


กรรมฐานเสือ่ม มนัเสือ่มออกจากตรงไหน 

มนักเ็สือ่มจากการไม่เดินจงกรม ไม่ภาวนา

นั่นละ มันไม่ใช่เสื่อมมาแต่ฟ้าแต่แถนเด้ 

มนัเสือ่มออกจากหวัใจนัน่ มแีต่แล่นตามแต่

ของภายนอก จนลืมการเดนิจงกรมภาวนา





ฐานะของพวกเรา
พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

เทศน์อบรมพระ ณ วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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จากนั้นมานีก้็ ๓๐ ปแีล้ว 
พระกรรมฐานทุกวันนี้
มันต่างจากเก่าปานใด

เรือ่งพุทธาภิเษกก็ไม่ได้มีในสมัยหลวงปู่มั่น 
ไม่มีใครท�า

แกะหูแกะตาพระพุทธรูปก็ไม่ได้มี
เรือ่งจะสั่งญาติสั่งโยมมาประชุมกันในวัด

เพ่ือจะจกกระเป๋าเขา
ก็ไม่ได้มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่น 

เพ่ินไม่พาท�า
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ส�าหรับหน้าที่ของพวกเรา

ให้รู้จักประมาณเจ้าของ 

พวกเราในเรื่องลาภเรื่องยศนี้ เราจะไปเอาหลวงปู่ขาวมา

เทียบมันก็ไม่ถูก เราจะไปเอาหลวงปู่มหามาเทียบมันก็ไม่ถูก  

ท่านเป็นยังไงเรากจ็ะเป็นอย่างนัน้มนักไ็ม่ถูก ฐานะของพวกเรานัน้ 

มีคนมาท�าด้วยขนาดนี้มันก็เป็นบุญล้นเกล้าล้นกระหม่อมแล้ว  

สมฐานะของพวกเราแล้ว 

เราจะไปท�าตัวเหมือนหลวงปู่มหา เหมือนหลวงปู่อ่อน 

หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาว 

มันก็ไม่ถูก 

นั่นเรียกว่าไม่รู้จักประมาณตัว ว่าอย่างนี้โลด 

ส�าหรับพวกเรานี้มีคนมากินมาทานด้วยเล็กๆ น้อยๆ เท่านี้ 

ก็สมฐานะของพวกเราแล้ว ให้พากันตั้งใจปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นั่น 

อย่าได้ไปวุ่นกับมัน ว่าเราอด พวกเราก็ไม่เห็นว่ามีใครได้ตาบ 

ผ้าห่มไปบิณฑบาตสักคน ก็มีแต่ผ้าใหม่เอี่ยมๆ ทั้งนั้นใครก็ดี  

ว่าขาดแคลนน�า้ พวกเรากไ็ม่เหน็ว่ามใีครได้เย่ียวกนิอย่างกบสกัคน  

กย็งัพอมนี�า้ให้กนิอยู ่ว่าอดกฏุวิหิาร กไ็ม่เหน็ว่ามใีครได้อยูต่ากฝน 

สกัคน กพ็อจะมทีีอ่ยูอ่ยู ่ส่วนท่ีมนัไม่สมประสงค์น้ันกเ็ป็นเพราะ

ความมักใหญ่ใฝ่สูงของพวกเราเองเฉยๆ ว่าอย่างนี้โลด 



 6 | ฐ า น ะ ข อ ง พ ว ก เ ร า

“ไปบิณฑบาตได้แต่ข้าวเปล่า 

ก็เรียกว่าลาภเหลือเฟือ 

พอจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้อยู่ดอก” 

ว่าอย่างนัน้ทีท่่านว่าไว้ในอนศุาสน์น่ะ ได้ผ้าเปลอืกไม้ (โขมะ) 

ก็ดี กัปปาสิกะ (ผ้าฝ้าย) โกเสยยะ ผ้าไหมผ้าแพรก็ดี กัมพละ  

ผ้าทีท่�าด้วยขนสตัว์กด็ ีสาณะ ผ้าป่านกด็ ีภงัคะ ผ้าท้ัง ๕ อย่างมา 

ทอเจือกันอย่างละเล็กละน้อยก็ดี ก็เรียกว่า อติเรกลาโภ มีลาภ

สมควรแล้วพอจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้อยู่หรอก ในอนุศาสน์น่ะ 

ปิณฺฑิยาโลปโภชน� ทรงอนุญาตให้ไปบิณฑบาตได้ แต่ไม่รู้ว่า 

เขาจะให้หรือไม่ให้ ก็เรียกว่าลาภเหลือเฟือแล้วพอจะปฏิบัติเพื่อ

พ้นทุกข์ได้อยู่ดอก

ส่วนพวกเรานี้ หากว่าไม่มีคนขับรถจิ๊ป ปื้ดๆ มา ไม่มีโยม

ใส่รองเท้าส้นสูงหิ้วหม้อเขียวพร้อมพูด “เจ้าค่ะๆ” มาอย่างนี้ก็จะ 

ปฏิบัติไม่พอจะพ้นทุกข์เสียแล้ว มันเป็นอย่างนี้นะทุกวันนี้ ถือว่า

อากาศไม่ค่อยดีแล้ว “อากาศไม่ดีเท่าไหร่เว้ย ย้ายไปหาที่ใหม ่

ก่อนหรอก” มักหาข้อมาอ้างเดี๋ยวนี่

กรรมฐานเสื่อม มันเสื่อมออกจากตรงไหน 

มันก็เสื่อมจากการไม่เดินจงกรม ไม่ภาวนานั่นละ 

มันไม่ใช่เสื่อมมาแต่ฟ้าแต่แถนเด้ 

มันเสื่อมออกจากหัวใจนั่น 
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มีแต่แล่นตามแต่ของภายนอก

จนลืมการเดินจงกรมภาวนา 

อย่างการนอนนี่ก็ผองเอาๆ ตื่นมื้อเช้าจึงค่อยสีหูสีตาไป

บิณฑบาตเลย จะลุกไหว้พระเที่ยงคืนก็ไม่ลุก จะลุกเดินจงกรม 

เที่ยงคืนก็ไม่ลุก นอนผองเอาๆ จนถึงเช้าเลย 

ฮ่วย ไม่เป็นไป จิตใจน่ะ เดี๋ยวหน่อยหนึ่งก็ไปตู่ว่ามรรคผล

นิพพานไม่มีแล้วเท่านั้นละ 

ตอนกลางวันก็นอนหนึ่งนอนสองเหมือนตัวหม่อนนี่  

นอนหนึ่งยังไง นอนหนึ่งก็นี่แหละ นอนหลังฉันจังหันแล้วนี่ แล้ว  

นอนสองยังไง นอนสองกรู้็สกึตวัแล้วกน็อนซ�า้อกี บ่าย ๓ มาแล้ว 

ก็สีหูสตีาแล้วก็ถามหา “มะขามป้อมอยูไ่หนฮ ึสมออยูไ่หนฮ”ึ เท่านัน้ 

สีหูสีตาแล้วออกมา ไปไม่รอดอย่างนั้น ไม่เป็นไป จิตใจเป็นหมัน 

อย่างนัน้ ไม่รกัทางจงกรมภาวนา จติใจปรงุแต่งแต่ของภายนอกนูน้ 

มากกว่า มันก็ไม่ได้ 

“วันนี้กูขาดทุนตอนกลางวัน ตอนกลางคืนกูก็จะเบิกคืน

ถอยหลัง” ก็ให้คิดบ้างอย่างนี้ “ถ้าหากว่ากูอยู่ทางโลก กูเพียร

เท่ากบักเูป็นพระตอนน้ี กูก็มไีม่พอกินเหมอืนกนันัน่แหละ กอูย่า 

ว่ากูหนักเลย” ให้คิดอย่างนี้ “มีไม่พอกินพอใช้เหมือนกันนั่นล่ะ 

กูต้องขยันกว่านี้” 
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นีอ่ะไรยงัไม่ถงึ ๔ ทุม่ กเ็รยีกหาพ่อแล้ว (เสยีงกรน) เทีย่งคนื 

ก็ยังไม่ลุกนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ถ้าวันไหนหลับแต่หัวค�่าถึงเวลา

เทีย่งคืนหรอืค่อนคนืกใ็ห้ลกุขึน้แหน่ ลกุล้างหน้าล้างตาเดนิจงกรม 

ภาวนาพิจารณาธรรมะธัมโมของตัวเองแหน่ ตื่นตอนเช้าแล้ว

ค่อยท�าท่าเป็นพระอรหันต์ไปบิณฑบาตเอาเลย มันก็เต็มทีเกิน

อย่างนั้น

อยู่กับหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่มหา 

เพิ่นไม่พาสวดมนต์อวดเสียงให้ญาติให้โยมได้ยินหรอก

ปฏิปทาของเพิ่นน่ะ 

ตรีะฆงัประกาศลงสวดมนต์อวดเสยีงหลอกกนิข้าวต้มขนม

เขาอย่างน้ีไม่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่มหาหรอก  

ต่ืนข้ึนมาตอนต ี๓ หรือต ี๔ แล้วตรีะฆงัไปสวดมนต์เพือ่จะให้คน 

ได้ยินแหน่ เพื่อจะได้กินแจ่วเขาอย่างนี้ ไม่ได้มีในปฏิปทาของ 

หลวงปู่มั่น หลวงปู่มหาหรอก 

“มันเป็นเรื่องของพระนักเรียน 

ถ้าเขาไม่ท�าอย่างนั้น เขาก็ไม่มีเรื่องปฏิบัติ 

ส่วนพระกรรมฐานเราไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปท�าอย่างนั้น 

เพราะเวลาน้อย 

ใครชอบสวดมากก็สวดเงียบๆ เอาของใครของมัน 

ใครได้แต่นะโม ก็สวดแต่นะโมนั่น 
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ใครได้อิติปิโส ก็สวดแต่อิติปิโสนั่น 

ใครว่าได้แค่พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม ก็เอาเท่านั้น 

แต่ให้หนักในการภาวนา” หลวงปู่มั่น หลวงปู่มหา เพิ่นว่า

อย่างนี้ 

วนัทีเ่พิน่จะพาสวดรวมกันนัน้ กว็นัลงอโุบสถ วนัเข้าพรรษา 

เพราะจะได้อธิษฐานเข้าพรรษาซึง่หน้ากัน กบัวนัมาฆะฯ วนัวสิาขะฯ  

เท่านัน้ เหลอืนอกนัน้กส็วดใครสวดมนัละ ไม่ใช่เรือ่งจะไปสวดมนต์ 

อวดเสียงหรอก

อยูก่บัหลวงปูม่ัน่น่ะ ฉนิทฺ โสต� ปรกกฺมฺม หลังปาฏิโมกข์น่ะ  

เพิน่กไ็ม่พาสวด ในยุคบ้านหนองผอืน่ะ ยุคอืน่ไม่รบัรอง พาสวดแต่ 

บทโอวาทปาฏิโมกข์:

อุทฺทิฏฺ� โข เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมา- 

สมฺพุทเธน, โอวาทปาฏิโมกฺข� ตีหิ คาถาหิ,

ขนฺตี ปรม� ตโป ตีติกฺขา,

นิพฺพาน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธา,

ฯลฯ

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ    ปนฺตญฺจ สยนาสน�, 

อธิจิตฺเต จ อาโยโค    เอต� พุทฺธาน สาสนนฺติ.

แล้วก็หยุด ฉินฺท โสต�ฯ ก็ไม่ได้พาสวด ภาสิตมิท�ฯ ก็ไม่ได้ 

พาสวด
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แต่หลวงปู่มหาพาสวดยุคบ้านห้วยทราย หลวงปู่มหาเพิ่น 

พาลงอุโบสถแต่เช้า เพราะมันไม่มีวัดอื่นมาร่วมด้วย วัดของ 

หลวงปูก่งแก้วเพิน่กล็งเฉพาะวดัเพิน่ ได้อรณุแล้วเพ่ินกใ็ห้สวดเลย  

พอสวดปาฏิโมกข์จบก็ได้เวลาไปบิณฑบาตพอดี เปลี่ยนวาระ 

กันสวด อาจารย์สมเป็นคนแรก แล้วมาอาจารย์สิงห์ทอง แล้วมา

หาเรา แล้วก็ปลัดเพ็ง วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ ท่านเพียรยังสวด

ไม่ทันได้ 

เราไปได้ปาฏโิมกข์อยูนู่น้ อยูภ่เูกต็ พงังา นูน้ หลวงปูเ่ทสก์ 

ไล่ให้เราหัดท่อง คนแรกคืออาจารย์โสม บ้านนาสีดา คนที่สอง 

คือเรา คนที่สามคือท่านอรุณ วนไปวนมา มหา...สวดไม่ได้หรอก

ปาฏโิมกข์น่ะ เป็นมหาตายเฉยๆ แล้วมาอยูท่ี่นีเ่ราไปสวดเป็นหลัก

อยู่ ๔ ปีที่วัดบ้านเหล่า หลวงปู่มหาบุญมีกับท่านอาจารย์ค�าไล่ 

ให้เราสวด ท่านอาจารย์ค�ามาอยู่ที่ภูค้อปีหนึ่ง

ก็มีแต่พวกเราเท่านี้แหละพี่น้องเอ๋ย 

น�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ไม่รู้จะว่าอย่างไรละ 

อยู่ใกล้กัน หนักก็เอาเบาก็สู้

ตามก�าลังสติปัญญาของใครของมัน 

พวกเราก็พอจะเป็นไปอยู่ดอกในเรื่องปัจจัย ๔ 

ใครอยู่ตรงไหนก็พอจะมีให้ได้ใช้สอยอยู่ 

ไม่ใช่อยู่ในขั้นอดอยาก 
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ก็เหลือแค่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติตามก�าลังของใครของมัน 

เท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นละ อย่างอื่นมันไม่มีเรื่องอะไรท่ีพอจะ

ท�าให้ขดัข้องเท่าไหร่นะเดีย๋วนี ้นอกเสยีจากว่าเราจะมกัใหญ่ใฝ่สูง

เองเท่านั้น หากพวกเรามักใหญ่ใฝ่สูงอย่างนิทานอึ่งอ่างน่ะ ก็ไม่รู้

จะว่าอย่างไรแล้ว เบ่งท้องมากเกิน ท้องก็แตกตายเท่านั้นแล้ว

ฐานะของพวกเรามนักพ็อจะปฏบิตัใิห้เป็นไปได้อยู ่กฏุวิหิาร

ก็มีพอได้อยู่ทุกท่านทุกคน น�้าก็มีพอได้ใช้ทุกท่านทุกคน แล้ว 

พวกเราก็ไม่ได้จัดการจัดงานขึ้นในวัดในวาเพ่ือจะหาเงินสิบเงิน

ห้าอะไร มันก็พอจะเป็นไปอยู่ดอก สิ่งที่จะเอาไปด้วยได้ก็คือการ

ภาวนานี้ละ ส่วนอย่างอื่นที่เราท�า มันก็พอจะเอาด้วยได้อยู่ในสิ่ง

ที่ไม่นอกเหนือจากธรรมวินัย 

ส�าหรับฐานะของพวกเรานั้น

มีญาติโยมมาเกี่ยวข้องด้วยขนาดนี้ก็เอาละ 

เพราะสมฐานะกับพวกเราแล้ว 

ถ้าเขาปฏิบัติกับพวกเราดีกว่านี้ไปอีก

มันก็ไม่สมกับฐานะพวกเราเหมือนกันนั่นแหละ

และเขาก็ไม่ยอมท�าเหมือนกันนั่นแหละ 

ว่าอย่างนี้โลด 

พอได้กนิพอได้ขีใ้ส่ถานกเ็อาละพีน้่องเอ๋ย ใครเคยภาวนาอะไร 

ก็ให้ภาวนาอันนั้นละ หากว่าเราเป็นผู้หนักในด้านธรรมะแล้ว 
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ปัจจยั ๔ มนัค่อยเป็นมาเองดอก ถ้าเราหามนัเกนิไป มนักไ็ม่ค่อย

จะมมีานะทนีี ้ไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะไปหา ไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะแสวงนะสิง่เหล่านี้  

หากแสวงหาเกินไป มันก็ไม่ค่อยมีมาซ�้าเดี๋ยวนี้ 

ถ้าเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร

แล้วมันค่อยเป็นมาเองดอก 

เพียงพอที่เราจะกินจะใช้

พอได้อยู่สืบวันไปอยู่ดอก

เห็นว่าท่านมีรถ เราก็อยากมี เห็นท่านมีเรือ เราก็อยากมี  

เห็นท่านสร้างโรงพยาบาล เราก็อยากสร้างอย่างท่าน อย่างนั้น 

ขาหวิดดินตาย (ล้มไม่เป็นท่า) เท่านั้นแหละ 

อนันัน้มนัเป็นเรือ่งของท่าน ทีท่่านท�ากท็�าสมฐานะของท่าน 

หากท่านไม่ท�ามนักไ็ม่ถกูเพราะมนัได้มาโดยเป็นธรรม ท่านท�าสม

กับฐานะของท่าน พวกเราถ้าอยากเป็นอย่างนั้นก็ขาหวิดดินตาย  

เท่านั้น 

เห็นหลวงปู่แหวนสร้างโรงพยาบาลเท่านั้นชั้นเท่านั้นตึก  

เห็นหลวงปูม่หาสร้าง เรากอ็ยากจะสร้าง “กผููห้นึง่ พ่ออศีรผีูห้นึง่  

คือกันละ” อย่างนั้นก็ตายโลด ขาหวิดดินตายโลดอย่างนั้น

กรรมฐานทัง้หลายมนัรวมกนัอยูห่มดแล้ว ทีม่นัไม่ยอมรวม 

กแ็ต่จติของเรานีแ่หละ ความตายมนักร็วมลงเป็นหนึง่แล้ว จะตาย 
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ตั้งหม่ืนต้ังแสนตั้งล้านตั้งโกฎิติ่วสลิวติ๋วเป็นนิ้วช้างสามปีเยี่ยว 

ไม่ออกกต็าม มนักร็วมลงเป็นตายอนัเดยีวเท่านัน้ เสมอกนัอย่าง

หน้ากลองชัย ความแก่ก็เหมือนกัน สัพพะแก่ ก็รวมลงมาเป็น

หนึ่งแก่ในปัจจุบันเท่านั้นละ 

คุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ทกุๆ พระองค์ทีล่่วงไปแล้ว 

ก็ดี ที่จะมาในอนาคตข้างหน้าก็ดี ก็รวมมาเป็นเอกคุณในปัจจุบัน 

นี้ละ จะมากมายเท่าใดก็มารวมลงเป็นหนึ่งเท่านั้น ความไม่มั่น 

ไม่เที่ยงทั่วไตรโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน มันก็มารวม 

ลงเป็นหนึง่ในปัจจบัุนเท่านัน้ละ ความเป่ือยความเน่ากเ็หมอืนกนั 

ร่างกระดกูกเ็หมอืนกนั มนัจะมต้ัีงหมืน่ร่างล้านร่างโกฏร่ิางกต็าม 

มนักร็วมมาเป็นหนึง่กระดกูตามสมมตุนิัน่ล่ะ ธาตดุนิกเ็หมอืนกนั

มนัจะมเีท่าไรกต็าม มนักม็ารวมเป็นหนึง่ในปัจจุบนั คอื เอกปฐวธีาต ุ

เท่านั้น ว่าอย่างนี้โลด

สังขารทั้งหลายมันจะมีเท่าใดก็ตาม 

มันก็มารวมในปัจจุบัน เป็นเอกสังขารเท่านั้นละ 

เกิดขึ้นแปรปรวนแล้วแตกสลายไป 

มันจะเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วแตกสลายไปตั้งหมื่นตั้งแสน 

ต้ังล้านต้ังโกฎิติ่วสลิวติ๋วเป็นนิ้วช้างสามปีเยี่ยวไม่ออกอย่างที่ว่า

มาแล้วก็ตาม มันก็มารวมอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั่นล่ะ ถ้าเรา 

ไม่พิจารณาอย่างนี ้เรากจ็ะเกดิความสงสยัขึน้ อนจิจัง ทกุขงั อนตัตา  
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ก็เหมือนกัน มรรคผลนิพพานก็เหมือนกัน ต่างก็มารวมเป็นหนึ่ง

เท่านั้นละ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็รวมเป็นหนึ่งในปัจจุบันเท่านั้นละ 

จะเป็นศีลชั้นไหนก็ตาม เป็นศีลของพระโสดาบัน 

สมาธิของพระโสดาบัน ปัญญาของพระโสดาบัน 

ก็มารวมเป็นหนึ่งในปัจจุบันเหมือนกัน 

ชั้นพระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์

ก็เหมือนกัน ถ้าไม่รวมลงเป็นหนึ่งแล้วไม่ได้ ไม่ใช่ 

อย่างนั้นภาวนาเรียงแบบ (ยึดต�ารา) 

ไม่สิ้นความสงสัย

ข้อวัตรภายนอกอย่างใดที่มันเกิดมีมา อย่าได้ไปเกี่ยงกัน 

ใครจะปรุงจะแต่งขึ้นก็ตาม ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธ-

ศาสนาน่ะ ที่มันไม่เป็นเสี้ยนเป็นหนามน่ะ ให้พากันท�าช่วยกัน 

อย่ากลวัว่าจะเสยีเปรยีบกนั นีเ้รือ่งหนึง่ นีบ่างคนเหน็ว่าผูน้้อยเป็น

คนแต่งขึน้ เหน็ผูน้้อยริเริม่ขึน้ แต่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เราเป็น 

ผู้ใหญ่เลยไม่อยากยอมท�าตามเขา อย่างนี้มันก็ไม่ถูก ถ้ามัน 

เป็นประโยชน์ เราก็ช่วยเขาท�าด้วยโลด อย่างหนึ่งผู้ใหญ่เป็นคน

รเิริม่ข้ึน เราเห็นว่ามนัเป็นประโยชน์ ไม่ได้กระทบกระเทอืนอะไร 

ก็ให้เรารีบช่วยท�าเลย เป็นการเอาหูเอาตาเป็นพระวินัย 

กงิกฺรณเียส ุทกขฺตา ความขยนัเอาใจใส่ในกจิธรุะของเพ่ือน

ภิกษุสามเณร 
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ธมฺมกามตา เป็นผู้ใคร่ในธรรมที่ชอบ 

วิริย เพียรเพื่อจะละความชั่ว ประพฤติความดี 

สนฺตุฏฺ ี มีความสันโดษยินดีในผ้านุ่งผ้าห่ม ท่ีนั่งท่ีนอน 

และยารักษาโรคที่มีมาตามมีตามได้ 

สติ ระลึกจ�าการที่ท�าและค�าที่พูดแม้ล่วงไปนานแล้วได้

ปญฺญา รอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงอย่างไร

กถาวัตถุ คือ ถ้อยค�าที่ควรพูด ๑๐ อย่าง 

อปฺปิจฺฉกถา คือถ้อยค�าที่ชักน�าให้มีความปรารถนาน้อย 

สนตฺุฏฺกิถา ถ้อยค�าท่ีชกัน�าให้ยินดีในสันโดษในปัจจัยตาม

มีตามได้ 

ปวิเวกฺกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้ยินดีในความสงัดกายสงัดใจ 

อสงฺสคฺคกถา ถ้อยค�าท่ีชักน�าให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 

หมายความว่าให้รู้จักหลบไปเดินจงกรมรู้จักภาวนา ไม่ใช่รู้จักแต่

คยุกันสงุสงิๆ กอกยาเกีย้วง่อน รูจ้กัหลบรูจั้กหลีก รูจั้กเดินจงกรม

รูจ้กัภาวนา รูจ้กัการรูจ้กังาน รูจ้กัเวลา เดีย๋วนีน้�า้สะดวกแล้ว จะอาบ 

อยู่กุฏิของใครของมันก็ได้ ไม่จ�าเป็นจะสุงสิงกันอยู่แห่งเดียว

การงานทีม่นัเกดิขึน้จะเป็นงานหนกักต้็องช่วยกนั อย่าพากนั 

มองดูเฉยๆ มนักเ็ป็นประโยชน์แก่สงัคมของพวกเรานัน่ละ รบีท�า 

ให้มันเสร็จ ช่วยเหลืออะไรได้ เราก็ช่วยในสิ่งที่ไม่นอกเหนือจาก

ธรรมวนิยั จะเป็นไรไป ถึงจะเป็นงานของใครกด็ ีช่วยกนัคนละไม้ 
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คนละมอื งานมนักเ็สรจ็หรอก ให้มนัเป็นทีเ่บาใจของครูบาอาจารย์

อย่างนั้นสิ มันจึงจะถูก

เรือ่งบางเรือ่งทีส่งฆ์ไม่เหน็พร้อมด้วย แต่เป็นความประสงค์

ของครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเถระในหมู่นั้นไม่ใช่ว่าท่าน 

จะต้องฟังสงฆ์ในทกุๆ เร่ืองนะ เช่นว่าหากตอนไหนหมูส่งฆ์ไม่เป็น 

ธรรมล่ะ ท่านก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันนั่นล่ะ จะว่าอย่างไรละ 

สงฆ์ในสังคมนั้นๆ รับรองตัวเองได้หมดแล้วหรือยังว่าเป็น 

ธรรมทกุอย่างเหนอืครบูาอาจารย์ สงฆ์รบัรองได้แล้วหรอืยงั ถ้าสงฆ์ 

รบัรองได้แล้ว ครบูาอาจารย์ท่านกย็นิดที�าตามทกุๆ อย่าง ว่าอย่างนี้ 

โลด ทีน้ีเรือ่งไหนทีท่่านเหน็ควร แต่สงฆ์ทัง้หลายไม่เหน็ด้วย แต่เรือ่ง 

ท่ีท่านเห็นควรนัน้ มนัไม่ได้นอกเหนอืจากธรรมวนิยั สงฆ์กจ็�าต้อง

ปฏิบัติตามความเห็นของครูบาอาจารย์นั้น ก็เถระประสงค์นั่นไง 

มีอยู่ จะว่าอย่างไรอีก 

“ภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ 

เคารพภิกษุนั้น เชื่อฟังถ้อยค�าของท่าน” 

