
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

เล่าประวัตสิมัยอยู่กับหลวงปู่ มั่น  

และสมยัสลบไปโลกทพิย ์

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ความจรงิอาตมาน่ีเป็นหลานศิษย ์ไม่ใช่ลกูศิษย ์เป็นหลาน

ศิษยข์องหลวงปู่ มั่น เคยไปอาศยัทา่นอยูเ่ม่ือตอนญ่ีปุ่ นจะเขา้

เมืองไทยอะ้ ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ อาตมาจาํพรรษาอยูท่างบา้น

พรรษาเดียว ออกพรรษาแลว้ก็ออกเดินทางไปสูส่าํนกัของหลวง

ปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ ก็จะเลา่ประวติัของตวัเองนิดๆประกอบไป

ดว้ย เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจวา่ทาํไมถึงไดเ้ป็นลกูหลวงปู่ มั่น ในระหวา่ง

ท่ีอาตมาออกไปบวชเป็นสามเณร เป็นสามเณรนะ อาตมาบวช

เป็นสามเณรอาย ุ๒๐ จนถงึ ๒๑ ปี ถึงจะบวชเป็นพระ อยู่ซะ

สองปี  

ทีนีร้ะหวา่งท่ีเป็นบวชเป็นสามเณรแลว้เน่ีย ในเรื่องการ

เขา้ถึงศาสนาในเบือ้งตน้ก็นอ้ยไป ก็ย่อมไม่สะดวก อย่างท่ีเลา่

ประวติัใหฟั้ง เพราะอาตมาเองก็อาภพัดว้ยการเกิดมาก 

เน่ืองจากวา่เกิดในตระกลูท่ีมีลทัธิตา่งพทุธศาสนา ตระกลูของ
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อาตมาหลวงเสนา ทา่นเป็นศาสดาหรอืหวัหนา้ใหญ่ของอีก

ลทัธินงึ ในฐานะอาตมาเป็นหลานของทา่น ก็ตอ้งเช่ือฟัง การ

กระทาํอะไรทัง้ปวง ก็ไม่ใหเ้ป็นผลกระทบกระเทือนหรอืเป็น

ผลเสียตอ่ท่าน อนันีก็้ตอ้งพยายาม จงึเป็นเหตใุหศ้กึษาทางดา้น

พทุธน่ีนอ้ยเหลือเกิน แตก็่มีความพยายามสงู แตก็่ไม่ไดร้บัความ

สะดวกเท่าท่ีควร เพราะวา่ทาํมากนกัก็เป็นผลกระทบกระเทือน

บรรพบรุุษผูส้าํคญัของเรา ถา้จะไมท่าํ ใจมนัก็อยาก ก็ตอ้งมี

ความพยายามเลด็รอดออกไปศกึษาอยู่เสมอ อนันีย้่อมไม่

สะดวก เรยีกวา่เป็นผูอ้าภพัในการเกิดมาก 

ทีนีต้อ่มาไดจ้งัหวะดี ในเม่ือท่านเสียชีวิตไปแลว้ ก็ไดเ้อาตน

บรรพชาเขา้มาในบวรพทุธศาสนา แลว้ก็ตัง้ใจประพฤติปฏิบติั

อยู่ ในระหวา่งนัน้ความเขา้ใจจากตาํราท่ีเขา้ใจแลว้นกึวา่ การ

เขา้ไปใกลผ้า้เหลืองน่ีคงจะเต็มไปดว้ยความสขุ เราอยู่เป็น

ฆราวาสน่ีมนัอยู่รอรบัทกุขท์กุวนั มนัมีความทกุขเ์ผาเขา้มาทกุ

วนัทัง้กายและใจ มีความดิน้รนพยายามอะไรตอ่อะไรตา่งๆ
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นานบัประการ อย่างท่ีท่านทัง้หลายทราบ อยู่ดีๆเท่านัน้เอง ทีนี ้

ความเขา้ใจอนันีแ้หละ  

ในเม่ือเราบวชแลว้ เขา้ไปอยูใ่กลก้บัผา้เหลือง มนักลบัผิด

ซะแลว้ ผิดในตอนนัน้เขา้ไป รูส้กึวา่ลกูเตา้บอกไม่นอน สอน

ไม่ไดต้ดัหางปลอ่ยวดั สว่นมากมกัจะเป็นอย่างนัน้ ในเม่ือไป

รวมตวักนัเยอะๆแลว้ ตอนนัน้มีสามเณรอยู่ดว้ยกนัถงึ ๒๕ เณร 

ไม่ใช่นอ้ย มนัก็มีแตค่วามวุน่วาย มีแตค่วามทะเลาะเบาะแวง้

กนั การเดินจงกรมนั่งสมาธิซึง่เราเน่ีย ตัง้ใจไวเ้ป็นอยา่งดี เขา้ไป

ก็ตัง้หนา้บาํเพญ็ ก็ไม่ไดร้บัความสะดวกเทา่ท่ีควร เพราะ

สามเณรเหลา่นัน้มาก่อกวน บางทีเดินจงกรมอยู่ดีๆ มาเตะขา

เราซะลม้ บางทีก็นกึโมโหวบูขึน้มา  

แตก็่นกึขึน้มาไดว้า่ ถา้เรากระทาํอะไรไมดี่ในระหวา่งหม่

ผา้เหลืองอย่างนี ้เป็นผลเสียมาก เพราะบดันีเ้ราเป็นลกูพระ

ตถาคต พอ่ของเราวเิศษเหลือเกิน เราตอ้งประพฤติตวัของเราน่ี

ใหดี้พอสมควร คิดไดอ้ย่างนัน้ ก็พยายามอดทนสูอ้ยู่อยา่งเนีย้

ตลอดมา  
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จนกระทั่งวนัหนึ่งหลวงปู่ บวั หลวงปู่ บวัน่ีทา่นไดท้ราบจาก

ใครไม่ทราบ วา่หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระน่ีเป็นพระอรหนัต ์พอได้

ยินคาํวา่อรหนัตซ์ึง่ตวัเองบวชมาเพ่ืออรหนัต ์เพ่ืออยากจะเหน็

อรหนัต ์เพ่ืออยากจะเหน็คณุสมบติัของพระอรหนัต ์วา่วิเศษแค่

ไหน แตใ่นเม่ือดใูนตาํราแลว้ วิเศษแน ่ตามมโนภาพท่ีแสดงออก 

แตใ่นเม่ือเราประพฤติเขา้ไปถึง จะเป็นยงัไงบา้ง อยากจะฟัง 

อยากจะดจูะรูจ้ะเหน็ พอไดย้ินวา่หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระเป็น

พระอรหนัต ์เท่านัน้แหละ ก็รูส้กึวา่เกิดความปลืม้ใจขึน้มามาก  

เสรจ็แลว้ก็ขออนญุาตลาท่านอาจารยว์า่ กระผมจะขอลาไป

อยู่กบัหลวงปู่ มั่น อาจารยไ์ม่ยอม ลาเทา่ไรก็ไม่ยอม ลายงัไงก็ไม่

ยอม นิสยัสนัดานเดิมของอาตมาน่ีไม่คอ่ยฝ่าฝืนผูใ้หญ่ ก็มกัจะ

มีความพยายามหาอบุายวธีิตา่งๆเขา้ไปคยุ ก็ไม่สาํเรจ็ ในเม่ือไม่

สาํเรจ็ก็ตอ้งฝ่าฝืนกนับา้งหละ โดยขโมยหนี คิดวา่อยา่งนัน้ พอ

เสรจ็แบง่ของแลว้ ก็ออกหลงัวดัเลย เผ่นเลย หนีเลยก็แลว้กนั ไป

อยู่กบัหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ ตัง้หนา้บกุขึน้ไป  
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ในระหวา่งทางท่ีเราเดินไปน่ีแหละ สมยันัน้ไม่มีรถ เดินก็ป่า

