย์ไม่เปิด ฉันเปิดเองได้ ผู้หญิง

ก็เปิดประตูเข้ามาจริงๆ เราตั้งตัวไม่ทันในขณะนั้น ผู้หญิงก็เข้า

มากอดรอบข้าพเจ้าด้านหลัง แล้วพูดว่า อาจารย์ต้องสกึมาอยู่กบั

ฉันนะ เป็นผัวเมียกัน ฉันนึกชอบอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์เข้ามา

อยู่ถ�้านี้ในครั้งแรก ข้าพเจ้าก็บอกผู้หญิงไปว่า อาตมาตั้งใจบวช

ตลอดชีวิต จะไม่สึกเป็นฆราวาสอย่างเด็ดขาด ผู้หญิงยื่นค�าขาด

มาว่า ถ้าอาจารย์ไม่รับค�าว่าจะสึกละก็ ฉันจะกอดให้อาจารย์ได้

ตายคามอืน้ีเอง ว่าแล้วกก็อดรดัแน่นหายใจไม่ได้เลย เหน็ท่าไม่ดี

๑๙๑
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ข้าพเจ้ากค็ดิวางแผนไปว่า เดีย๋วก่อนอาตมาตัง้ใจจะมาจ�าพรรษา

อยู่ในถ�้าแห่งนี้ ให้ออกพรรษาก่อนจึงพูดกันในภายหลัง ผู้หญิง

ก็ตกลง ก่อนจะวางมือยังพูดอีกว่า อย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้นะ 

ออกพรรษาแล้วจะมาทวงเอา ว่าแล้วก็เดินออกไป จิตก็ได้ถอน

ออกจากสมาธิพอดี หน้าถ�้าก็เป็นปกติ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

ฝาผนังที่เลื่อนปิดปากถ�้าก็ไม่มีอะไร

จากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูในเรื่องที่เกิดขึ้นว่า ใน

ความหมายกับผู้หญิงนี้เป็นอย่างไร ก็เข้าใจได้ในทันที นี้มันเป็น

เร่ืองของส่วนตัว ถ้าไปตีความว่าเป็นผีจริงๆ นั้น จะท�าให้เกิด

ความกังวลเสียเปล่า ก็ได้พิจารณาว่าในช่วงนี้จะท�าสมาธิให้จิต

มีความสงบลึกเอาไว้ ให้ใจได้มีก�าลังต่อสู้กับความกลัวเอาไว้ 

เมื่อนึกค�าบริกรรมมากขึ้นเท่าไร ใจก็เริ่มสงบเป็นสมาธิมากขึ้น

เท่านัน้ ในคนืหนึง่จิตมคีวามต้องการความสงบมาก ก็ก�าหนดจิต

ลงสู่ความสงบอย่างเต็มที่ ในทีแรกก็อาศัยการนึกค�าบริกรรมว่า 

พุทโธๆ เป็นคู่กับจิตเอาไว้ เมื่อจิตเริ่มมีความสงบได้แล้วก็หยุด

ในการนึกบริกรรม แล้วตั้งสติก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เอา

ลมหายใจเป็นนิมิตหมายของสติไม่ให้เผลอ เมื่อก�าหนดเข้าๆ ก็

รู้ว่าลมหายใจมีลักษณะหยาบอยู่อย่างรู้ได้ชัดทีเดียว จากนั้นก็

๑๙๒
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มาก�าหนดรูใ้นลมหายใจให้มีความละเอียดมากข้ึนๆ จนลมหายใจ

มีความละเอียดอย่างเต็มที่ จากนั้นก็ใช้ในอุบายในการปล่อย

ลมหายใจท้ิงไป เพียงมีสติก�าหนดดูเพียงผู้รู้อย่างเดียวเท่านั้น 

ไม่ส่งผู้รู้ไปตามดูลมหายใจอีกแต่อย่างใด มีแต่ใช้สติระลึกอยู่กับ

ผู้รู้เท่านั้น

ในคืนนั้นไม่ทราบว่าจิตมีความสงบแต่เวลาไหน เมื่อจวน

สว่างในวันใหม่ จิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา เมื่อจิตถอนออก

จากสมาธิมาแล้ว ก็เหมือนตัวเองไม่มีลมหายใจ ถึงมีลมหายใจก็

เหมือนกับไม่หายใจอยู่นั่นเอง มีลักษณะเฉยๆ อยู่ตลอดเวลา 

จะมานึกค�าบริกรรมว่า พุทโธ ก็หยาบไปหมด จะมาก�าหนดดู

ลมหายใจเข้าออก ก็หยาบเช่นเดียวกัน มีวิธีเดียวคือก�าหนดผู้รู้

อยูก่บัผูรู้เ้ท่านัน้ จะอยูใ่นอริยิาบถไหนกเ็ป็นอเุบกขาความวางเฉย

อยู่ตลอดเวลา เป็นในลักษณะนี้นานประมาณ ๗ วัน

การมีความเป็นอยู่อย่างนี้ ในความรู้สึกลึกๆ รู้ว่า ถ้าเป็น

ในลักษณะนีไ้ม่ใช่เป็นแนวทางทีถ่กูต้อง ในทางมรรคผลนพิพาน

แน่นอน คงจะเป็นอรูปฌานขั้นละเอียดเท่านั้น เมื่อเป็นอย่างนี้

ก็ต้องคิดหาวิธีที่จะต้องแก้ไข นึกไปหาครูอาจารย์ทั้งหลายว่า

องค์ไหนจะแก้ให้เราได้ ก็รู้ว่าไม่มีใครแก้ให้เราได้เลย ก็ต้องหา
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วิธีแก้ด้วยตัวเอง จะหาอุบายธรรมมาพิจารณาเพ่ือให้จิตถอน 

แต่กไ็ม่มปัีญญาทีจ่ะพจิารณาอะไรเลย มีแต่อยูเ่ฉยๆ อยูต่ลอดเวลา 

อบุายปัญญาเคยคดิพจิารณาท่ีมคีวามฉลาดปราดเปรือ่งมาแล้ว 

กลับนึกคิดพิจารณาอะไรไม่ได้เลย ถ้าอยู่ในเวลาปกติ ธาตุสี่ก็

เพียงเป็นธาตุสี่เท่าน้ัน ไม่เก่ียวกันกับอาการที่เกิดทางจิตเลย 

ก็นึกได้ว่า ถ้าท�าให้ใจเกิดมีความยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ 

เป็นวิธีหลงช่องทางเข้าสู่พรหมโลกแน่นอน แต่เราตั้งใจไว้ว่าจะ

ปฏบัิตเิพือ่มรรคผลนิพพานเท่านัน้ ฉะนัน้ เราต้องหาวธิอีอกจาก

อรูปฌานให้ได้ในขณะนี้

ในช่วงนั้น ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องอ่านหนังสือให้มาก เม่ือได้

อุบายนี้แล้วก็หยิบเอาหนังสือปาฏิโมกข์มาอ่าน ครั้งแรกก็ไม่

อยากอ่านแต่ก็ต้องฝืนใจอ่าน ในครั้งแรกก็นึกอ่านในใจ ต่อไปก็

อ่านออกเสียง เมื่ออ่านออกเสียงนานๆ เข้า จิตก็เร่ิมถอนตัว

ออกมานิดๆ ก็รู้ว่าจิตได้เริ่มถอนตัวออกมาแล้ว พอรู้ว่าจิตเร่ิม

ถอนออกจากอรูปฌาน จากนั้นก็เร่งอ่านหนังสือให้มากข้ึน ใน

ขณะนั้นอ่านหนังสือมาได้ ๓ วัน จิตก็ได้ถอนออกจากความสงบ

มาเป็นปกติ จึงได้คิดด�าริพิจารณาดูว่าอาการแห่งความสงบนี้มี

ขึ้นด้วยเหตุอันใด ก็มีความเข้าใจว่าเนื่องมาจากกลัวเสือมาก



พรรษาที่ ๒ จ�าอยู่ที่ยอดทอน ๑๙๕

เกินไป และเพ่ือป้องกันผู้หญิงมาทวงสัญญาที่ให้ไว้ จึงได้ตั้งใจ

นกึค�าบรกิรรมท�าสมาธมิาตลอด ไม่ว่าจะอยูใ่นอริยิาบถใดๆ ท�าใจ

ให้อยู่ในเอกัคคตา ก�าหนดสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลา จึงได้

เกิดความสงบเป็นสมาธิอย่างต่อเน่ือง ในที่สุดจิตก็ตกเข้าไปสู่

ในอรูปฌานดังกล่าวมาแล้ว

แต่ก็โชคดีที่ข้าพเจ้ามีนิสัยทางปัญญามาก่อน ไม่เช่นนั้น

ก็จะตายอยู่กับความสงบในอรูปฌานนี้ไปจนวันตายแน่นอน 

ไม่มช่ีองทางออกจากอรปูฌานน้ีเลย ถ้าหากตายไปก็จะตายฟรีๆ  

ในชีวิตน้ีก็จะหมดความหมาย จะไม่ได้เข้าสู่ในพระนิพพานใน

ชาตนิีแ้ต่อย่างใด การทีไ่ด้สมัผสัในความสงบในอรูปฌานอย่างนี้

ถือว่าเป็นบทเรียนที่ส�าคัญยิ่ง ทีหลังจะไม่ฝึกให้จิตเป็นสมาธิที่มี

ความสงบลึกอย่างนี้อีกต่อไป

จากนัน้กไ็ด้เริม่วางฐานการปฏบิตัเิสียใหม่ ในวธิกีารท�าสมาธิ

นั้นก็ท�าให้มีความสงบพอประมาณ จากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณา

ให้ต่อเนื่องอยู่เสมอ จะไม่ปล่อยให้จิตมีความสงบตลอดไปดังที่

เป็นมาแล้ว เว้นเสียในบางกรณีที่จิตมีความต้องการอยาก

จะเข้าพักลึกๆ ในบางครั้งเท่านั้น ก็จะปล่อยให้จิตมีความสงบ

เป็นครั้งเป็นคราวไป แต่ก็ตั้งใจเอาไว้ว่า เมื่อจิตได้ถอนออกจาก
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สมาธิมา จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาในทันที ตามปกติแล้วไม่ว่า

จะอยู่ในอิริยาบถใด ข้าพเจ้ามีนิสัยในการใช้ปัญญาพิจารณาใน

สจัธรรมอยูเ่สมอ หรอืเรียกว่าใช้อุบายปัญญามากกว่าการท�าสมาธิ

นั่นเอง ในนิสัยการใช้ปัญญาพิจารณาน้ี จะถือว่าเป็นกิจวัตร

ประจ�าวันเลยทีเดียว เมื่อหากเหนื่อยในการใช้ปัญญาก็หยุดมา

ก�าหนดจิตท�าสมาธิตั้งใจม่ันเอาไว้ เพ่ือจะได้ก�าลังใจใช้ปัญญา

พิจารณาต่อไป

ฉะน้ัน สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ทัง้สองอุบาย

นีม้ผีลต่อเนือ่งถงึกนั จะขาดเสยีอย่างหน่ึงมิได้ จะเอาวิธีกรรมฐาน

ใดขึ้นก่อนและหลังนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละท่าน หรือขึ้นอยู่

กบักาลเวลา ในบางครัง้ชอบท�าสมาธก่ิอนปัญญา ในบางคร้ังชอบ

ใช้ปัญญาก่อนสมาธิ ที่เรียกว่าสมาธิอมรมปัญญา หรือเรียกว่า

ปัญญาอบรมสมาธิ ใครมีความถนัดวิธีไหนก็ให้เป็นไปตามนิสัย

ของแต่ละท่าน เหมอืนการก้าวขาในเวลาเดนิทาง จะก้าวขาซ้าย

ก่อนขาขวา หรอืจะก้าวขาขวาก่อนขาซ้าย สลบักนัไปมา ในทีส่ดุ

ก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกัน นี้ฉันใด การภาวนาปฏิบัติ

ทัง้สองอบุายนีก้ฉ็นันัน้ เมือ่เรามคีวามเข้าใจในการปฏบัิติได้ดีแล้ว 

การปฏิบัติจะไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด จะไม่เกิดความสับสนใน
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ตวัเองว่าเราปฏบัิตผิิดหรอืเราปฏบิติัถูก เราจะไม่มคีวามกังวลใน

สิง่เหล่าน้ี เรยีกว่าไม่เป็นผูล้งัเลในการปฏบิติัให้เสียเวลาเท่าน้ันเอง



ขอฝำกเตือนผู้ท�ำสมำธิ
ทั้งหลำย

การได้อธบิายเรือ่งภาวนาปฏบิตัขิองข้าพเจ้าให้ท่านรบัรูน้ี้ 

ขอให้ท่านได้สงัเกตดเูหตผุลดงัทีข้่าพเจ้าได้เป็นมาแล้ว แล้วให้ท่าน

น�าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกกับจริตนิสัยของตัวท่านเอง ถ้าหาก

ท่านท�าสมาธิ จิตมีความสงบบ้างหรือมีความสงบขั้นละเอียดดิ่ง

ลึกลงไปอย่างเต็มที่ หรือมีความสงบต่อกันหลายๆ วันจนเป็น

อรูปฌาน ท่านจะมีอุบายใดมาถอนตัวออกจากอรูปฌานก็ต้อง 

เตรยีมการเอาไว้ ถ้าผูไ้ม่มฐีานปัญญามาก่อน รับรองว่าจะต้องจม

อยูใ่นอรปูฌานนีไ้ปจนตลอดวันตาย จะไม่มอีบุายถอนตวัได้เลย 

ดงัพดูกนัอยูเ่สมอว่าเมือ่จติมคีวามสงบแล้วจะเกิดปัญญาข้ึนนัน้ 
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ค�าพูดนี้ไม่จริง แสดงว่าผู้พูดนั้นยังไม่เคยมีประสบการณ์ใน

ความสงบของสมาธิขั้นละเอียดนี้เลย พูดกันไปแบบไร้สาระ 

พาให้คนจ�านวนมากเกิดความเข้าใจผิดมากเลย

ดังค�าว่า ผู้มีความเห็นผิดเพียงคนเดียว ย่อมท�าให้คนอื่น

เกดิความเหน็ผดิไปตามๆ กนัเป็นหมืน่เป็นแสน เมือ่ความเหน็ผิด

ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะเป็นเหตุให้เกิดความคิดที่

ผิดๆ ตามมา การพูด การกระท�า การเลี้ยงชีพ จะเป็นความผิด

เน่ืองจากความเหน็ผดินีไ้ปทัง้หมด ความเพียรในวธิต่ีางๆ การต้ังสติ 

การท�าสมาธิ ล้วนแล้วแต่ผิดกันไปทั้งสิ้น เหมือนเงินปลอมอยู่

ในถุง มีลักษณะเหมือนเงินจริง จะไปเหมาเอาว่าเป็นเงินจริงหา

ใช่ไม่ เงินปลอมก็จะเป็นเงินปลอมตลอดไปอยู่น้ันเอง นี้ฉันใด 

ความเหน็ผดิอยูใ่นส่วนลกึของใจนัน้มอียู่ ใจก็จะเกิดเป็นมจิฉาทฏิฐิ

ความเห็นผิดตลอดไปก็ฉันนั้น จึงยากที่จะกลับตัวได้ เพราะ

ความเขลาปัญญาทรามและขาดเหตุผลก็จะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ

ความเห็นผิดโดยไม่รู้ตัว ตัวเองมีความเห็นผิดแต่มาเข้าใจว่าเรา

มีความเห็นถูก จะมีปัญหามากมาย

ฉะนัน้ จึงขอฝากข้อคิดไว้แก่นกัปฏบิตัทิัง้หลายท่ีมีความต้ังใจ

จรงิ จงใช้วจิารณญาณของท่านให้ด ีให้สมกบัความตัง้ใจว่าเราจะ
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เดินตามรอยยุคลบาทของพระศาสดาและพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

เราก็ต้องศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายให้เข้าใจว่า

องค์ไหนเร่ิมต้นในการปฏิบัติอย่างไร มีอุบายใดเป็นสื่อที่จะน�า

ไปสูส่จัธรรมได้ เราจะน�ามาเป็นอบุายปรบัปรงุแก้ไขในความเห็น

ของตัวเราเองเป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นท่ีถูกต้องชอบธรรม 

เพือ่เป็นฐานรองรับในความเหน็ชอบอืน่ๆ ให้มารวมในจดุเดยีวกนั 

การปฏิบตั ิถ้าเราได้วางรากฐานในจดุเริม่ต้นถูกต้องแล้ว การปฏบัิติ

ในขั้นต่อไปก็ถกูต้องตลอดแนวทาง ทกุอย่างจะมคีวามกา้วหน้า

อย่างราบรืน่ต่อไป จึงเรยีกว่าตนแลเป็นทีพ่ึง่แห่งตนอย่างแท้จริง 

เป็นผู้มีความสามารถตั้งอยู่ในเหตุผลของตนเองได้ ดังบาลีว่า 

มคฺคา มคฺคญาณ วิสุทฺธิ ความรู้เห็นในเส้นทางที่จะก้าวไปสู่

ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

เหมือนการเดินทางที่เส้นทางไม่เคยไป ต้องศึกษาแผนที่

ให้ด ีจะมทีางอ่ืนสลบัซบัซ้อนหลายเส้นกต็าม ต้องดเูส้นทางหลกั

ให้รู ้จ�าให้แม่น และหันแผนท่ีให้ถกูทิศ ต้องมีอุปกรณ์คอืแสงสว่าง

ให้พร้อม และไปแบบระมัดระวัง มีความรอบรู้ในเส้นทางที่

จะต้องไป รับรองได้ว่าถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน นี้ฉันใด 

การภาวนาปฏบัิติก็ฉนันัน้ ผูภ้าวนาปฏบิตัต้ิองศกึษาในสัมมาทิฏฐิ
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ปัญญาความเหน็ชอบให้เข้าใจ เพราะเป็นการเริม่ต้นในการปฏบิตัิ 

ถ้าตีความในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็น

มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในทันที ก็จะเกิดความเข้าใจผิดโดย

ไม่รูต้วั หลงเอามจิฉาทิฏฐคิวามเห็นผดิว่าเป็นความเหน็ถูกในทันที 

ถ้าเป็นอย่างนี้ การปฏิบัติก็จะเกิดมีปัญหาทันที ถึงจะเรียกร้อง

ในมรรคผลนิพพาน ก็จะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้เลย

ฉะนั้น ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ต้องเตรียมพร้อมด้วยสติ

ปัญญา ศรัทธาความเพียรเอาไว้อย่างเต็มที่ ปัญญาคือแสงสว่าง

ทางใจ เมื่อเรามีปัญญารอบรู้ในเหตุและผลอยู่ การตัดสินใจ

ก็มีความถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ความลังเลสงสัย

ในอุบายการปฏิบัติว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ถูกหรือผิด จะไม่มี

ความสงสัยแต่อย่างใด นี้คือผู้ปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้า

อย่างถูกต้อง เราคนหนึ่งก�าลังเริ่มออกเดินทาง ถ้าไม่เข้าใจ

ในแนวทางปฏิบัติ ก็ต้องศึกษากับท่านผู้รู้ทั้งหลาย เพื่อให้เกิด

ความมัน่ใจในตวัเองว่ามคีวามถกูต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว

ข้อส�าคัญ ก็ควรระวังอย่าไปถามกับผู้ก�าลังหลงทาง เราก็

หลงทาง ผูบ้อกเส้นทางกม็คีวามหลงทางเหมอืนกนักับเรา มันจะ

เข้าต�าราทีว่่า บอดจงูบอด ไปไม่รอดเพราะตาบอดจงูกนั ถ้าเป็น
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อย่างนีก้ส็ดุวสิยัทีจ่ะช่วยกนัได้ ให้ถอืว่ามคีวามโชคร้ายกแ็ล้วกนั 

อีกวันหนึ่งข้างหน้า เราอาจจะได้พบคนตาดี จูงเราไปให้ถึง

ฝั่งอย่างแน่นอน ถ้าเรามีปัญญาดี การแสวงหาครูผู้ปฏิบัติดี

ปฏบิตัชิอบนัน้หาไม่ยากเลย เราต้องฝึกตวัให้อยูใ่นธมัมาธปิไตย 

เอาความจริงเป็นหลักเอาไว้ ใครก็ตามที่จะมาให้ธรรมแก่เรา 

ต้องเอาสติปัญญาเข้าไปวัดดูในเหตุผลในทันที ถ้าเป็นอย่างนี้

การเลือกเอาธัมมาธิปไตยไม่ยากเลย



อยู่กับหมู่เสือจนเคยชิน

การอยูก่บัหมูเ่สอื ในคร้ังแรกก็มีความกลวัเขาอยูบ้่าง เมือ่

อยู่กันมานานๆ ก็เกิดความเคยชิน วันไหนไม่ได้ยินเสียงเสือร้อง 

เหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่ง เพราะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่า

เสอืจะไม่ท�าอนัตรายแก่เราในชาตนิี ้อยูม่าในวนัหนึง่ไปเท่ียวป่า

คนเดียวกลับมาที่พักมืดแล้ว คิดว่าน�้าในกระบอกไม้ไผ่มีอยู่ก็

ไม่ได้ดู เมื่อตื่นเช้ามาน�้าในกระบอกไม้ไผ่หมด ไม่มีน�้าล้างหน้า

แปรงฟันเลย ในเช้าวันนั้น เสือก็มาร้องอยู่ที่บ่อน�้าห่างกับที่อยู่

ประมาณ ๓๐ เมตร ร้องเสียงดังมาก แทบจะท�าให้ต้นหญ้าและ

ป่าแถวน้ันสะเทอืนไปหมด ข้าพเจ้ากน็ัง่คอยให้เสอืออกจากทีน่ัน้

ไปก่อนจึงไปเอาน�้า คอยอยู่นานจนตะวันส่องแสงขึ้นมา เสือก็

ยังร้องอยู่ไม่หยุด ข้าพเจ้าก็ได้ตะโกนไปเสียงดังๆ ว่า อ้ายเสือ 
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เธอจะมาร้องท�าไมอยู่ในทีน่ี ่ตะวนัขึน้มาแล้วนะ ไปหาทีห่ลบันอน

บ้างซิ จากนั้นเสียงเสือเงียบ อีกประมาณ ๑๐ นาที ข้าพเจ้าลง

ไปตักน�้าในบ่อหิน เห็นแต่รอยอยู่ในที่นั้น เมื่อตักน�้ามาแล้วก็ได้

ออกไปบิณฑบาตต่อไป ไม่คิดกลัวเสืออะไรเลย

อกีคนืหนึง่ต่อมา จวนสว่างประมาณต ี๔ ข้าพเจ้าตืน่นอน

ข้ึนมาก็ได้มานั่งสมาธิ ในขณะนั้นได้ยินเสียงหายใจอยู่ลานหิน

บนศรีษะ กพิ็จารณาดวู่าน่ีเป็นเสยีงอะไร กม็าเข้าใจว่านีเ่ป็นเสียง

เสอืหายใจ ในขณะนัน้เสอืได้มาพกันอนอยูใ่นทีน่ัน้จนหลบั เสยีง

หายใจเหมือนกับแมวนอนหลับ แต่เสียงใหญ่ เสียงดังกว่าแมว 

ข้าพเจ้าน่ังฟังเสือหายใจไปบ้าง ตัวเองก็ก�าหนดลมหายใจ ใช้

อานาปานสติไปด้วย แล้วก็มาพิจารณาดูว่าสัตว์ทุกประเภท

ต้องมีลมหายใจเป็นตัวก�าหนดของชีวิต ถ้าลมหายใจเข้าไม่ออก 

หรือลมหายใจออกไม่เข้า น่ันคือความส้ินสุดของชีวิต เสือ

ที่นอนหลับอยู่ท่ีก้อนหินบนศีรษะเรานี้ มันก็อาศัยลมหายใจ

เหมือนกันกับเรา ทดลองดูลมหายใจว่า ลมหายใจเรากับเสือ

หายใจอยู่ เอาอานาปานสติเข้ากันได้ไหม ท�าดูแล้วเข้ากันไม่ได้ 

เสอืจะมกีารหายใจช้ากว่าเราไปนดิหนึง่ เข้ากันไม่ได้ ในขณะน้ัน

เริ่มสว่างออกมาแล้ว นกต่างๆ ก็พากันร้องจอแจ ก�าลังจะออก
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ไปหากิน แต่เสือยังนอนหลับไม่ต่ืน ข้าพเจ้าก็ได้ออกจากที่มา 

แล้วร้องตะโกนว่า อ้ายเสือ ตื่นซิ จะมานอนหลับอยู่ท�าไม ไปหา

นอนอยู่ที่อื่น แล้วเสียงหายใจเงียบไป ข้าพเจ้าจะไปบิณฑบาต

จงึไปดทูีเ่สอืนอน เหน็รอยขนาดใหญ่ทเีดยีว ข้าพเจ้าก็เฉยๆ ไม่มี

ความกลัวอะไร เพราะอยู่ด้วยกันมาจนเคยชินเสียแล้ว



เสือโคร่งใหญ่ ให้ก�ำลังใจ

เมือ่ออกพรรษามาแล้ว ฝนได้หยดุตกในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 

ได้ไปเก็บเอาใบไม้แห้งมาร้อยเป็นแถบๆ ไปท�าซุ้มใบไม้อยู่ที่

ลานหิน ห่างจากที่เดิมไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ที่นั่นมีลานหิน

กว้างใหญ่เรียบราบดี มีลานทรายอ่อนสวยงามมาก ได้ไปท�าซุ้ม

กางกลดอยู่ในทีแ่ห่งนัน้ เมือ่อยูม่าได้ ๑๐ วนั ในวนัหนึง่ประมาณ 

๕ โมงเย็น มีนายพราน ๓ คนหาบสัมภาระลงมาจากเขาใหญ่ 

เขาเหล่าน้ีไปนอนป่าเพือ่ล่าเนือ้ มีววัป่าท่ีเขายงิได้บ่อยครัง้ เข้ามา

หาข้าพเจ้า พดูออกมาอย่างรีบร้อนลุกลีลุ้กลน แล้วบอกข้าพเจ้า

ว่า ครูบาๆ รีบเก็บสิ่งของเร็วเข้าก่อนจะมืดค�่า จึงได้ถามพวก

นายพรานไปว่า มีเรื่องอะไรท่ีจะให้อาตมาเก็บของ นายพราน

พูดว่า ในคืนนี้เสือโคร่งใหญ่ตัวเก่ามาอีกแล้ว เสือตัวนี้ชอบกิน
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คนแถบภูฟ้าภูหลวงมามากแล้ว เหน็คนในทีไ่หน มนัต้องได้กนิทกุที 

สัตว์อื่นมันไม่ชอบเท่าไร แต่คนนี้มันชอบมากทีเดียว เสือตัวนี้

เคยมาเที่ยวที่แห่งนี้ปีละครั้ง ได้พบรอยใหม่ๆ ในวันนี้เอง ถ้ามัน

มาในถิ่นน้ี ก็จะมาวิ่งเล่นในลานทรายที่ครูบาอยู่นี้ และมาร้อง

เสยีงดงักระหึม่สะเทอืนป่าไปหมด หมูก่ระผมมารบัเอาครบูาไป

ข้างล่างก่อน อีกภายใน ๕ วัน มันก็จะหนีจากถิ่นนี้ไป ครูบาจึง

กลบัมาอยูใ่หม่ ข้าพเจ้ากไ็ด้ตดัสนิใจพดูกบันายพรานว่า อาตมา

ไม่หนี เสือจะมาในท่ีนี่ก็ให้มันมา มันจะกินก็ยอมให้มันกิน ให้

สิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกันไป

นายพรานไม่ยอมฟังเสียงค�าที่เราพูดแต่อย่างใด พากัน

เข้ามาเก็บเอาบาตร เก็บเอากลด จะพาลงไปให้ได้ เขาพูดว่า 

ถงึยงัไงกต้็องให้ชวีติปลอดภยัไว้ก่อนเถอะครูบา ข้าพเจ้ากท็�าท่า

ดุไปว่า อาตมาไม่ใช่พระกรรมฐานที่กลัวตาย ถ้ากลัวตายจะมา

อยู่ในที่แห่งนี้คนเดียวท�าไม เสือโคร่งจะกินตัวอาตมาในคืนนี้ก็

ให้มันกินไปซิ เอาเถอะนะ ถ้ากรรมเวรไม่เคยกระท�าต่อกันมา 

เสือโคร่งก็จะไม่ท�าอะไรให้แก่อาตมาแต่อย่างใด เมื่อนายพราน

มาอ้อนวอนข้าพเจ้าไม่ส�าเร็จก็พากันลงไป

พอตกค�่าตะวันลับแสง ก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางใจ
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ขึ้นมา บรรยากาศในป่าใหญ่ก็เหมือนผิดปกติไปหมด แสงเดือน

ที่เคยมีแสงสว่างเจิดจ้า เหมือนกับว่าเป็นแสงมืดสลัวไป สัตว์ป่า

นานาชนิดเคยร้องประสานเสียงกัน เย็นในวันนั้นสงบเงียบ

เหมือนไม่มีสัตว์ในถิ่นนั้นเลย เมื่อตกค�่าเข้าจริงๆ สิ่งที่ท�าให้เรา

มีความเพลิดเพลินเจริญใจ ก็ท�าให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา 

มองไปดูก้อนหนิและพุ่มไม้ ใจกคิ็ดว่าเป็นเสอืไปทัง้หมด หูได้ยนิ

เสียงใบไม้หล่น กิ่งไม้หักหล่นลงมา ก็มีความเข้าใจว่าเสือไปเสีย

ทั้งหมด

นายพรานบอกว่า เวลาประมาณ ๓ ทุ่ม เสือตัวนั้นจะมา

วิ่งเล่น ร้องค�ารามอยู่ในที่แห่งนี้ นี่เวลาประมาณ ๒ ทุ่มเข้ามา

แล้ว ความกลัวและความกล้ารูส้กึว่ามเีท่ากนั สญัญาเก่าอกีอย่าง

ในสมัยเด็ก ผู้เฒ่าได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อเวลาเสือโคร่งใหญ่จะออก

ไปหากินในทางทิศไหน ก็จะมีลมพัดผ่านล่วงหน้าไปก่อน เพื่อ

เป็นสัญญาณเตือนให้สัตว์ทั้งหลายรู้ตัวเอาไว้ สัตว์ตัวที่ยังไม่ถึง

ความตายก็จะได้กลิ่นเสือ แล้วหาที่หลบซ่อนตัวในที่ต่างๆ ให้

ปลอดภัย สัตว์ตัวไหนจะเป็นอาหารเสือก็จะไม่ได้กลิ่นเสือ

แต่อย่างใด นี้เป็นอาถรรพณ์ลางที่บอกเหตุให้แก่สัตว์ทั้งหลาย 

เป็นธรรมชาติของเสือใหญ่ ต้องเป็นไปในลักษณะนี้
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ในขณะท่ีข้าพเจ้าก�าลังเดินจงกรมอยู่นั้น ก็ปรากฏว่ามี

ลมพัดผ่านมาเบาๆ เร่ียราดมาตามใบหญ้า ก็เกิดเป็นสัญญา

ความจ�านึกถึงค�าพูดของผู้เฒ่าเข้ามาฝังใจว่า เสือโคร่งตัวใหญ่นี้

ก�าลังเดินทางมายังสถานที่เราอยู่นี้แล้ว เมื่อเสือตัวนี้เห็นเรา

ก็จะกระโจนกัดกินเราเป็นอาหารทันที ถ้าคิดว่าจะหนีจากใน

ที่แห่งนี้ไป ก็คิดละอายตัวเองว่าท�าไมพระกรรมฐานจึงขี้ขลาด

กลัวตาย ไม่ละอายหมู่เทวดาบ้างหรือไง เราเป็นพระกรรมฐาน

ผูอ้ทุศิตวัไว้ในพระพุทธศาสนาแล้ว ชวีติจะเป็นอย่างไรนัน้ กรรม

จะเป็นผู้ตัดสินให้เอง เมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้ว จะถดถอยตัวออก

ไปไม่สมควรเลย จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร ก็ขอมอบกายมอบใจ

ถวายชวีตินีเ้พือ่บชูาคณุพระพทุธเจ้า ขอบชูาคณุพระธรรม ขอบชูา

คณุพระอรยิสงฆ์ จงึได้อธษิฐานว่า ถ้าหากเราได้ท�ากรรมต่อกันมา

กับเสือตัวนี้ ก็ขอให้เสือกินเราเป็นอาหารไปเสีย ขอให้หมดเวร

หมดกรรมต่อกันไป ถ้าไม่เคยท�ากรรมชั่วต่อกันมา ก็อย่าให้เสือ

โคร่งตัวนี้ท�าอันตรายแก่ข้าพเจ้าเลย ดังค�าว่า ธมฺโมหเว รกฺขติ 

ธมฺมจารึ ธรรมย่อมตามรักษาผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ให้

ตกไปในทางที่ชั่ว กรรมชั่วยังไม่ถึงที่สุด จะไม่ได้รับอันตราย

เมื่อมีปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้ จึงเกิดมีก�าลังใจขึ้นมา 
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และมีความกล้าหาญภายในใจอย่างเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเผชิญ

เสือโคร่งตัวนี้ได้อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตามเราจะนั่งสมาธิอยู่ใน

ทีน่ีก่้อนเสอืจะมาถึง ทีน่ีม่ช่ีองทางเดยีวทีเ่สอืตวันีข้ึน้ลงเป็นประจ�า 

ถ้าเรานั่งหันหน้าไปในช่องทางเสือขึ้นมา ก็คิดว่าจะอดลืมตาดู

เสือไม่ได้ ถ้าจะนั่งหันข้างให้เส้นทางเสือ ก็กลัวอดช�าเลืองตาดู

เสือไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้น จึงตัดสินใจนั่งหันหลังให้กับช่องทางที่

เสอืจะขึน้มานีเ้สีย เมือ่มนัข้ึนมาเหน็เรา ก็จะกระโจนคาบคอเรา

ไปกินในทันที ในขณะนี้เราจะนั่งสมาธิเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต

ก็อาจเป็นได้ ถึงอายุเรายังน้อย การบวชมาก็เพียงพรรษาที่ ๒ 

ชีวิตเราอาจจะจบสิ้นลงในคืนนี้ ชีวิตจะจบลงในคืนนี้หรือไม่

อย่างไร เสือโคร่งจะเป็นผู้ตัดสินให้เอง ในบัดนี้เราได้ทอดอาลัย

ในชวีติแล้ว ถงึเรายงัไม่ถงึนพิพานในขณะนีก้ต็าม เมือ่อาสวะยงั

มอียู ่กต้็องมาเกดิใหม่แน่นอน และขอให้ได้มาเกดิเร็วทีส่ดุ เพือ่จะ

ได้บวชและปฏบิตัใิห้รูแ้จ้งเหน็จรงิในสจัธรรมในพระพทุธศาสนา

ของพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั และขออธษิฐานว่า อย่าให้ข้าพเจ้า

ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดๆ เลย

เมือ่อธษิฐานและทอดอาลยัในชีวติแล้ว ก็นัง่สมาธหินัหลงั

ให้ทางเสือขึ้นมาในทันที คร้ังแรกก็นึกค�าบริกรรมว่า พุทโธ 
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ประกอบกับลมหายใจ เม่ือจิตเริ่มมีความละเอียดแล้ว ก็ไม่นึก

ค�าบริกรรมว่า พุทโธ เพียงก�าหนดสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ

เข้าออก จนลมหายใจมีความละเอียดอย่างเต็มที่ และลมหายใจ

ได้หมดไป ในขณะนั้นจิตก็มีความสงบอย่างเต็มที่ ไม่รู้สึกตัว

แต่อย่างใด ในขณะนั้นเริ่มเข้าที่ท�าสมาธิเวลาประมาณ ๓ ทุ่ม 

จติได้ถอนตวัออกมาเวลาประมาณต ี๒ เมือ่จติถอนออกมา กค็ดิ

ว่าเสือโคร่งตัวใหญ่ตัวนี้ไม่มาที่นี่แล้ว ก็ลุกเดินไปสู่กระต๊อบ 

เดินจงกรมจนสว่าง เพื่อความมั่นใจว่าในขณะที่เราท�าสมาธิอยู่ 

ก็ไม่เห็นเสือ เสืออาจจะขึ้นมาก็ได้ จึงได้เดินไปดูที่ช่องทางเสือ

ขึน้มา พทุโธ่เอ๋ย รอยเสอืโคร่งใหญ่ตวันัน้ ได้ยนืดเูรานัง่สมาธอิยู่ 

ห่างจากตัวเราเพียง ๓ เมตรเท่านั้น จากนั้นก็เกิดความมั่นใจใน

ตัวเองว่า ชีวิตนี้เราจะไม่ตายในปากเสืออย่างแน่นอน และมี

ความเชือ่มัน่อย่างสนทิใจว่า พระธรรมย่อมรกัษาผูป้ระพฤตธิรรม

ได้อย่างฝังใจ ในคืนต่อไปเราจะไม่ระแวงระวังในเสืออีกต่อไป

จากน้ันก็ลงมาบิณฑบาตตามปกติ ในขณะที่เดินมาก็ได้

พบกับนายพรานกลุ่มเดิม เดินมาอย่างรีบร้อน มีอาวุธครบมือ 

เมื่อเห็นหน้าข้าพเจ้าเข้าก็พูดว่า แหม หมู่กระผมนอนไม่หลับ

ทั้งคืน คิดเป็นห่วงครูบามาก คิดว่าเสือได้คาบครูบาไปกินแล้ว 
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หมู่กระผมจึงได้พากันตามขึ้นมาดู นายพรานพูดว่า เม่ือคืนนี ้

เสือโคร่งตัวใหญ่นี้ ได้เข้าไปเอาควายในหมู่บ้านมากินอยู่ใน

คานอีสุกนี้เอง ที่นั้นห่างจากที่ข้าพเจ้าอยู่ไม่เกิน ๑ กิโลเมตร 

จงึได้บอกกบัหมูน่ายพรานไปว่า เม่ือคืนน้ีเห็นรอยเข้ามาหาเช่นกัน 

แต่มันก็ไม่ท�าอะไร จากนั้นก็ลงมาบิณฑบาต พวกนายพรานก็

พากันกลับบ้านไป

ในช่วงนั้นพระเณรพากันเป็นไข้ป่ามาลาเรียมาก ในช่วง

ข้าพเจ้ายงัเป็นฆราวาส กไ็ด้ศกึษายาแผนปัจจุบนัและได้ศึกษายา

แผนโบราณมาบ้าง ได้กลายเป็นหมอจ�าเป็นขึน้มา ได้ลงไปซือ้ยา

ในอ�าเภอศรีเชียงใหม่ ทางก็เดินไกลหลายกิโลเมตร ท้ังยาฉีด 

ยาเมด็ ทัง้น�า้เกลอื น�ามารกัษาหมูค่ณะ แต่ละองค์อยูไ่กลกนัมาก 

ในเวลากลางวันและกลางคืนต้องเดินลดัเข้าไปฉีดยาให้หมูค่ณะ 

จึงโชคดีในปีน้ันไม่มีพระเณรตาย ข้าพเจ้าก็ได้เป็นไข้ป่าเช่นกัน 

ก็ต้องฉดียาให้แก่ตวัเอง ทัง้ฉดีเข้ากล้ามและฉดีเข้าเส้นด้วยตวัเอง

ทัง้นัน้ ก่อนจะออกจากทีน่ัน่ไป กล่องยาฉดีและถงุน�า้เกลอืรวมกนั

ได้ ๒ ถุงปุ๋ยเลยทีเดียว เข็มฉีดยาอันเดียวใช้ได้นาน เมื่อแทงเข็ม

ฉดียา ถ้าเจ็บมากกใ็ช้วธิเีอาเขม็ลบักบัหินก่อนฉดีกนัต่อไป เพราะ

ไม่มีเงนิทีจ่ะซือ้เขม็ฉดียา จ�าเป็นต้องใช้วิธปีระหยดัลบัเขม็ฉดียา
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ใช้กันเท่านั้น

ความไม่สะดวกในการออกธดุงค์ในครัง้นัน้มคีวามล�าบาก

มาก ไม่มีเงินที่จะต้องขึ้นรถ ถึงจะอ่อนเพลียก็อดทนเดินต่อไป 

ในบางครั้งคิดว่าจะโบกมือข่ีรถ แต่ไม่กล้าเพราะไม่มีเงินค่ารถ 

แม้แต่ยาปวดหายแต่ละซองก็ไม่มีคนถวายเลย ไปถึงบ้านหน่ึง

เขาจะท�าบุญบ้าน ได้มานิมนต์ว่าอีก ๓ วันจะท�าบุญบ้าน นิมนต์

ท่านอยูก่่อน พอได้เงนิซือ้ยาปวดหายแก้ไข้บ้าง ดซูคินไม่มปัีญญา 

ต้องให้รับจ้างสวดมนต์ก่อนจึงจะถวายเงินซื้อยา
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ในช่วงนัน้ได้เพือ่นองค์หนึง่ ได้ออกธดุงค์ไปในทีต่่างๆ พกั

แห่งละคนืสองคนื ทีไ่หนภาวนาดกีห็ยดุพกัหลายคืน เดนิไปเรือ่ยๆ 

ค�่าที่ไหนก็พักนอนในที่นั้น บางแห่งไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เลย ตื่น

แต่เช้ามดืเดนิทางต่อไป กว่าจะถงึบ้านคนกส็ายไป สะพายบาตร

ไปตามหมู่บ้าน ได้ข้าวเหนียวก้อนหนึ่งสองก้อนพอได้ฉันพอ

ประทังชวีติให้อยูไ่ด้ แต่กพ็อใจในชวีติทีเ่ป็นพระกรรมฐาน คดิว่า

ในสมัยครั้งพุทธกาล พระท่านไปธุดงค์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ จะมี

อาหารที่ชอบใจนั้นคงเป็นของยาก ถึงครั้งนี้ก็เป็นไปในลักษณะ

เดียวกัน อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้าง ได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้าง ก็ไม่ถือว่าเป็น

เรื่องส�าคัญ ขอให้ชีวิตอยู่ได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอแล้ว

ในคนืหนึง่ขณะทีจ่ติมคีวามสงบได้ทีแ่ล้ว จึงมนีมิติเกิดข้ึน
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เป็นภูเขาสูงมองสุดสายตา เป็นหน้าผาชันสูงพอๆ กันกับสันเขา 

หน้าผานั้นมีความเรียบราบเป็นมันทีเดียว ในขณะนั้นมีคน

จ�านวนมากหลายล้านคนอยู่ในที่แห่งนั้น มีเสียงประกาศว่า 

ใครต้องการพ้นจากทุกข์ในวฏัสงสาร ต้องปีนป่ายตามหน้าผานีไ้ป 

เมื่อถึงที่สูงสุดแล้วจะไม่ได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีก มีเสียง

ประกาศอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอ คนในจ�านวนนั้นเป็นใน

ลักษณะ ๓ กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง ไม่สนใจในเสียงประกาศนี้เลย พากัน

เดนิไปมาไม่รู้ว่าไปท�าอะไร อีกกลุม่หนึง่ เพียงยนืฟังนัง่ฟังในเสียง

ประกาศนั้น ฟังเฉยๆ คุยกันไปบ้าง ฟังเสียงไปบ้าง แต่ก็ไม่สนใจ

ที่จะไปปีนป่ายหน้าผานั้นเลย อีกกลุ่มหนึ่ง มีความยินดีพอใจที่

จะไปปีนหน้าผานั้น พากันกระโดดปีนป่ายหน้าผาเป็นหมู่ๆ 

หน้าผาลื่นเกาะไม่ติดก็ตกลงมา พักได้ก�าลังแล้วกระโดดขึ้นใหม่ 

ยังไม่เห็นใครๆ ปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปได้เลย

ในขณะนัน้ ข้าพเจ้ามคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองว่าเราต้องปีนป่าย

หน้าผานีข้ึ้นไปได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าได้เดนิออกไป เมือ่แหวก

ฝงูชนเข้าไปถงึหน้าผาแล้ว กย็กมอือธษิฐานว่า ถ้าข้าพเจ้าจะถึงที่

สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ ขอให้ข้าพเจ้าปีนป่ายหน้าผานี้ขึ้นไปได้

ด้วยเถดิ พออธษิฐานจบกก็ระโดดขึน้อย่างเตม็ก�าลงั สงูประมาณ 
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๖ เมตร มือและเท้าก็ติดกับหน้าผาอย่างเหนียวหนึบทีเดียว 

จากนัน้กไ็ด้วิง่ขึน้ไปตามหน้าผาอย่างรวดเรว็ด้วยก�าลงัทีม่อียูใ่น

กายในใจ ไม่ได้หยุดพักแต่อย่างใด

ในขณะนัน้ ขึน้จากหน้าผาได้แล้ว ได้หันหน้าลงมาดูฝงูชน 

ได้โบกมือบอกว่า ข้าพเจ้าขึ้นหน้าผาได้แล้ว หลายคนพูดว่า 

ช่วยด้วยๆ และหลายคนประนมมอืแล้วพดูว่า ขออนโุมทนาด้วยๆ 

จากนั้นก็มีเสียงประกาศมาว่า ท่านต้องไปตามเส้นทางนี้ นี่เป็น

เส้นทางไปให้ถึงที่สูงสุด เมื่อไปถึงแล้วไม่ต้องกลับลงมาเกิดอีก 

ข้าพเจ้าก็ได้เดินตามเส้นทางนั้นไป เหมือนเดินขึ้นเนินเขาสูงไป

เรื่อยๆ แล้วปรากฏมีลานพัก แต่ข้าพเจ้าไม่ได้พัก เดินทางไป

เรื่อยๆ เหมือนกับเดินขึ้นภูเขาสูง แต่ก็ไม่มีความเหนื่อยเมื่อยล้า

แต่อย่างใด ทางเดินขึ้นชั้นที่ ๓ นี้สูงชันมาก แต่ก็เดินขึ้นไปโดย

สะดวกดี ไม่มีอุปสรรคใดๆ

เดินขึ้นไปถึงชั้นที่ ๓ แล้ว ในชั้นนี้ได้พบปราสาทชั้นเดียว 

มีความสวยงามมาก อยู่ติดกับริมทางพอดี เมื่อขึ้นไปถึงก็มี

โยมผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากปราสาทมาต้อนรับ ผู้หญิงน้ันมี

ความสวยงามมาก และอยู่ในวัยสาวอย่างเต็มที่ กิริยาท่าทางให้

ความเป็นกนัเองทัง้หมด การนอบน้อมกราบไหว้มคีวามอ่อนช้อย
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สวยงามดี ประนมมอืแล้วพดูออกมาว่า พระคณุเจ้าเดนิทางมาไกล 

มีความเหน็ดเหนื่อย ขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปพักผ่อนใน

ปราสาทนี้ก่อน ฉันน�้าให้มีความสบายก่อนเจ้าค่ะ ขอนิมนต์

พระคุณเจ้าโปรดพักอยู่ในที่ปราสาทนี้นานๆ ข้าพเจ้าพูดบอก

โยมผูห้ญงิไปว่า นีโ่ยม อาตมาต้องการไปให้ถงึในช้ันที ่๔ อนัเป็น

ท่ีสูงสดุเท่านัน้ อาตมายงัไม่เหนือ่ย ยงัไม่หวิน�า้แต่อย่างใด อาตมา

จะไปให้ถึงชั้นที่ ๔ ในขณะนี้ แต่ผู้หญิงก็ใช้ค�าออดอ้อนวิงวอน

ไปว่า พระคณุเจ้าขา ชัน้ที ่๔ ระยะทางจากนีไ้ปไม่ไกลเลย ไปอกี

นิดเดียวก็ถึงแล้ว พักผ่อนในปราสาทนี้ก่อน ไปเวลาไหนก็จะถึง

อยู่แล้ว อาตมาพูดค�าสุดท้ายว่า ขอบใจนะโยมท่ีมีความหวังดี 

แต่อาตมาจะไม่พกัในทีน่ี ่ผูห้ญงิพดูว่า ถ้าพระคณุเจ้าไม่ต้องการ

จะพักก็ขอนิมนต์ขึ้นชั้น ๔ เลยเจ้าค่ะ

จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้เดินตามทางนั้นขึ้นเขาสูงต่อไป ใน

ชัน้ที ่๔ นีม้คีวามสงูและชันมาก แต่เส้นทางเดินราบเรยีบด ีขึน้ไป

ได้สะดวก เมื่อเดินขึ้นไปตามเส้นทางนี้ ไม่มีความอ่อนเพลีย

เหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้าแต่อย่างใด เมื่อขึ้นไปถึงชั้นที่ ๔ แล้ว 

สภาพรอบด้านมีการเปลี่ยนไปทั้งหมด มองไปท่ีไหนไม่มีอะไร

เลย มีแต่ความเวิ้งว้างไปเสียทั้งหมด ต้นไม้ก็ไม่มี เมื่อถึงชั้นที่ ๔ 
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แล้ว ไม่มีสิง่ใดจะน�ามาอธบิายให้ท่านผูอ่้านได้รูต้ามและมองภาพ

ออกเลย หาสมมตมิาเปรยีบเทยีบประกอบภาพออกมาให้สมกบั

ที่ปรากฏนั้นไม่ได้เลย เพราะเป็นสถานที่ไม่มีอะไร ก็ไม่มีอะไร

จะน�ามาพูดได้

จากนัน้จติกไ็ด้ถอนออกจากสมาธมิา ในขณะนัน้เหมอืนกบั

อยู่ในเหตุการณ์จริง ใช้ปัญญาพิจารณาเรียบเรียงดูในนิมิตที่

เกดิขึน้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างไร จึงมคีวามเข้าใจได้อย่างชดัเจน 

เพราะนมิตินัน้มคีวามเกีย่วข้องกบัการปฏบัิติส่วนตวัทัง้หมด เป็น

นมิติหมายไปในทางทีด่ ีท�าให้มีก�าลังใจในการปฏบิตัอิย่างเตม็ที่ 

การมนีมิติเกดิขึน้นีม้ใีนลกัษณะไม่เหมอืนกนั ในบางอย่างเป็นนมิติ

เกีย่วกบัเร่ืองในอดตี นมิติบางอย่างเกีย่วกบัปัจจบุนั นมิิตบางอย่าง

เกี่ยวกับอนาคต นิมิตบางอย่างเกี่ยวกับทางโลก นิมิตบางอย่าง

เกีย่วกับทางธรรม นมิติบางอย่างเป็นเรือ่งของตวัเอง นมิติบางอย่าง

เป็นเรือ่งของคนอืน่ การเกดิขึน้ของนมิติมหีลายรปูแบบ เมือ่นมิติ

เกิดขึ้นกับใคร ผู้นั้นจะต้องตีความหมายในนิมิตของตัวเองให้ได้ 

จะไปถามคนอืน่ให้ตคีวามหมายนมิติให้ อาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจ

ของตวัเอง นมิิตแปลว่าความหมาย ว่านมิิตอย่างนัน้เป็นอย่างนัน้ 

มคีวามหมายเป็นอย่างไร การตคีวามหมายในนมิติเรียกว่าปฏภิาค 
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ปฏภิาค หมายถงึปัญญานัน่เอง ปัญญานีแ้หละเอามาแยกแยะแจกแจง

กระจายในความหมายในนิมิตนั้นๆ ถ้าจะให้เกิดความเป็นธรรม 

ก็ต้องตีความหมายในนิมิตนั้นลงสู่ไตรลักษณ์ได้เป็นการดี
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เมื่อได้ออกธุดงค์ไปในที่ต่างๆ มาแล้ว ในช่วงฤดูกาล

เข้าพรรษา ได้ตั้งใจไวว่้าปนีีจ้ะไปจ�าพรรษาอยูท่ี่วดัป่าหนองแซง

กับหลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ มีพระอาจารย์สิงห์ทอง เป็นพระเถระ