ในอปรหิานยิธรรม ก็มอียู่นัน่ไง เช่น เรือ่งนีส้งฆ์พร้อมเพรยีง 

ไม่เห็นด้วย แต่พระเถระท่านเห็นว่าควรท�า ถ้าเรื่องไหนที่ท�าตาม 

พระเถระแล้วเป็นเร่ืองท่ีผิดธรรมผิดวนิยั เร่ืองน้ันกไ็ม่ควรท�าตาม  

เรื่องไหนที่ไม่ผิดธรรมผิดวินัย แต่เป็นเพราะทิฏฐิมานะของ 
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พวกเราเองนั้น เร่ืองนั้นมันก็ต้องท�าตามความประสงค์ของ 

พระเถระนั้น ก็เถระประสงค์นั่นไงมันมีอยู่ 

เรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของหมู่จะรู้จักนะ 

ไม่ใช่ว่าทุกๆ เรื่อง

สงฆ์ต้องเห็นพร้อมหมดเสียก่อน

แล้วพระเถระจึงต้องปฏิบัติตามนั้น 

เพราะท่านก็มีสิทธิ์พิจารณาในทุกๆ เรื่องอยู่เหมือนกัน 

สิ่งที่ไม่นอกเหนือจากธรรมวินัยทุกอย่าง 

ท่านสามารถบอกกล่าวได้อยู่ 

พวกที่ขอนิสัยกับท่าน 

ถ้ามีใครฝืนก็เป็นอาบัติทุกกฎ 

อย่างเราบอกให้ขยายศาลาออกอีกอย่างนี้ หมู่ก็ไม่ค่อยจะ

เห็นดีด้วย แต่พอท�าเสร็จแล้วก็ไม่อดแต่ของที่เอามาเก็บเด้ นั่น

มันผิดธรรมวินัยตรงไหน เราบอกให้ต่อตรงนี้ออกไปอีกแหละ  

หมู่ก็ไม่อยากจะเห็นดีด้วยเท่าไหร่นัก ถึงไม่เห็นดีด้วยก็จ�าเป็น

ต้องได้ท�าตามเพราะความประสงค์ของผมมี พอท�าเสร็จแล้วก็ใช้

เก็บของสงฆ์เด้ล่ะ 

ยกตัวอย่างดอกที่ว ่า ก็เพราะท่านมองเห็นว่ามันเป็น 

ประโยชน์ ท่านถึงได้ให้ท�าน่ะ เราก็ไม่ใช่ผีบ้าว่ะ อย่างตอนอยู่กับ

หลวงปู่มั่นน่ะ พวกผมท�าถานถวายท่านถึง ๔ ถานนู้น
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การบวชไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 

“บักนี้เป็นคนขี้คร้าน เอามันไปบวชซะ” 

โอ้ย หยุดๆ อย่ามาพูดอย่างนี้ 

ใครว่าคนขี้คร้านจะมาบวชได้ 

ต้องตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระเจ้าสวดมนต์

พวกสิ่งของท่ีน�าเอามาใช้แล้วก็ตาม อันไหนที่มันน่าจะ 

เสียหาย อย่างถ้าเห็นพวกแก้วน�้าหรืออะไรๆ ที่วางไว้ตรงที่น่าจะ

ตกแตกอย่างนี้ มันก็ต้องเก็บให้ดีหน่อย ในพระวินัยก็บอกไว้อยู่  

พระวินัยสอนไว้หมดแหละพวกเหล่านี้ 

อั้งโล่ก็ตาม ถ้าวันไหนฝนท�าท่าว่าจะตกแล้วก็ต้องช่วยกัน

จดัเกบ็ พวกจอบพวกเสยีมกเ็หมอืนกนั ใช้เสรจ็แล้วต้องล้างก่อน

จึงค่อยเอามาเก็บ อยู่กับหลวงปู่มั่น หลวงปู่มหา ต้องล้างก่อนนะ

ของพวกนี้ไม่ล้างไม่ได้ เสียมก็เหมือนกันต้องล้าง ยังมีดินติดอยู่

อย่างนี้ไม่ได้ เพิ่นถามว่า “ใครท�าๆ” เลยละ แล้วต้องเก็บให้เป็นที่  

เวลาจะใช้ต้องให้รูว่้าสิง่นีอ้ยูท่ีน่ัน่ทีน่ี ่ถงัตกัน�า้กเ็หมอืนกนั ถงัทีเ่ป็น 

สงักะสไีม่ใช่เป็นสิง่ท่ีจะเอาไปตกัน�า้แช่ไว้คนืหนึง่ สองคนื หลวงปูม่ัน่  

หลวงปูม่หา ดุให้เลย ตัง้ถงัตกัน�า้ทิง้ไว้บนพืน้ดนิก็ไม่ได้ ต้องหาไม้ 

หาอะไรมารองไว้ 

“ใช้ไม่เป็นก็อย่าใช้ 

ของสงฆ์ย่ิงต้องเคารพมากกว่าของตวัเอง” เพิน่ว่าอย่างนี้ 
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เรือ่งเหล่านีแ้หละส�าคญั เชอืกกเ็หมอืนกนั ถ้าวนัไหนซักผ้า 

ซักแพรแล้วตากแห้งแล้วกท็ิง้ไว้อย่างนัน้แล้ว หาคนจะกูเ้กบ็กไ็ม่มี 

มันก็ไม่ถูกอย่างนี้ เพราะไม่เคยศึกษามา ถ้าตากเสร็จแล้วทุกผู้ 

ทุกคนแล้ว เชอืกต้องกูเ้กบ็ให้เรียบร้อย เชอืกตากผ้าทีไ่ม่ต้องกูเ้กบ็ 

นั้นคือเชือกลวดที่ไม่เป็นสนิม 

เรื่องเหล่านี้ได้ศึกษาหมดนะ

อยู่กับหลวงปู่มั่น หลวงปู่มหาน่ะ 

อย่างตากผ้าเอาไว้อย่างนี ้พอถึงเวลาจะเกบ็ผ้า เราจะมาดงึ 

รวบมาเลยอย่างนีไ้ม่ได้ เวลาจะพลกิผ้ากต้็องจับเขย่าๆ ค่อยๆ ดงึ 

มาอย่างนี้จึงค่อยพลิก เราจะไปดึงรวบมาเลยทีเดียวไม่ได้ มันถูก 

อย่างท่ีท่านสอนหมด เพราะท่านเอาตามพระวินัยมาบอกสอน 

บางคนนีด้งึลากมาเลย ผ้ามนัก็ขาดนะส ิการดงึผ้ากระชากมาเลย 

ทีเดียวอย่างนี้ ท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎ ท่านให้เอามือจับสลัด

ค่อยๆ แล้วค่อยดึงมาอย่างนี้ (หลวงปู่ท�าให้ดู) เวลาพลิกผ้าก็

เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะดึงกระชากมาเลย ได้เรียนใหม่หมดแหละ

เรื่องเหล่านี้ 

ถงัเกบ็น�า้ปล่อยให้ยุงเข้าไปไข่ใส่กไ็ม่ได้ ท่านกดุ็ให้ ฝาปิดถงั

ถ้าไม่มกีใ็ห้จดัท�า อย่าปล่อยให้ยงุเข้าไปไข่ใส่ ถ้ายงุไข่ใส่แล้วหาที่

จะเทน�า้ก็ไม่ม ีถ้าฝนไม่ตกกห็าทีเ่ทน�า้กไ็ม่ม ีน�า้มตีวัสัตว์ ห้ามเอา

ไปรดหญ้าและดิน นั่นไงเป็นอาบัติปาจิตตีย์ น�้ามีตัวสัตว์ บริโภค
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น�้านั้นเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถังน�้าต้องปิดฝาให้ดี ถังน�้าล้างเท้า 

กเ็หมอืนกนั ถงัน�า้ทีใ่ช้ตามกฏุกิเ็หมอืนกนั ต้องมฝีาปิดให้เรยีบร้อย 

อย่าให้ยุงเข้าไปไข่ใส่ได้ ถ้ายุงมันไข่ใส่แล้ว ต้องเอาไปเทตรงที่ 

ทีม่นี�า้ขงัอยู ่อย่าเทใส่ดนิหรือหญ้า น�า้มตีวัสตัว์เอาเทลงใส่ดินหรอื

หญ้าเป็นอาบัติปาจิตตีย์ มันมีอยู่ในพระวินัย 

ขอนยุงขอนยางมันก็ไม่เข้าตาแล้ว 

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แหละ

ที่มันเข้าหูเข้าตาเราแล้วท�าให้มองไม่เห็นทาง 

ขอนยุงขอนยางคืออะไร ก็ปาราชิกกับสังฆาทิเสส

สมมติุว่าเรามลีาภมยีศ ไปทางไหนกเ็หยยีบแต่กองเงนิกองค�า  

ตืน่ขึน้มากม็แีต่คนมาแห่แหน เอาเสลีย่งค�านูน่มาแห่แหน ไปทางไหน 

ก็มีคนพนมมือนบไหว้จนมือเป็นหงอน แต่กิเลสของเราน่ะไม่ยุบ 

ลงเสียเลย แล้วเราจะได้อะไร ให้คิดอย่างน้ีสิ ถ้ากิเลสของเรา 

ไม่ยอมถอยออก ถ้าเรายงัเพลดิเพลนิอยูใ่นวฏัสงสารอยู ่ไปทางไหน 

กเ็หยยีบแต่กองเงนิกองค�า รถเขากเ็อามาให้ ๑๐ คัน ๒๐ คัน ๑๐๐ คัน  

ไม่อดไม่อยาก แต่กิเลสของเรายังไม่ลดยังไม่ถอยยังไม่อิดหนา 

ระอาใจในวัฏสงสาร มีแต่ติดกับติด มีแต่เพลินกับเพลิน มีแต่ 

สนักระโดดเข้าใส่ แล้วเราจะได้อหิยงั กไ็ด้แต่เปรตนัน่แล้ว ตายแล้ว 

ก็เป็นเปรตอยูแ่ถวนัน้แหละ ว่ามนัอย่างนีโ้ลด ไม่ใช่สนัโดษ แต่เป็น 

สันกระโดดเข้าใส่ ปากกัดมือคาบ แล้วเราจะได้อิหยังล่ะ 
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มีคนมานับหน้าถือตา 

มื้อหนึ่งๆ สิหัวมาเฝ้าเก้าหัวมาโฮม 

กองเงินกองค�าเต็มแผ่นดินแผ่นฟ้า 

แต่ความเห็นภัยในวัฏสงสารของเราไม่มี 

มีแต่เพลินใส่อยู่แล้วเราจะได้อิหยัง 

กไ็ด้แต่กเิลสนัน่แล้ว มแีต่กเิลสกบักเิลสนัน่แหละบวกกนั 

มีแต่เปรตกับเปรตบวกกัน 

วิชาเปรตบวกกัน วิชาท่องเที่ยวในวัฏสงสาร

มันก็ผูกบวกเข้าอีก ว่ามันอย่างนี้โลด

พวกเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า ปัจจัย ๔ น่ะ มีไว้ส�าหรับเพื่อ

ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์เฉยๆ เท่านั้นนะ 

ปัจจัย ๔ เมื่อมีครบบริบูรณ์แล้ว แต่ก็ยังจะได้ประพฤติ

ปฏิบัติอีกอักโขอยู่ ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์จากกิเลสเลยทันที

ที่ไหน มีปัจจัย ๔ ครบบริบูรณ์แล้วจะพ้นจากกิเลสทันทีเลย

อย่างนี้มันไม่ใช่เด้ 

จวีรกบ็รบิรูณ์แล้ว เสนาสนะกบ็รบิรูณ์แล้ว เภสัชก็บรบูิรณ์แล้ว  

บิณฑบาตก็บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ ก็ใช่ว่ามันจะพ้นจากกิเลสเลย  

ถ้าเราไม่ภาวนา ถ้าเรายังไม่เห็นภัยในวัฏสงสารแล้วมันไม่พ้นนะ  

ถ้าอย่างนัน้เศรษฐีเขากเ็ป็นพระอรหนัต์กนัหมดแล้ว เขายิง่มเียอะ

กว่าพวกเราอีก
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ให้รักเวลาเสียดายเวลา 

ให้ถือว่าพญาเพชฌฆาตน่ะ 

พญามัจจุราชนุ่งผ้าแดงถือดาบเลื่อมพาบๆ 

เล็งดาบลงที่คอเราแล้ว 

ไม่รู้ว่าเขาจะบั่นคอเราตอนไหน 

ให้คิดอย่างนี้

การพิจารณาความตายก็ได้ก�าลังอยู่ พิจารณาพร้อมกับ 

ลมหายใจเข้าออกกด็ ีพร้อมกบัก้าวบาทเดนิกด็ ีพร้อมกบักวาดตาด 

ก็ดี ก็ได้ก�าลังจิตก�าลังใจ ท�าให้ไม่นอนใจในวัฏสงสาร ถ้าเราเห็น 

ความตายพร้อมกับลมหายใจเข้าออกแล้ว ท�าไมมันถึงยังจะ

นอนใจอยู่ได้มนุษย์นี่ มันไม่นอนแล้ว ก็เพราะมันไม่เห็นนั่นซิ  

มันถึงได้นอนใจ มันจึงได้ลืมตนลืมใจลืมธรรม มันจึงท�าให้จิตใจ

เป็นหมัน ก็เพราะมันไม่เห็นน่ะสิ ถ้ามันเห็นอย่างไม่มีกลางวัน

กลางคืนแล้ว มันจะนอนใจได้หรือ 

จะกรรมฐานใดๆ กต็าม จะเป็นกองทกุขังกเ็หมอืนกนั จะเป็น 

กองอนจิจงักเ็หมอืนกนั จะเป็นกองเป่ือยเน่ากเ็หมอืนกนั เช่นเหน็ว่า 

เปื่อยเน่าไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างนี้แล้ว มันจะไว้ใจอะไรใน 

วัฏสงสารอันนี้ มันก็จะติดอะไรพอที่จะแกะไม่ออก ถ้ามันเห็นว่า 

โลกน้ีเต็มไปด้วยร่างกระดกู ไปทีไ่หนกเ็หยยีบแต่ร่างกระดกูทัง้เก่า 

ทั้งใหม่ ถ้ามันเห็นอย่างนี้ไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างนี้มันเห็น 
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ติดหูติดตาติดใจเห็นติดสัญญาอยู่ อสุภสัญญาน่ะ กิเลสมันก็จะ 

รวมพลมาจากไหนอีกนกัหนาแท้ มนักไ็ม่มาแล้ว เหน็คณุพระพทุธ  

พระธรรม พระสงฆ์ ที่ได้สั่งสอนไม่ให้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสาร

เพราะมนัเป็นทกุข์อย่างนีอ้ย่างไม่มกีลางวนักลางคนือย่างนี ้มนัก ็

จะติดอะไรพอที่แกะไม่ออก มันก็ยังมีน�้าพอที่จะล้างออกได้อยู่ 

น่ันล่ะ ไม่ใช่ว่ามนัจะตดิจนแกะไม่ออก ไม่ใช่ว่ามนัจะถอนไม่ออกเลย  

เพราะตะปูยังมีสภาพดีอยู่ ยังไม่ทันขึ้นสนิม มันถอนได้อยู่ จะมี 

อายุยืนเป็นหมื่นปีก็ตาม แต่ก็ต้องตายด้วยกันชาติละครั้งเท่านั้น 

แต่จติใจไม่ให้ยอมตายออกจากศีลจากธรรมจากมรรคผลนพิพาน 

ให้สมัครเข้าคิวนี้ 

คิวมาเกิดในวัฏสงสารนี่มันเข้ามามากต่อมากแล้ว 

จะมาเข้าตอนไหนมันก็เข้าได้ 

ให้สมัครเข้าคิวในการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนใน

ปัจจุบันชาตินู้น 

ถ้าว่า “ในอนาคตข้างหน้าโน้นเทอญๆ” อย่างนี้

ก็ให้ทราบเสียว่าบารมีของเรานั้นยังอ่อนอยู่มาก 

ยังใช้ไม่ได้ 

ถ้าเรายังไม่เลื่อมใสในทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาติ

ปัจจุบันเสียแล้ว 

ก็ให้ทราบเถิดว่า เรานี่ยังหนาอยู่ ยังหยาบอยู่ 

อย่าไปปล่อยให้มันหยาบ 
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ให้พากันเร่งเข้า เคร่ืองทดสอบมนัมอียูอ่ย่างนี ้จะท�าอะไรก็

ล้วนแต่มเีครือ่งทดสอบหมดนัน่แหละ เขาปรงุแกงเขากย็งัต้องชิม 

ดวู่าจางหรอืเคม็ การปฏบิติัของเราก็ให้ชมิด ูไม่อยากมาเป็นพ่อค้า

ร่างกระดูกอกี ไม่อยากมาเป็นพ่อค้าทกุข์อกี ไม่อยากมาเป็นพ่อค้า 

หนังอกี หนังท่ีหุม้อยู่โดยรอบนีไ้ม่อยากมาหลงหนงัอกี ไม่อยากมา 

หลงร่างกระดกูอกี ไม่อยากมาหลงตบัไตไส้พงุอกี ไม่อยากมาหลง 

กินหลงขี้ ไม่อยากมาหลงเกิด ไม่อยากมาหลงแก่ ไม่อยากมา 

หลงเจบ็ ไม่อยากมาหลงตายอกี เพราะแพ้ให้ความหลงมาหลายภพ 

หลายชาติแล้ว

จะต่อสู้กับความหลง ด้วยพระมหาสติ พระมหาปัญญา

ด้วยข้อวัตรปฏิบัติ

จะไม่ยอมหมอบอยู่หน้าเดียว ไม่ยอมหลงอยู่หน้าเดียว 

ไม่ยอมนอนใจอยู่หน้าเดียว เพราะได้เห็นแล้ว 

เห็นกองทุกข์ในวัฏสงสารเต็มอกแล้ว 

ไม่ให้ใครมาโกหกได้อีก

ไม่อยากยอม ไม่ยอม สมัครต่อสู้กับสงครามกับความหลง

สงครามโลภ สงครามโกรธ สงครามหลง มีอยู่เท่าใดจะต่อสู้มัน  

อยู่ในเมอืงจติเมืองใจนี ้มเีท่าไรก็จะสู ้จะเอาทหารสติ ทหารปัญญา 

ทหารศีล ทหารสมาธิ ทหารปัญญา เข้าบุกรบกันอยู่ในใจนี้แหละ

ชนะก็ชนะกันอยู่ในน้ีแหละ แพ้ก็แพ้กันอยู่ในเมืองใจนี้แหละ  
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แว่นส่องทางก็ส่องอยู่ในเมืองใจนี้แหละ ธรรมเป็นคู่แข่งขันก็

แข่งขันกันอยู่ในเมืองใจนี้แหละ เมืองโลภเมืองโกรธเมืองหลงมา

ตัง้อยูใ่นใจนี ้เรากจ็ะเอาเมอืงศลี เมอืงสมาธ ิเมอืงปัญญา มาตัง้ลง 

ในใจนี้เหมือนกัน มันจอง เราก็จะจองเหมือนกัน จะจองเป็นแต่

มันหรือ

สมรภูมิก็คือจิตใจนี่แหละ

สมรภูมิภายนอกก็คือเสนาสนะป่าที่เงียบสงัดตามที่จะ

แสวงหาได้ตามก�าลัง 

สมรภูมิภายในก็คือจิตใจนี่แหละ 

ต่อสู้กันอยู่ในที่นี้แหละ รบกันกับความหลงอยู่นี่แหละ

ทะเลหลงก็อยู่นี่แหละ ข้ามก็ข้ามที่นี่แหละ 

ทะเลโลภทะเลโกรธทะเลหลงอยูต่รงนีแ้หละ จะข้ามกข้็าม 

กันในนี้แหละ 

เรอืกเ็อาอยูใ่นนีแ้หละ แพกเ็อาทีน่ี ่ยาโอสถกเ็อาท่ีนี ่ไฟโลภ

ไฟโกรธไฟหลงไหม้เมอืงใจ กจ็ะเอาน�า้ทีเ่มืองใจนีแ่หละมาดบั ไม่ได้

ไปดับท่ีอืน่นะเดีย๋วนี ้พระเจ้าแผ่นดนิเรากไ็ด้เป็นแล้ว กม็แีต่ดนิอยู่

ในร่างกายนีธ้าตดุนิ เจ้าแผ่นน�า้กม็แีต่น�า้เลอืดน�า้หนองอยูข้่างในนี้  

เจ้าแผ่นไฟก็มีแต่ธาตุไฟอยู่ในนี้ เจ้าแผ่นลมก็มีแต่ลมอยู่ในนี้  

ได้เป็นมาหมดแล้ว ไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะได้เป็นยิ่งกว่าตน ไม่ว่า 

เจ้าแผ่นดนิ เจ้าแผ่นฟ้า เจ้าแผ่นลม หายใจเข้าออกกเ็ป็นเจ้าแผ่นลม 
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เหมือนกัน ตดออกดากก็เป็นเจ้าแผ่นลมเหมือนกัน เจ้าแผ่นฟ้า

ก็แหงนมองดูท้องฟ้าทุกวันอยู่นั่นเด้ เจ้าแผ่นดินก็เหยียบดินอยู่

ทุกวันนั่นเด้ นั่นเป็นดินภายนอก ฟ้าภายนอก ดินภายในมันก็มี

อยู่แล้ว ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ประชุมกันเรียกว่ารูป รูปขันธ์ ก็ขัน

ไปหาแก่ ขันไปหาเจ็บ ขันไปหาตาย ไม่มีกลางวันกลางคืน ไม่มี

ยามหยุดยามหย่อนยามผันอะไรเลย 

วินาทีไหนที่มันหยุดไม่แก่ มีไหม 

หยุดไม่เจ็บ หยุดไม่ใกล้เข้าสู่ความตาย 

มีวินาทีไหนที่มันหยุดให้ 

มีแต่มันขยับเข้าๆ หมดทั้งหมดนั่นแหละ

พญาจติราชขับรถคนันีม้าท่องเทีย่วในวฏัสงสารมานานแล้ว  

ทีนี้จะหยุดแล้วจะเข็ดจะหลาบแล้ว ไม่อยากมาเทียวสงสารอีก  

ไม่อยากมาขบัรถคนันีอี้ก ขบัรถร่างกระดูก ขบัรถขนข้ี กเ็ป็นพญา

จิตราชนี้แหละเป็นผู้ขับ ขับเกวียนขนขี้น่ะ ขับไปขับมาร่างกาย 

ก็แตก

พญาจิตราชถ้ายังไม่ทันเข็ดหลาบ ไม่ทันเบื่อหน่าย ก็ไปหา 

สร้างเอาใหม่ เพื่อมาขับรถร่างกระดูกแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารนี้  

ขบัรถขนขีแ้ข่งกนัอยูใ่นนี ้จะพดูว่าโลกทัง้หมดนีพ้ากนัหลงขีก้ถ็กู  

ถ้าไม่หลงขี้มันก็ไม่หลงกิน ถ้าไม่หลงกินก็ไม่หลงข้ีเหมือนกัน 

นั่นละ ถ้าไม่หลงเกิดก็ไม่หลงตาย ถ้าไม่หลงตายก็ไม่หลงเกิด 
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ความหมายเดียวกันนัน่ละ ถ้าไม่หลงได้กไ็ม่หลงเสยี ถ้าไม่หลงคุณ 

ก็ไม่หลงโทษ 

ประพฤติตามคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

มันเป็นสุขก้าวหน้าเด้ 

คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นัน้ จะนบัแต่ช้ันไหน 

ขึ้นไป นับแต่พระโสดาบันขึ้นไป สุขในพระโสดาบัน สุขใน 

พระสกทาคาม ีสขุในพระอนาคาม ีมนัเป็นสขุก้าวหน้าเด้ สขุเพือ่

จะข้ามจากทุกข์ทั้งปวงเด้ 

สุขที่ต�่ากว่านั้นลงมา ก�าหนดไม่ได้นะ 

เพราะหลายบางที 

เป็นสุขวนสุขเวียน สุขวนเวียนไต่ขอบด้ง

ก็คือทุกข์วนเวียนไต่ขอบด้งนั่นล่ะ 

สุขในธรรมของพระพุทธเจ้า

ที่เป็น อริยธมฺเม ิโต นโร นั้น

ผ่าศูนย์กลางออกไปเลย 

ไม่ใช่สุขวนสุขเวียน ไม่ใช่ทุกข์วนทุกข์เวียน

ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เพื่อจะออกไปจากทุกข์ 

ถ้าเป็นสุขก็สุขเพื่อจะออกจากทุกข์ 

ไม่ใช่ทุกข์วนทุกข์เวียน ไม่ใช่สุขวนสุขเวียน 
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การปฏิบัติก็มีทุกข์อยู่บ้าง เพราะหิวข้าวกระหายน�้า ได้ใช้

