


“จะสร้างได้เป็นล้านๆ เราก็ไม่อัศจรรย์ 

สร้างแบบนั้น” 

“มาพูดอวด เราเบือ่อนันี ้เราไม่ใช่คนโง่ๆ  

พอที่จะไปอัศจรรย์สิ่งที่ไม่เป็นธรรม  

เราไม่อัศจรรย์ เป็นโกฏิๆ ล้านๆ ก็ตาม 

เราไม่อัศจรรย์แบบนั้น”





พระจี้ พระปล้น 
พระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

เทศน์อบรมพระ ณ วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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นักปฏิบัติผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแท้ 
บ่ได้ห่วงในปัจจัย ๔ ให้มาเป็นเจ้าหัวใจได้เด้

อานิสงส์ของศีลของธรรม 
มันหากค่อยเป็นมาเองดอก 

บ่เห็นผู้ได๋ได้แก้ผ้าไปบิณฑบาตสักเทือ
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วจวีญิญตัไิม่มใีนเรา โอภาสกไ็ม่มใีนเรา เลียบเคียงกไ็ม่มใีนเรา  

โยมผู้ชั้นสูงนั้นเรายิ่งเคารพเราละอายเขา คนชั้นสูงมี ๒ จ�าพวก  

ชั้นสูงที่เป็นคนจนแต่มีธรรมะสูงก็เรียกว่าคนชั้นสูง ที่รวยทรัพย์ 

ภายนอกเขาเรียกว่าชนชั้นสูงในทางทรัพย์ภายนอก คนชั้นสูงทั้ง

ทรัพย์ภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยก็ยิ่งเกรงเขามาก เมื่อเขามา

หาเราไม่ได้เอ่ย 

“เออ เห็นเราเป็นคนรวย 

เมื่อเราเข้าไปหา

ท่านจะเอ่ยให้เราช่วยอันนี้อันนั้นกระมัง”

นึกเกรงเขาจะพูด นึกเกรงเขาจะนึกระอา เราไม่ปรารภ 

ปรารภไปทางอื่น บางท่าน

“เวลานี้ก�าลังท�าอันนั้นก�าลังท�าอันนี้

ขอให้คุณโยมช่วยปูนบ้าง 

ขอให้คุณโยมช่วยเหล็กบ้าง ช่วยหินบ้าง”

มนัต้องไปแถวนัน้ เราไม่ไปเลย “ขาดเหลก็อยูเ่ท่านัน้ ขาดปูน 

อยู่เท่านั้น ขาดอิฐอยู่เท่านั้น” ใครมีศรัทธาก็ต้องช่วย

พระจี้มันมีหลายประเภท 

วิธีพระจี้ พระจี้ พระปล้น
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พระจี้แบบหนึ่งก็เขียนจดหมายหาเขา ผู้ที่เขาเป็นคนชั้นสูง 

นัดให้เขามาหาในวนันัน้ในวนันี ้หรือนดัผูใ้หญ่บ้าน ก�านันมา ขอเชญิ 

มาประชุมท่ีวดัอย่างนัน้อย่างน้ี พอเขามาประชมุหมดแล้ว คนทีม่ี 

เกียรติมารวมที่วัด พระก็เอ่ยขึ้น

“เดี๋ยวนี้การงานก่อสร้างเป็นอย่างนั้นๆ ขาดอันนั้นๆ 

พี่น้องชาวพุทธของเราจะว่ายังไง 

ใครจะเห็นดียังไงบ้าง ใครจะช่วยยังไงบ้าง” 

เรยีกว่าจ้ี หรอืเรยีกว่าจบัตวัมาเรยีกค่าไถ่ เรียกค่าไถ่ค่าถอน

ทนีีเ้มือ่ถามในทีป่ระชมุ คนพอหน้าผ้าพอตา “ดฉัินก็จะช่วย 

สักพันหนึ่ง” 

เมือ่คนหนึง่เอ่ยขึน้แล้ว คนหนึง่กจ็ะเอ่ยข้ึนสัก ๕๐๐ บาท 

กไ็ม่ได้อกี คนน้ีกห็นึง่พนั จ�าพวกรายสบิกต้็องสิบเหมอืนกนัหมด 

จ�าพวกรายร้อยก็ต้องร้อยด้วยกันหมดทีนี้ นั่นเรียกว่าพระลักไถ ่

ลักถอน เรียกตัวมาแล้วก็ไถ่ก็ถอน 

แบบหนึ่งไม่ท�าอย่างนั้น 

รูจ้กักับคนไหนๆ กข็ึน้รถไป พอถึงกรุงเทพฯ กไ็ปพกัอยูแ่ห่งใด 

แห่งหนึ่ง สมมุติว่าไปพักที่มูลนิธิของหลวงปู่มั่น ทีนี้ก็บอกเขา

โทรศัพท์ให้เขามาหา 
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“อาตมามาแล้ว อยากจะพบหน้าด้วย” 

เมือ่เขามาหาแล้วก็เอาล่ะทนีี ้“เด๋ียวนีข้าดอนันัน้ เดีย๋วนีข้าด 

อันน้ี จึงมาหาพ่ีน้องทั้งหลาย นึกว่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องทั้งหลาย 

ญาตโิยมทัง้หลายคงถอืว่าเป็นเรือ่งเลก็น้อย เพราะอยูใ่นเมอืงหลวง  

เพราะไม่เหมอืนคนบ้านนอก เป็นคนหากนิพอปากพอท้องทกุๆ ท่าน  

ก็ไม่นึกเห็นใคร อาตมาจึงได้มาด้วยความจ�าเป็น ขอให้พากัน 

ช่วยเหลืออันนั้นบ้างอันนี้บ้าง”

“ดิฉันช่วยเท่านั้น กระผมช่วยเท่านี้”

ไม่ท�าอย่างนัน้ทีนี ้รู้จกักบัใครๆ ก็เอารถส่วนตวัไป รูจ้กัทีพ่กั

เขาด้วย รู้จักที่บ้านเขาด้วย เข้าไปหาไปชูเขาถึงบ้านเลย อันนี้ก็

แบบหนึ่ง 

บางทีเขารังเกียจ เขาอยู่ที่นั่น เขาก็นัดลูกเขาบอกว่า 

“ท่านไม่อยู่” 

“ท่านไปไหน” 

“ไม่ทราบ” 

เขาเบื่อ มันมีหลายกระทง 
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ทีนี้กระทงหนึ่งอีก ก็เรียกมาประชุมในวัด เราจะจัดงาน

จัดการอะไรขึ้นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอันนั้นอันนี้ หรือซ่อมแซม

อันนั้นอันนี้ ท�าท่าท�าทางเคารพนับถือเขาปรึกษาเขา 

“ท่านนายอ�าเภอ ท่านก�านัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสารวัตร 

และประชาชนทัง้หลายมอบให้ท่านทัง้หลายเป็นสทิธิ ์อาตมาเองก็

เป็นผูข้อพวกท่านกิน แต่จ�าเป็นก็จะได้พูดให้พวกท่านฟัง พวกท่าน 

จะเห็นดียังไง อาตมาก็มีแต่บาตรกับจีวรเท่านั้นเอง น�้าพึ่งเรือ 

เสอืพึง่ป่า พทุธบรษิทัจะเจรญิขึน้ ศาสนาจะเจรญิข้ึน ก็เพราะพวกเรา 

พุทธบริษัท ๔ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา แต่ว่าพวกเรา 

จะท�ายังไง ขอปรึกษาด้วย ขอเรียนด้วย ขอเรียนศึกษาด้วย” 

“ดิฉันก็เท่านั้น ดิฉันก็เท่านี้ ผมก็เท่านั้น ผมก็เท่านี้” 

เอาล่ะ ทนีีก้ไ็ปพดูอวดหมูว่่าตนมลีาภ ลาภบ้ายงัไงขอเขาจะ 

ตาย เทีย่วแสวงหาจนตาย ว่าแต่รูจ้กักบัใครต้องไปหมด จังหวดัไหน 

กต้็องไปมนั ขึน้ในเรอืนในชานเขา ข้ึนบ้านขึน้ช่องขึน้อะไรเขา ให้เขา 

ต้อนรับปราศรัย ท�าท่าท�าทางประจบประแจง เคารพนับถือ นี่ก็จี้ 

กระเป๋า สมมุติฐานอยู่ที่จี้กระเป๋า 

พระแบบนั้นเราเห็นมามาก 

เราเบื่อ เราไม่อยากคบ 

จะสร้างได้เป็นล้านๆ เราก็ไม่อัศจรรย์ สร้างแบบนั้น 
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“อันนัน้ผมก็สร้างข้ึนเท่าน้ันล้าน อนัน้ีผมก็สร้างขึน้เท่านีล้้าน”

มาพดูอวด เราเบือ่อนันี ้เราไม่ใช่คนโง่ๆ พอทีจ่ะไปอศัจรรย์ 

สิง่ทีไ่ม่เป็นธรรม เราไม่อศัจรรย์ เป็นโกฏิๆ  ล้านๆ กต็าม เราไม่ 

อัศจรรย์แบบนั้น

แบบหนึ่งก็ไปหาภาวนา

“มือ้คนืน้ีญาตขิองพวกท่านมา นิมติเหน็ ไม่มผ้ีาผ่อนท่อนสไบ 

นุง่เลย พร้อมทัง้อดอาหารเปลือยกายมาหาอาตมา ได้ไถ่ถามว่าเป็น 

พี่น้องของคุณโยมชื่ออย่างนั้นๆ คนรูปพรรณสัณฐานอย่างนั้นๆ” 

ทนีีเ้ขากเ็อาผ้ามาบงัสกุลุบ้าง เอาอาหารมาให้ยดับ้าง นีก่พ็ระ 

แบบหนึ่ง

เราเป็นพระแบบไหนไม่ทราบดอก เรายงับ้าไปกว่าเขาอกี  

แต่เราพูด 

อีกแบบหนึ่ง “อาตมานึกจะไปเที่ยว” 

“ถ้าอย่างนั้นดิฉันหรือกระผมก็จะถวายมูลค่า” 

“จะไปไกลขนาดไหน” 

“ขนาดนั้นขนาดนี้” อันนี้ก็พระแบบหนึ่งอีกเหมือนกัน
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แบบหนึง่กม็ตู้ีบริจาค ตู้บริจาคอยู่ในวดับ้าง อยูก่บัพระพุทธรปู 

บ้าง อยูก่บัเจดย์ีบ้าง เอาบรขิารไปวางไว้บ้าง มกีลดด้วย มบีาตรด้วย  

อันนี้ก็กรรมฐานแบบหนึ่ง 

แบบหนึง่กท็�าน�า้มนต์ “ดนีะน�า้มนต์นี ้สวดจนหมดพระไตรปิฎก  

ถ้าใครต้องการกบ็ชูาขวดละ ๕ บาท ขวดละ ๓ บาท ขวดละ ๒ บาท  

ขวดละ ๑๐ สลึง” อันนี้ก็แบบหนึ่ง 

มันมีหลายแบบมาก แบบหนึ่งก็หาทองมาด้วย 

“อาตมาจะท�าตะกรุดหรือยนัต์อะไร ใครต้องการอะไรกเ็อามา  

แต่ว่าตีราคา” 

อันนี้ก็แบบหนึ่ง 

มนัมีหลายแบบมาก ถ้ามนัมหีลายแบบแล้วมนัก็ต้องมหีลาย 

บาป ลบ สระแอ ออกซะ เอาตัว บ สระอา ตัว ป สะกด 

ตนดขีนาดไหน ตนกค็งจะอยูก้่นนรกน่ันเอง แต่พดูเฉยๆ

หรอก 

แบบหนึง่ก ็“อาตมาฝันเมือ่คืนน้ี คงจะเป็นอนันัน้คงจะเป็น

อนันี ้ฝันชดัเหลอืเกนิ หลบัคาภาวนาอกีด้วย ถ้าหากว่ารวยกเ็อา

มาช่วยสร้างบ้างนะ” น่ีก็แบบหนึ่ง อย่างนี้ไปได้ไม่นานเดี๋ยวถูก

ก้อนหินเขาอันนี้
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ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันมีน้อยทุกวันนี้

ผู้หวังจะเด่นในปัจจัย ๔ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะนั้น 

ก�าลังแซงหน้าแซงหลังกัน 

ก�าลังแซงหน้าแซงหลังกันก�าลังออกลาย

อันนี้เบื่อเหลือเกินนี่

“โยมของข้าคนนัน้ โยมของข้าคนนี ้อยูจ่งัหวดันัน้ โยมของข้า 

อยู่จงัหวัดน้ี น่ีล่ะนาฬิกาของข้า เขาให้ ราคา ๔ พันบาท นีป่ากกา 

ของข้า มีนาฬิกาอยู่ในนั้นด้วย นี่กลดของข้า นี่บาตรสแตนเลส

ของข้า”

นี่ก็ไปแบบหนึ่ง

แบบหนึง่เมือ่รู้จกัใคร สมมติุว่าจะไปเยีย่มสกลนคร รูจ้กัโยม 

คนหนึ่งเขาเป็นคนรวย พอไปถึงเมืองสกลฯ ไปเฉพาะตนเองโดย

เขาไม่ได้นมินต์ไปในงานอะไร พอทิง้บรขิารไว้ในวดั ครบูาอาจารย์

กยั็งไม่ทันได้กราบไหว้ แล้วกบ็อกพระเณรเล็กๆ “ของผมอยู่นีน่ะ”  

แล้วก็วิ่งเข้าบ้าน 

“อาตมามาแล้วๆ” 

เขากเ็อาน�า้อัดลมอดัไฟมาให้ยดัแก้ร�าคาญ เอาบุหรีม่าซอง

หนึง่บ้าง รู้จักคนไหนก็ต้องเที่ยวไปเยี่ยมหมดในตลาดนั่น กว่าจะ

ออกมาก็ได้หลายซองอยู่นะบุหรี่น่ะ
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ทีนี้เวลาออกมาแล้วก็ไปกราบเรียนครูบาอาจารย์ค�่าๆ ทีนี้  

แต่ที่จริงน่ะมาตั้งนานแล้ว แต่บ่ายสามบ่ายสี่มาถึงแล้ว 

เวลาจะกลับทีนี้ วันไหนจะไป หาอุบายไม่ไปบิณฑบาตกับ

เพื่อนล่ะทีนี้ ออกไปแต่ตนคนเดียวเพื่อไปสั่งไปลาเขาเอาสตางค์ 

มีเด็กตามหลังด้วย

“อาตมาจะขอลาไปนะพรุ่งนี ้จะไปจงัหวัดนัน้จะไปจงัหวดันี”้ 

ไปถึงตรอกนั้นก็ “อาตมาจะลาแล้ว” 

มเีด็กตามหลงั เขาให้เงนิคนละร้อยบาทบ้าง สองร้อยบาทบ้าง  

๒๕ บ้าง ๑๐ บ้าง ๓๐ บ้าง กว่าจะครบถนนได้เงนิพนัๆ หมืน่ๆ ทีนี้  

แบบนั้นมันก็มีมากพระน่ะ

แบบหนึง่ไปพกัท่ีไหนโยมเขากม็าเยีย่ม เพราะเขารูจั้กเขาก ็

มาเยี่ยม นานๆ ถึงจะมาเจอกัน หลวงตา...น่ะ คนจังหวัดชัยนาท 

ลูกหลานเขานับถือ เรียกหลวงพ่อๆ นานๆ ๔-๕ ปี จะมา  

สมมุติว่าไปจันทบุรี ห่างออกจากจันทบุรีไป ๓ ปี พอกลับมา

“ลูกสาวคนนั้นยังอยู่ไหม ลูกสาวคนนี้ยังอยู่หรือไม่ 

หลวงพ่อมาแล้ว บอกมาเยี่ยมหลวงพ่อด้วย” 

เขากอ็อกมาเยีย่ม มอีะไรเขากก็�ามาด้วย เขามาเฉยๆ ไม่เป็น  

เดี๋ยวก�าอันนั้นมาบ้าง ก�าอันนี้มานี้บ้าง แล้วก็ 
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“เออ สบายดีนะ ลูกสาวคนนั้นก็สบายดี 

ลูกสาวคนนี้ก็สบายดี หลวงพ่อก็สบายดี 

ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็ท�าน�้าพริกมาแข่งกัน” 

คนนัน้กท็�าน�า้พรกิ คนนีก้ท็�าน�า้พรกิ มีผกัด้วย มผีกัต้มด้วย  

มอีะไรต่ออะไรด้วยอนัอืน่ เวลาฉนัน�า้พริก 

“ลูกสาวคนนั้นก็ดีแบบหนึ่ง

ลูกสาวคนนี้ก็ดีแบบหนึ่ง” 

ทีนี้ชาวจันทบุรีเขาก็เรียกว่าหลวงตาน�้าพริก ทีนี้เวลาจะไป

รีดขี้เขาอีก

“พรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปนะ ถ้าหากว่าล�าบากไม่มาเยี่ยมที่วัด 

หลวงพ่อก็จะไปเยี่ยมที่บ้านก็ได้” 

เขาให้เงินเป็นหลายพนับาท ได้เด็กคนหนึง่ตามหลงัซะ อนันี ้

มนัเคยมมีาเหมือนกนั แต่วงของหลวงปูม่ัน่ไม่ม ีโลดโผนถงึขนาดนัน้  

หมูก็่ต้องโจมตกีนัหมด ไปไม่รอดล่ะ เร่ืองนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั เดีย๋วนี้ 

พวกทีเ่ป็นหวัหน้าวดัหวัหน้าวาในระหว่าง ๑๐ พรรษากดี็ ๒๐ พรรษา 

กดี็ ก�าลังจะนับสบิไม่ลกุ พอเหน็ครบูาอาจารย์หลวงปูม่หาบวัมลีาภ 

มยีศ หลวงปูข่าว หลวงปู่เทสก์ หลวงปู่แหวน มลีาภมียศ เรากอ็ยาก 

เป็นอย่างนั้น ก�าลังดิ้นรนทุกวันนี้ ต�าหน้าต�าหลัง เอ้ เราดูไม่ได้ 

เราไปปะเขาฆ่าหมูดูไม่ได้ น่าเบื่อทุกวันนี้ ท�าท่าท�าทางเป็นคน 
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ทันสมัย สูบบุหรี่นอกแล้วมีไฟแช็ค แล้วก็“แฮ้” (หลวงปู่ท�าเสียง