ดงมนัมากเหลือเกินสมยันัน้ ชา้งเสือมนัชมุ เราก็เดินบกุป่าไป 

ในระหวา่งท่ีไปดว้ยกนัก็มีพระไปดว้ยกนั ๔ องค ์แลว้ก็มี

สามเณรคืออาตมาเป็นผูอ้ปัุฏฐากไป ในเม่ือไปตามทางก็ไดย้ิน

ข่าววา่ พระอาจารยแ์ดง กาฬสินธุน่ี์ สมยันัน้ท่านอยูท่ี่บา้นคาํคา 

ก็รูส้กึวา่เป็นผูมี้ฌานประพฤติดี เป็นลกูศิษยข์องหลวงปู่ มั่น ก็ได้

เขา้ไปหาหลวงปู่  พอเขา้ไปดปูฏิปทาขอ้ปฏิบติัแลว้ ไม่เกิดความ

เล่ือมใส อดึอดัใจวา่ ถา้เราอตุสา่หพ์ยายามไปถึงสาํนกึหลวงปู่

มั่น หากเป็นอย่างท่ีเราเหน็นี ้เราจะเสียใจท่ีสดุ  

ก็คิดวา่สกึแน่ ถา้ไม่ดีเราก็ตอ้งสกึ ถา้เราไดค้วามดี เราก็อยู่ 

ส่ิงท่ีมนัไม่ดี เราจะฝืนอยู่ไม่ไดเ้ด็ดขาด ตอ้งรบีสกึแนน่อน ใจก็

ชกัเฝอเยอะ พอไปเห็นท่ีนัน้แลว้รูส้กึวา่ ชกัๆจะยงัไงก็ไม่รู ้ก็เลย

ออกเดินทางเรือ่ยไป เรื่อยไปๆ ก็ไดย้ินข่าวท่านนงึวา่ดงัท่ีสดุ ก็

ไดแ้ก่หลวงพอ่ศร ทางเมืองอีสานเคา้เรยีกวา่ผูค้อ้ ดงัท่ีสดุแต่

ท่านเป็นฝ่ายมหานิกาย โอโ้ห โดง่ดงัจรงิๆ อาตมาไม่ถือ

ธรรมยติุนิกาย ขอใหดี้ซะอยา่ง เราขอถวายตวัเป็นลกูศิษย ์ 
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คาํวา่ ยติุ(ธรรมยตุ) กาย(มหานิกาย)น่ีไมไ่ดอ้ยู่ในสมอง

อาตมาเลย คือไม่สนใจในคาํนี ้อาตมาไมอ่ยากไดย้นิดว้ยซํา้ 

เคา้วา่ ธรรมยตุ มหานิกาย อยากไดย้นิคาํเดียว พระสงฆไ์ทย ใจ

ไม่ชอบ แหม จะแยกกนัอะไรกนั ไม่ชอบมาแตไ่หนแตไ่รมา ถือ

วา่ไม่นา่เป็นอย่างนี ้ลกูพระตถาคต คิดวา่อย่างนัน้ น่ีไม่ชอบ

ตัง้แตส่มยับวชใหม่ๆเลย ไมช่อบจรงิๆ  

จนกระทั่งไปอยู่กบัหลวงปู่  ไปดปูฏิปทาขอ้ปฏิบติัแลว้ ผีบา้

เยอะ ท่านรกัษามาก เมืองอีสานมีผีปอบเยอะ ก็คนเป็นปอบก็

มารกัษากนั ไปดทู่านทาํแลว้ เอ มนับาปไม๊วะ ตีเขาบา้ง อะไร

เคา้มั่ง ตีบา้บา้ง ตีคนเป็นปอบบา้งอะไรเหลา่นี ้ไม่ไดเ้รื่อง ตอ่นี ้

ไปก็ทาํใหใ้จเขวมากเลยทีนี ้เขวมาก เอ๊ะ ถา้เราไปถึงสาํนกั

หลวงปู่ มั่นเป็นอย่างนี ้เราทาํไง ตัง้ปัญหาถามตวัเอง ถา้ไปถึง

ปุ๊ บ เป็นอย่างนีไ้ม่พกั ก็เลยกลบัแน่นอน กลบัมาสกึ ไมอ่ยู่ 

ตดัสินใจไม่อยู่แน่  
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ก็พยายามไปหาท่านอาจารยส์นธ์ิ อาจารยส์นธ์ิอยูท่ี่ถํา้

พระเวส อาํเภอนาแก พอไปถึงทางโนน้ก็ด ูอืม้ เขา้ขัน้เขา้มา

นิดนงึ ทาํใหใ้จน่ีสบายขึน้นิดนงึ ก็หวนกลบัเรื่อยมา  

ผ่านมาถงึทา่นอาจารยก์ู่ พอมาถงึอาจารยก์ู่ อาจารยก์ู่ “เขา้

ไปไม่ไดอ้ย่างนี ้เขา้ไปไม่ได”้ ถามเป็นยงัไง “ยงัไม่เรยีบรอ้ยน่ี 

เขา้ไปไม่ได”้ ชกัดีใจขึน้มาเป็นกอง ทา่จะดีแน่เลยเวย้ ก็เลย

ตดัสินใจฝึกอยู่กบัทา่นเป็นเวลาพอสมควร ท่านบอกวา่ 

“เรยีบรอ้ยแลว้นะ สมควรแลว้ เขา้ได”้ เออ ถา้อยา่งนัน้ก็ เอาละ 

ตกลง คือหมายความวา่สมยันัน้ก่อนจะเขา้ไปหาหลวงปู่ มั่นน่ี 

ถา้ไม่ดีพอสมควร ครูบาอาจารยซ์ึง่อยู่ในดา่นหนา้กนัน่ีจะไม่

ยอมปลอ่ย ตอ้งมองเห็นวา่สมควรจงึจะยอมปลอ่ย เห็นวา่ไม่ดี

ท่านไลก่ลบัเลย ทา่นไมเ่อาหรอก  

สมยันัน้คลา้ยๆกบัวา่ ไม่มีคาํวา่เกรงใจ ไม่มีคาํวา่เหน็แก่

องคโ์นน้องคนี์ ้ไม่ คือตอ้งพจิารณาตามสมควรวา่ดา่นไหนก็

แลว้แต ่หากปลอ่ยพระไม่สมบรูณเ์ขา้ไปนัน้ ดา่นนัน้จะตอ้งถกู

วา่ไม่นา่ปลอ่ยอย่างนีเ้ขา้ไปใหท้า่นไม่สะดวกสบาย ก่อกวนท่าน 
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เพราะฉะนัน้เราตอ้งไปฝึกก่อน พอไดย้ินแคนี่ก็้สบายแลว้ สบาย 

ฝึกจนกระทั่งแน่ใจตวัเองวา่เราก็สมควรแลว้ ท่านก็บอกทนัทีวา่ 

“สมควรแลว้นะ เขา้ได”้ ก็เขา้ทนัที  

พอเขา้ไปนะ ไปถึงบา้นหนองผือปุ๊ บ คนในหมู่บา้น เด็กเท่า

หวักาํป้ันก็มี วา่อย่างนัน้ก็แลว้กนัเถิด มนัแตกตา่งจากเด็กอ่ืนๆ

มากเหลือเกิน พอเหน็พระเจา้พระสงฆ ์แมแ้ตอ่ยู่บนบา้นลงมา

ไม่ทาํ อยู่นอกกระชาน มายกมือหวัสลอน มนัยิ่งทาํใหเ้ราทึง่เขา้

ไปอีกนะ คนเฒา่คนแก ่เหน็ มายกมือไหว ้แมแ้ตผู่ห้ญิงกาํลงัตกั

นํา้ ทางนัน้ผูห้ญิงชอบตกันํา้กนั อาบนํา้กนั วางหาบนํา้ทนัทีนั่ง

พนมมือ เอ๊ะ ส่ิงท่ีเราไมเ่คยไดเ้ห็นไดย้ิน เห็นซะแลว้ ชกัทาํใหใ้จ

สบายขึน้มา  

จนกระทั่งออกเดินทางขา้มทุง่นาเลก็ๆ ทุ่งนานงึ เขา้ไปมีตน้

มะม่วง เป็นสญัลกัษณอ์ยู่ประตวูดัเลย พอเหลือบเขา้ไปเห็น

ทรายขาวสะอาด ใจเป่ียมความรูส้กึ เป่ียมทนัทีเลย พอเดินเขา้

ไปถึงวดัปุ๊ บ มองถึงความเป็นอยู่ของพระสงฆ ์มองหา ไมมี่ ไม่รู ้

ไปไหนกนัหมด พอเขา้ไปถงึกลางวดั เห็นความสะอาดสะอา้น 
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ทรายขาวงาม ใบไมซ้กัใบนงึจะหลน่ลงไปก็ไม่มี เพราะทา่นปัด

