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ปฎิปทาของครูบาอาจารยสู่์ทางพ้นทกุข ์

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

โอกาสตอ่ไปนีข้อท่านผูใ้ครใ่นธรรมทัง้หลายจงตัง้ใจฟัง

ธรรม การฟังธรรมสาํคญัอยู่ท่ีการฟังหวัใจของตวัเอง หลวงปู่

แหวนทา่นเทศนว์า่ ใหก้าํหนดดท่ีูใจ เพราะถา้เรารูใ้จของเราเอง

แลว้ มนัหมดปัญหาทกุส่ิงทกุอย่าง เพราะความดีก็เกิดท่ีใจ 

ความชั่วก็เกิดท่ีใจ บาปก็เกิดท่ีใจ บญุก็เกิดท่ีใจ ใจเป็นผูก้่อ ใจ

เป็นผูส้ั่งสม ใจเป็นผูดิ้น้รน ใจเป็นผูแ้สวงหาซึง่โดยธรรมชาติของ

ใจแตด่ัง้เดิม  

เม่ือคืนนีมี้ผูเ้ขียนปัญหารอถามเอาไวว้า่ จติกบัอวิชชาใคร

เกิดก่อนหลงักนั ก่อนท่ีจะตอบปัญหาคาํนี ้ขอทาํความเขา้ใจ

ก่อนวา่ ไอส่ิ้งท่ีเราเรยีกกนัวา่จิตๆใจๆเน่ีย ดัง้เดิมมนัไม่ใช่จิต

ไม่ใช่ใจ มนัเป็นธาตอุนัหนึ่งซึง่เรยีกวา่ธาตรูุ ้ท่านอาจารยม์ั่น

ท่านวา่มนัเป็นมโนธาตุ เป็นมโนธาตซุึง่มนัมีหนา้ท่ีพรอ้มท่ีจะ

นอ้มไปสูอ่ารมณ ์ในเม่ือมนันอ้มไปสูอ่ารมณแ์ลว้เพราะอาศยั
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อวิชชาคือความไม่รู ้มนัจงึเป็นผูดิ้น้รนก่อสั่งสม เกิดตวัสงัขาร

ขึน้มาปรุงเป็นโน่นเป็นน่ี  

ปรุงเป็นผูช้าย ปรุงเป็นผูห้ญิง ปรุงเป็นคน ปรุงเป็นสตัว ์แต่

แทท่ี้จรงิมนัก็เป็นธาตส่ีุ ดิน นํา้ ลม ไฟ ดว้ยกนัทัง้นัน้แหละ ไม่

เห็นวา่อะไรจะมีอะไร ในจกัรวาลนีม้นัมีแตธ่าตส่ีุ ดิน นํา้ ลม ไฟ 

ธาตส่ีุ ดิน นํา้ ลม ไฟก็สมมติุบญัญติัเรยีกกนัพอรูเ้รื่องกนัเท่า

นัน้เอง แตเ่สรจ็แลว้ไม่ทราบวา่อะไรเป็นอะไรทัง้สิน้ ท่ีมนัจะเกิด

มีอะไร มิอะไรขึน้มาเพราะอวิชชาความไมรู่ม้นัจงึเป็นเหตใุหป้รุง 

ปรุงวา่อนันีม้นัก็ดี ปรุงวา่อนันีม้นัก็เลว ปรุงวา่อนันีม้นัก็เป็นท่ี

พอใจและไม่พอใจ  

อวิชฺชาปจจฺยา สงขฺารา อวชิชาความไม่รูเ้ป็นเหตใุหเ้กิด

สงัขาร สังขาระแปลวา่ปรุง แปลวา่แตง่ เม่ือคืนนีไ้ดพ้ดูฝากๆ

เอาไวแ้ลว้วา่ รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั ธรรมารมณ ์เคา้เป็นส่ิงท่ี

มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของเคา้ เคา้เป็นกลางๆ เคา้จะดีจะชั่ว

จะปราณีตละเอียดอย่างไร ก็ไอเ้จา้ใจท่ีมีอวิชชาห่อหุม้เน่ีย

แหละ มนัจงึไปเท่ียวปรุงวา่ใหเ้คา้ดี เคา้ชั่ว เคา้เลว แตแ่ทท่ี้จรงิ
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มนัไม่ชะโงกดเูงาหนา้ของตวัเอง ไปเท่ียวตูส่ิ่งโนน้ ตูส่ิ่งนี ้วา่เคา้

เป็นอยา่งนัน้ เคา้เป็นอยา่งนี ้แตแ่ทท่ี้จรงิไอเ้จา้มโนธาตท่ีุมนั

นอ้มออกมาสูอ่ารมณน่ี์ พอมนัมาสมัผสัอารมณป๊ั์บเขา้มารู ้

อารมณเ์ขา้ ตวัอวิชชาความไม่รู ้มนัก็วิ่งเขา้มา  

ผูถ้ามถามวา่อวิชชากบัจิต อนัไหนเกิดก่อนหลงักนั ไอเ้จา้

อวิชชาเน่ียหละมนัอาศยัแฝงอยู่ท่ีจิต ถา้จติใจไม่มีอวิชชา มนัจะ

ไปเกิดท่ีไหน โดยธรรมชาติของจิตใจมนษุยน่ี์ เรามีความรูส้กึนกึ

คิดเฉพาะเวลาท่ีเรามีสว่นประกอบคือรา่งกาย บางทีอาตมาได้

หดัตายเลน่ๆลองด ูในเม่ือมนัตายจรงิลงไปแลว้ ปฏิสนธิ

วิญญาณท่ีมนัครองอยู่ในรา่งน่ี มนัหนีออกจากรา่งกายไปลอย

เดน่อยู่เฉพาะตวัมนั จะวา่เฉพาะตวัมนั มนัก็ไม่เขา้ท่า เพราะมนั

ไม่มีตวั มนัมีแตธ่าตรูุป้รากฏเดน่ชดัอยู่เทา่นัน้ แตเ่สรจ็แลว้มนัก็

ไม่มีปฏิกิรยิาอาการใดๆท่ีจะแสดงความหวั่นไหว มนัมีแตแ่น่น่ิง

อยู่เฉยๆ แมม้นัจะมองเหน็โลกทั่วหมดทกุมมุโลก มนัก็เฉยอยู่

อย่างนัน้ โดยท่ีสดุแมแ้ตร่า่งกายคือตวัมนัท่ีเคยอาศยัอยู ่มนัก็
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ไม่ไดน้กึวา่ตวัมนั แมร้า่งกายมนัจะเนา่เป่ือยผพุงัไปประการใดก็

ตาม มนัก็น่ิงเฉยของมนัอยูอ่ย่างนัน้  

ถา้ไม่เช่ือ ท่านทัง้หลายถา้หากเป็นนกัปฏิบติั สามารถทาํจิต

ใหบ้รรลถุึงขัน้ท่ีเป็นสมถะอย่างละเอียดจนตวัหาย ทา่นจะรูไ้ด้

ทนัทีวา่ จิตในเม่ือมนัเขา้ไปสูภ่พเดิมของมนั ซึง่เป็นธาตแุทข้อง

มโนธาตุ เป็นปฐมวิญญาณ มนัจะไม่มีปฏิกิรยิาอาการอนัใด

แสดงออก อยา่งดีมนัก็เพียงแตไ่ปน่ิงวา่งสวา่งอยู่เฉยๆ ท่ีมนัไม่มี

ปฏิกิรยิาอาการอย่างนัน้ เพราะมนัไม่มีเครื่องมือ ไม่มีเครือ่งมือ 

ไม่มีเครื่องใช ้แมว้า่ไอเ้จา้จติหรอืมโนธาตตุวันี ้มนัจะเกง่วิเศษ

ซกัปานใดก็ตาม  

เม่ือมนัมาสมัผสักบัรา่งกายซึง่มีความเป็นปกติ ความ

ผิดปกติทางประสาทสั่งการ เช่นคนท่ีเป็นบา้วิกลจรติ มนัจะ

แสดงความเป็นบา้เฉพาะเวลาท่ีมโนธาตตุวันีม้นัมาสมัพนัธก์บั

รา่งกายเท่านัน้เอง แตเ่ม่ือมนัออกจากรา่งกายท่ีพกิลพกิารอนันี ้

ไปแลว้ ความเป็นบา้มนัก็หายไป อย่าวา่แตว่า่ความเป็นบา้มนั

จะหายไป แมแ้ตค่วามสาํคญัมั่นหมายวา่ผูห้ญิง ผูช้าย วา่ตวัวา่
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ตนมนัก็ไม่มีทัง้นัน้ เพราะมนัไม่มีอวยัวะประกอบซึง่จะเป็นส่ิงให้

