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หลวงปู่ เล่าถงึอัตชีวประวตัขิองทา่น 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

วนันีก็้มาพรอ้มหนา้พรอ้มตากนัแลว้นะ คนแก่มีอยู่บา้ง บาง

คนก็คนหนุม่ คนแก่ไม่ทราบไปไหนหมด ยงัเหลือแตค่นหนุ่ม คน

วยักลางคน คนแก่ไม่ทราบไปไหน น่าสงัเวช บไ่ดคิ้ดถึงชีวิตของ

ตวัเอง วา่มนัเป็นไมใ้กลฝ่ั้งแลว้ เราจะตอ้งหาท่ีพึง่ทางจติใจ มนั

ไม่คิดกนัเลยนะ ไม่คิด คลา้ยๆกบัวา่จะอยูย่ั่งยืนนาน จะได้

อาศยัรา่งกายนีไ้ปนมนานกาเล ความเขา้ใจ ความรูส้กึอนันัน้ 

แทท่ี้จรงิ ไมแ่ลว้ แมไ้ดอ้ยู่ไม่ก่ีปีก่ีเดือน ก็ตอ้งไดห้นีจากกนัแลว้ 

เพราะฉะนัน้ใหพ้ากนัรบีเรง่สรา้งท่ีพึ่งใสใ่จของตนเสียใหเ้ต็มท่ี  

วนันีอ้าจารยท์พิยก็์มีความประสงคใ์หห้ลวงปู่ เลา่ชีวประวติั

ใหพ้ทุธบรษัิททัง้หลายฟัง วา่ความเป็นมาตัง้แตเ่บือ้งตน้ เป็นมา

อย่างไร ก่อนท่ีจะไดเ้ขา้มาบวช บวชมาแลว้ระยะแรกทาํยงัไง 

ระยะตอ่ไปทาํยงัไง อนันีก็้นบัวา่เป็นเรื่องท่ีควรฟังอยู่เหมือนกนั 

เพราะวา่มนัเป็นคติธรรมสาํหรบัเกิดขึน้ในจิตใจของแตล่ะคน ก็

อาศยับญุวาสนานั่นแหละไป มาดลบรรดาลใหเ้กิดความคิด
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ความนกึขึน้ในทางท่ีดี เริม่ตน้ตัง้แตก่่อนบวช ใกลจ้ะไดม้าบวช

น่ีน่ะ ตามธรรมดาน่ี ไม่ไดเ้ป็นคนเกียจครา้นเลย ก็เป็นชาวนา

ชาวสวน ถึงหนา้ทาํนาก็ทาํนา ถึงหนา้ทาํสวนก็ทาํสวน ดว้ย

ความขยนัหมั่นเพียร แลว้ก็โรคภยัก็ไม่คอ่ยเบียดเบียนดว้ย พอ่

แม่ก็ไดร้บัความสขุสบายดว้ย พอ่แม่ไม่ไดท้าํงานหนกัอะไร ลกูๆ

ทาํแทน  

มาน่ีเม่ืออาย ุ๑๙ ปีเขา้มาแลว้น่ี มนัก็เกิดความคิดขึน้มาใน

ใจ วา่การทาํการทาํงานตา่งๆหมู่นี ้ลว้นแตเ่ป็นทกุขท์ัง้นัน้เลย 

หาความสขุไมไ่ด ้ทัง้เป็นทกุขด์ว้ยและทัง้ไม่มีสาระแกน่สารดว้ย 

เช่นทาํนา ไดข้า้ว ไปใสยุ่ง้ใสฉ่าง ไวบ้รโิภคมั่ง ขายมั่ง พอถึงปี

ใหม่มา เอา้ ก็เริม่จวนจะหมดอีกแลว้น่ะขา้ว ก็ไดเ้ริม่ทาํนากนัไป

อีก ไถนา คราดนาไป เดินตามหลงัควายไป ก็คิดดาํรอิยา่งนี ้

แหละ คิดไปคิดมาก็มองไม่เห็นสาระแก่นสารอะไร ถา้ขืนอยู่

อย่างนีก็้เป็นทกุขเ์ปลา่ๆ อา้ว ถา้อยา่งนัน้จะไปยงัไง ถามตวัเอง

นะ…ก็บวชซ ิก็วา่ บวชแลว้จะพน้จากเรื่องเหลา่นีร้…ึพน้ เพราะ
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เป็นนกับวชน่ีมนัย่อมเป็นผูว้างมือจากการงานตา่งๆเหลา่นี ้

ทัง้หมด จงึเป็นนกับวชได ้ 

พอคิดอย่างนีม้นัก็เกิดศรทัธาอยากบวชขึน้มา นั่งบนหลงั

ควายไปน่ีนะ เพง่พิจารณาดรูา่งกายอนันีแ้ลว้ปรากฏวา่รา่งกาย

น่ีมนัแตกกระจายออกไปหมด สวา่งโลไ่ปทั่วเลยบดันี ้มองไป

ไหนก็ไม่มีคน ไม่มีสตัว ์ไม่มีแมแ้ตต่น้ไม ้มีก็แตอ่ากาศวา่งเปลา่

ไปหมดเลย วา่ เอ…้โลกอนันีม้นัไมมี่แก่นสารอะไรนา้ มนัวา่งไป

หมด เกิดแลว้ก็ตายไป ไม่เหน็มีอะไรเป็นแก่นสาร มนัก็เกิดเป็น

แสงสวา่งอย่างนัน้ชั่วระยะหนึ่ง แลว้มนัก็หายไป ไดปี้ติในใจ

อย่างรุนแรงมาน่ี โถ เม่ือเกิดแสงสวา่งขึน้ในใจอยา่งนัน้นะ ใจก็

เบา ปลอดโปรง่ ทัง้ท่ีไม่เคยไดไ้ปฟังเทศน ์ฟังธรรม ไม่ไดเ้คยนั่ง

ภาวนาซกัทีเลย แตเ่รานั่งบนหลงัควายกลบับา้น ไปไถนาตอน

เย็นน่ะ นั่งพิจารณาไป แลว้ก็เกิดปรากฏรา่งกายแตกกระจาย

ออกไปเลย เกิดแสงสวา่งทั่วโลกอนันี ้มองไปไหนไม่เหน็สตัว ์ไม่

เห็นบคุคลเลย อนันีก้ายก็เบา ใจก็เบา เหมือนกนักบัไม่มีกาย  
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ตอนนีน้่ะ โอ ้ศรทัธา อยากบวชหลายบดันีน้ะ โอ ้เราตอ้ง