ความอตุส่าห์พยายาม ได้ใช้ความเพยีรเหล่านี ้เป็นทกุข์เพือ่จะออก 

จากทกุข์เด้ ไม่ใช่ทกุข์วนทกุข์เวยีนเด้ ทกุข์ในวฏัสงสารทีต่�า่กว่านัน้ 

ลงมาที่ไม่ยินดีในพระนิพพาน เรียกว่าทุกข์วนทุกข์เวียน 

การไม่ยินดีในการออกจากวัฏสงสาร

เรียกว่าทุกข์วนทุกข์เวียน 

เรียกว่าสุขวนสุขเวียน 

แต่ความจริงแท้แล้วมันไม่มีสุขเสียเลย หากแต่บัญญัติเอา

เฉยๆ ความเป็นจริงแล้วไม่มีสุขหรอก 

ในโลกนี้มันจะมีสุขอยู่ที่ไหนเท่าเม็ดงาขาริ้น 

มันไม่มีหรอก 

ถ้ามันมีสุขเท่าเม็ดงาขาริ้นแล้ว 

พระอริยเจ้าก็ไปไหนไม่ได้ 

เพราะวิญญาณปฏิสนธิก็ไปจับอยู่ตรงนั้น 

ท่านเห็นว่าในโลกนี้

มันเป็นทุกข์เสมอหน้ากลองชัยทั้งหมด 

วญิญาณปฏสินธขิองท่านจึงไม่ม ีวญิญฺาณ� วญิญฺาณปจจฺยา  

นามรูปํ นามรูปปจฺจยา ของท่านจึงไม่เป็นปัจจัย ฉฬายตน�  

ฉฬายตนปจฺจยา ผสัสะของท่านกไ็ม่เป็นปัจจยั เพราะเหน็กองทกุข์ 
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แน่ชัดแล้ว ท่านหลุดไปแล้ว พระอริยเจ้าท่านแข่งดีกับโลกเพื่อ

จะออกจากโลก ไม่ใช่ท่านแข่งดีเพื่อจะอยู่ในโลกเพื่อแย่งที่เขาอยู่  

ท่านแข่งดกีบัความโลภความโกรธความหลงของท่าน เรยีกว่าแข่ง

ดีกับโลก แข่งเพื่อจะออกหนี ไม่สู้ไม่เล่นด้วย อเสวนา จ พาลาน�  

ไม่คบกับขณะจิตที่มันเป็นพาลเป็นหลง จิตใจท่ีมันเลื่อมใสใน

วัฏสงสารอยู่นั่น เรียกว่าจิตพาลจิตหลง ไม่ใช่จิตของบัณฑิต  

จติท่ีเห็นภัยในวัฏสงสารจงึเป็นจติของบณัฑติ ปณฑฺติานญฺจ เสวนา  

เป็นจติทีค่วรบชูาควรอนุโมทนา ปชูา จ ปชูนียาน� เอตมฺมงคฺลมุตตฺม�  

จึงเป็นมงคลอันอุดมดี

ได้มาแบกกลดสะพายบาตรแล้ว โกนผมแล้วด้วย 

ได้เดินจงกรมปร๋อ ฉันในบาตรปร๋อ 

แล้วอย่าได้พากันถอยหลังอีก ไม่ต้องถอยหลัง 

ถอยหลังก็ถอยไปหาตายนั่นล่ะ 

อนตุตฺรสงคฺาโม คอื สงครามแก่ สงครามเจ็บ สงครามตาย  

ถ้าถอยหลังก็ถอยมาหาตายคือเก่านั่นแหละ อนุตฺตรสงฺคาโม 

สงครามอันย่ิง สงครามโลภ สงครามโกรธ สงครามหลง กใ็ช่ สงคราม

แก่ สงครามเจ็บ สงครามตาย กใ็ช่ สวนสทุกข์แก่ สวนสทุกขเ์จ็บ 

สวนสทุกข์ตาย กใ็ช่ สวนสทุกข์โลภ สวนสทกุข์โกรธ สวนสทกุข์หลง 

ก็ใช่ วัฏสงสารแก่ วัฏสงสารเจ็บ วัฏสงสารตาย ก็ใช่ เพราะโลภ

โกรธหลงมันเป็นตัวพืช มันเป็นข้าวปลูก ให้ท�าลายข้าวปลูกมัน 



 30 | ฐ า น ะ ข อ ง พ ว ก เ ร า

การไม่ยินดีในโลกในวัฏสงสาร

เรียกว่าท�าลายข้าวปลูก 

การเห็นภัยในโลกในวัฏสงสาร

เรียกว่าท�าลายข้าวปลูก 

ถ้ายังเพลินอยู่นั้นไม่เรียกว่าท�าลายข้าวปลูก 

เรียกว่ายังเก็บเชื้อที่จะพาไปเกิดไว้อยู่ ว่าอย่างนี้โลดว่ะ

หลวงปูม่หาเพิน่เป็นเหมอืนเพญ็เตม็ดวงแล้ว หลวงปูแ่หวน

กเ็หมอืนกนั เป็นดัง่พระจนัทร์เตม็ดวง เตม็ทัง้อามสิเตม็ท้ังธรรมะ 

พวกท่านเต็มหมดแล้ว นั่นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของใครของมัน  

คิดดูพระอัญญาโกณฑัญญะน่ะ ท่านไปอยู่ในป่าโน้น ท่านเป็น 

ผูไ้ม่มลีาภเด้พระโกณฑญัญะน่ะ หนิย้อมผ้านีพ่ระโกณฑญัญะเด้

เป็นผูพ้าย้อม ดินแดงย้อมผ้าน่ะ หลวงปูม่ัน่เคยเอามาเทศน์บ่อยๆ 

พระโกณฑญัญะล่ะทีพ่าย้อม ย้อมใส่กระบอกหนิ เรากเ็คยได้ย้อม

คราวอยูท่ีถ่�า้ผาแด่นน่ะ ฝนหินใส่กระบอกหินแล้วกย้็อมผ้า ซกักใ็ช้ 

กระบอกหิน ถ�้าผาแด่นแต่ก่อนไม่ใช่ธรรมดาเด้ มีเสือมีสางม ี

สารพัดเด้ ไม่เหมือนถ�้าผาแด่นในทุกวันนี้หรอก

หากจติใจมนัต้องการพ้นทุกข์ในวฏัสงสารน่ะ ปัญหาอะไรๆ 

มนัมไีม่มากดอกเว้ย มนัแก้ของมนัเอง พรับ๊ๆ เลย แต่หากว่าจติใจ

ยังอยากแข่งดอียูใ่นโลกนีแ้ล้ว ปัญหาหลาย หากจิตใจของเราหวงั 

พ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ปัญหามีไม่มากหรอก อะไรเกิดข้ึนมาก็ 
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กลายเป็นเรือ่งเบาหมด เพราะเราข้ามมนัไปหมดแล้วเด้ แม้จะได้ 

เงนิมาเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดนิ มนักเ็ป็นเรือ่งเบา แม้จะอดอยากจนไม่ม ี

ใครใส่บาตรให้ มันก็เป็นเรื่องเบา ว่าอย่างนี้โลด ข้อนี้ส�าคัญที่สุด 

ผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่

ก็คือผู้ดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่นั่นแล้ว 

ความยนิดใีนธรรมชนะความยนิดทีัง้ปวง เราพจิารณาทกุข์

เป็นอารมณ์อยูอ่ย่างนี ้สมทุยัมนัละไปเองมนั มรรคมนักเ็จรญิไป

เองในตัว นิโรธก็กระท�าให้แจ้งไปในตัว 

ไม่ใช่ว่าจะมาเจริญทุกข์ก่อนแล้วจึงค่อยมาเจริญสมุทัย  

จงึค่อยมาเจรญิมรรค จงึค่อยมาเจรญินโิรธ มนัไม่ใช่ปฏบิตัอิย่างนัน้  

พิจารณาทุกข์อันเดียว สมุทัย ความทะเยอทะยานในวัฏสงสาร

มันก็ยุบตัวลง มันก็เป็นมรรคคือข้อปฏิบัติไปในตัว มันก็กระท�า 

ให้แจ้งในขันธสันดานไปในตัว จะให้ว่ายังไงอีก ที่มันไม่แจ้งใน 

ขันธสันดาน ก็เพราะมันยังเพลินอยู่ในโลก จะว่ายังไง 

ถ้ามันเห็นภัยในวัฏสงสาร

เป็นเหมือนกับหลุมถ่านเพลิง

ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบันนี้แล้ว 

ใครจะมาโกหกมันได้อีกในโลกอันนี้ 

นอกเสียจากจิตใจมันจะโกหกมันเองเท่านั้นละ
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หลวงปู่มั่นเล่าให้ฟังคราวอยู่ที่บ้านหนองผือว่า มีผู้มาถาม

ปัญหาเพิน่ในคราวผกูลกูนมิติวดัโพธสิมภรณ์ครัง้แรก ตอนนัน้เรา 

ได้เลือ่ยไม้อยูเ่ด้ เราเป็นเณรมหานกิายอยู่ อาย ุ๑๘ ปี เราได้เล่ือย 

ไม้ขื่อ ท่านแบ่งมาให้แต่ละวัด วัดละ ๔๐ ท่อน ไม้ยาว ๖ เมตร  

พระอุปัชฌาย์เราพาไปเลื่อย เราอายุ ๑๘ ปี 

พอถึงเวลาฝังลกูนิมติ หลวงปู่มัน่มาในงานด้วย เพิน่นัน่แหละ 

เล่าให้ฟัง สมัยนั้นเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแหละ เจ้าคุณปัญญา-

พิศาลเถรกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์น่ะเป็นคนถาม

เจ้าคุณ : ท่านมัน่ ท่านอยู่ผูเ้ดยีว ท่านไปฟังเทศน์กบัท่านผูใ้ด  

มีใครเทศน์ให้ท่านฟัง

หลวงปู่มั่น : ขอโอกาสพระเดชพระคุณ ข้าน้อยนี้ไม่ชนะ

จะฟังเทศน์ดอก จะฟังกัณฑ์ลมหายใจเข้าออกกไ็ม่อด จะฟังกณัฑ์

ร่างกระดูกกไ็ม่อดทีจ่ะฟัง จะฟังกณัฑ์หนงัหุม้อยูโ่ดยรอบนีก่ไ็ม่อด 

ที่จะฟัง

เจ้าคุณ : อย่าว่าไปมากความหลายแหม๊พวกเราน่ะ  

มนัขาดทนุเด้ (ขายหน้า) เราน่ะ อย่าไปซักไซร้เธอมาก เรามนัจะ 

ขาดทุน

สมเด็จ : โอ้ เธอรู้จักฟัง เธอฟังเป็น



ห ล ว ง ปู่ ห ล้ า   เ ข ม ปั ต โ ต | 33 

หลวงปู่มั่น : นั่งฟังทั้งคืนก็ยังได้ข้าน้อย ยืนฟังก็ได้ เดินฟัง 

ก็ได้ข้าน้อย ฟังเทศน์น่ะ

เจ้าคุณ : ทีนี้เรื่องกสิณนอกกสิณในนี้ มันเป็นอย่างไร

เรื่องนี้หลวงปู่มหาเพ่ินไม่ได้เขียนลงในชีวประวัติหลวงปู่ 

มั่นดอก เราไปอ่านแล้วไม่เห็น

หลวงปูม่ั่น : เร่ืองกสณินอกกสณิในนี ้พหทิธากสิณ นัน้ขอยก 

ไว้ก่อนเนาะข้าน้อย ข้าน้อยขอพูดไปตามท่ีข้าน้อยได้ปฏิบัติมา  

จักถูกจักผิดก็ไม่รู้

โอทาตกสิณ ข้าน้อยก็เพ่งกระดูกที่เป็นสีขาวๆ นั่น

โลหิตกสิณ ข้าน้อยก็เพ่งเลือด

นลีกสณิ สเีขยีว ข้าน้อยกเ็พ่งน�า้ดทีีมี่อยูใ่ต้ตบัเรานี ่ทีไ่ม่อยู ่

ใต้ตับก็ซึมซาบอยู่ทั่วร่างกาย เว้นผม ขน เล็บ ฟัน กระดูก ที่มัน 

เป็นของแข็งเสีย

ข้าน้อยเพ่งกสิณอยู่ภายในนี้ ข้าน้อยไม่ได้เพ่งออกนอก

เจ้าคุณ : พวกเรานีม่แีต่จะขาดทนุเด้ พอๆ อย่าได้ซกัไซ้เธอ 

มากไปเด้ พวกเรานี้มีแต่เอาต�ารามาอ้างกัน ซึ่งมันเป็นหนังสือ

ภายนอก ส่วนเธอน่ะพดูหนงัสอืภายใน เอ้า กด็เีหมอืนกนั พวกเรา 

ก็จะได้มีความรู้ด้วย
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หลวงปู่มั่น : ข้าน้อยสนุกฟังเทศน์ 

ธัมมจักฯ ก็อยู่ในนี้ มหาสมัยสูตรก็อยู่ภายในนี้

อาทิตตปริยายสูตรก็อยู่ในนี้ อนัตตลักขณสูตรก็อยู่ในนี้ 

ในสูตรกายสูตรวาจาสูตรใจนี้มีครบหมด 

ข้าน้อยไม่ได้สงสัยว่าตนไม่มีอาจารย์เด้เดี๋ยวนี้ 

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย แต่ละอย่างๆ 

ต่างก็เป็นอาจารย์หมดทั้งนั้น 

สอนให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลา 

ปวดอจุจาระปัสสาวะเหล่านีก้เ็หมอืนกนั มแีต่อาจารย์สอน 

ให้เราเข็ดหลาบในวัฏสงสารท้ังนั้นข้าน้อย นั่งอยู่ก็ปวดเกล้า 

เวยีนหัวเหล่าน้ี นัง่หายใจเข้าออกอยูเ่หล่านี ้ต่างกเ็ป็นอาจารย์สอน 

ให้เราเห็นทุกข์ทัง้นัน้ ข้าน้อยไม่ได้คิดว่าเราอยูห่่างจากอาจารย์เด้ 

ข้าน้อยมีความคิดอย่างนี้ 

สมมตุว่ิามีผูท่ี้เขารักษาศีล ๕ อยู่ขอบฟ้านูน้ แต่เรากไ็ม่เคย

เห็นหน้ากันสักครั้ง อีกคนหนึ่งก็รักษาศีล ๕ อยู่ในประเทศไทย  

อกีผูห้นึง่กรั็กษาศลี ๕ อยูใ่นพรหมโลก ในเทวโลกกม็ ีหรอืทีข่อบฟ้า 

แดนดินใดก็มี ข้าน้อยก็ถือว่าคนเหล่านั้นต่างก็เป็นหมู่เพื่อน

เดียวกันอยู่นะ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องมาเห็นหน้าเห็นตากันดอก  

เรยีกว่าเป็นมติรกัน เป็นญาติธรรมกนัอยูเ่ด้ ทนีีพ้วกโจรพวกผูร้้าย

ท่ีเขาลักขโมยอยู่ขอบฟ้าแดนดินนู้นกับอีกผู้หนึ่งลักขโมยอยู่ใน
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เมอืงไทยนี ้โดยไม่เคยเหน็หน้าตากันสกัครัง้ แต่พวกเขากไ็ด้ช่ือว่า 

อยู่ใกล้ชิดกันโดยอกุศลกรรมเด้ นั่นเรียกว่าเป็นหมู่เป็นเพ่ือน 

ของเขาเหมอืนกนั ข้าน้อยคดิอย่างนี ้ค�าว่าหมูค่�าว่าเพือ่นนี ้ข้าน้อย 

คดิว่าไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมาอยูใ่กล้ๆ กนั ออเซาะออมซอมกนัดอก 

ใครประพฤติตัวดอียูท่ีไ่หนก็ตาม กเ็รยีกว่าเป็นหมูเ่ป็นเพือ่นกนัอยู่ 

โดยธรรมเด้ ข้าน้อย

เจ้าคุณ : โอ้ย ว่าไปหลาย พวกเราก็ยิ่งขาดทุนหลาย

พวกเราก็เหมือนกันนั่นล่ะ ผู ้ที่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ใน

วฏัสงสารมอียูป่ระเทศอเมรกิานู้น แม้จะไม่เคยเหน็หน้าเหน็ตากนั 

สกัครัง้ก็ตาม กเ็รียกว่าหมูเ่ดียวกัน เรียกว่าญาตมิติรญาตธิรรมกนั 

เหมือนกัน หรือใครที่มาคอยล้างกระโถนให้เท่านั้นจึงจะเรียกว่า

หมู่เดียวกันอย่างนั้นหรือ เราพูดไปอย่างนี้เด้เรา

ค�าว่าสายนั้นสายนี้ก็ดีในพระกรรมฐานน่ะ 

เราก็เพิ่งจะได้ยินไม่นานมานี้ละ 

สมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นนั้นไม่ได้ยินว่าสายนั้นสายนี้ดอก 

สายอาจารย์นั้นสายอาจารย์นี้ อย่างนั้นอย่างนี้เรียกกัน  

แต่ก่อนก็ได้ยินเพียงว่าสายมหานิกายก็สายอาจารย์ทองรัตน์กับ

สายหลวงปู่มั่นเท่านั้นละ ส่วนทุกวันนี้ พันอาจารย์ก็มีพันสายนะ 

เดีย๋วนี ้เราละหนกัใจอยูข้่อนี ้สายไหนกต็ามเถอะ เราน่ะไม่อยาก
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เรียกว่าสายน้ันสายนี้ “คนนั้นก็ลูกศิษย์ข้า คนนี้ก็ลูกศิษย์ข้าๆ  

โยมคนนัน้โยมคนน้ีก็ลูกศษิย์ข้า” เรานีไ่ม่กล้าพดู พดูไม่ได้ ให้ตวั 

ของเขาเองโน้นเป็นคนพดู แล้วกไ็ม่รู้ว่าเขาจะว่ายงัไงกไ็ม่รู ้ทกุวนันี้ 

เขาไม่ได้มาอยู่กับเราขอนิสัยจากเราแล้ว ไม่รู้ว่าเขายังจะเป็น 

ลูกศิษย์ของเราหรือเปล่าไม่รู้ ให้เขาเป็นคนพูดเอง เรานี้ไม่พูด 

ให้เจ้าตัวเขาพูดเอง

กบัอกีเรือ่งหนึง่ ปัจจยั ๔ จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และเภสชั  

ทีไ่ด้มมีานัน้ พดูลกึลงไปอกี ได้น้อยกเ็ป็นของพระองค์เจ้า ได้มาก 

ก็เป็นของพระองค์เจ้า เขาเอามาให้มากก็เป็นของพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ เขาเอามาให้น้อยกเ็ป็นของพระพทุธ พระธรรม  

พระสงฆ์ ของเราไม่มี นี้ข้อหนึ่ง ไม่ได้ยินใครพูดหรอก แต่เรา 

พูดเองข้อนี้ ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก แต่เราหากถืออย่างนั้น 

เขาเห็นแก่หน้าของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โน้น 

เขาจึงเอามาให้ 

ได้น้อยก็เป็นของท่าน ได้มากก็เป็นของท่าน 

ถึงแม้เวลาเราเกิดหลง มันก็ต้องพลิกมาหาข้อนี้แล้วจะ 

แจ้งจ่างป่างโลด (เบาลง) เวลามนัไม่มสีตน่ิะ พอพลิกกลับมาข้อนี้  

แจ้งจ่างป่างโลด ถ้าถือว่าลาภกขูองกอูย่างนี ้เวลามนัได้มาก เราก ็

จะติดอยู่ พอเวลามันไม่ได้ เราก็จะเสียใจหากถือว่าเป็นของเรา  

ให้ยกเป็นของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ โน้น ทรพัย์สนิทัง้หมด
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ในไตรโลกธาตุนี้เป็นของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หมด  

เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หมด

พุทธในที่นี้ หมายถึง อรหัตพุทธ 

ธรรมในที่นี้ หมายถึง อรหัตธรรม 

สงฆ์ในที่นี้ หมายถึง อรหัตสงฆ์ 

ท่านเหล่านั้นท่านได้ทิ้งหมดแล้วเด้สิ่งเหล่านี้ 

เป็นของเก่าท่านหมดเลย 

เหมือนน�้าลายของเรานี่แหละ ถ่มทิ้งแล้ว เราก็ไม่เสียดาย

อยากจะเอามากลนืกนิหรอก แต่กเ็ป็นน�า้ลายของเรา น�า้ลายคนนัน้ 

น�า้ลายคนน้ีกย็งัว่า อนันีก้เ็หมอืนกนั ทรพัย์ทัง้หลายในไตรโลกธาตุ 

นีเ้ป็นของพระอรยิเจ้าทัง้หมด ท่านวางแล้ว ท่านปล่อยแล้ว ท่านเหน็ 

ว่ามนัไม่มัน่ไม่เทีย่ง พวกเราอปุมาเหมอืนหมูห่นอนทีม่าแย่งกนักนิอยู่  

แย่งกันกินน�า้มกูน�า้ลายของพระองค์เจ้า พระธรรม พระอรยิสงฆ์ 

เมือ่เป็นเช่นนัน้เวลาได้มาน้อยเรากไ็ม่ติดอยู ่เรากไ็ม่เสยีใจ 

เพราะมีข้อแก้อยู่ เมื่อเวลามันได้มากเราก็ไม่ดีใจ ไม่ติดอยู่ 

เหมอืนกนั นัน่ ค�าว่า มาก ของเรานัน้ มนัเป็นของนดิเดยีวส�าหรบัท่าน  

เงินหมื่นของเรามันมีค่าเท่ากับ ๓ สตางค์ส�าหรับหลวงปู่มหา  

เรียกมากส�าหรับเราเงินหม่ืนน่ะ แต่มันเป็น ๓ สตางค์ส�าหรับ 

หลวงปู่มหา พูดตามสมมุติ
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เมือ่พิจารณาลงอย่างนีแ้ล้ว เมือ่ได้มาน้อยเรากไ็ม่ร้อนเพราะ

มีข้อแก้ เพราะเคยได้พิจารณาไว้แล้ว เวลามันได้มากก็ไม่ติด 

เพราะมีข้อแก้อยู่ มีข้อทิ้งอยู่ มีข้อมอบให้ท่านอยู่ หลวงปู่มั่นเคย

พูดเรื่อยอยู่ 

“อยู่กุฏิวิหารของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว 

เวลามดปลวกขึ้นก็ไล่มันลงแหน่ตี้ ไม่ใช่ของเรา 

ของพวกเรามีแต่กิเลสเท่านั้นเอง ไล่ลงแหน่ตี้ 

อาศัยของท่านอยู่แล้ว กินของท่านแล้ว ใช้ของท่านแล้ว 

ไม้ขีดไฟก้านหนึ่งก็เป็นของท่าน 

เพราะเขาเหน็แก่หน้าค่าตาของท่าน เขาจงึค่อยเอามาให้” 

“เป็นเพราะกุศลของศลีทานเก่าของเราทีไ่ด้ท�าเอาไว้ เขาจงึ 

ได้เอามาให้” 

“ข้อนีก้จ็ริงอยู ่แต่ว่าถ้าพิจารณามาถงึเพยีงนี ้กเิลสของเรา

มันก็มีทางเพิ่มมากขึ้นอีกเหมือนกัน” 

หลวงปู่มัน่เพิน่ว่าอย่างนี ้เหมอืนพระมหากจัจายนะนัน่แล้ว 
ตอนไปอยู่กรุงอุชเชนี มีคนมาถึงท่านว่าเป็นสรณะ 

“ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระมหากัจจายนะว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็น

สรณาคมน์อันประเสริฐ” 
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“เออ อย่ามาถงึเราเป็นสรณะเลย ให้ถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์นู้น มันจึงจะได้บุญมาก” 

ท่านเป็นถึงพระอรหันต์แล้วเด้ ท่านยังพูดอย่างนั้น หากว่า
เป็นพวกเรา มีคนมาถึงตนว่าเป็นสรณาคมน์อย่างนี้ จะไม่ว่า

“แม่นกูบ่ฮึสู” 

จะไม่ว่าอย่างนี้หรือ จมูกปึ่งแงบๆ พวกเราที่มีกิเลสอยู่นี่

“โอ้ กนูีเ่ก่งปานน้ีเด้ มผู้ีมาถึงกูว่าเป็นไตรสรณคมน์ แม่นก ู

บ่ฮึสู” 

นั่น พระกัจจายนะไม่เป็นอย่างที่ว ่านี่เด้ นั่นภูมิของ 
พระอรหันต์เห็นไหม ท่านก็ยังมอบใส่คุณพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์อยู่

อย่างชูพงษ์นั่นแหละ มันว่ามันจะมาถามเอาความผิดเรา 
“ที่เขาท�าให้ดีๆ อย่างนี้ เป็นบุญวาสนาของใคร” 

เราเลยตอบ 

“เป็นบุญวาสนาของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

วาสนาของญาติของโยม ของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อน 

ส�าหรับตัวของอาตมาไม่มีอะไรหรอก มีแต่กิเลส” 
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 หงายหมาไปเลยเขาก็ดี จะมาถามเอาความผิดเราเด้  

เรารู้จักเลย พอแง้มมาเรารู้จักโลด “เป็นบุญวาสนาของพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ ของครูบาอาจารย์ หมู่เพื่อน และญาติโยม 

ส�าหรับตัวของอาตมาไม่มีอะไรหรอก มีแต่กิเลสเท่านั้น” 

“ไม่ไหวๆ” เด้ แกว่า

คิดดู พระอสัสชน่ิะเป็นพระอรหนัต์แล้ว “ข้าพเจ้าเป็นภกิษุใหม่  

ไม่สามารถแสดงธรรมให้พิสดารได้” 

แต่ความเป็นจริง ท่านเป็นพระอรหนัต์แล้วตอนพระสารบีตุร 

ถามน่ะ พระสารีบุตรไปบวชอยู่กับสัญชัยปริพาชกเด้ สัญชัยมี 

บริวาร ๕๐๐ คน เหตุใดพระอัสสชิถึงว่าอย่างนั้น ก็พระอัสสชิ 

ท่านเป็นมหาปัญญา มคีนร�า่ลอืกนัอยู่แล้วว่าอปุตสิสะท่ีบวชอยูก่บั

สญัชยัปรพิาชกน่ะเป็นผูม้ปัีญญา เหตนุัน้พระอสัสชิจึงพูดถ่อมตน 

เพราะท่านรู้ทันพระสารีบุตร 

“โอ้ ไม่ต้องมากหรอก แสดงสั้นๆ ก็เอาดอก” 

“ธรรมอันใดเกิดแต่เหตุ ธรรมอันนั้นดับแต่เหตุ” 

“โอ้ เอาละๆ พอแล้ว” 

บาปจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะเราสร้างเหตุของบาปเอาไว้เด้  

จะดับบาปได้ก็เพราะดับเหตุของบาปนั้นเด้ ว่าอย่างนี้เอาโลด 
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พระสารีบุตรท่านก็เข้าใจ แล้วก็ไปหาพระโมคคัลลาน์ทีนี้ 

เพราะได้สัญญากันไว้แล้วเด้ 

“โอ้ เพื่อนเอ้ย มาแต่ไหนวันนี้ ท�าไมหน้าตาชื่นบานแท ้

ไม่ใช่ได้ธรรมะธัมโมอะไรมาแล้วหรือ มาพูดให้กันฟังแหน่” 

“ก็ได้มานั่นแล้ว” ก็เลยเล่าให้พระโมคคัลลาน์ฟัง พระโมค-

คัลลาน์ก็เลยส�าเร็จเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน

ในธัมมจักกัปวัตตนสูตร ก็แสดงถึงอนิจจังชัดๆ นั่นล่ะ 

ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺมนฺติ. 