เกิด หรอืเป็นเหตเุป็นปัจจยัใหแ้สดงกิรยิา เปล่ียนแปลงจาก

สภาพปกติ  

เพราะฉะนัน้โดยธรรมชาติของจิต ถา้หากผูป้ฏิบติัมวัแตจ่ะ

ไปงมเอาแตส่ว่นท่ีจิตมนัสงบน่ิงแน่เป็นสมาธิ เป็นอปัปนาสมาธิ 

โดยไม่มีปฏิกิรยิาอาการใดๆบงัเกิดขึน้ เอากนัแตเ่พียงแคนี่ ้

ภาวนากนัทีไรก็เอาแตส่งบน่ิงๆๆ น่ิงอย่างไม่มีตวัมีตนปรากฏ 

โดยท่ีสดุแมว้า่โลกคือแผ่นดินอนันีก็้หายสาบสญูไปหมดสิน้ ใน

จกัรวาลนีมี้แตจ่ิตดวงเดียวซึง่ปลอ่ยวางทกุส่ิงทกุอยา่งแลว้  

แตค่วามปลอ่ยวางของจิตในขัน้นี ้อยา่เพิ่งเขา้ใจวา่ทา่นถึง

ขัน้ความบรสิทุธ์ิสะอาดแลว้ แตแ่ทท่ี้จรงิมนัเปรยีบเหมือนดงัวา่ 

เมลด็ในของผลไม ้ในเม่ือก่อนท่ีมนัจะหลน่จากตน้ของมนั มนัได้

เก็บอวยัวะตา่งๆเขา้ไปรวมอยู่ในเม็ดในมนั ในเม่ือเราผ่าออก

มาแลว้ เราจะไม่มองเหน็อะไร ไม่มองเหน็อวยัวะซึง่เป็น

สว่นประกอบขอมนั รากแกว้ รากฝอย เปลือก แก่น ใบ ดอก ผล 

ไม่ปรากฏในเม็ดในของผลไม ้แตเ่ม่ือทา่นเห็นแลว้ทา่นจะ
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ปฏิเสธไดห้รอืวา่อวยัวะสว่นประกอบสว่นอนัเป็นตน้ผลไมน้ัน้ 

เปลือก แกน่ ใบ ดอก ผล มนัจะไม่มี แมว้า่เราจะมองไมเ่ห็นก็

ตามแต ่เชือ้แห่งรากแกว้ แก่น ใบ ดอก ผล มนัเก็บรวมรวม

เอาไวใ้นแกน่ในของมนัหมดแลว้  

สภาพจิตท่ีเราสามารถภาวนาแลว้เก็บทกุส่ิงทกุอย่างเขา้ไป

บรรจเุอาไวข้า้งใน แมม้นัจะเหลือแตแ่กนในของมนั คือความ

เป็นหนึง่ของจติซึง่ เรามองเห็นแลว้วา่มนัใสสะอาดสวา่งไสวอยู่ 

อย่าไปเขา้ใจวา่มนัหมดกิเลสแลว้ แตแ่ทท่ี้จรงิมนัเก็บเอาเชือ้

ของอวิชชาตณัหาอปุาทานไปรวมไวใ้นแก่นของจิตของใจ ของ

มโนธาตปุฐมวิญญาณ และตวัวิญญาณอนันีซ้ึง่มนัไม่มีอวยัวะ

สว่นประกอบท่ีจะแสดงปฏิกิรยิาอนัใด ออกมาใหเ้รามองเหน็ใน

แง่ท่ีเป็นกิเลสโลภ โกรธ หลง เราจงึเขา้ใจผิดวา่จิตใจของเรา

บรสิทุธ์ิ สะอาดแลว้  

ถา้หากเราจะมาสาํคญัมั่นหมายเอาเพียงแคนี่เ้ป็นผลสาํเรจ็ 

ถา้จะสาํเรจ็ไดอ้ย่างดีก็ถึงแคพ่ระนิพพานพรหมเทา่นัน้เอง น่ีคือ

ขัน้ตอนแหง่ศาสนาพราหมณท่ี์เขามีความเขา้ใจวา่ เม่ือเขาทาํ
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จิตใจใหเ้ขา้ไปถึงจดุท่ีสงบน่ิงสวา่งโดยไมมี่อะไรเหลือ มีแตจ่ิต

ดวงเดียวลว้นๆแลว้เขาก็เขา้ใจวา่ ของเขาสาํเรจ็พระนิพพาน

แลว้  

เพราะฉะนัน้ การท่ีเรามาทาํสมาธิภาวนา ถา้เราไปติดอยูแ่ต่

เพียงความสงบของจิต จิตน่ิงๆ แลว้น่ิงอยา่งไม่มีอะไร รา่งกาย

ตวัตนหายไปหมด สติปัญญาหายไปหมด ความรูส้กึนกึคิดใดๆ

ไม่มีเหลืออยู่แลว้ แลว้ก็ไปเขา้ใจวา่เพียงแคนี่เ้ป็นจดุสาํเรจ็พระ

นิพพาน เหลวไหลทัง้เพ อนันีเ้ป็นแตเ่พียงแคว่า่ ความสงบของ

จิตซึง่ปราศจากความคิด ทาํไมมนัจงึไม่คิด เพราะมนัไมมี่

เครื่องมือ จิตมนัไม่มีตวั มนัจะเอาอะไรไปคิด แตถ่า้เผ่ือวา่มนัมา

สมัผสักบัรา่งกาย มนัก็เอารา่งกายน่ีเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องใช ้

ความรูส้กึนกึคิดตา่งๆมนัจะเกิดขึน้มาทนัที  

ในเม่ือมนัมีตวัมีตนแลว้ มนัตอ้งมีตา ถา้ตาเหน็รูป ถา้มนัยงั

มีกิเลสอยู่ มนัก็ยงัรูส้กึชอบ หไูดย้ินเสียง ถา้มนัยงัมีกิเลสอยู่ก็

รูส้กึยินดียนิรา้ย ในสว่นอ่ืนๆ ถา้มนัยงัมีกิเลสอยู่ มนัประสบเขา้

แลว้ มนัก็พอใจไม่พอใจ  
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ดงันัน้ในลทัธิศาสนาพราหมณ ์ท่ีเขาเขา้ใจวา่เขาสาํเรจ็พระ

นิพพานแลว้ ก็เพราะเคา้ทาํจิตไปถึงจดุดงัท่ีกลา่วนี ้ในเม่ือจติอยู่

ในจดุท่ีกลา่วนี ้ความรูส้กึในอาการของกิเลส และความรูส้กึนกึ

คิดใดๆมนัไม่มีจรงิๆ จงึเป็นเหตใุหค้นท่ีมีปัญญายงัออ่น เขา้ใจ

วา่ตวัเองน่ีสาํเรจ็มรรคผลนิพพานไปซะแลว้ แตลื่มนกึถงึวา่ เม่ือ

เขาออกจากสมาธิในขัน้นีม้าแลว้ ในเม่ือมามีตา ห ูจมกู ลิน้ 

กายและใจ เขาลืมนกึไปวา่ เขายงัมีความยนิดียินรา้ย ถึงแมว้า่

เคา้จะมีความรูส้กึวา่เคา้ยงัมีความยินดียนิรา้ยอยู ่เคา้ก็ยงัชะลา่

ใจ ยงันกึวา่จะตายเม่ือไหร ่ก็รบีเขา้ไปสูพ่ระนิพพานในจดุ

ดงักลา่ว แลว้ก็นิพพานหมดกิเลสไปเลย ไม่ตอ้งมาเกิดอีก อนันี ้

คือความเขา้ใจของผูมี้สติปัญญานอ้ย  

แตส่มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ของเราพระองคเ์คยทาํจติ

ของพระองคใ์หถ้ึงขัน้นี ้ทดสอบไม่รูก่ี้พนัครัง้หม่ืนครัง้ เม่ือจิต

บรรลถุึงขัน้นี ้ออกมาตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจยงัมี รูป เสียง กล่ิน 

รส สมัผสั ธรรมารมณผ่์านเขา้มา พระองคจ์งึเอาเป็นปรอท

เครื่องวดัวา่สภาพจิตท่ีมนัเป็นอย่างนัน้แตก่่อนมนัยงัคงสภาพ
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เดิมอยู่หรอืเปลา่ พระองคก็์มาทราบวา่ในเม่ือประสบส่ิงเหลา่นัน้