ผูใ้หญจ่�าพรรษาอยูด้่วย จะเล่าประวตัขิองหลวงปูบ่ัวให้ท่านรูไ้ว้

สักเล็กน้อย หลวงปู่บัวเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่ง เป็น

ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น เดิมท่านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านไม่ได้ศึกษา

ในหลักวิชาการทางโลกมาเลย อ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือ

ไม่เป็น ท่านมนิีสยัชอบปฏิบตัธิรรมมาตัง้แต่วยัหนุ่ม จากน้ันท่าน

กไ็ด้แต่งงานไปตามประเพณนียิม ท่านกไ็ด้ภาวนาปฏิบตัมิไิด้ขาด 

ส่วนมากท่านหนกัไปในวธิที�าสมาธก่ิอนปัญญา เรียกว่าท�าสมาธิ

ก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในภายหลัง ด�ารงชีพอยูด้่วยการท�านา
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เป็นฆราวาสมาจนถึงอายุ ๕๐ ปี ท่านก็ได้ออกบวชเป็น

ตาปะขาว ติดตามครูอาจารย์ไปในหลายที่หลายแห่ง ท่านเป็น

ผู้มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตัว ปรนนิบัติครูอาจารย์ด้วยความเคารพ 

ครอูาจารย์เหน็ว่ามนีสัิยพอจะบวชเป็นพระได้แล้ว กใ็ห้ฝึกวิธีการ

ขานนาค ทีเ่รยีกว่ากลา่วค�าขอบวชนัน้เอง ฝึกว่าตามครอูาจารย์

ด้วยปากเปล่า กว่าจะว่าค�าขอบวชได้ก็ใช้เวลานานถงึ ๓ ปี จงึบวช

เป็นพระ ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติมาก และมีความจริงจัง

ตั้งใจปฏิบัติไม่ให้ขาด ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นเป็นประจ�า 

ฟังธรรมมาแล้วกน็�ามาพจิารณาในหมวดธรรมนัน้ด้วยเหตดุ้วยผล 

ไม่มคีวามรู้ในทางปรยัิตมิาก่อน การพจิารณาธรรมต้องใช้เหตผุล 

ใช้ความสามารถจากความคิดของตัวเองเป็นหลักยืนตัว

การพจิารณาในสจัธรรมใด ไม่ได้เทยีบหลกัปรยิตัแิต่อย่างใด 

แต่ก็เปรียบเทียบในหลักความเป็นจริงให้เป็นไปในหลักอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา จึงเป็นการรู้เห็นในหลักไตรลักษณ์ด้วยปัญญา

ของตวัเองล้วนๆ การปฏบิตัธิรรมเป็นไปได้ง่าย ไม่มคีวามลงัเลว่า

ผิดในปริยัติหมวดนั้นหมวดนี้ ความจริงเป็นอย่างไรก็เข้าใจไป

ตามความจริงเป็นอย่างนั้น จึงต่างกับผู้เรียนรู้ในทางปริยัติมา

มากทเีดยีว เพราะปัญญานัน้เป็นปัญญาทีฝึ่กออกมาจากใจล้วนๆ 
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ไม่มปีริยตัเิข้ามาเจือปนแต่อย่างใด ท่านจงึมคีวามเข้าใจในสัจธรรม

ด้วยปัญญาของท่านเอง การใช้ปัญญาในเร่ืองใด มีความรู้เห็น

ได้ง่าย เช่นพิจารณาในเรื่องอสุภะ ก็มีความเบ่ือหน่ายคลาย

ก�าหนดัได้ง่าย พจิารณาในสจัธรรมใดกเ็กดิความแยบคายได้ง่าย 

ถ้าปัญญานั้นเป็นของตัวเอง ท�าอะไรพิจารณาในสิ่งใด จะเป็นที่

ง่ายไปเสียทั้งหมด เพราะไม่มีความลังเลอะไรเลย



นสิยัไม่ชอบฟังเทศน์มำกนัก

นสิยัของข้าพเจ้าเองไม่ชอบฟังเทศน์มากนกั ชอบฟังน้อยๆ 

แล้วน�ามาพิจารณาด้วยปัญญาให้มาก ส่วนตัวแล้วถ้าฟังเทศน์

มากไป ความรู้ที่ได้จากการฟังเทศน์ก็จะจดจ�ามากเกินไป จะไม่

ได้ใช้ปัญญาคิดหาเหตุผลด้วยตนเอง แต่มีความตั้งใจฟังเทศน์

ด้วยความเคารพ และจดจ�าเอาธรรมะของท่านไปบางอุบาย

เท่านัน้ เหน็ว่าธรรมนัน้เข้ากนัได้กับนสิยัของตวัเอง ไม่จ�าเป็นไป

เลียนอย่างตามประโยคที่ท่านอธิบายไปทั้งหมด นั้นเป็นส�านวน

โวหารปฏภิาณของท่าน ส่วนโวหารปฏิภาณของเรา ต้องใช้สตปัิญญา

และความสามารถของตัวเราเอง ปัญญาจะมีความรอบรู้ฉลาด

มากน้อยแค่ไหน กจ็ะเป็นความฉลาดรอบรูด้้วยปัญญาท่ีเราสร้าง

ข้ึนมาเอง ถ้าไปเลียนเอาความรู้จากผู้อื่นมากเกินไป ก็จะเป็น
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ปัญญาในสัญญาทางปรยิตัไิปเสยีทัง้หมด ผลของการปฏบิติัก็จะ

ออกมาไม่หนักแน่นพอ

เหมือนกับส่ิงของที่เราสร้างขึ้นมา ด้วยก�าลังหยาดเหงื่อ

แรงงานเรา ในความรู้สึกภายในใจแล้ว ต้องเอาใจใส่รักษาเป็น

พเิศษ ส่วนสิง่ของทีข่อมาจากคนอืน่ หรอืสิง่ของยมืจากคนอืน่มา 

การเก็บรกัษา การดแูล ความเอาใจใส่ จะลดน้อยลง หรอืเหมอืนกับ

ลกูทีเ่กดิจากก้อนเลือดของเราโดยตรง กบัลกูทีข่อมาจากคนอืน่ 

ความรักความเอาใจใส่จะมีความแตกต่างกัน นี้ฉันใด ปัญญาที่

เราสร้างขึน้มาได้เอง จะมน้ีอยมมีาก เรากม็คีวามภูมใิจในปัญญา

ของตวัเอง เหมอืนกบัการนบัเงนิในธนาคาร เงนิผ่านมอืไปวนัหนึง่

หลายสิบล้านก็ตาม ในความรู้สึกทางใจก็เป็นในลักษณะเฉยๆ 

ถ้าเราเองนบัเงนิเราเอง แม้เงนิน้ันจะไม่มากนัก เราก็มคีวามภมูใิจ 

เราจะได้เอาเงินเราไปซื้ออะไรก็ได้ นี้ฉันใด ถ้าปัญญาเราสร้าง

ขึน้เอง กส็ามารถน�ามาแก้ปัญหาได้ จงึว่าตนแลเป็นทีพ่ึง่ของตน

ถ้าหากศึกษารู้เลยีนแบบอย่างในต�ารามากไป การใช้ปัญญา

พิจารณาก็จะเป็นปัญญาเลียนแบบจากผู้อ่ืนมา ตัวเองจะไม่มี

ปัญญาแต่อย่างใด อยากรู้ธรรมะหมวดไหนก็ไปดูในต�ารา เมื่อมี

ปัญหาเกิดขึ้น ความรู้ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้อยู่นั่นเอง เหมือนกับ
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พระโปฐิละ แบกต�าราศกึษาในพระไตรปิฎก จ�าได้อย่างแตกฉาน 

ธรรมหมวดไหนมคีวามหมายเป็นอย่างไรรูไ้ปหมด การแสดงธรรม

นั้นแสดงได้ แต่ธรรมที่น�ามาแสดงนั้นเป็นธรรมเลียนแบบอย่าง

จากผู้อื่น ธรรมะที่เป็นของตัวเองนั้นไม่มีเลย อาจลืมตัวไปว่า

ธรรมะนั้นเป็นของของเราไป จะเข้าในต�าราที่ว่า ความรู้ท่วมหัว

เอาตัวไม่รอด ท่ีเรียกว่า เป็นผู้แบกคัมภีร์เปล่า เมื่อข้าพเจ้าได้

อ่านประวัติของพระโปฐิละแล้ว จึงเป็นคติเตือนใจตัวเองได้เป็น

อย่างดี

ฉะนั้น การฟังเทศน์จากครูอาจารย์นั้น ถ้าเรามีปัญญา

ความฉลาดอยู่บ้างก็พอจะเลือกเฟ้นเอาหมวดธรรมมาปฏิบัติได้ 

ถ้าปัญญาไม่มีก็จะเป็นเหมือนพระโปฐิละนั้นเอง การให้เหตุผล

มาอย่างนี้ ก็เพื่อให้ข้อคิดว่า อย่าเอาเพียงปริยัติเพียงอย่างเดียว 

หรือรู้ชือ่ของธรรมะเท่านีก้พ็อ การเรยีนรูช้ือ่ของธรรมะเท่านีย้งั

ไม่พอ เราต้องเลอืกเอาหมวดธรรมทีเ่หมาะสมกับเรามาปฏบิตับ้ิาง 

ที่เรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

ธรรมะหมวดไหนเห็นว่าจะแก้ปัญหาของตัวเราได้ ก็เอาธรรมะ

หมวดนั้นมาปฏิบัติให้มาก เหมือนกับรู้การเจ็บป่วยของตัวเอง

ว่าเป็นอย่างไร ต้องใช้ยาเฉพาะทางให้ตรงกบัโรคนัน้ๆ เมือ่ยาถกู
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กับโรค โรคก็จะบรรเทาและหายไปในที่สุด มิใช่ว่าชื่อของยา

รูท้ัง้หมด เมือ่เวลาเจ็บป่วยขึน้มา ไม่รู้ว่าจะกินยาอย่างไหน นีฉ้นัใด 

ความรูท้ีเ่รยีนมาทัง้หมดนัน้เป็นชือ่ของธรรมะเท่านัน้ แต่ธรรมะ

ตวัจรงิยงัไม่รูไ้ม่เหน็ เพราะขาดในทางของสติปัญญา จึงเลอืกหา

เอาหมวดธรรมมาแก้ไขปัญหาของตัวเองไม่ได้เลย จ�าเป็นต้องมี

การลูบคล�าในต�าราไป ในค�าโบราณพดูว่า บอดชอบอวดรู ้โง่ชอบ

อวดฉลาด นี้เป็นธรรมชาติของความจริง

ข้าพเจ้าชอบอุบายธรรมะของหลวงปู่บัวมากทีเดียว 

ท่านชอบให้อุบายธรรมแก่พระเณรสั้นๆ ต้องการให้พระเณรฝึก

ปัญญาด้วยตวัเอง ให้พระเณรเป็นคนนสิยัช่างคดิ ชอบสงัเกตใน

เหตุและผล เป็นผู้ฝึกตนให้เป็นผู้รอบรู้ในความเป็นจริงอยู่เสมอ 

ในวันหนึ่งหลังจากที่สรงน�้าหลวงปู่แล้ว พากันขึ้นไปบนกุฏิเพื่อ

คอยรบัฟังอุบายธรรมจากหลวงปู ่วนันัน้หลวงปูใ่ห้อบุายธรรมว่า 

หมามันมีอารมณ์ชอบเท่ียวไปตามกาลเวลาของมัน นั้นก็ยังไม่

ถือว่าเลวมากนัก แต่ใจพระกรรมฐานยิ่งเลวกว่าหมา ไปเท่ียว

ไม่มกีาลเวลา แหม! พอได้รบัฟังอบุายธรรมเพยีงเท่านี ้จงึกระตุก

เส้นของพระกรรมฐานจริงๆ จากนั้นก็พากันกราบลงจากกุฏิ

หลวงปูไ่ป ทกุองค์มองหน้ากันแทบไม่ตดิ ไม่รูว่้าอบุายธรรมน้ีไป
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โดนหวัใจพระกรรมฐานองค์ไหนบ้าง แต่ข้าพเจ้าโดนเข้าอย่างจัง

เชยีวแหละ จากนัน้มากส็งัวรระวงัไม่ให้ใจคดิออกนอกลู่นอกทาง 

ให้มีสติส�านึกในตัวเองมากขึ้น ถ้าไม่ส�ารวมระวัง ใจก็จะไปเที่ยว

ยิ่งกว่าหมา จิตก็จะตกต�่ายิ่งกว่าหมาอีก

ทกุครัง้เมือ่หลวงปูพ่ดูออกมา ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานทีแ่ห่งใด 

จะเป็นอบุายธรรมให้ได้คดิพจิารณาอยูเ่สมอ ในวนัหน่ึงพระ ๒ องค์

มทีฏิฐคิวามเหน็ไม่ตรงกนั จงึเกิดการถกเถยีงกนัขึน้มา เมือ่สรงน�า้

หลวงปูเ่สรจ็แล้ว พากนัขึน้ไปกุฏหิลวงปู่เพือ่ฟังอุบายธรรม วนันัน้

หลวงปูพ่ดูว่า เอ .. เมือ่คนืน้ีเหน็หมาสองตวัแยกเขีย้วใส่กนั เท่านี้

หลวงปูไ่ม่อธิบายต่อ พระเณรกราบหลวงปู่แล้วพากนัลงมาจากกฏุ ิ

พากันกระซิบกระซาบกันว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือ เมื่อสืบถาม

กันไปมาก็รู้ว่ามีพระสององค์ขัดแย้งกันจริงๆ พระสององค์นั้น

รูส้กึว่ามคีวามละอายต่อหมูค่ณะเป็นอย่างมากทเีดยีว องค์อืน่ๆ 

ไม่มเีรือ่งอะไรต่อกนัเลย จากนัน้มาพระเณรก็พากันส�ารวมค�าพดู

ของตัวเองอยู่เสมอ ต่อมาหลังสวดปาฏิโมกข์เสร็จแล้ว หลวงปู่

ได้พูดว่า ในวัดนี้ต้องการความสงบ ใครจะมาถกเถียงกันในวัดนี้

ไม่ได้ ต่อไปถ้าใครมาขัดแย้งกันภายในวัดนี้ จะให้ออกจากวัดนี้

ไปในทันที ในช่วงน้ันเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่ด้วย แต่ก็โชคดีไป
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ไม่มีพระเณรองค์ใดขัดแย้งกันอีกเลย ทุกองค์มีแต่ความตั้งใจ

ภาวนาปฏิบัติอย่างเต็มที่



๒๓๒
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ล�ำธำรใหญ่

ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นหลวงปู่บัวเดินเข้ามาหา แล้วพูดว่า 

ท่านทูลๆ ลงมานี่ จะพาไปเที่ยว เมื่อข้าพเจ้าลงจากกุฏิมาแล้ว

กเ็ดนิตามหลงัหลวงปู่ไป ในขณะนัน้เหน็ล�าธารใหญ่ขวางหน้าอยู่ 

ล�าธารนั้นกว้างประมาณ ๘ เมตร ความลึกประมาณ ๘ เมตร 

มีฝั่งชันมาก มีไม้ไผ่ล�าหนึ่งขนาดแขนพาดเป็นสะพานเอาไว้ 

เมือ่ไปถงึทีน่ัน่แล้ว หลวงปูบั่วพดูว่า จะพาข้ามสะพานไปฝ่ังโน้น 

ว่าแล้วท่านเดนิตามไม้ไผ่นัน้ไป ไม้ไผ่นัน้วางไว้ธรรมดา ไม่ยดึตดิ

กบัสิง่ใด และไม่มรีาวจับป้องกันพลดัตกเลย แต่หลวงปูก่เ็ดนิข้าม

ไปได้ ไม้ไผ่ทีว่างอยูน่ัน้ไม่เคลือ่นไหวแต่อย่างใด เมือ่หลวงปูข้่าม
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ไปได้แล้ว หลวงปู่ก็หันหน้ากลบัคนืมา แล้วกวกัมอืเรยีกว่า ท่านทลู 

ให้รีบข้ามสะพานตามผมมาเดี๋ยวนี้ ก็คิดอยู่ในใจว่า เมื่อหลวงปู่

ข้ามไปได้ ท�าไมเราจะข้ามไม่ได้ จากนัน้กต็ัง้ใจเดนิไปตามไม้ไผ่นัน้ 

ไม้ไผ่วางไว้เฉยๆ แทนที่จะกระดกไปมา ในขณะเดินไปนั้นไม้ไผ่

แน่นแขง็แรงมาก ไม่มกีารอ่อนไหวแต่อย่างใด การเดนิไปกท็รงตวั

ได้เป็นอย่างดี ไม่มีการเอนเอยีงแต่อย่างใด ข้าพเจ้ากเ็ดนิข้ามไป

ตามหลวงปู่ได้ง่ายและปลอดภัย

เมื่อถึงฝั่งด้านหนึ่งแล้ว หลวงปู่พูดว่า เห็นอะไรในล�าธาร

นั้นไหม ก็ตอบหลวงปู่ไปว่า เห็นครับ หลวงปู่พูดว่า โลกนี้มี

ความเป็นอยู่อย่างนี้ ข้าพเจ้าได้ยืนดูฝูงชนทั้งหลายที่ไหลมานั้น 

มทีัง้เฒ่า แก่ ปานกลาง หนุม่สาว วยัเดก็เลก็ ถกูกระแสน�า้พดัไหล

มาเป็นแพ ดูแล้วทุกคนมีความกลัวตายกันอย่างมากทีเดียว 

ต่างคนก็พยายามเพื่อเอาตัวรอดในชีวิต เพื่อไม่ให้ตัวเองตาย 

ใครทีม่กี�าลงัดกีก็อดเอาผูม้กี�าลงัน้อยเป็นเรอืลอยพาไป ผูมี้ก�าลงั

เสมอกันก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันไปมา หวังว่าจะเอาเป็นเรือขี่

ไปตามน�้านี้ให้ได้ ใครอยู่ข้างบนได้ถือว่าเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าชาย

กอดหญงิ หรอืหญิงกอดชาย มัว่กนัไปหมด บางกลุม่พากนัร้องไห้

ขอความช่วยเหลอืจากคนอืน่ หลายคนพากนัปีนป่ายไหลไปตาม
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ขอบล�าธารเพื่อหาช่องทางขึ้นฝั่ง แต่เกาะฝั่งไว้ไม่อยู่ก็หลุดลอย

ตามกันไป บางคนเป็นศพเน่าเหม็นลอยปะปนกันมากับผู้ยัง

ไม่ตาย น่าอนาถใจ คนที่ไหลไปตามล�าธารน้ันก็คงไหลลงสู่

มหาสมทุรกนัทกุคน จะพากันไปลอยวนไปมาอยูกั่บมหาสมุทรนัน้

และจะตายอยู่กบัมหาสมมตนิีแ้น่นอน ต้นทางของล�าธารนัน้ไม่รู้

ว่าไหลมาจากไหน มองไปจนสดุสายตากไ็ม่เหน็ทีม่าของหมูม่หาชน

นี้เลย

จากนั้นจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิ เมื่อจิตถอนจากสมาธิ

แล้ว กไ็ด้เรยีบเรยีงดเูหตกุารณ์ในนมิติทีเ่กดิขึน้ ใช้ปัญญาพจิารณา

ในความหมายก็มีความเข้าใจในนิมิตนั้นได้อย่างชัดเจน รู้เห็น

ความเป็นจรงิในหมู่มนษุย์นีไ้ด้ทัง้หมดว่า ล�าธารน�า้ทีไ่หลเชีย่วนัน้ 

หมายถึงความอยากคือตัณหา ไม้ไผ่พาดล�าธารนั้น หมายถึง

อริยมรรคมีองค์แปด มหาชนที่ไหลตามกระแสน�้านั้น หมายถึง

ความอยากของหมู่มนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้แล้ว 

ผู้ไม่ตกอยู่ในกระแสแห่งความอยากนั้นมีจ�านวนน้อย ส่วนใหญ่

จะมีความหลงใหลไปตามกามคุณนี้ทั้งนั้น ผู้มีบุญได้บ�าเพ็ญ

มาแล้ว เมื่อตายก็จะได้ไปพักแรมอยู่สวรรค์ช่ัวคราว เมื่อ

หมดบุญก็ได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีก ใจก็ลอยตามตัณหาคือ
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ความอยากนี้ต่อไป ใจที่ยังมีราคะตัณหามากเท่าไรก็ยิ่งตกไป

ตามกระแสโลกลึกลงไป ไม่รู้ว่าจะเอาตัวให้พ้นจากกระแสโลก

เมื่อไร เม่ือใจยังมีความยินดีอยู่กับโลกนี้อยู่ จะไม่รู้ตัวเลยว่า

จะลอยไปตามกระแสโลกนี้ต่อไปอีกนานเท่าไร จะไม่รู้เลยว่า

ความสิ้นสุดของกระแสโลกอยู่ที่ตรงไหน ตราบใดใจที่ยังมีกิเลส

ตัณหาฝังอยู่ในใจ การลอยไปตามกระแสโลกก็ไม่มีความสิ้นสุด

ลงได้

ใช้ปัญญาสอนตัวเองว่า ท�าไมใจเราจึงได้มาหลงอยู่

กับกามคุณถึงขนาดนี้ ความสุขของโลกนี้ไม่มีอยู่ในท่ีไหนเลย 

ความเข้าใจว่ากามคุณพาให้เกิดความสุขนั้น เป็นความเข้าใจผิด

เท่านั้นเอง ดังค�าว่า ปิยโต ชายเต โสโก ความโศกเศร้าเสียใจ

เป็นทุกข์ เกิดขึ้นจากความรักมิใช่หรือ ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้น

จากความรกั ความทกุข์เป็นผลท่ีเกดิขึน้จากตณัหาคอืความอยาก

นี้ทั้งนั้น

ตณัหา คอืความอยาก เป็นรากแก้วของวฏัสงสาร ทัง้สาม

ภพคือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ย่อมตกอยู่ในความอยากของ

ตัณหานี้ทั้งสิ้น ดังค�าว่า นตฺถิ ตณฺหา สมา นที แม่น�้าเสมอด้วย

ตัณหาไม่มี ท�าไมใจจึงไม่เห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัย อันมีอยู่ใน
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โลกนี้เล่า จะเอาสมบัติของโลก มาเป็นของส่วนตัวนั้นไม่ได้เลย 

ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ 

จะหาความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีเลย

การเกิดนิมิตในครั้งนี้เป็นอุบายที่ดีให้แก่ปัญญาเป็น

อย่างมาก ได้ข้อคิดในความเป็นอยู่ของโลกนี้ได้เป็นอย่างดี ถ้า

ไม่มีปัญญาก็จะตีความหมายในนิมิตนี้ไม่ได้เลย นิมิตก็จะไม่มี

ความหมายแต่อย่างใด ฉะนั้น จงสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับ

ตัวเองให้ได้ เพื่อจะน�าเอานิมิตมาสอนใจตัวเอง ถ้าขาดปัญญา

อบรมสั่งสอนใจไปในทางที่ดีแล้ว เหมือนกับใจได้หมดคุณค่าไป 

เพราะขณะนี้ใจเราถูกกิเลสตัณหาชักจูงไปในทางที่ต�่าอยู่

ตลอดเวลา ความคิดความเหน็จงึได้เอนเอยีงไปตามกเิลสอยูม่าก 

จนเป็นนสิยัคุน้เคยไปในทางทีต่�า่จนลมืตวั เราจะปล่อยให้ใจเป็น

ไปในความเห็นผิดอยู่อย่างนี้หรือ ท�าไมเราจึงไม่สร้างปัญญาขึ้น

มาอบรมใจตัวเอง ถ้าปัญญาหาข้อมูลที่เป็นจริงมาสอนใจอยู่

บ่อยๆ ใจก็จะค่อยเกิดความฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงได้ 

เพราะสรรพสังขารทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีมูลความจริงอยู่ใน

ตัวมันเอง เราไม่ต้องไปบังคับอะไร มันต้องเป็นไปอย่างนี้

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา ในสรรพสังขารทั้งหลาย ย่อมมี
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ความแปรปรวนเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา จะเป็นสงัขารภายใน

และสังขารภายนอก เป็นสังขารที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือ

สังขารที่เราสร้างขึ้นเอง สังขารทุกอย่างไม่มีสังขารใดอยู่คงที่ 

ย่อมมกีารหมนุตวัเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดกาลของมนัเอง ถ้าเรามี

ปัญญามาเข้าใจรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิอย่างนี ้ความทกุข์ภายในใจ

กจ็ะลดลง เพราะมารูเ้ท่าตามความเป็นจรงิในสรรพสงัขารนีแ้ล้ว 

จึงเรียกว่าใจรู้เห็นตามความเป็นจริง

ฉะนั้น จงสร้างปัญญาขึ้นมาให้แก่ตัวเราเองให้ได้ เพื่อจะ

ได้เอาปัญญานีม้าแก้ความเหน็ผดิของใจ ถ้าไม่มคีวามฉลาดทาง

ปัญญา กไ็ม่สามารถรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิได้ ถงึครอูาจารย์จะ

อธิบายความจริงให้ฟัง ก็ยังเกิดความลังเลสงสัยภายในใจอยู่

นัน่เอง ไม่กล้าทีจ่ะตดัสนิใจในตวัเองได้ กเ็พราะความไม่แน่ใจว่า

สิ่งนั้นผิดหรือถูก หลวงปู่บัวเป็นคนนิสัยไม่ชอบพูดมาก แต่แนะ

ในอุบายธรรมในวธิต่ีางๆ เพือ่ให้พระเณรใช้ปัญญาตคีวามหมาย

เอาเอง ถ้าผู้มีปัญญาดีก็สามารถตีความหมายได้ ถ้าปัญญาไม่ดี

ก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลย

สพเฺพ สงขฺารา ทกุขฺา สรรพสงัขารทัง้หลาย ถ้าเข้าไปยดึมัน่ 

จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ข้ึนได้ เพราะเราต้องการให้สังขารนั้น
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อยู่ในอ�านาจของเรา ในเมื่อสังขารนั้นไม่อยู่ในอ�านาจ เราก็เกิด

ความทุกข์ ทุกข์ที่เป็นสภาวทุกข์ มีประจ�าตัวเรามาแต่วันเกิด 

เมือ่เกดิขึน้มาแล้วกม็าเจอกบัปกณิณกทกุข์ คอืทกุข์จร เพ่ิมเข้าอีก 

จึงได้เกิดความด้ินรนหลบหลีกทุกข์อยู่ตลอดเวลา หาสิ่งนั้นมา

ปิดบังอ�าพรางความจริงอยู่เร่ือยไป ใจจึงมีความเดือดร้อนทน

ทุกข์อยู่เป็นนิสัยความเคยชิน อดทนต่อทุกข์นับแต่วันเกิด

จนถึงวันตาย ไม่มีอุบายมาแก้ไขได้เลย ถ้าเรามารู้เท่าความทุกข์

และมารู้เท่าเหตุให้เกิดทุกข์แล้ว ถึงจะมีความทุกข์ก็ไม่มี

ความเดอืดร้อนถึงใจ เพยีงให้มคีวามรบัรูใ้นทกุข์และรบัรูใ้นเหตุ

ให้เกิดทุกข์เท่านั้น

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สรรพสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา 

ค�าว่าอนัตตา หมายถึงหมดสภาพจากอัตตานี้ไป ถ้าไม่มีอัตตา

เป็นสมมติเอาไว้ อนัตตาจะมีมาจากไหน ฉะนั้น การที่จะรู้จักว่า

อนัตตา ต้องรู้จักอัตตาเอาไว้ เพราะอัตตายังเป็นก้อนเป็นรูป 

สมมตว่ิาเป็นสตัว์เป็นบคุคลได้อยู ่อตัตามอียูส่องอย่าง ๑) อัตตา

ในรูป ๒) อัตตาในนาม อัตตาทั้งสองนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาญาณ ที่

เรียกว่า ทัสสนญาณ เห็นแล้วต้องรู้ ญาณทัสสนะ รู้แล้วต้องเห็น 

ถ้าเห็นแล้วแต่ไม่รู้ ถ้ารู้แล้วแต่ไม่เห็น เป็นเพียงเท่านี้ จะท�าลาย



อัตโนประวัติ ภาค ๑๒๔๐

อัตตาลงสู่อนัตตาไม่ได้เลย เพราะไม่สมบูรณ์ในญาณทัสสนะ 

อัตตาในรูป หมายถึงธาตุสี่ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ 

ที่รวมกันเรียกว่ารูป ฉะนั้น ปัญญาต้องตีรูปให้แตก แยกแยะใน

ธาตุสี่ให้รู้เห็น ส่วนรูปในนาม หมายถึง เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ทั้งสี่นี้ต้องรู้เห็นด้วยปัญญา



หลวงปูบ่วับอกว่ำให้ผ่ำนทุกข์

อยู่มาวันหนึ่ง หลวงปู่บัวพูดว่า ทูล เคยนั่งสมาธิผ่านทุกข์

หรือเปล่า ตอบหลวงปู่ว่า ขอโอกาส กระผมไม่เคยผ่านทุกข์เลย 

หลวงปูพู่ดว่า ในคนืนีผ่้านทกุข์ให้ได้นะ อย่าแพ้ผูห้ญงิเขา จึงถาม

หลวงปู่ว่า ขอโอกาสหลวงปู่ ผู้หญิงที่เขาผ่านทุกข์ได้เป็นใคร 

หลวงปู่บอกว่า ก็แม่สายบัวนั้นไงละ เขามีความอดทนเป็น

อย่างมากทเีดยีว ในวนันัน้ข้าพเจ้าได้ไปถามแม่สายบวัดวู่า อบุาย

ผ่านทุกข์ท�าอย่างไร แม่สายบัวก็เล่าให้ฟังเป็นตอนๆ ไปว่า น่ี

ครบูา การจะผ่านทกุข์ไปได้นัน้เป็นสิง่ทีผ่่านได้ยากมาก ต้องเป็น

ผู้ที่มีขันติอดทนจริงๆ จึงจะผ่านทุกข์ไปได้ หลวงปู่บอกให้ดิฉัน

ผ่านทกุข์ในคร้ังแรก เกอืบจะเอาตวัไปไม่รอด แต่กผ่็านไปได้ด้วย

น�้าตา คิดว่าชีวิตคงจะสิ้นสุดกันเพียงเท่านี้ ฉันเองเคยคลอดลูก
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มาแล้ว ๖ คน ความทุกข์ทรมานในการเจ็บปวดนั้นทุกข์มาก

ทีเดียว ถึงขนาดนั้นน�้าตาก็ไม่ได้ออก ในเม่ือมานั่งภาวนาเพื่อ

ผ่านทุกข์ในครัง้แรก ความทกุข์มคีวามรุนแรงมาก เอาความเจบ็ปวด

การคลอดลกูทัง้ ๖ คนมารวมกนั ถงึกระนัน้กย็งัไม่เท่าความทุกข์

ในคนืนัน้ ความทกุข์ในการคลอดลูก น�า้ตาไม่ออก แต่การผ่านทกุข์

ในครั้งนี้น�้าตาไหลพรากเลยทีเดียว เริ่มเข้าท่ีนั่งแต่ ๖ โมงเย็น 

ไปถึง ๖ โมงเช้าในวันรุ่งขึ้น โดยไม่ต้องขยับไปมา นั่งอยู่อย่างไร

ก็ให้นั่งอยู่ในท่าเดียว ไม่ต้องให้จิตสงบ ไม่ต้องเข้าฌาน ใช้วิธีนั่ง

ดิบๆ สดๆ ไปเลย ถ้าไปท�าความสงบเข้าฌาน วิธีนั้นไม่นับว่า

เป็นการผ่านทกุข์แต่อย่างใด นัน่เป็นเพยีงอบุายหลบทุกข์เท่านัน้ 

เมือ่ผ่านทกุข์ได้ในครัง้หนึง่แล้ว จะเกดิมกี�าลงัใจเชือ่มัน่ในตวัเอง 

ครั้งต่อไปจะต้องผ่านทุกข์ก็ท�าได้ง่าย เพราะมีก�าลังใจเป็นหลัก

อยู่แล้ว

เมือ่ข้าพเจ้าได้ฟังแม่สายบวัพดูเรือ่งการผ่านทกุข์ให้ฟัง ก็

เกดิความคิดข้ึนได้ว่า เขาเป็นผูห้ญงิแท้ๆ ท�าไมเขาถงึมคีวามกล้าหาญ

ถงึขนาดนัน้ นีเ้ราเป็นผูช้ายเตม็ตัว และยงัเป็นพระกรรมฐานด้วย 

เราจะไม่ยอมแพ้ผู้หญิงแต่อย่างใด ในคืนนี้เราจะผ่านทุกข์ให้ได้ 

ชวีติจะเป็นอย่างไร กจ็ะตัง้ใจอย่างเตม็ที ่นีเ่ราเป็นพระกรรมฐาน
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เต็มตัว จะยอมแพ้ผู้หญิง กรรมฐานอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย ในคืนนี้

จะต้องเห็นด�าเห็นแดงกัน

ในบ่ายวันนั้นก็รีบเดินจงกรมแต่หัวค�่า เมื่อได้เวลาแล้วก็

ขึ้นกุฏิ เพื่อจัดที่นั่งให้เรียบร้อย หลังจากไหว้พระเสร็จแล้ว ก็ได้

ต้ังสัจจะอธิษฐานว่า ในคืนนี้เราจะนั่งสมาธิในอิริยาบถเดียวไป

จนถึงสว่างของวันใหม่ จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร ชีวิตจะสิ้นสุด

ในคนืนีก้พ็ร้อมแล้วทีจ่ะเสียสละ จากน้ันก็เริม่เข้าที ่ตัง้ใจให้มสีติ

อย่างแน่วแน่ เป็นได้แค่สมาธิความต้ังใจม่ันเท่าน้ัน ไม่มคีวามสงบ

แต่อย่างใด จะเป็นเพราะว่าตั้งใจไว้สูงนั่นเอง จิตจึงสงบไม่ได้ 

เมื่อท�าสมาธิไปประมาณ ๓ ทุ่ม ความเจ็บปวดตามขาทั้งสองก็มี

ความรุนแรงขึน้มาเรือ่ยๆ จนถงึเวลาประมาณ ๔ ทุม่ ความเจบ็ปวด

กม็คีวามรนุแรงมากขึน้อย่างเตม็ที ่แต่กต้็องกดัฟันอดทนต่อสูก้นั

อย่างเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียว

ในขณะท่ีเกิดความทกุข์อยูน่ัน้ มาก�าหนดสตริะลกึรูท้กุข์ที่

เกดิขึน้โดยวธิเีพ่งด ูในเมือ่เพ่งดเูท่าไร เหมอืนกบัว่าเพิม่ความทกุข์

มากขึ้นเท่านั้น แทบจะทนนั่งต่อไปไม่ได้เลย แต่ก็นึกถึงค�าสั่ง

ของหลวงปู่บัวขึ้นมาว่า นี้เราได้รับค�าสัญญากับหลวงปู่มาแล้ว

มิใช่หรือ ถ้าตัวเองยอมแพ้ในครั้งนี้แล้ว ในครั้งต่อไปก็จะแพ้กัน
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ไปตลอด ความชนะจะไม่มีในตัวเราเลย เมื่อหลวงปู่ถามว่า

ผ่านทกุข์ได้หรอืยงั จะตอบท่านว่าผ่านไม่ได้ได้อย่างไร แล้วท่าน

จะมีความคดิว่าพระกรรมฐานไม่จรงิ พระกรรมฐานข้ีขลาดตาขาว 

เราจะเข้าหน้าท่านตดิหรือไม่ ท่านก็จะว่าพระกรรมฐานขีโ้ง่ ไม่มี

ความอดทน ไม่มคีวามเดด็เดีย่วกล้าหาญ เป็นพระกรรมฐานไม่มี

ความจริงจังในตัวเอง จะขาดความเชื่อถือจากหลวงปู่เป็นอย่าง

มากทเีดยีว ขณะนีห้ลวงปูไ่ด้ตัง้ความหวงัไว้กบัเราว่าเป็นพระองค์

หนึง่ทีจ่ะได้สบืทอดพระพทุธศาสนาต่อไปในอนาคต ท่านจึงบอกว่า

ให้รีบเร่งภาวนาปฏบิตัผ่ิานทกุข์ให้ได้ เม่ือผ่านไปได้คร้ังหนึง่แล้ว 

ต่อไปจะผ่านทุกข์ได้ง่ายข้ึน จะเป็นก�าลังแก่พระพุทธศาสนา 

จะเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่คณะต่อไป นี้ทูล หลวงปู่ตั้งความหวังไว้กับ

เราแล้ว เราอย่าท�าให้หลวงปู่ได้ผิดหวัง ท่านคงมองการณ์ไกลไว้

แล้วว่า เราจะเป็นผู้หนักแน่นในพระธรรมวินัยนี้ อย่าท�าตัวเป็น

ผู้เหลวไหลไร้ความสามารถ ก่อนจะได้เป็นผู้น�าของคณะได้ ตอ้ง

ได้ผ่านการปฏิบัติมาในทุกรูปแบบ จึงจะเป็นผู้น�าของหมู่คณะ

ได้ดี

หลวงปูเ่คยยกตวัอย่างของท่านในการปฏบัิตมิาเล่าให้เรา

ฟังหลายครัง้ แต่ละครัง้แทบจะเอาชวีติไปไม่รอด ท่านจงึน�าอบุาย
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นั้นๆ มาสอนเรา เราต้องมีความเข้มแข็งเหมือนหลวงปู่บ้างซิ 

ถ้าตัวเองได้ยอมแพ้ในครั้งนี้ ถึงจะอยู่ในที่ใดก็จะรู้ตัวเองอยู่ว่า

พระกรรมฐานข้ีแพ้ จะไม่มีความละอายแก่กิเลสตัณหาหรือไง 

เมื่อตัวเองได้ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปอย่างนี้ แล้วมายอมแพ้ จะ

ท�าให้เกดิความเชือ่มัน่ในตวัเองได้อย่างไร มแีต่จะเป็นผูล้้มเหลว

เลวทราม จะเป็นผูม้นีสิยัหลอกตวัเองพึง่ตวัเองไม่ได้เลยจนตลอด

วันตาย เมือ่มาถงึจดุนีแ้ล้ว จะถอนกลับไม่ได้อีกแล้ว เป็นอย่างไร

ก็เป็นกัน ขามันปวดก็ให้มันปวดไป จะขาดออกเป็นท่อนๆ ก็ให้

มันขาดไป ใจเราก็เป็นเพียงรับรู้ไว้เท่านั้น เมื่อใช้ปัญญาอบรมใจ

ให้เกิดความกล้าหาญได้แล้ว ความปวดขานั้นก็ค่อยๆ ลดลงๆ 

ความเหนบ็ชาในขากป็รากฏขึน้แทน แล้วตัง้ใจนัง่อยูอ่ย่างนีต่้อไป 

ถงึไม่หายปวดกพ็อทนอยูไ่ด้ นบัจาก ๔ ทุม่ข้ึนไป อาการอย่างอืน่

ก็ปรากฏขึ้นมาอีก นั้นคือความร้อนขึ้นที่ขา

ความร้อนที่เกิดขึ้นท่ีขานี้มีความร้อนมากขึ้น ความร้อน

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ยิง่นัง่นานเท่าไร ความร้อนกม็คีวามรนุแรงมากขึน้

เท่านั้น ความร้อนในขาเหมือนกับนั่งในกองถ่านไฟเลยทีเดียว 

ขาท้ังสองเหมอืนกบัถูกไฟเผาอยูต่ลอดเวลา เหมอืนกับว่าขาทัง้สอง

ถูกไฟเผาไหม้เกรียมหมด เมื่อเกิดความร้อนจนถึงที่สุดแล้ว 
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มีความคดิว่าเราจะนัง่ต่อไปอกีได้หรอืไม่หนอ แต่เมือ่คดิย้อนหลงั

ไปถึงการปวดขาที่ผ่านมา เราก็ได้ผ่านมาแล้ว เมื่อมีความร้อน

อย่างน้ีเกดิขึน้มาอกี เรากต้็องอดทนต่อสูใ้ห้เตม็ที ่สจัจะอธิษฐาน

ที่เราตั้งไว้แล้วนั้น จะต้องเป็นสัจจะของลูกผู้ชาย เป็นสัจจะของ

พระกรรมฐานอย่างเตม็ตวั ตัง้ลงไปอย่างไรก็ต้องหนกัแน่นอย่าง

เด็ดขาด ไม่หลอกลวงตัวเอง จะเกิดเป็นไฟลุกไหม้เผาร่างกาย

ให้ย่อยยับไปก็ตาม เราจะไม่ลุกหนีจากที่แห่งนี้อย่างเด็ดขาด 

ชีวติจะหมดไปเพราะความร้อนนีก็้ยอม ต้องใช้อบุายปัญญาสอน

ใจอยู่เสมอว่า ความร้อนนี้เป็นแผนการของกิเลสตัณหาแน่นอน 

กิเลสใช้กลอุบายต่อต้านเรา เอาความร้อนมาเป็นการก่อกวน 

เราจะฝืนให้ได้ในขณะนี้

ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ กิเลสใช้ความทุกข์ความเจ็บปวดมาเป็น

อุบายก่อกวนขัดขวาง เราก็ได้ใช้ความอดทนต่อสู้ผ่านมาแล้ว 

บัดน้ีกลับมาใช้วธิเีป็นอบุายความร้อนเพือ่ให้เราได้ถอนออกจาก

การปฏิบัติอีก นี่เรารู้เท่าทันกลอุบายของกิเลสแล้วว่าเป็น

ตัวขัดขวางไม่ให้เราหลุดพ้นไปจากวัฏสงสาร มีแต่จะผลักดัน

ให้เราลอยอยูใ่นกระแสโลกดงัทีเ่คยเป็นมา กเิลสตณัหาได้พาเรา

ไปเกิดในที่ต่างๆ ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก่อนมาใจเราขาดสติปัญญา
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ความฉลาดรอบรู้ จึงได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดมา 

บัดนี้ใจมีสติปัญญาอบรมสั่งสอนแล้ว ใจได้เกิดความรู้เห็น

ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งย่อมมีการเกิดดับตามธรรมชาติของ

ตัวมันเอง ถึงกิเลสตัณหาจะเอาความร้อนมาบังคับให้เราเสีย

สจัจะนี ้เราจะไม่หลงกลของกเิลสตณัหาอกีต่อไป เพราะใจได้รบัรู้

ข่าวสารจากปัญญามาแล้วเป็นอย่างดี มีความรอบรู้ในเหตุและ

ผล รอบรู้ในกลลวงของกิเลสตัณหาน้ีแล้ว จากน้ีไปเราจะไม่

หลงกลลวงของกเิลสตัณหาอกีต่อไป พระพทุธเจ้าและพระอริยเจ้า

ทัง้หลายท่ีได้หลดุพ้นไปแล้วน้ัน ล้วนแล้วแต่มคีวามกล้าหาญและ

อดทน นีเ่ราผูก้�าลงัเดนิตามรอยของท่าน กจ็ะต้องเป็นผูก้ล้าหาญ

อดทนเช่นกัน ขณะนั้นเวลาประมาณ ๖ ทุ่ม ความร้อนที่ก�าลัง

เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็ค่อยๆ อ่อนตัวลงๆ ในที่สุดความร้อนก็ได้

หายไป สภาพความรูสึ้กกก็ลับคืนมาสู่ปกต ิจากนีไ้ปคดิว่าจะไม่มี

เหตกุารณ์อะไรเกดิขึน้อกี แต่กไ็ม่ประมาทในตวัเอง จงึใช้ปัญญา

อบรมใจอยู่ตลอดเวลา

จากนัน้มาประมาณตีสองจึงเกิดเหตุการณ์อกีรปูหนึง่ขึน้มา 

นัน่คอืความหนาวเยน็ ความหนาวเยน็นีเ้กดิข้ึนทกุหนแห่งทัว่ตวั 

แล้วเพิ่มความหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆ และหนาวเย็นจนถึงที่สุด 
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เหมอืนกบัว่าร่างกายทกุส่วนเป็นก้อนน�า้แขง็ไปทัง้ตวั ความทกุข์

ทรมานในการเกิดขึ้นจากความหนาวเย็นนั้น หนาวจนตัวส่ัน 

หายใจไม่สะดวกเลย ในขณะนั้นแทบลมหายใจจะหมดไป จึงใช้

ปัญญาปลอบใจตวัเองว่า ครัง้แรกเกดิความทกุข์ในขาอย่างรนุแรง 

เราก็ผ่านมาได้ด้วยความอดทน ต่อมาเกิดความร้อนไปทั่วตัว 

เหมือนนั่งอยู่ในกองไฟ เราก็มีความอดทนผ่านมาได้อีกเช่นกัน 

แต่บดันีม้อีาการหนาวเยน็เกดิขึน้ เรากต้็องอดทนต่อสู้ในความหนาว

นัน้อย่างถงึทีส่ดุ ใช้อบุายปัญญาปลอบใจตวัเองให้มคีวามกล้าหาญ

อยู่ตลอดเวลา เมื่อความทุกข์ ความร้อน เราก็ได้อดทนผ่านมา

แล้ว เมื่อความหนาวเย็นเกิดขึ้นมาอีก ท�าไมเราจะผ่านไม่ได้

ในขณะที่นั่งอยู่นั้น นั่งสั่นไปท้ังตัว จึงปลอบใจตัวเองว่า 

นีท่ลู ตวัเองก�าลงัตกนรกขมุน�า้แขง็แล้วนะ ความปวดก็เป็นนรก

ขมุหนึง่ผ่านมาแล้ว ความร้อนกเ็ป็นนรกขมุหน่ึงกไ็ด้ผ่านมาแล้ว 

ในขณะนี้ตัวเองก�าลังตกนรกขุมน�้าแข็ง หนาวเย็นอย่างเต็มที่ 

ในขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ตกนรกถึงเพียงนี้ หากเม่ือตัวเองได้

ตายไปก็จะได้ตกนรกขุมจริง ยิ่งจะมีความรุนแรงมากกว่านี้

หลายร้อยเท่า ประสาอะไรเรื่องเกิดความหนาวเย็นเพียงแค่นี้ 

ยังไม่เท่าหนึ่งส่วนร้อยของนรกขุมจริงนี้เลย
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เมื่อตัวเองยังมีความพอใจในกามคุณอยู่ ผลท่ีได้รับคือ

ความทกุข์กายและทกุข์ใจให้ตวัเองได้รบัอยูต่ลอดเวลา ไฉนเราจงึ

มากลวัในการเกดิข้ึนแห่งความทกุข์ เพราะความทกุข์ทีเ่กดิขึน้นี้ 

เป็นผลท่ีเกดิข้ึนจากกามคณุทัง้นัน้ หารูไ้ม่ว่ากามคุณเปรยีบเสมอืน

น�้าตาลเคลือบยาพิษ เมื่อน�้าตาลละลายไป ยาพิษก็จะออกฤทธิ์

ขึ้นมาทันที จะมีความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น นี่คือวิบากกรรมที่

ตวัเองจะต้องได้รบั ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้จากอตัตา ทีย่ดึถือว่าร่างกาย

นี้เป็นตัวตน เมื่อตนมีอยู่ในที่ไหน ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในที่นั้น 

แต่กต้็องอดทนต่อไป ไหนๆ กไ็ด้เกิดมาแล้ว จึงได้ให้สตกัิบตวัเอง

ว่า นี่ทูล ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากชาติภพนี้ ให้เป็นชาติสุดท้ายก็

แล้วกัน

ฉะนั้น เราต้องใช้อุบายปัญญามาอบรมใจอยู่เสมอ ให้ใจ

ได้เกดิความกลวัในภพชาตท้ัิงหลาย ให้ใจได้เกดิความเบือ่หน่ายใน

สรรพสงัขาร ทีจ่ะพาใจให้ไปเกดิรับทกุข์ต่อไป อย่าให้กิเลสจงูใจ

หลงใหลในกามคณุอกีต่อไป ในขณะทีเ่กดิความหนาวเยน็อยูน่ัน้ 

ต้องใช้ปัญญาสอนใจอยูต่ลอดเวลา ประมาณต ี๓ ความหนาวเยน็

กอ่็อนลงๆ จนความหนาวเย็นนัน้หมดไป ในช่วงนีไ้ด้ผ่านชยัชนะ

มาแล้ว ๓ ขัน้ตอน ในขณะน้ันรูสึ้กว่าใจมีก�าลังเกิดความกล้าหาญ
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เป็นอย่างมาก จากนีไ้ปไม่ว่าอะไรจะเกดิขึน้มาอกี ก็พร้อมทีจ่ะต่อสู้

กันจนถึงที่สุด แม้กระทั่งชีวิตจะดับสูญไปก็พร้อมที่จะเสียสละ 

นี้เป็นอุบายธรรมที่เกิดขึ้นในคืนนั้น

ในขณะนัน้จติมคีวามต้องการพกัผ่อนในสมาธ ิจงึได้ก�าหนด

จตินกึค�าบรกิรรมว่า พทุโธ รวมกันกับอานาปานสต ิคอืลมหายใจ

เข้าออก จติกเ็ริม่สงบลงๆ แล้วหยดุค�าบรกิรรมเอาไว้ มีสตกิ�าหนด

เอาเพียงลมหายใจเข้าออกกับผู้รู้เท่านั้น เมื่อก�าหนดลมหายใจ

เข้าออกประกอบกบัผูรู้ไ้ด้อย่างละเอยีดแล้ว กป็ล่อยลมหายใจออก 

เพียงมีสติกับผู้รู้เท่านั้น จิตไม่มีความสุขและไม่มีความทุกข์แต่

อย่างใด เป็นเพยีงรูอ้ยูใ่นความว่างเปล่าเท่านัน้ เป็นเอกเทศรูอ้ยู่

เฉพาะรู้ ไม่กระเพื่อมไปมาแต่อย่างใด เมื่อจิตมีความทรงอยู่

อย่างนี้ นานจนถึงรุ่งสว่างของวันใหม่

ในขณะนัน้ ปรากฏนมิติเหน็หลวงปูข่าวมายืนกัน้ร่มขนาดใหญ่

อยู่ด้านขวามือ หลวงปู่ขาวได้พูดว่า ลูกหล้า ตั้งใจให้เข้มแข็งนะ 

อย่าท้อถอย ต้องใช้ความกล้าหาญในความเพียรอย่างเต็มที่ ใช้

สตปัิญญาพจิารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอยูเ่สมอ ไม่มใีครช่วย

เรานะ เราเท่านั้นจะช่วยตัวเองได้ ต่อไปก็จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง

อย่างถาวรมัน่คง จากนัน้จิตก็ได้ถอนออกจากสมาธ ิจงึเป็นเวลา
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สว่างพอด ีเมือ่จติถอนออกจากสมาธแิล้ว กม็คีวามเว้ิงว้างภายในใจ 

มคีวามเอบิอิม่ภายในใจ ความตัง้มัน่ของใจมอียูต่ลอดเวลา ไม่ว่า

จิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น

เมื่อถึงเวลาบิณฑบาต ฉันอาหาร ตลอดการท�ากิจวัตร

ต่างๆ ใจก็มีความตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลา พอตกเย็นในวันนั้น ก็ไป

สรงน�า้ให้หลวงปูต่ามปกต ิเสร็จแล้วกข็ึน้ไปกฏิุเพือ่รบัฟังโอวาท

จากท่าน หลวงปู่ก็เตอืนสตส้ัินๆ ว่า ทกุองค์ให้ต้ังใจภาวนาปฏบิตันิะ 

อย่าเห็นแก่หลับนอน กินมาก นอนมาก พูดมาก เล่นมาก ไม่ดี

ทัง้นัน้ จากนัน้พระเณรองค์อ่ืนๆ กก็ราบหลวงปูแ่ล้วลงจากกฏุไิป 

ข้าพเจ้ายงัท�าธรุะอยู่ท่ีนัน่ เมือ่พระเณรไปหมดแล้ว หลวงปูก่พ็ดูว่า 

ทูล ผ่านทุกข์ได้หรือยัง ก็ตอบหลวงปู่ไปว่า ขอโอกาสหลวงปู่ 

กระผมผ่านได้แล้วครบั หลวงปูถ่ามอกีว่า ผ่านทกุข์เม่ือไร ก็ตอบ

หลวงปูว่่า ขอโอกาส ผ่านเมือ่คนืนีแ้ล้วครบั หลวงปูก่ไ็ด้ถามเรือ่ง

ข้าพเจ้าผ่านทุกข์ในคืนนั้นว่าเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าก็ได้เล่าถวาย