ก็ที่ท่านแสดงธัมมจักฯ เป็นธรรมเทศนาเบื้องต้นน่ะว่า 

ชาติปิ ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา มรณมปิฺ ทุกขฺ�, โสกปรเิทวทกุขฺ- 

โทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา, อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ปิเยหิ 

วปิปฺโยโค ทกุโฺข ยมปิฺจฉฺ� น ลภต ิตมปิฺ ทกุขฺ�, สงขฺติเฺตน ปญฺจ-ุ 

ปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา.

 ได้ยนิถงึพรหมโลกเบือ้งบน อกีฝ่ังกถึ็งมหาอเวจีนรก ได้ยนิ

กันหมด หน้าต่างที่ปิดอยู่ก็เปิดออก คนหลังค่อมก็กลายเป็น 

คนหลังตรง คนตาบอดอาจแลเห็น คนหูหนวกอาจได้ยินเสียง 

ท่านเปรียบเป็นบุคลาธิษฐาน 
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ค�าว่า ชาติปิ ทุกฺขา ค�าเดียวนั้น มันก็มีใจความกินไปถึง 

พรหมโลกโน้น ครอบไว้หมดแล้ว ถึงพวกนั้นจะฟังหรือไม่ฟังก็ 

ตามแต่ หมดท้ังไตรโลกธาตโุน้นถกูหมด ว่าชาตคิวามเกดิมนัเป็น

ทกุข์ นัน่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย กเ็หมอืนกนั ความโศกเศร้า 

โศกาก็เหมือนกัน ใจความถูกไปหมดถึงพรหมโลกโน้น พวกนั้น

จะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม จะว่ายังไงละ ยิงศรลูกเดียวถูกทั้งหมดทั้ง

ไตรโลกธาตุ โดนทั้งหมด 

“คนตาบอดอาจแลเห็น คนหูหนวกอาจได้ยินเสียง” 

คนตาบอดมันก็มีแก ่ เจ็บตายเหมือนกันจะว ่ายังไง  

คนหูหนวกมันก็มีแก่เจ็บตายเหมือนกัน แล้วท�าไมจะไม่ถูกละ  

คนหลังค่อมเหล่านั้นทั้งหมดก็เหมือนกัน ว่ามันอย่างนี้โลด

เทวาน� สทฺท� สุตฺวา : เทวาน� อันว่าเทวดาทั้งหลาย 

สทฺท� เสียง สุตฺวา ก็ส่งถึงกันหมด ว่าอย่างนั้น 

ถึงชั้น อวิหา อตปฺปา สุทสฺสา สุทสฺสี อกนิฏฺกา ก็ถึงด้วย 

ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร สมยัโบราณนัน้พสิดารกว่านี ้ปัจจบุนั 

ตัดลงถึงแค่ พฺรหฺมกายิกา เท่านั้น หมายถึงพรหมที่มีรูป มันก็

ถูกอยู่ แต่เขาย่อลง

แต่ก่อนธัมมจักกัปปวัตตนสูตรน่ะมันกว้างแท้เด้ 
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อกนิฏฺกา เทวา สทฺทมนุสฺสาเวสุ�. แล้วค่อยต่อด้วย 

เอตมภฺควตา พาราณสยิ� อสิิปตเน มคิทาเย อนตุตฺร� ธมมฺจกกฺ� 

ปวตฺติต�, อปปฺฏวิตตฺยิ� สมเณน วา พฺราหมฺเณน วา เทเวน วา มาเรน  

วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ. อิติห เตน ขเณน เตน 

มหุเุตน, ยาว พรฺหมฺโลกา สทโฺท อพภฺคุคฺจฉฺ.ิ อยญฺจ ทสสหสสฺี 

โลกธาตุ, สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ. อปฺปมาโณ จ โอฬาโร  

โอภาโส โลเก ปาตุรโหสิ, อติกฺกมฺเมว เทวาน� เทวานุภาว�.  

อถโข ภควา อุทาน� อุทาเนสิ, อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ,  

อญญฺาสิ วต โภ โกณฺฑญโฺญติ. อติหิิท� อายสมฺโต โกณฑฺญญฺสสฺ, 

อญฺญาโกณฺฑญฺโญเตฺวว นาม� อโหสีติ.

“โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอๆ”

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงถึงรูปขันธ์นามขันธ์ ว่า 

ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺข� ก็คือรูปขันธ์ 

โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาปิ ทุกฺขา อปฺปิเยหิ  

สมฺปโยโค ทุกฺโข อันนี้แสดงถึงกิเลสที่เข้ามาสัมปยุต

อนัตตลักขณสูตร ก็แสดงถึงเรื่องรูปขันธ์นามขันธ์อย่าง

เก่านั่นล่ะ 

รปํู อนจิจฺ� เวทนา อนจิจฺา: รปํู เป็นรปูตามเดมิ ดนิ น�า้ ไฟ ลม  

ประชุมกันเรียกว่ารูป
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อาทติตปรยิายสตูร กพ็ดูถึงเร่ืองรูปกบันามอย่างเก่านัน่ล่ะ 

ก็ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะเมื่อเบื่อหน่ายจากรูปจากนามไปแล้ว  

มนักก็ลายเป็นพระอรหนัต์เท่านัน้เอง สตัว์ทัง้หลายมนักเ็ป็นกงัวล

อยูใ่นรปูกบันามนีเ่อง เพราะหลงรปูหลงนาม หลงรปูกบัหลงดนิ น�า้  

ไฟ ลม กม็คีวามหมายอันเดยีวกัน หลงนามกบัหลงเวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ ก็มีความหมายอันเดียวกัน เหตุนั้นพระอริยเจ้า

จึงไม่ติดอยู่ในทุกข์ จึงไม่ติดอยู่ในสุข ไม่ติดอยู่ในอุเบกขา 

สขุ� วา ทกุข� วา อทกุขฺมสขุ� วา, ตมปิฺ อาทติตฺ�. เกน อาทติตฺ�.  

อาทิตฺต� ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา. 

ถ้าก�าหนัดอยู่ในสุข ในเวลาที่ตาไปเห็นรูปที่งามๆ แล้วเกิด

เป็นสุขขึ้นน่ะ มันก็เกิด ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา ขึ้นมา

แต่ต้นจนถงึปลาย เหตุอย่างนัน้พระอริยเจ้าท่านจึงไม่ตดิอยูใ่นสุข

ไม่ติดอยู่ในทุกข์ ไม่ติดอยู่ในอุเบกขา ไม่ติดอยู่ 

สุขก็ส่งคืนให้สุข 

ทุกข์ก็ส่งคืนให้ทุกข์ 

อุเบกขาก็ส่งคืนให้อุเบกขา 

พระอริยเจ้าไม่ได้ติดอยู่ 

เมื่อไม่ติดอยู่ในท้ังสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาแล้ว ก็กลายเป็น 

ฉฬงฺคุเปกฺขา : ฉ แปลว่า ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหลาย
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ของท่านก็เลยวางเฉย ท่านก็เลยไม่ยึดถือ พิจารณาใจตามความ

เป็นจรงิของใจ พิจารณาผู้รู้ตามความเป็นจรงิของผู้รู ้พจิารณารปู 

ตามความเป็นจรงิของรปู พจิารณานามตามความเป็นจรงิของนาม  

ท่านไม่ตดิอยู ่เมือ่ท่านไม่ติดอยู ่ท่านกเ็ลยหลดุพ้น วญิญาณปฏสินธ ิ

ของท่านก็เลยไม่มี อดีตท่านก็ไม่ติดอยู่ อนาคตท่านก็ไม่ติดอยู่ 

ปัจจุบันท่านก็ไม่ติดอยู่ ปัจจุบันท่านก็ส่งคืนแก่ปัจจุบัน อดีตท่าน 

กส่็งคนืแก่อดตี อนาคตท่านกส่็งคนืแก่อนาคต ท่านไม่เข้าไปสอด

แทรกยึดถือเอามาเป็นเจ้าของเด้ 

สูญ ท่านก็ส่งคืนให้กับสูญ 

อันที่ไม่สูญ ท่านก็ส่งคืนให้กับอันที่ไม่สูญ 

สมมุติ ท่านก็ส่งคืนแก่สมมุติ 

วิมุตติ ท่านก็ส่งคืนแก่วิมุตติ 

ท่านไม่ไปสอดแทรกถอืเอามาให้ม ีกามปุาทาน ทฏิปุาทาน  

สีลัพพัตตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน 

เมื่ออุปาทานของท่านไม่มี อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม 

วัฏจักร มันก็ดับไปเอง จะว่าอย่างไรอีกละ 

วฏัจกัร กค็อื อวชิชา ตัณหา อุปาทาน กรรม ของเก่านัน่ล่ะ 

แต่พดูไปหลายแนวเฉยๆ หรอก ท่านกเ็ลยไม่ตดิอยูใ่นยนื ในเดนิ 

ในนั่ง ในนอน ในหลับ ในตื่น ทีนี้
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ทีส่มมตุว่ิาพระพทุธเจ้าท่านเสวยวมิตุตสุิขนัน้ พระพทุธเจ้า

เสวยวิมุตติสุขอยู่เท่านั้นวันเท่านี้คืนนั้น ก็เป็นเพราะพวกเรามา

ผูกบัญญัติเอาเพื่อให้เข้าใจความหมาย ความเป็นจริงแล้วไม่รู้ว่า

พระพุทธเจ้าท่านส�าคัญว่าท่านอยู่อย่างไรไม่รู้นะ ท่านส�าคัญว่า

ท่านอยู่ในวิมุตติหรือท่านส�าคัญว่าท่านอยู่นอกวิมุตติ พวกเราก็

ไม่รูจ้กัได้ เกจอิาจารย์กเ็ลยมาผูกสมมติุเอาว่าท่านเสวยวมิตุตสุิข 

อยู่ตรงนั้นตรงนี้เท่านั้นวันเท่านี้วัน ความเป็นจริงท่านเสวยอะไร 

ก็ไม่มีใครสามารถรู้ด้วยกับท่านได้ เพราะท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น 

อันใดแล้ว 

ถ้าอย่างนั้นก็สูญน่ะสิ 

สญูหรือไม่สญู ท่านกไ็ม่ได้ยดึถืออยู ่ท่านไม่ได้ไปสอดแทรก

ยึดถือตรงไหนเอาไว้สักแห่งทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน

เหตุฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่า 

“ผู้ใดรู้เบื้องบนคืออนาคต ผู้ใดรู้เบื้องต�่าคืออดีต 

ผู้ใดรู้เบื้องกลางคือปัจจุบัน 

ผู้ใดไม่ติดผู้รู้ในอดีต ผู้ใดไม่ติดผู้รู้ในอนาคต 

ผู้ใดไม่ติดผู้รู้ในปัจจุบัน 

ผู้นั้นดับรอบแล้ว ข้ามไปแล้ว ข้ามความหลงไปแล้ว” 

พระองค์เจ้าทรงยืนยัน
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พวกที่ภาวนาแล้วไปติดในนิมิตอันนั้นอันนี้ โอ้ย เราติดมา

พอแรงแล้วอนันี ้ติดนมิติน่ะ เราติดมาพอแรงแล้ว บางครัง้ก็เหาะ

เหินเดินอากาศ บางครั้งเหาะทะลุภูเขา บางครั้งเดินจงกรมใน

อากาศ บางครั้งนอนอยู่แล้วลอยซัดขึ้นไปในอากาศเหมือนบั้งไฟ 

มันก็ได้แค่นั้นละ พอหมดอานิสงส์หมดก�าลังก็ถอนออกมา 

สมาธิประเภทหนึ่งเข ้าไปแล ้วหูไม ่ได ้ยินเสียงอะไร  

มิดออนซอน (ดับสนิท) หมดก�าลังแล้วก็ถอนออกมาเหมือนกัน

นั่นล่ะ สมาธิพวกนี้อยู่ใต้อ�านาจอนิจจังทั้งนั้น 

อปุจารสมาธิ ก็อยู่ใต้อ�านาจอนจิจงั “จาร” แปลว่าไปตามนมิติ  

เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายหมด

อัปปนาสมาธิ ก็อยู่ใต้อ�านาจอนิจจังเหมือนกันนั่นล่ะ 

เหตุอย่างนั้น ท่านจึงสอนไม่ให้ติดอยู่ในสมาธิ 

หลวงปู่มั่นจึงว่า "สุขในสมาธิพอปานกับไม้จิ้มฟัน" 

ไม่ใช่ว่าเพิ่นประมาทในสมาธิเด้ จะหาว่าเพิ่นประมาทใน

สมาธิ ไม่ใช่ 

เพิ่นไม่ได้ประมาทในสมาธิ 

ใครยังไม่เป็นก็ท�าให้เป็น 
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เป็นแล้วก็ไม่ให้ติดอยู่ 

วิปัสสนาเพิ่นก็ไม่ได้ติดอยู่ 

ปัญญาเพิ่นก็ไม่ได้ติดอยู่ 

เหตุนั้น เพิ่นจึงไม่ได้ติดอยู่ตรงที่ไหนๆ 

อย่างในหนังสือมุตโตทัยนั่นล่ะ เราเขียนจดหมายไปกราบ 

เรยีนหลวงปูม่หาเมือ่ปีกลายหรือปีก่อนนีแ้หละ แต่เพิน่กไ็ม่ได้ตอบ 

กลับมาดอก แต่เห็นหนังสือมุตโตทัยที่พิมพ์ออกมาชุดหลังนี้  

เพ่ินแก้เป็นข้อๆ แสดงว่าเพิน่แต่งแก้ใหม่แล้ว เป็นข้อๆ ข้อ ๑ ข้อ ๒  

ข้อ ๓ ไป เราอ้างถึงเพิ่นเด้ 

“กราบเท้าทูลถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

ตลอดชาติ ก็น่าวิตกอยู่ในเรื่องหนึ่ง คือเรื่องหนังสือมุตโตทัย” 

ในเวลานัน้หลวงปูม่หายงัไม่ทันได้เอาใจใส่ ปล่อยให้อาจารย์

ทองค�ากบัอาจารย์มหาเสง็เป็นคนแต่ง เพราะในสมยันัน้หลวงปูม่หา 

ก�าลังปฏิบัติโชกโชน ไม่แย่งผู้ใดแต่ง อาจารย์ทองค�าก็เลยแต่ง 

“จะว่า ๐ ไม่มีค่าก็ไม่ได้” 

เนื้อความในหนังสือมุตโตทัยมธีรรมะชัน้สูงอยู่ข้อเดียว แต่

ใจความของธรรมะชั้นสูงข้อนั้นเสียไป ก็เลยท�าให้หนังสือธรรมะ

ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีความหมายอะไร 
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“ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ให้ไปอยู่ในที่สูญๆ จะว่า ๐ ไม่มีค่าก็ไม่ได้  

ไปบวกกับ ๑ ก็เป็น ๑๐ บวกกับ ๒ ก็เป็น ๒๐ บวกกับ ๓ ก็เป็น  

๓๐ เป็นหมื่นแสนล้านโกฏิติ่วสลิวติ๋วนู้นละ” 

ความเป็นจริงหลวงปู่มั่นไม่ได้เทศน์อย่างนั้น

เราเขียนหนังสือไปกราบเรียนหลวงปู่มหาน่ะ ปีก่อนหรือ 

ปีก่อนน้ัน เพ่ินกไ็ม่ได้ตอบกลับมาหรอก แต่กเ็หมอืนตอบ เพราะ 

เพิ่นได้แก้ไขใหม่แล้ว หนังสือมุตโตทัยที่พิมพ์ออกมาทีหลังนี้ 

แก้ไขใหม่แล้ว เพิ่นท�าเป็นข้อๆ หนังสือชุดหลังนี้หลวงปู่มหาเด ้

เป็นผู้แต่งแก้ไข เล่มนี้ไม่เหมือนเล่มเก่าเสียแล้ว เพิ่นแก้เป็นข้อๆ  

ให้เข้าใจชัด

วนัน้ันพ่อแม่ครูจารย์มหากน็ัง่อยูด้่วย ข้าน้อยกน็ัง่อยูด้่วยกบั 

อาจารย์วนั หลวงปูม่ัน่ได้หนัหน้ามาพดูกบัพ่อแม่ครอูาจารย์มหาว่า 

“ท่านมหาเอ้ย ถ้าส�าคญัว่าตนเป็นผูเ้สวยแล้ว เป็นอนัผิด 

ทั้งนั้น” 

ธรรมะช้ันสงู ข้าน้อยก็นัง่ฟังอยู่นัน่ พ่อแม่ครจูารย์มหากน็ัง่ 

ฟังอยู่นั่น 

ธรรมะชัน้สงูของหลวงปู่มัน่ไม่ได้ว่า “ให้ไปอยูใ่นท่ีสญูๆ” เด้ 

ข้าน้อย 
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เพิ่นก็คงระลึกเห็นดอก คงระลึกได้ ก็เลยแต่งแก้ไขมาใหม่

ทีนี้ เพิ่นเลยล้างใหม่หมด

ท่ีว่า “ถ้าไม่มทีีอ่ยูก่ใ็ห้ไปอยู่ในทีส่ญูๆ จะว่า ๐ ไม่มค่ีากไ็ม่ได้ 

ไปบวกกบั ๑ กเ็ป็น ๑๐ บวกกบั ๒ กเ็ป็น ๒๐ เป็นหมืน่เป็นแสน 

เป็นล้านเป็นโกฎิ” 

เรามีข้อแซงทีนี้ 

“๐ มันจะมีค่าได้ก็เพราะมีผู้ไปยึดถือมาเป็นเจ้าของ”

เรามข้ีอแซง เพราะหลวงปู่มัน่ไม่ได้เทศน์อย่างนัน้ เพิน่เทศน์ 

อย่างนี้ว่า 

“ถ้าส�าคัญว่าตนเป็นผู้เสวย เป็นอันผิดทั้งนั้น” 

เพิน่พดูกบัหลวงปูม่หาเด้ วนัน้ันเรากน่ั็งฟังอยูด้่วย เรากอ้็าง 

ได้ว่าองค์ท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่นั่งฟังอยู่นั่น เพิ่นก็เลยระลึกขึ้นมาได้

กระมัง วันนั้นอาจารย์วันก็อยู่ด้วย เราก็อยู่ด้วย ฉันจังหันอิ่มแล้ว 

นานพอสมควร หมู่เพื่อนกลับไปกุฏิหมดแล้ว เรานั่งฟังอยู่

“จะว่า ๐ ไม่มค่ีากไ็ม่ได้ ไปบวกกบั ๑ ก็เป็น ๑๐ บวกกับ ๒  

ก็เป็น ๒๐”
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อย่าว่าแต่ ๐ มีค่าอย่างเดียวเลย ขี้เป็ดขี้ไก่มันก็มีค่าหมด 

ถ้ามผีูเ้ข้าไปยดึถือมาเป็นเจ้าของ จะว่าอะไรเพียง ๐ เท่าน้ัน มนัก็ 

มีอุปาทานหมดทั้งนั้นแหละถ้ามีผู ้ไปยึดถือมาเป็นเจ ้าของ  

หลวงปู่มั่นเพิ่นไม่ได้เทศน์อย่างนี้นะ ธรรมชั้นสูงของเพิ่นน่ะ 

ท่านอาจารย์มหาเสง็ท่านเป็นพระนกัเรยีนเฉยๆ ไม่ได้ปฏบิตัิ  

อาจารย์มหาเส็งเด้เป็นผู้แต่งหนังสือมุตโตทัยฉบับแรกน่ะ 

“ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ให้ไปอยู่ในที่สูญๆ” 

ตอนน้ันก�าลงัวุน่วายกบัเตรียมงานถวายเพลิงศพหลวงปู่มัน่

ละตอนน้ัน หลวงปู่มหาไม่ได้แต่งด้วย เพิ่นเทียวหลบออกวิเวก 

เทียวหลบเข้ามาๆๆ 

“ใครอยากได้หน้าได้ตาก็ท�าซะ เราไม่ท�าดอก” เพิน่ว่าอย่างนี้  

เพิ่นก�าลังเร่งปฏิบัติของเพิ่นอยู่ หลวงปู่มหาสมัยนั้นน่ะ 

อาจารย์ทองค�าก็เลยแต่ง ก็เลยเขียนเข้าข้างตัวเด้ทีนี้

“ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ในที่สูญๆ” 

ความเป็นจริงหลวงปู่มั่นไม่ได้เทศน์อย่างนั้น ธรรมะชั้นสูง

“ถ้าส�าคัญว่าตนเป็นผู้เสวย เป็นอันผิดทั้งนั้น ธรรมะชั้น

สูงเด้ท่านมหา” เพิ่นว่าอย่างนี้ 
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เราเป็นพระผู้น้อย เรานั่งฟังอยู่นั่น เรามีข้อวัตรเกี่ยวกับ 

หลวงปูม่ั่น ยงัไม่ได้ลงจากนัน่ อาจารย์วนักผ็ูห้นึง่อยูน่ัน่ นอกจากนัน้ 

ลงมาหมดแล้ว หลังจากฉันจังหันแล้ว

หลวงปู่มหาก็เลยแต่งแก้ไขใหม่ ล้างออกหมดของเก่า  

“ถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ในที่สูญๆ” ไม่มีแล้ว 

ในหนังสือมุตโตทัยเล่มที่พิมพ์ออกมาใหม่ นี่ตัดออกแล้ว 

ล้างออกแล้ว เพิ่นเขียนเป็นข้อๆ ให้คนเข้าใจชัด ใครจะไปเก่งเท่า 

หลวงปู่มหาในด้านแต่งหนังสือนี้ เราว่าหาตัวจับยากเด้ แล้วก็ 

ถูกต้องเสียด้วย 

คดิดเูป็นไร ปีนัน้เขาหาว่าหลวงปูม่ัน่เป็นปาราชกิ หนงัสือพิมพ์ 

สยามรัฐน่ะ 

เราได้เคยเก็บไว้อยู ่ แต่เอาไปท้ิงไหนแล้วก็ไม่รู ้ตอนนี้  

ของไม่เป็นแต่สะแตก เราก็เลยเผา เขาเอามาถามเราเด้ เราจึง 

ได้เก็บไว้ ชูพงษ์นั่นละเป็นคนมาถาม ชูพงษ์มาจากกรุงเทพฯ มา

ถามเรา เราก็เลยแก้ให้ เราก็เลยว่าอย่างนี้กับชูพงษ์น่ะ 

“พระพุทธเจ้าน่ะ ก่อนที่ท่านจะคัดค้านอุทกดาบสและ 

อาฬารดาบสน่ะ พระพุทธเจ้าก็ยอมตนประพฤติตนให้ได้เหมือน

กบัดาบสทัง้ ๒ เสยีก่อน จงึได้คดัค้าน อนันีต้วัไม่ยอมประพฤตติวั 

ให้ได้ตามหลวงปู่มั่น แล้วมาหากินด้านคัดค้านหน้าเดียว” 
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แล้วเขาก็ถามอีกว่า “วิญญาณมีอยู่จริงหรือท่านอาจารย์ 

หลวงปู่มั่นชอบสังสรรค์กับวิญญาณ หลวงปู่มั่นพิจารณาปฏิจจ- 

สมุปบาท หลวงปูม่ัน่กเ็ป็นพระพทุธเจ้าองค์หนึง่ แต่พระโคดมไม่ได้ 

พิจารณาอย่างที่หลวงปู่มั่นพิจารณานั้น มันเป็นปฏิจจสมุปบาท

คนละอันกัน” 

ในหนังสอืพมิพ์สยามรฐัน่ะ เขาฉกีมาให้เราอ่าน เขาตามมา 

ถามเรา “วิญญาณมีจริงหรือ” 

“ผูถ้ามก็เอามโนวญิญาณถาม ผู้ตอบกเ็อามโนวญิญาณตอบ  

มันก็บ้ากันทั้งผู้ถามและผู้ตอบ” 