แลว้ อวิชชาความไม่รู ้หรอืความรูเ้ทา่เอาทนัมนัยงัไม่ดพียงพอ 

คือสติปัญญายงัออ่น ความรูส้กึยินดียนิรา้ย ความชอบไม่ชอบ

มนัก็ยงัเหลืออยู่ ถา้เราจะไปรอเอาตอ่เม่ือวา่เราใกลจ้ะตายแลว้

รบีเขา้สมาธิ ทาํจิตใหม้นัไปบรรลคุณุธรรมถึงขัน้นีแ้ลว้นิพพาน

ไป ถา้เผ่ือวา่เราเผลอไปแลว้ เราเขา้ฌาณหรอืเขา้สมาธิขัน้นีไ้ม่

ทนั ตายเสียระหวา่งกลางคนั เราจะไม่ตกนรกหรอื อนันีเ้ป็นพระ

ปัญญาของพระพทุธเจา้  

ถา้ในจดุท่ีมนัมีความละเอียดสขุมุ จนกระทั่งตวัหาย ทกุส่ิง

ทกุอยา่งไมมี่แลว้ในโลกนี ้จกัรวาลนีมี้แตจ่ิตของเราอนัเดียว

เท่านัน้ ถา้หากวา่ออกมา ท่ีเราอยูข่า้งในสภาพจิตมนัเป็น

อย่างไร เม่ือออกมาขา้งนอก มาเหน็ส่ิงตา่งๆ มาประสบกบัส่ิง

ตา่งๆแลว้ ถา้ความรูส้กึในดา้นกิเลสมนัไมมี่ปรากฏขึน้มาซกันิด

หนึง่ ก็แสดงวา่จิตใจของเราน่ีมนับรสิทุธ์ิสะอาดตลอดกาล 

แมว้า่อยู่ในขา้งในซึง่ไม่มีตวัมีตน ความเป็นของจิตในแงค่วาม

ยินดียนิรา้ยทกุส่ิงทกุอยา่งมนัหายไปหมดแลว้ เม่ือออกมาสู่
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บรรณโลกนี ้เรามีสถานการณแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีผ่านเขา้มาทกุ

ลมหายใจ ถา้สภาพจิตของเราหมดกิเลสจรงิๆแลว้ มนัก็ไม่มียดึ 

ไม่มีปรุง ไม่มีความยนิดียนิรา้ย มนัก็ยงัคงสภาพปกติอยู่

ตลอดเวลา อนันีจ้งึไดช่ื้อวา่เป็นผูส้าํเรจ็แลว้  

ดงันัน้ปัญหาท่ีวา่อวิชชากบัจิต ใครเป็นผูเ้กิดก่อนหลงักนั 

อวิชชาเป็นเจตสิกอนัหนึ่งซึง่มนัคอยติดตาม เพราะเจา้ดวงจิต

ดวงนีมี้อวิชชา อวิชชาความไม่รูเ้ป็นเหตใุหท้าํกรรม ครัน้ทาํ

กรรมแลว้ไดร้บัผลของกรรม รบัผลของกรรมแลว้ตอ้งเป็นเหตใุห้

มาเกิดอีก เม่ือเกิดอีกก็อาศยัอวิชชาตวัเดียวนั่นแหละ แลว้ก็หลง

ทาํกรรมตา่งๆตามความเขา้ใจของตวัเอง กรรมดีบา้ง กรรมชั่ว

บา้ง ทาํกรรมดีก็เรยีกวา่ทาํบญุ ทาํกรรมไม่ดีก็เรยีกวา่ทาํบาป 

ส่ิงท่ีเรยีกวา่บญุและบาปสองอย่างนีเ้ป็นผลซี่งเกิดโดยกฏขอว

ธรรมชาติ  

คนเรามีกายมีใจ ในกายของเรามีใจเป็นใหญ่ ในเม่ือไอเ้จา้

ใจนีม้นัสั่งใหเ้ราไปตีหวัคนซกัโป๊กหนึง่ลงไป เคา้ตายลงไป 

ภายหลงัมนัมานกึวา่ โอย้ เผลอไป ฉนัทาํเลน่ๆ ไม่ตอ้งการ
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ผลตอบแทน จา้งอีก มนัก็หลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะอนันีม้นัเป็นผล

ท่ีจะพงึไดร้บัโดยกฏของธรรมชาติ ความยติุธรรมอนัใดในโลกนี ้

จะไปยิ่งใหญ่กวา่ความยติุธรรมท่ีวา่ ใจเป็นนาย กายเป็นบา่ว 

ในเม่ือไอเ้จา้ใจน่ีมนัสั่งกายใหท้าํอะไรลงไป ใหพ้ดูลงไป จะเป็น

กรรมดีก็ตาม เป็นกรรมชั่วก็ตาม เขาจะหลีกเล่ียงผลงานท่ีเขาสั่ง

การลงไปไม่ไดเ้ลย เขาจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ รบัผิดชอบทกุส่ิง

ทกุอยา่ง ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยเป็นอนัขาด อนันีคื้อกฏธรรมชาติท่ีเรา

จะตอ้งยอมรบั  

ดงันัน้พระพทุธเจา้จงึกระตุน้เตือนใหเ้ราพิจารณาอยูบ่อ่ยๆ 

วา่เรามีกรรมเป็นของๆตน มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล มีกรรมเป็นแดน

เกิด มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม มีกรรมเป็นท่ีพึง่อาศยั เราจกัทาํกรรม

อนัใดไว ้ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะตอ้งไดร้บัผลของกรรมนัน้อยา่ง

แน่นอน จรงิหรอืไม่จรงิก็ขอใหผู้ฟั้งไปพิจารณาเอาเอง อยา่งบาง

ทีก็มีเด็กหนุ่มๆ เด็กวยัรุน่มาเคยถามวา่ พระคณุเจา้ ฆา่สตัวน่ี์

บาปมัย้ บาปมนัจะเหน็ทนัตาหรอืเปลา่ หลวงพอ่ก็ถามวา่ 

มนษุยก็์สตัวป์ระเภทหนึ่งใชม่ัย้ เคา้ก็บอกวา่ใช่ หนจูะทดลอง
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หรอืเปลา่ ถา้อยากรูก็้ทดลองดเูอาเอง หลวงพอ่รบัรองวา่ยืนยนั

วา่ตอ้งเป็นบาป และเหน็บาปทนัตาดว้ย เอากนัอย่างนี ้ถา้จะ

พิสจูนก์นัใหเ้ห็นจรงิกนัในปัจจบุนัน่ี หนอูอกจากกฏิุหลวงพอ่ไป

แลว้ เดินออกไปถนนใหญ่ เหน็คนเดินมาก็กาํหมดัแน่นๆ ซดั

ปากมนัเขา้ไปซกัหมดัสองหมดั ลองดซูิมนัจะมีอะไรโตต้อบหรอื

เปลา่ ถา้หากวา่หนตูอ่ยปากเคา้แลว้ เคา้เดินหนีเฉยไป ก็แสดง

วา่การทาํรา้ยรา่งกายเขามนัไม่เกิดบาป แตถ่า้เคา้ซดัคืน ก็แสดง

วา่มนัจะตอ้งบาปแน่ๆ อนันีม้นัพิสจูนไ์ดเ้ลย ไม่ตอ้งพดูถึงผล

บาปกรรมท่ีจะตอ้งไป…พดูถึงในส่ิงเราไมเ่ห็น  

อย่างในปัจจบุนันี ้เราดา่เคา้ เคา้ดา่ตอบ เราตีเคา้ เคา้ตี

ตอบ เรารา้ยตอ่เคา้ เคา้รา้ยตอบ เราดีตอ่เคา้ เคา้ดีตอบ ส่ิง

ทัง้หลายเหลา่นีแ้หละเป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งหยิบยกมาพิจารณา

เพ่ือเปรยีบเทียบ เพ่ือจะยงัศรทัธาคือความรูส้กึของเราใหมี้

ความเช่ือมั่นและเล่ือมใสในคาํสอนของสมเด็จพระสมัมาสมั

พทุธเจา้  
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การกลา่วธรรมะอนัเก่ียวดว้ยภมูิจิตภมูิใจ เพราะวา่ในงานนี้

เราก็ไดอ้าราธนาพระเถรานเุถระในระดบัคณาจารยช์ัน้สงูซึง่เคย

เป็นท่ีเคารพบชูา เป็นครูบาอาจารยข์องผูแ้สดงธรรมก็หลาย

ท่าน พดูไปพดูมาก็รูส้กึวา่หนาวๆในใจ เพราะโดยวสิยัของพระ

ธุดงคกรรมฐานแลว้ จะตอ้งมีความเคารพบชูาในครูบาอาจารย์

ของตนเป็นอยา่งยิ่ง  

ในขณะท่ีท่านทัง้หลายอาราธนามาแสดงธรรมนี ้ก็อดท่ีจะ

คิดไม่ไดว้า่ เราอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีกวา่ไก่ป่า ไก่ป่าเคา้มีนิสยัเป็น