พ่นควันบุหรี่ออกมา) ตาเบิดอยู่ฟ้าพู้นน่ะ 

บาดนี่ไปทางไหนก็นั่งรถออกหน้าแล้วเฮ็ดฮูดังปึ่ง แล้วก ็

“มันแม่นกูบ่ฮึสูๆ” มันก�าลังเป็นทุกวันนี้ 

มันต่างกับสมัยครั้งหลวงปู่มั่นจึงได้เอามาพูด 

ครัง้หลวงปูม่ัน่ไม่ได้เป็นเหมอืนทกุวนันีเ้ด้ ถ้าหากมคีนขึน้มา

หาครบูาอาจารย์ เขาปรารภธรรมปรารภวนิยักบัครบูาอาจารย์เป็น 

กิจลักษณะ หมู่เฮาไปยืนอยู่ใกล้ๆ หันหน้าหันหลังหันก้นใส่พูด

กบัญาติกับโยมกลบเสยีงเพิน่โก๊กๆ เก๊กๆ อย่างนัน้สมยัก่อนไม่มี 

จักให้มิดปานใด๋ 

ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ท�าท่าท�าทางบ่เอาใจใส่ ท�าท่าท�าทาง

ว่า “เห้ย ของซ�านั่นสิอัศจรรย์หยัง” พู้นเด้ 

ทุกวันนี้มันต่างครั้งหลวงปู่มั่นแท้ๆ 

อยู่กับหลวงปู่มั่น ต้องดูตาม้าตาเรือว่า

เดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดจั่งได๋อยู่ 

เพิ่นพูดกับคนจั่งได๋อยู่ 

ถ้าเฮาอยู่ในวงศาลานั่น เพิ่นพูดเป็นกิจลักษณะจั่งได๋อยู่กับ 

คนนั้น เขาไปพูดกับเพิ่น เขาไปพูดธรรมดาหรือเกี่ยวกับธรรมะ  
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เราต้องเบิง่ตาม้าตาเรืออย่างนี ้แต่พวกเรานีจ้บักลุม่กนัคยุอยู่ทัว่ทปี 

ทั่วแดน จนบางครั้งเราได้หยุดพูด ปฏิบัติแบบบ้าๆ 

ทกุวนันี ้ว่าแต่ได้เป็นหวัหน้าวดัหน่อย ว่าแต่ได้ ๑๐ พรรษา 

๒๐ พรรษาแล้ว โอ้ย เวลาสังคมใหญ่ๆ มาถึง บ่ฮู้จักที่นั่ง ทั้งๆ ที่ 

รู้จักกันอยู่ก็ยังปีนไปนู้น ไปหาพระเถระสูงๆ นู้น กลัวญาติโยม

เขาว่าเราบ่หลายพรรษา กลัวเขาบ่เอาของไปถวาย 

อูย้ จักแม่นเบือ่หลายเฮา อิม่ ปานอิม่ข้ี อิม่พระแบบนัน่ เหลียว

เบิง่เหยยีบขีไ้ก่กะบ่แตก ฮูจ้กักนัอยูก่ต็ัง้แกล้งไปนัง่ข้างหน้ากนั  

กลัวบ่ได้ใกล้ผูใ้หญ่ แย่งกนันัง่ใกล้เพิน่อาจารย์มหาบวั แย่งกันนัง่ 

ใกล้เพิน่อาจารย์ขาว แย่งกนันัง่ใกล้เพิน่ครบูาอาจารย์ทีม่ชีือ่เสยีง 

บ่มีพรรษาอ่อนพรรษาแก่ เพื่อสิอยากให้ญาติโยมที่เข้ามาในทิศ 

ทั้ง ๔ เพื่อสิให้เขาถวายอันนั้นอันนี้ 

โอ้ย จักแม่นเบื่อหลาย 

เฮาบ่อยากไปเห็น เฮาเบื่อ 

มันต่างกันกับสมัยหลวงปู่มั่น 

บาตรเจ้าของบ่อยากเอาไปล้างเองแล้ว มนัเสยีเกยีรต ิกลวัเขา 

ว่าเป็นพระอ่อนพรรษา เวลาสงัคมใหญ่ๆ เวลาสงัคมเผาศพ เผาเมรุ  

พระตั้งร้อยตั้งพัน เวลาธรรมดาก็เป็นอีกอย่าง เวลาอยู่วัดอยู่วา 

เป็นส่วนหนึ่ง มาเยี่ยมมาเยือนกัน บ่ถือกันดอกอันนี้ พูดถึงเวลา
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สังคมใหญ่ๆ เวลาแขกชั้นสูงๆ มา ทีนี้เวลาพูดกับแขกชั้นสูงๆ น่ะ 

อ้ายน่ันก็หัววดั อ้ายนีก้ห็วัวดั แขกเขามา หยัง่เบิง่น�า้หนกัเขาแน่แหม๋ 

ว่าเขาต้องการพูดกับผู้ใด๋ บางทีเขาต้องการพูดกับผู้หนึ่ง แต่อีก

คนหนึ่งมาฉวยเอาไปกินจ้อย 

“โอ้ย กูมาเบื่อกิเลสพระหมู่นี่เด้” 

เฮาคิดอยู่ในใจ เห็นถึงภูมิจิตภูมิใจ เฮาเห็นที่งานของเพิ่น 

อาจารย์...นี่ดอก โยมเขาต้ังใจพูดกับเพ่ินอาจารย์สิงห์ทองอยู่  

ท่าน...มาฉวยเอาไปกนิจ้อย ทางนีเ้ลยเฮด็โจ่งโป่ง (เก้อ) อยู ่เฮากลวั 

ว่าเขาจะเห็นกิเลสของพระดอก งานใหญ่ๆ มนับ่แม่นของดเีด้ มนัเอา 

พระไปขายกิเลสให้คนชั้นสูงเห็นเด้ งานใหญ่ๆ มันบ่เป็นของดี

ปานใด๋เด้ พระบางองค์ โอ้ย (ท�าตาวาว) แล้วสะพายย่ามหนัด้าน

ที่มีตัวหนังสือออกโชว์ซะล่ะ หันตัวหนังสือออกว่าในงานกฐินนั่น

ในงานนี่อยู่ มองดูแล้วตาของมันน่ะ เบิ้ด (ไม่ส�ารวม) อยู่นู่นน่ะ 

กลัวมันจะไม่ทันสมัย 

ทีนี้คนผู้ชั้นสูงเขาไป เขาไปพิจารณาพระน่ะสิ 

พระในเวลาอย่างนั้น มันมีเสียมากกว่าได้ 

งานใหญ่ๆ น่ะ เอาพระไปฉายหนังให้เขาเบิ่ง 

พระผู้เฟ้อกับอามิส
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อย่างเช่นว่าเขาให้จับฉลากนาฬิกาอย่างนี้ หัวเป็นซอมๆ 

(พระไปรุมกัน) ปานว่าแตกคุกแตกตะรางมาแต่ไส 

เฮานี้อยากฟาดเข้าป่าแข่มนู่นซั่นดอกเฮา 

ใจเฮามันคนมุทะลุ

คราวนายวัน คมนามูล ก็เหมือนกัน แกลงทุนซื้อของมา 

สองหมืน่ นาฬิกาแกกเ็อามาหลาย ตะเกยีงเจ้าพายแุกกเ็อามาหลาย  

ย่ามแกก็เอามาหลาย ครบพระครบเณร แกให้จับฉลาก มีพระ 

องค์หนึง่ไม่รู้จักว่าอยูส่�านกัไหน เข้ามาพกัอยูก่บัหลวงปู่ฝ้ัน แต่ไม่รู้ 

ว่ามาจากไหน แล้วไปเขียนเอาเองว่า มูลค่า ๕๐๐ บาท เขาไป

ตรวจเบ่ิง มนับ่แม่นลายมอืของโยมเขาน่ะส ิทนีีเ้ขากเ็ลยบ่ให้ นัน่

มันเสียหายหลายปานได๋ 

“ไม่ใช่ลายมอืของเจ้าศรัทธา เขยีนมาจากไหนไม่ทราบ” เขาว่า

พวกที่จับได้ตะเกียงเจ้าพายุจับได้นาฬิกา พวกที่จับได้ย่าม

หรอืปากกาก็ด ีหรือตะเกยีงเจ้าพายกุด็ ีอออยูท่ี่ช่องทีเ่ข้าไปรบัของ 

จากเขา ก็ท�าเหมือนคนแตกคุกแตกตารางมานี่

“โอ้ย กูอยากมีปีกเด้” เฮาว่าน่ะ 

เห็นแต่หัวโล้นมะกอกมะแกก “มันไปเพื่อประสงค์อันนั้น” 

เฮาว่า “เฮาล่ะเบื่อ” 
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พูดไปมากก็เหมอืนว่าตวัดปีระเสริฐเลศิล�า้ เหยยีบแผ่นดนิเดือ่ง  

เบื่อเฮา เป็นตาเบื่อหลาย ต่างสมัยหลวงปู่มั่น

นักปฏิบัติผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารแท้ 

บ่ได้ห่วงในปัจจัย ๔ ให้มาเป็นเจ้าหัวใจได้เด้

อานิสงส์ของศีลของธรรม มันหากค่อยเป็นมาเองดอก 

บ่เห็นผู้ได๋ได้แก้ผ้าไปบิณฑบาตสักเทือ

ปฏบัิตอิยูก่บัหลวงปูม่ัน่กค็าดคะเนเอา เอานาฬิใจโลด บ่แม่น

นาฬิกา นอนกลางวนักไ็ม่ได้นอน กลางคนืก ็๕ ทุ่ม ๖ ทุม่ จึงจะได้นอน  

ตื่นขึ้นตอนตี ๓ ก็ไปหาข้อวัตรเลย 

ท่านถามภาวนาบ่ได้เรื่องก็ฮ้าย

ไปเฮ็ดแต่ข้อวัตรล่อเฉยๆ อยู่ ก็ฮ้าย

ถามภาวนาบ่ได้ความ ข้อวัตรก็เฮ็ดดี 

งานส่วนมากก็เฮ็ดดี เสนาสนะวัตรก็เฮ็ดดี 

เวจจวัตรก็เฮ็ดดี กุฏิวิหารเจ้าของก็เฮ็ดดี 

ปฏิบัติกุฏิวัตร จีวรวัตรดี

แต่เวลาถามภาวนาบ่ได้ความก็โดนฮ้าย 

“มาเป็นหมู่กินหมู่ขี้กันอยู่ซือๆ เฮ็ดข้อวัตรภายนอกมาล่อ 

เฒ่าๆ ล้าสมยัจัง่ซี ่เฮาเฮ็ดข้อวตัรภายนอกล่อ จบัเส้นล่อแล้วเพิน่ 

ก็ว่าดีดอก สิเว่าจั่งซั่นบ้อ” ซั่นตั้ว



ห ล ว ง ปู่ ห ล้ า   เ ข ม ปั ต โ ต | 19 

ว่าเจ็บคือหยังนี่ตั้วหลวงปู่มั่น 

“คนเฒ่าๆ จงัซี ่เฮาไปเฮ็ดออเซาะออมซอมไปจบันัน่จบันีแ่ล้ว 

กจ็บ เฮด็ให้มนัถกูกับกิเลสเพ่ิน ชือ่ว่าได้ไปอยูก่บัเพิน่แล้ว สพิากนั 

ว่าจั่งซั่นบ้อ” ว่าซั่น 

“เวลาถามภาวนาล่ะ เป็นบ้าอยู่ บ่ได้ความ” ว่าซัน่ “มาอยูน่�า 

เป็นหมู่กินหมู่ขี้ซือๆ ขี้ใส่ถานให้มันเหม็นตื่มกันซือๆ” ผู้เฒ่าว่า 

ว่าเจ็บว่าปวดแท้เด้หลวงปู่มั่นว่า

เก่งกว่าหลวงปู่มหาจัก ๓ เท่าพูน้ หลวงปูม่หายังเป็นที ่๒ ที ่๓  

อยู่ดอก 

เวลาเปิดประต ูประตกูเ็ป็นประตแูบบฝาขัดแตะ ทนีีก้ฏุกิอ็ยู ่

ใกล้กัน วดักเ็ป็นวดัโล่งโถง กฏุวิดัทีต่ัง้เป็นตรอกเป็นซอยอย่างนี้

หลวงปูม่หาเพ่ิงเร่ิมพาท�าตัง้แต่ ๒๕๐๐ มานีด่อก แต่ก่อนกฏุติัง้อยู ่

โล่งโถงนัน่ล่ะ วัดโล่งโถงนัน่ล่ะ อย่างการปัดกวาดก ็๕ นาท ี๑๐ นาท ี

ก็เสร็จ มันหลายคน กึ๊บกั๊บๆ 

วิชาขี้คร้าน วิชามักง่าย วิชาทะเลาะกันกับหมู่ บ่มีในส�านัก

หลวงปูม่ัน่ ครดัหรอืบ่ครดั เคร่งหรอืบ่เคร่ง พดูเรือ่งสกึอยูใ่นนัน้บ่ได้  

ถ้าท่านได้ยินแล้วไล่หนีโลด 

“บ่แม่นที่จะมาศึกษาเรื่องสิกขาลาเพศดอก” ซั่นตั๊ว 
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ไผอยากสกึกต้็องหาอบุายไปเทีย่ว ไปสกึทีอ่ืน่ ถงึบ่ลาเพิน่กบ่็ 

เป็นหยัง อย่าให้มาได้ยิน บ่ลาเพิ่น เพิ่นก็บ่ว่าหยัง ไผอยากสิกขา 

ลาเพศก็นู่นล่ะ หาอุบายลาไปเที่ยว ไปสึกทางหน้าพู้น ถ้าได้ยิน 

ข่าวมา “ผูน้ัน้ไปไส ผู้น้ีไปไส” “ผู้น้ันสกึแล้ว” กแ็ล้วดอก เพิน่บ่เอามา 

พดูร�า่ไรดอก เพ่ินกจ็บเท่านัน้ สมัยวดับ้านหนองผอื คนทีไ่ปสึกคาวดั 

บ่มี 

การรับข้าราชการมาบวช ๓ เดือน 

มาบวช ๑๕ วันก็ดี 

บวชแก้บะแก้บนก็ดี 

มันบ่มีในส�านักของหลวงปู่มั่นดอก 

ในยุคบ้านหนองผือนั่นน่ะ 

ในยุค ๒๔๘๙-๙๐-๙๑-๙๒ 

มันบ่มีแหล่ว 

เณรใด๋ผ้าขาวใด๋อยู่กับเพิ่นนานๆ พอสมควร 

เพิ่นไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว เพิ่นจึงบวชให้ 

บ่แม่นว่าพอเข้ามาแล้วสิจับมือเซ็นให้บวชโลดเด้ 

ทุกวันนี้ “เอสาหัง ภันเต” ก็ต้องได้บอกเอา 

ต้องฝึกดีตีคุ้นซะก่อนเพิ่นจึงบวชให้ 

พวกเราน่ีไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว วันบวชเขาก็ก�าหนดเอาเอง 

วันสึกเขาก็ก�าหนดเอาเอง เฮาบ่ได้ก�าหนดให้เขาดอก ไปเที่ยว
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เขาก็ก�าหนดเอาเอง เฮาบ่ได้ก�าหนดให้สักอย่าง เขาตกลงว่าจะ

ไปแล้ว เขาจึงมาลา 

ลูกศิษย์ก็เป็นนักปราชญ์ อาจารย์ก็เป็นนักปราชญ์ เวลา

ท่านพูดกันจึงน่าฟัง

“การงานพ่อแม่ครบูาอาจารย์แล้วบ้อน้อ เดีย๋วนีจ้วีรกาลก็เสร็จ

แล้ว แต่สงสัยการงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอิหยังอีกแหน่บ่น้อ  

ขะน้อย” พูดแล้วพนมมือพร้อม หลวงปู่มหาบัวเยี่ยงอย่างอันดี 

แต่ก่อนเรยีกเพิน่ว่าอาจารย์มหาเฉยๆ บ่ได้เรียกว่าหลวงปูเ่หมอืน

ทุกวันนี้ดอก

“เอ้อ การงานอันใด๋กะคือแล้ว แล้วๆ ล่ะ คือสิบ่มีแนวเฮ็ด 

อิหยังดอก” 

“ถ้าอย่างนั้นขะน้อยสิไปเที่ยวอย่างนี้ ไปเที่ยววิเวกอย่างนี้ 

สิเป็นจั่งได๋น้อ” ซั่นตั้ว 

เชงิปรกึษาซัน่ตัว้ พดูกบัผูใ้หญ่ต้องให้สิทธิเ์พ่ิน “ธรรมเนยีม 

พูดกับผู้ใหญ่ต้องให้สิทธิ์เพิ่น” ว่าซั่นเด้ เพิ่นเคยสั่งสอนเฮาอยู่

หลวงปูม่หา “เฮาสไิปพดูตดัปดๆ โลด มนับ่ได้” ว่าซัน่ “ถงึเฮาสเิหน็ 

ถูกเหน็ควรปานใด๋กต็าม กต้็องพดูให้สทิธิเ์พิน่ มนัจงึจะบ่เสยีความ 

เคารพ” ว่าซั่น เพิ่นสอนเฮาเป็นพิเศษต่างหาก 
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“เออ ถ้าว่าอย่างนั้น บ่มีงานอิหยังดอก สิไปก็ไปซะ แต่ว่า

อย่าไปนานหลาย เพราะมแีต่ผู้เฒ่าผู้เดียว ถึงเวลาซ่อมกฏุวิหิารมา 

ก็มีแต่มุงหญ้ามุงใบตองก่อ จะให้ผู้เฒ่าพาหมู่อยู่ทางหลังเฮ็ด 

ไว้คอย มันก็บ่ไหว ถึงเวลาเอาฟืนก็ให้กลับคืนมา” 

อันนี้หมายความว่าคนกันเองที่เชื่อใจกันได้ ท่านจึงพูด 

“ผู้บ่เป็นความตาเว่า เฮาก็บ่เว่าเด้” ว่าซั่น 

นีเ่พิน่หมายความว่า หลวงปู่มหาเคารพเพิน่ทีสุ่ดเด้ เพิน่จึงพดู  

ผูใ้ด๋ทีเ่พิน่สงสยัเพิน่กบ่็พดู พดูอย่างนัน้ เขาสเิอาไปดถูกูนนิทาว่า

ผูกว่ามัดเขา มันเป็นอย่างนั้นเด้ มันมีหลายตอนเด้ คนที่เพิ่นเชื่อ

ใจได้เพิ่นจึงพูด พูดอย่างนั้น 

“เอ้อ ไปก็ไปซะ” ว่าซั่น

“อะไรกเ็สรจ็หมดแล้ว อย่าสอิยูน่านหลาย พอถงึเวลาเอาฟืน  

พอถงึเวลาจะซ่อมกฏุวิหิารกใ็ห้กลบัมา จะให้ผู้เฒ่าเฮ็ดก็บ่ไหวล่ะ” 