เราตอบไปอย่างนี้ หลวงปู่มหาที่เทศน์ด่าเอาทีนี้ ก็เลยมิด

ออนซอน (เงียบไป) ก็เลยได้เก็บหนังสือพวกนั้นกลับส�านักพิมพ์

ไปเผาไฟทิ้งเท่านั้นเอง

“ถ้าพระไตรปิฎกไม่ใช่กองปราบ บุคคลผู้ปฏิบัติก็สามารถ 

รูไ้ด้ ถ้าฝ่ายหน่ึงยงัใช้ขนัธ์อยู ่อกีฝ่ายเข้าสูน่พิพานแล้ว ฝ่ายทีเ่ข้าสู ่

พระนิพพานแล้วนั้น สามารถเป็นบุคลาธิษฐานมาแสดงให้ผู้ที่ใช้ 

ขันธ์อยู่น้ีเห็นได้ เมื่อต่างฝ่ายต่างก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน 

ด้วยกนัทัง้สองแล้ว จงึดบัสนทิ เพราะไม่มกีจิจ�าเป็นอะไรทีจ่ะแสดง 

ต่อกันอีกแล้ว” เพิ่นว่า 

มันก็ถูกของหลวงปู่มหา พวกนั้นมันขี้ซ้อตายเฉยๆ 
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หลวงปูม่หาก็เทศน์ว่าเอา “ถ้าพระไตรปิฎกไม่เป็นกองปราบ  

บุคคลผู้ปฏิบัติก็สามารถรู้ต่างๆ ได้” 

ถ้าอย่างนัน้จะบอกว่าพระสารบุีตรมปัีญญามากกว่าคนอืน่ๆ 

ท�าไม ท�าไมไม่มปัีญญาอยูแ่ต่ในขอบเขตของพระไตรปิฎกเท่านัน้ 

ท�าไมถึงว่าพระโมคคัลลาน์มีฤทธิ์มีเดชมากกว่าหมู่ ท�าไมถึงไม่มี

ฤทธิ์มีเดชอยู่แต่ในขอบเขตของพระไตรปิฎกเท่านั้น 

“ไตรปิฎกเป็นเพียงกระออมน�้า ส่วนที่ไม่ได้จารึกไว้ใน

พระไตรปิฎกนั้น มีมากเหมือนมหาสมุทร” เพิ่นว่า

หลวงปูม่ัน่กเ็คยเทศน์ แล้วมนักถ็กูต้องด้วย กเ็ลยพากันเกบ็ 

หนังสือพวกน้ันกลับคืนหมดแล้ว ไปไม่รอด ก็มหา...นั่นแหละ 

เข้ากันกับคึกฤทธิ์ เรารู้จักอยู่ บาปไม่แพ้บุญ สู้เพิ่นไม่ได้แล้ว  

ได้ ๑๐ กว่าปีคืนหลังแล้วละเรื่องนี้ เราได้รับอยู่หนังสือพวกนั้น

หลวงปู่มหาไม่ใช่คนธรรมดาเด้ คนเชาวน์ไวไหวพริบ 

เก่งทั้งปฏิบัติ เก่งทั้งปริยัติ เก่งทั้งปฏิเวธเด้ 

ค�าเทศน์มีลีลามคีตอิยู่ในตวัเด้หลวงปูม่หาน่ะ ไม่ใช่ของค่อย 

คราวอยู่บ้านห้วยทราย 

“โอ้ ผ้าไหมผนืน้ีจะให้ท่านสงิห์ทองๆ ก็นุง่ไม่ได้ ขายาวไป จะให้ 

ท่านหล้าๆ ก็นุ่งไม่ได้อีก ไม่พอดี จะให้ท่านสม ท่านสมก็ได้แล้ว
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ผนืหนึง่ ไม่พอดกีบัใครสักคนหรอก พอดแีต่กบัเณรน้อย (หลวงปู่ 

น้อย ปัญญาวโุธ) โอ้ บญุวาสนาของเจ้าหลาย เณรน้อยเจ้ามาเอาไปซะ  

บุญวาสนาหลายเจ้า ใครกไ็ม่ได้ พอดกีบัเจ้า บญุวาสนาหลายแล้ว  

ถ้าไม่ภาวนา จะเอาไม้แหย่ห�าเอาเด้” 

บทจะเอาไม่ใช่ของค่อยเด้ล่ะ มีคติทั้งนั้นเพิ่นพูดอะไรก็ดี

เรื่องนี้เราก็อ่านออก เรื่องท่าน...น่ะ เราเขียนหนังสือไปหา

คุณอินทร์กับท่านนพดลแล้ว เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีข้อแซงสัก

ข้อเลย เราเขียนไปบอกว่า 

“เรื่องของท่าน...นั้น พวกท่านอย่าได้ไปวิจารณ์เด้อ มันถูก

ของหลวงปู่มหาเด้” 

ในเวลาหลวงปูม่หาเพิน่เทศน์ว่าพระรปูใดรปูหนึง่อยูต่่อหน้า 

แขกชั้นสูงๆ นั้น ท่าน...แซงขึ้นมาว่า “ขอไว้ซะก่อน” 

หลวงปู่มหาก็เลยเอาท่าน...อย่างหนัก ท่าน...ก็เลยตีความ

หมายไปอีกทาง 

“เรามาอยูท่ีน่ี ่อะไรๆ เรากไ็ด้ท�าหมด ศาลาเรากไ็ด้ท�า อดข้าว 

อดน�้าเราก็ได้ท�า ๓๐ ๔๐ วัน เป็นเกียรติเป็นยศในส�านักนี้ เพิ่น  

(หลวงปู่มหา) ว่าอะไรก็ว่าเกินไป เหมือนว่าเรานี้ไม่มีข้อดีอะไร

สักอย่างในวัดนี้ จ�าเป็นจะต้องไปสึกเพื่อประชดเพิ่น” 
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หมอนีต้้องมมีตไิปทางนี ้จะไปลาสกึเพ่ือประชดเพิน่เพือ่ให้

เพิ่นเสื่อมเสียว่าอย่างนั้นเถอะ 

แต่หลวงปูม่หาเพิน่ก็ไม่ได้เสยีหายอะไรด้วย เรากเ็ลยอธบิาย 

ไปอย่างนี้ 

ถ้าหากว่าท่าน...เป็นคนฉลาดแล้ว เวลาหลวงปูม่หาเทศน์ว่า

ผู้ใดต่อหน้าแขกอยู่นั้น ท่าน...จะไปห้ามหลวงปู่มหาท�าไม 

“โอ้ ขอไว้ซะก่อนข้าน้อย” ก็เท่ากับว่าหวังแพ้หวังชนะกับ

หลวงปู่มหาน่ะสิ จึงได้ไปห้ามเพิ่นต่อหน้าแขก คล้ายๆ กับว่าไป

กล่าวตู่เพิน่ว่าเพิน่ไม่รอบคอบ เรือ่งไม่น่าว่ากว่็าให้ลูกศษิย์ต่อหน้า

แขกหน้าคน “ขอไว้ซะก่อนๆ” อย่างนี้ก็เท่ากับหวังจะเอากับเพิ่น

ไม่เหลี่ยมใดก็เหลี่ยมหนึ่งอยู่นะสิ หลวงปู่มหาก็เลยเอาบักใหญ่

เลยเท่านั้นแหละ 

ถ้าท่าน...เป็นคนฉลาดน่ะ ลับหลังไปแล้วจึงค่อยไปคุยกับ

พระที่ถูกเทศน์นั้น

“โอ้ย เพิน่ (หลวงปู่มหา) กเ็ทศน์ว่าให้ผมเหมอืนกันนีแ่หละ  

เวลาเพิ่นว่า เพิ่นก็ว่าผมปานเด็กน้อยนี่ มันเป็นอย่างนั้นแหละ 

ครูบาอาจารย์เพิ่นทรมานกิเลสของเรา คุณอย่าได้ไปเสียใจเด้อ 

คุณจงตั้งใจให้มันดี” 
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ในทางที่ดีก็ไปพูดเตือนพระองค์นั้นตอนอยู่ลับหลังนู้นสิ  

ไปพูดต่อหน้าแขกอย่างนั้น มันก็เท่ากับว่าหลวงปู่มหาบกพร่อง

น่ะสิ คล้ายๆ กับไปตู่ว่าเพิ่นบกพร่องน่ะสิ 

“ขอไว้ซะก่อนเถอะ” 

หลวงปู่มหาก็เลยว่า “ไม่ว่าแต่พระองค์น้ีแหละ ผมจะไล่

ท่านหนีเดี๋ยวนี้ด้วยก็ได้” 

ท่าน...ก็เลยโกรธใหญ่เลยทีนี้ 

ในทางที่ดี ท่าน...นั้นควรจะไปเตือนในตอนลับหลัง 

“เวลาผมถูกดุ หลวงปู่มหาก็ว่าให้ผมปานเด็กน้อยนั่นเด้ 

คุณให้ตั้งใจให้มันดีเด้อ” ไปเตือนลับหลังเพ่ินอย่างนั้นสิ ไปพูด

ต่อหน้าแขกหน้าคนท�าไม หวังเอาคะแนนอะไรจึงไปพูดอย่างนั้น 

มันผิดตรงนี้น่ะสิ ท่าน...ก็เลยตีความหมายผิดไปกันใหญ่เลยทีนี้ 

“เรามาอยู่นี้ได้ท�าประโยชน์อย่างนั้นอย่างน้ี พูดอะไรก็

เหมือนว่าเราไม่มีประโยชน์อะไรในวัดนี้” 

กเ็ลยไปกันใหญ่ทีนี ้แล้วก็เลยไปสกึประชดเพิน่ มนักป็ระชด

ไม่ได้ตี้ทีนี้ มันก็เลยกลับมาทับเจ้าของนั่นแล้ว ตัวอยู่กับหลวงปู่ 

มหามานาน แต่ฟังเทศน์ของเพิ่นไม่ออก ไม่รู้จักความหมาย 
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ว่าอย่างนั้นเถอะ เพิ่นว่าเล่นว่าจริงฟังไม่ออก ไม่รู้จักความหนัก 

ความเบา 

ในทางท่ีดีถึงเวลาลับหลังแล้วก็ค่อยไปคุยกับพระองค์นั้น 

จึงถูก 

“ผมกถ็กูเพิน่ทรมานเหมอืนกนั อนันีคุ้ณมนัถกูน้อยแล้วนะ 

อย่างนี ้ผมมนัโดนหนักกว่าน้ีอีก คุณอย่าไปเสยีใจ ให้คณุตัง้ใจให้ 

มันดี” 

ไปบอกลบัหลงัอย่างนีส้มินัถึงถกู จะไปพดูต่อหน้าแขกท�าไม 

“ขอไว้ซะก่อนเถอะข้าน้อย” 

ก็หลวงปู่มหาว่าให้พระองค์นั้นหนักแล้วตอนนั้น แล้วก็มี

แขกชั้นสูงๆ อยู่ตรงนั้นด้วย ก็คล้ายๆ ว่าไปตู่เพิ่นต่อหน้าแขกว่า

เพ่ินไม่รอบคอบ “ของอย่างนั้นก็ไปเทศน์ต่อหน้าแขกหน้าคน”  

จึงได้ขอไว้ “โอ้ย ขอไว้ซะก่อนเถอะข้าน้อย” 

หลวงปู่มหาก็เลยเอาบักใหญ่นะสิ ไม่รู้จักที่ตาย 

“ผมไล่ท่านหนีเด๋ียวน้ีก็ได้ ไม่ว่าแต่ไล่พระองค์นี้เท่าน้ัน  

ท่านจะหนีเดี๋ยวน้ีก็ได้อยู่” ก็เลยโกรธบักใหญ่ ว่าเราเป็นอาวุโส

อยู่กับเพิ่นมานาน ก็เลยสึกประชดเพิ่น
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เรารูเ้รือ่งดอัีนนี ้เรากเ็ลยเขยีนหนงัสอืไปบอกพวกคุณอนิทร์ 

“โอ้ ใช่จริงๆ” คุณอินทร์กับท่านนพดลเขียนตอบกลับมา 

เพราะเรากลัวว่าพวกนี้จะประมาทหลวงปู่มหา

“โอ้ กก็ูอยูกั่บเพ่ินมานานแล้ว เวลาเพิน่จะเล่น เพิน่กค็งจะ

เล่นกูอย่างอาจารย์...อย่างนี้กระมัง” 

กลัวพวกนี้จะคิดอย่างนี้ เราหวังตรงนี้หรอก กลัวพวกนี้จะ

ระอาเพิ่น 

“กูก็อยู่มานานแล้ว เวลาเพิ่นจะเล่นเอา เพิ่นก็คงจะเล่นกู

เหมือนครูบา...นี้ละน้อ” 

เราเลยเขียนไปบอกก่อน เราต้องแก้ช่วยหลวงปูม่หา มนัเป็น 

อย่างนั้นละ มันผิดตรงนั้นล่ะ ไม่ได้ผิดที่อื่นหรอก

คราวอยูบ้่านหนองผอื หลวงปูม่ัน่เทศน์ว่าให้ผูใ้ดหนกัๆ แล้ว 

เราไม่เคยเห็นหลวงปู่มหาจะไปบอกต่อหน้าหลวงปู่มั่นสักครั้งเด้ 

เวลาลบัหลงันัน้เพิน่จงึไป มนัเป็นอย่างนัน้ดอก ธรรมดาของเหล็กน่ะ  

ไม่ใช่เรื่องของเหล็กที่จะไปผูกขาดไว้กับช่างตีเหล็กว่า 

“อย่าได้ตีข้าน้อยแรงหลายเด้อ 

อย่าเผาข้าน้อยจนแดงไปเด้อ” 
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ไม่ใช่เรื่องที่เหล็กจะไปผูกขาดไว้ 

มันเป็นหน้าที่ของช่างผู้ตี 

จะตีค่อยตีแรงก็ดี 

ไม่เป็นเรื่องของเหล็กจะผูกขาดไว้ 

ผู้ใดคิดมอบถวายอย่างนี้ 

จึงจะอยู่กับหลวงปู่มั่นได้

หลวงปู่มหาก็เหมือนกัน ผู้ใดไม่มอบถวายอย่างนี้ก็อยู่กับ

เพิ่นไม่ได้ กระเด็นออกโลด 

จะตค่ีอยตีแรงมนัเป็นหน้าทีข่องช่างเหล็ก ไม่ใช่เรือ่งทีเ่หล็ก

จะไปผูกขาดไว้ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากนั่นแหละเพิ่นยิ่งเอาหนัก 

ถ้าเพ่ินเล่นหนกัๆ ปีสองปีแล้ว หวงัดีกบัเพิน่แล้ว เรามหีน้าที ่

ท�าอะไรกท็�าหน้าทีน่ัน้ให้สม�า่เสมอ อย่าได้ไปประชดประชนั พอถึง 

ปีที ่๓ ที ่๔ แล้ว จกัสใิห้ดีปานใด ถงึจะผิดเท่าวากไ็ม่เป็นไร ส�าคัญ

ตอนไปอยู่ใหม่ๆ นี่แหละ เราผิดนิดเดียว แต่เพิ่นก็ตีแรงแท้ๆ เด้  

หลวงปู่มหาก็เหมือนกัน หลวงปู่มั่นก็เหมือนกัน ถูกนิดเดียว 

ก็ชมหลายแท้ๆ เด้ เพิ่นต�าหนิก็ไม่ให้ติดอยู่ในเรื่องท่ีต�าหนิ  

เพ่ินยกย่องกไ็ม่ให้เราตดิอยูใ่นเรือ่งทีเ่พิน่ยกย่อง เรามหีน้าทีอ่ะไร

ก็ให้ท�าตามเดิมเท่านั้น อย่างใดมันจะดี อย่างใดมันจะเจริญนั้น 

ให้เราท�าเลย หน้าทีว่่ากล่าวสอนตกัเตอืนนัน้มอบให้เป็นหน้าท่ีของ 

เพิ่นซะ 



ห ล ว ง ปู่ ห ล้ า   เ ข ม ปั ต โ ต | 61 

เรื่องไหนที่เพิ่นว่า “อย่าๆ ไม่ๆ” เราก็เว้นซะ เป็นเพราะเรา

อยากได้ตามความเหน็ของตวันะส ิมนัจงึไม่ถกูต้อง ว่าอย่างนีโ้ลด 

ถ้าเพิ่นว่า “อย่าๆ ไม่ๆ” ถึง ๓ ครั้งแล้วเราต้องหยุด

อย่างในกรณีนี้ วันนี้เพิ่นห้ามแล้ว วันต่อมาเราไปขออีก 

เพ่ินก็ห้ามอกี วันที ่๓ เราไปขออีก เพิน่กห้็ามอกี ครัง้หลงันีเ้พิน่จะ

เอาอย่างหนกัเลยเด้ ดบุกัใหญ่เลยเด้ เป็นอย่างนัน้ หรอืเรือ่งอะไร

ก็ตามท่ีเราไม่ได้ขออนุญาต แต่เรื่องนั้นเพิ่นเคยห้ามเอาไว้แล้ว  

๓ ครั้ง เราจะไปฝืนไม่ได้ หลวงปู่มั่นเหมือนกัน หลวงปู่มหา 

เหมือนกัน

อย่างท่านสวาทนั่นเด้ คราวอยู่บ้านห้วยทรายน่ะ

ท่านสวาท : “มื้อนี้ข้าน้อยจะเอาที่นอนของพ่อแม่ครูจารย์

ออกตากก่อน”

หลวงปู่มหา : “ไม่ตากก็ไม่เป็นไร เพราะมื้อวานก็ตากแล้ว 

มื้อก่อนก็ตากแล้ว ตากเรียงมื้อมาแล้ว”

ท่านสวาท : “บ่ มันเป็นศรัทธาของข้าน้อยที่จะเอา 

ออกตาก”

หลวงปู่มหา : “บ่ ไม่ตากก็ไม่เป็นไรดอก”

ท่านสวาท : “บ่ เวลามศีรทัธา ให้ข้าน้อยเอาออกตากเถอะ”
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เป็นครั้งที่ ๓ แล้วนะ หลวงปู่มหาก็เลยเอาบักใหญ่แล้วทีนี้ 

“ก็ให้มันได้ตามมานะทิฏฐิของท่านทั้งหมดนั่นตี้ 

เอ้า เอาไปตากให้มันหมด แป้นพื้นก็รื้อเอาไปตากด้วย 

ผมห้ามจริงๆ หรือผมห้ามเปรยๆ ท่านไม่รู้จักเลยหรือ 

อยู่กับผมมาก็ตั้ง ๓ ปีแล้ว 

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ให้ท่านเอาไปตากซะไป 

ให้มันได้ตามทิฏฐิมานะของท่านซะ 

ผมห้ามถึง ๓ ครั้งแล้ว 

ถ้าจะถือผมเป็นครูเป็นอาจารย์แล้ว 

มันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องฟัง 

ไม่ใช่ว่าท่านจะเอาให้ได้ตามทิฏฐิของท่าน 

เป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องขึ้นมาปฏิบัติบนกุฏิผมเด้

ออกไป ไม่ต้องมาปฏิบัติ”

คราวนั้นหลวงปู ่มหาไม่ให้ ข้ึนกุฏิปฏิบัติอยู ่เดือนหนึ่ง  

ท่านสวาทก็เลยมาปรึกษากับเราว่า “จะท�ายังไงดี”

“มันก็ไม่ยากดอก ธรรมดาของช่างเหล็กน่ะ ใครเขาจะ 

ตขีว้างตท้ิีง มแีต่เขาจะตเีอาทัง้น้ันแหละ มนัยงัไม่ถงึเขตทีเ่พิน่จะ

ไล่หนีหรอก ปัญหาแค่นี ้เพิน่ทรมานคณุ คณุอ่านความหมายของ

เพิ่นไม่ออก เพิ่นห้ามขาดหรือไม่ขาด คุณไม่รู้จัก
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“ผมห้ามขาดหรือไม่ขาด มันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะรู้จัก 

ถ้าท่านจะเคารพผมก็ต้องฟังความของผมบ้าง จะเอาแต่ทฏิฐขิอง

ตัวเองได้อย่างไร” 

หลวงปู่มหาว่าอย่างนี้ มันถูกของเพิ่นนะ

ถ้าเพิน่ไม่ให้ขึน้กฏุกิไ็ม่ยากดอก มนัมข้ีอวตัรด้วยกนัทกุคนเด้  

ข้อวัตรใครข้อวตัรมนั ไม่ได้ก้าวก่ายกัน ในเวลาหมูเ่พ่ือนขึน้ไปรับ

สิง่ของบนกฏุ ิคณุไม่ได้ท�าอะไรกใ็ห้ไปปัดกวาดข้างล่างกไ็ด้ ตรงทาง 

เดนิจงกรมขององค์ท่านน่ะ องค์ท่านมกัจะเดนิจงกรมก่อนในทกุๆ  

เช้าเด้ คุณก็ปัดกวาดอยู่ตามใต้ถุนนี่แหละ ปัดกวาดอยู่ได้นาน

พอสมควรแล้ว พอได้จงัหวะดีๆ ก็ค่อยข้ึนไปท�าข้อวตัรบนกฏิุของ 

องค์ท่าน เป็นการหย่ังเชิงดูก่อน ถ้าองค์ท่านไม่ได้ว่าอะไรแล้ว เราก ็

ท�าตามปกติของเรา แต่ถ้าองค์ท่านยังว่าอยู่ เราก็ค่อยถอยออก 

มาใหม่ แล้วก็ตั้งหลักใหม่”

เราก็แนะน�าไปอย่างนี้ ท่านสวาทก็ท�าตามนั้น หลวงปู่มหา

ก็ไม่เห็นว่าอะไรอีก

เอ้า คราวนีเ้ร่ืองสมยัหลวงปูม่ัน่ หมูยั่งไม่เคยได้ยนิ เราจะพดู 

ให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นละเอียดมากขนาดไหน ยามเช้าเวลาเพิ่นออก 

ห้องมา หมูพ่ระกเ็ข้าไปรับข้อวตัรเพิน่ ข้อวตัรของใครของมนั ไม่ได้ 

ก้าวก่ายกัน นี่เยี่ยงอย่างอันดี ถือเป็นคติเรื่องนี้
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หลวงปู่มหา : “โอ้ มื้อนี้พ่อแม่ครูจารย์มีการมีงานอะไร

บ้างหนอ”

หลวงปู่มั่น : “เห็นจะไม่มีอะไรหรอกมื้อนี้”

หลวงปู่มหา : “ข้าน้อยว่าจะพาหมูไ่ปเอาไม้ตาด จะสมควร

อย่างไรบ้างหนอ”

ธรรมดาการพูดกับผู้ใหญ่นั้น จะต้องพูดเป็นเชิงปรึกษา 

หลวงปูม่หาเคยเทศน์ให้เราฟังในเวลาลบัหลัง อย่าได้ไปพดู

เอาตามทฏิฐขิองตวั พดูเป็นเชงิปรกึษา อย่าไปพดูไปตามความคิด 

ที่ตัวตัดสินเอาแล้วจึงค่อยไปกราบเรียน

หลวงปู่มหา : “ข้าน้อยว่าจะพาหมูไ่ปเอาไม้ตาด จะสมควร

อย่างไรบ้างหนอข้าน้อย”

หลวงปู่มั่น : “เอ้อ ถ้าอย่างนั้นก็พาหมู่ไปเอาซะ”

หลวงปู ่มหากราบเรียนหลวงปู ่มั่นตั้งแต่ตอนออกจาก 

ห้องนู้น พระเณรก็ได้ยินกันหมดทั้งวัดแล้ว สิบเอก...ก็ได้ยิน

ทนีีส้บิเอก... พดูออกชือ่ออกเสยีงโลด มนัไม่พอจะเสียหาย

อะไรหรอก สมัยนั้นสิบเอก...ได้ ๙ พรรษา หลวงปู่มหาได้ ๑๔ 

๑๕ พรรษาแล้ว
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ทีนี้หลังจากฉันจังหันเสร็จแล้ว สิบเอก...ไปกราบเรียน 

หลวงปู่มั่นว่า 

“ข้าน้อยขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ว่าจะพาหมู่ไปเอา

ฟืน” 

หลวงปูม่ั่นได้ยนิแล้วกร้็องขึน้สดุเสยีง อีพ่ออแีม่เอ๋ย ละเอยีด 

แท้ๆ เด้หลวงปู่มั่นน่ะ 

“จัง่ซัน่ตี้ๆ  มานะทฏิฐขิองมนษุย์นี ่มนัเป็นจัง่ซัน่ตี้ๆ ” เอาใหญ่ 

เลยทีนี้

“ท่านมหาก็มีอายุพรรษาแก่กว่าท่าน เขามากราบเรียนเรา

ว่าจะพาหมู่ไปเอาไม้ตาด ท่านก็ได้ยินแล้ว แล้วท�าไมท่านถึงได้

แซงเข้ามาอีก อันทิฏฐิอันนี้เรารู้จักอยู่ ‘เรากับมหาบัวนี้ใครจะมี 

บริวารมากกว่ากัน จะไปทางเรามากกว่าหรือจะไปทางมหาบัว

มากกว่า’ มนัเป็นอย่างนีเ้ด้ อวดแต่ว่าตวัได้เป็นสิบเอกเป็นทหาร 

มันเอาทิฏฐิอันนี้มาใช้ ไม่ได้ๆ ให้ไปกับท่านมหาวันนี้ มันจะมา

แย่งแซงกันอย่างนี้ไม่ได้”

ปานนั้นละหลวงปู่มั่น ละเอียดไหม 

พวกท่านเคยได้ยินสักครั้งหรือยัง 

เราจะพูดให้ฟัง เรามีเรื่องพูดให้ฟังเต็มที

ว่าอย่างนั้นเถอะ
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“มาแข่งอิทธิพลกันเด้นี่ ‘ใครบ้างจะไปเอาไม้ตาดกับท่าน

มหาบวั ใครบ้างจะไปเอาฟืนกบัเรา’ มนัจะมาแบ่งพรรคแบ่งพวก

กันเด้นี่ มันจะแบ่งเป็นสองก๊กกันเด้ มันมาแข่งดีกันเด้ ไม่ได้ๆ  

อย่างนี้ ให้ไปกับท่านมหา เขาพูดก่อน ทั้งเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่า

ท่านอีก 

สิบเอก...มันไม่ลงใครเด้ อวดว่าตัวเป็นสิบเอก อวดว่าตัว

เป็นครู เอาเรื่องนี้แหละมาเบ่งใส่หมู่อยู่นี่”

เก่งปานนั้นแหละหลวงปู่มั่นน่ะ ลองดูซิ ขี้แตกซัดออกมา

เลยแหละ คนที่ไม่เคยอยู่กับเพิ่นน่ะ ลองดูซิ

อีกเรื่องหนึ่งก็อาจารย์...