กวาดเสรจ็ใหม่ๆ โอโ้ห ใจน่ีมนัเป็นกองเลย สบายมาก  

พอเดินเขา้ไปใกลศ้าลาเลก็ๆอยู่หลงัหนึง่ ปดูว้ยฟากไมไ้ผ่ 

เคา้บอกทา่นครูบาใหญ่มาแลว้ สมยันัน้เรยีกครูบาใหญ่ ทา่นครู

บาใหญ่มาแลว้ เหลือบไปเหน็ ท่านเดินมา โอโ้ฮ ใจเน่ีย ดีใจเป็น

กองเป็นกือ การเดินเหินของทา่นเรยีบรอ้ย ถงึแมอ้ายทุา่นสมยั

นัน้ ๗๐ ปีอะไรเหลา่นีน้ะ ก็มาดกิูรยิาอาการของท่านสมบรูณดี์ 

พอเขา้ไปถึงป๊ับ ทา่นเดินขึน้ไปศาลา หบัดว้ยฟากไมไ้ผ่แลว้เดิน

ขึน้ไป กุม้กํา้ๆๆ คนแก่เดินขึน้ไปน่ี ท่านก็เรยีบรอ้ยพอสมควร ไป

เห็นกิรยิาอาการ การกราบ การไหว ้มนัประทบัใจไปหมด  

ความรูส้กึมนัเปล่ียนไปๆ เปล่ียนตามอย่างไร คือความ

เช่ือถือนั่นเอง เช่ือเลยวา่นา่นะ น่าเป็นพระอรหนัต ์เกิดมั่นใจ

อย่างนี ้พอเสรจ็เรยีบรอ้ยไปกราบทา่น ทา่นเอย่คาํพดูขึน้มาวา่ 

“มาแตไ่หน จดุประสงคม์าธรุะอะไร” ท่านถามออกมาแตล่ะ

ประโยค เราก็ตอบๆๆ พอเราตอบวา่ “ตัง้ใจอยากจะมาศกึษา

ธรรมะปฏิบติักบัครูบาอาจารย”์ ทา่นบอก ดีแลว้  
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ท่านก็แนะแนวใหเ้ลยวา่ “นะ เอาเถอะ เฮย้ น่ีมีท่ีบา้งมัย้

หละ” วา่อย่างนัน้ เคา้บอกวา่ มี น่ีไงตรงโนน้วา่ง ท่านชีไ้ปขา้งๆ

วา่ตรงโนน้วา่ง พอลงไปเสรจ็ แทนท่ีเราจะขึน้ไปบนกฏิุ กลบัพระ

ไปสง่ในดินเลย อา้ว อะไรกนันะ ถามวา่เน่ียพระเพิ่งออกไปนะ 

เพิ่งออกไปวนันีเ้อง เพิ่งจะวา่ง คือกอไผ่นะ ไมไ้ผ่ไรน่่ะ มนัคลมุ

ขา้งบนเน่ีย ขา้งลา่งไม่มีแดด เราเดินจงกรมไดส้บาย  

มองไปแลว้เน่ีย มองไกลๆเหน็กลดเรยีงกนัเป็นแถวเลย โอ้

โห ยิ่งไปเห็นอย่างนัน้ใจก็ยิ่งเป็นกองเป็นกือขึน้มา ก็เขา้ไปปัก

กลดทนัที พอปักกลดกางมุง้กางอะไรเสรจ็เรยีบรอ้ย เราก็รอ

จงัหวะออกมาถาม ถามวา่เราจะเอายงัไงบา้ง ทา่นก็บอกวา่ 

กิจวตัรประจาํวนัมีอะไรบา้ง ท่านก็มาซกัไซไ้ลเ่รยีง แลว้ก็มา

สอนเราหมด โอ ้โหย สบายใจ  

พอถึงตอนคํ่าพอ่พระคณุ ทา่นจะมีการเทศนาทกุวนั เรา

ไม่ไดอ้ยู่โรงเรยีนปรยิติัหรอก แตเ่ราไดย้ินครูบาอาจารยส์อนทกุ

วนัน่ี เกิดความเขา้ใจปฏิปทาขอ้ปฏิบติัพอสมควร เพราะฉะนัน้

พอถึงตอนคํ่าเราก็ไปฟังเทศน ์ยิ่งไปฟังเทศน ์ยิ่งประทบัใจเขา้ 
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ยิ่งอยูห่ลายวนัมากวนั ยิ่งเห็นความดีของทา่นสงูขึน้ๆเป็นลาํดบั 

อนันีเ้ป็นส่ิงประหลาดอยู่อนัหนึง่  

วนัหนึง่อาตมาเคยเลา่ใหอ้าจารยฟั์ง อาตมาประหลาดใจ

อยู่อนัหนึง่ คืออาตมาเป็นสามเณร ตอนนัน้ไปมนัหนา้หนาวน่ี 

หนาวจดัจรงิๆ ทีนีพ้อถงึตอนคํ่า เราจะตอ้งตม้นํา้รอ้นนํา้ชาน่ีนะ 

ไปถวายพระ แลว้พระทา่นฉนั แลว้เราอยูใ่ตถ้นุ ไมมี่สิทธิ์ขึน้

ขา้งบน เรานั่งฟังธรรมะตอ้งอยู่ใตถ้นุกฏิุ ตอ้งเอียงหฟัูง ถา้ทา่น

พดูเบา ก็ตอ้งยืนขึน้เอียงฟัง เราก็อยากไดย้ินไดฟั้ง เคา้วา่ศิษย์

ใหม่เหมือนยกัษก์ระหายเลือดงัน้เถอะ อยากไดย้ินไดฟั้ง

เหลือเกิน  

พอดีไฟเต็มท่ีเสรจ็แลว้ เราก็เขา้ไปฟัง นํา้กาํลงัเดือด ทีนีก็้ให้

เพ่ือนกนั เฮย้ ไปดหูน่อยสิ ก็ไม่มีใครไป ตา่งองคก็์ตา่งสนใจ

ธรรมะ เอียงกนัเต็มท่ีเอาแตฟั่ง จบ จบลงไปแลว้เสรจ็นะ ความ

หนาวไม่รูม้นัมาจากไหน หนาวขนาดไหน เรยีกวา่นิว้มือน่ีกาํไม่

เขา้ หน่ีูหยิกไม่เจ็บเลย เอางัน้ก็แลว้กนั จบัหน่ีูเหมือนนํา้แข็ง ผา้

ห่มไม่มี เรายืนฟังเอียงกนั  
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โอโ้ห จนไปถงึหมอ้เสรจ็แลว้ รา้วซะแลว้ นายดวง ตอนนัน้ก็

เป็นสามเณรดวง เฮย้น่ี เราเป็นหวัหนา้ใหญ่เขานะ เราตอ้งเป็น

คนรบัผิดชอบ โยนให ้เราก็ตอ้งรบั พออาตมาเป็นเณรใหญ่น่ี

ตอ้งรบั เป็นหวัหนา้เคา้ ตอ้งรบั ยงัไงก็ตอ้งยอม รบัรองพรุง่นี ้

กระเด็น ถามเป็นไง ถกูไลแ่น่นอน  

“เอาวะ ไลย่งัไงวะ ผมอตุสา่หม์า อยากจะฟังธรรมะ ผมเพิ่ง

จะมาฟังธรรมะไม่ก่ีคาํน่ี ไลห่นีผมก็แย่นะสิ ผมเสียสละมาไกล

ขนาดนี”้ วา่อย่างนัน้  

“จะไลผ่มไดย้งัไง ผมก็อยากจะฟังธรรมะน่ีหวา่” เอาแนห่ละ 

ทีนีเ้สรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ก็ อาจารยม์หาบวั อาจารยว์นั อาจารย์

ทองคาํเดินมา  

“น่ี รูห้รอืเปลา่ตวัเองผิด”  

“เกลา้กระผมรู”้  

“ถา้หาหมอ้ไมไ่ดน้ะ ใหร้บีเตรยีมตวั”  

ไปหาท่ีไหน พอ่ก็ไม่มี แม่ก็ไม่มี เพิ่งจะมา จะไปรูจ้กัใครเลา่ 

จะไปขอใครเลา่ ตายสิ อุย้ ตายเลย หลวงปู่ เดินดอ้มๆลงมา คยุ
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กนัก็ไม่ใช่ใกล ้แลว้ก็ไม่ไดว้า่อะไรแรงเลย ก็ลงมาพอดี เดิน