“ถ้าแม่นว่าสิไป สิไปมื้อใด๋น้อจึงสมควร ขะน้อย”

“เอ้อ พรุง่นีก้ไ็ด้ มะรืนกไ็ด้ ซกัผ้าซกัแพรแล้วกเ็อาตามประสงค์ 

ของท่านนั่นเถอะ” 

“ถ้าจะไป สิไปทางใด๋น้อ ขะน้อย จึงสิสะดวก” 
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“เอ้อ ไปทางทิศตะวันออก ทางถ�้าผาแด่น หรือทางบ้าน 

โพนงาม บ้านผักค�าภู เหล่านี้ก็คงจะสะดวกอยู่” จึงไป

ไปเวลากลับมา มาไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ “โอ้ ขะน้อยมา

แล้วเด้พ่อแม่ครูจารย์” บ่แม่นสิมาวางบาตรในศาลาแล้วมักกุฏิ

หลงัไหน แล้วแต่งให้เณรไปท�าความสะอาดแล้วเข้าอยูอ่ย่างนัน้เลย  

บ่ได้เป็นอย่างนั้นเด้ เวลามาก็มากราบเพิ่น 

“ขะน้อยมาแล้วพ่อแม่ครูจารย์” 

“ภาวนาเป็นจั่งได๋” เพิ่นถาม 

“เป็นจั่งซั่นเป็นจั่งซี่ๆ” ถูกหรือบ่ถูก บ่แม่นเรื่องที่เราจะไป

ตัดสิน มอบให้เพิ่น “สิถูกบ้อ หรือสิเป็นจั่งได๋ ขะน้อย” ถ้าถูก  

เพิ่นก็ว่าถูก ถ้าบ่ถูก เพิ่นก็ว่าบ่ถูก 

ถ้าเพิน่ใช้ไปทางไหน “ผู้น่ันไปทางพู้นซะเด้อ” ว่าซัน่ “ผูน้ัน่ 

ไปเฮด็งานอนันัน่ซะเด้อ ผู้น้ันไปบวชไปน่ังหตัถบาสให้ซะ” ว่าซัน่ 

หรอืใช้ไปท้ังวนัอย่างนี ้เวลากลบัมากต้็องมาบอกเพิน่ บ่บอกเพิน่ 

บ่ได้ “หากเพิ่นอยากถามเพิ่นก็จะได้ถาม” ว่าซั่น “กลับมาแล้ว

ก็บ่บอก” ว่าซั่น 

เพิ่นว่า “ไปก็ลามาก็บอกจึงถูก จึงบ่เป็นอาบัติทุกกฎ”

เพิ่นว่า “เบิ่งแล้วบ้อคัมภีร์วิสุทธิมรรค สีลนิเทศน่ะ” 
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เพิน่พดูอย่างนีเ้ด้ ติดปัญหาเพิน่ล่ะเด้ทนีี ้ไม่รูว่้าเพ่ินไปอ่าน

ดตูอนไหน บ่เหน็มีหนงัสอืสกัเล่มเด้อยูน่ัน่ มีแต่หนงัสือปาฏโิมกข์  

และบุพพสิกขาเล่มหนึ่งอยู่บนหัวนอนเพิ่น 

ทั้งวัดได้ยินแต่เสียงเพิ่นนั่นแหละ ค่อยก็ได้ยินแต่เสียงเพิ่น 

ดงักไ็ด้ยนิแต่เสียงเพิน่ ผูอ้ืน่บ่จ�าเป็นบ่ได้ใช้เสยีง พดูกนัพอได้ยนิ

สมควรแล้วก็แล้วไป 

ถ้าว่าท�างาน ว่า “เอาฟืน” ว่าซ่ัน กไ็ด้ยินตัง้แต่เสียงฟันไม้ ได้ยนิ 

แต่เสียงผ่าฟืน ป๊ัวป๊ะๆ อยู่นัน่ล่ะ เสียงกสูต่ิอความนัน้ มงึสิต่อความนี้  

บ่มีดอก 

ส่วนพวกเราพอกินข้าวอิ่มแล้ว ได้ยินแต่เสียงมันประชุม

กนัอยู ่นูน่ทีล้่างบาตรนูน่ทีห่นึง่ เฮาสหิาก้อนหนิใส่ย่ามไว้ซะก่อน

บาดนี้ นู่นน่ะออกจากที่นั่น การเช็ดบาตรคาบบุหรี่นี่ก็เอา 

อีกล่ะ จกัแม่นผดิเพิน่หลาย เวลาพบัผ้าพบัแพรแล้วคาบบุหรี ่จ่ังแม่น 

ผิดเพิ่นหลาย 

“กะจั่งว่าเฮ็ดข้อวัตรข้อวาแล้ว จั่งค่อยสูบมันสิตายบ้อ” 

เพิ่นว่า “มันเกินไปดอก” 

การเดินจิ้มแข่วก็เอาอีกล่ะ บ่ได้อีกล่ะ 

“ถ้าจะจิ้ม ก็ให้นั่งจิ้มดีๆ ม้วนดีๆ อย่าสิไปเดิน” 
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คาบไม้สฟัีนกเ็หมอืนกนันัน่ล่ะ คาบไม้สฟัีนขวาง คางยางๆ 

เดินไปตามวัดตามวา การเดินเอามือขัดหลังตามวัดตามวาก็บ่ได้

อีกล่ะ

“นักเลงสุรา” เพิ่นว่า “นักเลงหมัดนักเลงมวย” 

ธรรมเนียมพระ เอามอืขัดหลงัเดนิตามวดัตามวา และนัง่ฉนั 

น�้าร้อนเอาขาไขว่ห้าง อย่างนี้ก็บ่ได้ 

“เห็นแต่เขากินกาแฟอยู่ในโรงกาแฟพู้นแล้ว” ผู้เฒ่าว่า 

“นั่งพับเพียบเรียบร้อยมันจึงถูก” ผู้เฒ่าว่า 

อนันีน้ัง่หย่อนขาแล้วท�าอย่างนีพ้ร้อมด้วย เพ่ินว่าแล้วเอาไม้

ตขีา พัว้ เลย นัง่หย่อนขา นัง่ห้อยเท้า แล้วกเ็อาขากระดิก๊ๆ บ่ถกูกบั 

ปฏิปทาเพิ่น 

การนั่งจัดอาหาร นั่งแก้หมกแก้ห่อ ไอ้นั้นก็นั่งย่องย่อ ไอ้นี้ 

กน็ัง่ย่องย่อ “โอ้ย ก็ท�าไมท�าเหมือนอย่างเขาปาดววัปาดควายแท้  

เห็นแต่เขาปาดวัวปาดควายท�าอย่างนั้น นั่งพับเพียบเรียบร้อย

คุกเข่าแหน่ ท�าถวายครูบาอาจารย์อย่างนั้น” 

เราก็ถูกว่าครั้งหนึ่ง เพิ่นว่าให้ หลวงปู่อ่อนท่านนั่งพับเพียบ

เรียบร้อยอยู่ เราไปแจกอาหารให้เพิ่น ตอนหลวงปู่อ่อนไปเยี่ยม

ไปยามชั่วคราว ท่านนั่งอยู่อย่างนี้ เราก็ยืนเด่ให้
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“ก็จั่งว่า ครูบาอาจารย์ผู ้ใหญ่ผู ้สูงท่านนั่งพับเพียบ

เรียบร้อยอยู่ เราก็นั่งลงหน่อยสิ ไปยืนเด่ให้อยู่ เหมือนพรรษา

เท่ากันนี่” 

มันก็ถูกของเพิ่นน่ะสิ ทีนี้เวลาหยิบเอาบาตรของเพิ่น 

หรอืเอาบาตรเจ้าของ เวลาไปบณิฑบาตน่ะ เดนิมาแล้วฉวยวบัเอา 

ไปเลย 

“โอ้ย ก็ให้ท�าเหมือนเขาสิไปยามไปต้อนแหน่ ท�าก็ท�าให้

มันนิ่มนวลหน่อย จะถือเอาบริขารนี่ก็ดี เรื่องเหล่านี้แหละมัน

บ่ให้สมาธิสมาบัติเจริญน่ะ ถึงว่ามันภาวนาบ่เป็น” เพิ่นว่า 

ทีนีเ้รือ่งการปัดตาด ปัดตาดปัดป้ายๆ ปัดไปหมกไว้ตามแจ 

คราวหลังมันก็ลามออกมาๆ 

“คนแบบนี้ภาวนาบ่เรียบเด้นี้”

เพิน่พดูแล้วชีพ้ร้อม ตวัเพิน่ปัดป้ายๆ แล้วเกบ็ไปด้วย ค่อยๆ เฮด็  

ท�าเหมือนคนตัดผมนี่ รอบๆ หูของเรานี่ให้สะอาดๆ 

ได้เรียนใหม่หมดไปอยู่กับหลวงปู่มั่น 

การวางฝาโอ่งเก็บน�้าก็ได้เรียนใหม่ โอ่งน�้า ถ้ามันหมดแล้ว

มันเสยีงดังเด้ ถ้ามนัหมดไปถงึครึง่หนึง่แล้ว วางฝาลง “บึง่ลึง่” ลง

อย่างนีล่้ะ
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“เออ หากผู้ใด๋มีสติ บ่มีสติ มันหากแลบออกมาให้เห็น 

โลดดอก ไผมอีนัได๋ มันอยูบ่่ได้ดอก มันแป้ดออกมาให้เหน็โลด” 

เพิน่ว่า ได้ค่อยๆ วางเอาลงทางนีซ้ะก่อน แล้วจึงค่อยวางลงอย่างนี้

การวางกระบวยตักน�า้กเ็หมอืนกนั วางกระบวยกไ็ด้ท�าค่อยๆ 

วางลงแล้วจงึค่อยงัดอย่างนีซ้ะก่อน แต่พวกเรานีว่างกระแทกเลย  

อย่างการจับวางคุถังก็ได้ยินถึงพรหมโลกนู้น “มะเล่งเป่งป่าง  

มะล่างป่างแป่ง” ห่างกันไกลกับหมู่เพิน่พระสมยัทกุวนันี ้ฟังเสียง 

ทิ้งไม้คานหามน�้านี่ก็ดี ได้ยินถึงพรหมโลกนู่น ไม้ตาดก็อยู่ส่วน 

ไม้ตาด ไม้คานหามน�า้กอ็ยูส่่วนไม้คานหามน�า้ พวกเรานีม้นัทิง้ตาด 

มะเลเกนัง 

แบบหนึ่งก็ปัดตาดแล้วลากไม้ตาดเด้ ลากไม้ตาดเป็นรอย 

เพิ่นตามมา “ใครๆ” “ผู้นั้นๆ” 

ชี้หน้าพร้อม “ปฏิบัติแบบบ้าๆ” ว่าซั่น เพิ่นว่า 

ปัดตาดแล้วลากมาให้มนัเป็นรอย ได้เรียนใหม่หมดนัน่แหละ 

ไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ไผสิว่าไผฉลาดก็ตามเถอะ

ไปหาเพิน่อาจารย์กูปี่แรกน่ะ ไปพกัอยู่กบัเพ่ิน ออกจากถ�า้

ผาแด่น 

“ท่านสิไปไส” 
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“สิไปอยู่กับหลวงปู่มั่นนู่นล่ะ” 

“ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ดี สาธุ” ว่าซั่น 

“ผมน่ะบางครั้งเพิ่นด่าเอาเหมือนเณรน้อยนี่เด้ ปานว่าผม

บ่รู้จักห้าจักสิบเด้” ว่าซั่น “ผู้ใด๋อยากให้เพิ่นสรรเสริญ อย่าไป 

ผู้ใด๋อยากให้เพิ่นด่า ให้ไป” 

เพิ่นเลยย้อนถามมาอีก “มาถึงนี้แล้วได้อุบายอิหยังแหน่” 

“โอ้ย ได้อยู่พ่อแม่ครูจารย์ จักสิถูกบ่ถูก 

ถ้าเรายอมเอาหัวให้เป็นเขียงเช็ดเท้าของเพิ่นแล้ว ให้ไป

ถ้าบ่ยอมปานนั้นแล้ว อย่าไป 

ขะน้อยได้ความอย่างนี้ จักสิแม่นบ่แม่น” 

“เออ ไปๆ ถูกแล้วๆ” เพิ่นว่า 

“ถ้ายงัจะเอาผิดเอาถกูกบัเพิน่อยู ่ อย่าสิไป ถ้ายอมให้เพิน่

หมดแล้ว ให้ไป” ว่าซั่น “ได้ความอย่างนี้ ขะน้อย” 

“อื้อ ฟังเทศน์ออกเนาะ ไปๆ เฮายินดีด้วย” เพิ่นว่า 

เพิน่อาจารย์กูเ่ป็นพีน้่องหลวงปูฝ้ั่นนัน่ล่ะ 

ถ้าเพิ่นว่าอันใด๋ ตาชี้ตาชันเรื่องใดแล้วนั่นล่ะ เฮาสิไปขอ

แบ่งเอาบ่ได้นะ “ขอจกัเหลีย่มแหน่น้า” ว่าซัน่บ่ได้ ยกให้ท่านโลด  
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ถูกบ่ถูกก็ยกให้โลด หน้าที่ของเฮามีอย่างไรก็ต้องเฮ็ดไปตามเก่า

นั่นล่ะ บ่เป็นหยัง ครูบาอาจารย์องค์ใด๋ก็เหมือนกัน ที่เป็นชุดเก่า 

เรามาคดิเห็นถึงผูเ้รียนพระไตรปิฎกจบแล้ว ยงัเป็นปถุชุนอยู่  

สามเณรน้อยเป็นพระอรหันต์ เพิ่นบอกให้อาจารย์ผู้เรียนพระ-

ไตรปิฎก“ให้ไปหาสามเณรน้อยตี้ นั่นไปเรียนหนังสือกับอาจารย์

ของเจ้าซะไป” 

เณรน้อยเพิ่นก็บ่ทะนงตัวเด้ล่ะ เณรก็เรียกผู ้เรียนจบ 

พระไตรปิฏกนัน้ว่าอาจารย์อยู ่เณรกไ็ม่ได้เรียกว่าลกูศษิย์เด้ กเ็ณร 

เป็นพระอรหันต์จะไปลืมตัวได้อย่างไร 

“อาจารย์ เอ้ย ไปลงน�้าเบิ่งดูสิลึกปานใด” น�้าลึกพอเพียง

สันแข้ง พอลงไปบ่เพียงแข้ง 

“ขึ้นมาซะท่านอาจารย์” เณรสั่ง ก็เลยขึ้นมา 

แล้วบอกอกีว่า “ขยบัลงไปอกีจกัหน่อยเบิง่ดอูาจารย์ มนัสลิกึ 

ปานใดน�้าอันนี้” 

พระเถระก็ขยับลงไปพอถึงกกขา “ขึ้นมาซะท่านอาจารย์”  

เณรบอก ก็เลยขึ้นมา 

“เป็นสามเณร แล้วเจ้าสิมาสั่งให้เรากลับไปกลับมาเหมือน

เราเป็นคนบ่มีค่าแท้” 
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สามเณรกจ็ะบ่สอนเอา พูน้เด้พระอรหนัต์ หยัง่เบิง่มานะทฏิฐิ  

อยู่มาๆ เพราะเรียนพระไตรปิฎกจบเด้ เป็นผู้มีปัญญา 

“อาจารย์ ขอโอกาสหลายๆ มโีพนอยูล่กูหนึง่ แล้วมเีหีย้อยู่

ตวัหนึง่ มแีปวอยู ่๕ แปว อยูใ่นโพนลกูนัน้ แล้วให้น�าฮดูกัเข้าไปสิ  

ได้ตัวเหี้ยดอกอาจารย์” 

ทวารทางตาบ่ให้ไป ทวารทางหูบ่ให้ไป 

ทวารทางจมูกก็ปิดซะ ทวารทางลิ้นก็ปิดบ่ให้ไป 

บ่ให้จิตส�านึกไป 

ทวารทางโผฏฐัพพะทางกระทบกายก็บ่ให้ไป 

ตามจิตลงไปแล้วทีนี้ 

ไม่ทันนานกส็�าเรจ็พระอรหนัต์ เพราะสตุตมยปัญญา ศึกษา

มาดีแล้วในเรื่องนี้ 

สามเณรก็เลยพาไปกราบพระพุทธเจ้า 

“เป็นจั่งได๋เณรเอ้ย ลูกศิษย์เจ้า” 

สามเณรก็บ่กระตือรือร้นเด้

“ท่านอาจารย์ของขะน้อย เพิ่นเป็นคนบ่ทะเลาะกับขะน้อย

สักครั้งดอก ขะน้อยว่าอย่างใดแล้วกะแล้ว เพิ่นก็บ่ได้ถือสีถือสม 

อิหยังว่าเพิ่นเป็นอาจารย์” 
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“เพิน่เป็นขณีาสพแล้วเณร เธอเทศน์เรือ่งเหีย้อยูใ่นโพนนีล่่ะ”  

ปานนั่นล่ะ พระอรหันต์น่ะ 

อยูก่บัหลวงปู่มัน่ เอ้า “พระก. มาฟันฟืนอนันีใ้ห้แหน่ นี”่  ฟืนน่ะ 

ท่อนยาวเท่าวานี่ล่ะ 

เราไปอยูใ่หม่ๆ เพิน่ทดลอง “จบัตัง้ขึน้บัน่” เพิน่บอก แล้วเพิน่ 

ก็เบิ่งอยู่ เห็นตรงที่มันกิ่วอยู่ เฮาก็สิฟันตรงที่มันกิ่วๆ นั่นแหละ 

“อย่าฟันตรงนัน้ นีข่ยบัมานี”่ “บ่แล้ว ตรงนีม้นัจะขาดง่าย”