เรือ่งความทกุข์ ความร้อน ความหนาวเยน็ ให้หลวงปูฟั่ง หลวงปู่

ฟังแล้วกพ็ดูขึน้ว่า จากน้ีไปให้ผ่านทกุข์ตลอดนะ ผู้จะผ่านได้ต้องมี

ความกล้าหาญ มคีวามเข้มแข็งไม่กลวัตาย ให้มคีวามขยนัหมัน่เพยีร

อยูเ่สมอ อย่าปล่อยให้จติเป็นหมนั ด้ือด้านเป็นเหลก็ก้นเตา ให้ใช้
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อุบายปัญญาอบรมใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะค่อยรู้เห็นความเป็นจริง

ขึ้นมาได้

ในวันต่อมา หลังจากกวาดลานวัดเสร็จแล้ว ไดม้ารวมกัน

ฉันน�้าร้อนตามปกติ พระอาจารย์สิงห์ทองพูดขึ้นว่า ในวันพรุ่งนี้ 

หลังฉนัอาหารเสร็จ ใครจะไปฟังเทศน์หลวงปูข่าว วดัถ�า้กลองเพล 

ใครจะไปก็ไปได้ แต่ต้องเดินไปนะ ทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 

เมื่อรู้ว่าไปฟังเทศน์หลวงปู่ขาวเท่านั้น ใจมีความยินดีมาก ได้คิด

ในใจอยู่หลายวันแล้วว่าอยากฟังเทศน์หลวงปู่ขาว ในชีวิตน้ี

ไม่เคยเหน็หลวงปูข่าวเลย เมือ่ฉนัเสรจ็แล้วกพ็ากนัออกเดนิทาง

เมื่อไปถึงแล้ว พระอาจารย์สิงห์ทองก็พาหมู่คณะเข้าไป

กราบคารวะหลวงปู่ หลวงปู่ขาวก็ให้ความเมตตาอธิบายธรรม

ให้ฟัง มีข้อส�าคัญที่จ�าได้ดังนี้ ผู้ปฏิบัติ ถ้าเอาความตายไว้หลัง 

การปฏบิตัจิะไม่มอีปุสรรคแต่อย่างใด การภาวนามแีต่ความเจรญิ

ก้าวหน้าไปด้วยดี ถ้าเอาความตายไว้ข้างหน้า การภาวนามีแต่

ความหดตวั ไม่กล้าที่จะต่อสูใ้นทกุขเวทนา เพราะเอาความกลัว

ตายมาเป็นเครื่องขัดขวาง เป็นผู้ไม่กล้าที่จะทุ่มเทความเพียรได้

อย่างเต็มที่ นั่งสมาธิ มีการปวดแข้งปวดขานิดหน่อยก็กลัวตาย 

เดินจงกรมไม่กี่ชั่วโมงก็กลัวตาย ก็หยุดเสีย อดนอนผ่อนอาหาร
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มีความหิวนิดหน่อยก็ไม่มีความอดทน ถ้าเป็นอย่างนี้จะเกิด

ความรู้จริงเห็นจริงในธรรมไม่ได้เลย

ฉะนัน้ อย่าพากนักลวัตาย ถ้าท�าความเพียรแล้ว ตายกใ็ห้

มันตายไป จะไปกลัวท�าไม นักปฏิบัติ ถ้ามีความกลัวตายอยู่ 

ใช้ไม่ได้เลย มนัต้องมคีวามเข้มแขง็กล้าหาญ ให้สญัญากับตวัเอง

ว่า ถ้ากูไม่ตาย ให้กิเลสตาย ถ้ากิเลสไม่ตาย กูยอมตาย น้ีคือ

ผู้ปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญจริงจัง ถ้าต้ังใจปฏิบัติอยู่อย่างน้ี

บ่อยๆ ก็จะรู้เห็นในสัจธรรมอย่างแน่นอน ฉะนั้น เราอย่าเป็น

ผู้หลอกลวงตัวเอง ต้องฝึกตัวให้เป็นผู้จริงจังเอาไว้ ในวันหนึ่งก็

จะรู้เห็นความจริงได้ เมื่อหลวงปู่เทศน์จบแล้ว ก็พากันกราบลา

หลวงปูก่ลบัวดัป่าหนองแซง ในพรรษานี ้พระอาจารย์สิงห์ทองพา

พระเณรไปฟังเทศน์หลวงปูข่าวสองครัง้ ไปแต่ละครัง้ได้อบุายธรรม

จากหลวงปู่ขาวมากทีเดียว เมื่อออกพรรษารับกฐินแล้ว ก็ได้

กราบลาหลวงปู่บัว ออกวเิวกไปในทีต่่างๆ ตามป่าเขาล�าเนาไพร

ต่อไป
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จากน้ันก็ได้เทีย่วไปในทีต่่างๆ หลายแห่ง ได้ไปพกัภาวนา

อยู่ที่ห้วยกอกยอดทอน อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

ในวันหนึ่งได้ขึ้นไปท�าความสะอาดที่ศาลา เสร็จแล้วจะไปกุฏิ 

ได้มองเห็นมดฝูงหนึ่งก�าลังช่วยกันท�ารูเป็นที่อยู่อาศัย พากัน

คาบเอาดนิขึน้มาวางรอบปากรเูอาไว้ ข้าพเจ้ากน็ัง่พจิารณาดวู่า 

มดฝูงนี้มีความขยันหมั่นเพียรมาก มดตัวเล็กๆ มันยังรู้จักวิธีท�า

ที่อยู่อาศัยได้ ทุกตัวมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน มีความขยัน

ขันแข็งในการท�างาน ไม่มีการเอาเปรียบกัน ต่างตัวก็ท�าตาม

หน้าที่ ไม่มีตัวใดพักผ่อนแต่อย่างใด นี้ฉันใด ถ้าเรามีความขยัน

หมั่นเพียรเหมือนมดฝูงนี้ ฝึกสติปัญญาพิจารณาในธรรมตาม

ความเป็นจริงอยู่บ่อยๆ ใจก็จะมีที่พึ่งในทางธรรมอย่างมั่นคง 
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เป็นวิหารธรรมทีพ่กัทางใจได้ ถ้าใจมธีรรมเป็นทีพ่ึง่แล้ว ความเจรญิ

ก้าวหน้าในการปฏบิตักิจ็ะเป็นไปในธรรมอย่างต่อเนือ่ง ฐานของ

ใจกจ็ะเกดิความมัน่คง จากนีไ้ปตวัเราต้องมคีวามขยนัหมัน่เพยีร

ให้มากขึน้ ดมูดเป็นตวัอย่างเอาไว้ มดมคีวามขยันอย่างไร การปฏบัิติ

ของเราก็ต้องมีความขยันอย่างนั้น

ในขณะที่เอามดมาเป็นอุบายใช้ปัญญาพิจารณาอยู่นั้น 

ได้เกิดความรู้ขึ้นที่ใจอย่างชัดเจนว่า ให้ตั้งมั่นอยู่ในอิทธิบาท ๔ 

เมื่อรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้ว กลับนึกไม่ได้เลยว่าอิทธิบาท ๔ มีอะไร

บ้าง และมีความหมายเป็นอย่างไร ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่

ในอิทธิบาท ๔ มีข้อไหนบ้าง แล้วคิดแปลกใจตัวเองว่า แต่ก่อน

เคยเอาอิทธิบาท ๔ นี้ไปสอนคนอื่นมาแล้ว เคยเรียนในต�ารามา

อย่างคล่องตัว แต่บัดนี้นึกไม่ออกเลยว่าอิทธิบาท ๔ คืออะไร 

และมีความหมายเป็นอย่างไร นึกไม่ได้เลย

ในศาลานั้นมีหนังสือนวโกวาทเต็มตู้ แล้วขึ้นไปบนศาลา 

คิดว่าจะเปิดหนังสือดู ก็มีความคิดเกิดขึ้นมาว่า พระกรรมฐาน

อะไร ตดัสินใจโดยถอืเอาต�ารามาเป็นตวัตดัสนิ เมือ่คดิได้อย่างนี้ 

ก็เกิดความละอายในตัวเองว่าท�าไมจึงรีบด่วนหาต�ารามาอ่าน 

เพราะความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรู้เกิดจากการปฏิบัติ เราก็
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ต้องปฏิบัติให้รู้ในอิทธิบาท ๔ เองซิ ในเมื่อยังนึกไม่ได้ก็อย่า

ไปกังวล เอาธรรมหมวดอ่ืนๆ มาปฏิบัติต่อไปได้ แต่ก็ยังรู้สึก

คับข้องใจอยู่นั่นเอง พยายามนึกคิดในอิทธิบาท ๔ อยู่บ่อยๆ 

แต่ก็นึกไม่ได้อยู่น่ันเอง จะท�ากิจวัตรอื่นๆ ปัดกวาดลานวัดอยู่

ก็ตาม ก็นึกหาค�าตอบไม่ได้อยู่นั่นเอง

หลายวันท่ีผ่านมา พอตกค�่าในวันนั้น ทั้งน่ังสมาธิ ทั้ง

เดินจงกรม คิดหาอิทธิบาท ๔ ทั้งคืนก็นึกไม่ออก จึงตัดสินใจ

ทอดอาลัยไปว่า ถ้านึกไม่ได้ก็อย่าไปนึกหาเลย จะไปเอาต�ารา

มาดูก็ไม่เอา อีกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะรู้ขึ้นมาเองได้ เม่ือ

ตัดสินใจได้อย่างนี้ ก็ท�าใจให้ลืมอิทธิบาท ๔ น้ันเสีย เมื่อ

ภาวนาปฏิบัติมาได้ ๗ วัน ในขณะที่เดินจงกรมอยู่นั้น ก็ได้เกิด

ความรู้ขึ้นมาว่า อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

พร้อมทั้งความหมาย รู้ขึ้นมาพร้อมๆ กัน ช่ัวกะพริบตาเดียว 

อทิธิบาท ๔ จงึได้เกดิฝังใจในขณะนัน้เป็นต้นมา รูต้วัเองในทนัที

ว่า จากนี้ไปเราจะได้ใช้อิทธิบาท ๔ นี้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง

จริงจังต่อไป หากใครๆ มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้น เมื่อ

นึกไม่ได้ ก็คงวิ่งหาต�ารามาอ่านในทันที มิฉะนั้นก็จะไปหาถาม

ครอูาจารย์มาเป็นผูต้ดัสนิให้ เพือ่ให้หายความสงสัยในหมวดธรรม
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นั้นๆ ไป ก็จะเป็นความหายสงสัยในปริยัติ ความหายสงสัยใน

ภาคปฏิบัตินั้นท่านจะไม่รู้เลย
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ในท่ีแห่งน้ันมีผีกองกอยมากทีเดียว ข้าพเจ้าก็ไม่เคย

เห็นผีกองกอยมาก่อน มีแต่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังว่า ถ้าไปอยู่

ป่าที่มีผีกองกอย ต้องระวังตัวให้มาก ถ้าหากท�าผิด เช่น ลากไม้

ลากฟืน หรอืบ่นคาถาอาคม รับรองว่าเจอผกีองกอยอย่างแน่นอน 

เมือ่นอนหลับไปผีกองกอยจะอ�า แล้วล้วงกินตับไตไส้พงุจนหมด 

แล้วตายไปในคืนนั้นเลย ในวันหน่ึงข้าพเจ้าจะทดลองดูว่า

ผีกองกอยจะมากนิเราได้หรอืไม่ ตกเยน็ในวนันัน้ ข้าพเจ้าลากไม้

ทีจ่ะมาก่อไฟเพือ่ระงบัเวทนาคอืความหนาวเยน็ เดนิจงกรมแล้ว

ก็เข้าท่ีภาวนา ในขณะเดียวกันฟังเสียงผีกองกอยร้องเข้ามาหา 

เมื่อร้องเข้ามาใกล้ๆ เสียงจะเย็นเยือกๆ เหมือนกับมนต์ขลัง 

เกิดความรู้สึกว่าผีกองกอยเอาเราจริงแล้วในคืนนี้ จากนั้นก็
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ก�าหนดจิตลงสู่สมาธิในทันที เมื่อจิตมีความสงบได้ที่แล้ว ก็ได้

ก�าหนดจติดวู่าผกีองกอยเป็นตวัอย่างไร ก็เหน็ได้ชดัว่าเป็นตวัใหญ่

ขนาดลงิ ดูตาแดงลกุเป็นไฟเลยทเีดยีว เหมอืนกบัโกรธกันมานาน 

ในขณะเดียวกนั มนัมาวิง่รอบกลดอยู่หลายรอบ แล้วจ้องดขู้าพเจ้า

อยู่ มนัเอามอืยืน่สอดเข้ามาเพือ่จบัขาข้าพเจ้า ในขณะนัน้ข้าพเจ้า

กไ็ด้เพ่งพลงัจติให้เป็นไฟไปใส่มอืผกีองกอยนัน้ เสยีงร้องกรดีขึน้

ด้วยความร้อน กระโดดออกไปนัง่ห่างจากข้าพเจ้าประมาณ ๑ วา 

มนัจะเข้ามาอกี บดันีต้้องเพ่งกระแสไฟใส่ให้เตม็ตวั พอกระแสไฟ

ถูกตัว ก็ร้องกรีดขึ้นแล้วว่ิงหนีไป มันไปเกาะอยู่กับต้นไม้อีก

ต้นหนึง่ แล้วโหนตวัเข้ามา ครัง้ที ่๑-๒ มนัยงัไม่ท�าอะไร พอโหนตวั

ครั้งที่ ๓ มันโหนตัวอย่างแรง พร้อมกับวางต้นไผ่ มันหวังว่าจะ

กดัคอเราให้ได้ พอดข้ีาพเจ้ากก็�าหนดจติตัง้ไว้แล้ว พอผกีองกอย

กระโดดมา ก็ได้ก�าหนดจติปะทะเอาไว้ ผกีองกอยกลัว ร้องเสยีงหลง

แล้วหนีไป ในขณะนั้นจิตก็ถอนออกจากสมาธิมาพอดี

เมื่อจับได้ไฟฉาย ก็ลุกตามออกไปดู ก็ไม่มีอะไร จากนั้น

มาผีกองกอยไม่มาร้องในท่ีนั้นอีกเลย ในคืนหนึ่งผีกองกอย

ร้องอยู่ไกล ก็รู้อยู่ว่าผีกองกอยจะมาทางนี้ ข้าพเจ้าก็ไปดักทาง

เอาไว้ เมื่อร้องเข้ามาใกล้ๆ ข้าพเจ้าแล้วก็หยุดร้องไป ฉายไฟหา
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ตัวผีกองกอยแต่ก็ไม่เจอ ในวันหนึ่งนายพรานเขาเล่าให้ฟังว่า 

ผีกองกอยเป็นในลักษณะเหมือนกับลิง แต่ก็หายตัวได้ จะฆ่า

อย่างไรก็ไม่ตาย ในวันหนึ่งนายพรานเข้าไปดักยิงวัวป่า แต่ไม่ได้

อะไร ก่อนออกจากดงใหญ่มา เหน็ลงิใหญ่ตวัหนึง่ นายพรานกย็งิ

เพือ่จะเอามากิน ลงิกต็กลงมา นายพรานกเ็อาเชอืกมดัรอบ ๔ ขา 

พนัให้แน่นแล้วคอนมา ก่อนจะออกจากดงใหญ่ ลงิตวัน้ันกถ็อดมอื

ออกจากเชอืกแล้วตะปบก้นมาเรือ่ยๆ นายพรานกไ็ม่สนใจ ตะปบ

ก้นแรงขึ้นๆ จนผิดสังเกต แล้วหันไปดูลิง ที่ไหนได้มันไม่ใช่ลิง

เสียแล้ว มันเป็นผีกองกอยเสียแล้ว ร้องเสียงหลง พร้อมกับโยน

ทิ้งไป เชือกที่มัดขาไว้อย่างแน่นไม่มีความหมายอะไร ดูตาแดง 

แยกเข้ียว จะวิง่มากัด นายพรานก็ว่ิงหนีด้วยความกลวัผีกองกอย 

ผูเ้ฒ่าเล่าให้ฟังว่า ถ้ามนัจะกนิคนจะมเีสยีงร้องค�าหนึง่ว่า กัก๊ ถ้า

มนัร้องธรรมดาจะร้องว่า กองกอยๆๆ เสยีงเยน็มาก ถ้ามนัร้องไปมี 

กั๊ก ลงท้ายแล้ว มันจะได้กินคนแน่นอน เช่น ร้องว่า กองกอยๆๆ 

กัก๊ ถ้าเป็นเสยีง ก๊ัก ต่อท้าย อย่าไปนอนอย่างเดด็ขาด เตรยีมผ้า

อุดก้นเอาไว้ก็แล้วกัน
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ในพรรษาที่ ๔ นี้ ได้มาจ�าพรรษาอยู่วัดอรัญญบรรพต

กับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ในพรรษานี้ การภาวนาปฏิบัติมี

ความก้าวหน้าเป็นอย่างดี เพราะมีอุบายธรรม คือ อิทธิบาท ๔ 

เป็นทีร่องรบัในการปฏบิตัขิองตวัเอง ค�าว่าฉนัทะ คอืความพอใจ 

นี้เป็นข้อสังเกตดูใจได้เป็นอย่างดี เรามีการพิจารณาในธรรม

หมวดใด ก็ต้องดูใจตัวเองก่อนว่าความพอใจมีในใจเรามากน้อย

แค่ไหน ถ้าฉนัทะความพอใจมน้ีอย กต้็องใช้วธิปีลอบใจตัวเองให้

เกดิข้ึน เพราะความพอใจนัน้ จะเป็นฐานรองรบัให้กับความขยัน

หมั่นเพียร จะท�าให้ใจมีความเข้มแข็งจริงจังในการปฏิบัติธรรม 

มคีวามฝักใฝ่ในความเพยีรสม�า่เสมอ มคีวามตัง้ใจ ใช้ความพยายาม

อย่างต่อเนื่อง
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ฉันทะยังเป็นดาบสองคมได้ ถ้ารู้จกัใช้กเ็ป็นคณุ ถ้าไม่รูจ้กั

ใช้ก็เป็นโทษได้ เช่น ฉันทะ ความพอใจ ถ้าอยู่กับคนพาล ก็จะ

เอาความพอใจนีไ้ปท�าในทางผดิศลีผดิธรรมได้ ไปฆ่าสตัว์ ลกัทรพัย์ 

ประพฤติในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดส�าราก

เพ้อเจ้อ และพอใจในการกินเหล้าเมายาได้ นี้เรียกว่าเอาฉันทะ

ความพอใจไปใช้ในทางทีผ่ดิ การท�าอย่างนีเ้รยีกว่ากลุม่ของคนพาล 

ถ้านักปราชญ์น�าเอาฉันทะความพอใจไปใช้ ก็จะเป็นไปในทาง

ที่ดี มีประโยชน์กับตัวเอง และประโยชน์คนอื่น ฉะนั้น ผู้จะน�า

ฉันทะมาใช้ ต้องเป็นผู้มีสติปัญญาที่ดี มีเหตุผล รู้ว่าสิ่งใดควรท�า

และไม่ควรท�า เป็นผูม้คีวามละอายในบาปอกศุล เป็นผูม้คีวามเห็น

ในทางสุจริตยุติธรรม

ฉันทะความพอใจ ให้เป็นไปในสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 

จงึจะเป็นไปในทางทีถู่กต้องเป็นธรรม จะน�าไปสู่ความสขุความเจรญิ 

ไม่ว่าในทางโลกหรือในทางธรรม ย่อมน�าไปสู่ในทางที่ดีทั้งนั้น 

ถ้าเอาฉันทะไปบวกกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเมื่อไร ก็จะเกิด

เป็นทกุข์โทษภยัแก่ตัวเอง และท�าให้คนอืน่เดอืดร้อนไปด้วย หรือ

เอาฉนัทะไปบวกกบัความอยาก ความอยากนัน้มใิช่จะดทีัง้หมด

และชัว่ท้ังหมด ความอยากฝ่ายดก็ีม ีเช่น อยากไหว้พระสวดมนต์ 
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อยากรกัษาศลี อยากภาวนาปฏบิตั ิหรอือยากทางทีด่มีมีากมาย 

นี่เรียกว่าเป็นความอยากของผู้มีศีลมีธรรมประจ�าใจ ถ้าเป็น

ความอยากของผู้ทุศีลทุธรรม ฉันทะความพอใจก็จะเป็นไปใน

ทางบาปอกุศล เป็นความอยากฝ่ายต�่าของหมู่คนพาลทั้งหลาย 

ฉะนั้น ต้องเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ผู้มี

ปัญญาดีจะรู้วิธีเลือกเอาได้

วริยิะ หมายถงึความเพยีรพยายาม นีก้เ็ช่นกนั ความเพียร

ของนักปราชญ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ความเพียรของคนพาลก็เป็น

อีกอย่างหนึ่ง ความเพียรจะผิดจะถูกได้ก็ข้ึนอยู่กับความเห็น 

ถ้ามีความเหน็ถกู ความเพียรก็ถูก ถ้ามีความเหน็ผดิ ความเพยีรก็

ผดิไปด้วย ทีเ่รยีกว่า สมัมาวายามะ คือความเพยีรทีถ่กู เพยีรท�าใน

ทางทีเ่ป็นศลีเป็นธรรม เพยีรในการบ�าเพญ็กศุล ให้เป็นไปในทาง

สจุรติทีน่กัปราชญ์เจ้าสรรเสรญิ ถ้ามคีวามเพยีรทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐิ 

ความเหน็ผดิ จงึเรยีกว่า มจิฉาวายามะ เป็นความเพียรผดิ เพียรท�า

ทางกายกผ็ดิ เพียรพดูทางวาจากผ็ดิ และความเพยีรทางใจกผ็ดิ

ไปด้วย จงึเป็นความเพยีรของหมูค่นพาลสนัดานช่ัว เป็นความเพียร

ทีเ่หน็แก่ตวั ขอให้ได้สมใจในความอยากของตวัเอง คนอืน่จะเป็น

อย่างไรก็ไม่มีน�้าใจแก่คนอื่น เป็นความเพียรที่ไม่เป็นธรรมแก่
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คนอื่นเลย

ฉะนั้น วิริยะ ความเพียร จึงมีความเชื่อมโยงกันกับฉันทะ 

ความพอใจ ถ้าความพอใจในทางท่ีถกูต้อง ความเพยีรก็มคีวามถกูต้อง

เช่นกัน ถ้าความพอใจไปในทางที่ผิด ความเพียรก็ผิดไปด้วย 

ฉะนัน้ ต้องฝึกปัญญาขึน้มาเพ่ือความรอบรูว่้าความเพยีรเราเป็น

ไปในทางทีผ่ดิ หรอืเป็นไปในทางทีถ่กู ปัญญาต้องรอบรู ้แล้วเลอืก

เอาในความเพยีรทีถ่กูต้องเท่านัน้ ถ้ามคีวามเพยีร แต่ไม่มีปัญญา

เป็นเครื่องรอบรู้เอาไว้ อาจเป็นความเพียรที่ผิดไปโดยไม่รู้ตัว 

ถ้ามีปัญญาประกอบความเพียรอยู่ ก็จะน�าไปสู่ความเจริญยิ่งๆ 

ขึ้นไป

จติตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิง่ทีถ่กูต้อง ให้เป็นไปในศลีธรรมอนั

ดงีาม ถ้าฝักใฝ่ในทางท่ีผิดศีลผิดธรรม กจ็ะเป็นบาปอกศุลเกดิขึน้

ในตัวเอง ฉะนัน้ ความฝักใฝ่จงึเป็นดาบสองคมได้เช่นกัน ผูป้ฏิบตัิ

ต้องเลือกความฝักใฝ่ให้ถูกทาง ถ้าฝักใฝ่ไปตามความอยากของ

กิเลสตัณหา ก็จะพาให้ใจตกต�่าไปได้ ต้องดูใจของตัวเองให้ได้ 

ใช้ปัญญาพิจารณาในเหตุผลว่า ถ้าฝักใฝ่ไปในทางที่ไม่ดี ก็ให้

รีบถอนตัว ถ้าฝักใฝ่ไปในทางที่ดี ก็ให้มีฉันทะความพอใจใน

สิ่งนั้นให้มากขึ้น และมีความเพียรพยายามฝักใฝ่ในทางที่ดีให้
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ต่อเนื่อง ต้องเลือกความฝักใฝ่ให้เป็น อย่าเห็นว่าสิ่งนั้นถูกใจเรา

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะความถูกใจจะท�าให้ผิดศีลผิดธรรม

ไปได้ ต้องใช้เหตผุลมาประกอบกบัการตดัสนิใจ ใช้ปัญญาพจิารณา

ให้รู้เห็นว่าความฝักใฝ่อย่างนั้นผิด ความฝักใฝ่อย่างนั้นถูก ถ้ารู้

ในความฝักใฝ่ที่ผิดถูกได้แล้ว เราก็จะเลือกเอาในความฝักใฝ่

ในทางที่ถูกได้

วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาอยู่เสมอว่าอะไรควร อะไร

ไม่ควร เช่น ฉันทะ ความพอใจ ก็ต้องใช้ปัญญามาตริตรองว่า 

ความพอใจอย่างนีผ้ดิหรอืถกู วริยิะ ความเพยีรพยายามในทางผดิ

หรือถูก ชั่วหรือดีอย่างไรเราก็จะได้รู้เห็น จิตตะ ความฝักใฝ่เป็น

ไปในทางไหน กจ็ะได้เข้าใจว่าความฝักใฝ่นัน้ดชีัว่อย่างไร กจ็ะใช้

วิมังสาตริตรองให้รู้เห็น เพื่อจะได้เลือกในทางตริตรองให้ถูกศีล

ถูกธรรมได้ ถ้าตริตรองเป็นไปในสังขาร ก็จะเกิดการปรุงแต่งไป

ตามสมมติทั้งหลายไปโดยไม่รู้ตัว

การตรติรองเป็นตวัปัญญา อีกอย่างหนึง่เรยีกว่า โยนโิสมนสกิาร 

พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยเหตุและผลจนเกิดความแยบคาย 

หากมคีวามสงสยัว่าความแยบคายจะรู้ได้อย่างไร ความหายสงสยั

ในสิง่นัน้ๆ เป็นตวัตดัสนิ ถ้ายงัไม่หายความสงสยักแ็สดงว่ายงัไม่
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เกดิความแยบคายภายในใจ ฉะนัน้ การตรติรองกค็อืการส�ารวจ

ความผดิและความถกู ทัง้สองอย่างนีม้คีวามแตกต่างกนัอย่างไร 

ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตริตรองอยู่บ่อยๆ ถ้าพูดธรรมดาก็คือ

ความขยันคิดนั่นเอง ถ้ามีความหมั่นขยันคิดพิจารณาในสิ่งใด 

ความเข้าใจในสิ่งนั้นก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้น

ค�าว่าตรติรอง หมายถงึการขยายหรอืกระจายออกเพือ่จะ

ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เพราะสัจธรรมทั้งหลายยังเกาะกัน

เป็นกลุ่ม เรียกว่า ฆนะ แปลว่าก้อน เช่น ก้อนรูปธรรม ก้อน

นามธรรม แต่ละก้อนมคีวามเป็นอนจิจัง การเปล่ียนแปลงอย่างไร 

ก้อนทุกขัง มีความเป็นอยู่ทนได้ยากอย่างไร ก้อนอนัตตา สิ่งที่

หมดสภาพไปเป็นอย่างไร ถ้าเราแยกออกดูแล้วจะรู้เห็นชัดใน

สิ่งเหล่านั้น

ฉะนั้น วิมังสา ก็คือปัญญานั่นเอง จึงเรียกว่าด�าริตริตรอง

ในส่ิงนัน้ๆ อยูเ่สมอ งานทกุประเภท จะเป็นงานทางโลกหรอืงาน

ในทางธรรม ก็ใช้การตริตรองมาเป็นหลักวินิจฉัย วิเคราะห์ 

ใคร่ครวญ ให้รูถึ้งเหตผุลและปัจจยัในสิง่นัน้ๆ ถ้าขาดการตรติรอง

แล้วท�าไปพูดไป จะท�าให้การท�าผิดพูดผิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 

ผลเสียหายก็จะเป็นผลตามมา ก็จะเกิดเป็นปัญหาในสิ่งที่เรา
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ไม่ต้องการ ฉะน้ัน การตริตรองไว้ก่อนท�า ตริตรองไว้ก่อนพูด 

ผลที่จะเกิดความเสียหายแทบไม่มีเลย

จงึนบัได้ว่าในพรรษาน้ีได้ใช้ปัญญาพิจารณาในอทิธบิาท ๔ 

มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี เพราะธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้มี

ความเกีย่วโยงซึง่กนัและกนั จงึเป็นหลกัส�าคญัทีถู่กกบัจริตนสิยั

ของตัวเอง ในอิทธิบาท ๔ นี้ มีอยู่ในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ โดย

แยกออกเป็น ๗ หมวดดังนี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 

อทิธบิาท ๔ อินทรยี์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ มรรคมีองค์ ๘ ทุกขอ้

ทุกหมวดเป็นธรรมที่ส�าคัญด้วยกันทั้งนั้น เป็นธรรมที่เกื้อกูลซึ่ง

กันและกัน ใครมีนิสัยตั้งอยู่ในธรรมหมวดใดหมวดหน่ึงได้แล้ว 

ก็จะโยงเข้าหากันทั้งหมด เหมือนห่วงสายโซ่อยู่ในเส้นเดียวกัน 

เมือ่จบัห่วงโซ่อนัใดอนัหนึง่ได้แล้ว ห่วงโซ่อืน่ๆ กจ็ะไหลไปด้วยกนั

ทั้งหมด

ในโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๗ หมวด มี ๓๗ ข้อนี้ จะมีข้อธรรม

ข้อหนึ่งเป็นประธาน นั้นคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ปัญญา

ความเห็นชอบนี้เองจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส

ไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายย่อมมา

รวมลงในรอยเท้าช้างแห่งเดียว นี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย บรรดา
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ธรรมที่จะน�าไปสู่มรรคผลนิพพานอันเราตถาคตได้ตรัสไว้ชอบ

แล้ว ย่อมมารวมลงสู่สัมมาทิฏฐิปัญญาความเห็นชอบนี้ทั้งนั้น 

ฉะนั้น สัมมาทิฏฐิปัญญาความเห็นชอบนี้ จึงเป็นหลักเริ่มต้นใน

การปฏบิตัธิรรม ถ้าเริม่ต้นในสมัมาทฏิฐปัิญญาความเหน็ชอบเป็น

หลกัยนืตวัเอาไว้ เรยีกว่าเป็นประธานให้แก่หมวดธรรมทัง้หลาย

สัมมาสังกัปโป การด�าริพิจารณาให้ถูกต้องชอบธรรม 

กต้็องด�ารจิากความเหน็ชอบ สมัมาวาจา การเจรจาชอบ กม็าจาก

ปัญญาความเห็นชอบ สัมมากัมมันโต การงานชอบ ก็มาจาก

ปัญญาความเห็นชอบ สัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีวิตชอบ ก็มาจาก

ปัญญาความเห็นชอบ สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ก็มาจาก

ปัญญาความเห็นชอบ สัมมาสติ มีความระลึกชอบ ก็มาจาก

ปัญญาความเห็นชอบ สมัมาสมาธ ิความสงบทีช่อบ กม็าจากปัญญา

ความเห็นชอบนี้ทั้งนั้น ฉะนั้น สัมมาทิฏฐิปัญญาความเห็นชอบ

นี้จึงเป็นหลักเริ่มต้นที่ส�าคัญยิ่ง การปฏิบัตินั้น ถ้าตั้งหลักปัญญา

ความเห็นชอบไว้ตรงแล้ว การปฏิบัติในธรรมหมวดอื่นๆ ก็ตรง

ไปด้วย

ฉะน้ัน ในพรรษานี ้การภาวนาปฏบิตัจิงึมคีวามก้าวหน้าเป็น

อย่างดีทีเดียว ข้าพเจ้าเองได้ความรู้ได้ข้อคิดจากหลวงปู่เหรียญ
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มากมาย เพราะหลวงปู่ท่านมีความขยันอบรมธรรมะ ไม่ว่า

พระเณรหรือฆราวาส หลวงปู่จะให้ความเมตตาเท่าเทียมกัน 

หรือเรียกว่าเป็นผู้มีความเมตตาสูง และมีความเมตตาทั่วไป 

ถึงวัยของหลวงปู่จะแก่ ท่านก็พยุงสังขารไปแสดงธรรมอยู่เสมอ 

เรียกว่าเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้

มากที่สุดในยุคนี้ จึงมีประชาชนทั่วประเทศไทยให้ความเคารพ

เชื่อถือ จึงขอกราบคารวะหลวงปู่ไว้ในที่นี้ด้วย



๒๗๒



๒๗๓

กรำบลำหลวงปู่ไปธุดงค์ใน
ที่ต่ำงๆ

เมื่อออกพรรษา รับกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้กราบลา

หลวงปู่เหรียญออกธุดงค์ในที่ต่างๆ ต่อไป โดยต้ังใจว่าจะไป

ภาวนาปฏบัิติอยูท่ีค่�าชะโนด ในเขตหมู่บ้านวงัทอง อ�าเภอบ้านดงุ 

มเีณรองค์หนึง่ติดตามไปด้วย เดนิทางไปเรือ่ยๆ ค�า่ทีไ่หนนอนทีน่ัน่ 

เดินออกจากอ�าเภอศรีเชยีงใหม่ ผ่านอ�าเภอท่าบ่อ บ้านหนองสองห้อง 

เข้าเขตอ�าเภอเพ็ญ ได้พักนอนในท่ีต่างๆ หลายแห่ง จึงมาถึง

วัดร้างแห่งหนึ่ง มีคนเรียกว่าวัดป่าพระนาไฮ อ�าเภอเพ็ญ ในที่

แห่งนีม้ผีีดมุาก พระกรรมฐานหลายองค์ไปพกัในทีแ่ห่งนี ้อาจจะ

ไปบ่นคาถาอะไรก็ไม่รู้ มีเปรตที่เขารักษาสมบัติในวัดร้างแห่งนี้
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ไม่พอใจ มีเปรตนอนทับตัวบ้าง ดึงขาบ้าง ไม่ได้หลับนอนต้อง

แบกกลดสะพายบาตรหนีไปในกลางคืน เพราะที่แห่งนี้มีสมบัติ

เก่าแก่ในโบสถ์ร้างนั้นมาก

ข้าพเจ้าก็เข้าไปนอนอยู่ในโบสถ์ร้างนั้น แผ่เมตตาด้วยใจ

อันบริสุทธิ์ให้แก่พวกเปรตทั้งหลาย ในคืนที่ ๑-๒ ไม่มีอะไร ใน

คืนที ่๓ ผเีปรตมาแสดงตัวให้เหน็ เป็นในลกัษณะตัวใหญ่ด�าทะมนึ 

เข้ามายืนดูข้าพเจ้าอยู่ ก็แผ่เมตตาให้เขา และบอกเขาไปว่า 

ข้าพเจ้ามาอยู่ในที่นี่ ไม่มีเจตนาจะมาหาสมบัติอะไร ตั้งใจมา 

ภาวนาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในมรรคผลนิพพานเท่านั้น จากนั้น

ผีเปรตก็หายตัวไป ภายใน ๓ วันต่อมาผีเปรตก็มาปรากฏให้

เหน็อกี มาในครัง้นีแ้สดงความเคารพโดยวธิปีระนมมือไหว้ แล้ว

ถามผีเปรตไปว่า มาอยู่ในที่นี้ท�าไม ผีเปรตตอบว่า ห่วงสมบัติที่

ฝังอยู่ใต้แท่นพระประธานนี้ ถามต่อ ท�าไมจึงไม่ไปเกิดล่ะ เปรต

ตอบว่า ไปยังไม่ได้ กลัวมนุษย์จะมาขุดเอาสมบัติไป เปรตพูดว่า 

ถ้าท่านจะให้ผมไปเกิด ผมจะยกสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ท่าน

จะเอาไหม ก็บอกผีเปรตไปว่า อาตมาไม่เอาสมบัติอะไรเลยใน

โลกนี ้มนัจะเป็นภาระในการดแูลรกัษา มแีต่ตั้งใจภาวนาปฏิบตัิ

เพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้น
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จากนั้นผีเปรตก็หายไป เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ 

ก็พิจารณาดูว่าผีเปรตนี้ไม่เป็นศัตรูกับเรา จากนั้นก็ให้เณร

และฆราวาส ๓ คนท�าความสะอาดในโบสถ์นั้นให้เรียบร้อย 

มีบาตรโบราณลูกหนึ่งตั้งอยู่หน้าพระประธาน เมื่อไปดูในบาตร 

มีเงินเหรียญอยู่ครึ่งบาตร ให้โยมนับดูมีเงิน ๕๐๐ กว่าบาท 

กบ็อกโยมเอาไปซือ้ยาแก้โรค ซือ้นมมาให้ โยมเขาไม่กล้าเอาเงนิ

ไปกลัวจะตาย ก็ขู่โยมไปว่าเอาไปเถอะ เงินนี้เขาเอามาถวายต่อ

อาตมา อาตมาจะรบัผดิชอบในเงนินีท้ั้งหมด เขียนรายการซ้ือของ

ให้แล้ว เขาก็ซื้อมาตามความต้องการ โยมที่มานั้นก็ไปเล่าให้

ชาวบ้านฟัง โยมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพระอาจารย์ทูล

ต้องตายแน่นอน เพราะผีเปรตนี้ดุมาก เขาหารู้ไม่ว่าผีเปรตนั้น

มีความเคารพในตัวข้าพเจ้า เมื่อรู้แล้ว เจ้าคณะต�าบลและโยม

จ�านวนมาก พากนัมานมินต์ให้อยูว่ดันีต่้อไป และพร้อมใจกนัจะยก

วดัแห่งน้ีให้แก่ข้าพเจ้าด้วย แต่ข้าพเจ้าไม่รบั เพราะมีความประสงค์

จะออกธดุงค์ไปเรือ่ยๆ ไม่อยากเป็นภาระรบัผดิชอบในการสร้างวดั

แต่อย่างใด



๒๗๖
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กว้ำงใหญ่

ในคืนหนึ่ง เมื่อเข้าสมาธิได้ที่แล้ว ปรากฏเห็นภาพนิมิต

เป็นแม่น�า้มหาสมทุรสดุสาครอนักว้างใหญ่ มองสดุสายตา มคีนัคู

ด้านหน่ึงกันเอาไว้ เป็นคันคูขนาดใหญ่ ทอดยาวประมาณ ๔ 

กิโลเมตร มีมหาชนเป็นจ�านวนมากหลายล้านคน มาแออัดกัน

อยูร่มิฝ่ังมหาสมทุรนัน้อย่างหนาแน่นทีเดียว พร้อมกบัมคีลืน่น�า้

ขนาดใหญ่ในมหาสมุทรซัดเข้ามาหาฝั่ง ดังสนั่นหวั่นไหวอยู่

ตลอดเวลา ในขณะนัน้มเีสยีงประกาศว่า พวกท่านทัง้หลาย ใคร

มีความประสงค์จะข้ามมหาสมุทรไปฝั่งโน้นได้ ถ้าข้ามไปได้แล้ว 

ไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษยโลกนี้อีก มีเสียงประกาศอยู่อย่างนี้
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ต่อเนือ่งกนั ในขณะนัน้มคีนอีกกลุม่หนึง่อยากจะข้ามมหาสมทุร

ไป ก็พากันกระโดดลงน�้าเพื่อจะลอยไป ก็ถูกคลื่นน�้ามหาสมุทร

ขนาดใหญ่ซดัทอดเข้าหาฝ่ัง แล้วต้ังใจกระโดดใหม่ คลืน่มหาสมทุร

ก็ซัดทอดเข้าฝั่งอีก ในขณะนั้นยังไม่เห็นใครๆ ลอยผ่านคลื่น

มหาสมทุรไปได้เลยแม้แต่คนเดยีว บางคนดมูลีกัษณะเหนด็เหนือ่ย

อ่อนเพลยีมาก เพราะถูกคลืน่มหาสมทุรตีเข้าฝ่ังอย่างแรง บางคน

ก็นอนด้วยความเมื่อยล้า นอนแผ่หลาอยู่ตามฝั่งมหาสมุทร 

บางคนกน็ัง่กอดเข่าดูน�า้มหาสมทุรแบบหมดอาลัย หลายๆ คนที่

ถูกคลื่นมหาสมุทรซัดทอดขึ้นฝั่ง ดูแล้วเหมือนหมดก�าลังใจที่จะ

ลอยข้ามมหาสมุทรนี้ไป มีแต่นั่งๆ นอนๆ เดินไปมา เหมือนกับ

นึกคิดในใจว่าในชาตินี้เราคงข้ามมหาสมุทรไปฝั่งโน้นไม่ได้แล้ว 

คนส่วนใหญ่ไม่สนใจทีจ่ะข้ามกระแสไปฝ่ังนัน้เลย พากนัเดนิเล่น

ดเูขากระโดดน�า้เท่านัน้ ถงึจะมเีสยีงประกาศเขากไ็ม่สนใจ เพยีงยืน

ดคูนอืน่เขาเท่านัน้ คนทัง้หลายมทีกุเพศทกุวยั ห่มเหลอืง ห่มขาว 

และคนธรรมดา พากันแออดัอยูต่ามฝ่ังมหาสมทุรนัน้ เพือ่จะข้าม

ไปฝั่งโน้นให้ได้สมใจ

ข้าพเจ้าได้นั่งดูฝูงชนเหล่านี้อยู่ ทั้งได้ยินเสียงประกาศว่า 

ถ้าใครลอยข้ามมหาสมุทรไปฝั่งโน้นได้แล้ว จะไม่ได้กลับมาเกิด
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ในโลกมนษุย์อกี เพยีงเท่าน้ีกเ็กดิมีก�าลังใจขึน้มาว่า คลืน่มหาสมทุร

เท่านี้ เรามีก�าลังพอท่ีจะลอยข้ามให้ถึงฝั่งโน้นได้อย่างแน่นอน 

ในขณะนั้นข้าพเจ้าได้ลุกเดินไป และมีความมั่นใจในตัวเองว่า

ข้ามไปได้แน่นอน จึงแหวกฝูงชนมหาชนไปยืนอยู่ริมฝั่ง แล้ว

ยกมืออธิษฐานว่า บัดนี้ข้าพเจ้าจะข้ามกระแสมหาสมุทรนี้ไป

ฝั่งโน้น บารมีที่ข้าพเจ้าได้บ�าเพ็ญมาแล้วในชาติอดีต และบารมี

ทีข้่าพเจ้าได้สร้างในชาตปัิจจบุนั ขอจงเป็นพละก�าลงัให้ข้าพเจ้า

ได้ว่ายข้ามมหาสมุทรนี้ไปให้ถึงฝั่งโน้นด้วยเถิด

เม่ืออธษิฐานจบแล้วกก็ระโดดออกไปอย่างเตม็แรง เหมอืนตวั

ข้าพเจ้าได้เหาะลอยไปไกลประมาณ ๔๐ เมตร ในเมื่อหน้าอก

จะแตะกับพื้นน�้าน้ัน ก็ปรากฏว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็น

สตัว์อะไร จะเป็นปลาหรอืเป็นควายกันแน่ ได้เอาหลงัเขามาหนนุ

หน้าอกของข้าพเจ้าเอาไว้ เมือ่หน้าอกลงตดิกันกับหลงัสตัว์เท่านัน้ 

ความดดูกนัระหว่างหน้าอกกับหลงัสตัว์ดดูกนัแน่นทเีดียว จากนัน้

สัตว์ก็พาข้าพเจ้าลอยแหวกคลื่นน�้ามหาสมุทรไปอย่างรวดเร็ว 

ข้าพเจ้าก็ใช้มือว่ายน�้าไปด้วยกัน และใช้ขาใช้เท้าถีบยันน�้าไป

อย่างแรง

ในขณะนั้นมีคลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่ตีมาอย่างรุนแรง 
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ข้าพเจ้าก็ใช้ก�าลังท่ีมีอยู่พร้อมทั้งสัตว์ที่หนุนอยู่ที่หน้าอกชนกับ

คลื่นมหาสมุทรนั้นอย่างจัง ใช้ก�าลังแหวกฝ่าคลื่นมหาสมุทรนั้น

ไป คลื่นมหาสมุทรได้แตกกระจายออกไปคนละด้าน เหมือนกับ

เรอืขนาดใหญ่ชนกบัคลืน่มหาสมทุรผ่านไป เมือ่ผ่านคล่ืนมหาสมทุร

ลกูหนึง่แล้ว ยงัมคีลืน่มหาสมทุรลกูที ่๒-๓-๔-๕ มขีนาดคล่ืนใหญ่

พอๆ กัน ซัดทอดเข้ามาหาตัวข้าพเจ้าอย่างรุนแรง ข้าพเจ้าก็ใช้

ก�าลงัแหวกคลืน่มหาสมทุรนัน้ไป จากนัน้กไ็ด้มาเจอคลืน่มหาสมทุร

ที่ ๖ คลื่นที่ ๖ นี้ไม่เหมือนคลื่นที่ผ่านมา เป็นในลักษณะเป็น

คลืน่ใหญ่ มคีวามกระเพือ่มตเีข้าหากนัไปมาอย่างรนุแรง มบีรเิวณ

กว้างขวางทเีดียว ข้าพเจ้ากใ็ช้ก�าลงัแหวกว่ายฝ่าคลืน่มหาสมทุร

นั้นไปได้ โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่อย่างใด ยังมี

ก�าลังใจที่ไปถึงฝั่งโน้นให้ได้ตามความตั้งใจ

เมื่อได้ว่ายน�้ามาถึงกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้แล้ว 

มองไปหาฝั่งที่ไหนไม่เจอเลย มีแต่ความเวิ้งว้าง ฟ้าจรดน�้าอัน

กว้างไกล ในขณะนัน้ได้ว่ายน�า้ไปเรือ่ยๆ แล้วมองเห็นเกาะขนาดใหญ่

กลางมหาสมทุรนั้น ไกลจากตัวข้าพเจ้าไปประมาณ ๘ กิโลเมตร 

แล้วมเีสยีงประกาศบอกมาว่า อย่าเข้าไปใกล้เกาะนัน้นะ ถ้าเข้าไป

ใกล้จะถูกกระแสน�า้วนดดูเข้าไปในเกาะนัน้ ถ้าเข้าไปในเกาะนัน้แล้ว 
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จะว่ายน�้าต่อไปให้ถึงฝั่งไม่ได้เลย นอกจากจะกลับคืนสู่ทางเดิม

เท่านัน้ เมือ่ข้าพเจ้าได้ยนิเสยีงประกาศน้ันแล้วกม็คีวามระวงัตวั

มากขึ้น เพื่อจะไม่ให้หลุดเข้าไปในกระแสน�้าที่ไหลวนรอบเกาะ

อยู่นั้น จากนั้นก็ได้ว่ายน�้าหลบไปในทางด้านซ้ายมือ ถึงกระนั้น 

กย็งัถูกกระแสน�า้ดดูขาข้างขวาอย่างแรง ข้าพเจ้ากใ็ช้ก�าลงัดดีขา

อย่างแรง ก็สามารถหลุดออกจากกระแสน�้าดูดนั้นออกมาได้ 

กระแสน�า้ไหลรอบเกาะนี ้จะไหลเวยีนซ้ายวนมาด้านขวา มรีศัมี

กว้างไกลมาก ในกระแสน�า้วนนีม้พีลังมาก เป็นในลกัษณะเป็นเกลยีว 

ถ้าใครได้หลงเข้าไปในกระแสน�้าวนนี้แล้ว ก็จะดึงดูดหมุนเข้าไป

สู่เกาะนั้นอย่างรวดเร็ว จะกลับตัวออกมาไม่ได้เลย จะติดอยู่ใน

เกาะนั้นต่อไปชั่วกาลนานทีเดียว



มองเห็นฝั่งมหำสมุทรได้
อย่ำงชัดเจน

เมื่อข้าพเจ้าว่ายน�้าหลบออกจากเกาะนั้นได้แล้ว ก็มี

ความตั้งใจลอยน�้าไปเรื่อยๆ ไม่ลดละความพยายามแต่อย่างใด 

มีความตั้งใจไว้ว่า เมื่อเราว่ายน�้าต่อไปไม่หยุดยั้ง อีกสักวันหนึ่ง

ก็จะถึงฝั่งท่ีจะไม่ให้เกิดอีกแน่นอน ในชั่วขณะนั้นเอง ข้าพเจ้า

มองไปข้างหน้าก็สามารถมองเห็นฝั่งโน้นพอริบหรี่ ห่างไกลมาก 

แต่กม็องเหน็ได้ชดัเจนทเีดยีว ข้าพเจ้าเกดิมกี�าลงัใจในช่วงทีม่อง

เหน็ฝ่ัง จงึได้รบีว่ายน�า้ตรงไปหาฝ่ังอย่างรวดเร็ว เมือ่เข้าถงึฝ่ังได้

แล้ว สัตว์ท่ีพาข้าพเจ้าว่ายน�้าข้ามมหาสมุทรนั้นก็ได้หายไป 

ข้าพเจ้ากไ็ด้เดินขึน้ฝ่ังโดยล�าพงั ในบรเิวณนัน้เป็นหาดทรายล้วนๆ 
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มองไปข้างหน้าได้มองเห็นตลิ่งสูงชันอยู่

อกีพกัหนึง่ข้าพเจ้าเดินไปเพือ่หาช่องทางขึน้ไปบนตลิง่นัน้ 

ก็พอดีเห็นช่องทางเล็กๆ เส้นหนึ่ง เป็นร่องลึกขอบสูงประมาณ

เพียงกับหัวคน เป็นเส้นทางเล็กๆ หลวมตัวพอดีๆ ในเส้นทาง

สายนีม้รีอยคนเดินไปก่อนแล้ว มทีัง้รอยเก่าและรอยใหม่ ข้าพเจ้า

คิดอยู่ในใจว่าใครกันหนอเดินไปก่อนเรา ถึงอย่างไรก็ตามคง

ได้พบกับท่านเหล่านั้นอย่างแน่นอน เมื่อข้าพเจ้าได้เดินขึ้นฝั่งที่

ลาดสูงไปได้แล้ว ก็มีทางเล็กๆ ต่อเนื่องกันไป ข้าพเจ้าก็เดินตาม

เส้นทางนั้นไป รอยเท้าที่คนเดินไปก่อนนั้นก็เห็นชัดเจนมากขึ้น

และมีหลายรอยทีเดียว

เมื่อเดินไปไม่นาน ก็เป็นที่เวิ้งว้างมองสุดสายตา แล้วมอง

เห็นปราสาทขนาดใหญ่ชั้นเดียวอยู่ข้างหน้า ก็คิดอยู่ในใจว่า ผู้ที่

เดินไปก่อนเราแล้วก็คงพกัอยู่ในปราสาทหลังน้ีแน่นอน ข้าพเจ้า

กไ็ด้เดนิตรงเข้าไปในทีป่ราสาทหลงันัน้ เมือ่มองดอูกีด้านหนึง่ ก็

มองเหน็ผ้าเหลอืงหลายผนืตากเอาไว้ เมือ่เดนิไปห่างจากปราสาท

ประมาณ ๔๐ เมตร ก็มองเห็นพระแก่ๆ องค์หนึ่ง ยืนจับเสามอง

ข้าพเจ้าอยู่ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ ท่านก็ได้เดินออกมารับข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ากเ็ดนิตรงเข้าไปหาท่าน ท่านก็ได้จบัแขนข้าพเจ้าแล้วพดูขึน้