ดอ้มๆมาถึง  

“อะไรเวย้ แหม เม่ือคืนนี ้หมอ้รา้วซะแลว้หรอื” วา่อย่างนัน้ 

ท่านหวัเราะขกึๆๆ ตกใจน่ะมนัขาออ่นมาพดูถึงหมอ้ ตายแลว้

เวย้ เราคงไปแน่ๆแลว้วะ่ น่ีดวงบอกแลว้น่ี พรุง่นีก้ระเด็นแลว้

หวะ พอเสรจ็แลว้ท่านบอกวา่  

“อืม้ ดีแลว้ ไมเ่ป็นไรหรอก ธรรมะเน่ีย หาฟังยากนะ ไดย้ิน

ไดฟั้งแลว้ เราตอ้งพยายามฟัง ฟังใหเ้ขา้ใจ แลว้เราจะปฏิบติัถกู 

การปฏิบติัธรรมะมนัดาบสองคมนะ ถา้เราฟังไม่เขา้ใจ กระทาํน่ี 

มนัอาจเป็นอนัตรายตอ่ตวัเองได ้ศกึษาเถอะ ไม่เป็นไรหรอก ไอ้

หมอ้นะ่ ปัดโถ ่วตัถนุอกกาย” วา่อย่างนัน้  

โอโ้ห พอทา่นพดูขึน้มาแคนี่ ้ขาออ่นเลยผม นั่งยกมือเลยทีนี ้

ดีอกดีใจ เราไม่ไดไ้ปแน่แลว้เลย้ ดีใจยกมือ เกิดบงัเอิญมีส่ิงท่ีไม่

ขายหนา้ ผูใ้หญ่บา้นมา อายรุุน่เดียว ผูใ้หญ่บา้นคนนัน้อายรุุน่

เดียว ผูใ้หญ่บา้นท่ีหนุ่มท่ีสดุนั่นแหละเขา้มา ถามวา่  
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“เฮย้ ผูใ้หญ่ หมอ้แตกวะ่ หมอ้ตม้ยาแลว้แตกเวย้ ตอนเยน็น่ี

ไม่มีหมอ้ตม้ยาถวายพระแลว้วะ่ มีบา้งมัย้” เคา้บอกวา่ หมอ้สา

หรอก ก็หมายความวา่เคา้เลีย้งหม่อน แลว้มีไหมนะ่ เคา้สาว

ไหม แลว้เคา้เรยีกวา่หมอ้หรอก เคา้วา่ง่ายๆอยา่งนัน้ “ของบา้น

ผมมีใหม่ๆ เอามายงัไม่ไดต้ม้ มีอยู่ใบหนึง่” “เออ ถา้นัน้จดัการ

เลย” “ครบั” พอครบัปุ๊ บแกก็วิ่งเลย แหม ใจเป็นกองเป็นกือ อะไร

มนัมาช่วยมั่งก็ไม่รู ้ก็เลยเอาหมอ้อนันีม้า ก็เลยมาตม้นํา้ไดต้อ่ 

พวกท่ีกาํลงัจะกระทืบเรา ก็กลบัหงอยไป ถา้ไม่งัน้คงอรอ่ยเลย

หละ คงอรอ่ยแน่ๆ ผลท่ีสดุไดอ้ยู่ตอ่ น่ีส่ิงประหลาดท่ีเกิดขึน้

เบือ้งตน้ กระทาํใหไ้ดเ้ห็น เขา้ขัน้นะ เขา้ขัน้ 

ทีนีต้อ่มาก็อยูเ่รื่อยมาๆๆ เป็นเวลานานพอสมควร ก็แยก

ออกไปจาํพรรษา แตก็่จาํพรรษาไม่ไดจ้าํท่ีนัน้ ไปจาํท่ีอ่ืน เสรจ็

เรยีบรอ้ยจนถงึอายคุรบ หลวงปู่ ท่านจดับรขิารให ้ทา่นก็เรยีกแม่

นุ่มมา แลว้ก็เรยีกหลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ กงมาวา่ใหห้ลวงปู่ ฝ้ันเป็น

อาจารยส์วด หลวงปู่ กงมาเป็นอาจารยส์วด ไปเอาพระธรรม

เจดียจ์มู “ลกูศิษยเ์รามาเป็นอปัุชฌายน์ะ สามเณรนีค้งจะทาํ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 
 

ประโยชนไ์ดดี้มาก” ทา่นก็บรรยายของทา่นไปตามเรื่องของท่าน

นั่นแหละ เอาเถอะ เป็นส่ิงท่ีเราไม่ควรพดู เอาเถอะ  

ท่านเลา่พอสมควรเสรจ็ เราฟังก็ อืม้ ซึง้ใจ ทา่นหลอกใหเ้ด็ก

ขยนัน่ีหวา่ คิดวา่อยา่งนัน้ เราก็จะบกุน่ีน่ะ ท่านบอก เราก็บกุ

หละ ผลท่ีสดุพอบวชเสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ ก็หวนเขา้มาอยู่กบั

ท่าน ไปจาํพรรษากบัหลวงปู่ ฝ้ันก่อน แลว้ก็หวนกลบัเขา้มา พอ

มาอยู่เสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ ไดเ้วลาพอสมควร เราก็จะออกไป

บาํเพ็ญ จะออกไปบาํเพ็ญตอ่ เสรจ็เรยีบรอ้ยก็บาํเพ็ญเวยีนไป

เวยีนมาจนกระทั่งปีท่ีท่านจะมรณภาพ ก็เวียนเขา้เวยีนออกหา้ปี

กวา่เกือบหกปีหละ  

เขา้ไป เขา้ไปก็ไปนวดขาท่านอยู่ นวดไปนวดมา นวดมา

นวดไป ก็คิดวา่ ก่อนเราจะออกบาํเพ็ญคราวนีน้ัน้ เราควรไป

บอกลาแม่นุม่ ซึง่เป็นผูจ้ดับรขิารใหคู้ห่ลวงปู่  และตอ้งไปกราบ

ลาครูอาจารยห์ลวงปู่ ฝ้ัน แลว้ก็อาจารยก์งมา แลว้ก็ไปกราบลา

พระเดชพระคณุจมูพระธรรมเจดีย ์เพราะท่านอนญุาตกอ่น จงึ

จะออกไปบาํเพ็ญตอ่ ตดัสินใจวา่อยา่งนัน้แหละ  
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ทีนีน้วดขาก็จะดกึหนอ่ย วนันัน้ท่านเทศนด์กึ เหน่ือย แตคิ่ด

วา่เราจะขา้มเขาน่ีนบัไดเ้ลย จากน่ีจะไปบา้นนาใน ขา้มเขา

เรื่อยไปจนกระทั่งถึงลาดกระเฌอ แลว้ก็ขา้มเขานางแกว้ ลงขา้ม

ไปพระนคร สามลกูเขาใหญ่ๆ เหน่ือยนา่ด ูวา่งัน้เถอะ คิดวา่คง

เหน่ือยนา่ด ูวนันีค้วรจะนอนแตว่นัๆหน่อยจะดีนะ คิดอย่างนัน้ 

คิดไวใ้นใจ  

หลวงปู่ ทา่นนอนอยู่ ท่านพดูลอยๆขึน้มาวา่  

“เฮย้ จรงินะ สงัขารไม่น่าหกัโหมเลย ขา้มเขาน่ี สามลกู 

ไม่ใช่เลน่นะ ถา้กาํลงัไม่ดีจะเป็นลมไปซะ เพราะมนัก็แดดน่ี

หละ”  

ท่านพดูลอยๆอย่างนัน้ ไม่รูว้า่พดูกบัใคร ก็ตกใจ เฮย้ น่ี 

ท่านพดูกบัใครวะ คือตกใจ มนังงๆ มนังงแบบวา่ ทกุอยา่งท่ีเรา

อา่นมนัเป็นนิยาย ไอเ้รื่องนิยายมนัจะจรงิไดย้งัไง หรอืมนัจรงิขึน้

มาแลว้น่ี ถามตวัเองวา่อยา่งนัน้ ทีนี ้เอา้ นวดขาตอ่วะ นวดไปก็

คิดไป นวดไปก็คิดไป ทีนีคิ้ดเรื่องไอปั้ญหานี ้ 
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“อืม้ อนันีน้า่จะจรงิแลว้วะ” พอดีเราคิดจบก็ (หลวงปู่ มั่น)

เอย่คาํนีข้ึน้มาน่ีนะ เอ๊ ถา้อยา่งนัน้เราจะพยายามเอาวิชานีใ้หไ้ด ้

ขออทุิศชีวิต ตายก็ตาย ถา้เราไม่ไดดี้ ตายนะ ถา้ไม่ตายขอใหไ้ด้

อนันี ้เอาใหไ้ดช้าตินี ้คิดวา่อย่างนัน้  

พอคิดจบ ทา่นพดูมาเลยวา่ “เอาจรงิหรอื”  

อะไรกนัวะ “เอาจรงิหรอื เออ้ ถา้เอาจรงิก็ดีนะ พยายามนะ” 

วา่อยา่งนัน้นะ  

“พยายามนะ ตอ้งตัง้ใจ”  