อย่างไร สมมติุวา่ในป่าหนึ่ง มีไก่ป่าตวัผูมี้จาํนวนอยู่ ๑๐๐ ตวั 

๑๐๐๐ ตวั เราจะไดย้ินเสียงไก่ตวัท่ีเป็นหวัหนา้เทา่นัน้ขนั ถา้ไก่

ตวัอ่ืนขนัแทรกแซงขึน้มาแลว้ หมู่พวกของไก่ทัง้หลายมนัจะรุม

จิกจนตาย อนันีว้ิสยัไก่ป่ามนัเป็นอย่างนัน้ วิสยัของพระนกั

ปฏิบติัซึง่มีความเคารพและบชูา บชูาในครูบาอาจารย ์ถา้พดู

มากนกัก็มีความรูส้กึหนาวในจิตในใจ กลวัวา่เราจะเป็นบาป ซึง่

มนัอาจจะเป็นการลว่งเกินกา้วกา่ยครูบาอาจารยม์ากเกินไป  
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ในสมยัปัจจบุนันีท้่านสหธรรมิกผูเ้ป็นลกูศิษยค์รูบาอาจารย์

ทัง้หลาย บางทีอาจจะเผลอลืมตวัไปบา้งก็ได ้เราไปท่ีไหนเหน็

แตพ่ระธุดงคกรรมฐานขนัแข่งกนัอยู่ไม่หยดุ บางทีบางครัง้ลกู

ศิษยข์องครูบาอาจารยบ์างองคซ์ึง่มีช่ือเสียงโดง่ดงัขึน้มาแลว้ 

มือไมม้นัแข็งไปหมด กราบไหวค้รูบาอาจารยก็์ไม่ลง ตีตนเสมอ

กบัครูบาอาจารย ์ 

จงึใครท่ี่จะขอนาํประวติัการปฏิบติัของครูบาอาจารยต์ัง้

เริม่ตน้แตท่่านอาจารยเ์สาร ์อาจารยม์ั่นเป็นตน้มา ซึง่สมยันัน้

เป็นสามเณรนอ้ยๆ อายเุพียง ๑๔ ๑๕ ปี เคยอยู่รว่มกบัครูบา

อาจารย ์ถา้หากวา่ครูบาอาจารยน์ั่งประชมุกนัอยู ่หรอือยู่ใน

อาวาสนัน้ๆ หนา้ท่ีของการถกปัญหา แกปั้ญหาจะตอ้งเป็น

หนา้ท่ีของครูบาอาจารยผ์ูเ้ป็นหวัหนา้ ไมใ่ช่วา่เราจะตา่งคนตา่ง

มานั่งเทศนแ์ข่งกนัอยู่อย่างในสมยัปัจจบุนันี ้ 

แมแ้ตก่ารถือนิสยัครูบาอาจารยต์ามระเบียบพระธรรมวินยั 

ตามระเบียบวนิยัก็ตาม เราอยู่ในสาํนกัของครูบาอาจารย ์เรา

ไม่ไดน้บัอายพุรรษาครบ ๕ วา่เราพน้ นิสยัมตุ (นิสยัมตุตกะ) 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 
 

เพราะวา่เราถือวา่การพน้นิสยัมตุนัน้จะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของ

อปัุชฌายอ์าจารยเ์ป็นผูย้กให ้เชน่อยา่งหลวงตาพร ซึง่เป็น

อาจารยข์องอาตมา ในสมยัท่ีทา่นออกจากฆราวาสไปบวชที

แรก ก็ไปอาศยัอยู่ในสาํนกัของท่านอาจารยม์ั่น ท่านอาจารยม์ั่น

บงัคบัใหบ้วชเป็นตาเถรชีผา้ขาวอยูส่ามปี อบรมสั่งสอนให้

ปฏิบติัธรรม ปฏิบติัจนจิตมีความสงบรูธ้รรมเหน็ธรรม รูธ้รรม

วินยั ระเบียบปฏิบติัตอ่ครูบาอาจารยแ์ละพระศาสนาเป็นอย่าง

ดี แลว้ท่านก็ใหเ้ปล่ียนจากเพศชีเป็นเพศสามเณร คือใหบ้วช

เป็นเณรใหญ่อยู่อีกสามปี  

พอครบสามปีแลว้ท่านอาจารยม์ั่นไดพ้าไปอปุสมบทเป็น

พระภิกษุท่ีวดัปทมุวนารามในจงัหวดักรุงเทพน่ีเอง ซึง่ทา่น

อาจารยม์ั่น อาจารยเ์ป็นผูน้าํมา มามอบใหพ้ระปัญญาพิศาล

เถร ซึง่เป็นพระอปัุชฌายข์องอาตมาเอง เป็นอปัุชฌายอ์ปุสมบท

ให ้ในเม่ืออปุสมบทแลว้ก็อยู่ในสาํนกัของท่านอาจารยม์ั่น เอา

ใจใสป่รนนิบติัครูบาอาจารยม์ิใหเ้ดือดรอ้น อาจารยิวตัร 

อปัุชฌายวตัร ปฏิบติัอย่างถกูตอ้งตรงตามพระวนิยัทกุประการ 
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จนกระทั่งท่านอาจารยม์ั่นพจิารณาดอูปุนิสยัและการประพฤติ

ปฏิบติัวา่สมควรพอท่ีจะออกไปบาํเพ็ญเพียรโดยลาํพงัตนเองได้

แลว้ ทา่นจงึเรยีกมาสั่งวา่ "พร เอย้ เจา้ก็ฝึกฝนอบรมกบัครูบา

อาจารยม์าตัง้พน้นิสยัมตุแลว้ พอจะช่วยตวัเองได ้หลีกออกไป

หาวิเวกเฉพาะตวัก่อนเถิด ใหโ้อกาสองคอ่ื์นเคา้เขา้มาปรนนิบติั

ครูบาอาจารยบ์า้ง" นั่นแหละถงึจะไดอ้อกสาํนกัครูบาอาจารย ์น่ี

คือจารตีประเพณีของพระธดุงคกรรมฐานท่ีปฏิบติัตอ่อปัุชฌาย์

อาจารยใ์นสมยัอดีต ในสมยัท่ีทา่นอาจารยเ์สาร ์อาจารยม์ั่นยงั

ดาํรงชีวิตอยู ่ 

และอีกอย่างหนึ่งเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่านอาจารยเ์สารไ์ด้

มรณภาพลง แลว้ก็ไดท้าํฌาปนกิจคือถวายเพลิงเผาศพทา่น

อาจารยเ์สาร ์ในงานนัน้ท่านอาจารยม์ั่นก็ไปรว่มในงานดว้ย ใน

ฐานะท่ีท่านก็เป็นอนัเตวาสิกของท่านอาจารยเ์สาร ์ซึง่อยูใ่น

ระดบัผูใ้หญ่ทา่นหนึง่ ในขณะท่ีทา่นแสดงธรรม ท่านอาจารยม์ั่น

แสดงธรรมวา่ "เม่ือสมยัท่านอาจารยเ์สารย์งัมีชีวิตอยู ่ทา่นก็เป็น

ครูบาอาจารยอ์บรมสั่งสอนเรา บดันีท้่านอาจารยเ์สารไ์ด้
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มรณภาพไปแลว้ ก็ยงัเหลือแตเ่ราคือพระอาจารยม์ั่น จะเป็นครู

บาอาจารยห์มูใ่นสายนีต้อ่ไป ดงันัน้ท่านผูใ้ดสมคัรใจจะเป็นลกู

ศิษยท์า่นอาจารยม์ั่น ตอ้งปฏิบติัตามปฏิปทาของอาจารยม์ั่น 

ถา้ใครไม่สมคัรใจหรอืปฏิบติัตามไม่ได ้อยา่มายุ่งกบัอาจารยม์ั่น

เป็นอนัขาด"  

โอวาทครัง้สดุทา้ยท่ีท่านอาจารยม์ั่นไดป้ระทานเอาไว ้ไม่

ทราบวา่สหธรรมิกซึง่เป็นลกูศิษยท์า่นอาจารยม์ั่นจะจาํไดห้รอื

เปลา่ ถา้หากจาํไดก็้ขออภยัดว้ย ถา้หากจาํไม่ไดก็้ลองเอาไปคิด

เป็นการบา้นดซูิ วา่ปฏิปทาของทา่นอาจารยม์ั่นท่านปฏิบติั

อย่างไร และเราควรจะดาํเนินตามแนวทางของท่านอยา่งไร จงึ

จะไดช่ื้อวา่เป็นลกูศิษยข์องพระอาจารยม์ั่น  

บางส่ิงบางอยา่งท่ีเราอนโุลมตามความตอ้งการของชาวโลก

แทบจะไม่ปรากฏ แมแ้ตก่ารทาํบญุมหาชาติ การจดังานวดัมี

มหรสพตา่งๆ เราไม่เคยมี มาสมยัปัจจบุนันี ้ครูบาอาจารยก็์พา

เป็นนกัธุรกิจ ไปกนัซะไม่ไดห้ยดุ จากเหนือไปใต ้จากใตไ้ปเหนือ 

ไปเท่ียวโปรดญาติโยม แตไ่ม่แน่นกัวา่ไปเท่ียวใหญ้าติโยมโปรด 
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หรอืวา่ไปโปรดญาติโยมกนัแน่ก็ไม่ทราบ อนันีก็้ขอฝากใหล้กู