อัตโนประวัติ ภาค ๑๒๘๔



มองเห็นฝั่งมหาสมุทรได้อย่างชัดเจน ๒๘๕

ว่า ท่านทูล ข้ามมหาสมทุรมาได้แล้วๆ พร้อมทัง้แสดงความยนิดี 

มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ก็ได้พาข้าพเจ้าเข้าไปในปราสาทหลังนั้น

พระที่ออกไปรับข้าพเจ้าเข้ามาในปราสาทนั้น ก็คือ

หลวงปูข่าว อนาลโย วดัถ�า้กลองเพลนัน่เอง ท่านกไ็ด้พดูทกัทาย

ข้าพเจ้าว่า เป็นอย่างไร ว่ายน�า้ข้ามกระแสมหาสมทุรยากล�าบาก

ไหม ข้าพเจ้าก็ตอบหลวงปู่ไปว่า ขอโอกาสหลวงปู่ ลอยข้าม

กระแสมหาสมุทรนั้นไม่ยากเลยครับ ท่านถามว่ามากันกี่องค์ 

ตอบท่านไปว่า มาองค์เดียวครบัผม หลวงปู่ถามอีกว่า เขาเหล่านัน้

ไม่อยากข้ามมาหรอื ตอบว่า ขอโอกาส เขาอยากจะมามากทเีดยีว 

แต่ก�าลังเขายังไม่พร้อมที่จะข้ามกระแสมหาสมุทรมาได้ พากัน

กระโดดลงน�า้ทไีร ก็ถกูคลืน่มหาสมทุรพดัซดัทอดเข้าหาฝ่ังด้วยกนั

ทุกคน แต่พวกเขาก็ตั้งใจ มีความพยายามกันอย่างเต็มที่ แต่ไม่รู้

ว่าเขาจะข้ามมหาสมุทรมาได้เมือ่ไร หลวงปูบ่อกว่า เอาผ้าทีเ่ปียก

ไปตากให้มันแห้งเสีย แล้วก็เข้าไปพักในปราสาทร่วมกัน

ในขณะพูดคยุกับหลวงปู่ขาวอยูน่ั้น หลวงปูบ่วั สริปิุณโฺณ 

วัดป่าบ้านหนองแซง ท่านนั่งอยู่อีกเตียงหนึ่ง ได้ถามข้าพเจ้าว่า 

เป็นอย่างไร คล่ืนมหาสมุทรลกูใหญ่ไหม ว่ายอย่างไรจงึตดักระแส

คลื่นกระแสมหาสมุทรผ่านมาได้ ก็เล่าถวายให้หลวงปู่บัวฟังว่า 
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ขอโอกาส กระผมมีความมั่นใจในตัวเองมาก ในขณะที่กระผม

กระโดดออกจากฝั่ง ตัวได้ลอยมาไกล เมื่อหน้าอกจะถึงพื้นน�้า 

มีสัตว์ประเภทหนึ่งเอาหลังมารองรับไว้ แล้วพากระผมว่ายน�้า

ตัดกระแสคลื่นมหาสมุทรมาได้ ท่านถามอีกว่า เห็นเกาะอยู่ใน

กลางมหาสมุทรไหม ก็ตอบท่านว่า เห็นครับผม ท่านพูดว่า ผู้จะ

ข้ามมหาสมุทรมาได้นี้ ถือว่ามีความพร้อมทุกอย่าง ท่านถามว่า 

มผีูว่้ายน�า้ตามหลังมาอกีไหม ขอโอกาส กระผมไม่ได้มองคนืหลงั

เลย แต่มคีนเป็นจ�านวนมากก�าลงัเตรยีมตวัจะตามมา แต่ไม่ทราบ

ว่าจะมาได้หรือไม่ เพราะคลื่นมหาสมุทรมีความรุนแรงมาก 

ในขณะพูดคุยกันกับหลวงปู่ขาว หลวงปู่บัว อยู่นั้น ก็มีอาจารย์

องค์อ่ืนคอยฟังอยูด้่วย ในขณะนัน้ จติกไ็ด้ถอนออกจากสมาธมิา 

ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตเกิดขึ้นนั้นนานเท่าไร

เมือ่จติได้ถอนออกจากสมาธมิาแล้ว กใ็ช้ปัญญาพจิารณา

ในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าในความหมายของนิมิตนั้นเป็นอย่างไร 

กใ็ช้ปัญญาพจิารณาเรยีบเรยีงในความหมายในนิมิตนัน้ทกุขัน้ตอน 

ค�าว่าฝงูมหาชนเป็นจ�านวนมากนัน้ เป็นกลุ่มทีน่บัถอืพระพุทธศาสนา 

ที่พากันสร้างบารมีด้วยกันทั้งน้ัน แต่ก็มีบารมีมากน้อยต่างกัน 

และมีจดุประสงค์เดียวกัน นั่นคือเพื่อจะท�าให้อาสวกิเลสตัณหา
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ทั้งหลายได้หมดไปจากใจด้วยกัน แต่ใครจะท�าให้อาสวกิเลส

ตัณหาได้หมดไปจากใจเร็วหรือช้านั้น ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญา 

ศรัทธา ความเพียร ของแต่ละบุคคล

ผู้ที่กระโดดลงไปแล้ว ถูกคลื่นมหาสมุทรซัดทอดเข้าหา

ฝั่งนั้น หมายถึงผู้มีความตั้งใจพยายาม หวังจะข้ามมหาสมุทร

นั้นอยู่ เมื่อบารมียังไม่พร้อม ก็กลับไปบ�าเพ็ญบารมีเพิ่มใหม่ 

ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นใน สัจธรรมตามความเป็นจริงให้

มากขึ้น เพียงอยากพ้นไปโดยไม่มีสติปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ ก็ไม่

สามารถที่จะข้ามมหาสมุทรนี้ไปได้เลย

คลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่ ๕ คลื่นนั้น หมายถึงกามคุณ

ทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงยากที่บุคคลนั้น

จะผ่านไปได้ ถ้ามีสติปัญญาก็ไม่มีปัญหาอะไร คลื่นมหาสมุทร

อีกรูปแบบหนึ่งที่ไหลกระทบกันเองอย่างรุนแรงนั้น หมายถึง 

ธมัมารมณ์ เป็นศนูย์รวมของอารมณ์ทัง้หลาย ทีไ่ด้รบัมาจาก รปู 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงได้เกิดเป็น อิฏฐารมณ์ เป็นอารมณ์

ที่ชอบใจ อนิฏฐารมณ์ เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ที่เรียกว่า เวทนา 

ก็คืออารมณ์ที่ใจได้เสวยอยู่ประจ�าวันน่ันเอง จึงท�าให้ใจเกิด

ความรกั เกดิความใคร่ ความยนิดคีวามยนิร้ายไปตามกเิลสตณัหา
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นั้นเอง

สัตว์ที่เอาหลังมารองรับหน้าอกเอาไว้นั้น หมายถึง สัจจะ 

ทีไ่ด้ตัง้ไว้แล้วอย่างมัน่คง มคีวามจรงิใจจรงิจงัในตวัเอง เมือ่ตัง้ใจ

ไว้ดีแล้วต้องท�าตามสัจจะนัน้ให้ได้ อย่าเป็นนสิยัหลอกลวงตวัเอง 

ที่พาว่ายตัดคลื่นกระแสมหาสมุทรไปได้นั้น หมายถึงก�าลังของ

สัจจะ เป็นพลังใหญ่ ได้พาพลังในบารมีอื่นๆ มีพลังร่วมกันอย่าง

เตม็ที ่ปัญญาบารมเีป็นพลังผลักดนัให้ไปสูจ่ดุหมายปลายทางได้

อย่างถกูต้อง และเป็นแสงสว่างในการปฏบิตัธิรรมได้อย่างถูกต้อง 

ตรงต่อมรรคผลนิพพาน

ความเว้ิงว้างในท่ามกลางมหาสมทุรนัน้ หมายถงึจติเป็นกลาง 

ไม่มคีวามยนิดี ไม่มีความยนิร้ายในสิง่ใดๆ ไม่มคีวามหว่ันไหวไป

ตามในอารมณ์ของกามคณุทัง้หลาย จติไม่กระเพือ่มไปตามอารมณ์

ในทางโลก มีความเป็นกลางอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความหวั่นไหว

ไปในกามคณุ ไม่มคีวามยินด ีไม่มคีวามยินร้ายไปตามกเิลสตณัหา

แต่อย่างใด

เกาะใหญ่ที่อยู่กลางมหาสมุทรนั้น หมายถึง พรหมโลก 

ที่พวกดาบสฤๅษีที่พากันบ�าเพ็ญฌาน เมื่อตายไปย่อมไปตกค้าง

อยู่ในพรหมโลกน้ี จะต่อไปให้ถึงมรรคผลนิพพานอีกไม่ได้เลย 



มองเห็นฝั่งมหาสมุทรได้อย่างชัดเจน ๒๘๙

แม้ในยุคนี้ ผู้ที่ท�าสมาธิ จิตมีความสงบเป็นฌานได้แล้ว เมื่อ

ตายไป กจ็ะได้เกดิเป็นพรหมนีเ้ช่นกนั กระแสน�า้ทีไ่หลรอบเกาะ

เวียนซ้ายนั้น หมายถึงจิตที่ติดอยู่ในความสงบ ติดอยู่ในฌาน มี

ความยินดีพอใจในความสุขแห่งความสงบนั้นอย่างฝังใจ ไม่มี

ปัญญามาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสรรพสังขาร

ทั้งหลายแต่อย่างใด หรือเรียกว่าเป็นที่พักอาศัยของจิตโง่ ไม่มี

ความฉลาดรอบรูใ้นทางสตปัิญญาแต่อย่างใด ขาขวาทีไ่ปกระทบ

ในคลื่นกระแสน�้าที่ไหลรอบเกาะนั้น แล้วดิ้นหลุดออกมาได้นั้น 

หมายถงึข้าพเจ้าได้ท�าสมาธมิคีวามสงบถงึอรปูฌานมาแล้ว ให้เปิด

อ่านในพรรษา ๒ ว่าข้าพเจ้าหลุดออกจากอรูปฌานด้วยวิธีการ

อย่างไร ท่านอาจจะได้เป็นอุบายสอนตัวเองได้บ้าง

การทีถ่งึฝ่ังมหาสมทุรได้แล้ว สตัว์นัน้กห็ายไป นัน้หมายถงึ

บารมีทั้งหมดที่ได้บ�าเพ็ญมาแล้วในอดีตและในชาติปัจจุบันได้

เป็นพลังส่งให้ถึงฝั่งแล้ว บุญกุศลน้อยใหญ่ก็หมดภาระหน้าที่

เพียงเท่านี ้จะตามไปในมรรคผลนิพพานอีกต่อไปไม่ได้เลย ทางที่

เดินขึ้นฝั่งไปเป็นทางเล็กๆ เดินได้เพียงคนเดียวนั้น หมายถึง 

เอโก มคฺโค มีทางเส้นเดียวเท่าน้ัน ที่เป็นเส้นทางอันเอกที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
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ค�าว่ามหาสมทุรนัน้ กห็มายถงึมหาสมมตนิัน่เอง ในหมู่มนษุย์

และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นย่อมตกอยู่ในความหลงในมหาสมมติ

ท้ังนั้น มหา แปลว่ามาก หรือความยิ่งใหญ่ สมมติ หมายถึง

ความหลงอยู่ในภพทั้งสาม มีกามภพ รูปภพ อรูปภพ หลงใน

ความอยาก หลงว่าธาตส่ีุขันธ์ห้าน้ีเป็นตน และหลงในวตัถธุาตขุอง

โลกว่าเป็นของของตน มีส่ิงใดก็สมมติว่าสิ่งนั้นเป็นของของตน 

จึงได้เกิดความหลงผิด เกิดความเข้าใจผิด และเกิดความเห็นผิด 

เกิดความยึดติดอย่างมั่นคงว่าสิ่งน้ีเป็นเราและเป็นของของเรา

จริงๆ จึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเกิดขึ้นภายในใจเป็น

อย่างมากทีเดียว

ตวัมจิฉาทฏิฐคิวามเห็นผิดเพียงอย่างเดียวเท่านีเ้ป็นต้นเหตุ 

จึงได้เกิดความหลงในมหาสมมติโลกนี้ว่าเป็นสิ่งท่ีน่าอยู่อาศัย 

จิตที่โง่เขลาเท่านั้นข้องอยู่ จิตท่ีมีสติปัญญาท่ีดีหาข้องอยู่ไม่ 

ในความหมายอกีอย่างหนึง่ว่า กามโอฆะ แม่น�า้ หมายถงึกามคณุ

ที่สัตว์โลกท้ังหลายมีความใฝ่ฝันกันอยู่ เป็นสิ่งที่ข้ามได้ยาก 

ทฏิฐโิอฆะ ความเหน็ผิดภายในใจ เป็นส่ิงทีแ่ก้ได้ยาก อวชิชาโอฆะ 

ความไม่รูต้ามความเป็นจรงิในสมมตโิลกทัง้หลาย จะท�าความเข้าใจ

ได้อย่างถูกต้องนั้นเป็นไปได้ยาก ภวโอฆะ ความหลงติดอยู่กับ
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ภพชาตินั้นๆ แก้ได้ยาก นี้หมายถึงแม่น�้าทั้ง ๔ ท่ีผู้ปฏิบัติต้อง

ศกึษาให้เข้าใจว่าตวัเราตกอยู่ในแม่น�า้อะไรบ้าง หรอืตกอยูท้ั่งหมด 

จะมีวิธีแก้ไขตัวเองได้อย่างไร ถ้าผู้มีสติปัญญาที่ดี ไม่มีปัญหา

อะไร ถ้าสติปัญญาไม่ดี มีปัญหาแน่นอน โอฆะทั้ง ๔ นี้ที่บุคคล

ข้ามได้ยาก เป็นปัญหาเรื้อรังกันมายาวนาน ยากที่จะผ่านพ้น

ข้ามไปได้ เพราะไม่เข้าใจในค�าว่า ตัณหา หมายถึงความอยาก

ไม่มีความอิ่มพอ มี ๓ ประเภท ๑) กามตัณหา ๒) ภวตัณหา 

๓) วิภวตัณหา เรียกว่า สมุทัย ที่ท�าให้ปัญหาทั้งหลายได้เกิดขึ้น

ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ จึงท�าให้จิตหลงติดอยู่อย่างมืดมิดทีเดียว
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พรรษาที ่๕ นี ้ได้ไปจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัป่าศรวีชิยั บ้านศรวีชิยั 

อ�าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร มหีลวงพ่อบญุมาทีเ่ป็นอาจารย์

เก่าเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อบุญมาองค์นี้เองเป็นผู้ให้ธรรมะใน

เรือ่งการเกดิดบั ในคร้ังท่ีข้าพเจ้ายงัไม่ได้บวช และเป็นครัง้แรกที่

ได้ฟังธรรมจากพระกรรมฐาน เรือ่งการเกดิดับจงึได้ฝังใจในสมยั

ครัง้น้ันตลอดมา ก่อนเข้าพรรษาในปีนี ้มคีณะศรทัธาท้ังพระเณร

ภายในวดัทกุองค์พากนัตัง้ความหวังไว้ว่า พรรษานีม้คีวามโชคดี

เป็นอย่างยิ่งที่มีพระอาจารย์ทูลได้มาจ�าพรรษาอยู่ด้วย พวกเรา

จะได้ฟังธรรมกันอย่างเต็มที่ตลอดทั้งพรรษา เมื่อข้าพเจ้าได้ยิน

คณะศรทัธาและพระเณรกระซบิกันอย่างนี ้ข้าพเจ้ากเ็ตรยีมแผน

เอาไว้ว่าท�าอย่างไรจงึจะไม่ได้แสดงธรรมในพรรษาน้ี จึงคิดอบุาย
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หนึ่งว่า มีวิธีเดียว ต้องธุดงค์ข้อมุขวัตร คือไม่ต้องพูดกับใครๆ 

ในพรรษานี้ แต่มีการยกเว้นเอาไว้ ๔ ข้อดังนี้

๑) หลวงพ่อบญุมาถาม เรากต้็องพดู แต่ถ้าองค์อืน่ ไม่พดูด้วย

๒) เมือ่มกีารเจ็บป่วย เม่ือพระเณรถามหรอืหมอถามอาการ 

ก็พูดได้

๓) แสดงอาบัติ ไหว้พระสวดมนต์ สวดปาฏิโมกข์ได้

๔) เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นในหมู่พระเณร พูดระงับเหตุได้

ตามพระธรรมวินัย

นอกจาก ๔ ข้อนีจ้ะไม่พดูกบัใครๆ ทัง้สิน้ เมือ่ได้อบุายดีแล้ว

ก็เก็บเป็นความลับส่วนตัว เมื่อถึงวันเข้าพรรษาจึงจะบอกให้

พระเณรได้รบัรู ้จากนัน้กท็�าพิธเีข้าพรรษา มีการไหว้พระสวดมนต์

เสร็จแล้ว ก็กล่าวค�าเข้าพรรษาว่า อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง 

วสัสงั อเุปม ิ๓ จบ แปลว่า ข้าพเจ้าจะอยูจ่�าพรรษาในทีแ่ห่งนีจ้น

ครบ ๓ เดือน เมื่อกล่าวค�าเข้าพรรษาเสร็จ ก็ได้ประกาศต่อหน้า

พระเณรท้ังหลายให้รับทราบดงันี ้นบัแต่วนิาทนีีเ้ป็นต้นไป ผมจะ

ถือธุดงค์ข้อมุขวัตร ไม่พูดกับใครๆ ต่อไปจนครบ ๓ เดือน แล้ว

ปิดปากในทันที พระเณรได้ยินพากันมาร้องขอให้ถอนสัจจะนี้ 

แต่กไ็ม่ได้ผล เมือ่ตัง้สจัจะอย่างไร ต้องปฏิบติัตามสัจจะของตวัเอง
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ทีต้ั่งไว้แล้ว จงึท�าให้พระเณร ญาตโิยม มคีวามผดิหวงัไปตามๆ กนั 

มีแต่พากันบ่นว่าอาจารย์ทูลไม่ควรท�าอย่างนี้เลย เมื่อใครๆ มา

พูดด้วย ก็เพียงยิ้มๆ ให้เท่านั้น

ในพรรษานี ้การภาวนาปฏบัิตไิด้ผลดเีป็นอย่างมากทเีดยีว 

เพราะไม่พดูกับใคร ในเมือ่ตวัเองไม่ได้พดู กไ็ม่ต้องไปคดิหาค�าที่

จะมาพูด อารมณ์ในการคิดหาค�าพูดก็ไม่มีในใจ เพราะการพูด

ต้องใช้การคิดหาเรื่องต่างๆ มาพูด เมื่อไม่พูด จะไปคิดหาเรื่อง

ท�าไม เมื่อไม่พูดผ่านไป ๒ เดือน ผลของการงดพูดนั้นเห็นได้ชัด

ทีเดียว การท�าสมาธิให้จิตมีความสงบนั้น สงบได้เร็วมาก เพราะ

ตามปกติข้าพเจ้าท�าสมาธิสงบเร็วอยู่แล้ว เมื่อไม่มีอารมณ์ใน

การพูดก็ยิ่งสงบเร็วขึ้นอีก นึกค�าบริกรรมหรือใช้วิธีก�าหนดดู

ลมหายใจเข้าออก ไม่กี่วินาทีจิตก็มีความสงบลงเป็นสมาธิ

อย่างแน่วแน่ เมือ่จติได้ถอนออกจากสมาธิมา กน้็อมใจไปในทาง

ปัญญาพจิารณาในสจัธรรมตามความเป็นจรงิต่อเนือ่งกนัไป จะมี

ความเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงชัดเจนมากขึ้น การท�าสมาธิ

พร้อมด้วยปัญญามคีวามเชือ่มโยงต่อกนัอยูต่ลอดเวลา แต่ละคืน 

แต่ละวัน แต่ละชั่วโมง ไม่ปล่อยให้เวลาทิ้งไปเสียเปล่า ถึงจะมี

พระเณรอยู่กันเป็นจ�านวนมาก กเ็หมอืนเราได้อยูอ่งค์เดยีว เพราะ
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ไม่มีความคิดที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับใครๆ ใจจึงมีความเป็นหน่ึงอยู่

ตลอดเวลา

อยู่มาในคืนหนึ่ง เมื่อท�าสมาธิจิตมีความสงบได้ที่แล้ว 

ปรากฏมีนิมิตเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวเต็มยศเหมือนชาววัง จูง

ม้าขาว ใส่อานอย่างดี จูงเข้ามาหา เป็นม้าตัวใหญ่สวยงามมาก 

พร้อมทั้งบอกว่า ม้าตัวนี้เป็นม้าของท่าน อีกไม่นานท่านจะได้

ขี่ม้าตัวนี้อย่างแน่นอน จากน้ันจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิ เม่ือ

พจิารณาดวู่า ม้าตวันีจ้ะต้องวิง่ดเีป็นพเิศษ และมคีวามแตกต่าง

กนักบัม้าขาวตัวท่ีเคยได้ขีม่าแล้วในพรรษาแรก ม้าตวันีม้ขีนขาว

แพรวพราว เป็นประกายเลือ่มเหมือนเพชร ม้าตัวทีเ่คยขีม่าก่อน

มีขนขาวเหมือนส�าลี ม้าตัวนี้มีขนเป็นมันเลื่อมระยิบระยับไป

ท้ังตัว จึงเกิดมีความมั่นใจในตัวเองว่า อีกในวันหนึ่งข้างหน้า 

เราจะได้ขี่ม้าตัวนี้อย่างแน่นอน

เมื่อออกพรรษา รับกฐินแล้ว คิดอยากจะไปธุดงค์ทาง

ภาคใต้ ในทีส่ดุกไ็ด้ไปสมความตัง้ใจเอาไว้ การเดนิทางไปภาคใต้

ในคร้ังนีม้คีวามสะดวกดทีกุประการ และขอสรรเสรญิน�า้ใจของ

คนภาคใต้อย่างไม่รู้ลืม นั้นคือเมื่อรถได้ไปจอดในท่ีไหนตาม

สายทาง คนขบัรถและผูโ้ดยสารหลายท่านทัง้ทีไ่ม่เคยรูจั้กกนัมา
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ก่อนเลย เมื่อรถจอดในที่ไหน ท่านเหล่านั้นท�าธุระส่วนตัวเสร็จ

แล้ว ทุกครั้งเขาต้องซื้อน�้าอัดลม กาแฟ และน�้าอื่นๆ มาถวาย

พร้อมท้ังแสดงความเคารพ แสดงความเป็นกนัเอง มีความเอือ้เฟ้ือ

เอาใจใส่ในตวัข้าพเจ้ามาก เหมอืนกับเคยได้เป็นญาตกินัมาก่อน 

หรอืเหมอืนกบัครอูาจารย์ทีเ่ขาให้ความเคารพมาแล้ว และยงัถาม

อีกว่า ท่านมีความต้องการอะไรอีกไหม ข้าพเจ้าได้เห็นอย่างนี้

จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากทีเดียว

เมือ่ไปถงึอ�าเภอตะกัว่ป่า เป็นเวลาฉนัอาหารพอด ีทกุคน

พากนัลงไปรบัประทานอาหารกนั ข้าพเจ้ากบัเณรกน็ัง่อยูโ่ต๊ะหนึง่ 

ผู้โดยสารทั้งหลายพากันซื้ออาหารเป็นจ�านวนมากมาถวาย 

ท�าเหมอืนกบัข้าพเจ้าเป็นพระเครอืญาติของเขา หรอืเหมอืนเป็น

ครูอาจารย์ที่เขาให้ความเคารพมาก่อน การแสดงออกมาทาง

กายวาจา จะมีความสัมมาคารวะ จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดี

มากทีเดียว นี่พูดกันในสมัยนั้น ในสมัยนี้คิดว่าเป็นเหมือนเดิม 

เพราะคนภาคใต้มอีธัยาศยัมนี�า้ใจดมีาก ข้าพเจ้ามคีวามประทับใจ

ในไมตรีของคนภาคใต้มาในที่นี้ด้วย

เมื่อรถไปจอดที่ต�าบลโคกกลอย ก็ได้ถามชายในวัยกลาง

คนไปว่า วัดราษฎร์โยธีอยู่ที่ไหน ไปทางไหนโยม เขาก็พูดเป็น
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ภาษาใต้ ฟังกนัไม่รูเ้รือ่งเลย ขอให้เขาพดูภาษากลางเขากพ็ดูไม่ได้ 

ไม่รู้จะท�าอย่างไรดีหนอ มีชายคนหนึ่งยืนดูอยู่ เขาก็รู้ว่าพระกับ

โยมพูดกันไม่รู้เรื่อง เขาก็เดินเข้ามาแล้วถามว่า ท่านอาจารย์จะ

ไปไหนครับ เป็นภาษากลาง หัวใจโล่งขึ้นมา แล้วบอกเขาไปว่า 

อาตมาจะไปวดัราษฎร์โยธ ีวดันีอ้ยูท่ีไ่หน เขากบ็อกว่าอยูท่างโน้น 

แต่อยูไ่กลหลายกโิลเมตร เขาพูดว่า ผมจะจัดรถไปส่งให้ เขากไ็ป

ว่าจ้างรถสองแถวให้ไปส่งทีว่ดั ผูช้ายทีพู่ดกนัไม่รูเ้รือ่งก็เก็บสิง่ของ

ขึ้นรถ แล้วเขาก็ตามไปส่งที่วัดด้วย เมื่อไปถึงวัด เขาก็ช่วยเก็บ

สิ่งของลงจากรถให้ แหม! น�้าใจคนภาคใต้ท�าไมรู้จักช่วยเหลือ

ผู้อื่นถึงเพียงนี้ หน�าซ�้ายังให้ค่ารถอีกด้วย คนภาคใต้จะมีน�้าใจ

อย่างนี้ทั้งหมดหรือเปล่าหนอ

จากนั้นมาไม่นานนัก หลวงพ่อค�าพอง ติสฺโส ก็ได้พา

ข้าพเจ้าไปธุดงค์ในที่ต่างๆ หลายแห่งของภาคใต้ ยังไม่ได้ไป 

๓ จังหวดั คอื จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส 

นอกนั้นได้ไปเที่ยวหมด ข้าพเจ้ามีนิสัยปรับตัวเองเข้ากับคนง่าย

อยู่แล้ว รู้นิสัยคนง่าย อ่านนิสัยคนออก ภาษาภาคใต้เป็นภาษา

ง่ายๆ พูดเข้าใจง่าย ไปอยู่ภาคใต้ ๑ เดือน ข้าพเจ้าพูดภาษาใต้

ได้เลย คนภาคใต้หลายคนพากันพูดว่า องค์อื่นๆ มาอยู่ภาคใต้
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เป็นสิบปี ยังพูดภาคใต้ไม่ได้เลย การพูดภาษาภาคใต้ได้และ

การปรับตัวเข้าหาคนได้ง่าย จึงกลายเป็นดาบสองคมขึ้นมา ถ้า

ปัญญาไม่ดพีอ จะมปัีญหากบัชีวตินกับวชมากทีเดียว การไปธดุงค์

ทางภาคใต้ในครั้งน้ีเป็นเร่ืองยาว ไม่ควรจะน�ามาเขียนไว้ในที่น้ี 

จะเป็นหนังสือเล่มหนาเกินไป ถึงเวลาเข้าพรรษาก็กลับมา

วัดราษฎร์โยธี
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ในปีนีจ้�าพรรษาอยูก่บัหลวงพ่อค�าพอง ตสิโฺส วัดราษฎร์โยธี 

ต�าบลโคกกลอย อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในพรรษานี้ 

การภาวนาปฏิบัติก็เป็นไปด้วยดี ไม่มีอุปสรรคใดๆ ในพรรษานี้

ได้ความรู้จากหลวงพ่อค�าพองมากทีเดียว ท่านแสดงธรรมได้ดี

และมีเหตุผล ท่านมีนิสัยเด็ดขาดตรงไปตรงมา การแสดงธรรม

ท่านมมีขุตลกไปในตวั ท�าให้คนหายง่วงได้ หวัเราะในใจเป็นบาง

จังหวะ ท่านพูดได้อย่างไรก็ไม่รู้ จึงยอมรับว่าหลวงพ่อค�าพอง

เป็นพระธรรมกถกึองค์หนึง่ในยคุนี ้ในช่วงเข้าพรรษา ได้ทราบข่าว

ว่าโยมพ่อได้มรณะแล้ว เมื่อออกพรรษารับกฐินแล้ว ก็ได้นิมนต์

หลวงพ่อค�าพองได้ขึน้มาท�าบญุโปรดโยมพ่อด้วย ท่านกไ็ด้เมตตา

ได้มาในงานนี้ด้วย การท�าบุญในครั้งนี้ ไม่ให้มีมโหรสพใดๆ ห้าม
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ไม่ให้ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ไม่ให้มีเหล้ายาต่างๆ ภายในงานนี้ ญาติ

ลกูหลานทกุคนต้องรบัศลี ๕ ตลอดงาน ให้ทกุคนมีความบรสิทุธ์ิ

ในการท�าบญุ เพือ่เป็นการอทุศิไปให้โยมพ่อด้วยน�า้ใจอนับรสิทุธิ์ 

ให้โยมพ่อได้รับส่วนบุญนี้อย่างสมบูรณ์เต็มที่

การท�าบุญอุทิศให้โยมพ่อในครั้งนี้มีความเรียบร้อยดี 

ไม่ให้มบีาปอกศุลมาปะปนในงานนีอ้ย่างเดด็ขาด อยากรูจ้รงิๆ ว่า 

การท�าบุญอุทิศด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้ ท�าไมไม่มีใครท�ากัน มี

แต่พากนัฆ่าสตัว์ กนิเหล้าเมามายทกุงานไป ในงานนีมี้ความบรสิทุธิ์

จริงๆ พระผู้รับศีลก็เป็นผู้มีความบริสุทธ์ิในศีล มีความบริสุทธิ์

ในธรรม เครือ่งไทยทานก็ล้วนแล้วเป็นของบรสุิทธิ ์ศรทัธาผูอุ้ทศิ

บุญกุศลในครั้งนี้ก็มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง จึงมีความสมบูรณ์

ทั้งสองฝ่าย เรียกว่า บริสุทธิ์ฝ่ายทายก คือผู้ถวาย บริสุทธิ์ฝ่าย

ปฏิคาหก คอืพระผูร้บั เม่ือความบรสิทุธิท์ัง้สองฝ่ายเป็นไปอย่างนี้ 

อยากรู้จริงๆ ว่าโยมพ่อได้รับส่วนบุญนี้หรือไม่

เมื่อเสร็จจากงานแล้ว ก็ได้ไปพักที่วัดป่าสันติกาวาส 

บ้านหนองตูม ต�าบลไชยวาน อ�าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

มีพระอาจารย์บุญจันทร์ กมโล เป็นเจ้าอาวาส ข้าพเจ้าได้ตั้งใจ

อธิษฐานว่า การท�าบุญอุทิศให้โยมพ่อในครั้งนี้ โยมพ่อจะได้รับ
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ผลบญุจากลกูหลานญาติๆ  นีห้รือไม่ เมือ่อธษิฐานจติแล้วกก็�าหนด

จติลงสูส่มาธต่ิอไป ๒ วนัทีผ่่านไป ยงัไม่รูเ้รือ่งนีแ้ต่อย่างใด จงึได้

พจิารณาว่าเป็นเพราะเหตใุด จงึได้รูว่้า อ้อ เป็นเพราะความอยาก

นี้เอง จึงเป็นไปไม่ได้
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ผ่านมาในคืนที่ ๓ ได้ตัดความอยากหมดจากใจได้แล้ว 

ในคนืนัน้ได้เกดินมิติเห็นเส้นทางอนัราบรืน่ขึน้ต่อหน้า ข้าพเจ้าได้

เดนิตามทางนัน้ไป ในเส้นทางนัน้ มรีอยคนเดนิไปเป็นจ�านวนมาก

ทีเดียว แต่ไม่มีรอยเดินกลับมาแม้แต่รอยเดียว ในเมื่อเดินตาม

เส้นทางนั้นไปเรื่อยๆ อีกพักหนึ่งก็เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อยู่

ตรงหน้า มชีายฉกรรจ์รักษาประตอูยู ่๔ คน แต่ละคนมือถือหอก

ดาบครบมอื มีหน้าตาอนัเคร่งขรมึยนืนิง่อยู ่ข้าพเจ้ากเ็ดนิเข้าไป

หาเพือ่จะถาม และก็ถามเขาไปว่า ในทีน่ี่เป็นสถานท่ีอะไร ทางนี้

จะไปไหน ชายทั้ง ๔ คนนั้นได้แสดงความเคารพต่อข้าพเจ้าด้วย

การยกมือไหว้ แสดงความนอบน้อมเป็นอย่างดี แล้วก็พูดขึ้นว่า 

ที่นี่เป็นประตูไปสู่ยมโลก ทุกคนที่ตายจากเมืองมนุษย์แล้ว ผู้มี
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บาปตดิตวัมาก็ต้องได้เข้ามาในทีแ่ห่งนีเ้พือ่การสบืสวนสอบสวน

ด้วยกันทุกคน

เขาถามข้าพเจ้าว่า พระคุณเจ้ามีความประสงค์สิง่ใดจึงได้

มาในที่แห่งนี้ ได้ตอบเขาไปว่า อาตมามีความประสงค์อยากจะ

ทราบว่าโยมพ่อของอาตมาทีต่ายแล้ว ได้มาอยูใ่นทีแ่ห่งนีห้รอืไม่ 

เขาถามว่า ขณะนีพ้ระคุณเจ้าก�าลังตดิตามหาโยมพ่อใช่ไหม ตอบ

เขาไปว่าใช่แล้ว อาตมาก�าลงัตดิตามหาโยมพ่อ เขาพดูว่า ถ้าเช่น

นั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปสอบถามหัวหน้าที่อยู่ภายในเถิด 

จากนัน้ทัง้ ๔ คนกพ็ากนัเปิดประตเูหลก็ขนาดใหญ่ออก ข้าพเจ้าก็

เดินเข้าไป พอดีได้ไปพบหัวหน้าใหญ่นั่งอยู่เก้าอี้ มีหน้าที่ตรวจดู

บญัชขีองคนทีต่ายท้ังหมดว่าคนทีต่ายนัน้มีชือ่ว่าอย่างไร นามสกลุ

ของผูต้าย อายุเท่าไร บ้านเลขทีเ่ท่าไร หมูบ้่านอะไร ต�าบล อ�าเภอ 

จังหวัด เหมือนกับท�าใบส�ามะโนครัว ส�าเนาทะเบียนบ้าน ใน

บัตรประชาชน ในเมืองมนุษย์นั่นเอง

เมือ่ข้าพเจ้าเข้าไปถงึ หวัหน้าผูท้�าบญัชมีลีกัษณะตกตะลงึ

ไปบ้าง เพราะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าจะมีพระผู้มีชีวิตอยู่เข้ามาในที่

แห่งนี้ แต่ก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดี พร้อมทั้งยกมือไหว้แล้ว

พูดว่า พระคุณเจ้ามีความประสงค์อะไรหรือครับ ข้าพเจ้าก็เล่า
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ให้หัวหน้าฟังว่า อาตมามีธุระอยากจะถามหัวหน้าว่า โยมพ่อ

ของอาตมาได้ตายไปหลายเดอืน อยากทราบว่าโยมพ่อของอาตมา

ได้เข้ามาอยูใ่นทีแ่ห่งนีห้รอืไม่ เขาถามว่า โยมพ่อของพระคณุเจ้า

ชือ่ว่าอย่างไร ก็ได้บอกเขาไปว่า ชือ่ว่านายอทุธา นนฤๅชา จากน้ัน

เขาก็ไปหยบิเอาหนังสอืบญัชีรายชือ่ของผูต้ายมาด ูหนงัสอืนัน้มี

ความยาวประมาณ ๑ ศอก เขาใช้นิ้วมือกรีดเปิดพรืดเดียวแล้ว

อ่านดู แล้วพูดขึ้นมาว่า นายอุทธา นนฤๅชา อยู่บ้านหนองแวง 

(แก้มหอม) ต�าบลไชยวาน อ�าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี ใช่ไหม

ครับ ก็ได้บอกเขาไปว่า ใช่แล้ว เขาพูดว่า ยังอยู่ในที่แห่งนี้ครับ 

ได้บอกกับหัวหน้าว่า อาตมาอยากไปพบกับโยมพ่อหน่อยจะได้

ไหม หัวหน้าเขาก็ได้พูดว่า ไม่ต้องหรอกครับ ผมมีลูกน้องให้ไป

เรียกโยมพ่อของพระคุณเจ้ามาพบในที่นี้ก็ได้ เขาก็ได้บอกคนใช้

ไปตามเอาโยมพ่อของข้าพเจ้าให้มาพบกันในที่นี่ เขาบอกกัน

ว่าให้ไปตามนายอุทธา นนฤๅชา ให้มาพบกับพระลูกชาย ชื่อว่า

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ในที่นี้ด่วน คนใช้ก็รีบไป

อีกพักหนึ่งเขาก็ตามโยมพ่อเข้ามาหา เมื่อโยมพ่อเดินมา 

เป็นในลกัษณะมีความละอาย เพราะแก้มด้านขวาคล�า้ไปนดิหนึง่ 

ส่วนแกม้ซ้ายเป็นปกต ิเวลาเดินเข้ามา จะเอียงแกม้ด้านซ้ายเข้า
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มาหา กางเกงและเสื้อที่สวมใส่ในขณะที่ตายใส่อย่างไร เมื่อตาย

ไปก็ต้องใส่ชุดนั้นไปก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญจากลูกหลานที่อุทิศ

ไปให้ ผ้านุ่งห่มจึงจะมีการเปลี่ยนไป เมื่อโยมพ่อเข้ามาหาแล้ว 

กน็ัง่กราบเป็นปกต ิจึงได้ถามโยมพ่อว่า จ�าอาตมาได้ไหม โยมพ่อ

บอกว่า จ�าได้

ถาม โยมพ่อ เข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ ถูกเขาตีไหม

ตอบ แต่ก่อนเขาตีอยู่บ้าง แต่ทุกวันนี้เขาไม่ตีเลย

ถาม มาอยู่ในที่นี่ มีการไหว้พระภาวนาอยู่ไหม

ตอบ ไหว้พระสวดมนต์ ภาวนาทุกคืนไม่ได้ขาด

ถาม ลูกหลานพากันท�าบุญอุทิศมาให้ภายใน ๓ วันน้ี

ได้รับไหม

ตอบ ได้รับ ๓ ส่วน อีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับ

ถาม ท�าไมจึงไม่ได้รับทั้งหมด เพราะเหตุใด

ตอบ เพราะพระสงฆ์ผู้รับเครื่องไทยทาน ศีลไม่บริสุทธิ์

ถาม กรรมที่โยมพ่อที่จะได้รับในขณะนี้มีมากไหม

ตอบ มีไม่มาก เพราะกรรมเล็กๆ น้อยๆ ได้หมดไปแล้ว 

เหลืออยู่แต่กรรมที่ร่วมกันฆ่าวัวตัวเดียวเท่านั้น จากนั้นข้าพเจ้า

ได้มาปรึกษากับหัวหน้าจ่ายมบาลดูว่า กรรมของโยมพ่ออาตมา
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ส่วนใหญ่ได้หมดไปแล้ว เหลือเพียงกรรมเนื่องจากวัวตัวเดียว

เท่าน้ัน เมื่อกรรมยังเหลือน้อยนิดเดียวนี้ อาตมาขอบิณฑบาต

ให้โยมพ่อพ้นไปจากกรรมนี้ได้ไหม จากนั้นหัวหน้ายมบาลก็ได้

ไปหยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาดูว่ากรรมของโยมพ่อมีมากน้อย

แค่ไหน หวัหน้ายมบาลได้พดูมาว่า กรรมของโยมพ่อพระคณุเจ้า

หมดในวนันีพ้อดี อนญุาตให้โยมพ่อของพระคุณเจ้าได้หมดกรรม

แต่วนันี ้แล้วเขยีนหนงัสอือีกเล่มหนึง่ เป็นหนงัสอืทีผู่ไ้ด้พ้นกรรม

ไปแล้ว มวีนัเดอืนปีและเวลาทีพ้่นจากกรรมชัว่นีไ้ปเป็นหลกัฐาน

หวัหน้ายมบาลได้พูดว่า กระผมขอแสดงความเคารพนบัถอื

ต่อพระคณุเจ้าเป็นอย่างมากทีไ่ด้ติดตามมาโปรดพ่อถงึทีน่ี ่จงึได้

ถามโยมพ่อต่อไปว่า โยมพ่ออยากบวชไหม โยมพ่อพดูว่า อยากบวช 

จากนัน้ข้าพเจ้าก็เอาผ้าขาวออกมาจากย่ามยืน่ให้ โยมพ่อกน็ุง่ห่ม

ให้เรียบร้อย พอนุ่งห่มผ้าขาวเสร็จเท่านั้น ผิวพรรณของโยมพ่อ

ก็เปลี่ยนไปในขณะนั้นทันที หน้าตามีความอิ่มเอิบ มีผิวพรรณ

ผ่องใสเป็นอย่างมาก แล้วกราบอาตมา ๓ ครั้ง แล้วพูดว่ากรรม

ของโยมพ่อได้หมดไปแล้วในวนันี ้ขอให้ลกูได้ไปประกาศให้ญาติๆ  

ทั้งหลายให้รู้ว่ากรรมชั่วของโยมพ่อได้หมดไปแล้ว และบอกกับ

ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้พากันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้ให้มาก 
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เมือ่ตายไปจะไม่ได้เป็นทกุข์ โยมพ่อพดูต่อท้ายว่า จากนีไ้ป โยมพ่อ

จะได้ขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วนะ กราบอาตมาลง ๓ ครั้ง

เสร็จแล้วโยมพ่อก็ลอยขึ้นสู่อากาศ มองดูโยมพ่อลอยขึ้น

ไปจนสดุตา กร็ูอ้ยูว่่าโยมพ่อขึน้ไปสูช่ัน้รปูพรหม เพราะก่อนตาย

โยมพ่อเคยท�าสมาธิจิตเข้าสู่รูปฌานหลายครั้ง ในช่วงก่อนตาย 

กรรมชัว่ได้เข้ามาปิดบัง จึงได้ไปรับผลกรรมนัน้ก่อน พอกรรมชัว่

หมดไป กรรมดคีอืบญุกุศลได้ปรากฏข้ึนทีใ่จ สมาธทิีเ่ป็นรปูฌาน

ก็ปรากฏ จึงอยู่ชั้นรูปพรหม
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กลบัมาอธบิายเร่ืองของคนตายต่อไป คิดว่าท่านผูอ่้านจะ

ได้ข้อคิดอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ในขณะท่ีข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ

หัวหน้ายมบาลและพูดกับโยมพ่ออยู่นั้น มียมทูตได้น�าผู้กระท�า

ความช่ัวเข้ามาในที่แห่งนี้เป็นจ�านวนมาก มีทั้งเชือกผูกคอลาก

เข้ามา ใส่โซ่ผูกแขนขาดึงกันเข้ามา ทั้งเอาไม้เรียวตีกันเข้ามา 

แต่ละคนมีเลือดเต็มตัวไปหมด พากันเจ็บปวด ร้องโหยหวน

ระงมไปหมด บางคนนุ่งผ้าที่ฉีกขาด บางคนไม่มีผ้าติดตัวมาเลย 

ยมทูตได้บังคับขู่เข็ญด้วยวิธีต่างๆ พวกฆ่าสัตว์ พวกลักทรัพย์ 

พวกประพฤติผดิในกาม พวกพดูโกหก พวกดืม่เหล้ายา แต่ละกลุม่

ท�าโทษไม่เหมือนกัน

กลุ่มผู้ผิดศีลข้อ ๓ ตัวกาเมสุมิจฉาจาร กลุ่มนี้จะใช้เชือก
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มัดคอผู้หญิงและผู้ชายติดกันมา ไม่มีผ้านุ่งห่มติดตัวมาเลย 

ยมทตูเอาเครอืหวายต ีดเูลอืดไหลอาบตวั ผูท้ีต่ายไปยมทูตลงโทษ

ในลักษณะน้ีมีจ�านวนมากมายทีเดียว ยมทูตมีอยู่หลายกลุ่ม 

กลุ่มหนึ่งมีหน้าที่น�าวิญญาณคนตายเข้ามาให้พ้นประตูเหล็ก 

อีกกลุ่มหนึ่งรับช่วงต่อไป ยมทูตทุกคนใช้ความรุนแรงมาก 

ทั้งไม้เรียวตี ทั้งเตะ ดึงกระชากลากไป ใครได้ท�ากรรมหนักใน

มนุษย์มา ก็จะลงโทษหนักตามกรรมที่ท�าไว้

ข้าพเจ้าได้มองไปอกีด้านหนึง่ เป็นศาลาขนาดใหญ่ จงึได้ถาม

ยมบาลว่า ศาลาน้ันเป็นอะไร ยมบาลบอกว่า นัน้เป็นศาลาพนัห้อง 

ส�าหรบัเป็นท่ีท�าการวนิจิฉยัคดีต่างๆ และมทีัง้การตดัสนิคด ีศาลา

พันห้องนั้น แต่ละห้องท�างานไม่เหมือนกัน อีกส่วนหนึ่งส�าหรับ

ที่ท�างานของผู้หมดบุญจากสวรรค์แล้ว ต้องลงมารับกรรมชั่วที่

ท�ามาแล้วในครั้งเป็นมนุษย์ เมื่อพ้นกรรมนรกแล้ว เศษกรรมยัง

ไม่หมดกจ็ะได้ไปเกิดเป็นเปรตและเป็นสตัว์ดริจัฉานต่อไป พวกที่

เคยท�าบาปทางวาจา เป็นคนดุร้ายในครั้งเป็นมนุษย์ เช่น ใส่ร้าย

ป้ายส ีกล่าวความเท็จ พวกนีจ้ะต้องไปตกในอบายภมู ิมนีรก เปรต 

อสูรกาย สัตว์ดิรัจฉาน เมื่อกรรมยังไม่หมด ได้กลับมาเกิดเป็น

มนุษย์อกี เศษของกรรมส่วนเหลอืจะท�าให้เป็นผูม้กีลิน่ปากเหมน็ 
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พดูออกไปไม่มใีครเชือ่ถอื เป็นผูน้�าคนไม่ได้ ฉะนัน้ ศาลาพนัห้อง 

แต่ละห้องเป็นที่ท�างานตัดสินคดีท้ังหมด เช่น คดีผู้ที่ไปสวรรค์

แล้ว หมดบุญได้กลับมารับกรรมในนรก พวกหมดกรรมจากนรก

แล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์บ้าง ไปสู่เปรต สัตว์ดิรัจฉานบ้าง

การท�างานของยมบาลนั้นมีความซ่ือสัตย์สุจริตดีมาก 

ไม่เหมือนการตัดสินคดีในโลกมนุษย์ คดีในโลกมนุษย์ย่อมมี

การเปลี่ยนแปลงไปได้หลายรูปแบบ ไม่ควรอธิบายไว้ในที่นี้ 

ส่วนคดีการตัดสินของยมบาลนั้น ไม่มีทนาย ไม่มีศาลอุทธรณ์ 

ศาลฎีกา ไม่มคี�าว่าส�านวนอ่อนแขง็อะไรเลย มเีราคนเดยีวเป็นโจทก์ 

และเป็นทัง้จ�าเลย เช่น กรรมดีทีเ่ราท�าไปแล้วได้ลมืไป หรอืกรรมชัว่

ทีเ่ราท�าไปแล้วได้ลมืไป การลมืในการท�ากรรมดี กรรมชัว่ไม่เป็น

โมฆะหายไปแต่อย่างใด เหมือนกบัให้ข้อมูลเข้าไปในคอมพวิเตอร์

แล้ว ถึงเราจะลืมไปก็ตาม แต่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไม่ลบล้าง

หายไป นีฉ้นัใด ใจทีท่�ากรรมดีกรรมชัว่ก็ได้ฝังอยู่ในส่วนลึกของใจ 

ในเมื่อตายไป จะได้เข้าห้องวินิจฉัยกรรม เมื่อเข้าไปห้องแล้ว 

จะไม่มียมบาลมาสอบสวนเราแต่อย่างไร หรอืเหมอืนกบัห้องจบั

ความเท็จ เมื่อเข้าไปแล้ว กรรมดีกรรมชั่วที่เราได้กระท�ามาแล้ว

จะปรากฏขึ้นที่จอเอง ใครท�ากรรมดีมาก ใครท�ากรรมชั่วน้อย 
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ใครท�ากรรมชั่วมาก ใครท�ากรรมดีน้อย ผลของการกระท�าของ

เราจะปรากฏขึ้นมาเอง จึงเรียกว่า กมฺมุนา วตฺตตีโลโก สัตว์โลก

ย่อมเป็นไปตามกรรม

ฉะนั้น ในเมื่อเราตายไปแล้ว กรรมจะเป็นผู้ตัดสินให้เอง 

กรรมตัดสินให้อย่างไร เราก็ต้องได้รับกรรมนั้นๆ ไป เมื่อตายไป

แล้ว ไม่มใีครใหญ่กว่ากรรม หรือมอี�านาจเหนือกรรมไปไม่ได้เลย 

จะไปโกหกหลอกลวงกรรม ให้ค่าสนิบนกรรมไม่มเีลย ข้าพเจ้าได้

ไปศกึษาในการตดัสนิคดใีนยมโลกทีศ่าลาพนัห้องนัน้ เหมอืนได้

จดจ�าไว้ทุกขั้นตอน จากนั้นจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา

ได้นั่งเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของนิมิตนี้ จึงเป็น

เรื่องยากที่จะอธิบายให้คนทั้งหลายเข้าใจตามได้ หรือเป็นเรื่อง

ท่ีเหลือวิสัยของคนในยุคนี้จะเข้าใจได้ ถ้าใครยังมีความเช่ือต่อ

ผลของกรรมอยู่ก็พอจะรู้เรื่องกันอยู่บ้าง ในช่วงมนุษย์เราสร้าง

กรรมชั่วนี้ ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไร ในเมื่อตายไป กรรมชั่วตาม

สนองนีเ้ป็นทีน่่ากลวัมาก ตอนทีไ่ด้เหน็ยมบาลไล่ต้อนผูท้�ากรรม

ไปด�าเนินคดี ในช่วงนี้เอง เจ้ากรรมนายเวรเขารอเวลานี้อยู่ ใคร

ได้ท�าบาปอย่างไรไว้ บาปนัน้กจ็ะแก้มอืในช่วงนี ้ถ้าผูฆ่้าววัควาย 

กจ็ะเป็นรปูวัวควายไล่ขวิดไล่ชน พวกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ก็จะเป็นรปูเป็ด
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รูปไก่ไล่จิกไล่ตี ล้มตายไปแล้วฟื้นตัวมาใหม่

ในสถานคุมขังคนท�าบาปกับศาลาพันห้องนัน้ไกลกนัมาก 

จงึมสีนามกว้างใหญ่ทีผู่ท้�าบาปต้องเดนิผ่านไป เจ้ากรรมนายเวร

ที่เขามาคอยรับคอยแก้แค้นแก้มือในสนามนั้นมีมาก ยมบาลก็

ไม่สามารถห้ามกรรมเหล่านีไ้ด้เลย ความเจบ็ปวดทนทกุข์ทรมาน

ในช่วงกรรมขอแก้มอืนีเ้ป็นทีน่่ากลวัมาก เป็ดไก่ทีไ่ล่จกิไล่สบันัน้

ไม่ใช่ไก่ธรรมดาเหมือนบ้านเรา มันเป็นไก่สับเหล็กสับที่ร่างกาย

ขาดกระจุยในที่นั้น จนเลือดไหลนองพื้นสนามแดงไปหมด เมื่อ

ขึ้นศาลคดี เมื่อศาลตัดสินให้ไปลงนรก ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก 