บวชแน่ๆ ก็ไมท่ราบวา่จะมาทาํงาน ทาํทกุขใ์หแ้ก่ตวัเองอยู่อย่าง

นีท้าํไมอะ้ ทาํมาแลว้ก็เป็นทกุข ์แลว้ในท่ีสดุก็ไม่ไดอ้ะไรเป็นชิน้

เป็นอนัเลย แลว้อย่างนีจ้ะทาํไปทาํไมหละ พอคิดไดอ้ย่างนีแ้ลว้

ก็อตุสา่ห ์ทาํสวนทาํนา เลีย้งพอ่ เลีย้งแม่ เลีย้งนอ้งไปอยูปี่หนึง่ 

อาย ุ๒๐ เต็มบรบิรูณ ์ก็จงึไดร้ ํ่าลามารดาบิดาออกบวช ไดบ้วช

อยู่วดับา้นทีแรก เม่ือบวชแลว้ เกิดปีติ เอิบอ่ิมใจ วา่ตนไดพ้น้

จากความทกุข ์ความลาํบากตา่งๆเหลา่นัน้มาแลว้ น่ีแหละ เกิด

ปีติขึน้ในใจ  

แลว้น่ีก็มีอาจารยอ์งคห์นึง่ไป เรยีนกรรมฐานมา อยูว่ดันั่น

แหละ คนบา้นเดียวกนันั่นแหละ บวชใหม่ๆ น่ีไม่มีใครสอนนะ 

เรื่องมนัน่ะ ก็ตอนคํ่ามาเหน็อาจารยอ์งคน์ัน้ไหวพ้ระแลว้ก็สวด

อะไรมมุๆๆอยู่ ก็เลยถามท่าน “เอ๊ะ ทา่นสวดอะไรอะ้” ทา่นบอก

วา่ท่านภาวนา บอกอย่างนัน้ “อย่างภาวนาน่ีน่ะมนัดียงัไง”…วา่

งัน้ “อา้ว ภาวนาก็ไดบ้ญุสิ” วา่งัน้ ไดบ้ญุ แลว้เราก็อทุิศสว่น

กศุลนั่นใหแ้กพ่อ่แม่ ญาติพ่ีนอ้ง ปู่ ย่าตายายท่ีลว่งลบัไป ตอบ
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บญุแทนคณุคา่ขา้วฟ้อนนํา้นมท่ีทา่นเลีย้งดเูรามา อธิบายใหฟั้ง 

“อา้ว ถา้อยา่งนัน้ผมก็เป็นหนีบ้ญุหนีค้ณุพอ่แม่เหมือนกนั ขอให้

สอนภาวนา สอนใหผ้มดว้ย ผมจะไดภ้าวนาใชห้นีบ้ญุคณุพอ่

แม่” วา่งัน้  

ท่านก็เลยสอนใหท้่องอนสุติ ๑๐ ประการ น่ีแหละ พทุธา

นสุสติ ธมัมานสุสติ สงัฆานสุสติ สีลานสุสติ จาคานสุสติ เทวตา

นสุสติ มรณานสุสติ กายคตาสติ อานาปานสติ อปุสมานสุสติ 

อนสุติ ๑๐ ประการนี ้ใหท้่องเอาใหไ้ด ้วา่งัน้ แลว้ก็ภาวนา

เรื่อยไป ท่านบอก ตอ้งไปท่องเอา ไดแ้ลว้ก็บรกิรรมเรื่อยไปแลว้ 

พทุธานสุสติ ธมัมานสุสติ สงัฆานสุสติ ไปเรื่อย จบแลว้ตัง้ใหม่

อีก จบแลว้ตัง้ใหม่ เอ๊ะ รูส้กึวา่จิตใจสบาย ไม่ไดเ้พราะไดน้ั่ง

ภาวนาบน่ี่ เดินเหนิไปมาทางไหนก็ไม่ลืมมนั นกึภาวนาอยู่อย่าง

นัน้  

เม่ือนี ้พอถงึฤด ูเดือน ๖ เดือน ๗ มา ก็คิดวา่เราบวชมาใหม่

ยงัไม่รูธ้รรม รูว้ินยั ก็ควรจะไปศกึษาเลา่เรยีนซะก่อน เม่ือเรยีน

ไดแ้ลว้จงึคอ่ยออกปฏิบติักนั มนัถึงจะไดบ้ญุ ไดก้ศุลหลาย ถา้
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บวชมาแลว้ ไม่เรยีนธรรม เรยีนวนิยั ไม่รูอ้ะไรอย่างนี ้รูก็้รูงู้ๆ

ปลาๆ ไปอย่างนี ้มนัคงไม่ไดบ้ญุหลายหรอก บวชน่ีวา่งัน้ ก็เลย

ชวนกนัลงไปจาํพรรษาอยู่ในจงัหวดั ไปจาํพรรษาอยูว่ดัของเจา้

คณะจงัหวดัเอง สององคด์ว้ยกนักบัอาจารยอ์งคน์ัน้น่ะ ก็ไป

เรยีนพระธรรม เสรจ็แลว้เดือนธนัวาน่ะ สอบนกัธรรม เสรจ็แลว้ก็

ขึน้มาอยูว่ดัเดิม  

ในระหวา่งท่ีเรยีนนกัธรรมอยู่นัน้ ก็มีขอ้ปฏิบติัอยู่ บดันีไ้ป

เรยีนถามอาจารยท่ี์อยู่ในวดันัน้วา่ผมภาวนาอนสุติ ๑๐ อย่างนี ้

จะถกูมัย้ ท่านอาจารยอ์งคน์ัน้บอกวา่ อนัถกูนัน้ก็ถกูอยู่หรอก 

แตว่า่มนัหากไม่รดักมุพอ ถา้ไปบรกิรรมมากอย่างนัน้ จิตใจไม่

สงบ วา่งัน้ ถา้อยา่งนัน้ทาํอย่างไร ภาวนาจงึจะดี จงึใจจะสงบ

ได ้ท่านก็แนะนาํวา่ ใหบ้รกิรรมพทุโธ เอาพระคณุของ

พระพทุธเจา้น่ีไปตัง้ไวใ้นใจอย่างเดียวเท่านัน้ แลว้ใจก็สงบได ้

วา่งัน้ อืม ถา้อย่างนัน้เราก็ไม่ยากอะไรแลว้ ตอนหวัคํ่าก็ท่อง

หลกัสตูรนกัธรรมไปจนเท่ียงคืน นาฬิกา ตี ๑๒ โมงแลว้ก็เขา้

หอ้งไหวพ้ระแลว้ก็นั่งภาวนาบรกิรรมพทุโธ จิตใจไม่อยู่นะทีแรก 
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พทุโธมนัก็วิ่งออกไปขา้งนอกนู่น แตส่ติก็ตามไป ตามไปแลว้ก็