ศิษยค์รูบาอาจารยไ์ดน้าํไปพิจารณาเป็นการบา้น  

ครัง้สดุทา้ยท่ีไดเ้ขา้ไปกราบท่านอาจารยฝ้ั์น ทัง้ๆท่ีทา่นก็ยงั

ป่วยมีอาการรอ่แรเ่ต็มที ก่อนหนา้ท่ีทา่นจะสิน้ใจประมาณสาม

วนั พอไปกราบแลว้ พยายามท่ีจะไม่ใหท้า่นรูส้กึตวั แตแ่ลว้ทา่น

ก็สั่งใหพ้ระเวรท่ีปรนนิบติัอยูใ่หเ้อาทา่นลกุขึน้ พระก็เรยีนทา่น

วา่ หมอไม่ใหล้กุ หมอไม่ใหล้กุ ทา่นก็ยํา้อยู่วา่ “เอาลกุขึน้ เอา

ลกุขึน้” ในเม่ือลกุขึน้มาแลว้ แทนท่ีทา่นจะพดูอะไร มือไมท่ี้ยงั

สั่นเทาอยูน่ั่นแหละ อตุสา่หพ์ยายามพยงุยกขึน้มาแลว้ก็ชีห้นา้ผู้

ไปกราบ แลว้ก็บอกวา่ “น่ี อะไรครูบาอาจารยก็์ถอดแบบสั่งสอน

ใหห้มดแลว้ สามารถทาํไดดี้ดว้ย แตเ่สียอย่างเดียว มนัยงัขี ้

เกียจอยู ่ตอ่ไปเพิ่มความขยนัมากขึน้ เพราะเม่ือมนัหมดรุน่ของ

พวกเธอแลว้ พระธุดงคกรรมฐานมนัจะไม่มีเหลือ” อนันีก็้เป็น

โอวาทของทา่นอาจารยฝ้ั์น ซึง่ทา่นประทานไวเ้ป็นครัง้สดุทา้ย 

อนันีก็้ใครท่ี่จะขอฝากเพ่ือนสหธรรมิกทัง้หลาย เอาไปพิจารณา

เป็นการบา้น เพ่ือเป็นการเปรยีบเทียบกบัการประพฤติปฏิบติั
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ของเราในสมยัปัจจบุนันี ้วา่เรากาํลงัเดินหนา้เขา้คลองหรอืวา่

กาํลงัถอยหลงัเขา้คลอง  

การถือธุดงควตัรตา่งๆ เรามีความเครง่ครดัเพียงใด แคไ่หน 

อย่างไร ถา้สนใจในปฏิปทาหรอืชีวประวติัของท่านอาจารยม์ั่น 

เราจะไดเ้ครื่องวดัวา่ความประพฤติของเราในปัจจบุนันีม้นัย่อ

หย่อนหรอืมนัตงึขึน้ เท่าท่ีสงัเกตโดยทั่วๆไปแลว้ บรรดา

พระภิกษุสามเณรท่ีอปุสมบทมา อายพุรรษายงัไม่ครบหา้ 

ระเบียบวนิยัยงัไมรู่ ้การแสดงอาบติัก็ยงัวา่ไม่ถกู แลว้ก็เท่ียว

ตะพายบาตรเดินธุดงคจ์ากเหนือไปใต ้จากใตไ้ปเหนือ ในฐานะ

ท่ีเรายงัไม่เขา้ใจวินยัเพียงพอ ไม่ไดฝึ้กหดันิสยัจากครูบา

อาจารย ์เราก็นาํลทัธิการปฏิบติัผิดๆไป ไปใหช้าวบา้นทัง้หลาย

เคา้เขา้ใจวา่เราเป็นผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบ แทท่ี้จรงิแลว้เรายงั

ไม่ไดฝึ้กฝนอบรม  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกราบพระ เป็นส่ิงท่ีครูบาอาจารย์

ของเราน่ีถือเครง่นกั ทา่นจะตอ้งฝึกสอนใหก้ราบใหไ้หวใ้ห้

ถกูตอ้งตามระเบียบเบญจางคประดิษฐ์ โดยเอาหวัเข่าขอ้ศอก
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ตอ่กนั วางมือลงราบกบัพืน้ นิว้มือไม่ใหถ้่าง เวน้ระยะหา่ง พอ

หนา้ผากลงไวไ้ด ้ระหวา่งคิว้กบัหวัแมมื่อจรดกนั ทาํหลงัใหต้รง 

ไม่ทาํโกง้โคง้ แสดงกิรยิามารยาทอนัเรยีบรอ้ยงดงาม อนันีเ้ป็น

วิธีกราบท่ีครูบาอาจารยข์องเราถือนกั มาในสมยัปัจจบุนันีเ้ทา่ท่ี

ชาํเลืองดแูลว้ การกราบการไหวน่ี้ห่างไกลจากครูบาอาจารย์

เหลือเกิน ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีก็้ไม่น่าจะนาํมาพดู แตว่า่โอกาสนี้

เรามาประชมุกนัมากๆ เผ่ือหากวา่มนัอาจจะเป็นประโยชนแ์ก่

หมู่คณะของเราบา้ง ถา้หากใครจะนกึวา่เป็นเรื่องนาํมา เป็น

เรือ่งประจานตอ่หนา้ธารกาํนลั ก็ไม่ควรอาย เพราะวา่เราหวงัดี

ตอ่กนั เผ่ือมนัจะไดเ้ป็นประโยชนแ์ก่ญาติโยมผูม้าฟังเทศนฟั์ง

ธรรมกนับา้ง  

นอกจากเรื่องการกราบ รองลงไป อนัดบัตอ่ไปก็คือการวา่

อกัขระขานกลอนใหถ้กูตอ้งตามอกัขระภาษาบาลี ใหถ้กูตอ้ง

ตามสาํเนียงมคธภาษา แลว้รองๆลงไปก็เรื่องระเบียบวินยั

เลก็ๆนอ้ยๆ เก่ียวกบัการรบัประเคนส่ิงของ ของอนัใดท่ีเป็น 

ยาวกาลิก ยามกาลิก สตัตาหกาลิก ยาวชีวิก เอกลาภผลอนัใดท่ี
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มนัเกิดขึน้มา ครูบาอาจารยท์่านเคยใหเ้ฉล่ียแจกแบง่ 

สงเคราะหพ์ระภิกษุสงฆส์ามเณรผูข้าดตกบกพรอ่งเพราะเราถือ

วา่เป็นสมณะศากยบตุรดว้ยกนั เราจะตอ้งดแูลสขุทกุขซ์ึง่กนั

และกนั  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงสาํคญัอีกอย่างหนึง่ ก็คือเวลาเจบ็ไข้

ไดป่้วย พระภิกษุสงฆอ์าพาธเป็นหนา้ท่ีของพระภิกษุสามเณรใน

อาวาสนัน้จะตอ้งเอาใจใสด่แูลรกัษา แตเ่ท่าท่ีสงัเกตมาก็รูส้กึวา่ 

ท่านผูใ้ดไม่มีบญุบารมี เป็นหลวงพอ่หลวงตาไม่มีบญุบารมีมาก 

ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยลง ตกอยู่ในตาลาํบาก จะตอ้งพึง่พาอาศยัญาติ

โยม  

ยกตวัอยา่งเชน่อาจารยอ์งคห์นึง่เจ็บป่วยมาจากนครพนม 

ช่ืออาจารยท์อง อโสโก เป็นอาจารยผ์ูท้าํกิจพระศาสนา ทาํกิจ

ธุระ ฟ้ืนฟหูมู่คณะ เป็นมือขวาของทา่นอาจารยเ์สารเ์หมือนกนั 

ภายหลงัมาทา่นป่วยอาพาธลงไป ทีแรกก็ไปอาพาธอยูท่ี่วดัเกาะ

แกว้อมัพวนั อาํเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ภายหลงัญาติ

โยมก็นาํมาท่ีวดัป่าบา้นสวนววั อาํเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอบุล
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ฯ ในขณะท่ีทา่นมาถึงก็มีพระธุดงคกรรมฐานเฝา้วดัอยูน่ั่นเจ็ด