การท่ีจะอธบิายในเรือ่งต่างๆ ดงัอธบิายมานีใ้ห้ผู้ทีช่อบท�าบาปฟัง 

เขาก็จะหวัเราะเท่านัน้เอง เมือ่เขาเหล่านัน้ได้ไปรบัผลด้วยตนเอง 

เขาก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไร

ในช่วงนัน้โยมแม่ยงัมชีวีติอยู ่จึงได้ไปถามโยมแม่ดูว่า ทีว่่า

โยมพ่อมีส่วนร่วมในการฆ่าววัในสมยันัน้ ฆ่าอย่างไร เพราะไม่เคย

เหน็โยมพ่อฆ่าววัเลย โยมแม่เล่าให้ฟังว่า ในสมยันัน้ โยมพ่อเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน มีลูกบ้านไปลักวัวบ้านอื่นเขามา น�าวัวไปฆ่าที่นา 

เมือ่ฆ่าเสรจ็แล้ว ส่วนทีกิ่นไม่ได้ก็ขุดฝัง แล้วปลูกพชืทบัถมกันไป 

เจ้าของวัวตามมาก็ไม่เหน็ทีฆ่่าววั ทีจ่รงิโยมพ่อไม่ได้ฆ่า แต่กเ็ป็น
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ผูส้นบัสนนุในการฆ่าววั ปกป้องคนท�าผดิ ร่วมมือกนักบัคนท�าผิด 

โยมพ่อก็ต้องได้รับผลของกรรมนี้

การตดัสนิในศาลยมบาลน้ีมคีวามเท่ียงธรรมมาก เพราะเอา

กรรมดกีรรมชัว่ตัดสนิกันเองอย่างตรงไปตรงมา ไม่มกีารคอรปัชัน่ 

ไม่มอีคติเอนเอยีงไปข้างใดข้างหนึง่ ไม่มเีงนิเข้ามาเป็นตวัแปรใน

คดคีวามเหมอืนเมอืงมนุษย์แต่อย่างใด ค�าว่า กมมฺนุา วตตฺตโีลโก 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มีความชัดเจนมาก เคยมีคนถาม

อยูเ่สมอว่า กลุม่ทีไ่ปท�างานเป็นยมทูตยมบาลน้ี เป็นคนกลุม่เก่า

ท่ีท�างานอยูใ่นแผนกนีใ้นเมืองมนษุย์หรอืไม่ เพราะเขาเคยท�างาน

แผนกนีม้คีวามช�านาญอยู่แล้ว น่าจะเป็นคนกลุม่เดยีวกนั ข้าพเจ้า

เองก็ลืมถามพวกยมทูตยมบาลเหล่านี้ว่าในคร้ังเป็นมนุษย์เคย

ท�างานแผนกไหนมา เอาล่ะ ทีหลังถ้าหากอาตมาได้ไปในที่นี้อีก 

ก็จะถามเขาดูว่าเมื่อเป็นมนุษย์เคยท�างานประเภทนี้หรือไม่ 

ค�าถามอย่างนี้น่าคิดนะ ให้พวกเราช่วยกันคิดก็แล้วกันว่า

จะเข้าข่ายหรือไม่ ถ้าเป็นกลุ่มคอรัปชั่น กินเงินบาทคาดสินบน

ก็คงจะไม่ใช่ พวกนี้เขาจะน�าไปดัดสันดาน รับกรรมเหมือน

อื่นทั่วไป ถ้าเอาคนประเภทนี้ไปท�างานในยมบาลอีก รับรองว่า

กฎแห่งกรรมเกิดวิบัติแน่นอน
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ในพรรษาท่ี ๗ นี ้จ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัสันตกิาวาส ต�าบลไชยวาน 

อ�าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล เป็น

เจ้าอาวาส ในพรรษาน้ี การภาวนาปฏิบัติก็มีความราบรื่นไป

ด้วยดี ไม่มีอุปสรรคใดๆ หลวงปู่บุญจันทร์ท่านมีนิสัยพูดน้อย 

การพดูในธรรมกน้็อยแต่เตม็ไปด้วยเนือ้หาสาระ ค�าพูดของท่าน

แต่ละประโยคนัน้มคีวามหมายอย่างลุม่ลกึ เตม็ไปด้วยเหตแุละผล 

ถ้ามีปัญญาพิจารณาให้ดีแล้ว มีความหมายอย่างพิสดารมาก

ทีเดียว เว้นเสียแต่คนหูหนาตาบอดเท่านั้นจะฟังธรรมท่านไม่รู้

เรื่อง

ในพรรษานี้ ในขณะท�าสมาธิจิตมีความสงบได้ที่แล้ว 

หลวงปูม่ัน่ได้มาบอกว่า ทลู ออกพรรษาแล้ว ให้ไปอยู่กบัอาจารย์ขาว 
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วัดถ�้ากลองเพลนะ ความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงในอีก

ไม่ช้าน้ีเอง จากน้ันจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา ข้าพเจ้าจึง

ได้ใช้ปัญญามาพิจารณาว่า ค�าสั่งของหลวงปู่มั่น เหมือนกับ

หลวงปู่มั่นได้รู้แล้วว่าอีกไม่นานก็จะสมความตั้งใจเอาไว้ ใน

คืนนั้นมีความเอิบอ่ิมใจตลอดทั้งคืน เกิดมีความตั้งใจในตัวเอง

ว่า ออกพรรษาแล้วจะต้องไปอยู่กับหลวงปู่ขาวอย่างแน่นอน 

และมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่า ชีวิตเราไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่น

เลย แต่ท่านก็มีความเมตตามาเตือนสติให้ และมีความมั่นใจใน

ตัวเองว่า ถ้าได้เข้าไปอยู่กับหลวงปู่ขาวแล้ว จะท�าให้ได้เกิด

ความรูค้วามเหน็ในสจัธรรมอย่างแน่นอน นีเ่ป็นเพยีงตัง้ความหวงั

เอาไว้เท่านัน้ ผลจะออกมาเป็นอย่างไรน้ัน จงตดิตามอ่านกแ็ล้วกนั

ในปีพ.ศ. ๒๔๙๘ ข้าพเจ้าได้บวชเป็นพระมหานิกาย อยู่

ที่วัดไชยนาถวราราม ในวันหนึ่งได้ไปบิณฑบาตสวนทางกันกับ

พระธรรมยุตอยู่ในบ้านไชยวาน หลวงปู่บุญจันทร์เป็นหัวหน้า 

ข้าพเจ้าจ�าท่านได้ทันทีว่า ในสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นสามเณร ในปี 

พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้ไปกบัพระอาจารย์สม ได้ไปกราบหลวงปูบ่ญุจันทร์

ที่บ้านจ�าปาในครั้งนั้นมาแล้ว ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาใน

ตัวท่านมาแล้ว บัดนี้ หลวงปู่บุญจันทร์ท่านได้มาตั้งวัดอยู่ท่ี
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บ้านหนองตูม ต�าบลไชยวาน อ�าเภอไชยวานนี้เอง

แต่ก่อนนัน้ข้าพเจ้าอยากจะบวชเป็นพระธรรมยตุ แต่ไม่รู้

ว่าวัดพระธรรมยุตอยู่ที่ไหน พ่อก็ให้ไปเข้านาคที่วัดมหานิกาย 

ก็ได้บวชเป็นพระมหานิกายไป เมื่อบวชแล้วจึงรู้ในภายหลังว่า

มีพระธรรมยุตมาตั้งวัดอยู่ท่ีแห่งนี้ คิดอยากจะมาบวชเป็น

พระธรรมยตุอกี แต่ก็เป็นไปไม่ได้ในขณะน้ัน เพราะพระมหานกิาย

กับพระธรรมยุตในครั้งนั้นไม่มีความสามัคคีกันเลย ข้าพเจ้ามี

ความอึดอัดใจมากในครั้งนั้น อยากจะออกมาเป็นพระธรรมยุต

ก็มาไม่ได้ ในวันหนึ่งได้โอกาสดี ได้มาตัดเอาไม้ไผ่เพื่อไปท�า

ไม้ปัดกวาดลานวัด จึงได้แวะเข้าไปดูวัดพระธรรมยุตดูบ้างว่า

อยู่กันอย่างไร เมื่อเข้าไปก็เห็นกระต๊อบโรงฉันอาหารหลังหนึ่ง 

ก็ได้สังเกตดูความเป็นอยู่ของพระธรรมยุตว่าอยู่กันอย่างไรและ

ฉันอย่างไร เมื่อดูแล้วเห็นความสะอาดภายในวัดมีความร่มรื่น

ดมีาก ก็คดิอยากจะบวชเป็นพระธรรมยุตมากทีเดยีว แล้วเดนิไป

ดูที่ล้างบาตรและหลุมขยะ ไปเห็นไม้สีฟันอันหนึ่ง เมื่อจับมาดูก็

เหมอืนไม้สฟัีนพระอาจารย์สม ทีข้่าพเจ้าเคยได้เหน็เมือ่บวชเป็น

สามเณร

จากนั้นก็ได้มาคิดพิจารณาอยู่คนเดียวว่า เราจะมีวิธีบวช
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เป็นพระธรรมยุตได้อย่างไร จะไปบวชในครั้งนี้ไม่ได้แน่ คิดได้ว่า 

มวีธิเีดยีว ต้องสกึออกจากเป็นพระมหานกิายเสยีก่อน จึงจะบวช

เป็นพระธรรมยตุได้ จงึได้ตดัสนิใจสกึในวนัต่อมา คดิว่าจะไปหา

บวชเป็นพระธรรมยุตเสียใหม่ แล้วก็ได้บวชเป็นพระธรรมยุต

สมความตั้งใจ

ในปีจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัสนัตกิาวาสนี ้ข้าพเจ้าได้อุบายธรรม

อย่างหนึ่งที่ฝังใจอย่างไม่รู้ลืม นั้นคือต้นมะพร้าว ในวันหนึ่ง

ตอนเย็น เป็นเวลาท�ากิจวัตรกวาดลานวัด ไปเห็นมะพร้าว

ต้นหนึ่งอยู่ในลานวัดน้ัน เป็นต้นมะพร้าวแกร็น มีอายุหลายป ี

ต้นสูงประมาณ ๑ ฟุตเท่านั้นเอง แต่ก็มีใบสดเขียวเป็นปกติ 

แล้วได้ถามหลวงพ่อค�าสิงห์ว่า มะพร้าวต้นนี้ปลูกมาได้กี่ปีแล้ว 

หลวงพ่อค�าสิงห์พูดว่า โธ่ มะพร้าวต้นนี้ปลูกพร้อมกันกับปีที่

สร้างวัด ผมนี้แหละเอามาปลูกไว้ในที่แห่งนี้ มันไม่ใหญ่และ

ก็ไม่ตาย ลูกไม่เป็น ปลูกเมื่อปี ๒๔๙๓ ปีนี้พ.ศ. ๒๕๑๐ มีอายุ 

๑๗ ปีแล้ว

พอได้ฟังเท่านี้แหละ ก็โอปนยิโก น้อมเข้ามาเป็นธรรมใน

ขณะนัน้ทนัท ีได้เอาต้นมะพร้าวนัน้มาเป็นอบุายสอนใจตวัเองว่า 

มะพร้าวต้นนีม้อีายยุัง่ยนืมาถงึขนาดน้ี ถ้าปลูกในทีไ่ม่มีต้นไม้อืน่
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มาปกคลุม มะพร้าวต้นนี้จะต้องออกผลได้รับประทานกันแล้ว 

นี่ต้นไม้อื่นปกคลุมอยู่ จึงไม่มีความเจริญเติบโตขึ้นได้ ถึงต้นใบ

มีความสมบูรณ์อยู่ก็จะไม่ท�าให้ผลเกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงน้อม

เอามะพร้าวต้นนั้นมาเทียบกับตัวเองว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ตัวเราเอง ถ้าถูกกิเลสตัณหามาปกคลุมใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะ

ไม่เจริญในธรรมได้เลย ถึงแม้ชีวิตความเป็นพระยังมีอยู่ ก็จะ

ไม่เป็นไปในมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้เลย ถึงจะอยู่เป็นพระไป

จนถึงวันตายก็จะตายฟรีๆ มรรคผลนิพพานก็จะไม่เกิดขึ้นกับ

ตัวเราเลย

จึงใช้อุบายปัญญาสอนตัวเองอยู่เสมอว่า เราอย่าท�าตัว

เหมือนมะพร้าวต้นนั้นนะ อย่าให้อารมณ์แห่งความรัก อารมณ์

แห่งกามคุณ เข้ามาปกคลุมใจตัวเอง อย่าเอาโลกธรรม ๘ มา 

ปกคลุมใจตัวเอง อย่าให้ใจได้หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ใดๆ 

ในโลกนี้ ถ้ามีความยินดีพอใจในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมื่อไร 

ก็จะมคีวามเสยีใจในภายหลงัเกดิข้ึนได้แน่นอน เพราะสิง่เหล่านี้

เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ย่อมมีการเสื่อมจากลาภ เสื่อมจากยศ นินทา 

และเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ ต้องฝึกใจให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 

อย่าปล่อยให้อารมณ์แห่งความรกั อารมณ์แห่งความชัง อารมณ์
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แห่งความดใีจและเสยีใจได้เกดิขึน้กบัใจเรา เราต้องฝึกสติปัญญา

รักษาใจอยู่ตลอดเวลา

ในช่วงทีอ่ยูวั่ดนี ้ข้าพเจ้าได้ไปนัง่พจิารณาดูต้นมะพร้าวนี้

อยู่เสมอ แต่ละวันไม่ต�า่กว่า ๓ ครัง้ แต่ละวนัได้ข้อคดิ ได้อบุายธรรม

จากต้นมะพร้าวนี้มากมาย เป็นอุบายเตือนใจได้เป็นอย่างดี 

มะพร้าวต้นนีย้งัมอียู ่ถงึจะมลี�าต้นสงูขึน้บ้างกต็าม แต่รบัรองว่า

ไม่มีผลเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถึงมะพร้าวต้นนั้นจะตายไป ก็ตาย

อย่างไม่มีผลอะไร การภาวนาปฏิบัติก็เป็นในลักษณะฉันนั้น 

ต้นมะพร้าวนัน้เป็นหมนัจากลกูผลอย่างไร ใจทีด้่านกห็มดสทิธิท์ี่

จะได้จะถงึในมรรคผลนิพพานในชาติน้ีอย่างแน่นอน ค�าว่าจติด้าน 

ก็คือจิตเป็นหมันนั่นเอง ในค�าที่คนโบราณพูดว่า เหล็กก้นเตา 

ถงึเหลก็นัน้จะมคีณุภาพดีมาก่อนก็ตาม ถ้าได้อยูใ่นก้นเตานานๆ 

กห็มดคณุภาพไปเอง จะเอาไปท�ามีดท�าขวาน จอบเสยีม จะใช้งาน

อะไรไม่ได้เลย ใจนี้ก็เช่นกัน ถ้ามาฝึกให้จิตด้าน จิตเป็นหมัน 

จิตเหมือนเหล็กก้นเตา ถึงจะมีนิสัยบารมีพอที่จะบรรลุมรรคผล

นพิพานได้ในชาตนิี ้กจ็ะหมดสทิธ์ิในทนัท ีไม่มคี�าว่า รู้ ต่ืน เบกิบาน 

ในธรรมแต่อย่างใด

ฉะนั้น การภาวนาปฏิบัติ ต้องฝึกให้จิตมีความตื่นตัวอยู่
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เสมอ นั่นคือฝึกให้จิตมีความรู้จริง ฝึกให้จิตมีความเห็นจริงตาม

ความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ถ้าฝึกให้จิตหลับอยู่ในความสงบใน

สมาธิอยู่บ่อยๆ จะเป็นอาการจิตด้าน จิตเป็นหมัน จิตหลับอยู่

เรื่อยไป จะท�าให้จิตไม่มีความฉลาดรอบรู้ในสัจธรรม จะท�าให้

จิตหลงติดสุขและหลงต่อความสุขในความสงบไปโดยไม่รู้ตัว 

ต้องฝึกจติให้มคีวามตืน่ตวัในปัญญาอยูต่ลอดเวลา อย่าฝึกจติให้

เกิดเป็นโมหะอวิชชา เพราะตามปกติตัวโมหะอวิชชามีในใจเรา

อยู่แล้ว ต้องใช้ปัญญามาฝึกใจให้ตื่นจากความลุ่มหลงให้ได้ คิด

หาอบุายธรรมใหม่ๆ มาอบรมสอนใจอยูเ่สมอ ให้จิตมคีวามฉลาด

รอบรู้ตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา จึงจะแก้ปัญหาได้



๓๒๔
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เมือ่ออกพรรษา รบักฐนิทีว่ดัสนัตกิาวาสเสรจ็แล้ว กไ็ด้ลา

หลวงปู่บุญจันทร์ ออกธุดงค์ตามปกติ แล้วกลับมาจ�าพรรษาที่

ถ�้ากลองเพล ต�าบลโนนทัน อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ในวัดนี้มีพระเณรจ�าพรรษาอยู่มาก เมื่อเราจะเข้าไปอยู่ในวัดนี้ 

เราต้องวางตวัให้เป็นเต่าล้านปีให้ได้ จะไม่ให้ใครๆ จบันสัิยเราได้

แต่อย่างใด ความโง่มเีท่าไรก็จะแสดงออกมาอย่างเตม็ที ่ในปีนัน้

มีพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ มาจ�าพรรษาอยู่ด้วย เมื่อเข้าไป

แล้วกเ็ข้ามอบกายถวายตวัเป็นศษิย์ของหลวงปูข่าว หลวงปูข่าว

ท่านมีนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความรักความเมตตาต่อข้าพเจ้า

เป็นอย่างด ีท่านมคี�าถามว่า มาจากไหน กเ็ล่าให้ท่านฟังว่า มาจาก

วดัป่าสันตกิาวาส หลวงปูบ่ญุจนัทร์ ต�าบลไชยวาน หลวงปูถ่ามต่อ
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ไปว่า บวชอยู่ทีไ่หน กราบถวายหลวงปูไ่ปว่า บวชท่ีวดัโพธิสมภรณ์ 

อดุรธาน ีมีท่านหลวงปูเ่จ้าคุณธรรมเจดย์ีเป็นพระอปัุชฌาย์ครบัผม 

หลวงปูย่ิม้ๆ แล้วพดูว่า อือ้ บวชอปัุชฌาย์เดยีวกันกับเฮานี ่ท่านก็

ถามบ้านอยู่ไหน ก็บอกหลวงปู่ไปหมด แล้วหลวงปู่ก็ได้ถามใน

อบุายการปฏบิตัใินแง่ต่างๆ หลายข้อ ข้าพเจ้าก็ได้เล่าถวายหลวงปู่

ในจดุส�าคญัๆ เมือ่หลวงปู่ได้รับฟังแล้วก็ตอบว่า ดี ถกูแล้ว หลวงปู่

พูดต่อไปว่า ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้มากนะ เห็นสิ่งใดให้น�ามา

พิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งหมด ปัญญาเท่าน้ันที่จะท�าให้เกิด

ความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมได้ เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างให้

แก่ใจ ขณะใดใจมันมืดบอด จะไม่รู้เห็นในหลักความเป็นจริงแต่

อย่างใด เมื่อใช้ปัญญาสอนใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะเกิดความฉลาด

รอบรู้ตามหลักความเป็นจริงได้ จะรู้เห็นว่าทุกสิ่งเพียงเกิดขึ้น 

ตัง้อยูช่ัว่ขณะ แล้วดบัไปเท่านัน้ ให้ใช้ปัญญาพจิารณาให้มากนะ

วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไป ชีวิตของเราก็ผ่านไปด้วย ผลที่จะ

ได้รับจากชีวิตนี้เรารู้เห็นหรือยัง อย่าประมาทในชีวิตของตัวเอง 

เราอาจตายในวนัไหนเดอืนไหนกไ็ด้ เมือ่รูว่้าตัวเองมอียูใ่นขณะนี้ 

กใ็ห้ถอืว่าเรามคีวามโชคด ีถ้าโชคร้าย เราอาจจะตายไปนานแล้ว

ก็เป็นได้ ในขณะนี้ชีวิตเรามีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น ถ้า
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ลมหายใจเข้าแล้วไม่ออก ถ้าลมหายใจออกแล้วไม่เข้า เรากห็มดสทิธิ์

ในชีวตินีใ้นทนัท ีและหมดสทิธ์ิทีจ่ะสร้างความดีต่อไปด้วย ฉะนัน้ 

อย่าเป็นผู้ประมาทในชีวิตนะ จากนั้นก็ได้กราบลาหลวงปู่ไปกุฏิ 

แล้วน�าเอาอุบายธรรมที่หลวงปู่สอนมาเป็นอุบายในการปฏิบัติ

ต่อไป

ในปีนี้มีพระเถระผู้ใหญ่จ�าพรรษาอยู่ด้วยหลายองค์ 

แต่ละองค์มีบทบาทสูงมากทีเดียว มีบริษัทบริวารไปมาหาสู่

เป็นจ�านวนมาก เอกลาภ มีน�้าอ้อย น�้าตาล นมเนย เป๊ปซี่ โคล่า 

เตม็กฏิุไปหมด ตวัข้าพเจ้ากไ็ด้อาศยัขบฉนัจากท่านไปด้วย ตลอด

การอบรมธรรมส่ังสอนประชาชนให้รูใ้นการภาวนาปฏบิตั ิรูส้กึว่า

แต่ละองค์มคีวามสามารถเฉพาะตวั แสดงธรรมมคีวามแพรวพราว

เป็นสัญลักษณ์ของตัวเอง ตัวข้าพเจ้าก็พลอยได้ความรู้จาก

ครูอาจารย์นี้ไปด้วย มีอุบายธรรมบางหมวดหมู่ ถ้าขาดเหตุผลก็

ปล่อยทิง้ไป ธรรมใดมีเหตุผลพอเชือ่ถอืได้กน็�ามาเป็นอุบายปฏบิตัิ

ต่อไป ไม่ต่อต้านใคร ไม่ถกเถียงใครในทางธรรม หน้าท่ีเราคือ

การฟังอย่างเดียว ใครจะว่าพระทลูโง่อย่างไร ไม่สนใจ ขออย่าให้

เรามีปัญหากับใครๆ ใช้วิธีการอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่เสมอ



นิมิตเห็นชำย ๓ คนตำมฆ่ำ

อยู่มาในคืนหนึ่ง ในขณะจิตมีความสงบได้ที่แล้ว เกิดมี

นิมิตขึ้นมา ในขณะนั่งอยู่ในกุฏิ ได้ยินเสียงคนพูดกันมา ๓ คน 

ได้ยินเสียงชัดเจนว่า พระทูลได้มาอยู่กุฏิแถวนี้นะ หรือว่าอยู่กุฏิ

หลังนี้หรือเปล่า มีคนหนึ่งพูดมาว่า จะต้องอยู่กุฏิหลังนี้แน่นอน 

เพราะไม่มกีฏุอิืน่ในบรเิวณนี ้ในขณะเดยีวกนั ข้าพเจ้ากไ็ด้จ้องมอง

ออกจากกุฏิ เห็นชาย ๓ คน มีร่างกายก�าย�าล�่าสัน ถือปืน หอก 

ดาบ ครบมอื ได้ยนิเขาบอกกนัว่า ให้คนหนึง่ขึน้ไปดบูนกฏุบ้ิางซิ 

อกีสองคนให้คอยอยูข้่างล่าง เมือ่มนักระโดดลงมา ต้องฟันให้ขาด

เป็นท่อนๆ ก็แล้วกัน ข้าพเจ้าก็คิดในใจว่า ชาย ๓ คนนี้เป็นใคร

มาจากไหน จะมาฆ่าเราเพื่อประโยชน์อะไร เราก็ไม่เคยท�าอะไร

กับใครๆ มาก่อน ตอนนั้นมาคิดถึงพระโมคคัลลาน์ เมื่อมหาโจร
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ตามฆ่าท่านในครั้งนั้น ท่านก็ได้เหาะหนีไป แต่ก็หนีไปไม่พ้น 

ก็ถูกมหาโจรฆ่า นั่นท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้ว เรายังไม่ได้เป็น

พระอรหันต์ ถ้าเขาฆ่าเราตายในขณะนี้ ชีวิตเราก็จะหมดจาก

ความเป็นพระอรหนัต์ในชาตนิีไ้ปทนัท ีเราควรจะเหาะหนไีปก่อน 

จะไม่ให้ ๓ คนนี้ฆ่าเราได้เลย 

เมื่อเตรียมก�าลังพร้อมแล้ว ถ้าเขาจะขึ้นมาจับเราฆ่าใน

ขณะนี้ ก็จะไม่ให้เขาจับได้ เราก็จะเหาะออกทางหน้าต่างหนีไป

ในทนัท ีคร้ันแล้วกม็คีนหนึง่ถอือาวธุขึน้ไปบนกฏุ ิแล้วเปิดประตู

เห็นข้าพเจ้านั่งอยู่ในกุฏิ เขาก็ตะโกนบอกกันว่า มันอยู่ในกุฏินี้

จริงๆ พากันเตรียมพร้อมให้ดีนะ ถ้ามันกระโดดออกไปทาง

หน้าต่าง รีบฟันให้มันตายในขณะนี้ทันที ว่าแล้วเขาก็กระโดด

เข้ามาจบักมุข้าพเจ้าในทันที เม่ือเห็นท่าไม่ดี ข้าพเจ้ากเ็หาะออก

ทางหน้าต่างไป เขาบอกกนัว่ามนัเหาะหนไีปแล้ว พวกเราตามฆ่า

ให้ได้ พากันวิ่งตามอย่าให้พลาดสายตา เดี๋ยวมันหมดก�าลังจะ

ตกลงมาเอง

ในขณะที่ข้าพเจ้าเหาะไปอยู่นั้น ได้มองดูชาย ๓ คนที่วิ่ง

ตามในพื้นดิน วิ่งเร็วมาก ข้าพเจ้าเหาะเร็วเท่าไหร่ มันก็วิ่งเร็ว

เท่านั้น เขาบอกกันว่า อย่าเผลอนะ ถ้ามันหลบไปได้ จะตามฆ่า

๓๒๙
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มันได้ยากมาก ข้าพเจ้าก็เหาะหนีไปเร่ือยๆ จนไปถึงทุ่งเวิ้งว้าง

กว้างใหญ่ ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวพอจะอาศัยเลย ในขณะนั้น

รูต้วัเองว่าเหนือ่ยมาก ก�าลงัทีจ่ะเหาะต่อไปอกีไม่ได้เลย กระดิกตัว

เหาะขึน้ไปไม่ได้ มแีต่อ่อนก�าลงัลงๆ ทุกที ชาย ๓ คนก็บอกกันว่า 

มนัหมดก�าลงัทีจ่ะเหาะต่อไปอกีแล้ว มนัก�าลงัจะตกดนิในขณะนี้ 

เขาบอกกันว่า อย่าให้มนัตกดนินะ ครัน้แล้วคนหนึง่ก็กอดรดัทีข่า 

อีกคนหนึ่งก็กอดรัดที่เอว อีกคนหนึ่งกอดรัดที่คอ เขาพูดกันว่า 

จะน�าไปฆ่าในที่ไหน คนหนึ่งบอกว่า น�าไปฆ่าที่กลางทุ่งใหญ่ 

ในขณะที่เขาหามข้าพเจ้าไปอยู่นั้น เกิดมีก�าลังใจคิดขึ้นได้ว่า 

๓ คนนี้จะฆ่าเรา ก็ฆ่าได้เพียงร่างกายเท่านั้น จะมาฆ่าใจเรา

ไม่ได้เลย ในขณะนัน้ทั้ง ๓ คนยังได้พดูเยาะเย้ยไปวา่ ไอ้ตัวดี คิด

อยากจะหนีจากพวกเราไป แต่บัดนี้หนีไม่ได้แล้ว มึงจะต้องตาย

ด้วยน�้ามือของกูทั้ง ๓ นี้เอง ในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่คิดกลัวตาย

แม้แต่น้อยเลย

ทัง้ ๓ คนกไ็ด้หามข้าพเจ้าไปในสถานทีก่ลางทุง่กว้าง ได้จบั

ข้าพเจ้าลงนอนคว�่าหน้า แล้วใช้ปืนยิงลงที่กลางหลัง ฟังเสียง

ลกูปืนทะลลุงพืน้ดนิดงัปุๆ  ไม่รู้ว่ายิงก่ีนัด เสียงปืนดงัสนัน่หวัน่ไหว 

อีกคนหนึ่งเอาหอกแทงเข้าที่ต้นขา ทะลุเสียบปักดินไว้ให้แน่น 
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อีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า กลัวมันตายไม่สนิท จึงได้ถอดดาบออก

จากฝัก ยาวขนาดแขน มือหนึ่งจับคางข้าพเจ้ายกขึน้ อีกมือหนึ่ง

จับดาบแทงเข้าที่ซอกคอ จนปลายดาบทะลุถึงก้น แล้วจับดาบ

โยกไปโยกมาหลายครั้ง มีเลือดไหลนองตามพื้นดินแดงไปหมด

ข้าพเจ้ายังมีก�าลังนึกอยู่เสมอว่า เธอทั้งสามฆ่าเราก็ฆ่าได้

เพียงร่างกายเท่านัน้ จะฆ่าใจเราไม่ได้เลย ข้าพเจ้าคดิได้ว่า ถ้าเรา

แสดงความเข้มแข็งอยู่ มันก็จะท�าอย่างนี้ต่อไป ไฉนเลยเราจะ

ท�าท่าตายดกีว่า เขาจะรูว่้าเราตายแล้ว กท็�าท่าตาย ใช้วธิเีหลอืกตา 

กลัน้ลมหายใจเอาไว้ ให้ลมหายใจมน้ีอยทีส่ดุ เมือ่เขาเห็นข้าพเจ้า

เป็นอย่างนี ้มคีนหนึง่พดูว่า มนัตายเรยีบร้อยแล้ว จะกลับคนือกี

ไม่ได้เลย ทิ้งศพมันไว้ที่นี่แหละ จากนั้นเขาก็ถอดดาบออกจาก

ซอกคอและหอกที่ปักอยู่ต้นขาออก แล้วพากันหนีไป ข้าพเจ้าก็

ช�าเลืองตาดูเขาก�าลังเดินไป

เมื่อเขาได้เข้าป่าไปแล้ว ข้าพเจ้าตั้งใจอธิษฐานว่า หาก

ข้าพเจ้าจะภาวนาปฏิบติัให้ถงึซึง่ความสิน้ทกุข์ในชาตนิีแ้ล้ว ขอให้

บาดแผลทั้งหมดในร่างกายได้หายเป็นปกติด้วยเถิด ทันใดนั้น

แผลท้ังหมดกไ็ด้หายไปอย่างฉบัไว ร่างกายก็มีความแขง็แรงเป็น

ปกติตามเดมิ จากนัน้ข้าพเจ้ากล็กุขึน้วิง่หนเีข้าป่าไปอกีทางหนึง่ 
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คิดว่าจะไม่ให้ชาย ๓ คนได้เห็นเราอีกต่อไป

ในขณะเข้าไปในป่านั้น พอดีได้ไปพบกับโยมแม่ที่น่ัง

คอยอยูก่่อนแล้ว โยมแม่ได้พดูว่า รกัษาตวัให้ดนีะลกู อย่าหลงกล

เขาอีก ใช้ความพยายามหลบหลีกชาย ๓ คนนั้นให้ได้ ในขณะที่

โยมแม่สั่งอยู่นั่นเอง ชายทั้ง ๓ คนก็วิ่งตามมาอีก ร้องตะโกนว่า 

กูคิดว่ามงึตายไปแล้ว มงึยงัฟ้ืนตวักลบัคนืมาอกีหรอื เอาพวกเรา

จบัตวัมนัฆ่าอกี พากนัวิง่เข้ามาจบัตวัข้าพเจ้า ตวัข้าพเจ้าก็กระโดด

เหาะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงอีกต้นหนึ่ง เขาก็บอกให้ข้าพเจ้าลงมา 

ตัวข้าพเจ้าก็ไม่ลงมา อีกคนหนึ่งไปปีนต้นไม้ขึ้นไป ข้าพเจ้าก็

เหาะหนีไปอีก ไปหลบตัวอยู่ที่ปลายยอดของต้นยางในกลางดง 

มีต้นสูงใหญ่ แต่เขาทั้ง ๓ คนก็วิ่งตามมาทันอีก อีกคนหนึ่งก็ปีน

ต้นไม้ตามขึ้นมา ข้าพเจ้าก็เหาะหนีไปอีก การเหาะหนีในครั้งนี้

ขึ้นสูงมาก เหาะไปมาอยู่เหนือก้อนเมฆหลายรอบ คิดว่าให้ชาย 

๓ คนน้ันหลงทางตามไม่ทัน แล้วเหาะลงมาหลบอยู่ที่ปลาย

ต้นพะยงู ขนาดใหญ่สูงอีกต้นหน่ึง คดิว่าชาย ๓ คนตามไม่ทนัแน่ 

แต่ชาย ๓ คนก็วิ่งตามมาทันอีก อีกคนหนึ่งก็ปีนต้นไม้ขึ้นมาอีก 

ข้าพเจ้าก็เหาะหนีไปอีก การเหาะหนีไปในครั้งนี้ ไปตกกลาง

ทุ่งใหญ่ มีความกว้างเวิ้งว้างมองสุดสายตาเลยทีเดียว การเหาะ
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มาในคร้ังนี้ก็ได้หมดก�าลังลง จะเหาะต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ในที่

กลางทุ่งกว้างนั้น มีต้นมะเกลือต้นหนึ่ง สูงประมาณ ๕ เมตร 

เกิดอยูท่ีก่ลางจอมปลวกใหญ่ในกลางทุง่นัน้ และมต้ีนเดยีวพอได้

อาศัยพักเอาแรง 

ในขณะนัน้มคีวามเหนด็เหนือ่ยมาก ไม่สามารถทีจ่ะเหาะ

ต่อไปอกีได้แล้ว จงึได้เหาะลงมาอาศยัอยูท่ีต้่นมะเกลอืนัน้ คดิใน

ใจอยู่ว่า ถ้าชาย ๓ คนวิ่งตามมาทัน เราจะมีวิธีวางแผนอย่างไร

ที่จะไม่ให้เขาฆ่าเราอีก เพราะที่แห่งนี้เป็นที่สุดท้ายแล้ว ในขณะ

เดียวกัน ชาย ๓ คนก็พากันวิ่งมาทันอีก แต่มาในครั้งนี้มีเพียง 

๒ คนเท่านั้น อีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหน เขาพากันขู่ว่า ถ้าไม่

ลงมาจากต้นมะเกลือ จะพากันขึ้นไปเอาดาบฟันให้ตายเดี๋ยวนี้ 

ดูท่าทางเขาแล้ว จะเอาจริงเสียด้วย

ข้าพเจ้าจึงคิดวางแผนเอาไว้ว่า เราต้องแกล้งท�าตัวเป็น

ผู้อ่อนน้อมต่อเขา และให้เขาสัญญาว่าจะเป็นมิตรกับเราให้ได้ 

เพ่ือเขาจะไม่ฆ่าเรา จึงพูดกับเขาไปว่า ถ้าจะให้เราลงจาก

ต้นมะเกลือไป ท่านทั้ง ๒ คนจะยอมเป็นมิตรกับเราไหม เม่ือ

เขาได้ตกลงและสญัญากนัว่าจะไม่ฆ่าฟันกนัอีก ข้าพเจ้ากล็งจาก

ต้นมะเกลือมา ก็ท�าท่าเข้าไปกอดแสดงความเป็นมิตรต่อกัน 
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แล้วเดินไปนิดหนึ่ง แผนซ้อนแผนข้าพเจ้ายังมีอยู่ มีอุบายบอก

เพื่อนไปว่า นี่เพื่อนทั้ง ๒ เพื่อนมี ๒ คน และมีดาบอยู่ในมือด้วย 

ถ้าเพ่ือนฆ่าเราคนเดียว เราก็ต้องตายแน่ เพื่อความไว้ใจกัน 

เราขอถือดาบจากเพื่อนได้ไหม เขาพูดว่า ได้ ว่าแล้วก็ยื่นดาบให้

ข้าพเจ้า

เมือ่ข้าพเจ้าก�าด้ามดาบได้แล้ว กว็างแผนไว้ว่าจะประหาร

เพื่อนให้ตายด้วยดาบอันนี้ จะได้หมดศัตรูกันเสียที จึงบอกให้

เพื่อนทั้ง ๒ เดินออกก่อน ในขณะนั้นข้าพเจ้าได้วางแผนไว้ว่า 

เมื่อเรามีดาบอยู่ในมือแล้ว ก็จะฟันเพื่อนทั้ง ๒ ให้ตายในขณะนี้

ทันที วางแผนดีแล้วก็ให้เพื่อนเดินไปก่อน เมื่อเพื่อนเดินไป 

ข้าพเจ้าก็ก�าด้ามดาบทั้งสองมือให้แน่น แล้วเงื้อดาบขึ้นเต็มแรง 

กฟั็นลงอย่างเตม็ที ่ในขณะทีข้่าพเจ้าฟันเพือ่นนัน้ จิตกไ็ด้ถอนออก

จากสมาธิมาพอดี ในขณะนั้นเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

จากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาคิดพิจารณาเรียบเรียงในนิมิตที่

เกิดขึ้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรบ้าง ซึ่งพิจารณาได้

ความว่า ชาย ๓ คน หมายถึง กิเลส ตัณหา อวิชชา ที่มีความรัก

กันมายาวนาน เมื่อเขาตามฆ่าเรา ก็เพราะเราจะหาวิธีตีตัวห่าง

จากเขา หอก ดาบ ปืน หมายถงึ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

๓๓๖
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ทีใ่จยงัมีความประมาทลมืตวัอยู่ในกระแสโลก มกีารเกดิตายไม่มี

ทีส่ิน้สดุ ดงับาลว่ีา โลโภ ธมมฺาน� ปรปินโฺถ ความโลภเป็นอนัตราย

แก่ธรรม ลาโภ สกฺกาโร ปฏิส�หนฺติ ลาภสักการะจะฆ่าหมู่มนุษย์

โง่ให้ตายโดยไม่รูต้วั ฉะนัน้ ความโลภ ความโกรธ และความหลง 

จึงเป็นปัญหาใหญ่ภายในใจ ต้องฝึกปัญญาเข้ามาแก้ไข จึงจะ

หมดจากใจไปได้ ไม่เช่นนั้นใจจะได้รับความทุกข์ต่อไปในโลก

ยาวนานทีเดียว

แม่ หมายถึง หิริ ความละอายในการท�าความชั่วทางกาย

วาจาใจ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อผลของบาปทีจ่ะตามสนอง 

เรียกว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม 

ธรรมย่อมตามรักษาไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว ต้นไม้ใหญ่ที่อาศัย 

หมายถงึบญุกศุลทีไ่ด้บ�าเพญ็มาแล้ว เป็นทีพึ่ง่ได้ชัว่ขณะ เมือ่บญุ

กุศลได้หมดไป บาปก็ตามทันอยู่นั่นเอง เหาะอยู่บนก้อนเมฆ 

หมายถึงสวรรค์ที่ได้ไปพักแรมชั่วคราว อยู่ได้ไม่นานก็ลงมาเกิด

ในโลกมนษุย์อกี ต้นมะเกลอื หมายถงึขนัธ์ ๕ ทีใ่จได้มาอาศยัอยู่ 

ชายสองคน หมายถงึตณัหา ความอยากไม่มทีีส่ิน้สุด ไม่มีประมาณ 

ไม่มีขอบเขตจ�ากัด ไม่มีความอิ่มพอ อวิชชา หมายถึงความมืด

บอดปิดบงัความจรงิ จงึได้เกดิความเข้าใจผดิลุม่หลง ท้ังไม่รูต้าม
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ความเป็นจรงิ ทัง้หลงจากความเป็นจรงิ จงึได้เกดิความเข้าใจผิด 

เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ความเข้าใจผิด คิดว่าสิ่งไม่ดีเป็น

ของดี สิ่งที่ผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูก เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุข 

ที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว



ดำบ คือสังขำร 
เป็นอำวุธของศัตรู

จงแยกให้ออกว่าศัตรูกับดาบเป็นคนละอย่างกัน ศัตรู 

หมายถึง อาสวกิเลส ตณัหาน้อยใหญ่ ทีท่�าให้ใจเกดิความเป็นทุกข์

นานาประการ ค�าว่าดาบ หมายถึงความคิดของศัตรู ที่เรียกว่า 

สงัขาร หมายถงึการปรุงแต่ง สงัขารการปรุงแต่งนีเ้ป็นตวัท�างาน

สนองกเิลสตณัหาโดยตรง หรอืเรยีกว่าเป็นตวัโฆษณา เป็นสือ่ให้

แก่กิเลสตัณหาทั้งหมด หรือเรียกว่ากรมประชาสัมพันธ์อันดับ

โลกก็ไม่ผิด ใจเกิดความหันเหไปในทางที่ผิด เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

ความเหน็ผดิ ความเข้าใจผดิ กเ็พราะสังขารนี ้เม่ือใจไม่มีสตปัิญญา 

ใจไม่มีความฉลาดรอบรู้ จึงได้เกิดความหลงผิดไป ตัวสังขาร
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การปรุงแต่งเป็นตัวสร้างภาพโฆษณาชักชวนให้ใจได้คล้อยตาม 

ตัวสังขารการปรุงแต่งมีอิทธิพลสูงมาก เป็นหน่วยงานหน่ึงที่

ท�างานตอบสนองให้แก่กิเลสตัณหาได้เป็นอย่างดี หรือเรียกว่า

เป็นผู้สื่อข่าว เอาเรื่องต่างๆ ที่รับมาจากกิเลสตัณหา มาสร้าง

เป็นกระแสหลอกใจ กระแสที่สังขารน�ามาสร้างเป็นภาพนั้นมี 

๒ เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้

๑) อิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์ที่ชอบใจ

๒) อนิฏฐารมณ์ คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจ

ส่วนใหญ่แล้ว สังขารการปรุงแต่งจะเอาอารมณ์ที่ชอบใจ

มาเป็นตัวสร้างภาพโฆษณา สรรหาในสิ่งที่สวยงามมาจัดฉาก 

พรรณนาในสรรพคุณอย่างหยดย้อยหอมหวานทีเดียว ท�าให้ใจ

ได้เกิดความหลงเคล้ิมตามอย่างไม่รู้ตัว จะว่าหมอเล่นกลก็เป็น

มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว ใจที่ไม่มีปัญญาความฉลาดรอบรู้

ในกลลวงของสงัขาร จะเกดิความหลงตามอย่างมดืมดิเลยทเีดยีว 

เคร่ืองมอืของสงัขารทีจ่ะเล่นกลหลอกใจให้ภาพประกอบมสีิง่หนึง่ 

นั้นคือสมมติ สังขารการปรุงแต่ง ถ้าไม่มีสมมติ ก็ปรุงแต่งไม่ได้ 

หรอืมสีมมต ิแต่ไม่มสีงัขารการปรงุแต่ง สมมตกิไ็ม่มคีณุค่าอะไร 

เหมือนมีดาบ แต่ไม่รู้วิธีเอาไปใช้งานในการสับฟัน หรือรู้วิธีใน
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การสับฟัน แต่ไม่มีดาบ จะไม่มีผลอะไร นี้ฉันใด มีความคิดใน

การปรุงแต่ง แต่ไม่มีสมมติให้ปรุงแต่ง หรือมีสมมติให้ปรุงแต่ง 

แต่ไม่มีสังขารที่จะปรุงแต่ง เร่ืองต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นก็ฉันนั้น 

หรือเหมือนมีปากกา แต่ไม่มีกระดาษที่จะเขียน หรือมีกระดาษ

เขียน แต่ไม่มีปากกา ตัวหนังสือก็จะไม่เกิดข้ึนเลย นี้ฉันใด มี

สังขารการปรุงแต่ง แต่ไม่มีสมมติให้ปรุง หรือมีสมมติให้ปรุง 

แต่ไม่มีสังขารในการปรุงแต่ง เรื่องต่างๆ ก็ไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น 

สังขารการปรุงแต่งกับสมมติจึงเป็นของคู่กัน มีความสัมพันธ์

ต่อกัน

ฉะนั้น ดาบจึงให้โทษให้คุณได้ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะน�าไป

ใช้งาน ถ้าดาบไปตกอยู่ในมือของฝ่ายใด ฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะ 

ถ้าดาบอยู่ในมือของต�ารวจ ผู้ร้ายก็ต้องแพ้ ถ้าดาบตกไปอยู่ใน

มือของคนร้าย ต�ารวจก็แพ้เช่นกัน นี้ฉันใด ความคิด ถ้าอยู่กับ

ฝ่ายกิเลสตัณหา ฝ่ายปัญญาก็ต้องแพ้ ถ้าความคิดอยู่กับฝ่าย

สติปัญญา ฝ่ายกิเลสตัณหาก็ต้องแพ้เช่นกัน ฉะนั้น ใครจะแพ้ 

ใครจะชนะ ก็ขึ้นอยู่กับดาบอันเดียวนี้เท่านั้น แต่ขณะนี้ ดาบอยู่

กับศัตรู เราจะมีอุบายวิธีใดที่จะเป็นอุบายหลอกเอาดาบกับ

ศัตรูได้ ถ้าเรามีความฉลาดในอุบายที่ดี จะหลอกเอาความคิดที่
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ไปหนนุสังขารอยู่ให้กลบัมาคิดพจิารณาในทางสตปัิญญา เป็นส่ิง

ทีไ่ม่ยากเลย ให้เข้าใจเสยีว่า สงัขารการปรงุแต่ง ถ้าไม่มคีวามคดิ

เป็นตวัสนบัสนนุ สงัขารการปรงุแต่งจะคดิอะไรไม่ได้เลย ปัญญา

ก็เช่นกัน ถ้าไม่มีความคิด การใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งใดก็ไม่ได้

เช่นกัน

ฉะนัน้ ความคิดจึงเป็นตวัแปรท่ีส�าคญั ใจเรา ถ้าใช้ความคดิ

ให้เป็นไปในทางกเิลสตณัหาอยูบ่่อยๆ ใจกค็ล้อยตามกเิลสตณัหา

ไปด้วย ถ้าคิดพิจารณาในทางธรรมอยู่บ่อยๆ ใจก็ค่อยเอนเอียง

เข้ามาในทางธรรมเช่นกนั ถ้าความคดิเข้าฝ่ายกเิลสตณัหาเมือ่ไร 

จะเป็นตัวสร้างมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดให้เกิดขึ้นกับใจแน่นอน 

เราต้องสร้างนโยบายในการคดิเสยีใหม่ คดิในสิง่ใดให้เป็นไปตาม

หลักของความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ฝึกใจให้เกิดความเคยชิน

ในสจัธรรมนีใ้หไ้ด้ ในอดตีทีผ่า่นมา ใจมีความเหน็ผดิตามสังขาร

การปรุงแต่งในฝ่ายกิเลสตัณหามายาวนาน เราต้องเปลี่ยน

ในทัศนคติคือแนวความคิดเสียใหม่ คิดพิจารณาในสิ่งใด ให้เป็น

ไปตามไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เสมอ ให้ใจ

ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆ ใจก็จะค่อยเปลี่ยนจาก

มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่
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ถูกต้องชอบธรรมได้ เพราะใจได้หลงความเป็นจริงมานานแล้ว 

จ�าเป็นต้องอบรมใจสอนใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้มากขึ้น 

และให้รู้เห็นในทุกข์ โทษ ภัย ในสังขารการปรุงแต่งในสมมติ

ให้ได้ ให้ใจได้รู้เห็นในสมมติแต่ละอย่างให้ชัดเจน ฝึกความคิด

ทางปัญญาให้เหนือกว่าความคิดในทางสังขารการปรุงเอาไว้ 

ใจจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าอะไรหลอก อะไรจริง

ตามปกตทิีผ่่านมา ความคดิฝ่ายสงัขารจะปกปิดความจรงิ

ตลอดมา หาเอาสิ่งที่ชอบใจในความสวยงาม มาปกปิดในสิ่ง

สกปรกเอาไว้ เอาสิ่งที่หอมมาปกปิดความเหม็น เอาความสุขใน

กามคุณมาปกปิดความทุกข์ เอาสิ่งที่ไม่มีความถาวรมั่นคงมา

หลอกใจให้หลงว่าเป็นของเที่ยง เอาฆนอัตตามาปิดบังอนัตตา 

เอาสิ่งที่ไม่ใช่ของของเรามาประกาศหลอกใจว่าเป็นของของเรา 

เอาสิ่งที่ไม่มีสาระมาหลอกใจว่าเป็นสิ่งมีสาระ ใจที่ถูกสังขาร

การปรุงแต่งปิดบังความจริงอย่างนี้มายาวนาน จึงเกิดเป็น

มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตามสังขารมาตลอด

บัดนี้สติปัญญาได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจากค�าสอนของ

พระพุทธเจ้ามาแล้ว เพื่อจะน�ามาพิสูจน์ความจริง ความคิดของ

สังขารปกปิดที่ไหน ความคิดทางปัญญาจะเปิดเผยดูความจริง
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ในที่นั้น ความคิดของสังขารพยายามปิดบังสมมติ แต่ความคิด

ทางปัญญาจะเปิดเผยความจริงในสมมตินี้ให้ได้ ดูซิว่า ความคิด

ของสังขาร กับความคิดของปัญญา ฝ่ายไหนจะมีก�าลังมากกว่า

กัน ถ้าความคิดทางปัญญามีน้อย ความคิดทางสังขารมีมาก 

เราก็จะเป็นผู้แพ้อีกต่อไป ถ้าความคิดทางปัญญามีมาก ก็จะ

สามารถเปิดเผยสมมติให้ใจได้รู้เห็นในสมมติทั้งหมดได้อย่าง

ชัดเจน นั่นเรียกว่า ญาณทัสสนะ รู้เห็นตามความเป็นจริงใน

สมมตินั้นๆ หรือเป็น ทัสสนญาณ เห็นความจริงและรู้ความจริง

ในสมมติทั้งหลาย เมื่อใจได้รู้เห็นความจริงในสมมติเมื่อไร ก็ใจ

นั่นแหละจะปล่อยวางในสมมติเอง ค�าว่าโมหะ ความหลง ก็คือ

ใจหลงในสมมตินี้ อวิชชา ความไม่รู้ ก็คือไม่รู้ในสมมตินี้ทั้งนั้น

ค�าว่าดาบ ก็คือความคิดที่เป็นสังขารการปรุงแต่งนั่นเอง 

เม่ือเรามีอุบายท่ีดี หลอกเอาความคิดอันนี้มาเข้าทางปัญญาได้

เมื่อไร ในสังขารจะไม่มีอาวุธต่อสู้ทางปัญญาเลย จึงเรียกว่า 

ปัญญาวุธ อาวุธคือปัญญาก็เป็นในลักษณะนี้ ในเมื่อใจมีปัญญา

ที่ดี จึงเรียกว่าปัญญาเป็นตาของใจ หรือเรียกว่าปัญญาเป็น

แสงสว่างให้แก่ใจ ใจมีความสว่างทางปัญญาเมื่อไร จึงเรียกว่า 

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

๓๔๔
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ทั้งสามโลกธาตุนี้ ไม่มีสมมติใดในสามภพมีความลี้ลับปกปิด

อ�าพรางปัญญานีไ้ด้เลย จงึเรยีกว่า นตถฺ ิโลเก รโหนาม ความลบั

ในโลกนีไ้ม่ม ีปัญญาจะสอดส่องรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิได้ท้ังหมด