อย่างนีบ่้ได้เด้ ถ้าไปพดูอย่างนัน้ “ฟันตรงทีม่นัจะขาดง่ายนีล่่ะ  

ขะน้อย” บ่ได้เด้ “ฟันนี้ ฟันบ่อนโปนๆ นี่ล่ะ” แล้วเฮาก็ฟันให้

เพิ่นเห็น

“เออ อยากฟันตรงไหนกฟั็นโลด” ว่าซัน่ เราค่อยมาฟันตรง

ที่กิ่วๆ นี้ บ่แม่นของค่อยเด้

หลวงปู่มั่นเก่งกว่าหลวงปู่มหา หลวงปู่มหาเพิ่นอนุโลมให ้

หมูม่ากคอืหยงั เพิน่เพิง่จะมาอนุโลมตอนอยู่บ้านตาดนีด่อก อยูนู่น่ 

บ่อนโุลมเลยคราวอยูบ้่านห้วยทราย จกัให้เดด็ปานใด๋ หลวงปู่มหา

เก่งทางทรมานทางขู่ 

สมัยหลวงปู่มั่น พระไปทางได๋มาทางได๋

มแีต่พดูเรือ่งสมาธสิมาบตักินัเด้ แต่ก่อนพดูเร่ืองวเิวกกนั 
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“น่ีปากกาข่อย นีบ่าตรข่อย นีจ่วีรข่อยผ้าตรานกยงู ผ้ามสัลนิ 

ด้วย น่ีผ้าประคดเอวข่อยผ้าไหม นีส่ายสะเดียงข่อยสายชชูพีด้วย”  

บ่ได้พูดกันจั่งซี่เด้ พูดกันแต่เรื่องสมาธิสมาบัติแต่เรื่องวิเวกเด้

ทกุวนันี ้“ศาลาของขะน้อยเท่านัน้ห้อง พัดลมเท่านัน้ตวั มคีน 

ไปวันละเท่านั้นๆ บ่ชนะสิรับแขกรับคน ตอนเช้าก็มาบ่ชนะสิฉัน

อาหาร โดดรถลงมาแล้ว ใส่ส้นสงูๆ พร้อม พูดเจ้าค่ะ เจ้าแค่ะ มาโลด”  

ซั่นเด้ เรื่องที่พูดกันพระทุกวันนี้ บ่คือแต่ก่อนเด้ 

“อาหารก็ตับนกพิราบนู่น เขาเอามาให้” พู้นเด้ 

“ขะน้อยไปพกับ้านเขา เขากลวั บ่ให้ขะน้อยไปพกัวดั เขาเอา 

ขะน้อยข้ึนนู้น หลงัคาบนนูน้ เดนิจงกรมอยูนู่น้ซ�าบาย ขากลบัมา  

เขาก็แห่มาส่งถึงสนามบินดอนเมือง” ซั่นเด้ 

เหมือนอาจารย์...ปีไปอยู่ภูเก็ต 

“หล้าๆ คุณเคยเหน็ไหม ผมไปอยูภ่เูกต็น่ะ เขาเอารถตามไปส่ง 

ผมตั้ง ๗ คันเป็นทิวแถวไป ท่านเคยเห็นไหม ท่านอัศจรรย์ไหม”

เพ่ินแก่กว่าเฮา ๔ พรรษาเท่านัน้เด้ บ่พอ ๕ พรรษา เรากตี็รวน 

ได้น่ะสิ 

“เขาจะเอาคนไปตดัหวั เขากแ็ห่ไปเหมอืนกนันะท่านอาจารย์ 

มหา” เราว่า 
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“กระผมไม่อัศจรรย์ดอก” 

“เอ้อ ถ้าเป็นเณร เราจะตบหน้ามนั ทิฏฐมินัเก่งเหลอืเกนิ”

พูดแล้วเพิ่นก็หัวก็เอิกๆ พูดเฉยๆ 

อีกคราวหนึ่ง “ทุกวันนี้พอพลบค�่ามา ญาติโยมเขาก็มาฟัง

เทศน์วนัละ ๓๐ อย่างน้อย ๔๐ ๕๐ ๖๐ ก็ม ีพวกเรากเ็ปลีย่นวาระ

กันไปเทศน์ๆ เขาก็ตั้งใจฟังดี แล้วเราก็พาเขานั่งภาวนาอีกด้วย  

คุณอัศจรรย์ไหม คุณเคยเห็นไหม ญาติโยมตั้งใจอย่างนี้” 

“ผมไม่เคยเห็น 

ผมเคยเห็นแต่พระอาจารย์มั่นบอกว่า

พระหากิน พระหาสะแตก

เพราะเกรงจะไม่ได้สูบบุหรี่เขา 

ไม่ใช่พระปฏิบัติเด็ดเดี่ยว 

พระคลุกคลีกับญาติกับโยม

พระหายัด พระหาสะแตก 

ภาคอีสานเรียกว่าสะแตก” เราว่า

“โอ้ย มันเขกเรา เก่งกว่าเรา” แล้วก็หัวเราะก๊อกๆ เด้

 ถ้าบ่เหน็หน้าเฮาแล้วกถ็ามถงึเฮา “ท่านหล้ามนัไปไหนหนอ  

พดูกบัท่านหล้ามนัสนกุด”ี เพิน่ว่า บ่เหน็เฮากถ็ามหาเฮาเด้ บดันี้



 34 | พ ร ะ จี้  พ ร ะ ป ล้ น

ทนีี ้“พวกท่านกอ็ยูข้่างล่าง ผมกไ็ปอยูค่วนสงูๆ เขากป็ลกูกฏุ ิ

ให้ผมหลังหนึ่งกับท่านอาจารย์...หลังหนึ่ง แล้วก็พวกคุณก็อยู ่

ไกลผมไปอีก มันสงัดดีเหลือเกิน พวกคุณสงัดไหมล่ะ” 

“พวกผมมนัสงดัอยูด่อก เพราะมนัไม่ได้ไปคุยกัน ท่านอาจารย์ 

...กบัท่านอาจารย์...นัง่คยุกนัอยูท่กุวนัจนเทีย่งคืนจงึพากนัไปนอน 

มันก็วิเวกดีนะ” 

“อ้าๆ มันว่าให้เราๆ” 

ทนีี ้“เขามาใส่บาตรวนัพระ เขาเอาป่ินโตมา เอาชัน้มา ๔ ชัน้  

มา ๔ ชัน้มนักเ็ตม็ท้ังหมด ๗๐ ๘๐ สาย พระของเรากเ็พยีง ๕-๖ องค์  

ท่านเคยเห็นไหม” 

“อันเรื่องนี้ กระผมเคยเห็นอยู่ดอก 

อยู่วัดป่าสาลวันแต่ก่อนก็ได้ใส่รถไปเลย 

แต่เดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดไม่ทราบ

เรื่องลาภ เรื่องยศ เรื่องกิน เรื่องขี้

กระผมไม่อัศจรรย์ดอกท่านอาจารย์มหา” 

“อ้าๆ มันทิฏฐิเหลือเกิน” เพิ่นว่า

ทนีีโ้ยมเขากน็�าผ้ามาบงัสุกลุตามกฏุ ิคนละผนืๆ ตอนเข้าพรรษา  

“ท่านเคยเห็นไหมเขาท�าอย่างนี้” 
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“ภาคอีสานเขาเอามาเป็นไม้ๆ เลยท่านอาจารย์... ไม่ใช่ 

คนละผืนอย่างนี้ดอก” 

อีกล่ะเรื่องนี่ก็ดี ผู้เฒ่าก็ดิ้นบ่ได้ทีเดียว 

“เขาเอามาเป็นไม้ๆ เลย ไม่เอามากฏุลิะผนืๆ อย่างนีด้อก”

เพิ่นหมดทางไปเลย แต่หากบ่เห็นเฮาก็ถามหาเด้ล่ะ 

ทนีีอ้ยูม่าๆ เฮามาอยูท่ีน่ี ่เพิน่เขยีนหนงัสอืมาหา เพิน่ได้เป็น 

พระครู เพิ่นคุยให้เราฟังเราถึงได้เขียนว่าให้เพิ่นน่ะ 

“เขามาให้ผมเป็นเจ้าคณะจังหวัด ผมก็ไม่เป็น” 

เพิน่เขียนมา บูย้ ฮ้ายบกัใหญ่ ผูเ้ฒ่าเขียนมา เราอดหวัเราะ

อยู่ 

“ท่านพระคา นอนถือพัดอยู่ เดี๋ยวพัดจะตกถูกตาท่าน

พระคาเด้อ” เฮาว่าอย่างนี้ “มันหลุดมือมันเคลิ้มหลับ” 

“เอ้อ ผมไม่ได้ติดอยู่ในพดัดอก พดัผมกเ็กบ็ไว้อยูใ่นกฏุ ิผมก็ 

ออกวิเวก”

เพิน่เทศน์มาเพ่ินเขียนมา แต่ว่าถามหาเฮาอยูเ่ด้ล่ะ ท่านบ่ถอื 

ว่ารังเกียจ เพราะเฮาพูดมีค่าเด้ พูดเคารพอยู่เด้ พูดแล้วนบมือ

พร้อม เรียกว่า “ท่านอาจารย์...” อยู่เด้ เถียงกับว่า 
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ในคราวเถียงกับพ่อแม่ครูจารย์... เฮาก็เถียงครั้งหนึ่ง  

เฮาหากนบมอืพร้อม คกุเข่าพร้อม เพิน่สฉิลองโบสถ์เพ่ินคราวนัน้ 

ได้สิบปีกว่ามาแล้ว ๑๒-๑๓ ปีมาแล้ว นู้นล่ะแต่คราวมหา...ยังอยู่ 

“นิมนต์ท่านมาเบิ่งงานช่วยแหน่”

แต่ก่อนเดินด้วยฝีเท้าเด้ไปหามกุดาหาร เดนิด้วยฝีเท้าออก

จากนี่ไป ผมก็ไปเห็นนะซิ

“นี่มันแม่นโรงอิหยังพ่อแม่ครูจารย์” 

“โรงระบ�าโป้ระบ�ากิ่ว” ว่าซั่น 

“อันนี้มันโรงอิหยัง ขะน้อย”

“โรงหมอมวยแต่ยังบ่ทนัสร้างแล้ว ให้ช่วยกนัพวกเฮา แต่นี ้

ต่อไปก็อีก ๑๑ มื้อเท่านั้นดอกจึงสิถึงมื้องาน” เฮากค็ดิว่าจะพูด

กับเพ่ินอย่างได๋หนอ บดันีว่้ะ 

“พ่อแม่ครจูารย์” พูดแบบเคารพนบมือพร้อม คุกเข่าพร้อม

“ขะน้อย ผ้าด�าๆ อยูภ่อูยูเ่ขา แล้วไปบณิฑบาตผ่านตลาดใน 

มกุดาหารอยู ่แต่ว่าเหลยีวเบิง่โรงระบ�าโป้ระบ�ากิว่ โรงหมอหมัด 

หมอมวยก็อยู่ในวัดนี้ มันคือทับคือถมหลายแท้พ่อแม่ครูจารย์

เอ้ย พวกทีอ่ยูใ่นถ�า้ในเหวในภใูนเขากจ็ะออกมาตายด้วยกนัหมด  
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ขะน้อยล่ะบ่พอใจอยากอยูแ่ล้ว ขะน้อยอยากอายเขา พวกมหา-

นกิายเขาก็บ่เฮด็ดอก ทีจ่ะเอาหมอมวยมาไว้ในวดั เขากเ็ฮด็อยู่

นอกทุง่นอกนานูน้ เราเป็นพระธรรมยุตแท้ๆ โรงระบ�าโป้ระบ�า

กิ่วกลับตั้งอยู่ในวัด”

“เป็นการหาเงินบ�ารุงศาสนา” เพิ่นว่า 

“กแ็ม่นอยูด่อกพ่อแม่ครจูารย์ แต่ขะน้อยพจิารณาลกึๆ ไป 

จักแม่นสิถูกสิผิดดอก การที่พระพุทธศาสนาสิเอางินที่ได้จาก

การโชว์ดากโชว์ก้นมาบ�ารงุ กบัเงนิทีไ่ด้จากทีเ่ขาตหีมดัตมีวยแข่ว

หกัแข่วหล่นกม็ ีจนแขนหกักม็ ีจงึจะได้มาบ�ารงุพระพทุธศาสนา  

พระพุทธศาสนาก็หากินแต้มต�่าโพดดอก แล้วจะเป็นที่พึ่งของ

โลกได้จัง่ได๋ ขะน้อยล่ะคดิอยากอายแท้ว่ะ ถ้ามนับ่ได้กบ่็ต้องเอา 

เป็นหยังล่ะพ่อแม่ครจูารย์ หากมันได้จากของต�า่ของหย่อนหลาย  

ขะน้อยคดิจัง่ซีจ่กัสผิดิสถิกูดอก จะเอาเงนิจากการทีเ่ขาโชว์ก้น 

โชว์กอยในวัดในวามาบ�ารุงศาสนา จึงจะเป็นศาสนาไปได้ กบัเอา 

เงินหมอหมัดหมอมวยมาบ�ารุงศาสนา พระพุทธศาสนาจึงจะ

เป็นไปได้ พุทธศาสนาก็หากินแต้มต�่าเกิน ขะน้อยอยากอาย 

ขะน้อยบ่อยากอยูเ่ด้เดีย๋วนี ้ขะน้อยอยากกลบัเมอื ขะน้อยสขิอ

ท�าวัตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อนจึงจะลากลับ”

สมมตุว่ิายงัอีก ๑๑ มือ้จะถึงมือ้งาน แล้วจะอยูใ่ห้เขาเบิง่หน้า  

เหลียวเบิ่งผ้าด�าๆ ท�าท่าท�าทาง แล้วกลับมาตายเพราะระบ�าโป้

ระบ�ากิ่วกับหมอมวยอยู่นี่ 
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“โอ้ ทีผ่มฝันว่าโบสถ์ผมพัง กค็งแม่นเรือ่งอันนีแ้ล้ว” ผูเ้ฒ่าว่า 

เฮาก็เลยท�าวัตรเพิ่น แล้วเฮาก็เลยออกมา พอเฮาออกมา 

หมูแ่ตกออกเบ้ิด หมูอ่ยูท่ีน่ัน่ประมาณ ๓๐ นีล่่ะ เพิน่ได้ตัง้เอาใหม่  

เพิ่นได้ก่อใหม่ พวกใหม่เด้ท่ีไป พวกท่ีหนีออกมาแล้วบ่กลับไป

จักคน 

เจ้าคุณธรรมเจดย์ีพู้นเด้ อดุรนูน้ เป็นอปัุชฌาย์เฮา เขานมินต์ 

เพิน่มา “พระแตกออกไปแล้ว มอียู่ ขะน้อย” ว่าซัน่ เพ่ินกอ็อกช่ือ 

เฮาล่ะว่าเป็นหัวหน้าหมู่ แล้วไล่เลียงให้ฟัง 

“เราท�างานสกปรก กรรมฐานเขากไ็ม่อยูล่่ะ มนัขายหน้าเขา  

เขาก็ต้องหนี” ว่าซั่นเพิ่นว่า “งานสกปรก” เพิ่นล่ะพูดอย่างนั้น  

เพิ่นก็เลยด่าเจ้าคุณมหา...พร้อมด้วยแหม้ ด่าเพิ่นอาจารย์...

พร้อมละแหม้บาดนี้ ปานฟ้อนเจ้าของให้ถูกด่าว่างั้นเถอะ  

เจ้าคุณธรรมเจดีย์ 

นิสัยเฮามันเป็นบักพร้าวตาเดียว มันจึงเข้าหมู่บ่ได้ล่ะ 

ทีนี้เฮาไปเห็นหมู่อยู่อ�าเภอนาแก ก็บ่แม่นใกล้แม่นไกล 

อิหยังดอก ก็ท่าน...เองนี่ล ่ะ ออกไปจากที่นี่ล ่ะท่าน...ก็ดี  

มาจ�าพรรษาอยู่นี่ ๓ ปี ๑๕-๑๖ ปีล่วงมาแล้วล่ะ ๒๕๐๔-๒๕๐๕ 

นั่นล่ะ พระพุทธรูปก็ตั้งอยู่บนนู้น เฮาไปเห็นทีนี้ 
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“อันนี้แม่นหยังนี่ท่าน...” 

“ตักบาตรสวรรค์” ว่าซั่น 

“นี่หรือก่ายเกินขึ้นไปนี่หรือตักบาตรสวรรค์” 

“งานมันเสร็จแล้วล่ะ ขะน้อย” 

“อันนั้นมันเวทีอิหยัง” 

“เวทีระบ�าโป้ระบ�ากิ่ว” ว่าซั่น 

เวทีระบ�าโป้ระบ�ากิว่กไ็ปตัง้ต่อหน้าพระพทุธรปูทนีี ้พระพุทธรปู 

ก็ตั้งเจิ้นเทิ้นอยู่พู้น 

“บ๊ะ คงสไิด้บุญหลายเนาะ ไปเลิกแข้งเลกิขาเลกิดากเลกิห ี

ให้เพิ่นเบิ่ง ได้บุญหลายเด้...