พยายามนกึพทุโธใกลต้วัเขา้มา ใกลเ้ขา้มาเรื่อยเขา้มา พอมาถงึ

ตวัแลว้ก็นอ้มเขา้ไปในจิต ใหพ้ทุโธมาอยู่ในจิตโน่นบดันี ้อา้ว พอ

ใหพ้ทุโธมาอยูใ่นจิตเขา้ไปแลว้ จิตก็สงบลงเป็นหนึ่ง ก็ไดค้วาม

สบายใจ เสรจ็แลว้ก็จงึคอ่ยหลบัคอ่ยนอน  

น่ีเป็นกิจวตัรเลยท่ีทาํกบับวชพรรษาแรก ตอ้งทาํความเพียร

อย่างนีท้กุคืน ทาํวตัรสวดมนตเ์สรจ็แลว้ก็ไปนั่งท่องหนงัสืออยู่ท่ี

ลานวดั จนเท่ียงเม่ือไร เท่ียงคืนเม่ือไรจงึคอ่ยหยดุท่องบท แลว้ก็

เขา้หอ้ง ไหวพ้ระ นั่งภาวนา เสรจ็แลว้จงึคอ่ยจาํวดั พอตี ๔ เสียง

ระฆงัดงัขึน้ท่ีกฏิุเจา้อาวาส ก็ต่ืนลกุขึน้มาลา้งหนา้ลา้งตาแลว้ก็

ขึน้ไปกฏิุเจา้อาวาส เอา้ ทาํวตัรเชา้ เสรจ็แลว้ก็สวา่งพอดี สวา่ง

มาแลว้ก็ไปบณิฑบาตร จะยืน จะเดิน จะนั่ง นอนอะไรไม่ลืมพทุ

โธ เอาพทุโธเป็นอารมณอ์ยูอ่ย่างนัน้ บดันีก้ารเรยีนก็รูส้กึวา่

คลอ่งตวัดีอะ้ เม่ือใจเป็นสมาธิ ใจตัง้มั่น การท่องการจาํเอาวิชา

ความรูน่ี้ก็รูส้กึวา่ไดดี้ ในท่ีสดุสอบ ก็ไดน้กัธรรมชัน้ตรกีบัเพ่ือน 
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พออกพรรษาแลว้ สอบนกัธรรมเสรจ็แลว้ก็ลาเจา้คณะจงัหวดั 

กลบัวดัเดิม  

พอไปอยู่วดัเดิมแลว้บดันีก็้ โยมบิดาไปไดห้นงัสือหลวงปู่

สิงห ์วดัป่าสาละวนัน่ีแหละ ท่านแตง่ขึน้ เรยีกวา่วิธีเจรญิสมถะ

วิปัสสนาโดยสงัเขป น่ีหวัขอ้ ท่านก็เลยอธิบายเรื่องสติปัฏฐานนี้

ให ้ไวใ้นสมดุนั่น เจรญิสติปัฏฐาน เจรญิอย่างนัน้ๆ เริม่จาก

พิจารณารา่งกายเน่ียแหละไป ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เป็นตน้

ไป แลว้เพง่ใหเ้ห็นอาการ ๓๒ นีด้ว้ย ไม่ใชน่กึคิดเฉยๆวา่งัน้ แลว้

ก็เพง่นะบดันี ้ผมก็ใหเ้ห็นผมอยู่ภายใน ขน เลบ็ ฟัน หนงั อนัใด

ก็ใหเ้ห็น อวยัวะนอ้ยใหญ่ตา่งๆน่ี ท่านแนะไวก็้พยายามเพง่

ตามท่ีท่านแนะนาํไว ้ก็เหน็ พอเหน็รา่งกายอนันัน้แลว้ก็จิตใจมนั

ก็สงบแนว่แน่ได ้แตอ่ยู่วดับา้นน่ะ เสียงอะไรตอ่อะไรรบกวน เอ๊ 

ภาวนาแลว้ใจสงบลงแลว้ นกึถึงป่าแลว้บดันี ้ไอก้ารภาวนาน่ี

เหมาะสมท่ีไปอยู่ป่านะ ไม่เหมาะสมเลยท่ีจะอยู่บา้น อยู่ใกล้

บา้นอยา่งนี ้ 
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เม่ือภาวนาไปมนัไดค้วามรู ้ความสงบใจขึน้มาอย่างนีแ้ลว้ก็

เลยราํ◌่ลาญาติโยมไปอยู่ป่าใกลก้บับรเิวณสรา้งวดัอยูน่ี่แหละ 

ในขณะท่ียงัไม่ทนัออกปฏิบติันั่น ก็บงัเอิญมีแมลงบินเขา้ตา 

แมลงปีกแข็งๆน่ะ มนัไปแทงเอาตานัน้เลือดออก เจ็บตา รกัษา

ยงัไงก็ไมห่าย ยาหยอดตาสารพดั ก็ไมห่าย ไม่หายมาน่ีมนัมี

ศรทัธาแรงกลา้ท่ีออกปฏิบติั เอาละ ตัง้แตนี่ไ้ปเราจะไมห่ยอดตา

เลย โยนยาทิง้ออกไปหมดแลว้ เขา้ป่าไปแลว้บดันี ้ไปนั่งภาวนา

อยู่ในป่านั่น เอา้ ใหต้ามนับอดอยู่กบัป่านีแ้ลว้ เป็นยงัไงก็เป็น

กนัหละวา่งัน้ พอนั่งภาวนาไปมานะ่ ๗ วนันะ ตาหายไปเลย 

หายไป พอเวลาหยอดยาอยู่ท่ีวดับา้น ยงัไง๊…ก็ไม่หาย ตัง้แต่

ภาวนาปลงสงัขารไปแลว้ หายภายใน ๗ วนั เป็นปกติตามเดิม 

อนันีก็้เป็นส่ิงท่ีนา่อศัจรรยอ์นัหนึ่ง อานิสงสแ์ห่งการเสียสละ ถา้

หากวา่เราไม่ยอมเสียสละวา่ อา้ว ใหม้นัไปบอดอยู่ในป่านั่นหละ 

วา่งัน้ มนัก็มาไม่ได ้มนัก็เขา้มาป่าไม่ได ้มนัก็กลวัอยา่งนัน้ กลวั

อย่างนีแ้หละ แตอ่นันีเ้ราเสียสละเอา ยาตา่งๆน่ีใสห่มดแลว้น่ีมนั

ไม่หาย มนัจะกรรมเวรของตวัเองก็มนัแลว้กนั ใหม้นัไปบอดอยู่
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ในป่าโน่นนะ ในท่ีสดุแทนท่ีมนัจะบอดก็หายซํา้ เม่ือตาหายแลว้ 

ตัง้ใจประกอบความเพียรภาวนา  

พระองคท่ี์ไปดว้ยกนันะ่ ท่านเรยีนคาถาอาคมไปตัง้แตว่ดั

บา้น เม่ือทา่นไปนั่งภาวนาอยู่ในป่า ไม่มีกฏิุกถุงั ทาํรา้นไมไ้ผ่อยู่

กนั พอพน้ดินศอกกวา่น่ีเอง นั่งภาวนาไปมาน่ะ เกิดความกลวั

ขึน้มา ทา่นเลา่ใหฟั้ง ก็เลยสาธยายเวทมนตรก์ลคาถานั่น ทนัใด

นัน้ก็เกิดนิมิตขึน้ ปรากฏวา่มีรูปของกษัตรยิแ์ตง่ตวัเต็มยศ มี

ชฎาดว้ย ถือดาบเดินเขา้มาหา มาถามวา่มาทาํอะไรอยูน่ี่ ท่านก็

บอกวา่มาเจรญิเมตตาภาวนา บอกอยา่งนัน้ “มนัจะเมตตา

ภาวนายงัไงแบบเนีย้ ทา่นเจรญิคาถาอาคมเหลา่นัน้เพ่ือปราบผี

สางท่ีอยู่ในบรเิวณเหลา่เนีย้ เจตนาของท่านเป็นอย่างนัน้น่ี ท่าน

จะมาเมตตาภาวนาอะไรอยา่งนัน้” วา่งัน้ “ช่ือวา่ท่านเดินทางผิด

แลว้ ไอค้าถาท่ีทา่นเจรญิอยู่นัน้ขา้พเจา้รูห้มดแลว้ ไม่

จาํเป็นตอ้งเจรญิหรอก ขอใหห้นีจากท่ีหนีซะ ถา้ไม่หนีหละจะ

เอาดาบเลม่นีต้ดัขอคอเลย” วา่งัน้ ท่านวา่แลว้ก็หายไป ท่าน

กลวัเหลือลน้แลว้บดันี ้จนเกือบจะหายใจไม่ออก แตว่า่ เอา้ 
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เจรญิเมตตาเขา้ไปอย่างนีน้ะ เจรญิเมตตาซกัครูน่ะ เสือใหญ่มา 