ว่าในสมมตทิกุอย่างอยูใ่นสภาพของไตรลกัษณ์ คอื อนจิจงั ทกุขงั 

อนัตตา นี้ทั้งหมด

ฆนะที่เป็นก้อนเป็นกลุ่มในสิ่งใด ปัญญาจะเข้าไปท�าลาย 

กระจายออกมาเป็นชิ้นเป็นส่วน ไม่มีในค�าว่าอัตตาตัวตนแต่

อย่างใด เมือ่ตนไม่ม ีเรากไ็ม่ม ีเขากไ็ม่ม ีค�าว่าของของตนจะไม่มี

ความหมายอะไร ทุกอย่างเป็นเพียงสมมติที่มีความอาศัยกัน

อยู่ชั่วขณะ อีกไม่ก่ีวันเดือนปีก็จะแตกสลายไปตามธรรมชาติ

ในตัวมันเอง นี้เรียกว่าปัญญารอบรู้ตามความจริงในสัจธรรม 

การตีความหมายในนิมิตนี้ ต้องเป็นนิมิตของตัวเองเท่าน้ัน 

จึงตีความถูกได้

นิมิตทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสุบินนิมิตและอุคคหนิมิต เมื่อ

เกิดข้ึนกับใครๆ แล้ว ถ้าผู้นั้นไม่มีปัญญาที่ดี ไม่มีความฉลาด

รอบรู้ นิมิตนั้นก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด เกิดขึ้นแล้วก็เพียงน�า

มาเล่าสู่กันฟังเล่นๆ ไปเท่านั้น หรือบางทีอาจจะตีความหมาย

ไปในทางอื่น ไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมแต่อย่างใด เช่น นิมิต

๓๔๕
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ว่าตวัเองนอนอยูใ่นหลมุในบ่อ หรอืตกอยูใ่นทีอ่นัสกปรกโสโครก 

ก็จะตีความไปว่า ชะตาไม่ดี ดวงตก ต้องไปหาหมอมาแต่งแก้

เสียเคราะห์สะเดาะนามต่อชะตากรรมไป หรือนิมิตเห็นเสือไล่ 

นิมิตเห็นงูมาเกี่ยวพัน ก็จะตีความว่าเป็นลางร้ายไป อาจจะมี

ภัยอันตรายเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง จะเกิดความไม่สบายใจ

ทุกข์ใจ มีความระวังตัวอยู่ตลอดเวลา หรือนิมิตว่าเราไปเห็น

ปราสาทอันสวยงามเหมือนกับตัวเองได้ไปอยู่ในท่ีนั้น ก็จะ

ตีความหมายในนิมิตน้ันไปว่าเรามีบุญกุศลที่ดี ใจมีความสุข 

ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา

ฉะนัน้ นมิติจงึตคีวามได้หลายวธิ ีตคีวามไปในทางโลกกไ็ด้ 

ตคีวามไปในทางธรรมก็ได้ ถา้นมิตินัน้เกดิขึน้กับผูภ้าวนาปฏิบตัิ 

เป็นผู้มีปัญญาที่ดี ท่านผู้นั้นจะตีความในนิมิตไปในทางธรรมได้

อย่างถูกต้อง นิมิตนั้นก็จะเกิดประโยชน์ เป็นอุบายให้แก่ปัญญา

ได้เป็นอย่างดี นิมิตแปลว่าความหมาย หมายเอาว่าต้องเป็น

อย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ ผู้ปฏิบัติภาวนาควรจะตีความหมาย

ในนิมิตไปในทางธรรมเท่านั้น เหมือนข้าพเจ้าตีความหมายใน

นมิติเป็นตวัอย่างไว้แล้ว หากท่านจะเลยีนแบบได้กจ็ะเป็นการดี

ในปีทีจ่�าพรรษาอยู่ทีวั่ดถ�า้กลองเพลน้ี มีก�าไรในการปฏบิติั
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เป็นอย่างมากทีเดียว ในวันหน่ึง ได้ไปปรึกษาหลวงปู่ขาวว่า

สถานทีภ่าวนาปฏบิติัควรจะเป็นอย่างไร ทีอ่ย่างไรจะมคีวามสะดวก 

ในการภาวนา หลวงปู่ก็ได้เล่าถึงสถานที่อันเป็นสัปปายะใน

การภาวนาปฏบิตั ิในหลายแห่งทีห่ลวงปูไ่ด้เคยปฏิบตัผ่ิานมาแล้ว 

ว่าทกุแห่งเป็นสถานท่ีดีๆ  ทัง้นัน้ สถานทีจ่ะภาวนาดีทีส่ดุในยคุนี้ 

ต้องไปภาวนาปฏิบัติทางภาคเหนือ เพราะทางภาคเหนือไม่มี

คนไปมาหาสู่จุ้นจ้านเหมือนภาคอีสาน เขาเอาข้าวกับอาหาร

ใส่บาตรแล้วกแ็ล้วกนัไป เขาไม่ตามมาขอเลขขอหวยเหมอืนทาง

บ้านเรา แต่ละวนัแต่ละคนื การภาวนาปฏบิติัมคีวามต่อเนือ่งกนั

อยู่ตลอด ไม่ขาดวรรคขาดตอน จะยืน เดิน นั่ง นอน ในที่ไหน 

ไม่คิดว่าจะมีคนไปมาหาสู่

ส่วนภาคเรา มแีต่คนเล่นเลขเล่นหวยกนัมาก ไปพกัภาวนา

ปฏิบัติอยู่ในที่ไหน มีแต่คนไปขอหวยขอเบอร์วุ่นวายไปหมด 

ขอเลขสองตวัสามตวั ขอฟังนิมติความฝัน บอกว่าไม่ฝันกย็งับงัคบั

ให้ฝันอยู่นั่นแหละ บางทีก็ไปคอยสังเกตดูความเคลื่อนไหว 

เอามอืเกาหวั หรอืมือจบัอะไรกแ็ล้วแต่ เอามาตเีป็นเลขเป็นเบอร์

ไปเสยีทัง้หมด หรอืพดูธรรมะหมวดนัน้หมวดนี ้บอกวธิกีารรกัษา

ศีล ๕ ศีล ๘ ก็น�าไปตีเป็นเลขเป็นเบอร์ไป ในบางทีก็ตรงกันกับ
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เลขตัวที่มันออก ก็เล่าลือกันไปว่าอาจารย์องค์นั้นใบ้หวยแม่น 

แล้วก็พากนัมารมุล้อมเข้ามาอีก มอีาหารหวานคาวฉนั เคร่ืองดืม่

นมเนยเต็มไปหมด ดูซิ อาจารย์องค์ไหนท่ีเขาเคยได้เงินด้วย 

ถึงวันกลางเดือนส้ินเดือน พากันไปเต็มอยู่ที่วัด ไปคอยจับเอา

ค�าพูดบ้าง ไปคอยจับเอาความเคลื่อนไหวบ้าง ทั้งที่ท่านเองไม่มี

เจตนาไปในทางเลขทางเบอร์เลย ถึงบางคนไปนับเอาก้าวขา

ของท่าน ก็เอาไปซื้อเลขไปด้วย บางคนไปนั่งนับค�าข้าวที่ท่าน

ฉันว่ามีกี่ค�า ก็น�าไปซื้อเลขอีก

ทางที่ดีให้ไปภาวนาปฏิบัติทางภาคเหนือนะ จะได้มีเวลา

เร่งภาวนาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าถามหลวงปู่ว่า หลวงปู่

จะให้กระผมไปภาวนาในท่ีจังหวัดไหนจึงจะดี หลวงปู่ว่า ไป

ภาวนาปฏิบัติอยู่เขตจังหวัดเชียงรายนะ ไปหาอยู่ตามบ้านนอก 

ห่างไกลจากเสียงรบกวน จิตก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ดี การใช้

ปัญญาพจิารณากจ็ะมคีวามต่อเนือ่งกนั จะเป็นกายวเิวก จิตวเิวก 

จะรู้เห็นในสัจธรรมตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนดี

เมื่อได้ฟังหลวงปู่เล่าให้ฟังดังนี้ ใจมันอยากจะไปภายใน

วนัสองวนันีเ้อง ทแีรกคดิว่าหลวงปูจ่ะบอกให้ไปปฏบิตัทิีจ่งัหวดั

เชยีงใหม่ เพราะหลวงปูไ่ด้รูแ้จ้งในธรรมในเขตอ�าเภอพร้าว จงัหวดั
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เชียงใหม่มาแล้ว แต่ก็เชื่อในค�าบอกของหลวงปู่ หลวงปู่ว่าให้ไป

ในเขตจังหวัดเชียงราย เหมือนกับว่าหลวงปู่ได้พิจารณาแล้ว 

เราจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมในเขตจังหวัดเชียงรายใน

เร็ววัน

นี่ก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่ง แต่ก็เป็นตัณหาคิดอยากไป

ในทางที่ดี มีความอยากในทางที่จะหลุดพ้นไป ตัณหาประเภท

นีเ้ม่ือใช้ให้เป็นประโยชน์แล้ว จะเป็นก�าลงัใจในการปฏบัิตไิด้เป็น

อย่างดี ดังค�าบาลีว่า ตณฺหาย ตรติ โอฆ� ผู้จะข้ามมหรรณพ

ได้เพราะตัณหา ตัณหาความอยากนั้นมีสองอย่าง คือ ตัณหา

ความอยากในทางโลก และตัณหาความอยากไปในทางธรรม 

ตัณหาความอยากในทางโลกเป็นความอยากไปตามกระแส 

ถึงจะมีความสุขก็เป็นความสุขเจือด้วยน�้าตาอันเป็นทุกข์ 

จะหาความสขุล้วนๆ ไม่ได้เลย แต่คนทัง้หลายกม็คีวามยนิดพีอใจ

ในตัณหาประเภทนี้เป็นอย่างมากทีเดียว

ส่วนความอยากอีกประเภทหนึ่ง เป็นความอยากไปใน

ทางที่ดี เช่น อยากไหว้พระสวดมนต์ อยากท�าบุญให้ทาน อยาก

รกัษาศลี อยากภาวนาปฏบัิต ิหรอือยากละอาสวกิเลสให้หมดสิน้

ไปจากใจ หรืออยากหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพาน ความอยาก

๓๔๙
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ประเภทนีเ้ป็นความอยากของนกัปราชญ์เจ้าทัง้หลาย ควรส่งเสริม

ให้ความอยากประเภทนีม้แีก่ตวัเองให้มาก เพราะเป็นความอยาก

ท่ีนกัปราชญ์ยอมรบัและต้องการ ความอยากอย่างนี ้ในหมู่ภาวนา

ปฏิบัติมีความต้องการมากทีเดียว

ฉะนัน้ ผูภ้าวนาปฏิบติัต้องรู้จกัแยกแยะในค�าว่าตณัหาคอื

ความอยากนี้ให้เป็น ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ 

เพราะได้ยินจากผู้สอนภาวนาปฏิบัติมามากแล้วว่าให้พากัน

ละตณัหา คอืความอยากทัง้หมด ไม่ให้มคีวามอยากอะไรภายในใจ 

ไม่ให้ท�าอะไรเนื่องจากความอยากทั้งนั้น นี่คือความไม่เข้าใจใน

ค�าว่าตณัหา ความดกีไ็ม่อยากท�า ความช่ัวกไ็ม่อยากท�า การพดูมา

อย่างนีม้นัผดิจากเป้าหมายความเป็นจริง ตามปกตแิล้วนกัปราชญ์

ท่านมคีวามสรรเสรญิในการสร้างคณุงามความด ีให้มกีารละเว้น

ในทางที่ไม่ดีเท่านั้น แม้แต่พระอรหันต์ก็ไม่มีวิธีอย่างนี้ เพราะ

ท่านไม่มีตณัหาภายในใจอยูแ่ล้ว ถงึท่านจะท�าดใีนวิธต่ีางๆ อย่างไร 

ก็เป็นเพียงกิริยาในการท�าเท่านั้น ท่านไม่ได้ตั้งเป้าหมายในผล

การท�าดีแต่อย่างใด

นีเ่ราเป็นปถุชุนจะมาท�าตนให้เหมอืนพระอรหนัต์ จงึเป็น

สิง่ไม่ถกูต้องแต่อย่างใด เพราะในการเริม่ต้นในการบ�าเพญ็บารมี 

๓๕๐
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ต้องมีตัณหาคือความอยากก่อนท้ังนั้น แต่ก็ต้องเป็นตัณหา

ความอยากในทางทีด่ ีตวัอย่างพระพทุธเจ้าของพวกเราทัง้หลาย 

ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ พระองค์มีตัณหา 

คอือยากเป็นพระพทุธเจ้า สร้างบารมคิีดอยูใ่นใจ ปรารถนาอยาก

เป็นพระพุทธเจ้า มีความยาวนาน ๙ อสงไขย อุทานออกเสียง

ปรารถนาที่อยากเป็นพระพุทธเจ้า มีความยาวนาน ๗ อสงไขย 

จนได้รบัพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าทปัีงกรว่าจะได้เป็นพระพทุธเจ้า

องค์หนึง่ในภายภาคหน้า นับแต่บดัน้ีเป็นต้นไป มีความยาวนานถึง 

๔ อสงไขย รวมแล้วพระพทุธองค์บ�าเพญ็บารมนีานถงึ ๒๐ อสงไขย 

พระองค์สร้างบารมีอาศัยความอยากคือตัณหา

นี่จะมาสอนกันให้ละตัณหา ในขั้นเริ่มต้นอย่างนี้ ก�าลังใจ

อยากจะท�าความดจีะมมีาจากทีไ่หน เพราะเป็นธรรมดาของปถุุชน

ผู้ก�าลังแสวงหาต้องมีความอยากเอาไว้ เช่น อยากได้ครูอาจารย์

ทีดี่ อยากฟังธรรมจากท่าน อยากปฏบิตัจินได้รบัผลในธรรมนัน้ๆ 

ฉะนั้น ความอยากจึงเป็นฐานในการสร้างคุณความดีต่อไป มิใช่

ว่าจะไม่มคีวามอยากไปเสยีทัง้หมด แต่ต้องมปัีญญาในวธิป้ีองกนั

ในความอยากในทางที่ต�่าช้าเลวทราม ให้มีความฉลาดรอบรู้ใน

วิธีการส่งเสริมในความอยากในทางที่ดีให้เกิดขึ้นภายในใจ เพื่อ
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ให้เกิดก�าลังใจในการบ�าเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นก�าลังหนุนส่งให้

ถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน

เหมือนกับศรัทธาความเชื่อ หลายๆ คนยังไม่เข้าใจใน

ค�าว่าศรทัธาเท่าไรนกั เพราะตามปกตแิล้ว คนเรามคีวามเชือ่อยู่

ในตัวเองอยู่แล้ว แต่จะใช้ความเช่ือให้เป็นไปในทางไหนนั้น

ขึ้นอยู่กับความเห็นแต่ละบุคคล ถ้าผู้มีปัญญาที่ดีมีเหตุผล จะไม่

ตัดสินใจเชื่ออะไรที่งมงาย ต้องเอาส่ิงที่ได้ยินมาตริตรองให้

สมเหตสุมผลก่อนจงึเชือ่ในภายหลัง หรอือ่านหนงัสอืจากต�ารามา 

ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนว่าธรรมะในต�ารามีเหตุผลพอ

เชือ่ถอืได้หรอืไม่ ต้องใช้เหตผุลมาเป็นตวัตัดสนิชีข้าด ถ้ามีเหตุผล

รองรบัทีด่จีงึตดัสนิใจเชือ่ ถ้าความรูน้ัน้ขดักนักบัเหตผุล กไ็ม่ต้อง

เชือ่ในความรูน้ัน้ๆ จึงเรยีกว่า ศรทัธาญาณสมัปยตุ คอืพิจารณาด้วย

ปัญญาเข้ากันได้ในเหตผุลก่อนจึงเชือ่ นีจ้งึเรยีกได้ว่าความเชือ่ถอื

ของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลาย

ส่วนความเชือ่ของผู้ไม่มปัีญญา จะเช่ือในสิง่ใดจะขาดจาก

เหตุผล ได้ยินใครพูดมาอย่างไรก็เชื่อตาม หรือได้อ่านหนังสือมา

อย่างไรกเ็ชือ่ไปเสยีทัง้หมด ไม่มกีารพจิารณาในเหตผุลแต่อย่างใด 

จึงเรียกว่า ศรัทธาวิปปยุต เรียกว่า ผู้มีความเชื่อที่งมงาย เขาว่า
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ถูกก็ถูกด้วย เขาว่าผิดก็ผิดด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นผู้ไม่มีหลัก

เป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเอง และเป็นผู้น�าของผู้อื่นไม่ได้เลย

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า จงเป็นผูม้คีวามเช่ือมัน่ในเหตผุล

ของตัวเองเป็นหลักส�าคัญ ต้องเป็นผู้มีหลักการ อุดมการณ์ เป็น

ของตัวเองอย่างมีเหตุผล จึงเรียกว่าตนแลเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน

อย่างมั่นคง ฝึกตนให้มีความหนักแน่น อย่าเป็นผู้ใจเบาหูเบาไป

ตามข่าวลือ อย่าท�าตวัเหมอืนเอาไม้ปักทราย หรือเอาไม้ปักขีโ้คลน

ขี้เลน ถูกลมพัดไปทางไหนก็เอนเอียงไปทางนั้น จะมีนิสัยเป็น

คนตื่นข่าวอย่างงมงายไปโดยไม่รู้ตัว จะตกอยู่ในหมู่กาลามชน 

ชนกลุ่มนี้มีความเชื่อที่ขาดจากเหตุผลที่ถูกต้อง และเป็นกลุ่มที่

เชื่อตัวบุคคลเป็นหลัก

เช่น เชือ่ในครอูาจารย์ของตวัเองมากเกนิไป โดยเราไม่ต้อง

คิดพิจารณาในความถูกต้องแต่อย่างใด อาจารย์สอนผิดสอนถูก

อย่างไรกเ็ชือ่ไปอย่างนัน้ การเชือ่ในลักษณะอย่างนีพ้ระพทุธเจ้า

ไม่สรรเสริญเลย แต่ถ้าอาจารย์ของเราเป็นพระอริยเจ้าองค์จริง 

ก็เป็นผลดีกับตัวเราไป ถ้าอาจารย์ไม่เป็นพระอริยเจ้าจริงก็เสี่ยง

อยู่มาก อาจผิดได้ถูกได้ หากท่านยังเป็นปุถุชน แต่ท่านก็เข้าใจ

ในแนวทางการภาวนาปฏบิตัทิีถู่กต้อง เรากม็ส่ีวนถกูต้องไปด้วย 
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เมื่ออุบายวิธีการปฏิบัติของครูอาจารย์ไม่ถูก เราก็ไม่ถูกไปด้วย

หากมคี�าถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าครูอาจารย์สอนผดิสอนถกู 

ค�าตอบ เราควรได้ศกึษาประวตัขิองพระพทุธเจ้าให้เข้าใจ ตรงไหน

ที่พระพุทธเจ้าว่าผิด ตรงไหนที่พระพุทธเจ้าว่าถูก เราก็จะได้รู้

และเข้าใจได้ทันที ฉะนัน้ เราต้องเอาพระพทุธเจ้าและพระอรยิเจ้า

เป็นหลัก เรื่องประวัติของพระอริยเจ้าในพระสูตรมีมากมาย ถ้า

เราเข้าใจประวตัขิองพระอรยิเจ้าดแีล้ว เราจะได้เอามาเปรยีบเทียบ

กบัค�าสอนครอูาจารย์ในยคุปัจจบุนันีไ้ด้ทนัท ีว่าในยคุนีอ้าจารย์

องค์ไหนสอนผิดสอนถูก เราก็จะได้รู้ ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นนิสัย

ความเชื่อที่เลื่อนลอย จะไม่มีความมั่นคงแต่อย่างใด รับผิดชอบ

ในความเชื่อของตัวเองก็ไม่ได้ ฝึกตัวเองให้เป็นผู้หูเบา วอกแวก 

งมงาย ไร้เหตุผล จะพึ่งตนไม่ได้จนตลอดวันตาย หน�าซ�้ายังจะ

เป็นนิสัยติดตัวไปในภพชาติหน้าด้วย
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นิสัยของหลวงปู่ขาว ถ้าใครๆ ได้เข้าไปกราบไหว้แล้ว จะ

รูน้สิยัท่านเป็นอย่างด ีหลวงปูข่าวเป็นผูม้นีสิยัในความเมตตาสงู

มากทีเดียว ใครๆ ได้ไปพบเห็นกราบไหว้ท่านแล้ว ไม่อยากที่จะ

ลกุหนไีปจากท่านไป มีคนพดูกันอยู่มากว่า ไปนัง่อยูก่บัหลวงปู่ขาว 

มคีวามเย็นใจเป็นอย่างมาก ใครมปัีญหาอะไร จะมาขอความเมตตา

จากหลวงปู่อยู่เสมอ เรียกว่าผู้มีเมตตาอย่างสมบูรณ์ เมตตาทาง

กาย กริยิามรรยาททีแ่สดงออกมคีวามยิม้แย้มแจ่มใส ให้ความเมตตา

กับทุกๆ คน ไม่ว่าคนมีฐานะดีหรือมีฐานะยากจนขาดแคลน 

หลวงปู่ขาวให้ความเมตตาเสมอภาคกนั เมตตาทางวาจา หลวงปูข่าว

มีน�้าเสียงที่นุ่มนวลแผ่วเบา น�้าเสียงไม่เข้าไปกระทบกระแทก

แดกดนัหวัใจใครให้เจบ็ปวดบอบช�า้ ค�าพดูธรรมะแต่ละประโยค
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มีคุณค่ามาก ธรรมะประโยคเดียวกันเราเคยรู้จากต�ารามาแล้ว 

หรอืได้ฟังจากครูอาจารย์องค์อืน่แล้วกต็าม เมือ่ฟังมาแล้วกเ็ฉยๆ 

เมือ่มาได้ฟังธรรมะจากหลวงปูข่าวในประโยคเดยีวกัน คนผู้ฟังจะ

เกิดความรูส้กึยอมรบัเอาธรรมะหมวดนัน้ไปปฏบิตัไิด้อย่างฝังใจ

เช่น หลวงปูพู่ดว่า ให้พากันไหว้พระทกุคืนก่อนนอนนะ เขา

กท็�าตามหลวงปูจ่รงิๆ บอกให้นัง่สมาธบิรกิรรมว่า พุทโธ เขากน็�า

ไปภาวนาจรงิๆ บอกให้เขารกัษาศลี ๕ ให้มีความบริสุทธิน์ะ เขาก็

รกัษาจรงิๆ บอกธรรมะอะไรมา เขายอมรบัน�าไปประพฤตปิฏบิตัิ

ตามความสามารถของเขา ความเมตตาในทางกาย ความเมตตา

ทางวาจา เป็นผลสะท้อนออกมาจากความเมตตาภายในใจของ

หลวงปูด้่วยความบรสิทุธิจ์รงิๆ ในเมือ่ใจมคีวามเมตตาแล้ว รัศมี

ที่แสดงออกมาทางกายและวาจาจึงได้ปรากฏแก่ผู้ได้พบเห็น

กราบไหว้ การเคลื่อนไหวไปมาในอิริยาบถต่างๆ ก็แฝงอยู่ใน

ความเมตตา ตลอดสายตาและใบหน้ามีความยิ้มแย้มแจ่มใส 

รบัแขกทีไ่ปมาหาสูอ่ยูต่ลอดเวลา ไม่มกีริยิาทีเ่ป็นไฟแฝงออกมา

ทางกายและวาจานีเ้ลย มคีวามเยอืกเยน็เข้าไปในหวัใจในส่วนลกึ

ของผู้ได้ไปสัมผัสมาแล้ว

พระเณรหรอืญาตโิยม ถ้าได้ฟังหลวงปูอ่ธบิายธรรมะแล้ว 
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ทุกคนจะตั้งใจฟังอย่างเงียบสนิทเลยทีเดียว จับเอาอุบายธรรม

จากหลวงปูข่าวคนละข้อสองข้อ เป็นธรรมทีม่คีณุค่ามากส�าหรบั

ท่านผู้นั้น ธรรมะนั้นเคยได้ฟังจากที่อื่นมาแล้วก็ตาม เมื่อได้มา

ฟังธรรมจากหลวงปู่ขาว ถงึจะเป็นธรรมข้อเดยีวกนั แต่ความซาบซึง้

นั้นต่างกัน นี่ก็เพราะธรรมนั้นได้ผ่านความเมตตาจากหลวงปู่

นัน่เอง พระธรรมนัน้ได้มาจากครอูาจารย์ทีเ่รามีความเคารพเชือ่ถอื 

พระธรรมนั้นจะมีคุณค่ามาก ถ้าฟังธรรมจากครูอาจารย์ที่เราไม่

เคารพ ฟังแล้วกเ็ฉยๆ แทบไม่มคีวามหมายอะไร หลวงปู่ขาวเป็น

ท่ีเคารพแก่หมูช่น ธรรมะท่ีหลวงปูอ่ธิบายให้ฟังกเ็ป็นธรรมะพืน้ๆ 

ธรรมดา แต่ผู้ฟังถือว่ามีความส�าคัญ มีความหมายมาก

เหมือนกบัเราได้รบัพระราชทานสิง่ของต่างๆ จากพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ถึงสิง่ของนัน้จะ

มีอยู่ในที่ทั่วไป ถ้าเราได้รับพระราชทานแล้ว สิ่งของนั้นจะมี

คุณค่ามาก เป็นสิริมงคลกับตัวเราเอง การเก็บรักษาจะดูแลเป็น

อย่างดี เพราะของนี้ได้มาจากผู้ที่เรามีความเคารพ นี้ฉันใด ผู้ได้

รับธรรมะจากหลวงปู่ขาวก็ฉันนั้น หรือวัตถุอื่นใดที่ได้รับจาก

หลวงปูแ่ล้ว ถอืว่าสิง่นัน้เป็นมงคลอย่างยิง่ การอธิบายพรรณนา

พระคณุแห่งความเมตตาของหลวงปูข่าวนัน้จบสิน้ได้ยาก จงึจบ
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ไว้เพียงเท่านี้ 

เมื่อออกพรรษาแล้ว ก็ได้เล่าความตั้งใจที่จะไปภาวนา

ปฏบิตัใินเขตจังหวดัเชยีงรายให้หลวงปู่ฟัง หลวงปูก่ใ็ห้โอวาทใน

อุบายภาวนาปฏิบัติหลายหมวดหมู่อย่างซาบซึ้งทีเดียว จากนั้น

ก็ได้ลาหลวงปู่ออกเดินทางไปรวมตัวกันที่บ้านกุดเต่ากับ

พระอาจารย์ขาน เพื่อเตรียมบริขารในการออกเดินทางไปใน

จังหวัดเชียงรายต่อไป พระเณรที่ไปด้วยกันในครั้งนี้มี ๑๐ รูป

๑) พระอาจารย์ขาน ฐานวโร

๒) ข้าพเจ้าเอง

๓) พระอาจารย์หวัน

๔) พระอาจารย์จรัส

๕) พระอาจารย์เหรียญ

มีสามเณรติดตามอีก ๕ รูป เมื่อเตรียมบริขารพร้อมแล้ว

ก็ออกเดินทาง ถึงจังหวัดเชียงราย ได้ไปพักที่บ้านเหล่า ต�าบล

ทุ่งก่อ อ�าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์ขานท่านอยู่

ที่บ้านเหล่า นอกนั้นก็แยกกันไปภาวนาในที่ต่างๆ ตามหมู่บ้าน

แถบนั้น ข้าพเจ้าเองได้ไปพักภาวนาอยู่ที่ป่าช้าบ้านดงหวาย มี

ชาวบ้านออกไปท�าแคร่ให้อยู่
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ในช่วงเดือนกุมภาพันธ ์ปพี.ศ. ๒๕๑๒ ในคืนหนึ่งมลีมฝน

กรรโชกรนุแรงมาก ลมได้พดัเอากิง่ไม้ต้นไม้หกักระเดน็ ท�าให้กลด

ที่กางนอนปลิวออกไป ในคืนนั้นไม่ได้กางกลดเลย ได้เก็บเอา

เครื่องบริขารที่จ�าเป็นใส่ในบาตร แล้วเอากลดมาหุ้มตัวและ

บรขิารเอาไว้ แต่ก็ถูกฝนสาดเปียกปอนไปทัง้หมด จ�าเป็นต้องนัง่อยู่

บนแคร่ตากฝนด้วยความหนาวตลอดทัง้คืน ทีพ่กันัน้อยูใ่ต้ต้นมะม่วง

ป่าขนาดใหญ่ มีลมพัดก่ิงมะม่วงขนาดใหญ่เอนไปเอียงมาอยู่

ตลอดเวลา คดิในใจว่า ถ้ากิง่มะม่วงนีห้กัลงมาเมือ่ไร นัน่คอืคนืที่

สิ้นสุดของชีวิต เพราะในคืนนั้นไปไหนอีกไม่ได้แล้ว ความมืดใน

ป่าอันหนาทึบ มองไม่เห็นที่ไหนเลย ไฟฉายก็มีแสงแดงริบหรี่ 

จวนจะหมดแสงอยู่แล้ว

ในคืนนัน้ได้อธษิฐานว่า ถ้าข้าพเจ้าจะได้ทรงไว้ซึง่พระพทุธ

ศาสนาต่อไป ขออย่าให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้ตายไปในช่วงนี้เลย 

ในขณะเดยีวกนักิง่ไม้ใหญ่ทีถ่กูลมพดัเอนเอยีงไปมา ก็ได้หักขาด

ลงมาข้างแคร่ ห่างจากตัวข้าพเจ้าเพียง ๑ เมตรเท่านั้น ในขณะ

ทีไ่ด้ยนิเสยีงกิง่ไม้หกันัน้ กไ็ด้ก�าหนดใจไว้ว่า เป็นครัง้สดุท้ายของ

ชวีติเราแล้ว แต่เดชะชีวิตยงัไม่ถงึวนัตายกร็อดไปได้ ในเมือ่ลมฝน

ได้หยดุแล้ว มหีมูต่ะขาบเป็นจ�านวนมากย้ัวเย้ียเตม็ไปหมด ออกมา
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หากินวิง่สวนกันไปมามากมาย หลายตวัขึน้มาบนแคร่ หลายตวัมดุ

เข้ามาในท่ีนัง่ พยายามเข้ามาในผ้าสบง หลายตวัขึน้มาไต่ตามตวั 

แต่ไม่ท�าอะไร ในคืนนั้นต้องนั่งภาวนาทนต่อความหนาวเย็น

ตลอดทั้งคืน 

ได้นกึถงึสมยัครัง้พทุธกาล พระสงฆ์ผูไ้ด้ออกไปธดุงค์ในท่ี

ต่างๆ กจ็ะได้รบัในเหตุการณ์อย่างนีเ้หมอืนกนักบัเรา ท่านเหล่านัน้

กมี็ความอดทนต่อสูใ้นอปุสรรคเหล่านีผ่้านไปได้ จนท่านเหล่านัน้

ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เราก็จะมีความอดทนต่อสู้ใน

ความไม่สะดวกนี้ต่อไป ตั้งใจว่าจะขอมอบกายถวายชีวิตใน

พระพุทธศาสนา เราจะต้องต่อสู้ต่อไปจนชีวิตสิ้นสลาย 

ในคนืหนึง่ ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบได้ทีแ่ล้วได้เกดินมิติขึน้ 

ปรากฏเหน็ต้นมะพร้าวเป็นแถวๆ แต่ละแถวมมีะพร้าวอยู ่๔ ต้น 

สงู ๑ ศอก ต้นท่ี ๑ มีลกูใหญ่ดกหนาแน่นเตม็ต้นกองอยูก่บัพืน้ดิน 

ต้นที ่๒ สงู ๑ ศอกเท่ากัน มผีลดกเท่าคร่ึงหนึง่ของต้นแรก ต้นที ่๓ 

สูง ๑ ศอกเท่ากัน มีผลเพียง ๓ ผลเท่านั้น ต้นที่ ๔ สูงเท่ากัน แต่

ไม่มีผลเลย มีแต่ใบคลุมอยู่เท่านั้น มะพร้าวแถวที่ ๒ สูง ๑ เมตร 

ต้นที่ ๑ มีผลเต็มต้น ต้นที่ ๒ สูงเท่ากัน มีผลเท่าครึ่งหนึ่งของ

ต้นแรก ต้นที่ ๓ สูงเท่ากัน มีผลเพียง ๓ ผลเท่านั้น ต้นที่ ๔ สูง
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เท่ากัน ไม่มีผลเลย มีแต่ใบคลุมต้นอยู่เท่านั้น แถวที่ ๓ มีต้นสูง 

๒ เมตร แถวที่ ๔ มีต้นสูง ๔ เมตร แถวที่ ๕ มีต้นสูง ๕ เมตร มี

ต้นมะพร้าวสูงต่างกันเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นแต่ละแถวก็มีมะพร้าว 

๔ ต้นเหมือนกัน มีผลที่แตกต่างกันดังที่ได้อธิบายมาแล้ว 

ต้นมะพร้าวแถวสดุท้ายสงู ๔๐ เมตร มีอยู่ ๔ ต้นเหมือนกัน แต่ละ

ต้นไม่มีใบเลย มีเพียงยอดโด่ชี้ฟ้าอยู่เท่านั้น ต้นที่ ๑ มีผลเต็มต้น 

ต้นที ่๒ มผีลเท่าครึง่หนึง่ของต้นแรก ต้นที ่๓ มอียู่ ๓ ผล ต้นท่ี ๔ 

ไม่มีผลเลย ในขณะเดียวกันเป็นนิมิตปรากฏเห็นต้นมะพร้าว

อีกต้นหน่ึง มีต้นสูง ๘ ฟุต ล�าต้นก้านใบมีความสมบูรณ์เต็มท่ี 

แล้วมคีวามรูว่้า นีเ้ป็นต้นมะพร้าวของตวัเราเอง ในขณะเดยีวกนั

เหมือนกับตัวเองได้กระโดดขึ้นไป ได้กอดลูกมะพร้าวทั้งหมด

เอาไว้ จากนั้น จิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิ

แล้วใช้ปัญญาพิจารณาในเรือ่งนมิิตทีเ่กดิขึน้ จงึได้ความว่า 

นมิติท่ีเกดิขึน้มาน้ันเกีย่วกบัผูป้ฏบิตั ิและผลของการปฏบิตัมิผีล

เกิดข้ึนไม่เท่ากนั จงึพจิารณาได้ความว่า เหมอืนกบับคุคลผูป้ฏบิตัอิยู่

ในสมยัเดยีวกนั เริม่ต้นปฏบิตัมิาพร้อมกนั ความสงูของต้นมะพร้าว

มีความสูง ๑ ศอกเท่ากัน แต่ผลของมะพร้าวมากน้อยต่างกัน 

นี้หมายถึงบารมีของบุคคลท้ังสี่ สร้างบารมีมาไม่เท่ากัน ถึงจะ
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เริ่มต้นการปฏิบัติมาพร้อมกัน ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติมี

ความขยันมากน้อยต่างกัน เมื่อได้รับผลจากการปฏิบัติในชาตินี้ 

จึงไม่เท่ากัน

ลูกมะพร้าวมีเต็มต้น หมายถึงผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็น

พระอรหันต์ ต้นที่สองมีผลเท่าครึ่งหนึ่งของต้นแรก หมายถึงผู้ที่

ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี ต้นที่สามมีผลน้อย หมายถึง

ผู้ได้บรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามี และพระโสดาบัน ต้นที่สี่ยัง

ไม่มีผลเลย หมายถึงบารมียังไม่พร้อมในขณะนี้ ถ้ามีความขยัน

หมั่นเพียรมากขึ้น ก็จะมีผลเกิดขึ้นได้ในชาตินี้เหมือนกัน

ต้นมะพร้าวทีม่ต้ีนสงูขึน้ไปตามล�าดบันัน้ หมายถงึการปฏบิตัิ

ใช้เวลานานพอๆ กัน แต่ก็มีผลในการปฏิบัติไม่เท่ากัน เหมือน

มะพร้าวในแถวแรก แถวต้นมะพร้าวที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เป็นใน

ลักษณะเหมอืนกนั ต้นมะพร้าวแถวสดุท้ายสงู ๔๐ เมตร หมายความ

ว่าอายุผู้ปฏบิตัอิยูใ่นข้ันปัจฉมิวยั เป็นวยัสดุท้าย ก้านมะพร้าวไม่มี 

นัน้หมายถงึไม่มอีายุยาวต่อไปอกีแล้ว มยีอดเดียวชีฟ้้าโด่เด่อยูน่ัน้ 

หมายถึงลมหายใจกับร่างกายอันแก่ชราเต็มที่แล้ว

มผีลดกต่างกนั หมายถงึ ผู้หนึง่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต์ 

ผู้หนึ่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามี ผู้หนึ่งได้บรรลุธรรมเป็น
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พระสกทิาคาม ีหรอืพระโสดาบนั อกีผูห้นึง่ไม่ได้บรรลธุรรมอะไร

ในชาตินี้ แต่ในชาติหน้าเมื่อได้ไปเกิดร่วมพระศรีอริยเมตไตรย 

กจ็ะได้มส่ีวนได้บรรลธุรรมเป็นพระอริยเจ้าขัน้ใดข้ันหนึง่แน่นอน

๓๖๕



๓๖๖
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ไม่กี่วันต่อมา ชาวบ้านป่าลันรู้ข่าวว่าตัวข้าพเจ้าได้ไปพัก

ปฏิบัติอยู่ที่บ้านดงหวาย ก็ได้พากันไปนิมนต์เอาในที่แห่งนั้น 

จึงได้เดินทางไปบ้านป่าลัน ต�าบลปงน้อย กิ่งอ�าเภอดอยหลวง 

จังหวัดเชียงราย สถานที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ใหญ่นานา

ชนิดอย่างหนาแน่น มีชาวบ้านได้พากันออกมาท�าที่อยู่อาศัยให้ 

ท�าเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆ มุงด้วยหญ้าคา ปูฟากไม้ไผ่และเสา

ไม้ไผ่พอได้อาศยั ในคนืหนึง่มนีมิติเหน็หลวงปูข่าวเข้ามาหา ใช้มือ

จบัไหล่แล้วพดูว่า จากนีไ้ปไม่นานหรอกนะ ความตัง้ใจของท่านที่

ได้ต้ังใจเอาไว้จะส�าเรจ็อยูใ่นทีแ่ห่งนี ้ในขณะน้ันปรากฏมีเส้นทาง



อัตโนประวัติ ภาค ๑๓๖๘

ขนาดใหญ่เรียบราบดี มีแนวทางตรงมาจรดที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ 

หลวงปู่ขาวพูดว่า ท่านต้องเดินตามเส้นทางนี้ไปนะ อีกไม่นานก็

จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ในไม่ช้า

จากนั้นจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา จึงได้พิจารณาใน

ค�าพูดหลวงปู่ขาวว่าจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะในขณะน้ียัง

ไม่มีอุบายใดที่จะท�าให้เกิดความมั่นใจในตัวเองว่าจะส�าเร็จได้ 

แต่ละวันที่ผ่านมา การภาวนาปฏิบัติก็เป็นปกติ ยังไม่มีช่องทาง

ทีจ่ะพ้นจากทกุข์ได้เลย เส้นทางทีเ่หน็ในนมิตินัน้กเ็พียงเป็นนมิติ 

จะเอามาเป็นหลกัประกนัว่าพ้นจากทกุข์นัน้ยงัไม่ได้ แต่มคีวามตัง้ใจ

เอาไว้ว่า ในชวีตินีจ้ะตัง้ใจภาวนาปฏิบัตใิห้เตม็ที ่จะส�าเรจ็ได้หรอื

ไม่ได้นั้นเอาลมหายใจเป็นเครื่องตัดสิน ลมหายใจเข้าไม่ออก 

ลมหายใจออกแล้วไม่เข้า นัน้เป็นตวัตดัสนิในวาระสดุท้าย จะได้

หรือไม่ได้ก็มีเวลาเพียงเท่านี้

ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ มีร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญา

ทีด่ ีมคีวามสามารถทีพ่อตวั เราจะตัง้ใจภาวนาปฏิบตัอิย่างเตม็ที่ 

มสีตปัิญญาเตอืนตวัเองอยูเ่สมอว่า เราอย่าประมาทในชวีติ วนัคนื

ล่วงผ่านไป ชีวิตเราก็มีความร่วงโรยไปตามกาลเวลาทุกนาที 

ขณะนี้เรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ เราต้องรีบเร่งภาวนาปฏิบัติให้
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เต็มก�าลัง อย่าไปสนใจในนิมิตน้ันเลย อย่าไปคอยบุญวาสนา

บารมใีนชาตอิดตีมาส่งเสรมิ ในชาตก่ิอนนัน้ไม่ทราบว่าตวัเราได้

บ�าเพญ็บารมมีามากน้อยแค่ไหน อย่าไปสนใจในบารมขีองตวัเอง 

ในปัจจุบันนี้ให้เราได้ภาวนาปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็แล้วกัน

วนัคนืเวลานัน้มคีวามหมาย อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปเปล่า 

เอาเวลานั้นมาท�าให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ได้ ในชีวิตน้ีเรา

ได้เกิดมาร่วมพระพุทธศาสนา ภาระทางโลกเราก็ได้ผ่านมาแล้ว

ว่าเป็นอย่างไร ในขณะนี้เรามารู้ช่องทางแห่งความพ้นทุกข์ที่

พระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ดแีล้ว ในโอกาสชาตนิีเ้ราเกดิมา อย่าท�าตวั

ลอยไปตามกระแสโลกดังที่เคยเป็นมา เพราะเวลาของชีวิตนี้มี

ขอบเขตจ�ากดั อกีไม่กีปี่ข้างหน้ากจ็ะตายจากโลกนีไ้ป เมือ่เกิดใหม่

ในชาติหน้า ไม่รู้ว่าจะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเหมือนใน

ชาตินี้อีกหรือไม่ และจะได้เกิดตายๆ เวียนว่ายในวัฏสงสารนี้ต่อ

ไปอกียาวนานเท่าไร ในชาตทิีผ่่านมา เราได้เวยีนว่ายเกดิตายอยู่

ในโลกนีม้ายาวนานแล้ว และยงัจะไปเกดิตายในภพชาติหน้าอีก 

ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไร ตราบใดยังมีกิเลสตัณหาเป็นเช้ือพาให้

เกิดอยู่ ชาติภพก็จะไม่มีทางจบสิ้นลงได้ ในชาตินี้เราพร้อมแล้ว

ทัง้กายและใจ เราจะได้ทุม่เทในความพากเพยีรปฏบิตัอิย่างเตม็ที่ 
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จะเอาชีวิตนี้เป็นหลักประกันเป็นเดิมพัน

ในพรรษานี ้มพีระร่วมจ�าพรรษาด้วยกันสองรูป ตัวข้าพเจ้า

เอง พระอาจารย์หวัน ปณฺฑิโต และสามเณรไสว ในที่แห่งนี้

ชาวบ้านพดูกนัว่ามผีีดมุาก คนพืน้เมอืงเขาไม่กล้าทีจ่ะมาหากนิใน

เขตนีเ้ลย เพราะผที�าให้คนตายไปแล้วหลายคน เมือ่ภาวนาปฏิบตัิ

อยูใ่นทีแ่ห่งนีไ้ด้ ๗ คืน ในคืนหนึง่ ขณะจติได้สงบเป็นสมาธเิตม็ที่

แล้ว ได้ยินเสียงดังเหมือนกับภูเขาพังทลายลงมาจากอ่างน�้าตก 

ห่างจากทีอ่ยูไ่ปประมาณ ๑๐๐ เมตร จงึได้ก�าหนดจติไปด ูปรากฏ

ว่าเป็นหมูป่าขนาดใหญ่ ๒ ตัว มีกิริยาอาการแสดงออกมี

ความโกรธจดัมากทเีดยีว ทัง้สองตวัมองมาหาข้าพเจ้า ดนูยัน์ตา

เป็นสีแดงเหมือนกับแสงไฟที่ก�าลังลุกโชน แสดงความไม่พอใจ

ในตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

จากนัน้หมูทัง้ ๒ ตวักไ็ด้แสดงฤทธิด้์วยวิธต่ีางๆ ท�าท่าทาง

ให้ข้าพเจ้าเกิดความกลัว แล้วพากันวิ่งเข้ามาหาข้าพเจ้าอย่าง

รวดเร็ว ในลักษณะที่จะเข้าท�าร้ายให้ข้าพเจ้าตายไปในขณะนี้ 

สายตากล็กุเป็นไฟ ใช้เสียงข่มขูค่�ารามต่อเนือ่งกนั พากนัเดินข่มขู่

ข้าพเจ้ารอบกระต๊อบ ๓ รอบ แล้วพากนัมายนืเคยีงคูอ่ยูต่รงหน้า 

ห่างจากตัวข้าพเจ้าเพียง ๓ ศอกเท่านั้น แล้วหมูทั้ง ๒ ตัวก็
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พากันหมอบลง พากันท�าท่าโยกตัวไปมาพร้อมๆ กับโยกตัว

เอาก�าลังทั้งสองครั้งแล้ว ครั้งที่ ๓ ก็พากันกระโดดเข้ามากัด

ข้าพเจ้าอย่างแรงทีเดียว ในขณะนั้นข้าพเจ้าก็ได้เตรียมก�าลังใจ

รับอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ในขณะที่หมูท้ัง ๒ ตัวกระโดดมา 

ข้าพเจ้าก็เพ่งก�าลังใจรับอย่างเต็มที่ ขณะที่ก�าลังของหมูกับ

ก�าลังใจปะทะกันนั้น ฟังเสียงดัง ชั้ว อย่างรุนแรง หมูทั้งสองตัว

กระเด็นไปกองกันอยู่ในที่นั้น

แล้วหมูทั้งสองหมอบตัวอยู่ชั่วครู่ ก็ฟื้นตัวกลับมากลาย

เป็นคน มร่ีางกายก�าย�าล�า่สัน พากันคลานเข้ามาหาข้าพเจ้า ด้วย

ความอ่อนน้อมถ่อมตัว พากันยกมือไหว้ข้าพเจ้าแล้วพูดขึ้นว่า 

กระผมทั้ง ๒ เป็นใหญ่ในที่แห่งนี้มานาน ได้ท�าให้คนตายไปแล้ว

เป็นจ�านวนมาก ในคร้ังนีก้ระผมท้ัง ๒ กจ็ะกระท�าให้ท่านอาจารย์

ได้ตายไปอีกเช่นกัน แต่กระผมทั้งสองไม่สามารถกระท�าให้ท่าน

อาจารย์ตายไปได้ กระผมทั้งสองจึงขอยอมแพ้ท่านอาจารย์ใน

ครั้งนี้ ขอให้ท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตา จงยกโทษให้แก่กระผม

ทั้งสองในครั้งนี้ด้วย กระผมทั้งสองขอปวารณาเป็นลูกศิษย์เพื่อ

รับใช้แก่ท่านอาจารย์ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อท่านอาจารย์มี

ความประสงค์สิง่ใดทีจ่ะให้กระผมทัง้สองได้ช่วยเหลอื ขอจงเรยีกหา 
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กระผมท้ังสองได้ทุกเมื่อ กระผมท้ังสองมีความยินดีพร้อมที่จะ

รบัใช้ท่านอาจารย์ด้วยความเตม็ใจ และจะรกัษาความปลอดภยั

ให้กับพระเณรที่อยู่กับท่านอาจารย์ด้วย ขอให้ท่านอาจารย์ได้

โปรดเมตตาแก่กระผมทั้งสองนี้ด้วยเถิด

จากนัน้จติก็ได้ถอนออกจากสมาธมิาแล้วพจิารณาด ูจงึได้

รูว่้าทัง้สองนัน้เป็นพญานาคอยูใ่นน�า้ตกแห่งนีน้ีเ่อง เขาเหล่านัน้

มีความเคารพในตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ให้ความช่วยเหลือ

ปกป้องในตวัข้าพเจ้าเป็นอย่างด ีต่อมาอกีไม่กีว่นั ในขณะน้ันเกิด

ความร�าคาญกบัเสยีงอเีห็น (ชะมด) ร้องเป็นอย่างมาก แต่ละคนื

ได้มาร้องอยูใ่กล้กฏิุ ร้องเป็นเวลาหลายชัว่โมงก็ไม่หยดุ ไม่สะดวก

ในการภาวนาปฏิบัติเลย จึงนึกขึ้นได้ว่าเราจะบอกพญานาค

ทั้งสองช่วยไล่อีเห็นนี้ไปให้ไกล เมื่อนึกขึ้นได้แล้วก็บอกเขาไป 

ในคืนนั้นอีเห็นร้อง เวลาประมาณ ๔ ทุ่ม อีเห็นยังร้องอยู่ เมื่อ

เข้าสมาธิได้ที่แล้ว ได้ยินเสียงคนพูดกันขึ้นมาว่า ท่านอาจารย์มี

ความร�าคาญในเสียงร้องของอีเห็นตัวนี้ พวกเราพากันไปไล่ให้

มันหนจีากทีน่ี ้ไล่หนีให้ไกล อย่าให้มนัมาร้องในทีแ่ห่งนีอ้กี พากนั

เดินเขามาใกล้กฏุ ิทัง้สองถอืไม้ค้อน กระบองครบมอื แล้วเดนิตรง

ไปหาอีเห็นตัวนั้นทันที อีเห็นก็ได้วิ่งหนีจนสุดก�าลัง ทั้งสองก็เอา
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ไม้ค้อนกระบองตีไล่ไป ไกลประมาณ ๒ กิโลเมตร เขาพูดส�าทับ

ไปว่า จากนี้ไปอย่าได้มาร้องในที่แห่งนี้อีก ถ้ามาร้องอีก กูจะฆ่า

ให้ตายในทันที

ข้าพเจ้ากน็ัง่ดเูขาไล่อเีหน็ไปไกล แล้วจงึหยดุ แล้วปล่อยให้

อีเห็นหนีไป จากนั้นมาไม่มีเสียงอีเห็นมาร้องอีกเลย ในครั้งหนึ่ง

กม็หีนขูึน้มากดัสิง่ของภายในกฏิุ แล้วไล่กดักนัจนเกดิความร�าคาญ 

ก็บอกเขามาไล่ให้อีก เขาก็มาเหมือนเดิม พากันไล่หนูเข้าป่าไป

หมดเช่นกนั จากนัน้มาไม่มอีีเหน็และหนมูาท�าให้เกดิความร�าคาญ

อีกเลย การภาวนาปฏิบัติก็มีความต่อเนื่องกันได้ดี ก็เพราะไม่มี

เสียงอะไรมาท�าให้เกิดความร�าคาญ

เมือ่พดูในเรือ่งผมีาแล้ว กจ็ะเล่าเรือ่งของเทวดาให้ฟังบ้าง 

เพือ่จะได้เป็นข้อคิดเปรียบเทียบกนัดูว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร 

เพราะใครๆ กเ็คยพดูเรือ่งผแีละเทวดามานาน จนท�าให้นักปฏิบตัิ

ทีข่ีข้ลาดตาขาวเกดิความกลวักันอยูเ่สมอ จะไปภาวนาปฏบิตักินั

ในท่ีไหน กม็แีต่กลวัผกีนัทัง้นัน้ เหมอืนกบัว่าผจีะมีความดุร้ายไป

เสยีทัง้หมด ทีจ่รงิแล้วทางพทุธศาสนาเราไม่นยิมในค�าพดูเรยีกว่า

ผีนี้เลย มีแต่ค�ายกย่องสรรเสริญเขาว่าเป็นเทวดากันทั้งนั้น

ค�าว่าผเีป็นค�าพดูของชาวบ้านเรยีกกันเอาเอง เป็นค�าเรยีกว่า
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ผีท่ีฝังลึกอยู่ในใจมายาวนาน พอเริ่มรู้ภาษาพ่อแม่และญาติๆ 