อันนี้แม่นบาตรอิหยัง” 

“บาตรนีเ้อาตัง้ไว้กับพระพุทธรูป หากผูใ้ดมศีรทัธากใ็ห้เขา

เอาเงินมาใส่นี้” ว่าซั่น 

“เอาเด้อทีนี้ ผมจะพูด ท่านนั้นมาคุยกับหมู่ว่าท่านเอา

ปฏปิทาของผมไปใช้ นีมั่นแม่นเป็นปฏปิทาของผมทีไ่หน เอาอย่างนี้  

ท่านอย่าเฮ็ดเพียงแต่ตักบาตรสวรรค์แหม้ มันได้เงินน้อย เฮ็ด
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ตักบาตรพรหมโลกอกีเวทหีนึง่ แล้วก็เฮด็ให้มนัครบ ชัน้ตาวตงิสา 

นี่เฮ็ดอันหนึ่ง ชั้นยามาเฮ็ดอันหนึ่ง ชั้นดุสิต ช้ันนิมมานรดี  

ปรนิมมิตวสวัตตี พรหมปาริสัชชา พรหมปุโรหิตา มหาพรหมา  

ปรติตาภา อปัปมาณาภา อาภสัสรา ปรติตสุภา อปัปมาณสภุา สภุกณิหา  

อสัญญีสัตตา เวหปัผลา อวหิา อตปัปา สทุสัสา สทุสัส ีอกนฏิฐา 

เฮด็ให้ครบ ๑๖ นูน้แหม้ มนัจงึได้เงนิหลายท่าน... แล้วกม็าเฮด็

ตักบาตรเทวทตัอกี เทวทตัต้องเฮด็ไว้ต�า่กว่าหมู ่เฮด็รปูคนฆ่ากนั 

เฮ็ดดาบพร้อม เฮ็ดรูปพระพุทธเจ้า แล้วก็เฮ็ดรูปพระเทวทัต

เบยีดเบยีนพระพทุธเจ้า กลิง้ก้อนหนิจากภขูาคชิฌกฏูมาอกี นี่

ตักบาตรเทวทตั นีใ่ห้บอกอย่างนี ้มนัจงึได้บญุหลาย 

พระพทุธเจ้าของเฮานั้น เพิ่นก็พาเอาบาตรไปบิณฑบาต

เพียงเท่านั้นตั๊ว เพ่ินพาเอาบาตรขอเงินบ่มีกลางวันกลางคืน 

อย่างนีห้รอืจงึเอาบาตรมาตัง้ไว้ข้างหน้าเพิน่เพือ่จะเอาเงนิ ไปเฮด็ 

สุมเพิ่นเฮ็ดหยังวะ ท่านบ่เห็นหรือในสังคายนาครั้งที่ ๒ น่ะ  

พระเรวตะน่ะเพิน่ไปอยูท่ีอ่โหคังคบรรพต แล้วพวกวัชชีบุตรน่ะ

เอาบาตรเข้าไปตัง้ไว้ในโบสถ์ให้คนถวายเงนิถวายค�า แล้วแบ่งไป 

ให้พระเรวตะส่วนหนึง่ พระเรวตะเพิน่เลยบ่เอา ท่านบ่เหน็หรอื 

ในสังคีติน่ะ มารีบไป เดี๋ยวหลวงปู่มหาบัวสิมาเห็น” เฮาว่า 

“ถ้าหลวงปู่มหาบัวมาเห็นเข้านี้ มันเสียไปถึงเฮานู้นล่ะ 

เพราะท่านก็ออกไปจากเฮา” เคยอยู่นี่ ๒ ปี แต่บ่ยอมลงเด้ล่ะ 

แต่บ่ปากบ่เถียง แต่ไม่ยอมลง 
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ปฏิปทานีม่นัส�าคญัพีน้่องเอ๋ย มนัเข้ากนับ่ได้อยูน่ัน่ ปฏปิทา

ส�าคญัทีส่ดุ ส่วนกนิน้อยกนิหลายกบ่็เป็นปัญหาดอกเพราะกนิวนั

ละครัง้ เรือ่งอืน่เรือ่งเกีย่วกบัการแสวงหาตวั “ง”  นีล่ะทีม่นับ่ลงกนั 

อยู่เดี๋ยวนี้ ตัว“ง” สระ เอิน มันบ่ลงกันอยู่เรื่องนี้ล่ะ เรื่องตัว “ง”  

สระ เอิน มันบ่ลงกันเด้พระน่ะ มันหาแบบอย่างโลดโผนก็มี  

พระแตกกันในเรื่องนี้ล่ะ เรื่องหาอุบายหาเงิน แล้วบ่ลงกันนี่ล่ะ 

บ่เหน็เพิน่อาจารย์...หรือท่ีท่านไปสร้างพระพุทธรปูน่ะ ไปสร้าง 

พระพุทธรูปแล้วเงินบ่พอๆ แล้วก็เลยไปนิมนต์เพิ่นหลวงปู ่

มหาบัวมาเป็นประธาน ไปเอาเจ้าคุณ...อีกคนหนึ่ง เจ้าคุณ... 

หนองคายน่ะ แต่ว่าหลวงปู่มหาใส่ชื่อใหม่ให้แล้ว ท่านว่าไปไหน 

ชอบบนัเทงิแท้ๆ ท่านเลยเรียกว่า “ท่านเจ้าคณุเทพบนัเทงิ” ถ้าได้

เป็นโฆษกแล้ว โอ้ย บ่ได้กินข้าวก็ได้ ร้องโกกๆๆ อยู่นั่นล่ะ บ่ได้

ฉันจังหันก็ตาม ไปทางได๋เอาไมค์ไปด้วย เทพบันเทิงน่ะ บ่ถูกกัน

อกีล่ะกบัหลวงปูม่หา บ่ถกูกนั ท่านอาจารย์...กพ็าไป เพิน่เจ้าคุณ 

....องค์หนึง่น่ีละไปด้วย ไปนมินต์หลวงปูม่หา มคีนช้ันสูงๆ ไปด้วย  

คนขึ้นไปกุฏิเพิ่นเต็มหมด 

“นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปงานให้ขะน้อยแหน่” ว่าซั่น

“เมตตา กรุณา ขะน้อยแหน่ เงินยังขาดอยู่แสนหนึ่ง บ่พอ

สร้างพระ” ว่าซั่น 
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หลวงปู่มหาก็เคี้ยวหมากแล้วถ่มลงกระโถนแล้วค่อยวาง

อย่างนี้ล่ะ ก้มหน้าลง 

“ก็อย่างนี้นะสิ ออกมาจากครูบาอาจารย์องค์เดียวกัน 

แล้วมาเฮ็ดไปทั่วทีปทั่วแดน มันก็เลยเข้ากันบ่ได้ล่ะ” 

โอโห มองดเูจ้าคณุเทพบนัเทงิอย่างนี ้หน้าตายหมด คนเกยีรติ 

สูงๆ ทางหนองคายน่ะเอารถไป ๓ คัน ๔ คัน ว่าจะไปรับเพิ่น 

หลวงปูม่หาน่ะ ได้พากนัคลานลงกฏุหิมด เพิน่กเ็ว่าเท่านัน้ล่ะ เพิน่เลย 

บ่เว่าด้วยกับหลวงปู่มหาน่ะ แต่นั้นมาเพิ่นอาจารย์...เคียด ว่าซั่น 

เคียดให้หลวงปู่มหา บ่แม่นของค่อยเด้นั่น 

หลวงปู่มั่นฮ้ายอยู่ครั้งหนึ่ง คราวอยู่บ้านหนองผือน่ะ 

“พากันไปวิเวก” ว่าซั่น “พวกหนึ่งออกจากเฮาไป ไปวิเวก” 

ว่าซั่น 

นานแล้วล่ะเพิน่พดูเรือ่งเก่า 

“กลับมา แล้วมาตั๋วเฮาว่าได้วิเวก” ว่าซั่น “พากันไปสร้าง

พระพทุธรปูกนิข้าวต้มกนิขนมเขาแล้วกก็ลบัคืนมา ไปทางภูลังกา

นีล่่ะ” ว่าซัน่ “ไปสร้างพระพทุธรปูแล้วฉลองกนิข้าวต้มกนิขนมเขา

แล้วกลับมาหาเฮา แล้วมาว่าตัวได้วิเวก ได้วิวุ่น” ว่าซั่น 
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ลาเพิน่ไปวเิวกแล้วไปหาสร้างพระพทุธรปู พระเจดย์ี จกัแม่น 

บ่ถกูกบัเพิน่แท้ๆ เด้ ถ้าหวงัจะคนือยูจ่�าพรรษากบัเพิน่ ถ้าจะไปทีอ่ืน่ 

เรือ่ยนัน้บ่เป็นหยงัดอก เพิน่บ่ตามว่าดอก ปานนัน่ล่ะเคร่งปานนัน้ล่ะ 

หลวงปู่มั่น แม่นของง่ายๆ หรือ 

เพิ่นอาจารย์...ก็ยื่นยาถวาย “ฉันยา ขะน้อย นิมนต์ฉันยา”

“ให้พิจารณาก่อนแหม้ ถ้าพอฉนักจ็ะฉนัล่ะแหม้” เพิน่ว่า 

“อย่ามาบงัคบัหลายแหม้” ว่าซัน่ “เราบ่แม่นหมาเด้ ให้อนัใด๋มา 

กจ็ะสวบคาตีนคามือโลด มันกเ็กนิไปดอก” ผูเ้ฒ่าว่า “ให้พจิารณา 

เบิ่งก่อนแหม้ มันเป็นตาฉันหรือบ่เป็นตาฉัน โรคอันนี้” ว่าซั่น 

“พอเด่ให้ก็จะสวบคามือโลด ก็เต็มทีดอก” เพิ่นว่า 

ว่ามีนัยยะ หลวงปู่มั่นว่า โรคเพิ่นมันเป็นโรคชรา เป็นโรค 

คนละอย่าง ดินก็เป็นดินเพียง โรคก็โรคชรา 

มาวันหนึ่งเราถูกหลอกอยู่ครั้งหนึ่งให้นิมนต์พ่อแม่ครูบา-

อาจารย์ ถูกอาจารย์ทองค�าหลอก เพราะเฮาเป็นผู้รักษาไฟเด ้ 

รกัษาไฟอัง่โล่ เวลาเพ่ินเดนิจงกรมก่อนไปบณิฑบาต กลวัเพิน่ล้ม 

ใส่ไฟ 

“ไปนมินต์ไป ไปนิมนต์หลวงปู่บ่ให้ไปบณิฑบาตเถอะ เพราะ 

ท่านเป็นผู้รักษาไฟ” 
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“มันสิบ่กวมบ่ก้าวล่วงเพ่ินอาจารย์มหาหรือ พวกเรายังบ่

ได้ปรึกษาเพิ่น” 

“บ่เป็นหยงัดอก ถ้าเฮานมินต์ได้มนักบ่็เป็นหยังดอก เพิน่กค็ง 

บ่ถือดอก” 

“เรื่องเหล่านี้เฮาต้องศึกษาอาจารย์มหาซะก่อนเด้” ว่าซั่น 

“เฮาเป็นพระผู้น้อย เฮาสิไปข้ามเพิ่นบ่ได้เด้” 

อาจารย์ทองค�าเลยว่า “อาจารย์มหาเพิน่บ่ถอืดอกแนวจัง่ซ่ี” 

ว่าซั่น “ไผคิดเห็นอันได๋ออกก็เฮ็ดอันนั้นแหล่ว” 

“บ่ถือ แต่มันก็บ่งามแก่หมู่เฮาเด้ พวกเฮาไปข้ามเพิ่น” 

“บ่น้า อย่าพดูร�า่ไร ไปนมินต์ ไป ให้ท่านนีล่่ะเป็นผูน้มินต์” 

หลวงปู่มั่นเพิ่นก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ เฮาก็คุกเข่า

ยกมอืขึน้ได้แล้วจึงกราบเรียนว่า “นิมนต์พ่อแม่ครบูาอาจารย์บ่ให้ 

ไปบิณฑบาต ลูกเต้าสิบิณฑบาตมาเลี้ยงดอก เพราะเมื่อยแล้ว

เฒ่าแล้ว”

ทีนี้เพิ่นก็กางขาออกแล้ว คือนักมวยนี่ 

“ก็แม่นอยู่ดอก ก็แม่นอยู่ แต่ว่าพระพุทธเจ้าน่ะ

ฉันบิณฑบาตนายจุนทะกัมมารบุตร 
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แล้วได้ซัดเซพเนจรไปเมืองกุสินารา 

ตื่นขึ้นมาพระองค์เจ้าก็เข้าพระนิพพาน 

นั่นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตจนถึงมื้อตายเด้

อันนี้เฮาขี้ตีนของพระพุทธเจ้าดอก” ว่าซั่น 

เรากเ็ลยหมดท่า เฮด็หน้าหล่าแข่นแล่นอยู ่แล้วน�า้ตาไหลซะๆ  

อยู่เฮา 

เพิ่นพูดคือพูดควรแท้เด้ พูดถึงจิตถึงใจ ขนคิงลุกเงียบๆ 

พูดแล้ว 

“ผมว่าแล้ว บ่ได้แต่ใด๋” ไปเล่าให้ท่านอาจารย์ทองค�าฟัง 

เดด็เดีย่วแท้เด้หลวงปูม่ัน่ ไปบณิฑบาตบ่ได้ชัน้ที ่๑ เพราะโรค

ของเพิน่เป็นโรคค่อยๆ ทรดุลงๆ เด้ โรคไส้เลือ่นบ่เป็น โรครดิสดีวง 

เป็นอยู ่รดิสดีวงทวารน่ะ ค่อยๆ ทรุดลงๆ ถ้าเป็นอย่างใบไม้กค่็อยๆ  

แห้งลงๆ ถ้าเป็นอย่างแม่นป้ิงปลากด็ ีไปบณิฑบาตมือ้ทแีรก ป่วย

ทีแรก หลวงปูม่ั่นเดด็เดีย่วหรือบ่เดด็เดีย่ว คิดด ูไปในบ้าน ต่อมา 

ไม่สามารถไปในบ้านได้ ก็ขยับเข้ามาไปตีนบ้าน ส่วนหมู่ธรรมดา 

กไ็ปตามธรรมดา เวลาเพิน่ไปตนีบ้าน ใครเป็นผูเ้ดนิตามหลังเพิน่  

กใ็ห้เพิน่อาจารย์วนัตาม นอกนัน้ให้กลบัมาให้ทนัข้อวตัร เอ้า ทนีี้

ขยับมาอกี ไปถึงคร่ึงหนทางจะเข้าหมูบ้่าน ยงับ่ถอย โรคหนกัเข้า

ท่านไปบิณฑบาตที่ประตูวัด ประตูวัดก็ประตูรั้วธรรมดาเฮานี่ล่ะ  
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บ่แม่นเป็นซุ้มประตจูบงามอหิยงัดอก ขยบัเข้ามาอกี ไปกลางลานวดั 

บัดนี้ โยมเข้ามาใส่ ๓ คน ๔ คน พอให้ได้ข้อวัตร ขยับมาอีก  

บณิฑบาตชายคาหลงัคาศาลา ในเวลาบณิฑบาตลกัษณะนี ้ท่านกย็งั 

ลงไปฉนักบัหมูอ่ยูเ่ด้ ยังฉนักบัหมูอ่ยู ่บ่ได้ขึน้ไปฉนัทีก่ฏุเิจ้าของดอก  

ขยบัเข้าไปอกีๆ หมูค่รูบาอาจารย์และหมูเ่พือ่นครบูาอาจารย์นมินต์ 

เพิ่นบิณฑบาตที่กุฏิเพิ่น บิณฑบาตที่กุฏิเพิ่น เพิ่นก็ยังลงจากกุฏิ 

มาบณิฑ์ฯ อยู ่ลงมาบณิฑ์ฯ ท่ีชายคากฏิุ บ่ไหวทนีี ้ขยบัเข้ามากว่าเดมิ  

ยนืบณิฑบาตอยูบ่นกฏุเิจ้าของ ให้เขาใส่เอา เพิน่ยนือยูท่ีเ่ดยีว เขาใส่  

๓ คน ๔ คน เขามากบ่็ได้มาหลายดอก หนกัเข้ากว่านัน้ ขยบัเข้ามาๆ  

ตัง้บาตรไว้ให้เขามาใส่เอา ถึงตอนนีล่้ะ ท่านจึงยอมฉนัในถ้วยในชาม  

จงึค่อยยอมซดช้อนทนีี ้เก่งปานนัน้เด้หลวงปู่มัน่ หาตวัจับยากแท้ๆ เด้ 

ในเรื่องข้อวัตรส่วนนี้ หาตัวจับยากแท้ๆ ใครก็ใครเถอะ

เรือ่งรบัแขกรบัคนอย่างนี ้บ่ลามปามเหมอืนหมูเ่ฮาเด้ หมูเ่ฮา 

นี่กลัวแต่บ่ถูกใจเขา “อาตมาภาพ อาตมาแพบ” ล่มแจบแพบ 

จาบพาบอยู ่เพิน่น่ะไม่ใช่อย่างนัน้แล้ว ถ้าเขามาผดิเวลาแล้วกบ่็รบั 

“เวลาข่อยปัดตาดกวาดอยู ่เจ้ามาเฮด็หยงั เจ้าเอาข้อวตัร

ของเจ้ามาข่มเหงข่อยบ้อ” ซั่นตั้ว 

“เวลาข่อยเดนิจงกรมภาวนา เจ้าเข้ามาเฮด็หยงั เจ้าสเิข้ามา  

เป็นหยงัถงึบ่ถามผูท้ีเ่ขาใกล้ชดิ เขาปฏบิติัอย่างไร เฮด็มะโรง มะเสง็  

เหมือนหมาเห่าบ่างแท้” 
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ว่าให้แล้วท่านบ่มารับเอาเฉยๆ บ่คอืหมูเ่ฮาเด้ เจ้าสมิาไกลแต่

ประเทศนอกก็ตาม บ่ถูกเวลากบ่็รับ พวกเฮานีก้ลัวแต่เขาบ่มา ถ้าเขา 

บ่มา กลัวแต่ไปส่องทางคอยอยู่ ว่าอย่างนี้แหละ “อาตมาแพบๆ”  

ล้มแจบแพบๆ อยู่ซั่นแล้ว ห่างกันปานใด๋ล่ะกับหลวงปู่มั่น 

หวานกับคาวเอาลงด้วยกันหมด บ่ได้มี อะยันเต โจกแก้ว 

เหมอืนหมูเ่ฮานีด่อก เพิน่เอาใส่ไว้ จะเป็นนมทีเ่ขาฝากมาจากทศิ 

ทัง้ ๔ กับโอวลัติน เพิน่ใส่จอกของเพิน่ประมาณสัก ๓ กลืนเท่านัน้ล่ะ  

นอกน้ันเพิ่นเอาลงในบาตรหมด ของหวานท่ีเขาถวายมาแต่ใน

หมู่บ้านก็เอาลงในบาตรหมด หลวงปู่มั่นฉันด้วยมือเลย เพิ่นฉัน 

ด้วยมอื ๒ นิว้อย่างน้ีดอก (หลวงปู่ท�าท่าฉนั) เวลาเพิน่ฉนับณิฑบาต  

บางครั้งเพิ่นก็ใช้ ๓ นิ้ว บ่แม่นจะเอาหัวนิ้วโป้มือคีบเข้าเหมือน 

หมูเ่ฮา หมูเ่ฮานีเ้อาหวัโป้มอืคบีเข้าจ่ังซี ่แต่เพิน่ใช้นิว้มอื ๓ นิว้ ๒ น้ิว 

เวลาฉนั ช้อนกบ่็ซด นูน่ล่ะ ป่วยอหิลนีูน่ ท่านจงึยอม ไปบณิฑบาต

บ่ได้จึงยอมซดช้อน 

“เมือ่ฉันอยูเ่ราจะไม่เอานิว้มือสอดเข้าปาก” เพิน่ว่าอย่างนี้ 

“เรื่องซดช้อนเป็นเรื่องของพระป่วย” เพิ่นว่าอย่างนี้ 

“เร่ืองฉนัเพลกเ็ป็นเรือ่งของพระป่วย ๑ เดนิทางไกล ไปทาง

เรือ ๑ อยูด้่วยกนัหมู่มากบณิฑบาตไม่พอฉัน ๑ ได้อานสิงส์กฐนิ ๑  

ได้อานสิงส์พรรษา ๑ ถ้าไปฉนัเป็นนจิวตัรมนักผิ็ดน่ะส ิการฉนัเพล  
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เวลากาลจวีร เวลาไปทางไกลไปทางเรอืก็ด ีหรอืเจบ็ไข้กด็ ีอหิยงั 