เอาขา้งมาถเูสารา้นนัน้ไหว หยดุๆอยู่ ตอนนีย้ิ่งกลวัใหญ่เลย 

แทบจะหายใจไม่ออก ก็นกึภาวนาเจรญิเมตตา สพัเพ สตัตา สขิุ

ตา โหนต ุสพัเพ สตัตา อเวรา โหนต ุยือ้อยา่งนัน้ วา่งัน้ สกัครู่

หนึง่เสือก็หายไป เป็นอนัวา่นิมิตนั่นก็หายไปหมดแลว้นั่น แต่

ความกลวัไม่หาย  

รุง่เชา้มา ไปบณิฑบาตรดว้ยกนั ท่านก็พดูใหฟั้งวา่ พดูเรื่อง

นิมิตตา่งๆนัน้น่ะใหฟั้ง ผมเห็นจะอยู่ไม่ไดห้ละ วา่งัน้ ถา้ขืนอยู่น่ี

เห็นจะมีอนัตราย ท่านวา่ “อา้ว ทาํไมจงึพดูอย่างนัน้ ก็ทา่น

ภาวนาผิดทาง เคา้ก็ยงับอกอยู่แลว้น่ะเจา้ท่ีนั่นวา่ทา่นเดินผิด

ทาง เม่ือเรางดภาวนา เจรญิคาถาอาคมเหลา่นัน้เสียแลว้ มา

บรกิรรมแตพ่ทุโธๆเท่านีห้ละ ไม่มีหรอก ผมรบัรองวา่ไมมี่อะไร 

ผมภาวนาอยูน่ี่ ไม่เห็นมีอะไรเลย มีแตใ่จสงบสบายอยู่อย่างนัน้ 

เอาเถอะท่านอย่าไปหวั่นไหวเลย อนันัน้ใหถื้อวา่มนัเป็นความ

หลงผิดไปชั่วขณะหนึง่ แลว้เราก็ตัง้ใจภาวนาพทุโธ เสรจ็แลว้ 

ผมวา่เรื่องเหลา่นัน้ไม่มี หายไปหมด” วา่งัน้ จะทาํยงัไง เพ่ือนก็
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ไม่ยอม จะกลบัเขา้วดับา้นอยู่ลกูเดียว ก็ไม่รูว้า่จะทาํยงัไง “เอา้ 

จะกลบัก็กลบั แตผ่มน่ะไม่ยอมกลบั เป็นยงัไงก็เป็นอยู่กบัป่า

น่ีน่ะผมนะ่ ผมจะไม่ยอมกลบัไปวดับา้นใหข้ายขีห้นา้อีกแลว้” 

วา่งัน้ “เด๋ียวพวกชาวบา้นเคา้จะหวัเราะเอานะ” ทา่นแลว้ไป

บิณฑบาตมาฉนัแลว้ก็กลบัวดัเขา้บา้น อยูไ่ดพ้รรษานงึก็สกึไป 

เท่านัน้แหละเรื่องมนั  

ไอเ้ราภาวนาไปมาอยูก็่มีครูบาอาจารยม์าเขา้ก็อุน่ใจ ได้

ภาวนาไป ในท่ีสดุก็เลยไดไ้ปบวชเป็นธรรมยติุ วดัโพธิสมภรณ ์

จงัหวดัอดุรธานี มีเจา้คณุธรรมเจดียเ์ป็นพระอปัุชฌาย ์และมี

อาจารยบ์ญุมาเป็นผูน้าํไปบวช บวชเสรจ็แลว้ก็กลบัไปอาํเภอท่า

บอ่ จงัหวดัหนองคาย ทา่นก็ถาม บอกวา่คณุจะเรยีนหรอืคณุจะ

ปฏิบติั วา่งัน้ “ผมเอาทัง้สองอย่าง เรยีนก็เรยีน ปฏิบติัก็ปฏิบติั 

ผมไปอยู่ป่าผมจะเอาตาํราไปดว้ย ก็จะไปดตูาํราอยู่ในป่า เม่ือ

เหน่ือย เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนามาแลว้ก็ดตูาํรา ใหรู้จ้กัธรรม 

รูจ้กัวินยั ใหล้ะเอียดละออเขา้ไป” วา่งัน้ อาจารยก็์เหน็ดีดว้ย 
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อา้ว ดีแลว้ ทา่นวา่อย่างนัน้ ก็เลย ดาํเนินแบบนัน้แหละทีแรก ดู

ตาํรบัตาํราไปบา้ง ภาวนาไปบา้ง  

บดันีใ้นพรรษาหนึ่งลว่งไปแลว้ พรรษาสองเขา้มา มาเกิด

เป็นโรคอนับคุคลซึง่ไม่เป็น เราเป็นคนเดียว โรคท่ีวา่ฉนั

ภตัตาหารแลว้ ไฟธาตไุม่ย่อยตลอดทัง้วนัทัง้คืน แนน่ทอ้งอยู่

อย่างนัน้ ไม่ยอ่ย ไดเ้สวยทกุขเวทนาเหลือลน้ แตก็่อดทน ไม่

ถอย เดินรุมๆก็เดินไปอย่างนัน้ ไม่ถอย แน่นทอ้งก็แนน่ไป 

เวทนาก็เวทนาไป สูท้นกนัอยู่อย่างนัน้สามปี ตัง้แตเ่ป็นอยู่อย่าง

นัน้ ปีท่ีสามน่ี นั่งภาวนาอยู ่ดทู่ากรรมเวรมนัจะหมดลงนะ มนั

จงึบอกขึน้ในจตินีว้า่ อา้ว ก็กรรมเวรท่ีเอาแมวไปปลอ่ยในป่านั่น

แลว้ วา่งัน้ พอนกึทบทวนคืนหลงัด ูโอ๊ จรงิแลว้ เราไดเ้อาแมวผู้

ตวันงึไปปลอ่ยในป่า เน่ืองจากวา่มนัเป็นเวรอะไรมาแตช่าติปาง

ก่อนไม่รู ้กลางคืนมา ไปเท่ียว แมวผูต้วันัน้มนัก็ถา่ยอจุจาระใส่

ขา้งหมอนเลย ไปเท่ียวกลบัมาตอ้งมาชาํระขีแ้มวซะก่อน ไม่ใช่

แตคื่นเดียวนะ เกือบจะทกุคนเลย เอ๊ แมวตวันีก้บัเรามนัเป็นเวร

อะไรกนัหนอ อนันีห้นอ ถา้เราจะฆา่มนัน่ี มนัไม่ไหวหละ มนั
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จะตอ้งเป็นกรรมเวร หนกัเขา้ไปอีก วา่งัน้ อย่าไปฆา่มนัเลย เอา