เอ๊ อะไรกนันะ อะไรกนัแน ่ถามตวัเองตลอดวา่ อะไรกนัแน่ 

มั่นใจแลว้หรอืยงั ก็เลยเกิดทาํใหเ้รามองถงึนิยายตา่งๆท่ีอา่น

ตัง้แตเ่ป็นเด็ก ชอบเหลือเกิน นิยายของฤาษี นิยายของ

อรยิบคุคล และมาดตูามอนพุทุธประวติัตา่งๆ บรรดาสาวกของ

พระพทุธเจา้แตล่ะองคมี์ยงัไงบา้ง เราอา่นก็ไม่ไดติ้ดใจอะไรมาก 

ก็นกึวา่คงจะเป็นนิยายซะมากกวา่ อะไรเหลา่นี ้แตใ่นเม่ือมา

ประสบอนันี ้เอ๊ะ อะไรนะ อะไรนะมนัจรงิไดห้รอื มนัก็ทาํใหเ้กิด

เช่ือวา่จรงิ ส่ิงเหลา่นีมี้จรงิซะแลว้  
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ก็เลยตัง้ปณิธานไวใ้นใจ เอาแลว้ ชาตินี ้ขอสูท่ี้สดุ เอาเถอะ 

ถา้ไม่ดี ใหม้นัตายซะดีกวา่ ถา้ไม่ตาย ใหดี้ ถา้เราจะมานั่งกอด

เข่ารอวนัตายเหมือนหลวงตาทั่วๆไปท่ีเราเห็นๆน่ี เราไม่อยู่

เด็ดขาด เออ้ วา่อยา่งนัน้ในใจ เสรจ็แลว้ ท่านก็ดีนะ เสรจ็แลว้ก็

ต่ืนเชา้ขึน้มา ก็มากราบลา ท่านก็สอนตอ่เสรมิ ก่อนออก

อนญุาตออกเดินทาง ไปลาครูบาอาจารย ์ก็เป็นอนัวา่ทกุท่าน

ไม่ไดข้ดัขอ้ง ยินยอมใหไ้ปประพฤติปฏิบติั จงึไดห้นีไปปฏิบติั 

หนีไปปฏิบติั เรง่ปฏิบติั  

พอไปเรง่ปฏิบติัอีก โอโ้ห เรง่ ไม่ใช่เลน่ๆเหมือนกนันะ สาม

เดือนไม่เคยเอาหลงัแตะพืน้เลย บกุจรงิๆ จนกระทั่งไขข้ึน้นั่นน่ะ 

ทนไม่ไหว เอนบา้ง อยู่ตัง้แตเ่ดือน ๑๑ ออกพรรษาแลว้ในเดือน 

๑๑ แรมนะ ออกพรรษาแลว้ไม่มีกฐิน เผ่นเลย ไปอยู่จนกระทั่ง

เดือน ๘ ไขป่้ามนัขึน้แรง กลบัมาอยู่กบัอาจารยสี์ลา อิสสโร  

โอ ๋มาเป็นไขส้ลบ ๑๕ ชั่วโมงกวา่ เน่ียท่ีมนัจะประจกัษจ์รงิๆ 

อาตมาไปอยูส่วรรคสิ์บชั่วโมงกวา่ สลบโอย้ สนกุ ตอนสลบน่ี
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สนกุ แตต่วัเองไม่รูว้า่ตวัเองตายหรอก มนัไม่รูย้งัไงนะ มนัไม่รู ้

เพราะวา่มนัเป็นอย่างนี ้

ในระหวา่งความทกุขเวทนากาํลงับีบคัน้เราอยู่นัน้ มนั

กระวนกระวายท่ีสดุ ไม่รูจ้ะเอาใจไปไวต้รงไหน ทัง้ๆท่ีเราก็มี

สมาธิอยู ่แตม่นัวางไม่ลงเลย ทกุขเวทนามนับงัคบัเรา วา่งัน้ก็

แลว้กนั จนกระทั่ง เอ๊ เอายงัไงดีนอ้ ประคองทอ้งมากท่ีสดุ ทาํไม

ถึงประคองทอ้งมาก ทอ้งของเรามนัเหมือนเอาหินกอ้นหนกัๆมา

ทบั ยบุลงๆ หายใจออก ไมอ่อก ไสม้นัหมนุตวั อดัขึน้มา อดั

ขึน้มาคอหอย โอโ้ห ความเจบ็ปวดไม่มีอะไรเทียบเลย  

พอซกัเด๋ียว มนัสะอกึ สะอกึกึก้ สะดดุอึก้ ตวัเองรูส้กึวา่ไอ้

ความเวทนามนัหลดุพลวัะ พอมนัหลดุพลวัะลงไป มนัก็หมดนะ

สิ ไม่มีทกุข ์เอ๊ะ น่ีเราหายไดย้งัไงวะ ลกุขึน้มานั่ง มาคิดวา่ เออ 

เนาะ สะอกึทีเดียวมนัหลน่ไดไ้งวะ เอ๊ หายไดย้งัไง ก็เราน่ีอะไร

ไม่เขา้เลย แปดวนัแปดคืน อะไรเขา้ไม่ไดเ้ลย อะไรเขา้ไปก็

อาเจียนลกูเดียว มนัเขา้ไม่ไดซ้กัอย่าง และอีบทจะหายมนัก็หาย

ไม่มีเหตมีุผลเลย สะอกึทีเดียวหาย  
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ก็เลยคิดวา่ เออ้ ไปเย่ียมเณรหนอ่ยวะ ก็เลยลกุ ลกุไป ไป

เย่ียมเณร เณรไปบาํเพ็ญมาดว้ยกนั ป่วย เณรนัน้ก็นอนแบบ

ภาวนา ขึน้ไปดแูลว้ ก็ไปยืนมองเณร ทีนีต้ามประสาท่ีอาตมาก็

เรยีนมานิดๆหน่อยๆ ไอห้มอน่ีก็เพราะเป็นหมอเถ่ือนไดนิ้ดๆ เรา

ก็เป็นหมอประจาํวดัรกัษาพระตามประสา สมยันัน้ไม่คอ่ยจะมี

หมอน้่นหนะ ทีนีก็้เหน็สามเณรหายใจยาวปกติธรรมดาก็หลบัดี

แลว้ ก็กม้ลงไปจะไปแตะดคูางซะหน่อยนะ มนัเย็นดีหรอืยงั แต่

วา่ถา้ไปแตะน่ีถา้เณรตกใจต่ืนขึน้มาหละ เกิดความไมส่บายจะ

เป็นไง ก็เลยยืนขึน้มา ยืนคิด เอ๊ะ ไม่เอาดีกวา่  

คิดไปคิดมาตามประสาของคนสนใจ ก็อยากจะแตะดชีูพจร 

วา่มนัเตน้จงัหวะดีมัย้ อาการเป็นยงัไง เรว็ชา้ยงัไง ไอต้าม

ประสาคนท่ีมีความรูนิ้ดหนอ่ย มนัก็อยากจะเอาบา้ง กม้ลงไป 

เอ๊ะไอน่ี้ การจบัเฉยๆไม่รู ้ตอ้งกดนิดนงึ ถา้กดนิดนงึ ถา้เณร

ตกใจจะทาํยงัไง อยา่ดีกวา่นะ เลยยืน พอยืนขึน้มาเสรจ็ เอา

อย่างนีดี้กวา่ กลบัดีกวา่ เสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้เด๋ียวพรุง่นีเ้ราไม่

ไปบิณฑบาตหรอก เราจะมาจดัอาหารถวายเณรแลว้ตัง้แต่
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พรุง่นีเ้ป็นตน้ไป จะเป็นหมอประจาํเณรนีอ้ย่างดี จะพยาบาลให้