กด็ ี โภชนะเป็นของควรแก่สมณะก็ดี แล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไร

ฉันรมณาธัมมา ฉันตะพึดตะพือเพล มันก็บ่ถูกน่ะสิ” เพิ่นว่า

อย่างนี้เด้ 

“เอ้า คัมภีร์วิสุทธิมรรค ย่นลงในปาฏิโมกข์แล้ว” เพิ่นว่า

อย่างนั้นหลวงปู่มั่น 

“เมื่อฉันอยู่ เราจักแลดูแต่ในบาตร แล้วพวกเราจะแลดู

ในกล่องข้าวในภาชนะอย่างนัน้หรอื” เพิน่ว่า น�าภาชนะ เพ่ินพูด 

อย่างนี้เด้ทีนี้ พวกมหา ๙ ประโยค เพิ่นทองเขียน กาฬสินธุ์น่ะ 

เจ้าคุณอริยเวทีน่ะ 

“โอ้ย มนักถู็กของท่านอาจารย์ล่ะ พวกกระผมมนัเป็นปหูกั 

ขาเลีย้งท้อง มนักถู็กของท่านอาจารย์น่ันแหละ” เจ้าคณุธรรมเจดย์ี 

นั่งฟังอยู่แล้วหัวเราะด้วย 

“เมือ่ฉนับณิฑบาต เราจกัแลดแูต่ในบาตรนัน่ไง เราจักแล 

ดตูบิข้าวซัน่บ้อ จักแลดใูนป่ินโตซัน่บ้อ แลดใูนหม้อเขยีวซัน่บ้อ”  

เพิ่นว่าจั่งซั่น 

“ครัง้พทุธเจ้ามีแต่ฉันในบาตรทัง้นัน้” เพิน่ว่าจ่ังซี ่หลวงปู่มัน่  

พูดบ่มีที่แซงเด้ 
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“คมัภร์ีวสิทุธมิรรค ย่นลงในปาฏโิมกข์แล้ว โมกขงั แปลว่า  

ข้ามจากกิเลส ข้ามจากความผิด” 

เพ่ินว่าจัง่ซีเ่ด้ เพ่ินแปลอย่างนี“้โมกขงั แปลว่า ข้าม” เพิน่บ่ 

แปลเหมอืนพวกมหาเด้ เพิน่อาจารย์มหาเพิน่ไล่ สมัผสัตวันัน่ วภิตัิ 

ตวันัน้ อนันัน่อนันี ้เพิน่หวัเราะอยูห่ลวงปูม่ัน่ หลวงปูม่ัน่เพิน่หวัเราะ 

เพิ่นอาจารย์มหา ใส่สัมพันธ์ ใส่อาขยาต ใส่อิหยังไป ใส่อิตถีลิงค์  

นปุงสกลิงค์อิหยังเพิ่นอาจารย์มหา หลวงปู่มั่นก็เลยหัวเราะ แต่บ่ 

ดุดอก ดุให้อาจารย์มหาน่ะ  ปานนั้นเด้ล่ะ หลวงปู่มั่น บ่แม่นของ 

ง่ายๆ เด้ 

เอ้า บ่ว่าแต่เท่านัน่ เร่ืองจวีรท่อนสไบทนีี ้อันไหนมาบังสุกลุ

กบัท่าน ท่านจงึยอมใช้ ถ้าบงัสกุลุกบัส่วนรวมกบัลกูกบัหลาน ผูเ้ฒ่า 

บ่ใช้แต่บ่ว่ากระทบกระเทอืนผูใ้ด๋ อนัไหนเอามาบงัสกุลุกบัท่าน แล้ว

ท่านหวงไว้ใช้ผูเ้ดียวหมดเลยหรือ บ่ ท่านก็ให้ลูกให้เต้าเหมอืนกนั  

ถ้ามันบ่พอ ถึงท่านจะขาดขนาดไหนท่านก็บ่ใช้ ถ้าเขามาบังสุกุล 

ที่ศาลาก็ดี กับทางไปบิณฑบาตก็ดี ถ้าบังสุกุลตามกุฏิตามบันได

ของท่าน ตามทางเดินจงกรมของท่าน ถ้าท่านขาดท่านเขนิท่านกใ็ช้  

ถ้าท่านบ่ขาดก็ให้ลูกให้เต้า นั่นเก่งปานได๋ ใช้ของบ่มีราคีเด้ 

หลวงปู่มั่น “ผืนนั้นข้าจะเอา ผืนนี้ข้าจะเอา” ไม่เคยพูดล่ะ 

ครบูาสมมาว่าให้เราตอนอยูบ้่านห้วยทราย พดูแล้วกห็กัคอเรา  

เพิ่นอาจารย์สม 
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“ให้เจ้าไปเฮด็แบบหลวงปูม่ัน่เบิง่ทะแหม้ หลวงปูม่ัน่ ลกูศษิย์ 

มีแต่ลึกๆ เด้ เพิ่นจึงรับไว้ ให้เจ้าไปเฮ็ดอย่างนั้นเบิ่งดู เจ้าสิบ่ได้ 

ถามเอาน่ะ ให้เขาหมดเขาย่ิงว่าดีแหล่ว เจ้าสท้ิองแห้งล่ะ ลกูศษิย์ 

ตืน้ๆ เจ้าสไิปเฮด็ลึกจัง่ซัน่มนัจะได้หรือ” เพิน่อาจารย์สมว่าให้เรา  

ว่างั้นเถอะ 

“มนับ่รูจ้กัความ มนับ่รู้จกัความอนัใด๋ เฮากถ็ามเอาตี ้ถ้าเฮา 

อยากได้ มนัสเิป็นหยงั อนัลกูศษิย์หลวงปูม่ัน่นัน้ หมูเ่ฮาไปอยูก่บั 

เพิ่นน่ะ มันมีแต่คนฉลาดๆ ทั้งหมด” ว่าซั่น

“บ่ฉลาดกบ่็ได้ เพราะมหีลวงปูม่หาเคาะหวัเราอยู ่มนักเ็ฮ็ด 

อย่างนัน้ได้แหล่ว ลูกศษิย์ลึกก็เฮ็ดลึกได้แหล่ว ลกูศษิย์ตืน้ๆ ให้เจ้า 

ไปเฮ็ดจั่งซั่นเบิ่งดู เจ้าสิได้แดกอิหยัง” ว่าซั่น

“อยากได้หยงัเจ้ากเ็อาซัน่ตัว้” เอาล่ะเด้ทนีี ้เพิน่อาจารย์สมว่า

“ลกูศษิย์ลกึเฮาจัง่เฮด็อย่างน้ันได้เด้” ว่าซัน่ “ลกูศษิย์บ่รูจ้กั

ความ มันเอาไปกินหมดนั่นแหล่ว” เพิ่นพูดอย่างนี้ 

“เพราะว่าหลวงปู่มั่น เพิ่นคัดเลือกเอาพอแฮงแล้ว จึงเอา 

จ�าพรรษากับเพิ่น เพิ่นบ่ได้เอาขี้หมูราขี้หมาแห้งเหมือนพวกเฮา 

เฮาสไิปใช้แบบลึกๆ อย่างน้ัน ฮ่วย มนัก็จะว่า มอีกีบ่ อ่อมนกไก่นา  

แล้วเจ้ากจ็ะท้องแห้งตายนัน่แหละ เจ้าเอาฟืนทิง้ใส่ไฟ ทิง้ใส่เท่าใด

มันไหม้หมดนั่นแหละ” ว่าซั่น เพิ่นอาจารย์สมพูด
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หลวงปู่เทสก์กไ็ปอกีแบบหนึง่ ปฏิปทา “เขาเอามาถวายแล้ว  

ผมอยากได้หยงัผมกเ็อา เพราะผมเป็นเถระเด้ ผมบ่แม่นคนผบ้ีา 

พอสิขัดให้ผู้อื่นหาให้เด้” 

หลวงปู่เทสก์ท่านไปแถวนั่น “ผมบ่แม่นคนขัดสิพอให้ผู้อื่น

เอาให้เด้ ผมเห็นว่าอันใดมันเป็นธรรม ผมก็เอาโลด มันบ่เป็น

ปาราชิก สังฆาทิเสส” ว่าซั่น 

“เพราะผมเป็นผู้ใหญ่หมู่เด้” หลวงปู่เทสก์ท่านว่าอย่างนี้ 

ส่วนหลวงปูม่หาบวั ถ้าบ่ก�าชบัอหิล ีท่านกะบ่ค่อยอยากเอาเด้  

หลวงปู่มหาน่ะ 

หลวงปู่จามก็เหมือนกัน หลวงปู่จามนี่เป็นคนสันโดษใน 

ผ้าจีวร หลวงปู่จามบ่ขาดอิหลี บ่ยอมเปลี่ยนถ่ายเด้เพิ่นพ่อแม่นี้  

บ่แม่นของค่อยเด้ ผ้าจีวรเหมือนกัน ผ้าสังฆาเหมือนกัน มีดโกน

เหมือนกัน เพราะหลวงปู่จามเป็นพระสันโดษอยู่ผู้หนึ่งเด้ 

เงินส่วนตัวผู้เฒ่าบ่เก็บเด้ ผู้เฒ่าเอามาสร้างหมด 

“ไผกก็ลวัแต่บ่ได้ขอเงนิค่ารถ” ว่าซัน่ “ผดัโงไปโงมากม็าได้ใช้ 

เพราะเฮาน่ีล่ะ” ผู้เฒ่าว่า เครือ่งมอืของผูเ้ฒ่า ผูเ้ฒ่าซือ้มาไว้หมด 

หลวงปู่จามน่ะ มีครบหมดล่ะ 
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ทีน้ีด้านการภาวนา พดูถึงแต่เร่ืองโลก พดูแต่เรือ่งภายนอก 

ใครเคยภาวนาอันใด๋กใ็ห้กระหน�า่ลงไปพีน้่องเอ๋ย บ่ได้เสยีหายดอก  

บ่ได้คุณน้อย ก็ได้คุณมาก 

การพิจารณาความตายอย่างนีต้ดิต่อกนัอยู่กเ็กดิสลดสังเวช

เหมือนกันนั่นล่ะ การพิจารณาลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็เกิด 

สลดสังเวชได้เหมือนกันนั่นล่ะ 

การภาวนาพทุโธตดิต่อกนัอยูก่ไ็ด้ก�าลังเหมอืนกนั กรรมฐาน

อนัใดได้ก�าลงัหมด บ่ได้หน่อยกต้็องได้มาก ข้อส�าคัญต้องบรกิรรม 

ให้มนัพอ บรกิรรมให้มนัพอจนลิน้บ่กระดกุนู่นล่ะ บรกิรรมแปลว่า 

ก�ากับอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะ 

ฌานัง แปลว่า เพ่งอยู่ 

สีลัง แปลว่า ตัดสินอยู่ในการเพ่ง 

สมาธิง แปลว่า ตั้งมั่นในการเพ่ง 

ปัญญา แปลว่า รอบรู้ในที่เฮาเพ่งอยู่ 

ย่นมาเป็นเรือ่งเดยีวกนัเด้นี ่พดูเป็นเรือ่งเดยีวกนั อทิธบิาท 

การให้ส�าเรจ็ตามความประสงค์ม ี๔ อย่าง ฉนัทะ วริยิะ จิตตะ วมิงัสา  

เอาลงเป็นอันเดียวกัน ฉันทะ พอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ 

วิริยะ ให้เพียรหมั่นประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ จิตตะ ให้เอาใจ

ฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตนตั้งไว้นั้น วิมังสา ให้พิจารณาตริตรองใน

กรรมฐานที่ตนตั้งไว้นั้น 
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เรือ่งเก่านัน่ล่ะ เป้าอนัเก่านัน่ล่ะ พดูถงึธรรมะนี ่จะพดูไปมาก 

ถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์กต็าม กพ็ดูเรือ่งเก่านัน่แหละ แต่หลาย 

อุบายเฉยๆ ก็พูดเรื่องกองรูปกองนามนั่นล่ะ 

นามัง แปลว่า ชื่อมัน 

รูปัง แปลว่า รูป 

รูปนี้มันก็ประกอบด้วยดิน น�้า ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกาย

เรยีกว่ารปูเท่าน้ันล่ะ ถ้ามนับ่หลงดิน มนักบ่็หลงน�า้ ถ้ามนับ่หลงน�า้ 

มนักบ่็หลงไฟ มนักบ่็หลงลมเหมอืนกนันัน่ล่ะ เพราะดนิ น�า้ ไฟ ลม  

มันประชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูป ถ้ามันแตกออกไป มันก็แตก

ออกไปเป็นดิน มนัแตกออกไปมนักไ็ปเป็นน�า้ มนัแตกออกไปกไ็ป 

เป็นไฟ แตกออกไปมนักไ็ปเป็นลม มนัไปอยูม่หาภตูธาต ุเรยีกว่า 

มหาภูตธาตุ ธาตุใหญ่ ธาตุเดิมของมัน 

เฮากินข้าวก็เรียกว่าดินหนุนดิน เฮากินน�้าก็เรียกว่าบ�ารุง

ธาตนุ�า้ เฮาต้องการความอบอุ่นกเ็รียกว่าบ�ารงุธาตไุฟ เฮาต้องการ

หายใจเข้าออกก็เรียกว่าบ�ารุงธาตุลม ถ้าเฮาโลภเฮาโกรธเฮาหลง 

กเ็รียกว่าบ�ารงุกเิลส เรยีกว่าเลีย้งกเิลส เลีย้งงเูห่าไว้คอยกดัตวัเอง 

ถ้าเฮาผลกัดนัห�า้หัน่มนักเ็รยีกว่าเฮาสต่ิอสูก้บัมนัว่าอย่างนัน้เถอะ 

อุบายใดจะห�้าหั่นกับมันได้ ความโลภเราสิเอาหยังมาต่อสู้กับมัน 

โลภมันกินความกว้าง เรียกว่าราคะก็ใช่ โทสะมันโทสะโดยตรง

อยู่แล้ว โทสะกับโมโหก็มีความหมายอันเดียวกัน กับโกรโธก็มี 
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ความหมายอันเดียวกัน มีรสชาติอันเดียวกัน กับโกรธังก็มี 

ความหมายอนัเดียวกนั โกธ� ฆตวฺา สขุ� เสต.ิ ฆ่าความโกรธได้แล้ว 

อยู่เป็นสุข ก็เป็นสุขใจนั่นล่ะ 

ความหลงทนีีจ้ะเอาหยงัมาต่อสูก้บัมนั กส็มัมาทฏิฐ ิความ

เห็นชอบต่อสู้กับความหลง เห็นว่ามีบาปมีบุญมีสวรรค์นิพพาน 

ต่อสู้กับความหลงในชั้นต้น 

ส่วนราคะนัน้ หากว่าพอเหลยีวเหน็บัน้ท้ายใหญ่ๆ หน่อย แล้ว

จติไปแล่นเข้าฮดูากเขาโลด อย่างนีอ้ย่าไปท้ิงร่างกระดกู ให้คาบอยู่ 

บ่มกีลางวนักลางคนื ถ้ามคีนมาใส่บาตรแล้วเห็นแขนเห่ียวๆ หน่อยล่ะ  

ก็บ่อยากเบิ่ง ถ้าแขนกลมๆ สวยๆ ซะล่ะ ปากแดงๆ ซะล่ะ อยาก 

บงัสุกลุบาตรพร้อมเลย อนันัน้ล่ะให้พจิารณาร่างกระดกูให้มนับ่อยๆ  

ถ้าไม่อย่างนั้นสู้มันบ่ได้ ของอันใดมันเปื่อยมันเน่า เช่น 

สมมุติเอาตัวตืดของมันนั่นมาคล้องคอ 

สมมุติว่าเลียแตดมันพู้น สมมุติว่าเลียฮูหีมันพู้น 

มันสิเลียได้หรือ มันสิกลืนกินได้หรือ 

ให้มันเยี่ยวใส่ถ้วยป่น ให้มันมาเยี่ยวใส่บาตรเบิ่งดูสิ 

เราจะกินได้หรือ สมมุติปานนั้นล่ะ มันจึงจะได้ 

มันจึงจะต่อสู้กับมันได้

เอ้อ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วสู้มันบ่ได้ 
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ถ้าเฮ็ดแบบสุภาพๆ อยู่ 

เฮ็ดแบบเหยาะๆ แหยะๆ อยู่บ่ได้การ 

นิสัยเฮาหยาบ 

เฮาก็ต้องเอาหยาบๆ แบบนี้ใส่มัน 

ถ้าอย่างนั้นก็ให้พิจารณาร่างกาย ลอกหนังออกมาเบ่ิงดู  

มีหยังแหน่ จิตจะรวมบ่รวมช่างมัน บ่เป็นหยัง

อนันีพ้อนัง่เข้าแล้วกอ็ยากเป็นอย่างพระโมคคลัลานะ อยากเหาะ 

ไปโลด อย่างนั้นบ่ได้การดอกนั่น อยากแสดงฤทธิ์แสดงเดชโลด 

พอนัง่เข้า อยากให้เขาอศัจรรย์โลด อยากเหาะไปโลด อยากด�าดนิ

ไปโลด บ่ได้กินดอกอย่างนั้น ไม่นานก็นอนลงเบิ้มเท่านั้นล่ะ 

ให้สังเกตเบิ่งเจ้าของให้มันถูก 

ราคะกับโทสะอันใด๋มันขึ้นง่ายกว่ากัน 

หากโทสะมันขึ้นง่ายหลาย 

ให้เมตตาตนซะก่อน 

มผีูด่้าผูว่้าเฮา เฮากบ่็ชอบ มผีูเ้บยีดเบยีน เฮากบ่็ชอบ มผีูท้�าร้าย 

ร่างกาย เฮาก็บ่ชอบ มีผู้เบียดเบียนเฮาทางตรงทางอ้อม เฮาก ็

บ่ชอบ ในสกลกายร่างกายของเฮา ถ้ามีผู้ทุบผู้ตีผู้ว่า เฮาก็บ่ชอบ 

สัตว์ท้ังหลายก็เหมือนกัน แล้วเฮาค่อยแผ่เมตตาไปท่ัวทั้งไตร 

โลกธาตุ ถ้าบ่ท�าอย่างนัน้มนักเ็หมอืนการพายเรอืโต้ลม โต้น�า้ไหล  
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มนับ่ลง มนับรกิรรมซือๆ มนัต้องให้เหน็โทษในโทสะอหิล ีเหน็โทษ 