ก็พูดว่าผีนี้เข้าไปฝังไว้กับใจของเด็กตั้งแต่วันน้ันมา ว่าผีเป็นใน

ลกัษณะอย่างนัน้อย่างน้ี มร่ีางกายเป็นอย่างน้ัน มตีาเป็นอย่างนี้ 

สดุแล้วแต่จะพรรณนาไป เพือ่ให้เดก็เกดิความกลวั เป็นอบุายใน

การพูดไม่ให้เด็กไปเที่ยวในเวลาค�่าคืน ถึงจะเป็นผู้ใหญ่มาแล้ว 

ความกลัวผีก็ยังติดใจมาจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับคนที่ขี้ขลาด ก็

จะนึกถึงผีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง คิดว่าจะมาหลอกเราอย่างนั้น

อย่างนี้ไป จึงได้เกิดความกลัวขึ้นมา ที่แท้ก็เป็นตัวเองคิดหลอก

ตัวเองโดยไม่รู้ตัว จะไปในที่ไหนแห่งใดก็จะนึกถึงแต่ผี ท�าให้

ใจสะดุ้งกลัวอยู่ตลอดเวลา

ตัวส�าคัญคือผู้ภาวนาปฏิบัติ เมื่อพูดในเรื่องธรรมใน

หมวดไหนจะรู้ไปหมด ถ้ามาพูดเรื่องของผีขึ้นมา พากันกลัวจน

ตาตั้งหูผึ่งขึ้นมาทันที นี่หรือผู้จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม ผู้จะน�า

ตนเองเข้าสู่ทางแห่งมรรคผลนิพพาน ในด่านแรกคือผีก็ยังผ่าน

ไม่ได้

ค�าว่าผีกับเทวดาก็อยู่ในตัวคนเดียวกัน แต่ละวันๆ เรา

คนเดยีวจะเป็นได้ท้ังผี เป็นได้ทัง้เทวดา เช่น มอีารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะแสดงอาการของผีขึ้นมาทันที นี้คือผี

๓๗๕
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ตัวจริง ท�าไมจึงไม่กลัวตัวนี้เล่า เมื่อไรใจมีความผ่องใสร่าเริง 

คดิอยากจะท�าบญุรกัษาศลี ใจมคีวามเมตตาต่อมวลสตัว์ทัง้หลาย 

ใจมีความละอายในการท�าความชั่วท้ังปวง ใจมีความกลัวต่อ

บาปกรรม ในเวลานัน้ ใจกจ็ะเกดิเป็นเทวดาข้ึนมาในตวัเอง ฉะนัน้ 

ผู้ที่อยากดูผี อยากดูเทวดาตัวจริง ขอให้มาดูตัวเอง จะเห็นผี 

เทวดา ได้ชัดทีเดียว นี่เรียกว่าผีภายใน และเทวดาภายใน เป็นผี

ที่มีธาตุสี่ขันธ์ห้าครองร่าง ส่วนผีภายนอกและเทวดาภายนอก

กเ็ป็นในลกัษณะน้ีเหมอืนกนั ผดิแต่ว่าผภีายนอกไม่มธีาตสุีเ่ท่านัน้ 

เช่น วิญญาณอันเดียวกันย่อมเปลี่ยนไปได้ทั้งสองอย่าง เพราะมี

ความโลภ มีความโกรธ และมีความหลง เต็มอยู่ในใจนี้ทั้งหมด 

จึงมีวิธีหลอกต้มตุ๋นในพิธีต่างๆ หรืออาจท�าให้คนตายได้เช่นกัน 

ถ้าอย่างนี้จึงเรียกว่าเขาเป็นผี ถ้าเขามีความชอบใจในวิธีการท�า

ของหมู่มนุษย์เรา เช่น การท�าบุญอุทิศให้เขา หรือภาวนาปฏิบัติ

แผ่เมตตาให้เขา เขากม็คีวามรักต่อเรา มกีารช่วยเราให้มคีวามสขุ

ความเจริญได้ ถ้าเขาท�าให้เราในลักษณะอย่างนี้ ก็เรียกเขาว่า

เป็นเทวดา

ฉะนัน้ ผ ีเทวดา และมนษุย์ จงึมอียูใ่นวญิญาณอนัเดยีวกนั 

แต่มีความแตกต่างกันเพียงว่า ผีกับเทวดามีเพียงวิญญาณ

๓๗๖
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อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีกายหยาบคือธาตุส่ีเหมือนมนุษย์เรา 

นิสัยความประพฤติความต้องการมีในลักษณะเหมือนกัน หรือ

มนุษย์เราอาจหลอกมนุษย์กันเองเก่งยิ่งกว่าผีหลอกคนเสียอีก 

ถ้าวิญญาณใดมีคุณธรรมแฝงอยู่ จึงเรียกว่าเทวดาชั้นสูง เขาจะ

ไม่มายุง่เกีย่วกบัหมูม่นษุย์นีเ้ลย เพราะเขามบีญุเป็นทีพ่ึง่อยูแ่ล้ว 

มหีริธิรรมประจ�าใจ และโอตตปัปธรรมอยูใ่นวญิญาณนัน้ๆ ส่วน

วิญญาณที่ต�่าด้วยคุณธรรม จะมีความสัมพันธ์อยู่ในหมู่มนุษย์

ตลอดเวลา เช่น มีการท�าบุญในพิธีต่างๆ จะเชิญให้เขาได้มาร่วม

อนุโมทนาบุญกับหมู่มนุษย์เรานี้ด้วย

แต่วญิญาณบางตวักย็งัมาหลอกกนิเคร่ืองสงัเวยของมนุษย์

นี้อยู่บ้าง แต่การหลอกเพียงเท่าน้ี ยังไม่เท่าพวก มนุสสเปโต 

ทีอ้่างตวัเองว่าเป็นมนษุย์ แต่ใจนัน้เป็นเปรต ได้หลอกลวงในหมู่

มนุษย์กันเอง ดังเห็นกันในที่ทั่วไป มนุษย์เปรต มนุษย์ผีเหล่านี้ 

มีกลลวงเล่ห์เหลี่ยมยิ่งกว่าผีไปเสียอีก จึงได้แบ่งกลุ่มมนุษย์ไว้

เป็นหลายกลุม่ด้วยกนั เช่น มนสุสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็น

เทวดา มนุสสมนุสโส ร่างกายเป็นมนุษย์ จิตใจก็เป็นมนุษย์ที่มี

ความฝักใฝ่ในคุณธรรม มนุสสเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ใจ

เป็นเปรตไป มนุสสติรัจฉาโน ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็น
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สตัว์ดิรัจฉาน อีกพวกหนึง่ ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จติใจเป็นอสุรกาย 

มนุษย์อสุรกายกลุ่มน้ี เก่งในทางต้มตุ๋นหลอกลวงเป็นพิเศษ 

อะไรพอจะหลอกเอาได้พอเป็นประโยชน์ส่วนตวั จะคว้าเอาทัง้นัน้ 

ใจไม่มีคุณธรรมแม้แต่น้อยเลย เรียกว่าปีศาจครองร่างมนุษย์ 

ส่วนปีศาจไม่มีร่างกายครอง จะหลอกลวงกินเครื่องสังเวยของ

หมู่มนุษย์ ที่ไหนมีคนโง่ตั้งศาลพระภูมิขึ้น มีหัวหมู เป็ด ไก่ คาว 

หวาน พวกปีศาจเหล่านี้ชอบไปแสดงตัวในท่ีเช่นนั้น จะท�าตัว

เป็นเทพารกัษ์ เป็นผูศั้กดิส์ทิธิเ์ข้าอยูอ่าศยัในศาลพระภมูนิัน้ทนัที 

มนุษย์โง่ทั้งหลายก็จะน�าเครื่องสังเวยที่ดีๆ ไปให้กินเป็นประจ�า 

มิหน�าซ�้ายังกราบไหว้ขอความช่วยเหลือจากพวกปีศาจเหล่านี้

อีกด้วย

ในช่วงก่อนเข้าพรรษานี้ ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วรู้ตัวเอง

อยูต่ลอดเวลา การภาวนาปฏบัิติมคีวามเข้มแขง็ ใจมคีวามมัน่คง

ผดิปกต ิใจมคีวามหนกัแน่น ก�าลงัของสติ ก�าลงัของปัญญา ก�าลงั

แห่งความสามารถ มีสูงมาก เป็นในลักษณะมีความเฉียบขาด

กล้าหาญเดด็เดีย่วเตม็ท่ี ลักษณะอย่างน้ีเป็นผลของการปฏบิติัที่

ผ่านมา เพ่ิงได้รูค้วามสามารถส่วนตวัในคร้ังนีเ้อง เป็นในลักษณะใด 

จึงไม่ควรอธิบายออกมาให้คนอื่นได้รู้เห็นได้ เหมือนกับผู้กิน



พ.ศ. ๒๕๑๒ จ�ำพรรษำที่บ้ำนป่ำลัน ๓๗๙

อาหารที่อิ่มแล้ว จะเขียนลักษณะอาการความอิ่มนั้นออกมาให้

คนที่ก�าลังหิวอยู่รู้ตามไม่ได้ นี้ก็ฉันใด สิ่งที่เป็นปัจจัตตัง ที่รู้เห็น

เฉพาะตัวแล้ว จะเล่ารสชาติความสัมผัสในธรรมนั้นให้คนอ่ืน

รู้ตามไม่ได้ ถึงจะเล่าไป ผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสในธรรมก็รู้เห็นตาม

ไม่ได้อยู่นั่นเอง ดังนั้น ธรรมท่ีเป็นผลเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ

ของท่านผู้ใดแล้ว ผลของการปฏิบัติน้ันก็เป็นสมบัติส่วนตัวไป 

นักวิเคราะห์วิจัยในปริยัติทั้งหลายไม่สามารถจะสุ่มเดาถูกได้

ฉะนั้น ปริยัติ ปฏิบัติ ถึงจะเป็นเส้นทางอันเดียวกันก็ตาม 

ปริยัติก็ยังเป็นสูตรของปริยัติอยู่นั่นเอง จะเกิดเป็นผลท่ีได้รับ

เหมือนกบัผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัไิม่ได้เลย แม้แต่ตวัข้าพเจ้า

เองก็เคยศึกษาในทางปริยัติมาแล้วพอสมควร จึงได้น�าปริยัติมา

ปฏิบัติจนได้รับผลอย่างแท้จริง จึงรู้ได้ว่าผลของการปฏิบัติ

นั้นมีความแตกต่างกันกับความรู้ในปริยัติเป็นอย่างมากทีเดียว 

เหมือนกับผู้หนึ่งเรียนชื่อของอาหารมา แต่ไม่เคยลิ้มรสของ

อาหารนั้นว่าเป็นรสชาติอย่างไร อีกคนหน่ึงเรียนรู้ในอาหาร

มาแล้ว พร้อมทั้งยังได้ลิ้มรสในอาหารนั้นด้วย จึงรู้จักว่าอาหาร

แต่ละประเภทมีรสชาติเป็นอย่างไร ภายในใจความรู้สึกจึงมี

ความแตกต่างกันกับผู้รู้ตามต�าราอย่างแน่นอน นี้ฉันใด ผลที่
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เรียนรู้จากปริยัติและผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็มีความแตกต่าง

กันฉันนั้น

ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงได้กล้าพูดให้สาธารณชนได้รับรู้เอาไว้ 

อกีสกัวนัหนึง่ข้างหน้า ถ้าหากว่าท่านมคีวามสนใจในการปฏบิตัิ

ในธรรมอยู่ ท่านก็จะรู้รสพระธรรมนั้นด้วยตัวท่านเองอย่าง

แน่นอน เมือ่ถงึเวลาน้ันแล้ว ท่านกจ็ะกล้าพดูให้ผูอ่ื้นฟังในรสชาติ

ของธรรมอย่างกล้าหาญ หรือเหมือนคนหนึ่งถือผลไม้อยู่ในมือ

แต่ยงัไม่ได้กนิ กไ็ม่สามารถรูไ้ด้ว่ารสชาติของผลไม้น้ันเป็นอย่างไร 

ถ้าได้ลิ้มรสผลไม้นั้นด้วยตัวเองแล้ว จะรู้ได้ทันทีว่ามีรสเป็น

อย่างนี้ๆ นี้ฉันใด การศึกษาในภาคปริยัติ แต่ไปวิพากษ์วิจารณ์

ผลของการปฏิบัติของคนอื่นว่าภาวนาผิดอย่างนั้น ปฏิบัติผิด

อย่างนี้ หรือภาวนาถูกอย่างนั้น ปฏิบัติถูกอย่างนี้ นั่นเป็นเพียง

การสุ่มเดาของคนโง่อวดฉลาดเท่านั้น แต่ผลของการปฏิบัติ

อย่างแท้จริงเป็นอย่างไรหารู้ไม่ เม่ือท่านยังไม่รู้จริงเห็นจริงใน

ผลของการปฏบัิตทิีเ่กดิขึน้กบัตัวเอง ท่านอย่างเพิง่ไปอวดฉลาด 

หาท�านายคนนั้น หาท�านายคนนี้ ว่าเป็นอย่างนั้นผิด เป็นอย่าง

นัน้ถกู มนัจะเข้าในค�าว่า บอดอวดฉลาด โง่อวดรู ้บอดหลงทางอยู่ 

แต่ไปอวดรู้บอกทางให้คนตาบอดด้วยกัน
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นี่เป็นเพียงให้ข้อคิดไว้แก่ท่านเท่านั้น ถึงตัวข้าพเจ้าเอง

ได้อธิบายผลของการปฏิบัติให้ท่านได้อ่านอยู่ในขณะนี้ ข้าพเจ้า

ไม่ได้ไปยืมผลของการปฏิบัติของใครๆ มาเขียน และไม่มีเจตนา

ที่จะอวดอ้างว่าปฏิบัติดีเพื่อให้คนอื่นเกิดความเคารพเชื่อถือ 

แต่เขียนตามความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าได้รับผลจากการปฏิบัติมา

เท่านั้น คนอ่ืนจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนั้น ให้เป็นเรื่อง

ของคนอื่นไป ในชีวิตนี้ขอให้พูดความจริงทิ้งไว้กับโลกนี้ เพื่อให้

ลูกหลานเกิดมาสุดท้ายภายหลังได้รับรู้เอาไว้เท่านั้น และเขาจะ

มีความส�านึกได้ว่า เมื่อปลายพุทธศาสนาก็ยังมีผู้ได้รับผลจาก

การปฏิบัตินี้ และสมกับค�าว่า อรหนฺต อสุญฺโลโก ตราบใดยังมี

ผูป้ฏิบตัทิีถ่กูต้องตามพระธรรมวนิยัอยู ่ในตราบนัน้พระอรหนัต์

ยังมีอยู่ในโลกนี้

แรกเริ่มที่ได้เข้าไปภาวนาปฏิบัติอยู่ในที่แห่งนี้ มีความผิด

สังเกตในตัวเองเป็นอย่างมาก เช่น การพิจารณาอุบายธรรมใน

แง่ต่างๆ ด้วยปัญญา จะเกิดความกระจ่างชัดเจนมากทีเดียว 

พิจารณาในสัจธรรมใดจะเกิดความแยบคายได้ง่ายและหาย

ความสงสัยภายในใจทันที การพิจารณาด้วยปัญญาให้เกิด

ความแยบคายนั้น เป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาในสัจธรรมทั้งหลาย 
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เพราะความแยบคายนั้นเป็นเครื่องท�าลายความเห็นผิดและ

ความยึดมั่นภายในใจโดยตรง เมื่อพิจารณาในปัญหานั้นๆ เกิด

ความแยบคายเมือ่ไร ความยดึมัน่ภายในใจกห็ลดุออกไปในทนัที

แต่ก่อนมาใจมคีวามลุม่หลงในภพทัง้สามมาตลอด กเ็พราะใจ

ถกูอวชิชา คอืความไม่รูจ้รงิ ปิดบงัเอาไว้มาช้านาน ไม่เคยใช้ปัญญา

อบรมใจสอนใจแต่อย่างใด แม้ความจริงที่มีอยู่ในตัวเองและสิ่ง

ภายนอกก็ไม่รู้เห็น ใจจึงได้เกิดความลุ่มหลง เกิดความเข้าใจผิด

อยูต่ลอดเวลา เมื่อใช้ปัญญาพจิารณาใหใ้จได้รูเ้ห็นอย่างเปิดเผย

แล้ว ความจริงจึงได้ปรากฏข้ึนที่ใจ จึงได้รู้ว่ากิเลสสังขารได้

ประกาศความเท็จให้ใจได้เกิดความลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลา จนใจ

เกิดความเคยชิน มีความหลงใหลอยู่ในโลกนี้มายาวนาน บัดนี้

ใจมีปัญญาเป็นพี่เลี้ยงแล้ว คอยอบรมสั่งสอนใจให้รู้เห็นตาม

ความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ใจมีความรอบรู้ ใจมีความฉลาด มี

ความสามารถรู้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อะไรจริง อะไรปลอม เมื่อ

ใจมคีวามรอบรู้และมเีหตผุลอยูอ่ย่างนี ้ใจกมี็ความเชือ่มัน่ขึน้มา

ในตวัเองว่า เมือ่ใช้ปัญญาอบรมใจอยูบ่่อยๆ ใจกจ็ะค่อยๆ ตืน่ตวั

จากความเห็นผิดข้ึนมา นี่คือใช้ปัญญาอบรมใจให้รู้เห็นตาม

ความเป็นจริงว่าของทุกสิ่งในโลกน้ีย่อมตกอยู่ในอนิจจัง ทุกขัง 
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อนัตตา ด้วยกันทั้งสิ้น ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจาก

ไตรลักษณ์นี้เลย

ทีผ่่านมาเคยใช้ปัญญาพจิารณาในสจัธรรมในสิง่ทีห่ยาบๆ 

เกดิความแยบคายไปแล้ว ความยดึมัน่และความสงสยัได้ตัดขาดไป 

ไม่ต้องมีการพิจารณาในรอบท่ีสองอีกแต่อย่างใด น่ีคือใจได้รับ

ความรูจ้รงิเหน็จรงิด้วยปัญญาอย่างชดัเจน แล้วความลงัเลสงสยั

ก็ได้ถูกท�าลายไปเป็นอัตโนมัติ ความถอดถอนในความรักใน

ความชัง ความพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดๆ ก็ได้ดับสูญออกจาก

ใจไปในขณะนัน้ทนัท ีในช่วงนัน้เหมอืนได้รวบรวมเอาทัง้สามภพ 

คือกามภพ รูปภพ อรูปภพ มารวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน วัฏจักร

ความหมนุเวยีนไปมาอยูใ่นภพทัง้สามเป็นอย่างไร อะไรเป็นเหตุ

เป็นปัจจัยให้เกิดความลุ่มหลง ท�าให้เกิดตายอยู่ในภพทั้งสามนี้

มายาวนาน ก็รู้เห็นเส้นทางของวัฏจักรนี้ท้ังหมด และรู้เห็นใน

วิธีที่จะยับยั้งใจตัวเองไม่ให้หมุนไปตามในวัฏจักรนี้อย่างชัดเจน 

รู้เห็นได้ชัดว่าการที่หมุนเวียนไปมาในวัฏสงสารนั้น มีแต่จะ

เกิดทุกข์ มีโทษ มีภัย อยู่ตลอดเวลา จึงใช้ปัญญาพิจารณาให้มี

ความละเอียดมากขึ้น ทั้งเรื่องอดีตที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน และ

พิจารณาโยงไปสู่อนาคตท่ีจะเกิดต่อไปในภพชาติต่างๆ ว่าเป็น
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อย่างไร ความเข้าใจด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมก็รู้เห็นได้อย่าง

ชัดเจน ทัง้สามภพไม่มสีิ่งใดๆ จะมาปิดบังตัวปัญญานี้ได้เลย ทุก

อย่างจะรู้เห็นแทงทะลุปรุโปร่งไปเสียทั้งหมด



๓๘๕



วิปัสสนำได้เกิดขึ้น

ในวันหนึ่ง หลังจากการภาวนาปฏิบัติและได้พักผ่อนพอ

สมควรแล้ว ในเวลาประมาณบ่าย ๓ โมงเย็น เป็นเวลาที่ออกมา

เดนิจงกรมตามปกต ิในขณะนัน้ได้ออกมานัง่พกัผ่อนอยูท่ีร่ะเบยีง

กุฏิ ได้มองไปเห็นเครือตูดหมูตูดหมา (เครือกระพังโหม) เกิดขึ้น

ทีข้่างทางเดนิจงกรม หลายวนัท่ีผ่านมา เคยบอกให้เณรเอาออก

มาแล้ว ๒ ครั้ง แต่เครือตูดหมูตูดหมาได้เกิดขึ้นมาในที่เดิมอีก

ในช่วงนัน้ ปัญญาเคยพจิารณาในสจัธรรมตามความเป็นจรงิ

อยูแ่ล้ว และได้รูเ้หน็ในเหตปัุจจยัทีพ่าให้เป็นไปในภพทัง้สามมา

ตลอด เมื่อมาเห็นเครือตูดหมูตูดหมาก็น้อมมาเป็นอุบายในทาง

ธรรมะในทันทีว่า เครือตูดหมูตูดหมานั้นก็เหมือนกับใจเรา มัน

เกิดขึน้มาได้ด้วยเหตปัุจจยัในตวัมันเอง เมือ่ใดหวัเครอืตดูหมตูดูหมา
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ยังฝังอยู่ในดิน ปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นมาอีกนั้นมันเป็นเหตุผล

ต่อเนื่องกัน หัวตูดหมูตูดหมาก็จะดึงดูดเอาอาหารในพ้ืนดิน

ขึ้นมาเลี้ยงล�าต้นของมันเอง ถึงจะไปสับมันก็เป็นเพียงแก้ใน

ปลายเหตุ เมื่อตัดเครือทิ้งไป เชื้อในการเกิดใหม่ยังมีอยู่ที่หัว 

กจ็ะเกดิขึน้มาอกีได้ ถงึจะตัดร้อยครัง้พนัคร้ัง เครือตดูหมตูดูหมา

ก็จะเกิดอีกไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ ถ้าขุดเอาหัวตูดหมูตูดหมาขึ้นมา

จากพืน้ดนิแล้ว เอามาตากแดดให้แห้ง หรอืเอาไฟเผาให้เป็นเถ้า

ไปเสีย หัวตูดหมูตูดหมาก็จะไม่ได้เกิดอีกเลย นั่นคือท�าลายเหตุ

ปัจจัยของหัวตูดหมูตูดหมาให้สิ้นเชื้อหมดไปแล้ว

นี้ฉันใด ใจที่ไปก่อเกิดในภพชาติต่างๆ นั้น ก็เพราะใจยัง

มเีชือ้ของกเิลสตณัหาพาให้เป็นไป เมือ่ใดทีไ่ด้ท�าลายกเิลสตณัหา

ให้หมดไปจากใจได้แล้ว ภพชาติต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นมาอีกนั้นก็

หมดสิทธิ์ที่จะเกิดอีกต่อไป ในขณะนั้น ในความรู้สึกเหมือนใจมี

ความว่างไปเสยีทัง้หมด เหมอืนกบัว่าโลกกบัธรรมแยกออกจาก

กันเป็นคนละอย่าง ใจไม่มีความผูกพันในสิ่งใดๆ

ในช่วงนั้นสติปัญญามีความกล้าหาญมาก พิจารณาใน

สิ่งใดมีความแยบคายในทุกสิ่งไป อุบายน�ามาใช้กับปัญญา

ก็เหมือนกันกับหลักที่เคยใช้พิจารณามาแล้ว ความแตกต่างกัน
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คือใจยอมรับความเป็นจริงจากปัญญานี้ทั้งหมด พิจารณาใน

สิ่งใด ใจมีความรู้เห็นเป็นไปตามหลักความเป็นจริงทั้งสิ้น ทั้ง

ความแยบคาย ทัง้ความหายสงสยัไปพร้อมๆ กนั หลกัส�าคญั คอื

ตัวตัณหาเป็นตัวพาให้ใจได้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ตัณหาพา

ให้เป็นไปในความทุกข์นั้น มีหลายเหตุมีหลายปัจจัยด้วยกัน 

ตณัหาคอืความอยากในความสขุ จงึเป็นต้นเหตทุีส่�าคญัเป็นอย่าง

มากทเีดียว เป็นตณัหาความอยากอนัละเอยีดอ่อน และท�าให้ใจ

ได้เกิดความหลงได้ง่าย และหลงอย่างไม่รู้ตัว นั่นคือความอยาก

ในกามคุณที่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้พากันหลงอยู่ เพราะถือว่า

เป็นความสุขในรสนิยม มีความพอใจในสิ่งใด มีความรักในสิ่งใด 

ได้ในสิ่งนั้นมาสมความตั้งใจ ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความสุข หารู้ไม่ว่า

ความสุขเป็นเหตุแห่งความทุกข์ เช่น กามคุณทั้งห้า มีรูป เสียง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ท้ังห้านีเ้ป็นของมีอยู่ในโลก พากนัหลงเสพกนั

มาจนเกิดความเคยชิน ในขณะเสพก็ถือว่ามีความสุข แต่ผลคือ

ความทกุข์กเ็กดิตามมา กพ็ากนัดิน้รนเพิม่ความแสวงหาในกามคณุ

อีก ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีก จึงเป็นความสุขในกามคุณเป็นต้น

เหตุ ความทุกข์เป็นผลที่ได้รับ เมื่อมีความหลงในกามคุณมาก 

ก็เกิดเป็นผลทุกข์มากเป็นเงาตามตัว
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ในขณะนัน้ มปัีญญาในขัน้ละเอยีดอย่างเตม็ท่ี มีความรู้เห็น

รากแก้วของตณัหาคอืความอยากได้ชดัเจน มตีณัหาความอยาก

อีกอย่างหนึ่งเป็นต้นเหตุให้ได้กลับมาเกิดอยู่ในโลกนี้อยู่บ่อยๆ 

และมีความยนิดีพอใจเป็นอย่างมาก ทกุคนในโลกนีม้คีวามปรารถนา

เป็นอย่างย่ิง นัน่คอืตณัหาความอยากในบญุกศุล ขออภยักบัท่าน

ผู้อ่านทุกๆ ท่านไว้ในที่นี้ด้วย มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเขียนไว้ใน

ทีน้ี่เลย แต่กจ็�าเป็นต้องเขยีนเอาไว้ ให้ถอืว่า เป็นเรือ่งของข้าพเจ้า

เพียงผู้เดียว ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งเอาแบบอย่าง เมื่อถึงวันนั้นแล้ว 

ท่านก็จะรู้เห็นด้วยตนเองว่าตัณหาส่วนละเอียดที่ก่อให้เกิด

ความหลงนัน้เป็นอย่างไร ท�าไมมนษุย์เราจงึได้มาเกดิอยูใ่นโลกน้ี

จนหาทางออกไม่ได้ หน�าซ�้ายังวนไปเวียนมาในสามภพกันอยู่ 

ค�าว่ากามภพ คือภพที่มีความหลงอยู่ในกามคุณ ค�าว่ากามมีอยู่ 

๒ ประเภท

๑) วัตถุกาม

๒) กิเลสกาม

วัตถุกาม หมายถึงทรัพย์สมบัติทุกชนิดที่เรามีอยู่ มีเงิน

ทองข้าวของทุกชนิด อันเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะสิ่งของของเรา

รบัผดิชอบอยู ่จะเป็นสิง่ทีม่ชีวีตินานาชนดิทีเ่รามอียูใ่นสมมตว่ิา
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สัตว์นี้เป็นของของเรา ทั้งสองนี้เรียกว่า วัตถุกาม หากันมาเสพ 

อปุโภค บรโิภค อยูใ่นโลกมนษุย์นีเ้ท่านัน้ สมบตัเิหล่านีไ้ม่มใีครเป็น

เจ้าของทีต่ายตวัได้ เป็นเพยีงว่าสมบัติท่ีอาศัยในช่ัวขณะทีท่กุคน

ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ถ้าใจไปหลงติดคิดว่ามันเป็นของของเราจน

เกดิความยดึตดิผกูพนัจนลมืตวั จะท�าให้เกดิความเป็นทกุข์ภายใน

ใจได้ เพราะวตัถสุมบติัเหล่านีต้กอยูใ่นอนจิจัง ความไม่เทีย่ง ย่อม

มกีารเปลีย่นแปลงได้ตามเหตุปัจจยั ความเข้าใจว่าเป็นของของเรา

ตลอดไปนั้นหาใช่ไม่ ให้ถือว่าเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้น อีกไม่

กี่วันกี่ปี ตัวเราและทรัพย์สมบัติต่างๆ ก็จะได้พลัดพรากจากกัน

อย่างแน่นอน บางทีเรายังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สมบัติต่างๆ เกิด

ความหายนะก่อนตัวเราไป หรือทรัพย์สมบัติยังมีอยู่ แต่ตัวเรา

ตายไปก่อนกเ็ป็นได้ สมบติัต่างๆ ก็ตกทอดไปยงัลกูหลานได้อาศยั

กนัไป แม้ลกูหลานกไ็ม่มใีครๆ เป็นเจ้าของสมบตัทิีแ่น่นอนตายตวั

เช่นกัน ทุกอย่างเป็นเพียงหามาเพื่ออาศัยเท่านั้น

ตั้งแต่พระบรมจักรพรรดิราชที่เป็นผู้มีบุญบารมีที่สูงส่ง 

ทรพัย์สมบตัใินโลกนีเ้ป็นสมบตัส่ิวนตวัอยูก่ต็าม กม็ายดึเอาสมบตัิ

ของโลกนีเ้ป็นของส่วนตวัไม่ได้ เป็นเพยีงครอบครองอาศยักนัอยู่

ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น อีกไม่นานก็ต้องพลัดพรากจากกันอยู่
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นัน่เอง สมบตัขิองโลกทัง้หมดนี ้ถ้าใจเข้าไปยดึตดิว่าเป็นของเรา

เมื่อไร เมื่อตายไปใจที่มีความห่วงอาลัยในสมบัติ ก็จะได้กลับมา

เกิดรักษาสมบัตินี้อีกได้ แทนที่จะไปพกัผ่อนอยู่เมืองสวรรค์ก็ไป

ไม่ได้ หรือบางทีอาจเป็นเปรตมาเฝ้าสมบัตินี้อยู่ก็อาจเป็นได้

เช่นกนั ฉะนัน้ อย่ามาหลงในสมบตัขิองโลกนีเ้ลย สมบัติของโลก

ย่อมท�าให้มีความสุขทางใจ แต่ไม่มากนัก ส่วนมากจะก่อให้เกิด

ความทุกข์ทางใจแทบทั้งส้ิน นี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติน�ามา

พิจารณาอยู่เสมอ เพื่อจะได้ลดความยึดมั่นถือมั่นภายในใจลง

กิเลสกาม หมายถึงความรักความใคร่อันเป็นไปในทาง

ราคะ สื่อที่จะก่อให้เกิดราคะขึ้นภายในใจนั้นคือรูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ ที่น�ามาสมมติให้เกิดความก�าเริบทางใจได้ ถึงจะ

มีกิเลสราคะฝังอยู่ที่ใจก็ตาม ถ้าไม่สมมติเอารูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ มาประกอบเข้า กิเลสตัวราคะก็ไม่ก�าเริบขึ้นมาได้ 

เหมือนกับถ่านไฟที่มีไฟอยู่ ถ้าไม่เอาเชื้อของไฟเข้าไปใส่ ไฟก็ไม่

ลกุขึน้มาได้ ถ้าเอาเชือ้ของไฟเข้าไปใส่ในไฟเมือ่ไร กจ็ะเป็นไฟลกุ

รนุแรงมากขึน้ นีฉ้นัใด ถงึใจจะมรีาคะ ถ้าไม่ไปสมมตเิอารูป เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ขึ้นมาสมมติปรุงแต่ง ขยายผลแห่งความรัก

ความใคร่ ใจก็จะไม่ก�าเริบเป็นอารมณ์ขึ้นมา นี่ก็เป็นกามภพที่
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มนุษย์และสัตว์โลกมีความข้องอยู่ มีความผูกพัน มีความยินดี 

มีความรักความใคร่จนเกิดความเคยชิน ท�าให้ใจเกิดความหลง

ในสิ่งเหล่านี้จนลืมตัว เรียกว่า กาม เสพติด เสพจนลืมตัว 

มนษุย์โลกทัง้หลายถอืว่าเป็นเร่ืองปกต ิถอืว่าเป็นเรือ่งธรรมดาไป 

การมีความเข้าใจอย่างนี้ มีความเห็นเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า 

สิ่งใดที่ถูกกับกิเลสตัวเอง ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม ฉะนั้น 

ค�าว่าหลงในสิ่งท่ีเป็นธรรมดาก็เป็นดังนี้นี่เอง จึงได้เกิดตายใน

กามภพนี้มายาวนานจนถึงปัจจุบัน และจะหลงธรรมดาอย่างนี้

ต่อไปในอนาคตชาติหน้า โดยไม่มีเวลาจะจบสิ้นลงได้

ในกามภพอีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์เรามีความต้องการกัน

อยู่มากทีเดยีว นัน้คอืภพของสวรรค์ กามภพในสวรรค์นีท่ี้เรยีกว่า

เป็นของทิพย์ มีความเพลิดเพลินหลงอยู่ในของทิพย์ พวกนี้

เสพกามทางใจ ยิ่งมีความหลงใหลในกามยิ่งกว่าเมืองมนุษย์นี้

เสียอีก ในเมืองสวรรค์นี้เป็นสถานท่ีเริงรมย์ ถ้าใครได้ไปอยู่ก็

จะเพิ่มความหลงมากข้ึน หารู้ไม่ว่าสวรรค์ก็ยังตกอยู่ในอนิจจัง 

ความไม่เที่ยง ทุกชีวิตไม่อยากจะลงมาเกิดเมืองมนุษย์ แต่ก็อยู่

ไม่ได้ เพราะบุญกศุลทีส่ร้างไว้มส่ีวนจ�ากดั ถงึกาลเวลากไ็ด้ลงมา

เกิดเป็นมนุษย์ตามเดิม ไม่มีใครๆ จะอยู่บนสวรรค์ตลอดไปได้ 
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ฉะนัน้ กามภพ ซึง่เป็นภพท่ีหมกมุน่อยูใ่นกามคณุ จงึยากทีค่นจะ

รู้ตัวได้ว่าเราตกอยู่ในความหลง นั่นคือหลงบุญตัวเอง หารู้ไม่ว่า

บญุกับบาปเป็นของคูกั่น แยกกนัไม่ได้ เหมอืนกบัห่วงเกาะกนัอยู่ 

ถ้าห่วงฝ่ายบุญมีก�าลัง ใจก็มีความสุขอยู่บ้าง ถ้าห่วงของบาปมี

ก�าลัง ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจ ฉะนั้น ใจดวงเดียวจึงรับทั้งบุญ

รับทั้งบาปที่มีอยู่ในกามภพนี้

บุญอีกประเภทหนึ่ง คือผู้ที่ท�าสมาธิท�าให้จิตมีความสงบ

ในรูปฌาน เมือ่ตายไปกไ็ด้ไปเกดิเป็นรปูพรหม บุญอกีประเภทหนึง่ 

เป็นบุญที่เกิดจากการท�าสมาธิให้จิตมีความสงบถึงขั้นอรูปฌาน 

เป็นบญุขัน้ละเอยีดอ่อน บุญดังกล่าวน้ีไม่สามารถทีจ่ะไปลบล้าง

บาปได้ เป็นเพยีงอ�านาจของบญุทีม่กี�าลงัมากกว่า บงัคับไม่ให้บาป

ฟตูวัขึน้มาได้เท่านัน้ เพราะบญุนีเ้กดิขึน้จากตณัหาคอืความอยาก 

ตัณหามีสองอย่าง

๑) ตัณหาความอยากเป็นไปในทางที่เป็นบาป

๒) ตัณหาความอยากที่เป็นไปในทางกุศล

ฉะนัน้ บญุกศุลจะเวยีนวนอยูใ่นภพท้ังสามน้ีเท่าน้ัน แม้แต่

บาปก็วนเวียนไปมาอยู่ในภพทั้งสามนี้เช่นกัน เมื่อมารู้เห็นด้วย

ปัญญาว่าบุญและบาปเกิดขึ้นจากตัณหาคือความอยากอย่างนี้ 



อัตโนประวัติ ภาค ๑

และรู้ว่าตัณหาพาให้ใจมีความหมุนเวียนไปมาในภพทั้งสาม 

ต้องมีอุบายท�าลายแห่งตัณหาเสีย เมื่อท�าลายตัณหาให้หมดไป

จากใจได้เมื่อไร เท่ากับว่าตัดเส้นทางของวัฏจักรการหมุนเวียน

ในภพทั้งสามนี้ได้แล้ว

เมื่อปัญญามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้ี จึงไม่มี

ภพใดเป็นที่อยู่อาศัยได้เลย ใจไม่มีความยึดติดอยู่กับสิ่งใดๆ จึง

เรียกว่าใจมคีวามว่างเปล่า ใจไม่มีนมิติหมายในสิง่ใดๆ ในสามภพ 

จึงมีความเวิ้งว้างในสามโลกธาตุนี้ ไม่มีสิ่งใดมาล้ีลับปิดบังใน

ปัญญาระดับนี้แต่อย่างใด ความเป็นไปในความรู้สึกทางใจมี

การเปลีย่นไป ในอดตีทีผ่่านไปหลายปีทีผ่่านมา เหมือนกบัว่าใจได้

รบัภาระอนัหนักหน่วงในธาตขุนัธ์ ไม่มวีนัเลยทีจ่ะมคีวามเบากาย

และเบาใจได้เลย ใจจะอยู่เฉยไม่ได้ จะหมุนไปตามกิเลสตัณหา

อยู่ในกระแสโลกตลอดเวลา ใจได้หมุนไปตามกิเลสตัณหาไม่มี

เวลาพักผ่อนแต่อย่างใด ไปรับเอาอารมณ์ที่ชอบใจและอารมณ์

ทีไ่ม่ชอบใจ ท�าให้เกดิความว้าวุน่ขุน่มัวเศร้าหมองเรือ่ยมา หาเวลา

เป็นของตัวเองไม่ได้เลย

ฉะนัน้ การใช้ปัญญาพจิารณาในสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง และพิจารณาใน

ทกุข์และเหตใุห้เกดิทกุข์ จะเป็นความทกุข์ทางกายและความทกุข์

๓๙๔
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ทางใจ ใช้ปัญญาอบรมสัง่สอนใจอยูเ่สมอ เพราะใจมคีวามลุม่หลง

ในกามคุณน้ีเป็นอย่างมาก จึงเกิดความเห็นผิดความเข้าใจผิด 

มีความยึดติดอยู่ในกามคุณอย่างแนบแน่นทีเดียว ในเมื่อใจได้

เหน็ทุกข์ โทษ ภัย ในกามคณุแล้ว ก็จะเกิดความกลัว ไม่กล้าทีจ่ะ

เข้าไปผกูพนัยดึมัน่ในกามคณุนีอ้กี ปลกีตัวออกจากความห่วงอาลยั

ในภาพเก่าๆ ดังที่เคยเป็นมาให้ห่างไกล ใช้ปัญญามาพิจารณา

ทบทวนกระแสของกิเลสตัณหา จนใจได้รู้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้น

เกิดขึ้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่เป็นของคู่ของใจตลอดมา

ส่วนอบุายปัญญาทีน่�ามาเป็นข้อมลูสอนใจน้ัน ต้องมีพยาน

หลักฐานที่เป็นจริง มีความเชื่อถือได้อย่างฝังใจในเหตุและผล 

เมื่อใจได้รับข้อมูลที่เป็นจริงอย่างนี้ ใจพร้อมที่จะรับความจริง 

พร้อมทีจ่ะตดัสนิชีข้าดในทนัท ีไม่มคีวามอาลยัตดิใจในหมูก่เิลส

ตัณหานี้เลย เพราะใจได้รู้ตัวแล้วว่าได้ถูกกิเลสตัณหาหลอกลวง

ให้เกิดความหลงใหล ท�าให้ใจได้ลอยตามกระแสของโลกมา

ยาวนาน มีความทุกข์ทรมานในการเกิดแก่เจ็บตายตลอดมา ถ้า

ปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหานี้ต่อไป จะไม่มีช่องทางหลีกเลี่ยง

จากความทุกข์นี้ไปได้เลย มีแต่จะจมอยู่ในความทุกข์อันเป็นผล

ที่เกิดจากกามคุณนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียว นับวันจะเป็น
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ข้าทาสของกิเลสตัณหาตลอดไป ในเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใคร

จะช่วยเราได้แล้ว เราจะต้องพึ่งสติปัญญาพึ่งความสามารถของ

ตัวเองเท่าน้ัน ให้สมกับค�าว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตน จะไปพึ่ง

คนอื่นท�าไมเล่า

ใจในอดีตที่ผ่านมาได้ถูกกิเลสตัณหาพาลอยแพไปใน

มหาสมมติน้ีมายาวนาน ไม่มกีาลเวลาเป็นอสิระเสรเีฉพาะตัวเอง

เลย อยูใ่ต้อ�านาจของกิเลสตณัหามาตลอด ในอดีตเป็นมาอย่างไร 

ในชาติปัจจุบันก็เป็นอยู่อย่างนั้น ในชาติปัจจุบันเป็นอย่างไร ใน

ชาติอนาคตก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น นี้คือใจได้ถูกกิเลสสังขาร

ล้างสมองมาแล้ว จึงเรียกว่า ตโม ตมปรายโน มืดมาแล้วและจะ

มืดต่อไปไม่มทีีส้ิ่นสุดลงได้ มีแต่ความหลงใหลในสมมตนิีโ้ดยไม่มี

ขอบเขต จะเป็นเหตุให้เกิดทกุข์โทษภยัอย่างไร กม็คีวามเข้าใจว่า

ถอืเป็นเร่ืองธรรมดาไป ความเสยีใจความทุกข์ใจอย่างไรก็ให้เป็น

เรื่องธรรมดาไป ไม่มีปัญญามาแก้ไขในสิ่งที่เป็นธรรมดาอย่างนี้

บ้างเลย ในทีส่ดุกจ็ะลอยไปตามกระแสโลกต่อไป กย็ากทีจ่ะรูตั้ว

ตืน่ตวัขึน้มาได้ กจ็ะปล่อยให้เป็นไปตามความหลงของใจ ไม่รูว่้า

อีกนานเท่าไรจึงจะรู้ตัว

ใจมีความโลภ ใจมีความโกรธ ใจมีราคะ ใจมีความหลง 
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ก็จะปล่อยให้มีความโลภ มีความโกรธ มีราคะ มีความหลง ก็

ถอืว่าเป็นเรือ่งธรรมดาไป ใจมีอวชิชาตัณหา กิเลสสงัขาร กถ็อืว่า

เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีสติปัญญาศึกษาในเหตุผลของธรรมดา

นีบ้้างเลย ลกัษณะอย่างนีจึ้งอยูใ่นขัน้ปทปรมะ เป็นใจทีด้่านไม่มี

สิทธิ์ท่ีจะดึงดูดธรรมะได้เลย เป็นใจที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ 

หรือเป็น ตโม ตมะ เป็นใจทีม่ดืมาแล้วมืดไป ไม่มปัีญญามาแก้ไข

ปัญหาภายในใจนี้เลย ถ้าหากเป็นดอกบัว ก็ยังไม่มีตุ่มอยู่ใน

เหง้าบัวก็ว่าได้ ถ้าเป็นม้า ถึงจะเอาปฏักแทงลงไปจนถึงกระดูก 

ก็จะไม่ยอมวิ่งอยู่นั่นเอง ฉะนั้น เรื่องของธรรมดา จึงเป็นวิธีที่

ผู้ไร้ปัญญาน�ามาแก้ตัวและหาข้ออ้างอยู่ตลอดเวลา และจะเอา

ธรรมดานีเ้ป็นข้ออ้าง จงึเป็นความเหน็ทีเ่ข้าทางของกเิลสตัณหา

อย่างน่าเสียดาย

ในช่วงน้ัน สติปัญญา ศรทัธา ความเพยีร ความรูเ้ห็นทางใจ 

มีความพร้อมมากที่สุด พิจารณาในสัจธรรมใด ใจจะมีปัญญา

รอบรู้ไปทั้งหมด ไม่มีส่ิงใดตกค้างอยู่ภายในใจอันจะท�าให้เกิด

ความงุนงงสงสัยลังเลแม้แต่น้อยเลย ทุกอย่างจะรู้เห็นตาม

ความเป็นจริงนีอ้ย่างแจ่มแจ้ง ไม่มสีิง่ใดมาลีล้บัปิดบังถงึสายทาง

ของวัฏสงสาร จะมีความสลับซับซ้อนอย่างไรก็มีความเข้าใจได้
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ทัง้หมด เว้นเสยีแต่ผูไ้ม่มีสตปัิญญาเท่านัน้จงึจะเกิดหลงทางของ

วัฏฏะนี้ต่อไป ถึงตัวเองจะเคยเกิดเคยตายในวัฏจักรน้ีมาแล้ว 

ก็ถือว่าเป็นของความฝันไป ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว 

นัน้เป็นเพยีงการท่องเทีย่วในอดตี จะไปคดิหาเพือ่ประโยชน์อะไร

เพราะได้ผ่านมาแล้ว

ฉะนั้น การเกิดตายในภพทั้งสามที่ผ่านมา มันเป็นเรื่อง

ของบญุและบาปทีเ่กิดขึน้จากตณัหา ค�าว่า โลกวทูิ ทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงประกาศว่ามปัีญญารูแ้จ้งเหน็จรงิในโลกทัง้สาม คอื กามโลก 

รูปโลก อรูปโลก โลกทั้งสามนี้เป็นที่ท่องเท่ียวของสัตว์โลก

ทั้งหลายเท่านั้น เรียกว่าวัฏจักร เป็นสถานที่วนเวียนไปมาของ

หมู่สัตว์โลกทั้งหลาย บางภพก็มีความสุข บางภพก็มีความทุกข์ 

ขึ้นอยู่กับผลบุญและบาปที่ตัวเองสร้างมา

ผู้ได้บ�าเพ็ญสมาธิท�าให้ฌานเกิดข้ึนได้ ก็มีความสามารถ

บงัคับควบคมุกเิลสตัณหาไว้ได้ กพ็อมคีวามสขุอยูบ้่าง เมือ่อ�านาจ

ของฌานได้เสื่อมไป ก็ได้กลับมาเกิดในกามโลกนี้เช่นเคย กิเลส

ตัณหาก็แสดงตัวขึ้นมาที่ใจ มีความรักมีความใคร่ในกามคุณ

เหมอืนคนท่ัวไป มผีวัเมยีลกูหลานเหมอืนมนษุย์โลกทัว่ไป ฉะนัน้ 

ผูไ้ปเกดิในรปูโลก อรูปโลก กไ็ม่ได้พ้นไปจากความทกุข์อยู่น่ันเอง 
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ถ้าเช่นนั้น จะไปมัวเมาลุ่มหลงในภพทั้งสามนี้ท�าไม ใช้ปัญญา

พิจารณาดูให้รู้เห็นภพทั้งสามนี้ ให้ใจได้รู้เห็นความไม่เที่ยง 

การเปลี่ยนแปลงในภพทั้งสามนี้ให้ชัดเจน

ผู้จะหนีจากโลกทั้งสามนี้ไปได้ ต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อม

ด้วยสติปัญญาอันมีความฉลาดเฉียบแหลม ให้เข้าใจในค�าว่า 

สัพเพ สังขารา อนิจจา สรรพสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 

ไม่มีสิ่งใดเป็นของที่แน่นอน มีความเกิดแล้วมีความเปลี่ยนไป

สลายไปไม่คงที ่ไม่ว่าสงัขารนัน้เกดิข้ึนโดยธรรมชาต ิหรอืสงัขาร

นัน้เกิดขึน้จากมนุษย์สร้างขึน้มา จะเป็นสงัขารท่ีมีวิญญาณครอง

หรอืสงัขารทีไ่ม่มวีญิญาณครอง ทัง้หมดนัน้ย่อมมกีารเปลีย่นแปลง

ไปทั้งสิ้น จะเปลี่ยนไปเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยใน

ตัวสังขารเอง แม้แต่สามภพก็ยังตกอยู่ในอ�านาจของสังขารนี้

ทั้งหมด

ฉะน้ัน ไม่ควรไปยึดถือในรูปสังขาร จิตสังขาร ว่าเป็น

ของของเรา และเป็นตัวตนของเรา จะเป็นสังขารภายในและ

สังขารภายนอก สังขารที่อยู่ใกล้ สังขารที่อยู่ไกล สังขารที่เป็น

ส่วนหยาบ และสังขารที่เป็นส่วนละเอียด ล้วนแล้วแต่เป็น

ของทีไ่ม่เทีย่งทัง้นัน้ แม้แต่บาปบญุคุณโทษ ก็ยงัตกอยูใ่นอ�านาจ
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ของสังขารนี้ท้ังส้ิน จะเอาสังขารในสิ่งใดเป็นที่พึ่งท่ีแน่นอน

ไม่ได้เลย สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความทุกข์ ร้องไห้น�้าตาแทบเป็น

สายเลอืด กเ็พราะมาหลงใหลในสงัขารเหล่านีน้ีเ่อง ถงึสงัขารน้ัน

จะสมมติให้เป็นตัวตนของเรา หรือสมมติว่าเป็นของของเราอยู่

ก็ตาม นั่นเป็นเพียงสมมติเท่านั้น เมื่อสมมตินั้นมีการเปลี่ยนไป 

ก็เกิดความทุกข์ใจมิใช่หรือ ดังนั้นความทุกข์ใจจึงมีให้เกิดจาก

เหตุปัจจัยได้หลายอย่าง แต่ละอย่าง ถึงเหตุจะไม่เหมือนกัน 

แต่ผลทุกข์เหมือนกัน

ค�าว่าทุกข์นั้น มีศูนย์รวมแห่งเดียวคือใจ หรือสุขก็มารวม

แห่งเดียวคือใจเช่นกัน ฉะนั้น ความทุกข์จึงไม่มีใครๆ ต้องการ 

ตลอดถึงสัตว์ดิรัจฉานก็แสดงความไม่ต้องการเช่นกัน ถึงจะ

ไม่ต้องการ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องได้รับทุกข์อยู่นั่นเอง เพราะ

เหตุให้เกิดทุกข์ได้สร้างไว้แล้ว จะต้องได้รับผลเหมือนกันทุกคน 

เหตใุห้เกิดทกุข์นัน้ เราจะสร้างขึน้ด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนา

ก็ตาม เม่ือผลเกิดข้ึน จะต้องกระทบถึงใจแน่นอน จะกระทบ

มากน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สร้างขึ้นมา เหตุปัจจัย

ภายนอกทีท่�าให้ใจได้รบัทกุข์นัน้มมีาก แม้ฤดกูาลทีเ่ป็นธรรมชาติ

ของโลกกท็�าให้ใจเกดิความเป็นทกุข์ได้ เช่น ร้อนเกนิไป หนาวเยน็
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เกินไป ฝนตกหนัก เกิดน�้าท่วม ไปมาไม่สะดวก ก็ท�าให้เกิด

ความทุกข์ได้เช่นกัน ร่างกายมีการเจ็บป่วยด้วยโรคนานาชนิด 

แม้กระท่ังอริยิาบถต่างๆ ทีใ่ช้กนัอยูป่ระจ�าวนัก็เป็นทกุข์ขึน้มาได้ 

ยนืนานเกนิไป นัง่นานเกินไป นอนนานเกินไป ถึงจะเป็นเรือ่งของ

ร่างกาย แต่ก็กระทบทางใจให้เกิดเป็นทุกข์ได้ ฉะนั้น จึงเปลี่ยน

อิริยาบถอยู่บ่อยๆ เห็นรูปท่ีไม่ชอบใจ ได้ฟังเสียงที่ไม่ชอบใจ 

มีคนว่าร้ายใส่ความ ดุด่าว่าค�าหยาบคาย ก็เกิดทุกข์ทางใจ แม้มี

ความปรารถนาในส่ิงใด ไม่สมความต้ังใจทีต้่องการ กเ็กิดทกุข์ใน

ทางใจได้ทั้งนั้น อุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า มีรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นอัตตาตัวตน ไม่ว่าผู้นั้น