แปดองค ์พออยู่มาไม่ถงึอาทติย ์ครูบาอาจารยผ์ูท่ี้มาพึง่พา

บารมีของพระคณุเจา้เหลา่นัน้ ท่านจะเห็นวา่การอปัุฏฐาก

พระภิกษุไขเ้ป็นการลาํบาก เป็นภาระหรอือย่างไรไม่ทราบ พระ

เณรทัง้นัน้ตะพายบาตรแบกกลดหนีไปหมด ทิง้พระอาจารยท์อง

ซึง่อาพาธเป็นโรคอมัพาต ใหน้อนแอง้แมง้อยู่ในวดัป่าบา้นสวน

ววัเพียงองคเ์ดียว  

ในท่ีสดุตอ้งเดือดรอ้นถึงเจา้คณุชินวงศาจารยใ์นพรรษานัน้ 

จาํสตัตาหะไปปรนนิบติัตลอดพรรษา ในพรรษา ๙๐ วนั มีเวลา

ไดน้อนวดัเพียง ๑๒ วนัเท่านัน้เอง นอกนัน้ไปจาํพรรษาท่ีอ่ืน 

จนกระทั่งท่านอาจารยอ์งคนี์ถ้ึงแก่มรณภาพลงไป จดัการศพ

เสรจ็ จงึไดห้มดภาระ อนันีก็้เป็นส่ิงบกพรอ่งอนัหนึง่สาํหรบัลกู

ศิษยน์กัปฏิบติัของเรา  

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ถือวา่เป็นขอ้วนิยัอนัเครง่ครดั 

ภิกษุสงฆอ์าพาธเกิดขึน้ในอาวาสใด ตอ้งเป็นหนา้ท่ีของภิกษุ

สามเณรในอาวาสนัน้ จะตอ้งอปัุฏฐากดแูลรกัษา หาหยกูหายา 
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หาหมอมาพยาบาลรกัษา ถา้ภิกษุรูปใด ในเม่ือเห็นสหธรรมิก

ของตวัเองเจ็บไขไ้ดป่้วยอาพาธลง ถา้หากคิดวา่มนัจะเป็นภาระ

ยุ่งยาก รบีออกหนีไปจากอาวาสนัน้เสีย พระวินยัทา่นปรบัอาบติั 

เพราะขาดความเอือ้เฟ้ือไม่เอาใจใส ่ 

แมใ้นสมยัท่ีพระพทุธเจา้กาํลงัจะเสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน ก็

ยงัมีพระภิกษุองคห์นึง่มาคิดวา่ เรายงัไม่ไดบ้รรลมุรรคผลอนัใด 

เราจะรบีเรง่ปฏิบติัใหเ้พ่ือใหไ้ดอ้รหนัตก์่อนท่ีพระพทุธเจา้จะ

เสด็จดบัขนัธปรนิิพพาน พระอรหนัตแ์ละพระปถุชุนทัง้นัน้ซึง่

สนใจในการท่ีจะปรนิิพพานของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เห็นวา่นวกะภิกษุองคน์ัน้ไมส่นใจกบักิจการของสงฆ ์จงึไดย้ก

เป็นอธิกรณข์ึน้มาถือวา่ทา่นทาํผิด แลว้ก็นาํขอ้ความไปกราบทลู

สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้  

พระผูมี้พระภาคเจา้ก็เรยีกมารบัสั่งถามวา่เธอปฏิบติัอย่าง

นัน้จรงิหรอื มีเหตผุลอนัใด พระภิกษุใหม่องคน์ัน้ก็ทลูวา่ขา้

พระองคไ์ดท้ราบวา่พระผูมี้พระภาคเจา้จะเสด็จดบัขนัธปริ

นิพพานแลว้ แตข่า้พระองคย์งัไม่ไดบ้รรลมุรรคผลใดๆทัง้สิน้ จงึ
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ตดัสินใจเด็ดเด่ียวจะบาํเพญ็เพียรภาวนาเพ่ือใหไ้ดอ้รหนัตม์า

บชูาพระพทุธเจา้ก่อนท่ีจะเสด็จปรนิิพพานจากไปเสีย ในเม่ือ

พระพทุธองคไ์ดท้รงทราบเชน่นัน้ก็ยกย่องสรรเสรญิพระภิกษุ

องคน์ัน้วา่ดีแลว้ภิกษุ ดีแลว้ภิกษุ ขอใหพ้ระภิกษุทัง้หลายท่ียงั

เป็นปถุชุนอยูพ่งึเอาตวัอยา่งพระองคนี์ ้แลว้เราจะไดดิ้บไดดี้  

น่ีในสงัคมของพระอรหนัตต์อ่หนา้พระผูมี้พระภาคเจา้ ท่าน

ก็ยงัยกเรื่องเหลา่นีข้ึน้เป็นอธิกรณ ์ทีนีถ้า้หากในสมยัปัจจบุนันี ้

ถา้หากสหธรรมิกของเราไปทอดทิง้พระภิกษุอาพาธโดยไมเ่อา

ใจใสอ่ปัุฏฐากดแูลรกัษาพยาบาล เราสมณะศากยบตุรจะหนั

หนา้ไปพึ่งพาอาศยับารมีของใครหนอ อนันีเ้ป็นส่ิงหนึ่งซึง่ครูบา

อาจารยส์ายนีท่ี้ทา่นถือเป็นเรื่องเครง่นกัหนา อย่าวา่แตใ่น

อาวาสเดียวกนั แมภิ้กษุในอาวาสอ่ืนเกิดอาพาธลง ทา่นจะตอ้ง

สง่พระภิกษุสามเณรองคใ์ดองคห์นึง่ไปช่วยพยาบาลรกัษาซึง่

มนัเป็นกิจธุระหนา้ท่ี  

แมส้มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ก็ยงัทรงรบัสั่งสรรเสรญิวา่ 

ผูใ้ดอปุถมัภอ์ปัุฏฐากพระภิกษุอาพาธมีอานิสงสเ์ทา่กนักบั
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อปัุฏฐากพระสมัมาสมัพทุธเจา้คือเราตถาคต ท่ีทา่นทรงยกย่อง

ไวถ้ึงขนาดนัน้ ก็เป็นการกระตุน้เตือนใจพระภิกษุสงฆม์ิให้

ทอดทิง้กนัในยามยาก  

ดงันัน้ในปกติแลว้ เรามีปัจจยั ๔ เกิดขึน้ พระภิกษุสงฆ์

จะตอ้งพิจารณาแจกแบง่กนัไปตามฐานานรูุป คือแจกแบง่กนัใช ้

แจกแบง่กนัฉนั พอใหมี้ชีวิตอยู่ มีกาํลงัพอประพฤติพรต

พรหมจรรย ์มใิช่วา่จะแจกแบง่เอาไปเพ่ือความรํ่ารวย หรอืไป

สะสมเอาไวใ้หม้นับดูมนัเนา่โดยปราศจากประโยชน ์

เพราะฉะนัน้ โภชเนมัตตัญ�ุตา การปฏิบติัธรรมตอ้งถือหลกั

โภชนะ โภชนะรูจ้กัประมาณในการบรโิภค การบรโิภคนีไ้ม่

จาํเพาะแตบ่รโิภคปัจจยั ๔ แมแ้ตก่ารประพฤติวตัรขอ้วตัร

ปฏิบติัก็ควรจะรูจ้กัประมาณ  

ดงันัน้ในธัมมจักกัปวัตตนสูตร สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้

จงึไดต้รสัเอาไวว้า่ เทวฺเม ภกิฺขเว อนฺตา ปพพฺชิเตน น เส

วิตพพฺา ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย สว่นสดุสองอย่าง อนับรรพชิตไม่

ควรซอ่งเสพ คือ กามสุขลฺลกิานุโยโค การประกอบตนให้
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พวัพนัในความสขุมากเกินไป คือเกินพอดี อนันัน้เป็นเรื่องของ

ปถุชุน เป็นเรื่องของชาวบา้น ไม่ใช่เรื่องของสมณะ อตตฺกลิมถา

นุโยโค การประพฤติตนเพ่ือทรมานตนเพ่ือใหไ้ดร้บัความ

ลาํบาก โดยเขา้ใจวา่กิเลสมนัจะเหือดแหง้ไปเพราะการทรมาน

ตน อนันีบ้รรพชิตก็ไม่ควรซอ่งเสพเพราะมนัเป็นเรื่องท่ีเป็นการ

ทรมานโดยปราศจากประโยชน ์ถา้อยา่งนัน้เราจะประพฤติ

ปฏิบติัอย่างไร มชฺฌิมา ปฏปิทา ตถาคเตน อภสิมฺพทุธฺา 

ทางสายกลางคือศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบติัพอดิบพอดี ไม่ยิ่ง

นกัและไม่หยอ่นนกั เป็นทางสายกลาง เป็นแนวทางท่ีดาํเนิน

ไปสูค่วามสาํเรจ็ อรยิมรรค อรยิผล  

ดงันัน้ตวัอยา่งแห่งการถือเนสัชชิกธุดงคต์ามแบบเจา้คณุ

พระอบุาลีสิรจินัโท จนัทร ์ท่านเจา้คณุอบุาลีสิรจินัโท จนัทร ์

สอนใหล้กูศิษยใ์หถื้อธุดงควตัรเก่ียวกบัการอยู่เนสชัชกิ ท่าน

บอกวา่ใครสามารถท่ีจะอดนอนตลอดคืนยํ่ารุง่ก็เป็นการดี แต่

ถา้อดดว้ยการประพฤติปฏิบติับาํเพ็ญเพียรภาวนา แตถ่า้อด

นอนดว้ยการคยุกนัใหส้นกุเพ่ือฆา่เวลาแกง้่วง มนัก็ไม่เกิด
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ประโยชนอ์นัใด ท่านจงึสอนใหล้กูศิษยข์องทา่นถือธุดงคอ์ย่าง