ในการเวรการภัยอิหลี มันจึงจะภาวนาเมตตาลง

เรื่องราคะก็เหมือนกัน ให้มันเห็นโทษในการของสกปรก 

ของสกปรกแท้ๆ มันถือว่าเป็นของสวยของงาม ถ้ามันอยากเสพ

อยากสมอย่างนี ้กใ็ห้แยกธาตอุอก มนักม็ธีาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ  

ธาตลุม ถ้ามนัว่าอยากเสพอยากสม กใ็ห้มนัไปเจาะรข้ีูตมเสพลอง

ดูสิ ก็ธาตุดินเหมือนกันตั้ว ถ้าว่ามันอยากเสพอยากสมอย่างนี้  

กเ็อาตกัน�า้ใส่ขันมา เด้าน�า้เบิง่แล้วบ้อ เอ้อ ถ้ามนัอยากเสพอยากสม 

อย่างนี้ ก่อไฟขึ้นเบิ่งดู เสียกควยใส่แล้วกระเด้าไฟเบ่ิงแล้วบ้อ  

ก็ธาตุไฟเหมือนกันแล้ว ถ้ามันอยากเสพอยากสมอิหลี ลมพัดมา

แรงๆ เสยีกควยหนัไปทางลม แล้วเด้าลมเบิง่แล้วบ้อ กม็แีต่ธาตดุนิ  

น�้า ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกาย เรียกว่า รูป 

พูดอย่างนี้แหละ เอาหยาบๆ ใส่มัน 

ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเอาไม่อยู่เด้ 

ถ้าบ่เอาหยาบๆ ใส่ 

มันมักหยาบก็ต้องเอาหยาบใส่ 

มอียูค่นหนึง่ไปบิณฑบาต พอเห็นผูส้าวมาแล้ว น�า้อสุจิออก 

กุดๆๆ ออกมา ว่าซัน่ โอ้ย มนักเ็กนิไปดอก เราว่านะ เขาว่าผ้าเปียกหมด  

ว่าซั่น พระมาลัยนั่นตั้ว สึกไปแล้วเดี๋ยวนี้ อุบายทรมานเจ้าของ  

ให้ผูใ้ดบอกกบ่็ถกูดอก มนัต้องรูจ้กัในไผในมนั มนัจงึเป็นสนัทฏิฐโิกเด้ 
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เรื่องราคะนี่แหละมันส�าคัญ 

มันอยากท�าให้ผิดพรหมจรรย์ มันท�าให้เป็นปาราชิกง่าย 

ถ้าไม่อย่างนั้นก็กระโหลกหัวผีที่เขาขุดได้ตรงไหน

อย่าเพิ่งเอาไปทิ้ง เห็นอยู่ในกุฏิท่านสมพงษ์ก็มี 

ให้เอามาแขวนคอเดินจงกรม ส่องเบิง่ให้มันเหน็อยูจ่ั่งซัน่ล่ะ

เอามันมาคว�่าใส่หน้า แล้วดมมัน ถ้ามันมักหลาย 

เฮาต้องหาอุบายหยาบๆ ใส่จั่งซั่น 

เรือ่งความหลงทีนี ้มจิฉาทฏิฐมินัมอียู่ ๔ อย่างใหญ่ๆ ของบ่สวย 

เฮาถือว่าเป็นของสวย ๑ คือสกลร่างกาย มันเป็นของเปื่อยเน่า  

ของบ่มัน่บ่เท่ียง เฮาถือว่าเป็นของมัน่ของเทีย่ง ๑ คอืสกลกาย  ของบ่ 

เป็นตวัเป็นตน เฮาถือว่าเป็นตัวเป็นตน ๑ คอืสกลกาย ของทีเ่ป็นทกุข์  

เฮาถอืว่าเป็นสขุ ๑ คอืสกลกาย ก็มแีต่ดิน น�า้ ไฟ ลม แยกออกไปแล้ว  

เรา เขา สัตว์ บุคคล มันบ่มีเด้ แยกออกไปแล้ว เหมือนกุฏิวิหาร 

ม้างออกๆ ชื่อกุฏิวิหารก็บ่มี 

วันคืนล่วงไปๆ มันบ่ได้ล่วงไปเฉยๆ ความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย มันเอาไปกินด้วย วันคืนมันกินความแก่ ความเจ็บ  

ความตายอยูน่ัน่น่ะ มันบ่อิ่มสักครั้ง มาหลายภพหลายชาติแล้ว 

พูดอย่างนี้แหละ มาเป็นขี้ข้าแก่ ขี้ข้าเจ็บ ขี้ข้าตายอยู่นี่ล่ะ 

ที่บวชมาอยู่นี้ ไม่ได้ว่าจะบวชให้ใครเด้เดี๋ยวนี้ 

บวชใช้หนี้เจ้าของเด้ หมู่เฮาน่ะ ปฏิบัติใช้หนี้เจ้าของเด้นี่

ใช้หนี้โลภ ใช้หนี้โกรธ ใช้หนี้หลง ว่าอย่างนี้ 
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ถ้าพูดแล้วตีตนตายก่อนไข้ 

“โอ้ย ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเถอะ พระอรหันต์บ่มีดอกทุกวันนี้  

โอ้ย มันบ่พ้นดอก” ก็อย่างว่า 

“เฮ็ดนา เฮ็ดทอได๋ก็เฮ็ดไปเถอะ บ่เป็นเศรษฐีดอก” 

“เอ้า บ่ได้เป็นเศรษฐีก็ยังดีกว่าที่จะไปลักเพิ่นกิน ขอเพิ่น 

กินนั่นบ้อ” 

“หรือจะเอาแต่ลักกับขอเขากินอย่างนั้น 

อันนี้ถ้าบ่ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้

ก็จะบ่เอาพระอนาคามีหรือ บ่เอาบ้อ 

บ่ได้พระอนาคามี พระสกทาคามีบ่เอาบ้อ

ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ดี พระโสดาบันบ่เอาบ้อ

ถ้าบ่ได้เป็นพระโสดาบัน 

ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขาบ่เอาบ้อ

หรือตายไปแล้วไปพรหมโลกด้วยอานิสงส์ฌานบ่เอาบ้อ

หรือจะเอาแต่หม้อนรกอย่างเดียวบ้อ” 

นี่มันก็มีค�าถามเจ้าของอยู่เหมือนกันนั่นล่ะ 

“เอ้า ปฏิบัติไปล่ะ บ่มีดอกพระอรหันต์ทุกวันนี้” 
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“เฮาอยากเป็นพระอรหันต์ อยากเห็นพระอรหันต์ 

ก็ให้เฮาเป็นพระอรหันต์ซะก่อน 

ถ้าเฮาอยากเห็นพระโสดาบัน 

ก็ให้เฮาเป็นพระโสดาบันซะก่อน 

ถ้าเฮาอยากเห็นพระสกทาคามี 

ก็ให้เฮาเป็นพระสกทาคามีซะก่อน 

หากเฮาอยากเห็นพระอนาคามี 

ก็ให้เฮาเป็นพระอนาคามีซะก่อน” 

ทีนี้เฮาไปผูกเวรเข่นแช่งผู้ใด๋บ้อ ว่าซั่น เฮาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

หรอืไม่ นีเ่ป็นเคร่ืองทดสอบ อบายมขุทุกประเภทมนัเป็นเครือ่งเว้น 

ของพระโสดาบนั เฮายงัยนิดหีรอืไม่ นีก่เ็ครือ่งทดสอบเหมอืนกนัเด้  

ถ้าเฮายังยินดีอยู่ก็บ่แม่นพระโสดาบัน การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ 

ประพฤติผิดในกาม เฮายังยินดีอยู่หรือไม่ ถ้าสมมุติว่าเฮาสึก

ออกไปอย่างนี้ เฮาจะเฮ็ดได้บ่ หรือถ้าไม่สึก สมมุติว่าจะฆ่าสัตว์ 

ได้หรือเปล่า ให้คิดอย่างนั้น ถ้าหากเฮายังฆ่าได้อยู่ มันก็ยังไม่ใช่ 

พระโสดาบัน ถ้าแมงขี้นากเข้าหูอย่างนี้ เราจะสามารถตบให้มัน 

ตายหรอืไม่ หากสามารถตบมนัตายอยู ่มนักยั็งไม่ใช่พระโสดาบัน 

ค้าขายเครื่องประหาร ถ้าขายสัตว์ตัวเป็นหรือสัตว์เพ่ือเป็น 

อาหาร ค้าขายน�้าเมา ค้าขายยาพิษ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเว้นของ

พระโสดาบันหมด การคบมติรชัว่นีก็้เป็นภมูขิองพระโสดาบนัหมด  

เว้นหมด 
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บุคคลที่ส�าคัญตัวว่าเป็นพระโสดาบัน 

แต่ยังเอาพระมาเสกอยู่ ปลุกพระ ผั่นว่า 

โอ้ย ไปปลุกเพิ่นเฮ็ดหยัง เพิ่นเข้าสู่พระนิพพานแล้ว 

ปลุกเจ้าของนั่นล่ะเป็นหยังไปปลุกพระจั่งซี่ 

เสกเป่าปู้ดๆ จั่งซี่ 

ถ้ายังยินดีในเลขในผาว่านั่นเป็นทางจะร�่ารวย 

มันสิฮั่งมันสิมีมันสิดีมันสิได้อยู่ 

มันบ่แม่นพระโสดาบัน มันเป็นโสดันดากเขา 

เอ้า โสดัน โสเดา โสดาก 

ส่วนพระโสดาบนัเห็นโทษโต้งๆ เลย บ่ได้ถอืว่าอบายมขุทกุ

ประเภทนี้สิเป็นทางน�ามาแห่งทรัพย์ การคบมิตรชั่วก็บ่เป็นทาง

น�ามาแห่งทรัพย์ มิตรปฏิรูป คนเทียมมิตร มิตรแท้มี ๔ จ�าพวก  

พระโสดาบันรู้จักหมด คิหิปฏิบัติทั้งเล่ม นั่นเป็นภูมิพระโสดาบัน  

อัญญสัตถุเทส บ่ยอมถือศาสดาอื่นเลย คนบางคนผีก็ถือ หมอดู 

ก็ถือ เทวบุตรเทวดาก็ถือ แต่ส�าคัญตัวว่าเป็นพระโสดาบัน มีแต่ 

โสดันดากเขานัน่แหละ มนัไม่ใช่ดอก อญัญสตัถุเทส บ่ถอืศาสดา

อื่น 

ฉ จาภิฐานานิ อภพฺโพ กาตุงฺ

อิทมฺปิ สงฺเฆ รตน� ปณีต� 

เอเตนสจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ. 
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อันนี้ก็เป็นรัตนะอันปราณีตในพระสงฆ์ ฉ จาภิฐานาน ิ 

โทษอย่างหนัก ๖ อย่าง มาตุฆาต ฆ่ามารดา ปิตุฆาต ฆ่าบิดา 

อรหนัตฆาต ฆ่าพระอรหนัต์ โลหติปุบาท ท�าร้ายพระพทุธเจ้าให้ยงั 

พระโลหิตห้อขึ้นไป สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกกัน อัญญสัตถุเทส  

ไม่ถอืศาสดาอ่ืน ภมิูของพระโสดาบนัน่ะ แต่คนนัน่บ่รูจ้กัพระโสดาบนั 

เด้ล่ะ คนหากบ่รู้จักเด้ 

เรือ่งทีห่ลวงปูจ่ามเพิน่พดู เฮากพ็จิารณาอยู ่๕ ปี ๖ ปี นีแ่หละ  

เฮายังบ่ถนัดใจ 

“พระโสดาบันในพระศาสดาใดก็ต้องเข้าสู่พระนิพพานใน

พระศาสดานั้น” เพิ่นว่าอย่างนี้ 

เช่น เป็นพระโสดาบันในศาสนาพระโคดมนี่ ก็ต้องส�าเร็จ 

พระอรหนัต์ในศาสนาของพระโคดม จะไปส�าเรจ็ในพระศาสนาของ 

พระศรีอริยเมตไตรยเป็นไม่มี เพิ่นพูดอย่างนั้น หลวงปู่จามเพิ่น 

ว่าเด้นี่ เฮาฟังมา แต่เฮายังบ่สนิทใจ เฮามีที่พิจารณาอยู่ 

แม่พระพุทธเจ้าของเราน่ะ ตั้งแต่ชาติที่เป็นกาเผือกนู้นน่ะ 

ปรารถนาเป็นแม่ของพระพทุธเจ้า ๕ พระองค์ ตลอดถงึพระเวสสันดร  

เป็นแม่พระพุทธเจ้าไปแล้ว ๔ พระองค์ กกุสันโธ ก็คนนี้เป็นแม่ 

โกนาคมโน ก็คนนี้เป็นแม่ กัสสโป ก็คนนี้เป็นแม่ โคตโม มาถึง

ศาสนาของพระพทุธเจ้าของเรา ท่านไปเทศน์ท่ีตาวตงิสา แม่บรรลุ
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พระโสดาบันแล้ว พระโสดาบันชนิดนี้สิเป็นพระโสดาบันเอกพีชี 

เราว่า จะได้เกิดอีกชาติหนึ่ง แม่พระพุทธเจ้านี้จะได้มาเกิดพร้อม

พระพทุธเจ้า ในเมอืงเกตมุดนีคร เมอืงพาราณสจีะได้เปลีย่นชือ่เป็น

เมอืงเกตมุดนีคร ได้ส�าเร็จพระโสดาบนัเอกพชีีแล้ว มพืีชอนัเดียว  

จะได้เกิดอีกชาติหนึ่ง เพราะนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเฮามานี้  

มันบ่ทันเป็น ๒ เดือน ๓ เดือน ในชั้นดาวดึงส์เด้ เดี๋ยวนี้ ๒๕๒๗ 

ยังบ่ทันเป็น ๒ เดือน ๓ เดือน ในชั้นดาวดึงส์เด้ หรือในชั้นดุสิต

ด้วย

นี่แหละเป็นเหตุให้เฮาพิจารณาอยู่ หลวงปู่จามเพิ่นยืนยัน

อย่างนี้ เฮายังมีเรื่องยืนยันอีกอันหนึ่งทีนี้ พระพุทธเจ้าอยู่ในป่า 

มหาวนัพร้อมพระภกิษอุรหนัต์ ๕๐๐ ในพระพทุธเจ้าพระองค์หนึง่ๆ  

จกัมคีราวหนึง่เรยีกว่ามหาสมยัสตูร พระสตูรนัน้เป็นสตูรมหาสมยั  

ทสหิ จ โลกธาตูหิ เทวตา เทวดา ๑๐ โลกธาตุลงมาไหว ้

พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์นั่น 

“ใครอยากจะเห็นเทวดาให้เข้าสมาธิเน้อ ใครอยากเห็น 

พวกนั้น” ว่าซั่น เขาจะมาทั้งไตรโลกธาตุนี้ ๑๐ โลกธาตุ

ทสหิ จ โลกธาตูหิ เทวตา เย ภุยฺเยน สนฺนิปติตา โหนฺติ  

ภควนตฺ� ทสสฺนาย ภกิขฺ ุสงฆฺญจฺ. เทวดาอยากมาเหน็พระพทุธเจ้า  

ในพระพทุธเจ้าองค์หนึง่ๆ ต้องมคีรัง้หนึง่ มหาสมยัสูตรนี ้ในพระพุทธเจ้า 

แต่ละพระองค์ๆ 
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เอว เมว สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ อนฺตรหิตา ภควโต ปุรโต  

ปาตุรห�สุ. อตฺถโข ตา เทวตา ภควนฺต� อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต� 

อฏฺ� ส.ุ เอกมนฺต� ฐติา โข เอกา เทวตา ภควโต สนตฺเิก อมิ� คาถ�  

อภาสิ. 

ท้าวสุทธาวาส ลงมาแต่ชั้นอวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี  

อกนฏิฐา มาถามปัญหา มากราบเรยีนปัญหากบัพระพทุธเจ้าเฮาอยู่  

ในบางคราวพระพุทธเจ้าของเฮาก็หายแวบไปคราวหนึ่งขึ้นไป

สุทธาวาส ความเป็นจริงพระองค์เจ้ารู้อยู่แล้ว 

“ท่านมาอยู่นี่นานขนาดไหน” 

“ตัง้แต่คร้ังพระเจ้าวปัิสส ีแต่คร้ังพระเจ้ากสัสปะ เพราะละ

กามารมณ์ได้แล้ว โทสารมณ์ได้แล้ว ก็ได้มาอยู่ในที่นี่” 

เราก็มีที่จะแซงอีกเรื่องหนึ่ง เฮาบ่ลงสนิท ถ้าอย่างนั้นพวก

นักเรียนชั้นประถมที่ ๑ ก็อย่าให้ไปเรียนมัธยมกับครูคนอื่นตี้  

ให้มนัเรียนกับครูคนนัน้คนเดียวให้มนัจบเลยทเีดยีวตี ้เราว่าอย่างนี้  

พวกเรียนประถม ชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕ ปีที่ ๖  

อย่าไปเรียนปริญญาตี้ ให้ไปเรียนกับครูคนนั้นให้มันจบหมด 

ทีเดียวเลยตี้ เฮาว่าอย่างนี้ 

ในบาลีที่เพิ่นอ้างมีอยู่ พวกสุทธาวาสแต่ปางใดนู้น ยังมา

สังสรรค์กับพระโคดมของเฮาอยู่ ต้ังแต่ครั้งพระพุทธเจ้ากัสสโป 
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ก็มี กกุสันโธก็มี วิปัสสีก็มี วิปสฺสี จ อนูปโม. เป็นชั้นสุทธาวาส

อยู่นู้นแล้ว วันหนึ่งคืนหนึ่งในสุทธาวาสนั้น มันก็เป็นตั้งล้านๆ ปี 

ในโลกมนุษย์ของเฮานี้ มันจึงจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในช้ัน

สุทธาวาส 

“ล็อกของไผของมันต้องกวาดไปให้หมด” หลวงปู่จามพูด

อย่างนี้ 

“พระพุทธเจ้าเพิ่นท�างานเกี่ยวเนื่องกันอยู่นั่นเด้” เราพูด

อย่างนี้ 

เช่น บางคนกใ็ห้ทานตัง้แต่ครัง้พระเจ้าทปัีงกรนูน้แล้ว กเ็ช่น 

พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน์ ก็ปรารถนาเป็นสาวกเบื้องซ้าย

เบือ้งขวาตัง้แต่สมยัพระเจ้าอโนมทัสสนีูน้ นัน่ ท่านท�างานร่วมกนั 

อยู่อย่างนั้น จนได้มาส�าเร็จมรรคผลนิพพานในศาสนาของพระ

โคตมะเฮานี่ 

หลวงปูจ่ามเพิน่ว่า “บ่แม่น หนงัสอืเฮด็ผดิ” เพิน่ว่า “พระโสดาบนั 

ล็อคของไผผู้ได้ก็ต้องไปตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้งหมด”  

ว่าซั่น เพิ่นว่าอย่างนี้หลวงปู่จาม 

แต่เฮากม็หีลกัฐานอ้างอยู ่เฮากย็งับ่ทนัลงสนทิ ยังยนืยนัอยู ่

เหมอืนเดิมหลวงปูจ่ามน่ะ แม่ของพระพทุธเจ้ามเีป็นเครือ่งอ้างอยู่ 

พวกที่ขึ้นไปเกิดที่สุทธาวาสน่ะ 
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เอว เมว สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ อนฺตรหิตา ภควโต ปุรโต 

ปาตุห�สุ. 