เณรนีห้าย เพราะเณรนีไ้ปทรมานมาดว้ยกนั  

เท่านีแ้หละ กลบัดีกวา่ พอกาํลงัจะกลบัปุ๊ บ เกิดความรูส้กึ 

เอ๊ะ ผิดปกติซะแลว้ คือเวลานีเ้ป็นเวลาวิกาล ตอนอาการจะ

สะอกึอยู่ในระหวา่งอาจารยท์่านไหวพ้ระ ในระหวา่งอาจารย์

ไหวพ้ระสมยันัน้ก็อยู่ประมาณเกือบทุ่มนงึ ประมาณเกือบทุ่มนงึ

ท่านไหวพ้ระใช่มัย้ ตอนนัน้ยงัไดย้ินอยู่เสียงไหวพ้ระ อนันีม้นั

เป็นตอนคํ่า แลว้ทาํไมเรามองสามเณรน่ีปกติทกุอยา่ง เห็นเน่ีย

เหมือนแสงอยา่งเนีย้ เป็นสลวัอย่างเนีย้ แตม่นัชดัเจนเหมือนเรา

มองเหน็อยา่งนี ้มนัเป็นไดย้งัไง เพราะกฏิุมนัก็ปิด ไฟก็ไมมี่ มนั

เป็นไดย้งัไง แคเ่นีย้เป็นเหตท่ีุทาํใหเ้ราตกใจ รบีกลบักฏิุดว่น  

พอกลบักฏิุเสรจ็ปุ๊ บ อาตมาก็สนัดานไม่ดี คือมีหมาตวันงึ

มนันอนอยู ่แลว้หมาตวันีเ้ป็นเครื่องมือ คืออาตมาสรา้งอาํนาจ

สว่นนีข้ึน้มา ก็เหมือนนกัจิตวิทยาสรา้งอาํนาจขึน้มาเพ่ือสะกด

คน เราก็สรา้งอาํนาจสว่นนีข้ึน้มาเพ่ือบงัคบัจิตเรา แตแ่ลว้ก็

ทดลองกบัหมาท่ีนีเ้สมอวา่ นอนลง ลกุ เดินไป กลบัมา ซา้ยขวา 
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จนกระทั่งดีแลว้ เราเอาอาํนาจอนันีม้าบงัคบัประสบการณ์

ประจาํวนั  

เคา้ชมเรา มนัจะเบิกบานรบั อนันีโ้ลกธรรม แตข่องเราก็วาง

ไป พอเคา้ดา่เรา มนัชกัวบูวาบเขา้มาซะแลว้ โลกธรรมมนัครอบ

หวัเราอยู่ สตัวม์นษุยท์ัง้หลายอยูใ่ตอ้าํนาจโลกธรรม เหมือนไก่ท่ี

ถกูสุม่ครอบ มนัก็เวียนอยู่แคใ่นสุม่ เพราะฉะนัน้จะไปไหนก็

ไม่ได ้เหมือนคนโลกธรรมครอบ ก็ไม่มีวนัท่ีจะพน้จากโลกไปได ้

หมายความวา่เป็นโลกตุตรจิตไปไม่ได ้ก็เป็นวา่มีเกิดร ํ่าไป อะไร

อย่างนี ้เราก็วา่มนั พอวา่ปุ๊ บมนัหยดุ เราอาศยัอาํนาจนีค้อยจี้

มนั คอยวา่มนั อยู่ตลอดเวลา  

ทีนีห้มาตวันีม้นัทาํใหเ้ราไดก้าํลงัสว่นนีม้ากเหลือเกิน ก็เลย

เดินเขา้ไปหาหมาตวันีอี้ก ไอส้นัดานเสียของคน พอเดินเขา้ไป

หาหมาตวันี ้หมาตวันีว้ิ่งหนีเลย อนันีเ้ราสนันิษฐานอีกอนัหนึ่ง

นะ อนันีแ้ปลก อาตมายงัคิดอยู่ทกุวนันี ้พอเดินเขา้ไป หมาตวันี ้

มนัวิ่งเขา้ไปถงึใตถ้นุกฏิุ อาตมาตามเขา้ไปอีก ตามเขา้ไปอีก วิ่ง
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รอดไปทางโนน้ หางจกุตดู แตก็่ไม่เห่า คิดวา่ เออ้ เอานา่ เด๋ียว

เดินๆไปมนัจะวิ่งตาม วา่อยา่งนัน้ เดินเขา้ไป มนัก็ไมว่ิ่งตาม  

เวยีนไปจนกระทั่งถึงศาลาใหญ่ มีประต ูอาตมาไปจบัประตู

ฟัง ทา่นอาจารยก์าํลงัสรรเสรญิอยู่วา่คณุสมชายน่ีเธอใหเ้ราได้

เขา้ใจธรรมะปฏิบติัดี เราชอบไปสนทนากบัเธอ เป็นเวลาหลาย

สปัดาหม์าแลว้ เขา้ใจดี ทา่นผูนี้มี้ความพยายามสงู ผมวา่ถา้เคา้

ไม่ตายก่อน เคา้ตอ้งไดข้องดี นอกจากตายก่อน แตเ่ช่ือวา่ตอ้ง

ตายก่อน เพราะเคา้พยายามเหลือเกิน ไมเ่ป็นอนัหลบัอนันอน 

วา่อยา่งนัน้ หรอืตายไปแลว้ก็ไม่รู ้วา่ไปนั่นซะอีก หรอืตายแลว้ก็

ไม่รูห้วะ เธอบอกวา่อยา่ใหใ้ครไปใกลน้ะ เอานํา้ใสก่า เธอหา้ม

เด็ดขาด ผีเทวดาหา้มเขา้ ถา้มีกล่ินเหมน็ เธอสั่งวา่ใหฝั้ง ไม่ตอ้ง

เผา ดซิู เธอไมต่อ้งการอยากใหเ้ป็นภาระของพระสงฆ ์หา้มสง่

จดหมายไปท่ีบา้นเด็ดขาด วา่อยา่งนัน้ ตัง้แตเ่ธอบวชมายงัไม่

เคยสง่จดหมายไปท่ีบา้นเลย เธอวา่อย่างนัน้ วา่อยา่งนัน้  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 24 
 

พอดีนกึได ้โอ ้น่ี เราไปแอบฟังพระคยุกนั ไม่ไดอ้ยู่ในหตัถ

บาสน่ี มนัเป็นอาบติัน่ีหวา่ ตกใจ ถอยหลงัเปิดหนีเลยทีนี ้หนี

จนกระทั่งไปถงึกฏิุ  

พอไปถึงเห็นตวัเองนอนอา้ปากตาเหลือก เอ๊ะ อะไรกนันะ 

ท่ีน่ีนะ ก็มาดตูวัเอง มาจบัด ูมาดทูกุอย่าง คือเราก็คือคนนั่นเอง 

มนัก็เรยีบรอ้ยทกุอยา่ง อนันัน้มนัอะไร มองก็คือเรา อะไรกนัแน่

นะ เน่ียสาเหตวุุน่วายอยู่พกัใหญ่นะ เพราะไม่รูว้า่ตวัเองตาย นกึ

วา่สะอกึแลว้มนัหายไป ก็ลกุไปเลย ไม่ไดส้นันิษฐานอะไรมาก ก็

เลยไม่รูว้า่ตวัเองตาย น่ีมนัเป็นอย่างนัน้  

ผลท่ีสดุ คิดไปคิดมา มีคนเขา้มาสองคน แตว่า่เขา้ใจวา่คน

สองคนชดุสีขาว เขา้มาถึงเสรจ็ชวน  

“ไป ไปๆ เด๋ียวจะพาไปบา้น”  

“ไปบา้นไหน” ก็ซกัด ูบอกวา่ “ไปไม่ไดห้รอก ลองใหเ้รา

เขา้ใจอนันีสิ้วา่ ไอท่ี้นอนอยูน่ี่ก็เรา ไอน่ี้ก็เรา มนัเป็นไปไดย้งัไง 

ใหเ้ราเขา้ใจ”  

“ไม่เขา้ใจหรอก ถา้ไปกบัผมถึงจะสิน้สงสยั”  
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“แน่นะ”  

“แน่สิ แน่” ไปเลย  

ปรากฏวา่เหาะไป ไปเขา้ดาวเพชรนะ ตามความเขา้ใจนะ 

แตจ่รงิเท็จยงัไงไม่ทราบ เขา้ไปในดาวเพชร ตามความเขา้ใจ 

เพราะมองไปทางดา้นตะวนัออกมีดาวเพชรน่ีกาํลงัขึน้มา ถาม

วา่จะไปไหน ก็ชีปุ้๊ บ ก็เหาะตามล่ิวๆๆเขา้ไปเลย  

พอเขา้ไปถึงปุ๊ บก็เหมือนบา้นเรา แตต่น้ไมเ้คา้สงู ก่ิงเคา้ก็

ยาว แลว้ก็มองขึน้ไปน่ีเหลืองเหมือนไฟนีออน เคา้ถึงบอกวา่ขึน้

ไปบนสวรรคท์อ้งฟ้าสีทอง ก่ิงไมใ้บไมม้นัสีทอง ไม่ใชท่อ้งฟ้าสี

ทอง สงูงาม แลว้ก็ขา้งลา่งน่ีความสนันิษฐานนกึวา่หญา้แหว้หม ู

เหมือนหญา้แหว้หม ูคลมุไมเ่ห็นดินเลย แลว้เหยียบก็เหยียบ

หญา้แหว้หมนูุม่ไปเลย  

ตลอดไปถึงเหน็บา้นตวัเอง บา้นตวัเองคือหลงัแรกของเทพ

เจา้ ถา้เป็นมนษุยคื์อขอทานนั่นเอง ขอทาน ผลท่ีสดุเสรจ็แลว้ก็

ไปเอาหละสิทีนี ้อา้ว น่ีบา้นฉนัใครสรา้ง ทาํไมฉนัไม่รู ้บอกวา่
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ท่านรูห้รอืเปลา่น่ีโลกทพิย ์ของเป็นเอง เกิดมาเพราะอานิสงส์