หลวงปู่มั่น : “ท่าน...เอ้ย ไปลับมีดพร้าให้เราด้วยเด้อ”

ท่าน... : “โดย ข้าน้อย”

หลวงปู่มั่น : “ฉันจังหันแล้วก็เอาไปลับให้แหน่”

พอถงึเวลาบ่ายมากย็งัไม่ทนัได้ลบั ผูเ้ฒ่า (หลวงปูม่ัน่) กเ็อา 

บักใหญ่เลย

“มันเป็นอาบัติทุกกฎไม่รู้จักบ้อ 

ถ้าไม่ท�าแล้วท�าไมไม่บอก 
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หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรือติดงานอะไร

ท�าไมไม่บอก เราจะได้บอกคนอื่นท�า 

นั่นมันเป็นอาบัติทุกกฎไม่รู้จักบ้อ” 

ปานนั้นเด้หลวงปู่มั่น ไม่ใช่ของง่ายๆ

ยังมีอีกหลายเรื่องอยู่ เพิ่นใช้พระ... “ท่าน...เอ้ย ช่วยเอา

อันนั้นมาให้เราแหน่” 

ทีนี้พระ...ก็เลยไปใช้เณรต่ออีกทอดหนึ่งต่อหน้าหลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่นก็เลยร้องขึ้นสุดวัดเลยทีนี้ 

“ใช้ผู้ใดต้องได้ผู้นั้น ไปใช้คนอื่นต่อหน้าเรา

มันเป็นอาบัติทุกกฎไม่รู้จักบ้อ” 

ดุบักใหญ่เลยนี่ก็ดี

คราวหนึ่งก็ดุให้เรา ล้มตึงเลยเราก็ดี

หลวงปู่มั่น : “ท่านมหาเอ้ย มื้อนี้พาหมู่ไปเอาไม้ไผ่ป่า

มาท�าห้องสรงน�้าของเราซะ ไม่ต้องไปขอไม้ไผ่บ้านกับโยมดอก  

ไม้ไผ่ป่ามีถมไป เอามาสับฟากท�าห้องอาบน�้าให้เราซะ ถ้ามีห้อง

อาบน�า้แล้วเราไม่จ�าเป็นต้องนุง่ผ้ากไ็ด้ ใครกด็จีะแก้กไ็ด้ ไม่ได้ผิด 

พระวินัย”
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หลวงปูม่หากเ็ลยพาหมูไ่ปเอา กไ็กลมากอยู ่จากนี ้(ภจู้อก้อ)  

กน็ูน่ละถึงภยูางเดีย่วโน้นละ จงึจะได้ไม้ไผ่ล�าใหญ่เด้ พากนัเอามา  

แล้วก็ท�าห้องอาบน�้าเสร็จภายในวันนั้นเลย เพราะมีพระช่วยกัน

หลายเด้

มันมีไม้เหลืออยู่ที่ไปเอาอีก ๕ ๖ ล�า มีแต่ล�างามๆ ทีนี้

ไม้สอดปิดประตูวัดก็ยังไม่มี วันหลังมาพอฉันจังหันแล้วนี่แหละ  

เราก็เลยไปชวนเณรศรี 

“ศรีๆ  ไปเอาไม้พวกทีม่นัเหลือเมือ่วานกนัเถอะเราเว้ย รบีไป 

เอารีบมาเรา”

หลังฉันจังหันแล้ว หลวงปู่มั่นก็ขึ้นกุฏิแล้ว หลวงปู่มหายัง

ไม่ทันได้ขึ้น 

“ไป ไปลาท่านอาจารย์มหากันเถอะเรา” ก็เลยไปลา

“ข้าน้อยกับเณรศรีว่าจะไปเอาไม้มาท�าไม้สอดปิดประตูวัด 

จะเป็นอย่างไรหนอ พ่อแม่ครูจารย์จะเห็นว่าอย่างไร”

“โอ้ น้อ หลวงปูม่ัน่กเ็ข้าทีแ่ล้ว เอ้อ จะไปกไ็ปซะ ให้รบีกลบั 

มาเด้อ” 

ก็เลยไป
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เวลากลับมากเ็ป็นเวลาพระวดับ้านฉนัเพลแล้ว แบกไม้เข้ามา  

เพ่อเว่อๆ หลวงปู่มั่นก็ออกจากห้องมาเห็นพอดี

หลวงปู่มั่น : “ท่านหล้ากับเณรศรีมันไปไหนกันมา หือ”

ตับลีบหมดเรา 

หลวงปู่หล้า : “ไปเอาไม้มา ข้าน้อย”

หลวงปู่มั่น : “ไปเอาไม้ ท�าไมจึงไม่ลา”

หลวงปู่หล้า : “ลาก็ลาแต่กับท่านอาจารย์มหา ข้าน้อย”

หลวงปูม่ัน่ : “ท่านขอนิสยักบัท่านมหาหรือ มันเป็นอาบัติ

ทุกกฎไม่รู้จักหรือ ไปไม่ลามาไม่บอก การไปพ้นจากเขตวัด  

มันเป็นอาบัติทุกกฎเด้ถ้าไม่ได้ลาน่ะ”

เอาใหญ่เลยทีนี้ เอาแล้วทีนี้ ตีปลากระเทือนหัวนาค 

พอดเุราแล้ว หลวงปูม่ัน่ก็กลบัขึน้กุฏิ หลวงปูม่หากเ็ลยตาม

หลวงปู่มั่นขึ้นกุฏิ 

หลวงปูม่หา :“โอ้ย พ่อแม่ครูจารย์ ข้าน้อยนีแ่หละผดิ พวกนัน้ 

ไม่ได้ผิดดอกๆ ข้าน้อยเป็นคนผิดเอง เพราะเขามาลาข้าน้อย  

ข้าน้อยว่าจะให้มาลาพ่อแม่ครูจารย์ พ่อแม่ครูจารย์ก็เข้าห้องแล้ว 
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มนัเป็นเพราะข้าน้อยมกัใหญ่ใฝ่สงู ท�าตวัเป็นคนเทยีมพ่อเทยีมแม่  

เขามาลาก็ให้เขาไป พวกนั้นไม่ได้ผิดดอก ข้าน้อยรับผิดไว้เอง  

ข้าน้อยจะพาพวกนั้นมาท�าวัตรขอขมาพ่อแม่ครูจารย์” 

นักปราชญ์พูดกัน สักหน่อยหลวงปู่มั่นก็เสียงเบาลง

หลวงปูม่ัน่ : “ถ้าเราไม่ว่ามนัก็ไม่มคีนว่า หากเราไม่พูดแล้ว 

ท่านกอ็าจจะเคยตวั เต่าบ่ไปเอาไฟจดูก้น ความเป็นจรงิมนัก็ไม่ได้ 

ผดิอะไรดอก ไม้ทีเ่อามากเ็อามาท�าเพือ่ส่วนรวมในวดั ไม่ได้เอามา 

ท�าของส่วนตวั เพราะเอามาท�าประตวัูด แต่หากเราไม่พดู มนักจ็ะไม่ 

ตืน่กนั จะว่ายงัไง เราอยากว่าเรากว่็า หรอืท่านคดิว่าเราพดูผดิหรอื”

หลวงปู่มหา : “บ่ บ่ผิดข้าน้อย” 

ปานนั้นนะนักปราชญ์กับนักปราชญ์

ทีนี้หลวงปู่มหาจะลาไปเที่ยว เป็นคติแท้เด้ เราจะพูดให ้

พวกท่านฟัง ธรรมเนยีมอยูบ้่านหนองผอืสมัยนัน้ ถ้ายงัไม่พ้นเขต

กฐินแล้ว เพิ่นยังไม่อนุญาตให้ออกไปเที่ยว หลวงปู่มั่นว่า

“พ้นเขตกฐินเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปเที่ยว ถ้ายังไม่พ้นเขต

กฐินแล้วออกไป เดี๋ยวมันจะแวะวัดนั้นแวะวัดนี้ มันน่าอายเขา  

กฐินที่เขาเอามาให้นี้ เขาเอามาเพื่อพระที่อยู่จ�าพรรษาในวัด 

น้ันๆ เด้ เราจะไปร่วมกบัเขามนัไม่ถกูนะ น่าอายเขา ให้มันพ้นเขต 
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กฐนิเสยีก่อน ใครจะไปทางไหนแล้วจงึค่อยไป ใครจะไปเทีย่ววเิวก

ก็ดี ให้พ้นวันเพ็ญเดือน ๑๒ เสียก่อน”

กฎของเพิ่นเป็นอย่างนั้นสมัยบ้านหนองผือน่ะ พอพ้น 

กฐินแล้ว พ้นจีวรกาลแล้ว หลังจากตัดผ้าตัดแพรให้หมู่เสร็จแล้ว

หมดทุกอย่าง หลวงปู่มหาก็ไปกราบเรียนเพิ่น

หลวงปูม่หา : “ข้าน้อยว่าอยากมากราบเรยีนพ่อแม่ครจูารย์  

การงานที่พ่อแม่ครูจารย์จะใช้ข้าน้อยกับหมู่จัดท�านั้น ยังมีอะไร

บ้างหนอ ข้าน้อยอยากจะรู้จักว่ามันบางแล้วหรือว่ายังมีอะไรอยู่

อีกหนอ”

หลวงปู่มั่น : “เอ้อ คงจะไม่มีอะไรดอก เรื่องซ่อมแซมกุฏิ

ก็ยังไม่ถึงคราว ถึงเดือน ๓ ก่อน”

หลวงปูม่หา : “ข้าน้อยคิดว่าจะไปเทีย่ววเิวกอย่างนีจ้ะสมควร 

ไหมหนอ”

หลวงปูม่ัน่ : “เอ้อ การงานอะไรๆ กเ็สรจ็หมดแล้ว ท่านจะไป 

ก็ไปได้ แต่พอถึงเวลาซ่อมแซมกุฏิก็ให้กลับมา จะให้ผู้เฒ่าท�าให้

หมู่อยู่ มันไม่ไหวเด้”

หลวงปู่มหา : “ถ้าจะไปนี้ จะไปมื้อใดน้อจึงควร” 
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นักปราชญ์ท่านพูดกันมันน่าฟังแท้เว้ย

หลวงปูม่ัน่ : “ถ้าอย่างนัน้ จะไปมือ้อืน่ก็ได้ หรอืมะรนืนีก็้ได้  

เอาตามความสะดวกของท่าน ท่านซักผ้าแล้วหรือยังละ”

หลวงปู่มหา : “ซักแล้วข้าน้อย ท่านหล้าก็ว่าจะไปกับ 

ข้าน้อยเด้”

หลวงปูม่ัน่ : “โอ้ ท่านหล้ากจ็ะไปด้วยเนาะ เอ้า ไปกไ็ป เป็นต่าง 

ฝึกหัดตัวเธอด้วย”

หลวงปูม่หา : “ถ้าแม้นไป จะไปทางทศิใดจงึจะควร ข้าน้อย”

หลวงปูม่ัน่ : “ไปทางทศิตะวนัออกก็คงจะด ีดแูล้วทิศตะวนัตก  

ทางทศิเหนอื ทศิใต้ กค็งจะไม่สงบเท่าไหร่ ทศิตะวนัออกเหมาะกว่า  

ทางถ�้าแถวบ้านโพนงามก็เหมาะ”

นัน่น่ะ แล้วทกุวนันีม้นัต่างกนัมากขนาดไหนละ เขาตกลงแล้ว 

ตดัสนิใจเองแล้ว เขาจงึค่อยมาลา ใช่ไหมละ เขาตกลงว่าจะไปแล้ว 

เขาจึงค่อยมาลานะทุกวันนี้ เขามาบอกเฉยๆ ว่าอย่างนั้นเถอะ  

ธรรมเนียมน้ีไม่มีคนเอาไปใช้นะ ในส�านักบ้านตาดก็ไม่มีแล้ว

นอกจากคุณอินทร์กับท่านนพดลเท่านั้น พวกนี้รู ้จักจากเรา  

เราบอกมนัให้เอาไปปฏบิตักิบัหลวงปูม่หา นอกนัน้ไม่มใีครรูจ้กัดอก  

ปานนั้นละ
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“ธรรมเนียมเวลาเราพูดกับผู้ใหญ่ 

เราต้องพูดในเชิงปรึกษากับท่าน ให้เกียรติท่าน 

เรื่องอะไรๆ เราก็ตกลงเอาเองหมดแล้ว

ก็เท่ากับว่าไม่ให้ท่านมีสิทธิ์แสดงความเห็นอะไรด้วย 

มันก็ผิดน่ะสิ การพูดกับผู้ใหญ่น่ะ” 

หลวงปู่มหาเคยสอนเรา “อะไรๆ เราก็ตกลงเอาเองหมดๆ 

เราตัดสินใจเองหมดแล้วท่านก็เลยไม่มีสิทธิ์พิจารณา แปลว่าเรา

ไม่เคารพความเห็นของท่านหรือว่าเราไม่ได้นับถือท่าน”

หมู่ไม่เคยได้ยินอย่างนี้ ผมจะพูดให้ฟัง แล้วมันไกลกัน 

ขนาดไหนละกบัทกุวนันี ้ปฏปิทาพระกรรมฐานทกุวนันี ้ว่าอย่างนัน้ 

เถอะ

ฉะนั้น หลวงปู่มหาจึงได้พูดว่า 

“เราไปที่ไหนก็เห็นแต่พระขี้ครั่ง 

ไม่เห็นพระใสสักครั้งเลย 

เห็นแต่พระขี้ครั่ง”

ท่ีเพ่ินว่า ก็เพราะมันห่างไกลจากครั้งนั้นมากเด้ ไกลกัน

อักโขอักขังเด้ในทุกวันนี้ บางคนจะออกจากเพิ่นไปก็ไม่ได้ลา 

ด้วยซ�้า ขโมยหนีโลด การไปเที่ยวก็ดี เพิ่นถึงได้ว่า
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“เราอยู่ที่นี่เราอยู่เพราะโยมแม่ต่างหาก 

แต่ทุกวันนี้มันก็แก่เฒ่าแล้วด้วยก็เลยได้อยู่ 

ถ้าให้หย่อนลงกว่านี้ เราอยู่กับหมู่ไม่ได้ 

เราหย่อนให้หมู่ได้เท่านี้” 

เพิน่พดูอยู่เร่ือยๆ พวกท่ีไปหุ้มองค์ท่านอยูท่ีบ้่านตาดทกุวนันี้  

ยังจะว่าตัวดีอยู่อย่างนั้นหรือนั่น เพ่ินหย่อนให้พอสมควรแล้ว  

แต่ก่อนเพิ่นเคร่งครัดกว่านี้มาก เพิ่นอนุโลมให้พอแรงแล้วนั่น  

ต่างกันมากกับทุกวันนี้

มปีีหน่ึงเพิน่ไปเทีย่ววเิวกทางบ้านง้ิว (อ.กดุบาก) ชาวบ้านงิว้ 

ก็เลยตามมาขอพระกับหลวงปู่มั่น เขาก็ฉลาดพูด 

“ขอพระจักองค์แหน่ ขอกับหลวงปู่นี้ละ จะให้องค์ใดก็เอา”

แต่ความเป็นจริงแล้วเขาอยากได้หลวงปูม่หานัน่ล่ะ เรารูจั้กอยู่  

ก็เลยเรียกพระมาประชุม

หลวงปูม่ัน่ : “ท่านมหาเอ๋ย ใครทีพ่อจะไปได้แหน่ ใครทีพ่อ

จะเป็นหวัหน้าน�าไปได้แหน่ ชาวบ้านงิว้เขามาขอพระ ตามเราชัง่ดู

น�า้หนักของเขาน่ะ เขากอ็ยากจะได้ท่านมหานัน่ล่ะเพราะท่านมหา 

เคยไปพักอยู่ที่นั่น แต่เป็นความฉลาดของเขา เขาก็เลยว่า ‘แล้ว

แต่จะได้ใครไป’ แล้วพวกเราจะว่าอย่างไร หากท่านมหาไปแล้ว

ใครบ้างที่จะไปกับท่านมหา”
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พระก็นั่งเต็มอยู่ ค�าว่า “เต็ม” ก็ ๑๔ ๑๕ องค์เท่านั้นละ  

ไม่ได้มากหรอก เพราะเพิน่ไม่รับถึง ๒๐ องค์สกัครัง้ เรากน็ัง่ฟังอยู่  

ตอนนั้นอายุ ๓๐ แล้ว ถึงพรรษาจะไม่ได้มาก แต่อายุมากแล้ว  

เราก็ยิ่งเป็นคนชอบฟังชอบพิจารณาอยู่แล้วด้วย

หลวงปู่มหา : “โอ๊ย ถ้าว่าจะได้ไปจริงๆ แล้ว ก็ไปในฐานะ

รับใช้พ่อรับใช้แม่นั่นแล้ว ข้าน้อยไม่กล้าโอหังมังคโลอะไรแหละ 

ไปกไ็ปในนามของพ่อของแม่นีแ่หละ ไม่ได้หวงัเต้นสามศอกออก

สามวาอะไร ถ้าหากพ่อแม่จะให้ไปจริงๆ แล้ว ก็ไปในนามของพ่อ

ของแม่นี้แล้ว เพราะเป็นลูกพ่อลูกแม่อยู่อย่างเก่านี่แหละ”

นักปราชญ์ต่อนักปราชญ์พูดกันมันเป็นเรื่องน่าฟังเว้ย  

ได้คติไปจนถึงวันตายเลยเราก็ดี

“หากพ่อแม่มธีรุะอะไรอยากใช้อยากสอยอย่างไรกส็ัง่ได้เลย

ข้าน้อย ส่วนการไปนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครที่จะไปด้วยแหละ”

ท่านอาจารย์...น่ะหาอุบายคัดเราออก เรามารู้จักก็คราว 

นี้แหละ 

“ท่านหล้าไม่อยากไปกับเพิ่นหรือ” 

ทัง้ทีเ่รากป็ฏบิติัใกล้ชดิหลวงปูม่ั่นด้วยกนัเด้นัน่ แต่ท่านกย็งั 

หาอุบายคัดเราออก เรารู้จักอยู่
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แต่หลวงปู่มั่นไม่เล่นด้วยนะสิ 

“หากว่าจะให้ท่านหล้าไป เราหย่ังน�้าหนักของเธอดูแล้ว 

เธอก็ยังไม่อยากไป แล้วเจ้าคุณธรรมเจดีย์ก็ฝากเธอไว้ที่นี่ด้วย 

ถ้าอย่างนั้นก็ให้ท่านศรีอารย์ไปด้วยซะ” 

ท่านศรีอารย์นัน้เป็นลกูศิษย์ของสิบเอก... ท่านศรอีารย์กเ็ลย 

ได้ไป

เวลากลับมา หลวงปู่มหาก็เอาแก่นขนุนมาด้วย ๑๕ ท่อน 

ซื้อเขาต้นละ ๔๐ บาทก็มี

เพิน่ว่า “โอ๊ย พ่อออกแม่ออกเอ้ย บญุเดอืนหกกย็งัมวัีนเลกิ

วนัแล้ว (แต่ท่ีวดัหนองผอื) ถงึเวลาออกพรรษาแล้ว มแีต่พระไหล

เข้ามาไม่ขาด น�้าก็ได้ตักวันละ ๘๐ ๙๐ ปี๊บ”

มาถึงวัดแล้ว เพ่ินก็ให้โยมเขาหยุดรออยู่นอกวัดเสียก่อน 

ส่วนองค์เพิ่นก็เข้ามาในวัดกราบเรียนหลวงปู่มั่นก่อนว่า 

“จะให้พวกนั้นเข้ามาในวัดได้หรือไหมหนอข้าน้อย โยมเขา

เอาแก่นขนนุใส่เกวยีนมา แก่นขนุนก็เป็นของไม่ได้อดอยากอะไร 

เป็นของทิ้งของเขา เขาไม่ได้หวง”

เพิ่นกลัววัดแตกเด้ 
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หลวงปู่มั่น : “เอ้อ เอามาก็เอาเข้ามาซะ” เลยเปิดประตู

ให้ขนเข้ามา

อยู่มาๆ จนเข้าพรรษา พอออกพรรษาแล้ว นางเงก็หงส์ แซ่โค้ว  

ตลาดสีดา ถนนวรจกัร กบันายวนั คมนามลู มาสมทบกนัทอดผ้าป่า  

เอาผ้ามา ๒๐๐ หลา มันเป็นผ้าหลายไม้หลายอย่าง หลวงปู่มหา

เป็นผู้เข้าไปกราบเรียน สองมือยกผ้าขึ้น 

หลวงปู่มหา : “ผ้านี้เป็นอย่างไรบ้างข้าน้อยๆ (สมควร

อย่างไร) นีช้นดิหน่ึง นีอ้ย่างหนึง่ ข้าน้อย ข้าน้อยว่าจะพาหมูเ่ปลีย่น 

ผ้าไตรถวายพ่อแม่ครจูารย์ข้าน้อย”

หลวงปูม่ัน่ : “บ่ ผ้าเรากย็งัใหม่ๆ อยู ่สมควรจะเปลีย่นให้ใคร 

แล้วเราจะบอกเองดอก”

หลวงปู่มหา : “บ่แล้ว ผู้ทีเ่ขาเอามาในทศิทัง้สี ่เขากห็วงัจะ 

ให้พ่อแม่ครูจารย์ใช้ ถ้าพ่อแม่ครูจารย์ไม่ใช้แล้ว พวกข้าน้อยก็ใช้

ไม่ลงแล้ว ถึงอย่างไรก็ฉลองศรัทธาให้เขาสักสามสีว่นัแหน่ ถ้าพวก 

ข้าน้อยจะเอาไปใช้ก่อนโลด มันก็จะทับถมพวกข้าน้อยแล้ว”

หลวงปูม่ัน่ : “บ่แล้ว อะไรๆ กจ็ะพ่อแม่ครจูารย์ๆ แท้ ผ้าเรา 

ก็ยังใหม่ๆ อยู่”

วนัน้ันไม่ได้กเ็ลยถอย สามสีว่นัผ่านไปกเ็ข้าไปกราบเรียนอีก  
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เวลาจะเข้าก็ต้องดูอารมณ์ของเพิ่นเสียก่อนเด้ วันไหนควรเข้า 

จึงเข้า วันไหนไม่พอจะเข้าก็ไม่เข้า ขอครั้งที่ ๓ จึงอนุญาต

หลวงปู่มหา : “หมู่เพื่อนทั้งหลายก็พร้อมกันหมดแล้วเด ้

ข้าน้อย เตรยีมตวัแล้ว ท่านวนักเ็ตรยีมทีจ่ะเยบ็อยู ่ข้าน้อยกเ็ตรยีม 

ที่จะตัดอยู่ พวกผู้น้อยพวกท่านหล้าก็เตรียมต้มน�้าอยู่”

เราอยู่กองต้มน�้าและกองย้อมเด้ อาจารย์ทองค�าอยู่กอง

รงัดุม เรือ่งเยบ็ผ้ายงัไม่เก่งเท่าอาจารย์วนั หลวงปู่มัน่กเ็ลยอนญุาต 

อย่างฝืดๆ การเปลี่ยนผ้าไตรจีวรของหลวงปู่มั่นนี้เป็นหน้าที ่

ของหลวงปูม่หาเป็นผู้กราบเรียน คนอ่ืนกราบเรยีนไม่ได้ ความเป็น 

ใหญ่อยู่กับผู้นี้ ควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรข้ึนอยู่กับผู้นี้เป็นผู้จะ

พิจารณา

ทีนี้พูดถึงเรื่องเตียง หมู่ยังไม่เคยได้ยินเด้เรื่องนี้ เราจะเล่า

ให้ฟัง 

เราไปอยูปี่แรก หลวงปูม่ัน่เพิน่นอนเตียงไม้ไผ่ เป็นไม้ไผ่กลม 

เตยีงกโ็ยกไปโยกมา เตยีงกเ็ตยีงไม้ไผ่ เสากเ็สาไม้ไผ่ ราวกร็าวไม้ไผ่  

โก๊กเก๊กๆ โยกไปโยกมา เราก็เลยมาคิดทีนี้ 

“กูเป็นคนได้เคยสร้างฆราวาสมาก่อน มันจะทับกูเด้นี่ 

กูก็เคยอวดว่ากูท�าไม้เป็นบ้าง ถ้ากูไม่ท�านี้มันจะทับกูเด้นี่

ถ้าเมื่อจะท�านี่จะท�าอย่างไรหนอ”
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ความเป็นจรงิแล้ว เราได้เกบ็ไม้เอาไว้บ้างแล้ว เป็นไม้ทีเ่หลอื