มนัไปปลอ่ยในป่าใหม้นัหากินเอง วา่งัน้ ก็เลยอุม้ไปในป่านูน่ 

เอาไปปลอ่ยไว ้เห็นไมต้น้นงึ มนัเป็นโพรงอยู่ ก็เลยเอาปลอ่ยเขา้

ไปในโพรง มงึอยู่น่ีนะ แลว้ก็ไปเลีย้งควาย กลบัมาตอนเย็นก็ยงั

เห็นมนัรอ้งแงว้ๆ โอย้ สงสารก็สงสารมนั แตไ่ม่รูจ้ะทาํยงัไง ถา้

เอามนักลบัคืนไปบา้น มนัจะขีใ้สห่วันอนอีก เอาเหอะ มนัคงไม่

ตายหรอก มนัจะตอ้งหากินมนัหละ วา่งัน้ สตัวม์นัใหญ่แลว้ วา่

งัน้เรา มนัจะตอ้งหาเลีย้งมนัได ้ปานนัน้น่ะ เพียงแตเ่อาไปปลอ่ย 

ไม่ไดฆ้า่นะ กรรมเวรมนัยงัตามสนอง ไดร้บัทกุขท์รมานอยู่ตัง้

สามปี มนัจงึหมดลง เม่ือรูอ้ย่างนัน้แลว้ก็ ภาวนาทีไรก็อทุิศสว่น

กศุลใหแ้มวตวันัน้เรื่อยไป โรคแน่นทอ้งนัน้ก็เบาลงๆ ในท่ีสดุก็

หายเป็นปกติอย่างนีน้ะ่  

อนันีก็้เป็นส่ิงท่ีนา่อศัจรรยอ์นัหนึ่ง ซึง่มาทบทวนดแูลว้ แหม 

เราน่ีมนัอดทนเอาเสียจรงิๆ ถา้หากวา่ความอดทนไม่เพียงพอน่ี 

อาจจะสกึขาลาเพศไปแลว้นะ ไปแลว้ แตน่ี่ไม่นะ เอา้ ตายก็ตาย 

เป็นก็เป็น เกิดมาแลว้ตอ้งตาย สตัวท์ัง้หลายมีกรรมเป็นของๆ
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ตน เรามีกรรมมีเวรก็ตอ้งเสวยผลแห่งกรรมเวรไป แมส้กึออกไป 

มนัก็ไมพ่น้หรอกเวร ถา้กระทาํกรรมเวรอนัไมดี่ไม่งามมาแตก่่อน

แลว้ จะไปท่ีไหน จะเป็นเพศอะไรมนัก็ไม่พน้ ถึงเวลามนัตอ้ง

ใหผ้ลแน่นอน เช่นนีแ้ลว้ก็อดทนสูไ้ปอยา่งวา่นั่นนะ่ ในท่ีสดุมนัก็

หมดกรรมหมดเวรไปเองอยา่งนีน้ะ  

ไดโ้อกาสตัง้แตน่ัน้มาก็ภาวนาปลอดโปรง่ รา่งกายมนัปกติดี

แลว้ ตัง้ใจประกอบความเพียรบดันี ้เดินธดุงคไ์ป เลียบฝ่ังแม่นํา้

โขงนัน้ไป ไปคาํ◌่เอาซะบา้นหนึง่ ไอแ้ม่นํา้โขงเหนือขึน้ไป

โน่นน่ะ ตีนภเูขามนัจรดแมน่ํา้โขงเลย มีคฤหสัถส์องคนไปดว้ย 

ไปๆถึงแลว้ก็ ไปถึงบา้นนัน้ก็ ไปขอรอ้งใหญ้าติโยมบา้นนัน้น่ะไป

หาท่ีพกัใหด้ว้ย เคา้ก็พาเดินเลียบตีนเขาไป ไปเหน็ตน้ไมต้น้หนึ่ง

เป็นพุม่อยู่นั่นก็ เอาน่ีแหละ วา่งัน้ เคา้ก็ไปทาํความสะอาดไป

อะไรให ้ทาํทางจงกรมให ้แลว้ก็สว่นคฤหสัถส์องคนนั่น เคา้กลวั

เคา้ไม่มานอนดว้ย เคา้ก็นอนในบา้นโนน่ ไอเ้ราก็อยู่คนเดียว 

เคา้เลิกไปแลว้ เดินจงกรม เสรจ็แลว้ก็มานั่งภาวนาเขา้ไป นั่ง
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ภาวนาประมาณสกัส่ีหา้ทุ่มน่ีก็ จาํวดันอนตะแคงขา้งขวาลงไป 

เพง่สาํรวมจิตแน่วแน่อยู่ภายใน จิตก็ผ่องใสอยู่  

พอเคลิม้น่ีแหละ เคลิม้วา่จะหลบัน่ี เสียงดงัเหมือนฟา้ผ่าน่ี

เปรีย้งลงมาตรงไมต้น้นัน้เองนะ แลว้จิตไม่สะดุง้เลยหละน่ี 

สงัเกตดจูิต จติเป็นปกติอยู ่อา้ว ฟ้าผ่าแลว้มั๊ง น่ีวา่งัน้นะ ก็ลกุ

ขึน้นั่งภาวนา นั่งภาวนาฟังดวูา่จะมีเรื่องอะไรหนอ วา่งัน้ พอนั่ง

ไปนั่งมามนันกึถึงเสือท่ีวา่นีน้ะ เอ๊ะ อนัผีนั่นมนัไมก่ลวันะ แปลก

จรงิๆ ไม่นกึถึงผีหรอก นกึถงึเสือ นกึวา่เสือใหญ่มาหรอืไงหนอ 

พอนกึพอดี ความกลวัเอาแลว้ กลุม้หมดเลย เอา้ ไดส้ติระลกึได ้

เราเสียสละชีวติตอ่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ไม่ใชห่รอื 

จงึมาอยู่น่ี จงึมาอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนีน้ะ ถา้เราไม่เสียสละตอ่

พระรตันตรยัอย่างนี ้เราก็ไมม่า ถา้หากวา่คณุพระรตันตรยัน่ี

รกัษาชีวิตเราไม่ไดแ้ลว้ ก็เป็นแตก่รรมแตเ่วรของเราหละ อ๊ะ 

อะไรจะเอาไปกินก็เอาซะ พอนกึไดค้วามกลวัมนัก็คลายออก 

หายไปๆ หน่อยนงึมนัเอากลุม้เขา้มาอีกแลว้ ไอเ้รื่องเสือของเก่า

นะ หาอบุายเตือนใจตนเองเขา้ไปอย่างวา่ อา้ว ความกลวัก็หาย
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ออกไป เป็นอยู่อย่างนัน้ จะออกไปเดินจงกรมก็ไม่กลา้ออกไป 