แห่งความดี  

พดูแคนี่ร้ะลกึไดว้า่ เอ๊ะ ตายแลว้มัง้น่ีหวา่ “เราตายใช่มัย้” 

บอกวา่ใช ่โอโ้ถ ถา้ตายอยา่งนีฉ้นักลวัทาํไมวะ  ไม่นา่กลวัน่ีนา 

ฉนัไม่รูน่ี้ จงึอย่างเคา้วา่ถา้ไปจะสิน้สงสยั เคา้อธิบายยงัไงก็ไม่

สิน้สงสยั ถา้ไปถึงจะสิน้ จรงิๆ สิน้สงสยั เออ้ น่ีตายเนาะ  

พอเริม่มาตายเกิดเสียใจแลว้ทีนี ้เริม่เสียใจสงูขึน้แลว้ เสียใจ

สงูขึน้ เพราะมองถึงความเป็นอยู่ของเราแย่ ถา้เรารูอ้ย่างนีน้ะ 

เราตอ้งทาํความดี แตแ่ลว้ทาํไมนะ ตอนท่ีไปเรยีนเคา้ก็หลอกเรา

วา่ตายแลว้สญูซะอีก โห แย่ ผลท่ีสดุเคา้ก็พาเราไปเท่ียวในโลก

ทิพย ์ยิ่งท่ีไปเห็นเคา้มีอานิสงสม์ากๆ มีส่ิงประดบับารมีมาก ยิ่ง

ทาํใหอ้าตมารอ้งไหล้กูเดียว รอ้งไหต้ลอดเลย จงึจะตอ้งหวน

กลบัมาถงึบา้นตวัเอง ตัง้ใจอธิษฐานวา่ ขอใหเ้ทพเจา้เหลา่เนีย้ 

เช่ือขา้พเจา้เถอะ ถา้ขา้พเจา้กลบัไดน้ะ จะสรา้งความดีใหญ่

ท่ีสดุ เสรจ็แลว้พอมาถงึบา้นตวัเอง อาตมาหนัหนา้กลบัน่ี อยา่ง
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พวกท่านทัง้หลาย หวัสลอนอย่างเนีย้ เต็มไปหมดอย่างเนีย้ 

อาตมาก็ประนมมือวา่  

“ถา้ขา้พเจา้มีบญุบารมีเหมือนหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระนั่น

แลว้ ขอใหเ้ทพเจา้เหลา่นีเ้ช่ือขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้ไม่มีบญุบารมี

ซึง่จะสรา้งความดีได ้อย่างท่านปรารภไว ้ท่ีนีอ้าจจะเป็นศนูย์

วิปัสสนากรรมฐาน สถานท่ีอาตมาจะไปอยูเ่น่ีย ทา่นปรารภ

อย่างนัน้ ถา้มนัเป็นจรงิไดส้ามารถท่ีจะทาํประโยชนใ์หก้บัพระ

ศาสนาได ้เทพเจา้เหลา่นีใ้หเ้ช่ือขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้ไมมี่

บญุญาธิการท่ีจะทาํไดน้ัน้ ก็ขอใหเ้ทพเจา้เหลา่นีอ้ย่ายอมก็แลว้

กนั”  

อธิษฐานเสรจ็ก็ยกมือขึน้บอกวา่ “ทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้เกิด

มาชาตินี ้เกิดในพาเหียรลทัธิ เกิดในลทัธินอกพทุธศาสนา 

ขา้พเจา้เสียใจมาก เพราะฉะนัน้ขอใหข้า้พเจา้กลบัไปแกต้วัอีก

ซกัครัง้เถิด” แคนี่แ้หละยกมือพรอ้มกนัพรบึ “สาธุ” แหม ขนลกุ

ซา่เลยทีเดียว ดีใจ  
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เสรจ็ โอ ้เคา้สอนเราดีเหลือเกิน สอนใหด้ท่ีูดวงดาวทัง้หมด

เน่ีย ดวงดาวทัง้หมดแสนโกฏิดวง เวลาเนีย้เรานบัไดแ้คส่ิบหม่ืน

เป็นแสน สิบแสนเป็นลา้น อนันีโ้กฏินะ สิบลา้นน่ีก็เป็นโกฏิ 

เพราะฉะนัน้แสนโกฏิดวงทัง้หมด แยกออกเป็นสองประเภท 

ประเภทหนึ่งจะมีแสงกะพรบิๆ พรบิๆๆ เคา้ชีใ้หด้ ูน่ีดวงนี ้อนันีก็้

โลกพระอาทติย ์มีหนา้ท่ีใหแ้สงสวา่งและความอบอุน่กบัโลกอ่ืน

เท่านัน้ แตมี่โลกอีกโลกหนึง่ เคา้ก็ชีใ้หด้น่ีู แสงน่ีเหมือนเราอยู่ใน

โลกมนษุยม์องถึงโลกพระจนัทร ์มีแสงนี ้อนันัน้เป็นอีกประเภท

นงึ พวกนีมี้วญิญาณของสตัวแ์ละสตัวอ์ยู่ เชน่ดจุในโลกมนษุยท่ี์

เรามาเม่ือกี๊ ก็คือดาวดวงนี ้เคา้ก็ชีด้าวดวงนี ้ผมจะสง่ท่านไปนี ้

ดใูหดี้ๆคือดวงนี ้ 

ทัง้หมดน่ี อนันีเ้ม่ือเราตายแลว้เราจะเวียนวา่ยในดวงดาว

เน่ีย ไปตามกาํลงัของกรรม จนกวา่จะเวียนมาสูด่าวมนษุยโ์ลก

ได ้โอกาสมาเจอพระพทุธเจา้หรอืมาเจอศาสนาของ

พระพทุธเจา้นัน้ยากท่ีสดุ งมเข็มในมหาสมทุร มีความหมายกวา่ 

อนันีย้ากท่ีสดุ เรามาเจอแลว้ ใหร้บีพยายาม  
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โอโ้ห ดีใจเหลือเกิน ผลท่ีสดุก็ด่ิง เคา้ก็พามา ก็ด่ิง เหาะมา 

พอเหาะมาเน่ีย มามองโลกมนษุยน์ะ พอมาถงึปุ๊ บนะ ทางดา้น

ถึงขวามือ เป็นจดุใหญ่ๆ จดุเลก็ๆ ทางท่ีดา้นซา้ยมือน่ีเหมือนรูป

แผนท่ีประเทศไทย หวัโตๆแลว้ก็เรยีวลงมามนัดว้นสดุขาด ตรง

กลางน่ีขาวโพลน ไม่เหมือนเรามองโลกพระจนัทร ์พลั๊วะ เขา้ไป

ก็ถึงพอดีเลย  

พอถึงก็เขา้ไปกฏิุ ไปถึงก็ตวัเองก็อา้ปากอยูอ่ยา่งเดิม ผล

ท่ีสดุเคา้สอนเราอยู่พกันงึก็หลบัตา พอหลบัตาปุ๊ บก็เขา้รา่งพอดี 

พอเขา้รา่งพอดี เสรจ็ก็ยงัแข็งเดอ่ยู่ จนกระทั่งท่ีหลงัมือมนัพบัได ้

ก็มาลบูตา ตากระพรบิได ้มองอะไรเหน็ก็มาบีบปาก หบุได ้ลกุ

ได ้แตข่าน่ียงัแข็ง ถอยหลงัตุบ้ๆๆ ถอยหลงัออกไปตากแดด ของ

อาตมาอยูท่ี่ กฏิุ เป็นกฏิุท่ีตัง้ศพ ศาลาหลงัเลก็ๆหลงัหนึ่งเท่านัน้ 

ออกไปหาแดดก็ดี พอซกัพกัหนึ่งพอความรอ้นไดดี้ก็งอขา

ได ้ กลบัมาใสก่บัขา้วเดินไปศาลา ฉนัจงัหนัเสรจ็เท่ียงพอดี 

ตัง้แตเ่วลาประมาณทุม่นงึ อาตมาสลบ หมายความวา่ฉนั

จงัหนัแลว้ก็ไมไ่ดน้อนอะไรเลย เท่ียงพอดี ก็กินอย่างนอ้ยก็
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ประมาณ ๑๕ถึง ๑๖ ชั่วโมง ท่ีสลบไป อนัเนีย้อาตมาเสียใจมาก 