หนึง่ใหเ้ครง่ครดั คือฝึกหดันอนเวลาส่ีทุ่ม แลว้ก็ต่ืนเวลาตีสาม 

ฝึกหดัใหไ้ดท้กุวนัๆ จนเป็นนิสยั จนกระทั่งวา่ถึงเวลาส่ีทุ่มแลว้ 

ไม่อยากนอนมนัก็ง่วงหลบัไปเอง พอถึงเวลาตีสามแลว้ไม่อยาก

ต่ืน มนัก็ต่ืนเอง ต่ืนแลว้นอนลงไม่ได ้เพราะนิสยัมนัเคยชิน  

ท่านอาจารยเ์สารใ์นฐานะท่ีท่านมีสมัพนัธก์บัเจา้คณุอบุาลี

คณุปูมาจารย ์สิรจินัโท จนัทร ์ท่านก็ยํา้สอนลกูศิษยล์กูหาใน

เบือ้งตน้ ใหฝึ้กฝนอบรมตวัเอง ฝึกหดัตวัเอง ใหจ้าํวดัเวลาส่ีทุ่ม 

ก่อนจะถึงส่ีทุม่ใหเ้ดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรอืศกึษาขอ้วินยั 

ในสาํนกัครูบาอาจารย ์ทา่นไม่นิยมในการท่ีจะคลกุคลีดว้ยหมู่

คณะ ดว้ยการคยุ ดว้ยการสนกุเพลิดเพลิน หรอืดว้ยการอยู่การ

กินใดๆ การหลบัการนอน ใหเ้ครง่ครดัในการปฏิบติั เดินธุดงค์

นั่งสมาธิภาวนา พอถงึส่ีทุม่แลว้ก็จาํวดั หลบัไม่หลบัก็นอนมนั

อยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งถงึตีสาม ตัง้แตส่ี่ทุ่มถึงตีสามนอนไม่หลบั

ทัง้คืน พอถึงตีสามแลว้ไม่ยอมนอนตอ่ไป ลกุขึน้มาเดินจงกรม

นั่งสมาธิภาวนา ฝึกหดันิสยัจนมนัเคยชิน จนคลอ่งตวั  
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ถา้ใครปฏิบติัตามโอวาทท่ีทา่นแนะนาํ อนันีเ้ป็นการฝึกหดั

ลกูศิษยใ์นขัน้ตน้ ถา้ใครปฏิบติัไดแ้ลว้ทกุส่ิงทกุอย่างทา่นจะ

เปิดเผยออกมาสอน ถอดใหห้มดทกุส่ิงทกุอย่าง ไม่มีปิดบงั 

ปฏิปทาของทา่นอาจารยม์ั่นก่อนท่ีจะรบัลกูศิษยเ์ขา้อยู่ในสาํนกั 

ใครเขา้ไปอยู่ในสาํนกัของทา่นในตอนแรกๆ ท่านจะมีแตด่กุบัด ุ

ดา่กบัดา่ ทาํผิดท่านก็ด ุทาํถกูท่านก็ดา่ ทาํผิดท่านก็ด ุทาํถกู

ท่านก็ด ุดเุอาอยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งบางครัง้บางทีผูท่ี้จะไป

อาศยัอยู่ในสาํนกัของท่านทนไม่ไหว ตะพายบาตรแบกกลดหนี

ไป ถา้หากเวลาลว่งเลยไปหนึ่งปี มีอะไรอาจารยม์ั่นจะสอนให้

หมด ท่านถือวา่ทา่นไดก้ลั่นกรองแลว้ (เทปขาดตอน) คนๆนีเ้ป็น

คนท่ีจะอบรมสั่งสอนได ้เป็นคนมีอปุนิสยั ครัน้ตอ่ไปแลว้ทา่นมี

อะไรดีๆ ท่านก็สอนใหห้มด  

อย่างครูบาอาจารยข์องเราท่ีท่านมาแสดงธรรมใหฟั้งเชน่

หลวงปู่ สิม หลวงปู่ แวน่ หรอืท่านอาจารยเ์หรยีญ ท่านอาจารย์

บวัพา เคยผ่านสาํนกัของครูบาอาจารยม์ั่นอาจารยเ์สารม์าแลว้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูศิษยต์น้ของทา่นอาจารยเ์สารท่ี์ยงัเหลือ
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คา้งอยู่เวลานีคื้อท่านอาจารยบ์วัพา เพียงองคเ์ดียว นอกนัน้ก็

สกึหาลาเพศ ลม้หายตายจากไป ถา้จะนบัอีกองคท่ี์สองคือเจา้

คณุชินวงศาจารย ์ท่านอาจารยบ์วัพาก็ไมค่อ่ยเทศน ์ไมค่อ่ยพดู 

เพราะติดนิสยัของท่านอาจารยม์ั่น แตท่ี่แหวกแนวกวา่หน่อยคือ

เจา้คณุชินวงศาจารยซ์ึง่เป็นลกูศิษยค์นสดุทา้ยของท่านอาจารย์

เสาร ์อนันีเ้ป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารยท่ี์นาํเลา่เพ่ือจะเป็น

ประโยชนแ์ก่สหธรรมิก  

ทีนีห้ลกัการสอนกรรมฐานของทา่นอาจารยเ์สาร ์ท่าน

เริม่ตน้ดว้ยการใหภ้าวนาพทุโธ เม่ือบรกิรรมภาวนาพทุโธ ทาํจิต

ใหเ้ป็นสมาธิคลอ่งตวัจนชาํนิชาํนาญพอสมควรแลว้ เพ่ือจะให้

จิตมีสติปัญญากา้วขึน้สูภ่มูแิห่งวิปัสสนา  

อนัดบัท่ีสองทา่นสอนใหพ้ิจารณากายคตาสต ิใหพ้ิจารณา

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก ใหม้องเห็นเป็นส่ิง

ปฏิกลูน่าเกลียดโสโครก การพิจารณากายคตาสติ ทา่นถือคติ

เป็นสองอยา่ง อย่างหนึง่ พิจารณาไปโดยอนโุลมปฏิโลมไป

ตามลาํดบัจนครบอาการ ๓๒ อีกอย่างหนึง่ทา่นใหพ้ิจารณา
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เพียงอย่างเดียวคือใหก้าํหนดจดจอ้งมองดท่ีูบรเิวณหนา้อก แลว้

กาํหนดจิตลอกหนงัออก เถือเนือ้ออก มองใหม้นัถงึกระดกู 

พิจารณากลบัไปกลบัมาอยูอ่ย่างนัน้จนจติมนัเช่ือมั่นวา่มีกระดกู

อยู่ท่ีตรงนี ้ 

ในอนัดบัตอ่ไปท่านก็ใหบ้รกิรรมภาวนา อัฐิๆ แลว้ก็ใหจ้อ้ง

ความรูส้กึของจติลงไปบรเิวณหนา้อก พยายามทาํบอ่ยๆ ทาํ

เนืองๆ ทาํใหม้ากๆ ในท่ีสดุเม่ือจิตสงบลงไปแลว้จะไดนิ้มิต

มองเหน็โครงกระดกูบรเิวณหนา้อก หรอืมองเหน็โดยทั่วตวั และ

เม่ือเหน็โครงกระดกูขึน้มาแลว้ ก็เพง่จอ้งมองดท่ีูโครงกระดกู 

จนกระทั่งโครงกระดกูมนัแหลกละเอียด สลายตวัไป หรอืได้

อสุภกรรมฐาน ในเม่ือพิจารณาอสภุกรรมฐาน รูจ้รงิเหน็จรงิ 

อนัเป็นอบุายระงบัราคะความกาํหนดัยนิดีไม่ใหเ้กิดขึน้กลุม้รุม

จิตใจ เพ่ือจะไดมี้โอกาสบาํเพ็ญเพียรภาวนาในขัน้ตอ่ไป  

เสรจ็แลว้พระอาจารยเ์สารท์่านสอนใหพ้จิารณารา่งกายให้

มองเหน็โดยความเป็นธาตุสี่ ดนิ นํา้ ลม ไฟ คือแยกออกไปวา่

รา่งกายนีมี้แตดิ่น แตน่ํา้ แตล่ม แตไ่ฟ ในเม่ือแยกออกไปแลว้ก็
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ไม่มีสตัว ์บคุคล ตวัตน เราเขา พจิารณาใหม้องเหน็เป็นนิมิตวา่