จะอยูใ่นฐานะอะไร ย่อมได้รบัผลกระทบในความทุกข์ทางใจด้วย

กัน จึงเรียกว่าเป็นศูนย์รวมแห่งทุกข์ทั้งปวงก็ว่าได้

นสิยัของผูจ้ะหนไีปจากภพทัง้สามนัน้ ไม่มกีารต่อรองกบั

กเิลสตณัหาอีกต่อไป ไม่เป็นมติรกบักเิลส ไม่เป็นเพือ่นกบัตณัหา 

เพราะชาติภพที่ผ่านมาเราเสียเปรียบกับกิเลสตัณหามาแล้ว 

ในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเรา กิเลสตัณหาจะเอาอะไรมา

ต่อรองอีก สติปัญญาจะไม่รับเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้น กิเลสตัณหา

หลอกเราให้หลงในขันธ์ห้าว่าเป็นตน ใจได้หลงกลลวงของกิเลส
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ตณัหามาแล้ว บดันีเ้รามสีตปัิญญารูเ้ท่าทนัเล่ห์เหลีย่มของกเิลส

ตัณหา จะไม่หลงในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็น

ตวัตนอกีแต่อย่างใด ใจได้เคยอาศยัอยู่กบัรูปธรรมและนามธรรม

นี้มาแล้ว ในชาตินี้จะได้อาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าอันเป็นชาติสุดท้าย 

เพราะธาตุสี่ขันธ์ห้ายังมีการเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยในโลกนี้ 

ดังค�าว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นก็มีการแตกดับ

ไปเป็นธรรมดา ใจได้มาหลงผดิในสิง่ทีเ่กดิดบันีจ้นนับชาติไม่ถ้วน

ประมวลไม่ได้ ในชาตก่ิอนเป็นมาอย่างไร เกดิมาในชาตปัิจจบุนันี้

ก็เป็นอย่างนั้น หรือชาติอนาคตที่จะไปเกิดใหม่ ก็จะเป็นธาตุสี่

ขันธ์ห้านี้เช่นกัน ธาตุสี่และขันธ์ห้า เกิดมาในชาติไหนก็ต้องดับ

ไปในชาตินั้น เมื่อมีสติปัญญารู้เท่าเห็นจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้า

ว่ามีการเกิดดับซ�้าซากอยู่อย่างนี้ จิตก็จะเกิดความเบื่อหน่าย 

ทอดอาลัยในเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้า โดยไม่มีความห่วงใยแต่อย่างใด
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วิปัสสนาญาณน้ีเป็นญาณท่ีกล้า เกิดขึ้นเพื่อประหาร

อาสวะกเิลสตณัหาโดยเฉพาะ ญาณนีเ้กดิขึน้แล้วตัง้อยูไ่ด้ไม่นาน 

เมือ่ประหารกเิลสตณัหาอาสวะหมดไปจากใจโดยตรงแล้ว ก็ยบุตัว

อนัตรธานไป เหมือนไฟทีไ่หม้กระดาษ หรอืไหม้นุน่และส�าล ีเมือ่

กระดาษ นุ่น ส�าลี หมดเชื้อไฟแล้ว ไฟก็ต้องหมดไป นี้ฉันใด 

วิปัสสนาญาณเผาผลาญอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็

ฉนันัน้ ถ้าวปัิสสนาได้เกดิขึน้กบัผู้ปฏบัิตเิม่ือไร วปัิสสนาญาณจะ

ไม่มีการเส่ือมไปในท่ามกลางเหมือนสมาธิหรือฌานแต่อย่างใด 

เพราะสมาธิและฌานยังตกอยู่ในขั้นสังขารฝ่ายโลกีย์ ยังตกอยู่

ในอนจิจัง ความไม่เทีย่ง เกดิขึน้ได้ต้องเสือ่มไปได้ และท�าให้เกดิ

ขึ้นได้ ส่วนวิปัสสนาญาณนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีการเสื่อมใน
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ท่ามกลาง จนกว่าจะท�าลายอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดไป

วิปัสสนาญาณ ก็หมายถึงปัญญาขั้นละเอียดสูงสุด ท่ี

ผูป้ฏบิตัทิัง้หลายต้องการให้ปัญญาในระดับนีเ้กดิขึน้เป็นอย่างมาก 

แม้ความอยากให้เกดิปัญญาขึน้จะเป็นตณัหาความอยากในทาง

ที่ดี แต่อุบายวิธีที่น�ามาภาวนาปฏิบัติน้ันเป็นคนละสายทางกัน 

เข้ากันไม่ได้เลย ส่วนใหญ่จะสอนกนัว่าท�าสมาธใิห้จติมีความสงบ

แล้วปัญญาจะเกิดขึน้ เมือ่ปัญญาเกดิขึน้แล้ว กจ็ะละในกิเลสตณัหา 

ท�าลายอาสวะให้หมดไปจากใจ ส่วนใหญ่จะสอนกันอย่างนี้ 

ผูป้ฏิบตัทิีไ่ม่มกีารศกึษากเ็ชือ่ตามครอูาจารย์ของตัวเอง กต้็องท�า

ตามทีค่รอูาจารย์สอน คดิว่าปัญญาต้องเกดิจากสมาธคิวามสงบ

แน่นอน นี้คือความไม่เข้าใจในวิปัสสนาญาณว่ามีอุบายวิธีที่เป็น

แนวทางในการปฏิบัติอย่างไร ให้ตามอ่านต่อไปท่านจะได้รู้

อบุายวธิกีารท�าสมาธใิห้จิตมคีวามสงบนัน้ ขอปฏเิสธมาใน

ที่นี้เลยว่าจะไม่ท�าให้เกิดปัญญาแต่อย่างใด ในสมัยพระพุทธเจ้า

ของเรา เม่ือคร้ังพระองค์ยงับวชใหม่ๆ พระองค์กไ็ด้ไปฝึกท�าสมาธิ

ความสงบได้ถงึฌานระดับสงูมาแล้ว และท�าสมาธคิวามสงบต่อเนือ่ง

กนัอยูน่าน พระองค์เจ้าของพวกเราเป็นผูส้ร้างบารมีด้วยปัญญาธกิะ 

มปัีญญาในการสร้างบารมมีามคีวามสมบรูณ์อย่างเตม็ท่ี เรยีกว่า

๔๐๔
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เป็นผู้มีปัญญาบารมีมาแล้วอย่างพอตัว ในเมื่อพระองค์ได้ฝึก

ท�าสมาธิกับดาบสทั้งสอง ก็มีความสงบอย่างเต็มที่แล้ว ท�าไม

ปัญญาของพระองค์จึงไม่เกิดขึ้นบ้าง ไปอ่านต�าราดูบ้างซิ หรือ

สมาธเิราเป็นสมาธคิวามสงบแบบใด หรอืสมาธคิวามสงบของเรา

มีความยิ่งใหญ่ไปกว่าสมาธิของพระพุทธองค์อย่างนั้นหรือ เรา

นบัถอืศาสนาพทุธ กค็วรสอนกนัในวธิปีฏบิตัแิบบชาวพทุธ และ

ภาวนาปฏิบัติกันแบบผู้นับถือศาสนาพุทธบ้างซิ ไม่ควรที่จะเอา

หลักการของพวกดาบสฤๅษีเข้ามาปนเปกับพุทธศาสนามากนัก 

ตวัเองภาวนาแบบดาบสฤๅษ ีแต่มาประกาศตวัเองว่าภาวนาแบบ

ชาวพุทธนี่กระไรอยู่

ผู้สอนควรได้ศึกษาหลักปัญญาวิมุติและหลักเจโตวิมุติให้

เข้าใจ แยกหมวดหมูใ่ห้เป็น และอ่านประวตัขิองพระอรยิสาวกใน

สมยัครัง้พทุธกาลให้เข้าใจ ว่ากลุม่มนีสิยัปัญญาวมิตุมิกีารเริม่ต้น

ในการปฏบิตัอิย่างไร กลุม่มนีสิยัเจโตวมิตุมิกีารเริม่ต้นปฏิบตักินั

อย่างไร ต้องแยกออกจากกนั มิใช่ว่ามีการสอนและปฏบิตัเิหมอืนกนั

ทั้งหมด เพราะนิสัยผู้เป็นปัญญาวิมุติและนิสัยผู้เป็นเจโตวิมุติ

ไม่เหมือนกัน เหมือนโรคของคนป่วยไม่เหมือนกัน หมอก็ต้อง

แยกยาให้ถกูกบัโรคคนป่วยแต่ละคนแต่ละกลุ่มไป นีฉ้นัใด อบุาย
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วิธีการปฏิบัติของผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติก็ฉันนั้น

ขออภยัทีอ่ธบิายนอกเรือ่งของวปัิสสนาญาณไป การอธบิาย

อย่างนีก็้เพือ่ให้เราได้รูท่ี้เกิดขึน้ของ วปัิสสนาญาณ ให้ท่านผูอ่้าน

ได้รู้และได้เข้าใจในเหตุผล ไม่ให้เกิดความสับสนแก่ท่านผู้อ่าน

ว่าวปัิสสนาญาณมสีายทางให้เกดิด้วยอบุายวิธใีดกนัแน่ ท่านจะ

ได้เข้าใจในค�าว่าวิปัสสนาญาณได้อย่างถูกต้อง เมื่อหากท่านไม่

เข้าใจในจุดใด ข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้ความกระจ่างและเป็นที่

ปรกึษาแก่ท่านได้ แต่กต้็องพดูกนัอย่างมเีหตผุล เพราะความจรงิ

จะหนีจากหลักความจริงไม่ได้

ข้าพเจ้าจะอธิบายในจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดแรก มีอุบายใน

การปฏบิติัอย่างไร ให้เราได้สังเกตดวู่ามบีคุคลท่ีเป็นปุถชุนธรรมดา 

เมือ่เขาเหล่านัน้เข้าไปหาพระพทุธเจ้าแล้ว พระพทุธเจ้าให้อบุาย

ในการเปลีย่นมจิฉาทฏิฐ ิความเห็นผดิ ให้เขาตัง้อยูใ่นสมัมาทฏิฐิ 

ความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะทุกคนที่ไปหาพระพุทธเจ้า

นั้นมีแนวความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้ว แต่ความคิดนั้นเป็น

ความคิดไปตามกระแสโลก จึงขัดต่อแนวทางมรรคผลนิพพาน 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงให้อุบายเปลีย่นความคดิทีเ่ป็นทางโลกให้

กลบัมาคิดในทางธรรม เอาอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา มาเป็นอบุายใน
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การคดิ ให้เขาเหล่านัน้ได้รูเ้หน็ในหลกัความเป็นจรงิ เมือ่เขาคิดตาม

หลกัความเป็นจรงิอยูบ่่อยๆ กจ็ะเกดิความเห็นทีถ่กูต้องชอบธรรม

ตามความเป็นจริง จึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ปัญญาความเห็นชอบ 

เอาปัญญาความเห็นชอบนี้พิจารณาในความเป็นจริงอยู่บ่อยๆ 

จึงเป็นสัมมาสังกัปโป จึงเรียกว่า ปัญญาได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้ว ใช้

ปัญญาพจิารณาในส่ิงต่างๆ ให้เป็นไปตามไตรลกัษณ์ ความแตกฉาน

ของปัญญา ความรูเ้หน็ทางปัญญา กเ็กดิความชัดเจนมากขึน้ จงึ

เรียกว่า วิปัสสนา

ในค�าว่าวิปัสสนา ก็หมายถึงปัญญานั่นเอง จึงเป็นปัญญา

ในวิปัสสนา เมื่อมาถึงขั้นวิปัสสนาปัญญาแล้ว ความรู้เห็นใน

สจัธรรมก็เป็นไปในไตรลกัษณ์ มคีวามชดัเจน ตดัความงนุงงสงสยั

ลังเล พิจารณาในสิ่งใดก็เกิดความแยบคาย ความยึดมั่นถือมั่นก็

มีการถอนตัว เพราะรู้เห็นในความจริงในสรรพสังขารทั้งหลาย 

เมื่อปัญญาในวิปัสสนาเกิดมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้ว จึงได้

เกิดปัญญาขั้นละเอียดสูงสุดยอดขึ้น จึงเรียกว่า วิปัสสนาญาณ 

ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเรียบเรียงให้ถูกกับความหมายใน

ค�าว่าปัญญาเกิด ดังที่ได้อธิบายและเรียบเรียงมานี้ ไม่มีในค�าว่า

ปัญญาเกดิจากสมาธคิวามสงบแต่อย่างใด สมาธเิป็นเพยีงอบุาย
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เสริมให้ปัญญาเกิดความชัดเจนเท่านั้น

วปัิสสนาญาณ เรยีกอกีค�าหนึง่ว่า ภาวนามยปัญญา นัน่เอง 

ปัญญาในระดบันีน้ีเ่องจะท�าให้เกดิผลเป็นปฏเิวธ หมายถงึมรรคผล

นิพพาน ในเมื่อปัญญาในวิปัสสนาญาณเกิดขึ้น จะเข้าไปลบล้าง

กิเลสตัณหาในขั้นละเอียดให้หมดไปจากใจ ไม่มีอาสวะส่วนใด

หลงเหลืออยู่ในขันธ์ท้ังห้าแต่อย่างใด ตัวสมุทัย คือกามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา เคยฝังแน่นอยู่ในใจมาก่อน ที่พาให้ใจได้

ไปก่อภพก่อชาติ เวียนไปมาอยู่ในวัฏสงสาร ก็จะถูกวิปัสสนา

ญาณสังหารให้หมดสิ้น ความเกิดเป็นภพเป็นชาติอีกต่อไปจะมี

มาจากไหน ถ้าภพชาติไม่มี ความสุขความทุกข์ก็หมดสภาพไป 

เมื่อใจไม่มีเชื้อคือกิเลสตัณหา ในเมื่อนั้นประตูแห่งพระนิพพาน

ก็เปิดรับทันที

ค�าว่ากระแสแห่งพระนิพพาน จะมีเฉพาะพระอริยเจ้า

เท่านัน้จะเข้าถงึได้ ขัน้ต�า่คอืพระอรยิเจ้าขัน้พระโสดาบนั เส้นทาง

ทีต่รงต่อกระแสพระนพิพานนัน้มีเฉพาะพระพทุธศาสนาเท่านัน้ 

ชาวพุทธทัง้หลายอยากจะไปพระนพิพานกันท้ังนัน้ แต่จะมสีกักี่

ท่านที่จะเข้ากระแสแห่งพระนิพพานได้ในชาตินี้ ส่วนพวกเรา

ก�าลังเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าอยู่ ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
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ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง

พระพุทธเจ้าได้วางเส้นทางไว้แล้วอย่างชัดเจน ดงัพวกเรา

ได้รู้กนัอยูใ่นมรรค ๘ ทีพ่ระพทุธเจ้าได้เรยีบเรียงในวธิปีฏิบตัเิอา

ไว้แล้ว ไม่ควรที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิม ถ้าเอา

ตามหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เป็นดังนี้ สัมมาทิฏฐิ 

ปัญญาความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป การด�าริพิจารณาให้เป็น

ไปตามหลักความเป็นจริงอย่างชอบธรรม นีเ้ป็นหลกัของปัญญา 

ต้องตั้งหลักไว้ก่อน สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ มี

การงานที่ชอบ สัมมาอาชีวะ หาเล้ียงชีพในทางที่ชอบ นี่เป็น

หลักของหมวดศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่เป็น

หลักของสมาธิ ถ้าจะปฏิบัติตามเส้นทางเดิมของพระพุทธเจ้าที่

วางเอาไว้ จะออกมาเป็นปัญญา ศีล สมาธ ิถ้าไม่เชือ่ตามนี ้ให้ท่าน

ได้ไปเปิดดูในมรรค ๘ ก็แล้วกัน นี่เป็นหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจน

ขอย้อนกลับมาหาเครือกระพังโหมอีกครั้ง ข้าพเจ้าได้

เครอืกระพงัโหมมาเป็นอบุายในการใช้ปัญญาพจิารณา ปัญญาท่ี

เกิดข้ึนในคร้ังนั้นไม่เหมือนกับปัญญาที่เคยพิจารณามาก่อน 

ปัญญาในระดับนี้เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนั้น และก็รู้ชัดเลยว่าปัญญา
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เราได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นปัญญาที่มีความกล้าหาญเด็ดเด่ียว มี

ความละเอียดแหลมลึกเลยทีเดียว เมื่อปัญญามีความละเอียด

ขนาดไหน ญาณรูก็้รูล้ะเอยีดไปพร้อมๆ กนั จงึเป็นภาวนามยปัญญา 

หรือวปัิสสนาญาณ เป็นปัญญาญาณประหารกเิลสตัณหาให้หมด

ไปจากใจโดยตรง เป็นปัญญาท่ีถอนรากถอนโคน ดงัค�าว่า สะมลัูง 

ตณัหงั อพัภยุหะ เป็นปัญญาทีถ่อดถอนกิเลสตณัหากับทัง้มลูราก

ได้แล้ว เป็นปัญญาที่เข้าไปท�าลายกงก�าของวัฏจักรให้หยุดหมุน

พังทลายลง เป็นปัญญาที่ลบล้างสังขารและสมมติทั้งหลายให้

สญูสิน้ไป เป็นปัญญาทีเ่ปิดเผยความลบัของท้ังสามโลก โดยไม่มี

สิ่งอื่นใดมาปิดบัง เป็นปัญญาที่ตัดกระแสทั้งสามโลกให้พ้นไป 

เป็นปัญญาท่ีไปลบล้างกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ ที่อาศัยอยู่กับ

รปูธรรมและนามธรรมให้หมดสิน้ไป ถงึจะมรีปูขนัธ์ คอืธาตท้ัุงส่ี 

มีธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ ก็เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ ถึงจะมี

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมาแอบแฝง เป็น

อายตนะล้วนๆ นามขันธ์คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

ก็เป็นนามขันธ์ล้วนๆ ไม่มีกิเลสตัณหาจะน�าพาให้ไปเกิดเป็นภพ

เป็นชาติอีกต่อไป จึงให้นามชื่อว่า นิโรธ ดังนี้
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หลังจากได้อุบายธรรมจากเครือตูดหมูตูดหมาในบ่าย

วันนั้นแล้ว อุบายปัญญาก็เกิดต่อเนื่องกันดังที่ได้อธิบายผ่านมา

แล้ว ใช้ปัญญาพิจารณาต่อเนื่องกัน ตั้งแต่บ่าย ๓ โมงเย็นจนถึง

เวลา ๑๘.๐๐ น. เมื่อปัญญาพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสามแดน

โลกธาตุสิ้นไปแล้ว ไม่มีสิ่งใดเหลือหลอในสามภพ ไม่มีสิ่งใดจะ

ไม่รู้จะไม่เห็น หรือจะเรียกว่าปัญญาล้างโลกก็ว่าได้ ใจไม่มี

ความติดใจในสามโลก ทั้งสามโลกก็ไม่มีจุดใดใจจะไม่รู้ โลกก็

เป็นโลก ธรรมกเ็ป็นธรรม แยกกนัออกอย่างรูเ้หน็ได้ชดัเลยทเีดยีว 

เรยีกว่า ธรรมไม่ตดิกบัโลก โลกไม่ตดิกบัธรรม เหมอืนกบัทองค�า

อนับริสทุธิท์ีไ่ด้แยกออกจากก้อนแร่ได้แล้ว ไม่มทีางจะเข้าไปเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันได้อีกเลย



อัตโนประวัติ ภาค ๑๔๑๒

ในขณะใจต้องการพักอยู่ในความสงบ ก็เริ่มเข้าท่ีตั้งแต่

เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามปกตข้ิาพเจ้าเป็นนสิยัท�าสมาธมิจีติสงบง่าย

อยูแ่ล้ว เมือ่ก�าหนดจติลงสู่สมาธิไม่กีน่าท ีจิตกล็งถึงความสงบได้

อย่างเตม็ที ่จนถงึเวลาต ี๔ จติก็เริม่ถอนออกมานดิๆ ในขณะนัน้ 

ปรากฏเป็นนมิติเกดิขึน้ มผีูห้ญิงสาวคนหน่ึงมคีวามสวยงามมาก 

ไม่มผีูใ้ดในโลกนีจ้ะมคีวามสวยเทยีบเท่าได้เลย มรีปูร่างกลางตวั

สวยได้สัดส่วน เครื่องแต่งตัว เครื่องประดับ ผ้านุ่งห่มไม่รู้ว่าท�า

ด้วยอะไร มีความสวยไปเสียทั้งหมด ในขณะนั้นนางได้เดินเข้า

มาหาข้าพเจ้าบนกุฏิ มีความยิ้มแย้ม เหมือนกับว่าเป็นคนที่เคย

รู้จักกันมาก่อนหลายชาติแล้ว ขณะนั้นเหมือนกุฏิเล็กๆ ได้

ขยายออกเป็นกุฏิใหญ่พอสมควร

ในขณะนัน้ ข้าพเจ้ากไ็ม่ถามอะไร เพยีงคดิได้ว่าผูห้ญงิสาว

นี้เข้ามาในที่นี้เพื่อต้องการอะไร ในขณะนั้นหญิงสาวก็เปลื้อง

เสื้อผ้าชั้นนอกออก มีสายตายิ้มใส่ข้าพเจ้าอย่างหวานหยดย้อย

ทีเดียว แสดงความรักใคร่ต่อข้าพเจ้าอย่างเห็นได้ชัดทีเดียว 

จิตข้าพเจ้าก็เฉยๆ ไม่มีความรู้สึกอะไร จากนั้นอีก หญิงสาวก็ได้

ถอดเสื้อผ้าที่นุ่งห่มออกหมดท้ังตัว แล้วแสดงมายาออกมา

หลายทาง เพื่อให้ข้าพเจ้าเกิดความรัก สนองความต้องการ 
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ข้าพเจ้าก็มีจิตที่นิ่งเฉย มีความระวังตัวอยู่ว่าหญิงสาวคนน้ีจะ

ท�าอะไรกนักบัเรา ในขณะเดยีวกนั หญงิสาวกก็ระโดดเข้ามาหวัง

กอดตัวของข้าพเจ้า ในขณะนั้นข้าพเจ้าก็ได้ก�าหนดจิตเพื่อเพ่ง

เอาไว้แล้ว ในขณะท่ีหญงิสาวกระโดดเข้ามา ข้าพเจ้ากไ็ด้ก�าหนด

จิตปะทะเอาไว้อย่างรุนแรง หญิงสาวก็กระเด็นออกไป

หญิงสาวเห็นท่าไม่เปน็ผลส�าเรจ็ก็หอบเอาเสื้อผ้าทัง้หมด

ออกจากกุฏิไป แล้วไปนั่งร้องไห้อยู่ข้างกุฏิ มีการพรรณนาทั้ง

ร้องไห้ด้วยความผิดหวัง ทั้งร้องไห้ทั้งบ่นว่า นับแต่พี่กับตัวดิฉัน

ได้ร่วมสุขได้ร่วมทุกข์กันมายาวนานนับกัปนับกัลป์ไม่ได้ ดิฉันมี

ความผิดอะไรจึงได้ละทิ้งดิฉันไป ท�าไมจึงไม่คิดถึงความหลังใน

ครั้งที่มีความรักกัน อยู่ร่วมกันมาก็มีความสุขดีต่อกันอยู่แล้ว 

ท�าไมพี่จึงได้ตัดช่องแคบไปเพียงผู้เดียว นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

พ่ีกับน้องจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันอีกแล้ว ทั้งร้องไห้ทั้งบ่น

พรรณนาแห่งความรกัต่อกนัได้พงัทลายลง นบัแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ดิฉันจะไม่พบเห็นหน้าพี่ต่อไปอีกจนกว่าดินฟ้าจะสลาย จากนั้น

หญิงสาวก็ได้เดินลงบันไดไป ทั้งเดินทั้งบ่นทั้งร้องไห้ไปด้วย

ความผิดหวัง จากนั้นจิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิมา

จากนัน้กไ็ด้ใช้ปัญญาพจิารณาดูว่าหญิงสาวคนนัน้เป็นใคร
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มาจากไหน ในญาณทัสสนะ ก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

ของหญิงสาวนี้ท้ังหมดว่าเป็นมาอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับ

ข้าพเจ้าอย่างไรบ้าง เรื่องหญิงสาวดังกล่าวนี้ ขอมอบให้ท่าน

ผู้อ่านพากันวิจัยพิจารณ์กันเอง ใครจะตีความกันอย่างไร คิดว่า

ท่านคงตีความหมายกันได้พอสมควร

หลงัจากนัน้แล้วข้าพเจ้ากไ็ด้เข้าทีท่�าสมาธิ จิตกม็คีวามสงบ

อย่างเตม็ที ่จนถงึเวลา ๖ โมงเช้า จติกไ็ด้ถอนออกจากสมาธส่ิวน

ละเอียดออกมา แต่ก็ไม่ได้ถอนออกมาหมดดังที่เคยเป็นมา ใน

ระหว่างที่จิตกับกายยังแยกออกจากกันอยู่ จะเคลื่อนไหวไปมา

ทางกายแต่ละครั้งต้องมีความตั้งใจเคลื่อนไหวจริงๆ จะยกแขน

ยกขา มองซ้ายแลขวา หรือก้าวขาเดิน ก็ตั้งใจก้าวขาจริงๆ 

จึงจะก้าวขาเดินได้ ในลักษณะอย่างนี้ไม่เคยเป็นมาก่อน ในเมื่อ

จิตกับขันธ์ ๕ แยกกันอยู่ ไม่มีความสัมปยุตกัน ขันธ์ก็เป็นขันธ์ 

จิตก็เป็นจิต จึงได้เกิดความว่างเปล่า ไม่มีอะไรมาเป็นเราและ

ตัวตนแต่อย่างใด ในขณะนั้นจึงได้เกิดความดับ ที่เรียกว่า นิโรธ 

ความดบัทกุข์ ให้เข้าใจไว้ว่าความสงบของสมาธ ิความสงบในฌาน 

ไม่เหมอืนกนักบัความดบัคอืนโิรธนีแ้ต่อย่างใด เพราะความสงบ

ในสมาธิในระดับไหนก็ตาม ยังมีวิญญาณการรับรู้ของสติอยู่



อัตโนประวัติ ภาค ๑๔๑๘

นัน่เอง ส่วนนโิรธความดับทกุข์น้ี ไม่มวิีญญาณการรับรู้ในสิง่ใดๆ 

อะไรทั้งสิ้น นั่นคือวิญญาณการรู้ไม่มีในสิ่งใดๆ



นิโรธ ควำมดับทุกข์ และ
ดับเหตุแห่งทุกข์

เมื่อวิญญาณการรับรู้ได้ดับไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ในรูปขันธ์ นามขันธ์ ก็หมดสภาพไป ไม่มีความรู้สึกอะไรและ

ไม่รับรู้ในสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น เพราะตามปกติ วิญญาณการรับรู้จะ

มีอยู่ในรูปขันธ์ นามขันธ์ นี้ทั้งหมด แต่บัดนี้วิญญาณได้ดับไป 

ความสัมผัสในอายตนะภายใน คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็

หมดสภาพไป ไม่มีวิญญาณการรับรู้ในสิ่งใดเลย มีตาก็สักว่าตา 

มหีกูส็กัว่าห ูมีจมูกก็สกัว่าจมกู มลีิน้กส็กัว่าลิน้ มกีายกส็กัว่ากาย 

มีใจก็สักว่าใจ ไม่มีการรับรู้ในอายตนะภายนอกแต่อย่างใด ถึง

สิ่งภายนอกจะมีอยู่ก็สัมผัสต่อกันไม่ได้ เช่น รูป เสียง กลิ่น รส 



อัตโนประวัติ ภาค ๑๔๒๐

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็ไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้น แม้ธาตุขันธ์ที่

เป็นรูปนามยังมีอยู่ ก็ไม่มีการรับรู้ในรูปนามนี้เช่นกัน ไม่รับรู้ว่า 

นีเ่ป็นเรา นีเ่ป็นเขา นีเ่ป็นสตัว์ นีเ่ป็นบคุคล ไม่มกีารรบัรูว่้านีเ่ป็น

ตนแต่อย่างใด อายตนะภายใน อายตนะภายนอก เชือ่มโยงต่อกัน

ไม่ได้เลย เพราะตัวสื่อสารให้อายตนะภายในคือวิญญาณได้ดับ

ไปแล้ว ไม่มีสื่อสัมพันธ์กันกับอายตนะภายนอกแต่อย่างใด 

นี่เป็นการดับในรูปธรรม

การดับในนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

นี้เป็นนามธรรมล้วนๆ เวทนา หมายถึงอารมณ์ที่ใจได้รับอยู่ 

อารมณ์ตัวนีม้กีารสะสมมาจากกามคณุทัง้ห้า คือรปู เสยีง กล่ิน รส 

โผฏฐัพพะ ทีเ่รยีกว่า ธรรมารมณ์ ทัง้เป็นสิง่ทีช่อบใจ และไม่ชอบใจ 

หรอืเฉยๆ อารมณ์ประเภทนีน้ีเ่องจึงได้มาเช่ือมโยงให้เป็น อารมณ์

ของเวทนา สัญญาก็ไปจ�าในอายตนะภายใน และจ�าในอายตนะ

ภายนอก สังขาร การปรุงแต่ง ก็ปรุงแต่งในอายตนะภายในและ

ปรงุแต่งในอายตนะภายนอก วญิญาณ หมายถงึการรับรูใ้นรปูธรรม 

รับรู้ในนามธรรม รับรู้ทั้งภายใน รับรู้ทั้งภายนอกทั้งหมด

ตัววิญญาณ การรับรู้ เป็นเบรกเกอร์ใหญ่ เป็นสวิตช์

ปิดเปิดไฟทั้งหมดที่พ่วงกันอยู่ ถ้าปิดสวิตช์เพียงตัวเดียวเท่านั้น 



นิโรธ ความดับทุกข์ และดับเหตุแห่งทุกข์ ๔๒๑

กระแสไฟทัง้หลายก็ได้หยดุในการท�างานในทนัท ีน้ีฉนัใด วญิญาณ

ได้ดับไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การรับรู้ในรูปและนามก็ได้

หมดสภาพไป ไม่มีอารมณ์ใดๆ ให้เป็นเวทนา ไม่มีความจ�าอะไร

ไว้ในสัญญา ไม่มีการปรุงแต่งอะไรในสังขาร การรับรู้ใดๆ ก็ไม่มี

ในวิญญาณ กิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา อาสวะน้อยใหญ่ เคยมี

ในใจมาก่อน แม้เชื้อที่จะไปก่อเกิดเป็นภพเป็นชาติอีกต่อไปก็ได้

ดบัไปสิน้ไปจากใจนีท้ั้งหมด นิโรธ ความดบัทุกข์ หมายถงึดบัเหตุ

ที่จะไปก่อให้เกิดเป็นภพชาตินั้น ถ้าภพชาติไม่มี นั่นหมายถึง

การดับทุกข์โดยประการทั้งปวง

ดังค�าว่า อวิชชาดับ สังขารดับ, สังขารดับ วิญญาณก็ดับ, 

วญิญาณดบั นามรปูก็ดบั, นามรปูดบั สฬายตนะกด็บั, สฬายตนะดบั 

ผสัสะกดั็บ, ผสัสะดับ เวทนากด็บั, เวทนาดบั ตณัหาก็ดบั, ตณัหาดบั 

อปุาทานกด็บั, อปุาทานดบั ภพกด็บั, เมือ่ภพดบั ชาตแิห่งความเกดิ

กด็บั, เม่ือชาตแิห่งความเกดิอกีไม่ม ีชราความแก่ มรณะความตาย 

จะมีมาจากท่ีไหน ความโศกเศร้าโศกา ความทกุข์ใจนานาประการ 

กด็บัอย่างสนทิไปเสยีทัง้หมด ไม่มเีชือ้แห่งความเกดิอะไรทีต่กค้าง

ภายในใจนี้อีกต่อไป จึงเรียกว่า นิโรโธโหติ ความดับทุกข์จึงได้

หมดไปอย่างสิ้นเชิง ไม่มีมลทินตกค้างอยู่ภายในใจนี้เลย
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จงึเรยีกว่า รปูไม่มใีนตน ตนไม่มใีนรปู รปูไม่ใช่ตน ตนไม่ใช่รปู 

เวทนาไม่ใช่ตน ตนไม่ใช่เวทนา เวทนาไม่มใีนตน ตนไม่มใีนเวทนา 

สญัญาไม่ใช่ตน ตนไม่ใช่สญัญา สญัญาไม่มใีนตน ตนไม่มใีนสญัญา 

สงัขารไม่ใช่ตน ตนไม่ใช่สังขาร สังขารไม่มใีนตน ตนไม่มใีนสงัขาร 

วิญญาณไม่ใช่ตน ตนไม่ใช่วิญญาณ วิญญาณไม่มีในตน ตนไม่มี

ในวญิญาณ เมือ่มคีวามรูสึ้กภายในใจอยูอ่ย่างนี ้จงึเรียกว่า อนตัตา 

คอืส่ิงทีห่มดสภาพไปอย่างสมบูรณ์ ถงึจะมชีีวิตอยู ่แต่ในความรูส้กึ

ภายในใจก็เปน็ไปในลักษณะอย่างนี ้จึงไม่มอีะไรเปน็เขาเปน็เรา 

ทุกอย่างเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปเท่านั้น จึงเรียกว่านิโรธ 

ความดับทุกข์

ก่อนจะมาถึงความดับทุกข์ได้นี้ มีความรู้เห็นในวิปัสสนา 

และมีความรู้เห็นในวิปัสสนาญาณมาแล้ว จึงเรียกว่าปัญญาเกิด 

คือเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งท่ีเกิดขึ้นและดับไปในสามภพนี้

ทั้งหมด ทุกอย่างเป็นเพียงสมมติบัญญัติที่เรียกกันอยู่ในโลกนี้

เท่านั้น สิ่งที่ถูกบัญญัติ มันก็ไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นอะไร ในสิ่งนั้น

ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วดับไปตามธรรมชาติในตัวมันเอง 

มนัไม่รูเ้ลยว่ามนษุย์ไปตัง้ชือ่ให้เขา และมนัก็ไม่อยูใ่นอ�านาจของ

ใครๆ มันเกิดขึน้แล้วกม็กีารดบัไปเป็นธรรมดา แต่มนษุย์กอ็ยาก
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ให้ส่ิงน้ันเป็นไปตามความอยากความต้องการของตัวเอง เมื่อ

สิง่นัน้ไม่เป็นไปตามความต้องการของตวัเอง จงึได้เกิดความทุกข์

มิใช่หรือ

ในขณะที่มีความดับทุกข์อยู่นั้น จะมีความรู้อีกอย่างหนึ่ง

ที่เรียกว่ารู้ใต้ส�านึก มีความละเอียดอ่อนมาก แต่มิใช่ความรู้ที่

เกดิจากวญิญาณการรับรู้แต่อย่างใด มใิช่ความรู้ทีเ่กิดจากรปูนาม

แต่อย่างใด เป็นรู้ที่ไม่มีในสมมติ แต่เป็นความรู้เหนือสมมติ เป็น

ความรู้ไม่มีนิมิตหมายในสมมติใดๆ ไม่สามารถอธิบายให้เป็นไป

ในสมมติได้ เป็นรู้ที่มีความโดดเด่นอยู่เฉพาะรู้เท่านั้น ความรู้นี้

เหมือนไม่มีคุณค่าอะไร ไม่ไปเกาะติดอยู่ในสิ่งใดๆ เป็นรู้ไม่มีใน

สมมตทิีจ่ะอธบิายได้ เหมอืนกบัเลข ๐ ศนูย์ จะเขยีนเลข ๐ ศนูย์ 

สกัร้อยตวักไ็ม่มคีณุค่าอะไร หรอืเขยีนเลข ๐ ศนูย์ร้อยตวัน�าหน้า

แล้วเขียนเลข ๑ ตามหลัง ก็มีค่าเท่ากับ ๑ เท่านั้น ความรู้นี้ก็

เช่นกนั เป็นรู้ไม่มีสมมตปิระกอบ จงึเป็นความรูไ้ร้ความหมายใดๆ 

ข้าพเจ้าเป็นนักสังเกต ในลักษณะอาการท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด จึง

สามารถเรียบเรียงในอาการที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

๔๒๓



ควำมดับนี้อยู่ได้ไม่นำน

ความดบัทกุข์น้ีอยูไ่ด้ประมาณ ๑ ช่ัวโมง แล้วมใีนลกัษณะ

วูบวาบขึ้นมานิดหนึ่ง จากนั้นก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาที่ใจ 

เมื่อใจเกิดความกล้าหาญ สติปัญญาก็เกิดความกล้าหาญไป

ด้วยกัน ความกล้าหาญนี้มีความรุนแรงมาก เหมือนกับว่าจะ

ท�าลายของสิ่งใด ท�าได้ทุกอย่าง เหมือนกับว่าจะเหยียบกระทืบ

ภูเขาท้ังลูกให้พังพินาศไปในชั่วกระพริบตาก็ย่อมท�าได้ หรือ

ราวกับว่าจะท�าลายอะไรในโลกนี้ให้เป็นจุลไปในชั่วขณะเดียว 

หรือจะนั่งสมาธิเป็นเวลา ๑ ชั่วโมงก็เหมือนจะนั่งได้ ๑ นาที จะ

นั่งสมาธิเป็นปีก็เหมือนจะได้นั่ง ๑ ชั่วโมง จะเดินจงกรมต่อกัน

นานเป็นเดือนเป็นปีติดต่อกันก็เหมือนจะท�าได้ นี่เป็นความรู้สึก

ทีเ่กดิขึน้ในความกล้าหาญในขณะนัน้ เป็นความกล้าหาญทีไ่ม่เคย



ความดับนี้ อยู่ได้ไม่นาน ๔๒๕

เกิดขึ้นมาก่อน นี่เองจึงเรียกว่า มหาสติ มหาปัญญา ได้เกิดขึ้น

เพราะความกล้าที่เกิดข้ึนอย่างนี้ และเป็นความกล้าท่ีเกิดขึ้น

อันเป็นผลต่อเนื่องจากนิโรธ ความดับทุกข์นั่นเอง



อำสวักขยญำณ ได้เกิดขึ้น
ในขณะนั้น

ในขณะท่ีเกิดความกล้าหาญอย่างเต็มท่ีอยู่นั้น แล้วเกิด

ความรู้อีกอย่างหนึ่งซ้อนขึ้นมาในความกล้าหาญนั้น และรู้ว่า

อาสวะจะสิน้ไปในขณะน้ี ทีเ่รยีกเป็นภาษาบาลว่ีา อาสวกัขยญาณ 

ในอาสวักขยญาณ นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายได้แปลไว้ในต�าราว่า 

อาสวกัขยญาณแปลว่ารูจ้กัท�าให้อาสวะสิน้ไป แต่ตวัข้าพเจ้าเอง

ขอแปลว่าดังน้ี อาสวักขยญาณ รู้ว่าอาสวะจะสิ้นไปเท่านั้น 

ไม่มีในค�าว่ารู้จักท�าให้อาสวะได้ส้ินไปแต่อย่างใด เพราะค�าว่า

รู้จักท�านั้น ได้ผ่านขั้นตอนมาแล้ว เช่น การเจริญในวิปัสสนา 

จนถึงขั้นการเจริญในวิปัสสนาญาณมาแล้ว จนเกิดเป็นนิโรธ 
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ความดับทุกข์ และดับเชื้อท่ีเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ไปหมดแล้ว 

ไม่มีภพชาติใดๆ ที่จะเกิดอีกต่อไป กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ หยาบ

ละเอียด ที่แอบแฝงอยู่กับธาตุสี่ขันธ์ห้า หรือกิเลสตัณหาที่มีอยู่

ภายในใจได้ถกูวปัิสสนาญาณ ถูกนโิรธ ช�าระลบล้างให้หมดไปจาก

ใจทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีในค�าว่ารู้จักท�าให้อาสวะได้สิ้นไปอย่างใด

ฉะนัน้ อาสวกัขยญาณ จึงแปลได้อย่างชดัเจนว่ารูว่้าอาสวะ

จะสิน้ไปเท่านัน้ ถ้าหากข้าพเจ้าแปลผดิอย่างไร จงึขออภยัมาใน

ทีน่ีด้้วย คดิว่าท่านผูรู้ท้ัง้หลายคงให้อภยั ในขณะความกล้าหาญ

และอาสวกัขยญาณได้เกดิขึน้ในขณะเดยีวกนันี ้และก็รูต้วัเองอยู่

ว่าอาสวะจะสิ้นไปในขณะนี้อยู่แล้ว ถ้าจะต้ังปณิธาน เหมือน

พระพทุธเจ้าได้ตัง้ไว้ในใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิในคร้ังนัน้ จะเป็นการ

ไม่เหมาะสม ข้าพเจ้าจึงได้ตั้งไว้ว่าชีวิตท่ีเกิดตายในโลกน้ีมา

ยาวนาน แผ่นดนินีไ้ด้เหยยีบย�า่มายาวนานแล้ว ในขณะนี ้ข้าพเจ้า

ขอเหยียบย�่าแผ่นดินนี้เป็นครั้งสุดท้าย นั่นหมายความว่าจะ

เดนิจงกรมเหยยีบแผ่นดินเป็นครัง้สดุท้ายของชวีติ แล้วก็จะกลบั

มานั่ง เมื่อนั่งแล้ว ถ้าอาสวะไม่สิ้นไปเมื่อไร ข้าพเจ้าจะไม่ยอม

ลุกออกจากในที่แห่งนี้มาเหยียบแผ่นดินนี้อีก

จากนัน้กอ็อกไปเดินจงกรม เมือ่เดนิจงกรมไปมาประมาณ 
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๑๐ รอบเท่านัน้ ได้เกิดความอศัจรรย์ข้ึนในชัว่จรมิกจติ ตับ๊เดยีว

เท่านั้น ในความรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นสะเทือน เหมือนกับโลกได้

หวั่นไหวในขณะนั้น และรู้ว่า นิพฺพินฺท� วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ 

วิมุตฺตสฺมึ วิมุตตฺมิติ ญาณ� โหติ ขีณา ชาติ วุสิต� พฺรหฺมจริย� 

กต� กรณีย� ปริสุทฺธิ อตฺตาน� สมาหิต� ถึงค�านี้มีอยู่ในต�าราก็ตาม 

เมือ่มารูท้ัง้เหต ุรูท้ัง้ผล ในขณะเดยีวกนั จงึเป็นธรรมหมวดสรปุใน

ผลของการปฏบัิตธิรรมทัง้หมด เป็นอรรถ พยัญชนะ มคีวามหมาย

อย่างลึกซึ้งเฉพาะตัวเองเป็นอย่างยิ่ง

ในความรู้สึกเฉพาะตัวแล้ว เราได้เดินตามกระแสโลก 

เกิดตายในภพน้อยใหญ่มายาวนาน นับกัปนับกัลป์ไม่ถ้วน หาที่

จบสิน้ไม่ได้ บัดน้ีกงก�าของวัฏจกัร คอืตณัหา ได้ถกูวปัิสสนาญาณ 

ถูกนิโรธ ถูกอาสวักขยญาณ ท�าลายไปอย่างหมดส้ินแล้ว ไม่มี

การเกิดตายในภพน้อยใหญ่อีกต่อไป การเวียนว่ายในวัฏสงสาร

ก็ได้ถึงจุดจบกันเพียงเท่านี้

ในขณะเดยีวกนั มคีวามนกึถงึพระพทุธเจ้าเป็นอย่างมาก 

ถ้าหากพระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ถึงพระองค์จะอยู่ใน

ทีไ่หนก็จะไปกราบพระพทุธเจ้าให้สมใจ การไปกราบพระพทุธเจ้า

นั้น ไม่มีความประสงค์อยากได้ค�ารับรองจากพระพุทธเจ้า และ
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ไม่ต้องการรับค�าพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแต่อย่างใด แต่ไป

กราบเพือ่สนองพระกรณุาธคิณุทีพ่ระพุทธเจ้าได้ทรงพระเมตตา 

ได้วางหลักค�าสอนของพระองค์เอาไว้ ให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับผล

พ้นจากความทุกข์ในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลกนี้เท่านั้น

จากนั้นก็ได้นึกถึงหลวงปู่ม่ันมากทีเดียว เพราะในยุคนี้

ได้ขาดช่วงสาวกะทายาทองค์ท่ีมีคุณธรรมในระดับสูงมานาน 

หลวงปู่ม่ันได้ค้นพบแนวทางเดิมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว 

หลวงปู่มั่นได้น�าเอาอุบายธรรมนั้นมาปฏิบัติ จึงได้รับผลเป็น

วสุิทธิธรรมอันบรสิทุธิส์มบรูณ์ ได้ถ่ายทอดในอบุายการปฏิบตันิัน้

ให้แก่ลกูศษิย์ทัง้หลายได้ปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนถงึปัจจบุนั มผีูไ้ด้

ดวงตาเห็นธรรม ได้รับความบริสุทธิ์เป็นจ�านวนมาก ถ้าไม่มี

หลวงปูม่ัน่ ไม่ทราบว่าวงศ์พระกรรมฐานจะมใีนวันน้ีหรอืไม่ น่ีเอง

จึงได้นึกถึงหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากในขณะนั้น

ในวนันัน้ ข้าพเจ้าท�าอย่างไร เป็นอย่างไร ให้เป็นเร่ืองของ

ข้าพเจ้าเอง ถ้าหากจะพรรณนาในเร่ืองส่วนตัวในวันนั้นเป็น

เรื่องยาวมาก แต่ก็ไม่จ�าเป็นจะเขียนไว้ในที่นี่ ในคืนวันนั้นก็ได้

เข้าพักในวิหารธรรมตามปกติ ในขณะเดียวกัน ปรากฏเห็น

พระมหาเถระองค์หนึง่เดินเข้ามาหา ท่านกไ็ด้ขึน้มาบนกุฏ ิในขณะ
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นัน้คดิว่าจะปอูาสนะให้ท่านนัง่ด้วยการต้อนรบั ยงัไม่ทนัปอูาสนะ

ให้ท่านนั่งเลย ท่านก็ได้นอนในกุฏิฟากไม้ไผ่ เป็นพระมหาเถระ

องค์แรกทีป่รากฏให้ข้าพเจ้าได้เห็น หลังจากได้รบัผลการปฏบิัติ

แล้ว ท่านก็ได้พูดออกมาประโยคหนึ่งว่า ท่านทูล นับแต่บัดน้ี

เป็นต้นไป ให้เป็นตวัใครตวัมนันะ ว่าแล้ว ท่านกไ็ด้ลกุจากทีน่อน

เดินออกจากกุฏิไป พระมหาเถระองค์นั้นเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์

ที่พวกเรารู้จักกันทั่วไปในขณะน้ัน จากน้ันจิตก็ได้ถอนออกมา 

ได้พจิารณาในค�าทีท่่านพดูว่า ท่านทลู ต่อไปนี ้เป็นตวัใครตวัมนันะ 

ค�านี้มีความหมายอย่างไร และเป็นเรื่องอะไร

ในขณะนั้น ได้พิจารณาได้ความว่า ในอดีตที่ผ่านมา 

ปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ในปีนั้นข้าพเจ้าได้จ�าพรรษาอยู่ที่ป่าหนองแซง 

กบัหลวงปู่บวั ในปีนัน้ หลงัจากงานพระราชทานเพลงิศพหลวงปู่

เจ้าคุณธรรมเจดีย์ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น

พระอปัุชฌาย์ของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้อปุสมบทเป็นลทัธวิหิารกิ

ของท่านเป็นองค์สุดท้าย ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ บวชองค์ที่อันดับ 

๙,๑๑๗ ข้าพเจ้าก็ได้ไปในงานนี้ด้วย แต่ไม่ได้รับหนังสืออะไร 

เมื่องานเสร็จก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดป่าหนองแซง อีกไม่กี่วันต่อมา 

พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่บัว วัดป่าหนองแซง ก็ได้เอาหนังสือ
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ธรรมะท่ีท่านผู้รู้ได้เรียบเรียงเอาไว้ ไปแจกให้พระเณร และได้

อธิบายเรื่องงานในวันนั้นเล็กน้อย หนังสือเล่มนั้นชื่ออย่างไรได้

ลืมไปแล้ว

ในคืนน้ัน ข้าพเจ้าได้เอาหนังสือเล่มนั้นมาอ่าน ได้เกิด

ความปีติ มีความเอิบอิ่มใจเป็นอย่างมาก ธรรมะแต่ละประโยค

ในหนังสือนั้นมีความหมายลึกซึ้งเป็นอย่างมาก อ่านหนังสือไป 

น�า้ตาไหลไปด้วยความดีใจในชวีติ เคยอ่านหนงัสอืธรรมะมามาก

ก็เป็นธรรมดาไป ในเมื่อได้อ่านหนังสือธรรมะของท่านผู้รู้ ผู้ตื่น 

ผู้เบกิบาน องค์จรงิ อดกลัน้น�า้ตาไว้ไม่อยู ่เพราะธรรมะนัน้ถกูกบั

จริตของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เหมือนกับท่านผู้รู้ได้ถอดหัวใจ

ของข้าพเจ้าไปเขียนไว้ทั้งหมด ถึงข้าพเจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่าน

โดยตรง แต่ข้าพเจ้าก็ได้ปณิธานขอเป็นลูกศิษย์ท่านภายในใจ

ด้วยความสตัย์จรงิ จะเอาหนงัสอืเล่มนัน้เกบ็ไว้ในทีส่งู กราบไหว้

เป็นประจ�า และได้น�าอุบายธรรมะในหนังสือนั้นมาปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง ไปที่ไหนเอาหนังสือเล่มนั้นไปด้วย จนได้รับผลปฏิบัติ

อย่างเต็มที่ในปีพ.ศ. ๒๕๑๒

เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ เป็นก�าลังหนุนส่งให้ข้าพเจ้าได้

รู้เห็นความจริงในสัจธรรม หนังสือเล่มนี้ก็หมดภาระกัน เพราะ
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ข้าพเจ้าเองพ่ึงตัวเองได้แล้ว เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองได้แล้ว

อย่างเต็มที่ ถึงไม่มีหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร ถึงจะไม่ได้

ฟังธรรมะจากท่านองค์ที่เขียนหนังสือโดยตรง ธรรมะในหนังสือ

ก็เหมือนได้ฟังธรรมะจากท่านอยู่แล้ว นี่เองท่านจึงได้ปรากฏ

อยู่ในนิมิต และได้พูดว่า จากนี้ไป เป็นตัวใครตัวมัน นั่นหมายถึง 

กต� กรณีย� หมดกิจที่จะพึงท�า ไม่ต้องไปอาศัยอุบายการปฏิบัติ

จากท่านอีกต่อไป และไม่ต้องศึกษาหาเอาหมวดธรรมมาปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไป
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โทร. ๑-๔๑๕-๗๕๓-๐๘๕๗ • watsanfran.org • watsanfran@yahoo.com

 วัดป่าบ้านค้อ   หมู่ ๗  ต.เขือน�้า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐
โทร. ๐๘๙-๔๑๖-๗๘๒๕ • watpabankoh.com • watpabankoh@gmail.com



ผู้สนใจอ่านหนังสือธรรมะและฟังบันทึกเสียงธรรมเทศนา

ของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://watpabankoh.com

http://kpyusa.org

http://luangporthoon.net



ผู้ใดมีความประสงค์จะสมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ

กรุณาติดต่อ คุณโสรัตยา สุริย์จามร  soratya@yahoo.com 

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 650-0-12774-8