ท่ีอาตมาไปเหน็วา่ตวัเองมีอานิสงสน์อ้ยท่ีสดุคือ ขอทาน ถา้จะ

เทียบถึงมนษุย ์ขอทาน จงึไดเ้สียใจมากเพราะวา่คนเคา้หลอก

วา่ตายแลว้สญู ทาํใหเ้ราน่ีทาํอะไรไม่เต็มท่ี ทกุอยา่งอาตมาจาํ

ได ้อาตมาสรา้งโบสถ ์อาตมาคนขยนั สรา้งโบสถ ์สรา้งกฏิุไว้

มาก ก็ไปทวงเคา้วา่ ฉนัทาํอนันัน้ๆ เคา้บอกวา่ “สกัแตว่า่ทาํ” 

แหม เข็ดจรงิอนันี ้ตอ่นีไ้ปจะไม่เอานะ “สกัแตว่า่ทาํ”  

แตม่นัก็มีเป็นบางโอกาสอยูน่ะ เด๋ียวคนนัน้ไปขอเรี่ยไร

ผา้ป่า ขอเรี่ยไรกฐิน แหม ไอม้นัทาํโดยเสียไม่ได ้ทาํแบบนอ้มลง 

ไม่รูจ้ะนอ้มลงยงัไง มนัไม่มีอะไรจะใหเ้รานอ้มลงไปไดก็้ทาํไป

เสียไม่ไดด้ว้ยสงัคม มนัก็ยงัมี แตถ่า้โอกาสท่ีเราจะทาํจรงิๆแลว้

เราก็มุ่งท่ีจะตอ้งเป็นจดุท่ีเราแน่ใจ ก็ไปทาํท่ีนัน้ อย่างนีเ้ป็นตน้  

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเรานะเตรยีมตวัเตรยีมใจนะ จะไป

เสียใจรอ้งไหอ้ย่างอาตมานะ ถา้พวกเรามวัคิดวา่ตายแลว้มา

เกิดจรงิหรอื เกิดไดจ้รงิหรอื อะไรเป็นเครื่องพิสจูน ์อยา่นะ อย่า

ไปคิดนะ ถา้คิดละก็ เด๋ียวจะเสียเวลา ใหร้บีทาํความดี  
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เวลานีอ้าตมาเน่ียมรณานสุติขึน้สมองแลว้ ทาํไมเป็นงัน้ 

เวลานีข้องอาตมาน่ีมนัยืมวนัอยู่ นกัโทษประหารชีวิต ๑๕ วนั 

รอวนัฆา่ เคา้ยงัมีชว่งนัน้เคา้จะวางใจได ้อาตมาไม่มีเลย เพราะ

เวลานีไ้ม่แนใ่จวา่วนัไหน เพราะตอนหลงันีปี้ พ.ศ. ๒๕๑๓ เคา้

มาตามอาตมาแลว้ ไดเ้วลาแลว้ แตโ่ชคดีเหลือเกิน อาตมาเช่า

รถมาหา้คนั มีเงินสมยันัน้ ๔๕,๐๐๐ ก็มากแลว้ เส่ือจนัทบรู 

๑๒๐ ผืน ยงัมีเงาะทเุรยีนไปถวายหลวงพอ่ศร ีผลท่ีสดุอาตมาก็

จบัจดุได ้พวกนีก้ลวับาป บอกคาํเดียว บาป เพราะเวลานี ้

อาตมาเตรยีมแลว้บญุ จะไปถวายทา่นหลวงพอ่ศร ีถา้อาตมา

ตายใครจะเอาไปหละ ถา้เสียกองบญุ บาปนะ  

หนา้ถอดสีเลย ก็เลยบอกวา่น่ี สมเด็จพระสงัฆราชวางศิลา

ฤกษไ์วแ้ลว้ โบสถห์ลงันีน้ะ โบสถห์ลงันีเ้สรจ็เม่ือไรใหม้านะ ฉนั

ไม่มีขอ้แมใ้ดๆทัง้สิน้ แตถ่า้โบสถห์ลงันีย้งัไม่เสรจ็ อย่ามานะ ฉนั

ไม่ไปนะ เคา้ก็ไม่ไดร้บัเราเลย แตว่า่หนัหลงัแลว้ก็หนีไปเลย อนั

นีสิ้มนัเสียใจท่ีสดุ  
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ปากก็บอกวา่ เออ น่า ทาํใหเ้สรจ็ซะนะ เด๋ียวผมจะกลบัมา 

เออ อย่างนีน้ะ เราก็จะตอ้งทาํ ทาํก็ทาํยงัไงใช่มัย้ ไม่ใหม้นัเสรจ็

ก็ได ้มนษุยเ์ราน่ีมนัมีมายาน่ีวะ เออ้ มนัมีมายา ไม่เหมือนเทพ

เจา้น่ี เราจะทาํซกัไวม้มุนงึ เหลือไวอี้กมมุนงึ หรอือาจจะทาํไอน่ี้

ใหเ้สรจ็ เหลือไอล้กูกรงมั่ง กาํแพงแกว้ มั่ง วา่มนัไปตามเรื่อง 

อา้งมนัดะ จนอายมุนัเต็มที มนังํ่าแลว้ก็ชา่งมนัทีนี ้ใหเ้สรจ็แลว้ก็

ตายๆไป ใช่มัย้  

แตที่นีเ้คา้ไมว่า่กบัเรา เคา้ก็หนัเลย หนัหลงัก็เผ่น ดว้ยความ

เสียใจวา่ “บาปนะ” หนา้ถอดสีเลย พดูสง่ทา้ยวา่วางศิลาฤกษ์

แลว้นะ โบสถน์ัน้นะ โบสถไ์ม่เสรจ็ฉนัไม่ไปนะ โบสถเ์สรจ็เม่ือไร 

มานะ เคา้ก็ไมไ่ดเ้ออไดอ้ออะไรกบัเรา เคา้ก็เสียใจกบัคาํวา่บาป 

ไปเลย  

อนันีแ้หละมาคิดวา่ อาตมานีม้นัยิ่งกวา่นกัโทษรอประหาร

ชีวิตซะแลว้ เทวบตุรเทวดาจะเอาอะไรมาใหอ้าตมาซกัมากมาย

แคไ่หนก็ตามเวลานี ้รสชาติท่ีเคยออกไปมีความสขุเพลิดเพลิน

กบัส่ิงท่ีไดท่ี้เป็น อยา่งท่ีเป็นอยู่สมยัก่อน หมดซะแลว้ หมดซะ
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แลว้ คาํวา่ตายมนัตดัหมดเลย ตาย เราตอ้งตายจากส่ิงเหลา่นี ้

ตายคาํเดียว ไอค้วามรูส้กึท่ีจะวูว่ามออกไปรบัใหม้นัเกิดความ

เพลิดเพลินนั่น มนัถกูอีโตใ้หญ่มาตดั คาํวา่ตายคาํเดียว มนัขึน้

ไปเลย ส่ิงท่ีวิ่งออกไปมีความสขุก็หดพลวัะๆเขา้มา มนัเป็นอย่าง

นีต้ลอดเป็นอาจิณเลย  

เพราะฉะนัน้จงึวา่เวลานีอ้าตมายิ่งกวา่นกัโทษรอประหาร

ชีวิต วา่อยา่งนัน้ อนันีบ้อกเลา่เกา้สิบสูก่นัฟัง อย่าประมาท พวก

เราตัง้ใจ เวลานีเ้คา้ดา่อาตมาวา่บา้บญุ ชา่งมั๊น ช่างมนั สูม้นัถงึ

ท่ีสดุ เอาเถอะ ใครจะวา่ไงไม่ฟังหละ ขอใหอ้าตมาไดท้าํความดี 

เพราะวา่ไดป้ฏิญาณจากเทพเจา้มาแลว้วา่จะสูใ้หถ้ึงท่ีสดุ ไม่

ถอยเด็ดขาด บญุท่ีไหนจะบกุเขา้ บาปท่ีไหนจะวิ่งหนี อนันี ้

ปฏิญาณมาแลว้ เพราะฉะนัน้พวกเราก็ขอใหเ้ป็นอย่างอาจารยก็์

แลว้กนั เอาหละ ทีนีก็้จบแลว้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/JJRMXXvwwOI  

 

https://youtu.be/JJRMXXvwwOI