กลวัวา่เสือมนัดกัอยู่นั่นแลว้ มนัจะตะครุบเอาไปกิน ตายอยูก่บั

กลดน่ีละ เอางัน้ ก็นั่งภาวนาอยู่ เหน่ือยนั่งสมาธิแลว้ก็เหยียดขา

ออกไป พอหายปวดแขง้ปวดขาแลว้ก็นั่งภาวนา บดันีก็้ดกึมา 

มนัก็ง่วงซิบดันี ้เอา้ นอนมนัละวะ กินก็กินน่ะ อะไรกินก็กิน เรา

มอบกายถวายชีวิตตอ่คณุแกว้สามประการแลว้ วา่งัน้ ก็นอนลง

ไป นอนลงไปก็พอเคลิม้น่ีหละ มนัก็รูส้กึขึน้มาเลย เอา้ ไม่ดีน่า 

ถา้เสือมาเอาเราไปกินเวลานอนหลบั มนัไม่มีสติ ไม่ดีเลยวา่งัน้ 

ก็ลกุขึน้ภาวนา ไปๆมาๆก็สวา่งเลย  

คืนนัน้แทบไมไ่ดห้ลบัเลย เพราะไอต้อนท่ีชาวบา้นเคา้มาทาํ

ท่ีวดัใหน้่ะ เคา้ก็ยงับอกวา่ “ท่านมาอยู่อยา่งนี ้ท่านไม่กลวัหรอื” 

วา่งัน้ “กลวัอะไรวะ” “อา้ว น่ีมนัทางเสือนะ เสือมาเอาหมเูอาไก่

ของพวกผมไปกินอยู่บอ่ยๆ” วา่งัน้ “แตก่อ่นเป็นทางเสือ บดันี ้

เป็นทางของเรานะ เอาละไมเ่ป็นไรหรอก เราจะอยู่ท่ีน่ีหละ” รุง่

เชา้มาญาติโยมเคา้ก็ถวายภตัตาหาร เคา้ก็มาถามเลย “เป็นไง

ท่าน เม่ือคืนนีเ้ป็นไง อะไรมารบกวนบา้ง” เราก็ไม่บอกเคา้ “ไม่มี
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อะไรหรอกโยม เป็นปกติอยู ่ไม่มีอะไร” แลว้ก็ทาํเป็นทองไม่รู ้

รอ้นอะไรเลยแหละ แตเ่คา้มาก็เทศนแ์นะนาํสั่งสอนเคา้ ใหพ้ร

เคา้ แลว้เคา้ก็ไป เราฉนัเสรจ็แลว้ เราก็เดินทางตอ่ อนันีเ้รยีกวา่

การท่ีเท่ียวธุดงคไ์ป ไดป้ระสบกบัภยัตา่งๆเหลา่นีน้ะ่ นบัวา่เป็น

เครื่องมาสง่เสรมิ กาํลงัใจเขม้แข็งขึน้ แลว้ก็ไม่กลวั ไมก่ลา้ 

เรยีกวา่เราก็นกึวา่ดีเหมือนกนั ถา้เป็นอย่างนีม้นัจะไดเ้พิ่ม

กาํลงัใจเขม้แข็งขึน้ 

อีกคราวหนึ่ง น่ีก็ชาวบา้นเขา้ไปทาํไรใ่นป่าโนน่ แลว้เก็บ

เก่ียวเสรจ็แลว้เคา้ก็เขา้บา้น หา้งท่ีเคา้ปลกูไวก็้ยงัอยู่ ก็ไปกาง

กลดใสห่า้งเคา้นัน้แลว้ก็นั่งภาวนา ปฏิบติัอยู่นั่น ต่ืนเชา้มาก็

บิณฑบาตในวดั พอดีก็มีเณรวดับา้นนัน้มาขออยู่ดว้ย อา้ว ก็อยู่ 

มนัมีหา้งไรเ่ขาอยู่สองหา้ง พอนั่งภาวนาอยู่คืนหนึ่ง พระจนัทร์

ขึน้สูท่อ้งฟ้าแลว้ ก็พอสลวัๆแลว้มนัมีเมฆบงั นั่งภาวนาอยู่ แลว้

ก็ลมพดัเอ่ือยๆมา อา้วจิตมนันกึแลว้ เอ๊ะ โบราณท่านวา่เม่ือเสือ

ใหญ่มนัจะไปทางไหนน่ี ลมมนัจะไปก่อนนะวา่งัน้ อา้ว พอนกึ

อย่างนี ้ความกลวัเอาแลว้ กลุม้ในใจ อา้ว ภาวนาพทุโธเขา้ไป
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เรื่อยๆ เราขอมอบกายถวายชีวิตตอ่คณุแกว้สามประการ เอา้ 

อะไรจะเอาไปกินก็เอาไปซะ รา่งกายน่ีเราไม่ถือวา่เป็นของๆเรา 

ภาวนาอยู่ พอนกึไดอ้ย่างนีก็้ความกลวัมนัก็หายไป คลาย

ออกไป รูส้กึอีกหน่อยหนึง่ก็ไดย้ินเสียงดงัข่าาา…อยู่ท่ีก่ิงไม ้อยู่

ใกลก้บัหา้งนั่นแหละ อูว้ แลว้กนัเสือมนักระโดดขึน้ก่ิงไมน้ัน้แลว้ 

มนัยิ่งกลวัใหญ่ กลวัใหญ่ก็ภาวนาพทุโธเขา้ไปเรื่อยๆ สพัเพ สตั

ตา สขิุตา โหนต ุสพัเพ สตัตา อเวรา โหนต ุอนันีก็้เอาเขา้ไปแลว้ 

ภาวนาเมตตา ขอใหส้ตัวท์ัง้หลายเป็นสขุๆ อย่ามีเวรตอ่กนัและ

กนัเลย ทัง้วา่เป็นคาํอรรถดว้ย วา่เป็นคาํแปลดว้ย อา้ว พอ

ภาวนาไปนั่น ความกลวัมนัก็หายไปๆ  

ครูห่นึ่งเสียงดงัข่าาาา เขา้ท่ีฟากปนูหา้งอนัท่ีอยูน่ั่นนะ่ 

เพราะวา่ไม่มีฝากัน้เลย โลง่ๆ กางกลดใสก่ลางนัน้แลว้มนัก็ พอ

เสียงดงัข่าาาในฟากนัน้แลว้ มนัก็เตน้ไปรอบๆมุง้ ลืมตาขึน้ดเูลย 

โหย มนัเจา้บา่งบนี่ ้แมน่บา่ง โอย้ตาย เรากลวัแทบลมหายใจ

หยดุ นกึวา่เป็นเสือ มนับา่งแท้ๆ วา่งัน้ ก็เลยสอด เอามือสอด

ออกไปจากตีนมุง้ เอาตบฝา้นัน้ป้ัง คราวนีม้นัก็บินสิ ไปรอ้ง
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ออ้กๆ อยู่ตน้ไมโ้นน่ คราวนีก็้หายกลวั หายกลวัก็นั่งภาวนาตอ่ 

เอาจนวา่ใจรวมลงไดแ้ลว้จงึคอ่ยนอนหลบัไปได ้ 

อนันีเ้รยีกวา่ไม่มีใครบงัคบั มนัตอ้งพอใจ พอใจไปหาท่ีสงบ

สงดัอย่างนัน้ มนันกึวา่จะมีภยัอะไรก็ไม่กลวั ตายก็ตาย ถา้บญุ

ไม่มี บญุหมดแลว้ก็ตายน่ะคนเรา ถา้บญุยงัมีอยู ่บญุก็รกัษา 

ย่อมปลอดภยั เรามนัเช่ือมั่นในบญุกศุล เช่ือมั่นในคณุพระ

รตันตรยัอย่างนี ้อนันีห้ละเป็นเหตใุหบ้กุป่าฝ่าดงเขา้ไป ผูเ้ดียวก็

อยู ่มนัเป็นเชน่นัน้การบวชมาในศาสนานี ้เรามานกึถงึองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระองคส์ละราชสมบติัออกบวช