จากซ่อมกุฏหิลงัน้ันหลงันี ้เราได้เกบ็สอดไว้ตรงนัน้ตรงนีท่ี้ละท่อน

สองท่อน เลยไปกราบเรียนหลวงปู่มหา ถ้าเราจะไปกราบเรียน

หลวงปูม่ัน่เลยไม่ได้เด้ เป็นการข้ามกรายหลวงปูม่หา ท�าอย่างนัน้ 

ไม่ได้ จะถูกหลวงปู่มั่นดุเอาโลด

หลวงปูห่ล้า : “ข้าน้อยคิดว่าจะท�าเตยีงถวายพ่อแม่ครจูารย์ใหญ่ 

จะเป็นอย่างไรบ้างน้อ ถ้าข้าน้อยไม่ท�า มนัจะทบัข้าน้อยเด้ เพราะ 

ขา้น้อยเคยสรา้งฆราวาสมากอ่น ส่วนครูอาจารย์ไม่ทับเด้ เพราะ 

ครูอาจารย์ไม่เคยได้สร้างฆราวาสมา ขอให้ครูอาจารย์ไปกราบ

เรียนเพิ่นให้แหน่”

หลวงปู่มหา : “เออ ถ้าอย่างนั้นเราจะกราบเรียนเพิ่น”

หลวงปู่มหาก็เลยกราบเรียน

หลวงปู่มั่น : “จะท�าท�าไม อันเดิมก็นอนดีอยู่ นอนมาพอ 

แรงแล้ว ภาวนาดีอยู่”

หลวงปู่มหาก็เลยกราบเรียนไปกราบเรียนมา หลวงปู่มั่นก็

เลยอนุญาตแบบฝืดๆ

หลวงปู่มั่น : “เออ เอ้า ท�าซะ”
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หลวงปู่มหา : “หากว่าจะท�านี่ จะเอากว้างขนาดไหนน้อ

ข้าน้อย”

หลวงปู่มั่น : “กว้าง ๓ ศอกกับอีกหนึ่งคืบของเรานี่แหละ”

หลวงปู่มหา : “ความสูงจะเอาเท่าไรน้อข้าน้อย”

ไม่ใช่จะท�าเอาตามอ�าเภอใจโลดเด้ อยู่กับหลวงปู่มั่นเป็น

อย่างนั้น

หลวงปู่มั่น : “สูงเอาเท่านั้น”

หลวงปู่มหา : “จะท�าลูกกรงด้วยจะควรไหมข้าน้อย”

หลวงปู่มั่น : “เตียงที่มีลูกกรงจะท�าสูงเกินประมาณ มันก็

ไม่มีปัญหาเด้ จะท�าลูกกรงด้วยก็ได้ เตียงที่ไม่มีลูกกรงต้องท�าให้

ได้ประมาณ ๘ นิ้วพระสุคต เตียงที่มีลูกกรงด้านใดด้านหนึ่งแล้ว

จะสูงเกินประมาณก็ได้ไม่เป็นไร ทีนี้ไม้จะได้จากไหนละ ไม่ใช่ว่า

จะไปรบกวนชาวบ้านเขาหรือ”

หลวงปู่มหา : ไม้น่ะ ท่านหล้าว่าท่านเอาสอดเก็บไว้แล้ว  

มอียู่ทีล่ะตัวสองตวั ท่านว่าพอแล้ว ท่านหล้าอาสารบัท�า ส่วนพวก

ข้าน้อยก็จะช่วยด้วย พระทั้งหลายก็พร้อมกันหมดแล้ว ท่านหล้า

ว่าท่านจะเป็นผูร้บัสิว่รับกะ (ค�านวณ) รับหมายรบัประกอบเข้า”
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หลวงปู่มั่น : “เอ้า จะท�าก็ท�าซะ สูงต�่ากว้างแคบเราก็บอก

หมดแล้ว อวดว่าตวัท�าถวายครบูาอาจารย์แล้วไปท�าอยูก่ลางวดัให้

มนักระเทอืนหมูพ่ระไม่ได้เน้อ หอบเข้าไปท�าในป่าโน้นเด้อ อย่าให้ 

กระทบกระเทือนพระเจ้าพระสงฆ์ผู้เดินจงกรมภาวนาเด้”

ละเอยีดไหมหลวงปู่มัน่น่ะ จะท�าไม้สฟัีนกเ็หมอืนกนั จะไป

ท�าอยู่กลางวัดไม่ได้แหละ นู้นละ ท�าอยู่กลางดงนู้นละ

ก็เลยท�าทีนี้ ในเวลาที่ท�าก็มีหมู่เพื่อนไปช่วยด้วย ได้ ๔ วัน 

ก็แล้วเสร็จหมดทุกอย่าง ประกอบแน่นหนาอย่างดี เราเป็นผู้สิ่ว  

เราเป็นผูก้ะ เราเป็นผูป้ระกอบเข้า แต่ท่านอาจารย์โสม บ้านนาสดีา 

ท่านกม็ฝีีมอืพอสมควร แต่ท่านไม่กล้าออกหน้า ท่านให้เราออกหน้า 

เพราะเราเป็นคนไปขออนุญาตเด้ ท่านก็เหลาไม้เหลาอะไรช่วย 

อาจารย์โสม บ้านนาสดีา นีแ้หละมฝีีมอืกว่าหมู ่เสรจ็แล้วกพ็ากนั 

หามมาแหละทีนี้

พอหลวงปู่มั่นเห็น “กว้างโพดๆๆ ตัดออกคืบหนึ่งๆๆ” 

เรารูจ้กัความหมายทนัที เรากท็�าหน้าเสมออยู ่ไม่ได้ท�าหน้า

เสียใจว่างั้นเถอะ รู้จักความหมายทันทีที่เพิ่นว่าอย่างนั้น 

“กว้างๆๆๆ” หมู่ทั้งหลายก็เหลียวดูหน้าเรา หลวงปู่มหาก็

เหลียวดูหน้าเราแล้วยิ้มๆ เพราะหลวงปู่มั่นเพิ่นทรมานเราเด้



 82 | ฐ า น ะ ข อ ง พ ว ก เ ร า

“ความกว้างก็พ่อแม่ครูจารย์เป็นผู้บอกเอง แล้วท�าไมถงึยงัว่า 

มันกว้างเกินละข้าน้อย ข้าน้อยก็ท�าตามค�าสั่งทุกอย่างแล้วเด้”

ถ้าเราไปฝืนอย่างนี้แล้วเพิ่นจะไม่ใช้ให้เราเลย เพิ่นทรมาน

เราว่าจะตัง้ใจปานใด จะมีศรทัธาขนาดไหน ตรงนีน้ะ เรากเ็ลยกราบ 

เรียนว่า

“โอ๋ย ถ้าว่ากว้างเกนิไป ข้าน้อยกเ็ตม็ใจตดัออกเตม็ทข้ีาน้อย”

กพ็ากนัหามกลบัลงมา หมูห่วัเราะเรา หลวงปู่มหากห็วัเราะ

หลวงปู่มหา : “เป็นอย่างไรละ รู้จักความหมายไหมละ”

หลวงปู่หล้า : “รู้จกัข้าน้อย ไม่รู้ว่าถกูหรือไม่ถกู เพ่ินทรมาน 

ข้าน้อยว่าจะตั้งใจเพียงใด ถูกไหมข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “โอ้ แม่นโพด (ถูก) เอ้า รีบท�า”

ถ้าเราสูแ้ล้วเพิน่จะไม่ใช้ให้ เรากเ็ลยรือ้ออกทนีี ้ตดัออกแล้ว

ประกอบใหม่จนแล้วเสรจ็จงึได้หามไป ตอนหามไปนัน้ หลวงปู่มัน่

เพิ่นหัวเราะพอใจเว้ย 

“ดังปึ่งดังไข่หลายก็ต�าไม้ตายซะ”

ในเวลาเพิน่หยอกล้ออย่างนี ้เราจะไปยิม้ไม่ได้เด้ ต้องเฉยเด้  

ถ้าไปย้ิมก็ไม่ได้อีกแหละ ถ้าเราจะไปเลียสบเสียปากก็จะโดนดุ 
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อีกละ เฉย ธรรมดาๆ จงึได้ ปานนัน้เด้หลวงปูม่ัน่ ไม่ใช่ของง่ายๆ เด้  

การทรมานมนุษย์น่ะ 

ถ้าเป็นพวกเรานี้คงจะหน้าบูดเลยละ เวลาเพิ่นบอกให้ตัด

ออกนั้น เพิ่นไม่ได้บอกเฉยๆ เด้ เพิ่นดูหน้าของเราด้วยว่ามันจะ

แสดงกิริยาอย่างไรเด้ 

อย่างเราไปเกบ็อาจมของเพิน่ทีใ่ต้ถุนอย่างนี ้เพิน่ไม่ได้โง่เด้ 

เพิน่ส่องลงมาดดู้วย เรากอบอย่างนี้ๆ  (หลวงปู่ท�าท่าให้ด)ู กอบใส่ 

บุง้กี ๋ถ้าเราไปท�าท่ารงัเกยีจอย่างนี ้เพิน่จะไม่ให้เข้าไปใกล้เพิน่เลยเด้  

เราท�าสีหน้ารังเกียจ เพิ่นไม่ให้ไกล้เลย หลวงปู่มั่นไม่ใช่ของง่ายๆ 

เด้ เพิน่พิจารณาดูคนจริงจงัมากเด้ หลวงปูม่หากเ็หมอืนกนั ไม่ใช่

ของง่ายๆ เด้

ทีนีเ้รือ่งทีม่นัไม่น่าจะผดิแต่ว่าผิด ดูสเิพิน่ละเอยีดขนาดไหน

เณรประมัย (กาฬเนตร) นั้นอายุพอข้ึนทะเบียนแล้ว อาจารย์

ทองค�าว่า 

“อีก ๕ ๖ วัน จะพาเณรประมัยไปข้ึนทะเบียนที่อ�าเภอ

พรรณานิคม” 

พูดให้หลวงปู่มั่นได้ยิน 

สักเดี๋ยวเสียงหลวงปู่ก็ดังขึ้นทันทีเลยทีนี้ 
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“ท่านทองค�ามันอวดฉลาด มันว่าผู้เฒ่าบ่รู้จักขี้ดังลิงอิหยัง 

มันกะโครงการไว้ก่อน ปากก่อนเจ้าเว่าก่อนขวัญ เท่านั้นมื้อ 

เท่าน้ีมือ้จะพาเณรประมยัไปขึน้ทะเบียน มนัว่าผูเ้ฒ่าล้าสมยับ่รูจ้กั 

อิหยัง มันแต่งก่อนหมดๆ มันข้ามมันกราย” 

ดุอย่างใหญ่ 

“มนัว่าผูเ้ฒ่าบ่รู้จกัอหิยงั อะไรมนักแ็ล่นก่อนหมด มนัออก

หัวคิดหมด มันบ่ศึกษาหารือผู้เฒ่า มันข้ามมันกราย”

ไม่ใช่ของง่ายๆ เด้ ละเอียดไหม เคยได้ยนิไหมพระกรรมฐาน 

ทกุวนันี ้น่าจะไม่เคยได้ยนิเด้ เราพดูให้ได้ฟังเฉยๆ ดอกนี ้เราเหน็ 

เต็มตามาเต็มใจเรา ทุกวันนี้ถ้าว่าจะไปเท่ียวอย่างนี้ เขาตกลง 

เองแล้ว บางทีก็ไม่ได้มาลาด้วยซ�้า

ตอนเราจะไปเที่ยวกับหลวงปู่มหา เราถาม 

“เพ่ิน (หลวงปู่มั่น) ก็รู้จักว่าข้าน้อยจะไปกับครูอาจารย ์

อยู่ดอก ครูอาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้ว จะให้ข้าน้อยไปกราบลา

อีกอยู่หรือข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “ถ้าไปกราบลาแต่เราคนเดียว มันก็ถูก

เฉพาะเรา แต่ท่านมันจะผิด”
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ทีนีเ้รือ่งหมูว่่าเราหวงขี ้(หลวงปู่ม่ัน) ตอนทีเ่พ่ินป่วยหนกัน่ะ  

เราเป็นผู้เก็บท�าความสะอาดอาจมของเพิ่นเด้ เราใช้สองมือกอบ

ใส่บุ้งกี๋ หมู่ทั้งหลายก็อยากท�าบ้าง หมู่ก็เลยโจมตีเราว่าเราหวงขี้ 

ว่าเราไม่อยากให้ท�า

เราก็เลยไปปรึกษากับหลวงปู่มหาว่า 

“หมู่อยากขอข้าน้อยเก็บอาจมพ่อแม่ครูจารย์แทนข้าน้อย 

จะควรอย่างไรข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “หลุมส�าหรับถ่ายที่อยู่ใต้ถุนกุฏิก็เป็นท่านที่

ปรงุแต่งข้ึนเอง เรากไ็ม่ได้คดิแต่งให้ท่าน ท่านปรงุแต่งเอง ท่านเหน็ 

ว่ามันไม่ได้ข้ามกรายเรา ท่านก็เลยท�า 

เพิน่ (หลวงปู่มัน่) กเ็มตตาถ่ายให้ท่าน เพิน่กถ่็ายเพยีงเฉพาะ 

หลมุทีท่่านท�านี ้เวลาป่วยหนกัๆ มา เพิน่เหน็ว่าท่านตัง้ใจด ีเราก็ 

เห็นว่าท่านก็ตั้งใจดีแล้วก็ไม่ได้ถือว่าข้ามกรายเรา เพราะท่าน 

ก็หวังดีกับพ่อแม่ครูจารย์และหวังดีกับเราเท่าๆ กัน เราก็ไม่ถือ  

แต่หากท่านลองให้หมูท่�าแทนมนัก็จะเสยีท่านนะซ ิเพราะท่านเป็น 

ผู้ปรุงแต่งข้ึนแล้วเหยียดบ่ฮอดกอดบ่มั่น รังเกียจขี้แล้วไปหา 

คนอื่นมาท�าแทน เพิ่นก็จะตีความหมายอย่างนี้สิ ลองท่านให้ 

คนอื่นท�าดูซิ ถ้ามันจะไม่เสียน่ะ”

หลวงปู่หล้า : “แต่หมู่โจมตีข้าน้อยว่าข้าน้อยหวงขี้”
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หลวงปู่มหา : “ว่าก็ช่างเขาซิ คนอื่นก็ไม่ได้ปรุงแต่งข้ึน 

สกัหน่อย ผูป้รงุแต่งขึน้กเ็ป็นท่านคนเดยีว ถานเดมิก็มตีัง้ ๓ ถาน  

ถานที่ ๔ กับที่ท่านปรุงแต่งขึ้น ท่านก็ท�าดีท�าเคารพ เพิ่นก็ไว้ใจ

ในตวัท่าน เพิน่จงึได้ให้ท่านท�า ท่านจะให้คนอืน่ท�าแทน มนักต้็อง 

เสียท่านนะซิ

ถ้าท่านปล่อยให้หมู่มาท�าแทนน่ะ คล้ายๆ กับว่าท่านปรุง

แต่งขึ้นแล้วมาภายหลังกลับรังเกียจอาจมของพ่อแม่ครูจารย์ 

แล้วไปหาคนอ่ืนมาท�าแทน มนัก็เสยีท่านน่ะส ิเสยีท่าน ไม่ควรให้ 

คนอื่นก็มีข้อวัตรอยู่คนละอย่างๆ แล้ว จะมาเบียดเบียนกันท�าไม 

ท่านก็มข้ีอวัตรอยูห่ลายอย่าง หมูก่ม็ข้ีอวตัรหลายอย่างเหมอืนกนั  

จะมาเบียดเบียนกันท�าไม หมู่ก็ได้ดีนั่นแล้ว ส่วนท่านนั้นจะเสีย 

คล้ายๆ กับว่าท่านน่ะเหยียดบ่ฮอดกอดบ่มั่น ปรุงแต่งอะไรขึ้น 

แล้วไม่ท�าให้ส�าเรจ็ ท�ายงัไม่ถึงพรกิถึงขิง พอ่แม่ครจูารยห์ายก็ยัง 

ไม่ทันหาย ตายก็ยังไม่ทันตาย แต่ท่านก็ปล่อยข้อวัตรทิ้งหนีไป 

ปล่อยให้คนอื่นมาท�าแทน มันก็เสียท่านนั่นแหละ”

องค์ท่านช่างพูดเป็นธรรมเหลือเกินเว้ย 

เราเคารพเพิ่นจนไปถึงวันตาย 

ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายอีก ๕ ชาติ 

เราก็ยังจะถือค�าพูดนี้ว่าถูกต้องอยู่ 

เราได้คติจากหลวงปูม่หาน้ีไม่ใช่น้อยนะ เรากเ็ลยไม่ให้หมู่ท�า
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วันนั้นท่ีท่านอรุณมาเย่ียมก็มาพูดแซวเร่ืองที่ว่าเราหวงข้ี 

แต่ปางโน้น เราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง 

ท่านอรณุเลยว่า “โอ้ ข้าน้อยบ่รู้จกั ทีแ่ท้ได้ปรกึษากบัหลวงปู่ 

มหาก่อนแล้วเนาะ” 

เราว่า “ปรกึษาหลวงปูม่หาก่อนแล้ว หมูท่ัง้หลายกย็งัโจมตว่ีา 

เราหวงขี้”

ทีน้ีตอนหามหลวงปู่มัน่ออกมาพกัทีว่ดักดุก้อม (วดัป่ากลาง- 

โนนภู่) ผู้ที่แต่งกองหน้ากองหลังก็คือหลวงปู่มหา

“พวกทีข่อนิสยัอยู่กับหลวงปู่มัน่น้ัน ให้ท่านวนัผูห้นึง่ ท่านหล้า 

ผู้หนึ่ง ท่านสีหาผู้หนึ่ง ไปก่อนซะ แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่

และพระแขกที่มาไปก่อน นอกนั้นให้ตามไปชุดหลังซะ” 

หลวงปู่มหาเป็นคนแบ่ง

พอไปถึงแล้ว วันหลังมามีคนไปตัดช่องส�าหรับถ่ายถวาย

หลวงปู่มั่น โป้งปั่งๆ อยู่นั่น เราก็ท�าอย่างอื่นอยู่

หลวงปู่มั่นก็เลยถาม “จะท�าอะไร”

พระ : “ท�าช่องส�าหรับถ่ายถวายพ่อแม่ครูจารย์นี่แล้ว”
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หลวงปูม่ัน่ : “อย่ามาท�าๆ ท�าได้กไ็ม่ถกูใจเธอดอก ท่านหล้า 

ท่านเคยท�าอยู่ ของใครของมัน ท�าได้ก็ไม่ถูกใจเธอ อย่ามา

ก้าวก่ายกัน ใครเคยท�าอะไรก็ให้ท�าเหมือนเก่า”

เรานัง่บงัต้นเสาอยู ่ได้ยนิแล้วน�า้ตาเราไหลพรากเลย เราเลย 

ถอดใจความได้ว่า 

ที่เราปฏิบัติพ่อแม่ครูจารย์มานี้ ไม่ว่าการซักผ้าก็ดี ไม่ว่า

อะไรก็ดี หรือการรับสิ่งรับของก็ดี หรือเอาไฟไปให้เพิ่นผิงก็ดี 

เพิน่ไม่ได้ขดัข้องในเราเด้ เราย่ิงหนกัใจเกรงว่าเพ่ินจะขดัข้องอยู่  

เมือ่เพิน่ว่าอย่างนัน้ เรากแ็จ้งวะคนืหลงั (โล่งใจ) ถอืว่าการปฏบิตัิ 

พ่อแม่ครจูารย์ของเรานี ้ตวัเพ่ินไม่ได้ขดัข้องเด้ เราจงึได้รู ้แต่ก่อน 

เราเกรงว่าเพิ่นจะขัดข้อง

หลวงปู่มั่น : “มาท�าก็ไม่ถูกใจเธอดอก ให้เธอมาท�าเอง”

ไปพกัอยูว่ดักดุก้อม ๑๑ คนื เรากบัท่านอาจารย์วนัไม่ได้ไป

บิณฑบาตกับหมูเ่พือ่นเด้ ส่วนท่านสหีานัน้ไป เราเพยีงเอาบาตรไป 

ต้ังไว้ท่ีศาลา หมู่เพื่อนบิณฑบาตกลับมาแล้วก็เอามาใส่บาตรให้ 

เพราะคางานคนละอย่างๆ เราก็งานอันหนึ่ง ท่านก็งานอันหนึ่ง 

งานประจ�าตัวนี้ก้าวก่ายกันไม่ได้

พอพักอยู่ได้ ๓ คืน หลวงปู่มหาก็ตามมา ยกทัพมาเลย 
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“อีพ่อกู (หลวงปู่มั่น) ก็จะตายแล้ว 

กูจะอยู่อิหยัง” 

เพิ่นเย็บผ้าเย็บแพรให้หมู่เสร็จแล้วก็เลยตามมา

ก่อนหลวงปูม่ัน่จะมรณภาพ กส็ัง่เรานีแ้หละก่อนหมู ่เราไม่ใช่ 

คนมกัอวดเฉยๆ เด้ สมมตุว่ิาเตยีงของเพิน่ตัง้อยูอ่ย่างนี ้เพ่ินนอน

หันศรีษะไปทางทศิตะวนัออก เรากน็ัง่เฝ้าไฟอัง้โล่อยูท่างทศิเหนอื 

เรากลัวว่าเพิ่นจะล้มใส่ไฟ กลัวว่าไฟจะไหม้เพิ่น ก็เลยนั่งเฝ้าอยู่ 

ท่านอาจารย์วันก็นั่งคัดเก็บยาอยู่ถัดไป

หลวงปู่มั่นพูดแบบเย็นๆ 

“ถ้าเราตายแล้วให้พากันเผาเสียเน้อ 

เผาแล้วจึงค่อยมีหนังสือไปหาเจ้าคุณธรรมเจดีย์

และญาติพี่น้องของเรา บอกว่าเผาแล้ว 

ไม่ได้เก็บไว้นาน ถ้าเก็บไว้นาน สัตว์จะตายมาก 

อยู่ที่ไหนสัตว์ก็ตายมากเหมือนกันนั่นแหละ

ถ้าเก็บไว้นาน พระมารวมกันมากๆ แล้ว 

อาหารไม่พอกินกันก็จ�าต้องได้ฆ่าสัตว์” 

พดูแบบเยน็ๆ ตอนตะวนัใกล้จะเท่ียงแล้ว เรานัง่เฝ้าอยูท่ี่นัน่

“ไป พากันไปซะ ท่านวันก็พากันไปซะ เอาไฟไปดับซะ” 
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เราก็เลยยกไฟอั้งโล่ลงไปดับ ในเวลาที่หลวงปู่มั่นก�าลังพูด

อย่างนัน้ เรากเ็หลยีวไปสบตากับท่านอาจารย์วนั ท่านกเ็หลียวมา 

สบตาเรา แต่ไม่ได้พดูตอบอะไรหลวงปู ่เพราะเกรงจะตอบไปไม่ถกู  

น�้าตาพังลงเลยเราก็ดี

พอเพิ่นบอกให้พากันออกมาแล้ว ท่านอาจารย์วันก็ข้ึนกุฏิ

ของท่าน ส่วนเรามองไปทางกุฏิของหลวงปู่มหา เห็นเพิ่นก�าลัง

นัง่เคีย้วหมากแล้วบ้วนใส่กระโถนอยูร่ปูเดียว เพิน่จะนัง่พิจารณา

อะไรอยู่ก็ไม่รู้ด้วย เพิ่นยังไม่ได้พักเด้นี่ เราก็เลยข้ึนไปบนกุฏ ิ

ของเพ่ิน แล้วกราบเพิน่ ๓ คร้ัง แล้วพนมมอืกราบเรยีนว่า “พ่อแม่- 

ครูจารย์เพิ่นว่าอย่างนี้”

หลวงปู่มหา : “ว่าอย่างใด”

หลวงปู่หล้า : “หากเราตายแล้วให้พากันเผาเร็วๆ เน้อ”

หลวงปู่มหา : “ว่าดังหรือว่าค่อย”

หลวงปู่หล้า : “พูดเสียงค่อยๆ พอคนได้ยินข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “ใครอยู่ที่นั่นบ้าง”

หลวงปู่หล้า : “ครูบาวันผู้หนึ่งกับข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “ท่านวันนั่งไกลขนาดไหน”
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หลวงปู่หล้า : “ครูบาวันนั่งไกลจากข้าน้อยไป ๒ วา”

หลวงปู่มหา : “ท่านเด้นั่งอยู่ตรงไหน”

หลวงปูห่ล้า : “นัง่อยูใ่กล้ๆ เท้าของพ่อแม่ครจูารย์ ข้าน้อยนัง่ 

เฝ้าไฟอยู ่ส่วนองค์ท่านนอนอยูบ่นเตียง มนัจะเป็นความจรงิไหม

ข้าน้อย”

หลวงปูม่หาก้มหน้าลงแป๊บหนึง่ : “แม่นแล้ว เป็นความจรงิ”

หลวงปู่หล้า : “ข้าน้อยขอกราบเรียนถามอีกว่า หากเป็น

ความจริงแล้ว ท�าไมพ่อแม่ครูจารย์ถึงได้มาสั่งกับข้าน้อย ข้าน้อย

ก็อายุพรรษาน้อยกว่าหมู่ ส่วนครูอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าหมู่ ท�าไม

พ่อแม่ครูจารย์ถึงไม่พูดให้ครูอาจารย์ฟังละ”

หลวงปู่มหา : “ในเวลานั้น ท่านวันได้ตอบยังไง”

หลวงปูห่ล้า : “ไม่ได้ตอบว่าอย่างไร ท่านเหลยีวมาสบตากัน 

กับข้าน้อยแล้วก็แล้ว”

หลวงปู่มหา : “แล้วท่านล่ะตอบว่ายังไง”