รา่งกายนีมี้แตดิ่น นํา้ ลม ไฟ กนัแทจ้รงิ จนกระทั่งจิตยอมรบัวา่ 

สตัวบ์คุคล ตวัตนเราเขา ในดิน นํา้ ลม ไฟ ไม่มี ความเป็นคน 

เป็นสตัวเ์พราะอาศยัดิน นํา้ ลม ไฟ ยงัคมุกนัอยู ่มีปฏิสนธิ

วิญญาณมายดึครองโดยความเป็นเจา้ของ เพราะอาศยักิเลส 

ตณัหา อปุาทาน กรรม จงึทาํใหเ้ราเกิดยดึมั่นถือมั่นวา่เป็น

อตัตาตวัตน ยดึวา่ของเราของเขา รา่งกายของเราของเขา ใน

เม่ือเหน็วา่รา่งกายเป็นแตเ่พียงธาตส่ีุ ดิน นํา้ ลม ไฟ หาสตัว์

บคุคลตวัตนเราเขาไม่มี ในเม่ือเป็นเชน่นัน้จิตของผูภ้าวนาก็ได้

อนัตตานุปัสสนาญาณ เหน็วา่รา่งกายเป็นอนตัตาหมดทัง้สิน้ 

ภมูิจิตภมูิใจก็กา้วขึน้สูภ่มูิแห่งวิปัสสนาเองโดยอตัโนมติั  

อนันีเ้ป็นปฏิปทาของท่านอาจารยเ์สารแ์ละอาจารยม์ั่น ท่ี

เคยไดย้ินไดฟั้งมาเพียงเลก็ๆนอ้ยๆ นาํมาเลา่เพ่ืออาจจะเกิด

ประโยชนแ์กว่งการนกัปฏิบติับา้ง ดงันัน้การแสดงธรรมะอนัเป็น

คติเตือนใจในบดันีก็้เห็นวา่พอสมควรแกก่าลเวลา เวลาผ่านไป

ถึง ๕๓ นาทีก็เห็นวา่พอสมควร ถา้จะแสดงไปมากนกั ท่านก็
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เพล่ียงพลํา้เก่ียวกบัการฟังธรรมซะจน บางทีอาจจะนกึวา่เป็น

การรบกวนโสตประสาท จงึใครท่ี่จะขอสมมติุยติุลงดว้ยประการ

ฉะนี ้ 

การรูธ้รรมเรยีนธรรมก็เพ่ือประโยชนเ์ป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบติั คาํสอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้นัน้ทัง้นีมี้ถึง 

๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์เป็นแตเ่พียงหลกัวชิาการ เป็นทฤษฏี 

เป็นสตูร ท่ีใหเ้ราอาศยัเป็นเครื่องมือเพ่ือคน้ควา้หาความจรงิ

ตามกฏธรรมชาติ กฏธรรมชาติท่ีเราจะพยายามทาํจิตใจให้

ยอมรบัก็คือกฏธรรมชาติท่ีเป็นผลเกิดจากการกระทาํ  

คนเรามีกาย วาจา และใจ ไตรทวารทัง้สามเป็นบอ่เกิดแห่ง

บญุแห่งบาป ในเม่ือเราทาํอะไรลงไปดว้ยกาย วาจา และใจ ทาํ

ลงไปแลว้ย่อมโตต้อบ คือเราจะตอ้งรบัผลกรรมนัน้อยา่งแน่นอน 

ทาํดีไดดี้ ทาํชั่วไดช้ั่ว พระพทุธเจา้สอน อนันีเ้ป็นกฏธรรมชาติซึง่

เกิดจากกระทาํของเราเอง แตก่ฏธรรมชาติอีกสว่นหนึ่งคือความ

ยกัยา้ยเปล่ียนแปลงของสภาวะธรรมท่ีเราไดย้ินไดฟั้งวา่ อนิจจงั 

ไม่เท่ียง ทกุขงั เป็นทกุข ์อนตัตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน ใหเ้รา
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พิจารณาบอ่ยๆ พิจารณาเนืองๆ ทาํสติตามรูส่ิ้งเหลา่นีใ้หม้ากๆ 

จนกระทั่งสรา้งสมรรถภาพทางสติใหมี้ความเขม้แข็งพอสมควร

ท่ีจะประคบัประคองจิต  

ในเม่ือส่ิงทัง้หลายเหลา่นัน้มีอนัเปล่ียนแปลงไปตามกฏ

ธรรมชาติ สภาพจิตของเราจะไดย้อมรบัสภาพความเป็นจรงิ 

แลว้จะไม่ปฏิเสธความเป็นไปของส่ิงเหลา่นัน้ ซึง่เราไม่อาจ

สามารถท่ีจะคดัคา้นหรอืปฏิเสธไดโ้ดยประการทัง้ปวง เม่ือเป็น

เช่นนัน้จิตของเราก็จะรูซ้ึง้เหน็จรงิ ดาํรงตวัอยู่ในความปกติภาพ 

ไม่หวั่นไหว เราก็จะมีความสขุกายสขุใจ ไดโ้อกาสท่ีจะบาํเพ็ญ

เพียรภาวนาดว้ยความสบายใจเป็นอยา่งยิ่ง  

การแสดงธรรมอนันีเ้ผ่ือวา่จะเป็นประโยชนแ์ก่ทา่นผูฟั้งอยู่

บา้ง หรอืจะถือวา่เป็นบญุเป็นกศุล ขออทุิศถวายเป็นดอกไม้

บชูาบรุพาจารยท่ี์ลว่งลบัไปแลว้ และเป็นการขอขมาครูบา

อาจารยท่ี์ยงัดาํรงชีวิตอยู ่การแสดงธรรมถา้หากวา่ผิดพลาด

ดว้ยประการใด ขอฝากไวก้บัท่านปัญญาชนไดช้่วยพิจารณา  
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ถา้ใครจะฝึกหดัตนเป็นพระโสดาบัน ตอ้งเป็นผูร้บัฟัง มี

ปัญหายงัตกคา้งอยู่อีกอนัหนึ่งวา่ สักกายทฐิิ มีผูถ้ามวา่ พระ

โสดาบนัละสกักายทิฐิไดแ้ลว้ ทาํไมจงึตอ้งมีราคะอยู่ การละ

กิเลสของพระโสดาบนัในขัน้นี ้เป็นแตเ่พียงละมิจฉาทิฐิ 

สกักายทิฐิคือความเห็นเขา้ขา้งตวั หรอืพระพทุธเจา้สอนวา่ 

เบญจขนัธ ์๕ ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน พระโสดาบนัแมจ้ะยงัละขนัธ ์๕ 

ไม่ได ้แตก็่ละความเขา้ใจผิด คือยอมเช่ือคาํเทศนข์อง

พระพทุธเจา้วา่ รูปัง อนตัตา เวทนา อนตัตา สญัญา วิญญาณ 

อนตัตา ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน พระโสดาบนัฟังแลว้ พระโสดาบนัก็ไม่

เถียงพระพทุธเจา้ ถา้พระโสดาบนัองคใ์ดยงัเถียงพระพทุธเจา้ใน

ขอ้ท่ีวา่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณเป็นอนตัตา ถา้ผูน้ัน้

วา่ไม่ใช่ๆ คือไม่ยอมรบั และไม่ยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ ไม่

เช่ือพระพทุธเจา้ ไดช่ื้อวา่ผูน้ัน้ไม่ใชพ่ระโสดาบนั การละ

สกักายทิฐินีเ้ป็นแตเ่พียงละความเห็นเทา่นัน้เอง แตไ่ม่ได้

หมายถงึการละกิเลส ไม่ไดห้มายละรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณเด็ดขาดลงไป พระโสดาบนัยงัยดึถือในเบญจขนัธอ์ยู่ 
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ยงัถือวา่เบญจขนัธน่ี์เป็นเรา เป็นของเรา แตไ่ม่ปฏิเสธคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ดงันัน้พระโสดาบนัแมล้ะสกักายทฐิิแลว้ ก็ยงั

ตอ้งมีราคะความกาํหนดยินดีอยู่ ปัญหานีข้อใหค้าํตอบ

เพียงแคนี่ ้ 

และทา้ยท่ีสดุนีด้ว้ยอาํนาจบญุบารมีของท่านเองดว้ย ของ

ครูบาอาจารยด์ว้ย และดว้ยอาํนาจบญุของพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆอ์นัเป็นสรณะท่ีพึ่ง จงึช่วยเป็นปัจจยัอดุหนนุเกือ้กลู

พลงัจิตของทา่นทัง้หลายใหบ้รรลถุึงคณุธรรมอนัสงูสดุคือมรรค

ผลนิพพานโดยทั่วกนัทกุท่านเทอญ 
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