ไปแลว้ พระองคก็์ไปอยูแ่ตป่่า แสวงหาทางตรสัรูอ้ยู่ถงึ ๖ ปี ดว้ย

บญุญานภุาพท่ีพระองคไ์ดส้ั่งสมอบรมมาแตก่่อน ชีวิตของ

พระองคก็์ไม่มีภยัอนัตรายใดๆเลย เป็นอย่างนัน้  

ดงันัน้พทุธบรษัิทควรจะพากนัพิจารณา โดยดใูจความแลว้

วา่ ชีวิตของคนเราน่ีมนัเป็นอยู่ดว้ยบญุดว้ยบาป ดงัท่ีเคยเทศน์

ใหฟั้งมาแลว้นั่นแหละ ถา้เรามีบญุมากพอสมควร ติดตามมา

เกิดในโลกนีแ้ลว้ บญุก็ตามรกัษาชีวิตนีใ้หต้ลอดปลอดภยั ไม่มี
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ภยัพิบติัอนัตรายอะไรเกิดขึน้ ถา้เวน้เสียแตบ่าปกรรมก็ติดตาม

มาดว้ยอย่างนีน้่ะ เม่ือบาปกรรมนัน้มนัไดโ้อกาสเวลาใด มนั

ใหผ้ลเวลานัน้ ชีวตินีก็้ย่อมถงึความวิบติัโดยประการตา่งๆ 

จนกวา่มนัจะหมดกรรมหมดเวรอนันัน้ลงไป มนัถงึจะหาย อนันี ้

เพราะฉะนัน้พวกเราไม่ควรท่ีจะหวาดกลวัอะไรมากมายนกั บาง

คนก็กลวัผี บางคนก็กลวัเสือ บางคนก็กลวัโจรขโมยจะมาจีม้า

ฆา่อะไร กลวัชา้งกลวัเสือสารพดัแหละ ความกลวัของคนเราน่ะ 

ไอท่ี้มนักลวัอยู่อย่างนีก็้เพราะเหตวุา่ไม่เช่ือกรรม ไม่เช่ือผลของ

กรรมดงักลา่วมาแลว้นัน้ นั่นแหละ  

ถา้ผูใ้ดเช่ือบญุเช่ือบาปอยา่งท่ีวา่มาแลว้นัน้นะ เราก็ฝาก

ชีวิตไวก้บับญุกบักรรมอย่างนัน้ เรานกึแลว้วา่ไมมี่อะไรปอ้งกนั

ไดเ้ลย จะมีสมมติุวา่คฤหสัถน์ะ จะมีปืนติดตวัไปไหนตอ่ไหนก็

ตาม ถา้กรรมเวรมนัมาถงึแลว้นะ ปืนมนัก็ใชไ้ม่ไดเ้ลย เผลอไป

แลว้เคา้ก็ยงิตวัเองก่อน ตวัเองไม่ทนัไดต้อบโตเ้ขา ตวัเองก็ตาย

ก่อน กรรมมนัปิดบงันิ มนัเป็นอย่างนัน้ แตถ่า้คนไม่มีกรรมมีเวร

มาแตก่่อนหนหลงัแลว้ ไปไหนมาไหน ไมมี่อาวธุยทุธภณัฑอ์ะไร
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ติดตวัอะไร ก็ไม่มีภยัอนัตรายใดๆ ประกอบในปัจจบุนัน่ีก็เป็น

ผูร้กัษาศีล ๕ ใหบ้รสิทุธ์ิ จะรกัษากายวาจาของตนเสมอๆไป 

เม่ือเขา้สงัคมใดๆก็ระมดัระวงัความประพฤติทางกายทางวาจา 

ไม่ใหก้ระทบกระทั่งคนอ่ืน เจบ็อกเจ็บใจอะไร เห็นอยา่งนีแ้ลว้ 

ไม่มี เวรภยัทัง้หลาย ศตัรูไม่มีเลย ประกอบกบัภาวนา เจรญิ

เมตตาเรื่อยๆไปอย่างท่ีวา่นีแ้หละ แลว้เวรภยัทัง้หลายย่อมไม่

มากลํา้กรายแก่ชีวิตของผูท่ี้มีคณุธรรม มีศีลอยู่ในกาย วาจา ใจ

ของตน  

ในพทุธศาสนามนัเป็นอยา่งนีแ้หละ ศาสนาอ่ืนเขาไม่มีนะ 

ทาํบญุแบบพทุธศาสนาไมมี่ มีแตเ่ขาเรี่ยไรกนั บาํรุงสเุหรา่เขา

เท่านัน้แหละ ใครไปกราบไปไหว ้เขาก็เรีย่ไร อา้ว รวบรวมเงนิไว้

สาํหรบับาํรุงสเุหรา่ เทา่นัน้เองนะ มีแตใ่นพทุธศาสนาเน่ียแหละ 

มีการทาํบญุทาํทานกนั มีการกราบการไหว ้ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็เพราะ

เหตวุา่ พระพทุธเจา้ทรงรูแ้จง้แลว้วา่ มนัจติดวงเดียวเป็นเหตอุยู่

เน่ีย จิตดวงนีไ้ม่รูม้นัจงึไดว้นเวียนในวฏัสงสารอนันี ้เกิดมาแลว้

ก็แก่ เจ็บ ตาย ระหวา่งท่ียงัไมท่นัตายน่ีก็ทนทกุข ์แสวงหาอะไร
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ตอ่มิอะไรมาเลีย้งปากเลีย้งทอ้งอนันี ้แสนยาก แสนลาํบากจรงิๆ 

น่ีควรพากนัพจิารณาใหม้นัเห็น แลว้ความทกุขท์ัง้หลายแหล่

เหลา่นีน้ะ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่จะไปอาศยัส่ิงอ่ืนช่วยนัน้  ไม่

มีทางพน้ไปได ้มีแตบ่ญุกศุลเท่านีเ้อง  

ดงันัน้พระองคเ์จา้จงึไดส้ั่งสอนใหค้นทาํบญุนะ เรื่องมนันะ 

ขอใหเ้ขา้ใจความหมายมนัแน่ชดัลงไปอย่างนี ้แลว้บญุนีจ้ะช่วย

ใหเ้ราพน้ทกุขไ์ปโดยลาํดบัๆไปอย่างนีน้ะ พน้ทกุขจ์ากมนษุยก็์

ไปเป็นเทวดา พน้ทกุขจ์ากเทวดาก็มาเกิดในโลกนี ้มาพบ

พระพทุธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์นึง่ ไดฟั้งธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ก็สามารถปฏิบติัไป บรรลมุรรคผลนิพพานได ้

สตัวโ์ลกทัง้หลายสว่นมากนะมาบรรลมุรรคผลนิพพานในชมพู

ทวีปนี ้ในพืน้แผ่นดินอนันีแ้หละ ในรูปรา่งอนัเป็นคนน่ีเองนะ 

ไม่ใช่รูปรา่งอ่ืนนะ ขอใหเ้ขา้ใจ ไอพ้วกเทวดานัน้ยกไว ้อนันัน้

เพิ่นมีบญุหลายแลว้ พระพทุธเจา้แสดงพระอภิธรรมจบลงกณัฑ์

หนึง่ๆน่ี มนัวา่ขนเป็นโกฏิ เพราะทา่นเหลา่นัน้มีบญุมากแลว้ 

เพราะฉะนัน้จงึไดส้าํเรจ็มรรคผลไดร้วดเรว็เหลือเกิน ไอพ้วกเรา
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ถา้ฝึกฝนอบรมตนไปอย่างนีน้ะ ไม่ทอ้ไมถ่อยแลว้ กิเลสมนัก็เบา