หลวงปูห่ล้า : “ไม่ได้ตอบอะไร ฟังเฉยๆ จะเป็นความจรงิไหม 

ข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “จริงทีเดียว”
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หลวงปูห่ล้า : “หากเป็นความจริงแล้ว ท�าไมเพิน่ถงึไม่พดูให้ 

ครูอาจารย์ฟัง เพราะครูอาจารย์ก็เป็นพระผู้ใหญ่ เหตุใดเพิ่นถึง

ได้สั่งกับข้าน้อย”

หลวงปูม่หา : “ไม่ใช่อย่างน้ันดอก ในเวลานัน้เพ่ินไม่ต้องการ 

จะพดูมากความ เพ่ินเริม่ธรรมาสน์ พระองค์นีเ้ป็นพระน้อยพรรษา 

ก็จริง แต่ว่าเป็นพระที่สนใจชอบนึกชอบคิดชอบวิจารณ์ เพิ่นเพิ่ง

เร่ิมธรรมาสน์ วันหลังจะพดูดงักว่านีอ้กีให้ได้ยนิกนัท้ังหมด ความเดมิ 

นี้แหละ วันนี้เพิ่นเพียงเริ่มธรรมาสน์เฉยๆ 

ถ้าเพิน่จะพูดกับเราแต่หัวปีน้ันในเวลานัน้ เพิน่ไม่ต้องการจะ 

พดูมาก เพราะเราจะตอบเพ่ินว่า ‘นมินต์อย่างนัน้ นมินต์อย่างนี’้  

เพิ่นก็จะขี้เกียจร�าคาญ ก็เลยไม่พูดให้ฟัง ส่วนท่านน่ะเป็นผู้เฒ่า 

มาบวช เธอเป็นคนมคีต ิเธอจะไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังเองหรอก 

เพิน่พดูฝากมากถ็กู บอกฝากมาเพือ่ให้มาเล่าให้เราฟังก็ถกู 

เพือ่เล่าให้หมูฟั่งก็ถูก เป็นเพียงเร่ิมธรรมาสน์กถ็กู แต่พรุง่น้ีเพิน่จะ 

พูดอีกเด้นี่ จะพูดต่อหน้าหมู่เพื่อนให้ได้ยินกันทั้งวัด คอยดู”

โอ้ อนาคตังสญาณขององค์ท่านเก่งแท้ๆ เพิ่นเทียบเหตุ

เทียบผลหลวงปู่มั่น วันหลังมาก็เป็นจริงๆ หลวงปู่มั่นก็ประกาศ

ให้หมูเ่พือ่นได้ยนิด้วยกนัท้ังหมด ความอันเดมินัน้แหละ ละเอยีด

ปานนั้นเด้หลวงปู่มหาก็ดี รู้จักปานนั้นละ รู้จักความหมายของ 
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พ่อแม่ครจูารย์ม่ันน่ะรู้จกัปานนัน้ละ หมูไ่ม่เคยได้ยนินะเรือ่งเหล่านี้  

เราเลยพูดให้ฟังเฉยๆ 

เรื่องไปเที่ยววิเวกหมู่ไม่เคยได้ยิน เห็นแต่แต่งของแล้วเขา

ก็ลาแล้วก็ไปโลด เขาไม่ได้ปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก่อนเด้ว่า

ควรไปหรือไม่ควรไป เขาไม่ได้ปรึกษาเด้ทุกวันนี้  ใครอยากไป

ทางไหนก็ไปเลย เขาก�าหนดเอาเองหมดแล้ว

ทนีีเ้รือ่งท่านอาจารย์...ท�ากลดเวลากลางพรรษา หลวงปูม่ัน่ 

ว่า “ท่าน...จะท�าท�าไมกลดน่ะ นี้กลดที่กางอยู่นี้ก็เอาไปกางซะสิ  

เวลากลางพรรษาไม่ใช่เวลาจะมาท�าอะไรอย่างนี้ จะหยุดหรือ 

ไม่หยุด หากไม่หยุดเสียแล้วจะไล่หนีนะ” เท่านั้นละ

จะถากแก่นขนนุย้อมผ้าอย่างนี ้กต้็องขอโอกาสเพิน่เสยีก่อน  

ไม่ใช่คดิอยากท�าแล้วท�าเอาเลยเด้ ใครคดิอยากท�าอะไรแล้วท�าเลย 

อย่างนีไ้ม่ได้เด้ ต้องขอโอกาสเพิน่เสยีก่อน กราบเรยีนเพิน่เสยีก่อน 

ตอนท�าฝาปิดถังน�า้น้ัน เราได้หอบเข้าไปท�าอยูก่ลางป่าโน้น 

เพิ่นบอกให้ท�าฝาปิดถังน�้า ไม่ใช่เห็นว่าครูบาอาจารย์สั่งใช้การ 

ใช้งานตวัเองแล้วเอาเร่ืองนัน้มาเป็นโล่ห์ไปข่มหมู ่ท�าให้ทบัถมหมู่

ก็ไม่ได้เด้ อยู่กับหลวงปู่มหาก็ดี กับหลวงปู่มั่นก็เหมือนกัน

ต่างกนัไหมละกบัพวกเราทกุวนันี ้จากนัน้มานีก้ ็๓๐ ปีกว่าแล้ว  

พระกรรมฐานเสือ่มไปมากเท่าไหร่แล้ว แต่ก่อนถ้าใครจะออกวเิวก 
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“ผมได้ไปภาวนาอยู่ที่นั่น 

ผมได้ไปภาวนาอยู่ที่นี่” 

นี้เป็นเรื่องที่พูดกันเวลามาพบเจอกันน่ะ 

“ผมภาวนาไปอย่างนั้น มันจะเป็นอย่างไรหนอ 

ผมไปเห็นนิมิตนั้นเป็นอย่างนั้น เห็นนิมิตนี้เป็นอย่างนี้ 

มันเป็นยังไงบ้างหนอ” 

ถามกนัอย่างนีน้ะแต่ก่อน แต่ทกุวนันีม้นัตรงกนัข้ามแล้วเด้ 

“นี่นาฬิกาผมงามแท้เด้ ราคาสูงเอาการเด้ 

นี่ปากกาผม นี่ยาซอง (บุหรี่) ผม 

นี่ย่ามผม นี่ผ้าผมมิสลินเด้” อย่างนี้เด้ 

เรื่องสมาธิสมาบัติไม่ได้ถามกันแล้วเด้ทุกวันนี้ 

“นี่ปากกาผม มีนาฬิกาอยู่ในนั้นด้วย” ถูกไหม มันเป็น

อย่างนั้นแล้วเด้ทุกวันนี้ มันต่างจากเดิมปานหยังแล้วเด้ทุกวันนี้ 

“นี่ยาซองผม (บุหรี่) มาจากประเทศนอกนะ ท่านเคยได้

สูบไหม” มันเป็นอย่างนั้นนะ

แต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เด้ ถามกันแต่ “เป็นยังไง ได้วิเวก

บ้างไหม ภาวนาเป็นยังไง” เรื่องที่ถามกันน่ะ
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ทีน้ีอยู่ในวัดหลวงปู่มั่นน่ะ ใครจะพูดเรื่องลาสิกขาอย่างนี้

ไม่ได้ ท่านไล่หนีเลย ไปสึกที่อื่นนู้นจึงได้ ใครพูดเรื่องลาสิกขา

ไม่ได้ ไล่หนีโลด 

“ไม่ใช่ที่จะมาพูดเรื่องสึกดอก” เพิ่นว่า

ใครทะเลาะกันก็ไม่ได้ ไล่หนีทั้งคู่เลย 

“ไม่ใช่ที่จะมาตัดสินดอก ที่ภาวนา ไป 

ไปหาพระนักเรียนนู้นให้ไต่สวนเอา 

ไปหาเจ้าฟ้าเจ้าคุณนู้นไป จึงเป็นที่ช�าระอธิกรณ์ 

ทีน่ีไ่ม่ใช่ทีช่�าระอธกิรณ์เด้ ไปหาพระฝ่ายปกครองเสยีไป” 

ท่านไล่หนทีัง้สองโลด ใครทีไ่ม่ลงรอยกนัขนาดไหนกใ็ห้ดกีนั 

ปานหยัง เพราะเข็ดหลายเด้ กลัวปานนั้นเด้ ไม่ใช่ของง่ายๆ

อยูก่บัหลวงปูม่ัน่ สิง่ของทีไ่ด้มาอย่างเช่นผ้าอย่างนี ้หรอือย่าง 

ผ้าสบงขาดอย่างนี ้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเร่ืองของตวัเด้ ครบูาอาจารย์จะ

ไม่มีหูไม่มีตาก็ตาม ต้องยอมขนาดนั้นจึงจะอยู่ได้เด้ 

ทุกวันนี้ “ผืนนี้ของข้า ผมจะเอาผืนนั้น ผมจะเอาผืนนี้” 

อย่างนีอ้ยูก่บัหลวงปูม่ัน่ไม่ได้มใีครพูดเลยเด้ เป็นหน้าทีข่องครบูา-

อาจารย์และหมู่เพื่อนนู้นที่จะพูด ถ้าใครไปพูดเอาเองแล้ว ไม่ได้ 

จะโห่กันเลย ถือเป็นของต�่าของหย่อน
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เคยได้ยนิกนัไหมละพวกท่าน ถ้าไม่เคยได้ยนิกใ็ห้ฟัง ถ้าไม่เชือ่ 

ก็ให้ไปถามหลวงปู่มหาเอาในเวลาที่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่นี้ 

“เป็นความจริงอย่างทีเ่ฒ่าภูจ้อก้อพูดไหม” ให้ไปถามดูโลด 

ถ้าเพิ่นว่า “ไม่ใช่ มันว่าเอาเองต่างหาก” 

ถ้าเพิ่นว่าอย่างนั้น เราจะยอมให้ขี้ใส่ปากเราเลย ไม่ต้องไป

ขี้ใส่ที่อื่น เราจะเอาลิ้นช�าระขี้ให้ด้วย ปานนั้นละ เคร่งครัดไหม

“รองเท้าคู่นี้ข้าจะเอา ผ้าผืนนี้ข้าจะเอา” 

อย่างนี้ไม่ได้มี ครูบาอาจารย์จะไม่มีหูมีตาก็ตาม หมู่เพื่อน

จะไม่มีหูมีตาก็ตาม ถ้าผ้าขาดแล้วก็ขาดอยู่อย่างนั้นละ เป็นเรื่อง

ของคนอื่นทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องของเจ้าตัวเด้ ว่าอย่างนี้เอาโลดว่ะ

ทกุวนันีส้ิง่ของมนัมีมากก็เลยปล่อยให้เลือกกนัเอง แต่ก่อน

ปานนั้นเด้ ไม่ใช่ของค่อยๆ เด้ หมู่ไม่เคยได้ยิน เราเลยพูดให้ฟัง 

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้แหละ มันจะได้เอาไปเทียบเคียงดู 

จากนั้นมานี้ก็ ๓๐ ปีแล้ว 

พระกรรมฐานทุกวันนี้

มันต่างจากเก่าปานใด
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เรื่องพุทธาภิเษกก็ไม่ได้มีในสมัยหลวงปู่มั่น ไม่มีใครท�า

แกะหูแกะตาพระพุทธรูปก็ไม่ได้มี

เรื่องจะสั่งญาติสั่งโยมมาประชุมกันในวัด

เพื่อจะจกกระเป๋าเขา 

ก็ไม่ได้มีในปฏิปทาของหลวงปู่มั่น 

เพิ่นไม่พาท�า

คิดดู ตอนเราไปเทีย่วกบัหลวงปู่มหา เพิน่ดุให้เรา เราบอกโยม 

ให้ไปเอามะขามป้อมมาให้ฉัน 

“นี่วจีวิญญัติเห็นไหม เขายังไม่ทันได้ปวารณาก็ไปส่ังเขา

เอามา” 

ประสาแค่บอกให้เขาเอามะขามป้อมมาให้เท่านี้ เพ่ินก็

ต�าหนแิล้ว เพิน่เคร่งขนาดไหนด ูเพิน่พาเคร่งปานใดครบูาอาจารย์ 

น่ะ

หลวงปู่มหาไปพักอยู่ถ�้าพระเวสอยู่คราวหนึ่ง ไปกับท่าน

อาจารย์เนตร ไม่นานก็กลับมา

โยม : “อาจารย์มหาเอ๋ย หมากของท่านไม่ใช่ว่ามันหมด

แล้วหรือข้าน้อย”

หลวงปู่มหา : “ยังเหลืออยู่”
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ทีแ่ท้เหลอือยูค่�าเดยีว แต่เพิน่กบ็อกเขาว่ายงัเหลอือยู ่โยมเขา 

ไม่เชื่อก็เลยขออนุญาตตรวจดูย่ามของเพิ่น 

“ข้าน้อยขอดูย่ามแหน่ ข้าน้อย” ทั้งขออนุญาตทั้งยื่นมือมา

หยิบเอาย่ามไปดู เขาดูก็เห็นเหลืออยู่ค�าเดียว

ถ้าเป็นพวกเราก็จะพูดว่า “เหลืออยู่ แต่เหลอืค�าเดยีว คงจะ

ไม่พอหรอกโยมเอ๋ย” ใช่ไหม 

น่ันล่ะเย่ียงอย่างอันดขีองพวกเรา เราเพยีงบอกให้โยมไปเอา 

มะขามป้อมมาให้ฉันเท่านั้นเอง เพิ่นบอกว่า “นั่นล่ะวจีวิญญัติ”  

เราว่า “เอามะขามป้อมมาให้ฉนัสกัหน่อยดนู๋า ก�าลงัท้องผกู” กเ็ลย 

ถกูค้อนของเพิน่เลย “วจวีญิญตั ินัน่ เหน็ไหม” เคร่งปานใดหลวงปู่ 

มหาแต่ก่อนน่ะ

ทุกวันนี้เพิ่นอนุโลมลงให้หมู่มากขนาดไหนละ เราว่าเพิ่น 

อนุโลมให้มากแล้วนะ เพิ่นเคยพูด 

“เราอนุโลมให้หมู่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ 

เราจะอกแตกตาย อนุโลมได้เพียงเท่านี้”

แต่ก่อนเพิน่ไม่ใช่ของค่อยเด้ เวลาหมูถ่อืธดุงค์ เพิน่กใ็ส่ห่อกบั

ให้หมูห่มด ตัวเพิน่บางวนัได้ฉนัแต่ข้าวเปล่า ธดุงค์ข้อไม่รบัอาหาร 

ตามส่งน่ะ 
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เพิ่นเคยพูด “ถือว่ามีข้าวแล้วก็ไม่กลัวตาย” 

เอาห่อหมกห่ออาหารใส่บาตรให้หมูห่มด เพิน่ดกัใส่บาตรให้

หมู่ก่อนถึงวัดหมด เพิ่นส่งเสริมหมู่เพื่อนแท้ๆ เราก็แอบใส่บาตร

ถวายเพิ่นตอนรับบาตร เกรงว่าเพิ่นจะไม่ได้ฉัน

หลวงปู่มหาเล่าให้ฟัง “ตอนเป็นผู้บ่าวมีเงินอยู่ ๒๕ สตางค์ 

เข้ามาในเมืองว่าจะไปกินขนม ไปเจอเขาแห่กองบุญมาผ่านหน้า 

จติหน่ึงมนับอกว่า ‘ไม่ให้’ กเ็ลยพลกิจติภายหลงั กเ็ลยทานร่วมบญุ 

กับเขาไปเลย ตัวเองก็กลับมากินข้าวที่บ้านเอา”

เงนิ ๒๕ สตางค์ สมยันัน้ถอืว่ามาก เพิน่เป็นบ่าวอยู ่เรือ่งการ 

ให้ทานนี้เพิ่นจะเด่นกว่าหมู่ เพิ่นลงทุนมาก เวลาเพิ่นได้รับผลคืน 

กไ็ด้รบัมาก ลงทนุทางชัว่กเ็หมอืนกนั ลงทนุมาก เวลาผลช่ัวให้ผล 

มนักไ็ด้รบัมาก เวลาลงทนุในทางทีดี่ ถ้าลงทนุมาก เวลามนัให้ผล 

เราก็ได้รับมากเต็มส่วนของมัน ของเหล่านี้มันเห็นได้ในชาตินี้ 

พิจารณาดู

หลวงปูอ่่อนสาแต่ก่อนก็ไม่ใช่ของง่ายๆ เด้ แต่ก่อนเด็ดแท้เด้  

หลวงปู ่มั่นไม่อยากให้หลวงปู ่มหากับหลวงปู่อ่อนสาไปเที่ยว 

ด้วยกันเท่าไหร่

“อย่าไปด้วยกันกับท่านอ่อนสาน่ะ พรรษามันไล่เลี่ยกัน

มันคุยกันบ่อยโพด ภาวนาไม่มีก�าลัง”
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แต่ก่อนเพิ่นสนิทกันมาก ทุกวันนี้แก่เฒ่ามาแล้วต่างคนก็ 

ต่างอยู่ องค์ไหนกต่็างแก่เฒ่าแล้ว ต่างกนักบัพวกเราในทกุวนันีไ้หม  

หลวงปู่มหาเพิน่เป็นมอืขวาของหลวงปู่มัน่ มีแต่ตดัผ้าให้หมูเ่พ่ือน 

ส่วนของตัวเพิ่นเองจะได้ไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจ ช่างตัดผ้าก็หลวงปู่ 

มหาเด้ ช่างเย็บผ้าก็อาจารย์วันเด้ การเย็บจักรนี้หลวงปู่มหาเย็บ

เป็นหลงัอาจารย์วนัเด้ แต่ก่อนมแีต่อาจารย์วนั แต่การเยบ็ด้วยมอืนี ้

สูห้ลวงปูม่หาไม่ได้ อาจารย์ทองค�าก็ยังไม่ทันได้เยบ็เป็น อยูก่องรังดมุ 

เรากเ็ยบ็ไม่เป็นดอก มาเยบ็เป็นกต็อนมาอยูท่ีภ่จู้อก้อนีด้อก  

ตอนอยู่กับคุณอินทร์ ทั้งวันได้ผืนหนึ่ง 

ได้ ๘ พรรษาแล้วเราจงึค่อยตดัผ้าสงัฆาฏเิป็น เพิน่อาจารย์

เหรียญไปทรมานเราอยู่ทีอ่�าเภอตะกัว่ทุง่ “ตดันะท่านวนันี ้เราเมือ่ย 

เราจะนอน” เรากเ็ลยต้องท�าอยู่คนเดยีวทนีี ้ทัง้ตนีทัง้มือรมุจนแล้ว

เรือ่งการห่มผ้า หลวงปูม่ัน่ว่าเอาด้านล่างข้ึนบนกไ็ด้ เอาบน 

ลงล่างกไ็ด้ ผ้าจะได้เป่ือยเสมอกนั จะห่มวาดออกนอกกไ็ม่ผดิ จะห่ม 

วาดเข้ากไ็ม่ผดิ พระลงักานยิมห่มวาดเข้าด้านใน เพราะเวลาผ้าขาด 

จะได้ทาบวาดของผ้าเลย

เรือ่งบาตรทีนี ้บางพวกกร็งัเกยีจบาตรสแตนเลส หลวงปูม่ัน่ 

ว่า 

“ไม่ผิด เพราะจัดเข้ากับบาตรเหล็ก 
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บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑ ไม่ผิด 

การบ่มบาตรถึงจะบ่มร้อยไฟก็ตาม

ถ้าสนิมยังขึ้นอยู่ก็ใช้ไม่ได้ 

การบ่มบาตรนี้ก็เพื่อกันไม่ให้เกิดสนิม 

จะบ่มไฟเดียวแต่ไม่เกิดสนิมก็ใช้ได้อยู่” 

คนท้ังหลายมักจะสงสัยข้อนี้ บาตรสแตนเลสนั้นมันไม่ได้

บ่มไฟ ควรรังเกียจ ส่วนหลวงปู่มั่นนั้นว่า

“บาตรเคลือบก็ไม่ผิด

ใช้ไม่ได้แต่บาตรดีบุกกับบาตรสังกะสี

บาตรสแตนเลสใช้ได้ บาตรเคลือบก็ใช้ได้

เพราะจัดเข้าอยู่ในบาตรเหล็ก” 

เพิน่ว่าอย่างนี ้คนท้ังหลายมกัสงสัย เราไม่สงสยัเพราะเราได้ 

ฟังชัดแล้ว

สมยัอยู่กบัหลวงปู่เทสก์ ผ้านัน้กต้็องวกิปัเสยีก่อนแล้วค่อย

ถอนแล้วพินทุแล้วใช้ได้เลย 

แต่อยูก่บัหลวงปู่มัน่นัน้ ผ้าท่ีนอกเหนอืจากผ้าไตรจวีรไปแล้ว  

จะเป็นจีวรอาศัยก็อธิษฐานเป็นบริขารโจล “โจละ” แปลว่า ผ้าที่

นอกจากผ้าไตรจีวร เพิ่นว่าอย่างนี้
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ท่ีพระมหาสมณเจ้าท่านว่าไว้ในวนิยัมขุเล่มที ่๑ ว่า ผ้าชิน้เลก็ 

ชิ้นน้อยจึงจัดว่าเป็นผ้าบริขารโจลได้ 

หลวงปู่มั่นไม่ได้ว่าอย่างนั้น เพิ่นว่า “จะผืนใหญ่เท่าผืนนา 

ก็ตาม ถ้าใช้เป็นผ้าที่นอกจากผ้าไตรแล้ว ก็จัดเป็นผ้าบริขารโจล  

ส่วนการห้ามตดัผ้าให้มขีนาดเท่าขนาดผ้าพระสุคตนัน้ กม็ห้ีามไว้ 

อยู่แล้ว ไม่มีใครไปฝืนหรอก ผ้าจีวรอาศัย ถ้าเราจะใช้อยู่แล้ว

ไม่ต้องวิกัป เพียงพินทุแล้วอธิษฐานเป็นบริขารโจล แล้วก็ห้าม

อธษิฐานผ้าครอง ๒ ไตร ใครใช้ผ้าไตรจวีร ๒ ชดุ ท่านปรบัอาบตั ิ

ทกุกฎ ผ้าสบงอาศยักเ็หมอืนกนั ผ้าอาบน�า้กเ็หมอืนกนั ให้อธษิฐาน 

เป็นผ้าบริขารโจล ผ้าอาบน�้าฝนเมื่อพ้นเขตแล้ว ให้อธิษฐานเป็น

ผ้าบริขารโจล”

แต่อยู่กับหลวงปู่เทสก์นั้น เพิ่นให้วิกัปเสียก่อน เพราะเป็น

ผ้าบริขารที่ไม่มีชื่อระบุไว้ วิกัปเป็น ๒ เจ้าของแล้วจึงค่อยถอน

หลวงปู่มั่นว่า 

“จะวิกัปท�าไม "วิกัป" หมายความว่าคิดจะเก็บไว้เป็นของ 

ส่วนตัวให้ล่วง ๑๐ วัน ส่วนผ้าที่เราคิดจะเก็บไว้ใช้เป็นของ 

ส่วนตวันัน้ไม่เกนิ ๑๐ วนัอยูแ่ล้ว จะวกิปัท�าไม เมือ่จะใช้สอยกพ็นิท ุ

แล้วอธษิฐานเป็นผ้าบรขิารโจลโลด การวกิปัหมายความว่าจะเก็บ

ไว้เป็นของส่วนตวัหรอก หมายความว่าจะยงัไม่ทันใช้สอยเดีย๋วน้ี”
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เรากราบเรียนถามหลวงปู่มหาว่า “ผ้าที่เราอธิษฐานแล้ว 

ไม่ได้บริโภค จะไม่เป็นอาบัตินิสสัคคีย์หรือข้าน้อย”

หลวงปู่มหา :“ไม่เป็นดอก เพราะเราอธิษฐานแล้วเด้ 

"อธษิฐาน" กแ็ปลว่าตัง้ไว้แล้ว ถ้าอย่างนัน้พวกกลดอย่างนีก้ต้็อง

นิสสัคคีย์นะซิ เพราะเราไม่ได้แบกบ่าอยู่ทุกวัน” 

หลวงปู่มหาประพฤติตามหลวงปู่มั่น เราก็ประพฤติตาม

เพิ่นเด้ทุกวันนี้

อยูก่บัหลวงปูม่ัน่ รงัดมุลกูดมุคอม ี๒ ด้าน เพ่ินถอืขลังแท้ๆ 

การรดัรงัดมุคอน้ี เวลาพลกิขึน้พลกิลงกจ็ะได้รดัได้ ผ้าจวีรของเพิน่ 

มีลูกดุมรังดุม ๘ แห่งครบหมด

การห่มผ้าน้ัน จะหนัด้านตะเขบ็ออกกไ็ด้ จะเอาตะเขบ็เข้าใน 

ก็ได้ ไม่ผดิ เพิน่อาจารย์สงิห์ทองนัน้เพิน่ชอบพลิกด้านตะเข็บออก 

ด้านนอก กไ็ม่ผดิ จะเอาวาดออกนอกกไ็ม่ผิด จะเอาวาดเข้าในก็ไม่ผดิ

ในต�าราว่าไม่ให้เชื่อครูเชื่ออาจารย์นั้น ครูบาอาจารย์ผู้ที่ 

ควรเชื่อก็เชื่อนะสิ ถ้าไม่เชื่อครูเช่ืออาจารย์แล้วจะเชื่ออะไร

พระพทุธเจ้าไม่ใช่ครนู่ะหรอื ส่วนอาจารย์ทีไ่ม่ควรเชือ่ เรากไ็ม่เช่ือ  

ครูอาจารย์ที่ควรเชื่อ เราถึงเชื่อผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่ะ

เอาละ เหนื่อยแล้ว
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