บางไป บดันีเ้ผ่ือวา่ตายลงแลว้ไปสูส่วรรค ์เช่นนีพ้ระพทุธเจา้

พระองคใ์ดพระองคห์นึ่งมาแสดงพระอภิธรรม ไดฟั้งพระ

อภิธรรมคาํสอนอนัลกึซึง้ ก็สามารถรูแ้จง้แทงตลอดได ้บรรลุ

มรรคผลนิพพานได ้เป็นอยา่งนัน้ชีวิตของคนเรานะ่ ขอใหเ้ขา้ใจ  

ไอพ้วกท่ีนบัถือลทัธิอ่ืนนั่น ไม่มีทางหรอกท่ีจะไดจ้ะพบ

พระพทุธเจา้ หรอืแมแ้ตพ่บแลว้ เคา้ก็ไม่เล่ือมใส อย่างพวก

เดียรถียเ์น่ียครัง้พระพทุธเจา้นะ ถงึเกิดรว่มกนัพระพทุธเจา้แต่

เขาก็ไม่นบัถือพระพทุธเจา้ เคา้ก็นบัถือลทัธิของเขานั่นแหละ 

นั่น เป็นอย่างนัน้ พระพทุธองคพ์ยายาม พยายามหาโอกาส

ติดตอ่สงัคม สนิทสนมกบัเขา แตบ่างพวกก็ไดผ้ล ผูมี้บญุวาสนา

แรงกลา้ก็รูต้วัได ้กลบัตวัได ้มานบัถือพระพทุธศาสนา ปฏิบติัไป

ก็สาํเรจ็มรรคผลไดต้ามวาสนาบารมีของตน เน่ียเป็นอยา่งนี ้

เพราะฉะนัน้พวกเรานัน้เรยีกวา่ละความหลงเหน็ผิดตา่งๆ

ดงักลา่วมานีไ้ดแ้ลว้ เรามอบกายถวายชีวติบชูาคณุแกว้สาม

ประการนีโ้ดยสว่นเดียว เป็นหนึง่ไม่มีสองเลย ก็ขอใหท้าํใจอย่าง
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นัน้ เพราะวา่ลทัธิตา่งๆในโลกมีเยอะแยะ ถา้เคา้จา้งคนไทยน่ี

แหละเป็นตวัแทนโฆษณาชวนเช่ือตา่งๆนานาหมูนี่น้ะ มีถมไป

ทกุวนัเนีย้ เพราะฉะนัน้พากนัระวงัตวัไว ้อย่าไปหลงคารมของ

ลทัธิอ่ืน ลทัธิอ่ืนน่ะไมเ่ป็นทางพน้ทกุขเ์ลย ไม่เป็นทางพน้ทกุข์

จรงิๆ เช่นอย่างวา่ ลทัธิโยเลอะไรอย่างนี ้ไอพ้วกท่ีเขา้มาเผยแผ่

อยู่น่ีก็ลว้นแตมี่กิเลสตณัหาหนาแนน่อยู่ในจิตใจ ยงับรโิภคกาม

คณุอยู่เหมือนกบัคนทั่วๆไป แลว้อย่างนีจ้ะเป็นผูว้ิเศษไดย้งัไง

อะ้  

ผูว้ิเศษทัง้หลายท่านละกิเลสขาดจากสนัดารแลว้ ทาํตวัเป็น

คนผูเ้ดียว นุง่ห่มผา้สีเดียว อย่างพระพทุธเจา้และสงฆส์าวกนัน้

นะ ท่านก็มีความประพฤติปฏิบติั ความเป็นอยู่ เหมือนกนั 

ตรงกนั อนัเดียวกนั แลว้ก็นุง่ผา้สีเดียวกนัเลย ไม่หลายสี น่ี

แหละทา่นผูสิ้น้อาสวะกิเลส ทา่นผูมี้บญุญาบารมีแก่กลา้นะ ไม่

วา่ใครหละ ถา้สรา้งบญุบารมีไปๆแลว้ หากวา่บญุบารมีเต็มแลว้ 

ก็จะไดอ้อกบวช ถือผา้กาสวพกัตรเ์ช่นเดียวกบัพระพทุธเจา้ 

พระสงฆส์าวกนั่นเอง  
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ถา้เป็นผูห้ญิงก็บวชเป็นนางภิกษุณี อย่างนีก็้มีมาทกุยคุทกุ

สมยัแหละ พระพทุธเจา้ทกุพระองคเ์พราะวา่ผูห้ญิงน่ะ ถา้พดู

แลว้ ก็ดสูมยัปัจจบุนันีแ้ลว้ ผูเ้ขา้วดั ผูฟั้งธรรม จาํศีล ผูส้นใจ

ทางการฝึกฝนอบรมจิตใจ มีแตผู่ห้ญิงเป็นสว่นมาก ผูช้ายมีนอ้ย

เต็มที ดงันัน้เม่ือผูห้ญิงอยากบวช พระองคเ์จา้ก็จงึบวชให ้เป็น

นางภิกษุณี แตว่า่นางภิกษุณีนั่นน่ะอยู่ไมน่าน เน่ืองจากวา่ นิสยั

ผูห้ญิงนั่นมนันิสยัออ่น นอ้มไปง่าย แลว้ก็มกัจะมีเรื่องวุน่วายอยู่

บอ่ยๆ พระพทุธเจา้บญัญติัสิกขาบทไวถ้ึง ๓๐๐กวา่ขอ้ บงัคบั

กาย วาจา ไว ้แลว้ปรากฏวา่ตอนท่ีพระองคเ์สด็จปรนิิพพานน่ี 

ไม่ปรากฏวา่มีนางภิกษุณีไปชมุนมุท่ีเมืองกสิุนารานั่นเลย ไม่มี

เลย ในตาํราไม่กลา่วไวเ้ลย เขา้ใจวา่นางภิกษุณีหมดก่อน

พระองคป์รนิิพพานแลว้ เป็นอย่างนัน้ ดงันัน้ผูใ้ดมีบญุวาสนา

แรงกลา้จรงิๆจงึไดบ้วชเป็นภิกษุณี  

เพราะฉะนัน้ก็อย่างพวกเราปฏิบติัอยู่เน่ีย อานิสงสอ์นันีม้นั

ก็จะไดใ้หเ้ป็นนกับวชเน่ียแหละในอนาคตเบือ้งหนา้ตอ่ไป หาก

บญุบารมีแก่กลา้เต็มบรบิรูณล์งไปแลว้ ก็จะไดบ้วชในสาํนกั
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พระพทุธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์นึง่ ตอ่ไปแลว้ก็จะทาํอาสว

กิเลสใหห้มดสิน้ไป ไดเ้ขา้สูพ่ระนิพพาน หมดทกุขห์มดยากใน

สงสารตอ่ไป  
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