มากราบทูลพระพุทธเจ้า ๔ บาทคาถานั้น 

อถโข ตา เทวตา ภควนฺต� อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต� อฏฺ�สุ. 

นัง่ในทีส่มควรแก่ตนแล้วถามปัญหากบัพระองค์เจ้า มากราบ 

ทูลถามปัญหา ลงมากราบไหว้พระองค์เจ้า มิหน�าซ�้าพระองค์เจ้า 

ก็ยังขึ้นไปสุทธาวาสไปถามพระอนาคามี พวกที่อยู่ชั้นอวิหาก็มี 

พวกช้ันอตัปปากม็ ีพวกชัน้สุทสัสา สทุสัส ีกมี็ พวกชัน้อยูอ่กนฏิฐกา 

ก็มี พระอนาคามี มี ๕ จ�าพวกเด้ พวกที่ไปเกิดในพรหมโลกน่ะ 

ในพรหมโลกวนัหน่ึงคนืหนึง่ถ้าเป็นในมนษุย์โลกเฮานี ้มนัก็ตัง้เป็น

ล้านๆๆ นู่น มันจึงจะเท่าวันหนึ่งคืนหนึ่งในพรหมโลกน่ะ ในชั้น 

พรหมโลกของพระอนาคามีน่ะ เฮาก็เลยว่าพระพุทธเจ้าท�างาน 

ร่วมกันหมด บ่ได้แยกก๊กแยกพวกกัน 

อย่างแม่พระพทุธเจ้านีเ้ป็นพระโสดาบนัแล้วเดีย๋วนี ้คงส�าเรจ็ 

เป็นพระโสดาบันเอกพีชี จะได้เกิดอีกชาติเดียว จะได้เกิดพร้อม

พระศรีอริยเมตไตรย เป็นแม่พระศรีอริยเมตไตรย แล้วจึงเข้าสู่ 

พระนิพพานพร้อมพระศรีอริยเมตไตรย ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว 

มาลัยสูตรท�าไมบ่เอาไปสุมไฟทิ้ง เฮาว่าอย่างนี้ เอาไว้เฮ็ดหยัง 

เทศน์ ๔ ผูกนู่นน่ะ เทศน์โจทก์กันบนธรรมาสน์ด้วย 
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“ถ้าว่าพระไตรปิฎกบ่ถูก ท�าไมบ่เอาไฟไปสุมทิ้ง 

เอาไว้เฮ็ดหยัง เฮาว่าอย่างนี้ 

มหาสมัยสูตรหมู่นั้น เอาไว้ท�าไม 

บ่เอาไฟไปสุมทิ้งซะล่ะ” เฮาว่า

การปฏิบัตมิอีานสิงส์อยูห่ลายประการ ๑. บ่ได้พระอรหนัต์

ในปัจจบุนั กจ็กัได้ในเวลาจะตาย ใกล้จะตายพิจารณาเหน็กองทกุข์  

หนักแล้วมนัเลยถอนอปุาทาน มนัเลยเบือ่ชาตอิดตี อนาคต ปัจจบุนั  

แล้วหากบ่ได้อย่างนั้นก็จักได้นิสัยพระปัจเจก จักปรารถนาเป็น

พระปัจเจก หากบ่ได้พระปัจเจก ได้พบพระพุทธเจ้าองค์หน้ามา 

แสดงธรรมบาทคาถาเดียว ก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนพระ

พาหิยะทาฬุจิริยะ เพราะอานิสงส์ที่ปฏิบัติมาดีแล้ว 

พระพุทธเจ้าเทศน์ “เป็นแต่สักว่ารู้ เป็นแต่สักว่าเห็น” 

“พอแล้วครับ” ไปโลด 

เพราะมอีานสิงส์ฌานเตม็มาพอแรงแล้วตัง้แต่สมยัพระเจ้า

กสัสปะนูน่น่ะ กสสฺโป สริสิมปฺนโฺน การปฏบัิตบ่ิมเีสียหาย ว่าซัน่ 

บ่ได้พระอรหันต์ในปัจจบุนัชาตติอนมชีีวติเป็นอยู่ กจั็กได้ใน 

เวลาใกล้จะตาย พระสุทโธทนะได้พระอรหันต์ในเวลาใกล้จะตาย

เด้อ พระสุทโธทนะน่ะ พอส�าเร็จพระอรหันต์ก็เลยสิ้นลมปราณ

คากันโลด 
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พระราหลุอธษิฐาน “ขอให้คุณปู่ระงบัเวทนาสกัระยะซะก่อน 

เถอะ พอได้รับธรรมเทศนาของพระองค์เจ้า” 

พระองค์เจ้าอธิษฐาน “ขอทุกขเวทนาของโยมพ่อระงับลง

สักระยะพอได้เข้าใจความหมายอย่าให้ทุรนทุราย” 

ก�าลงัประชวรอยูเ่ด้ พอปลงปัญญาลงในกองทกุข์ ในอนจิจัง 

ทุกขัง อนัตตา เห็นชัดแล้ว ก็วิญญาณปฏิสนธิบ่ได้ไปข้องอยู่ที่ใด๋

สิ้นลมหายใจพร้อมกันไปเลย ก็เลยเข้าสู่พระนิพพาน

โยมท่ีอยูเ่มอืงสาเกตสองเฒ่าน่ะเด้ หน้าเหีย่วๆ บ่เป็นน่าเลือ่มใส  

คนชาวนา พอเห็นพระองค์เจ้าไปเมอืงสาเกตกบัพระอานนท์ กไ็ป 

กอดแข้งกอดขาพระองค์เจ้า 

“โอ้ย ลูกเอ้ย แม่ได้ยินตั้งแต่ พ่อได้ยินตั้งแต่นู่นอยู่เมือง

กบิลพัสดุ์ เมืองพาราณสี เมืองราชคฤห์ ท�าไมบ่มาหาพ่อหาแม่

สักทีหนอ พ่อแม่คอยอยู่ลูกเอ๋ย” 

“โอ้ย มันเป็นอย่างนั้นๆ ดอกคุณโยมเอ๋ย มันยากอย่างนั้น 

อย่างนี้” 

พระอานนท์เกดิสงสยั แต่บ่มเีวลาจะถาม เพราะมนัยงับ่ทนั 

ถึงกาล พบเห็นหน้ากันครั้งแรกก็เข้ามากอดแข้งกอดขาโลด 

พระองค์กย็อมให้กอด พระองค์กเ็ลยเทศน์โปรดเอาอยูต่รงนัน้เลย 
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กเ็ลยส�าเรจ็พระอรหนัต์ อาย ุ๘๐ แล้วทกุคนๆ บ่ถงึ ๗ วนักพ็ากนั 

เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานหมด 

วันหลังมามีโอกาสแล้วพระอานนท์เลยกราบทูลถาม 

“โยมเฒ่าสองคนนัน่ เป็นหยงั พอเหน็พระองค์เจ้า จงึเข้ามา 

กอดแข้งกอดขาโลดแท้ เป็นเหตุให้ขะน้อยสงสัย” 

“โอ้ เธออยากรู้จักหรือ” 

“อยากรู้จัก” 

“สองเฒ่านัน่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามา ๕๐๐ ชาตติดิๆ กนัก็มี  

เคยเป็นอาว์เป็นอาเป็นป้าเป็นลงุ เป็นพีส่าว เป็นน้องสาว เป็นพีช่าย  

เป็นน้องชายมาจนนับอเนกชาติสังสาราบ่ได้ อานนท์เอ๋ย ความ 

คุน้เชือ่งอนันัน้กเ็ลยตดิมา เพราะธรรมดาสาวกละวาสนาและนสิยั 

บ่ได้เด้ นสัิยน่ันตดิมา พอเหน็กนักเ็ลยคุ้นเชือ่งโลด คนนีบ่้เคยเป็นแม่  

ผูน้ีบ่่เคยเป็นอ้าย ผูน้ีบ่่เคยเป็นพีช่าย ผูน้ีบ่่เคยเป็นน้องเขยน้องสาว  

ผู้น่ีบ่เคยได้เป็นมิตร ผู้นี่บ่เคยได้เป็นสหาย ในไตรโลกธาตุนี้ 

เธอลองไปหาเบ่ิงดู้ บ่มชีาตหินึง่กช็าตหินึง่ละทีต้่องเกีย่วข้องกนั”  

พระองค์ว่า “บ่ชาตหินึง่ก็ต้องชาตหินึง่ล่ะทีต้่องเคยร่วมกนั  

การท่องเที่ยวในวัฏสังสารมันมีหลายจนถึงขนาดเพียงนั้นละ

อานนท์เอ้ย” 
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ในอิติวุตตกะ 

“กระดูกของพวกท่านท้ังหลายถ้าเก็บไว้เท่าหัวแม่มือใน

ชาติหนึง่ๆ เกบ็ไว้เท่าหวัแม่มอื ชาตเิป็นสตัว์เดรจัฉานบ่ต้องนบั  

ชาติอื่นๆ ก็บ่ต้องนับ เอาแต่ชาติเป็นมนุษย์ ชั่วกัปหนึ่งนี ้

จะใหญ่กว่าภเูขาสิเนรรุาช หากบ่ให้อนัตรธารหายไป น�า้ตาของ

พวกท่านทัง้หลายนบัแต่ชาตเิป็นมนษุย์ นานๆ จงึได้ไหลออกมา 

ชัว่กปัหนึง่นี ่จะมากกว่ามหาสมทุรทะเล ๔ มหาสมทุรนูน่ ถ้าบ่ให้ 

อนัตรธารหายไป การท่องเทีย่วในวฏัสงสารมันมากถงึขนาดนัน้

นั่นล่ะอานนท์เอ๋ย เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้เป็นเรื่องของเธอ  

เราตถาคตพูดตามเป็นจริง” 

พระอานนท์ก็เลยเข้าใจ เพราะพระอานนท์เป็นพระโสดาบัน

แล้ว

ในปฐมปัณณา 

“ท�าบุญอนัใด๋ๆ ต้องอทุศิให้ไตรโลกธาตทุัง้หมด” พระองค์เจ้า 

สอนอย่างนั้น 

“บุญของเรามันเล็กๆ น้อยๆ ไปท�าท่าเป็นผู้มักใหญ่ใฝ่สูง  

ไปโอนให้ทัง้โตรโลกธาตอุย่างนี ้มนักห็มดเท่านัน้นะสิ” ว่าซัน่ 
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“มนัจะเอามาแต่ไหนพระองค์เจ้า เพราะบญุของเรามน้ีอยๆ เอง  

ท�าท่ามักใหญ่ใฝ่สูงไปโอนหมด ไปโอนอุทิศให้ไตรโลกธาตุหมด 

แล้วเราจะเหลืออะไร” 

“อย่างน้ันแหละมนัย่ิงได้มาก ปัตตทิานมยั บญุส�าเรจ็ด้วยการ 

ให้ส่วนบญุนัน่ไง เรียกว่าหว่านพืชเอาผลอยู่เสมอๆ ยิง่ได้บุญหลาย  

อานนท์เอ๋ย” พระองค์เจ้าว่า 

การแผ่เมตตาทางโลกุตระน่ะแผ่จั่งได๋ แผ่เมตตาในโลกีย์ 

สิแผ่จั่งได๋ 

การแผ่เมตตาในโลกตุระก ็“โยน ิ๔ ทกุถ้วนหน้าขอให้จงถงึ 

คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ทุกเมื่อเถิด” 

“โยนิ ๔ ทุกทั่วหน้า 

จงเป็นสุขในพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ทุกเมื่อ

บ่มีประมาณเถิด” 

สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ในไข่ ในเถ้า ในไคล แล้วกเ็กดิผดุขึน้ เขาจะ 

ได้รบัหรอืบ่ได้รบักเ็ป็นเรือ่งของเขา แต่เรือ่งของเรานัน้ เราต้องให้ 

เหมอืนอย่างฝน เขาจะรองเอาหรือบ่รองเอากเ็ป็นเรือ่งของคนอ่ืน 

ฝนมนัถงึคราตกมนักต็กโลด เหมอืนอย่างแดดนัน่ล่ะ ไผจะผงิหรอื 

บ่ผิง แดดก็ส่องของแดดอยู่อย่างนั้นล่ะ เหมือนอย่างร่มเงานี้ล่ะ 

ไผจะเข้าร่มหรือบ่เข้าก็ตาม มันมีหน้าท่ีก็ต้องร่ม มันมีหน้าที่ก็
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ต้องแดด เหมอืนอย่างดินนัน่ล่ะ ไผต้องการเหยยีบหรอืบ่ต้องการ

เหยียบก็ตาม แต่มีดินอยู่อย่างนั้น 

อันนี้ก็เหมือนกัน เราอุทิศส่วนบุญให้เขา เขาจะได้รับหรือ

บ่ได้รับก็เป็นเรื่องของเขา เรื่องของเราอุทิศให้ก็เป็นเรื่องของเรา 

การแผ่เมตตาถงึโลกตุระเป็นอัปปมญัญา “โยน ิ๔ ทกุทัว่หน้า จงเป็น 

สุขในพุทธ ธรรม สงฆ์ อยู่ทุกเมื่อเถิด” 

ความสุขในพุทธ ธรรม สงฆ์ หมายถึงสุขอย่างไร 

สุขในพระโสดาบัน สุขในพระสกทาคามี 

สุขในพระอนาคามี สุขในพระอรหันต์ 

มันเป็นสุขก้าวหน้าเด้ บ่แม่นสุขถอยหลังเด้ 

ถ้าสขุถอยหลงักค็อื สขุเพราะได้กนิหลายข้ีกองใหญ่ สุขเพราะ 

นอนหลับหลายฝันหลาย สุขด้วยอามิสภายนอก อย่างนี้เป็นการ

แผ่เมตตาในโลกีย์ 

แผ่เมตตาในโลกตุระมอีานสิงส์หลาย ทกุส่ิงทกุอย่างสามารถ 

พิจารณาลงถึงอนัตตาได้ทั้งหมด บ่ได้ขัดข้อง เมตตาเป็นอนัตตา 

บ่มเีวร เป็นอนัตตาจติทีบ่่มเีวร เป็นอนตัตาจติทีบ่่มภียั เป็นอนตัตา- 

ธรรมที่บ่มีเวร เป็นอนัตตาธรรมท่ีบ่มีภัย นั่นลงได้เหมือนกัน  

อสุภกรรมฐานก็ลงถึงอนตัตาได้เหมอืนกนั อนตัตาเป่ือย อนตัตา

เน่า 
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อสุภ อสุภ�ฯ นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สุญฺโญฯ สพฺโพ ปนาย�  

ปิณฺฑปาโต อชิคุจฺฉนีโย อิม� ปูติกาย� ปตฺวา อติวิย ชิคุจฺฉนีโย  

ชายติ ฯ  

มันเป็นของบูดของเน่า ก็แปลลงถึงอนัตตาได้เหมือนกัน 

นั่นล่ะ อนัตตาบูด อนัตตาเน่า 

พุทธคุณ ภาวนาลงถึงอนตัตาได้บ่ ธรรมคุณ สงัฆคุณ ภาวนา

ลงถึงอนัตตาได้บ่ อนัตตาคุณอันที่เป็นบ่เกิดบ่ดับ อนัตตาคุณอัน

เหนือกว่าคุณในโลกทั้งหลาย บ่แม่นแต่นามคุณ คุณนามก็แม่น

หรอืนามคณุกแ็ล้วแต่จะว่า ท่ีเป็นของบ่เกิดบ่ดบั คุณพระพุทธเจ้า 

บ่เกดิบ่ดับ ท่ีมนัเกดิมนัดบักเ็ป็นผูบ้รกิรรมพทุโธๆ อยูน่ัน่ล่ะ เพราะ 

มันเป็นเจตสิก 

คุณของพระพุทธเจ้าน่ะ ไผว่ามันเกิดมันดับไปไหน เป็น

โลกุตรคุณ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ คุณพ่อคุณแม่ ก็โอนรวม 

ใส่กันแล้ว คุณของท่านผู้มีพระคุณก็โอนรวมใส่กันหมดแล้ว 

คุณครูบาอาจารย์ สรรพคุณทั้งปวงในโลกีย์เป็นเมืองขึ้นของ

พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณทั้งหมด แล้วก็พุทธคุณ ธรรมคุณ 

สังฆคุณ เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานทั้งหมด ยอดของพระคุณ

ไปรวมกนัอยูนู่น้ รวมกนัอยู่นัน่ เป็นคณุอนับ่เกดิบ่ดบั นัน่เป็นการ

พิจารณาจนถึงโลกุตรคุณ 
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กายพิจารณาถึงอนัตตาได้หรือไม่ สติก�าหนดพิจารณาเป็น

อารมณ์ว่า กายนี้ก็สักว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เรียก 

กายานุปัสสนา 

สติก�าหนดพิจารณาเวทนา คือ สุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์  

เป็นอารมณ์ว่า เวทนาน้ีกส็กัว่าเวทนา ไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตนเราเขา  

เรียก เวทนานุปัสสนา 

สติก�าหนดพจิารณาใจท่ีเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว เป็นอารมณ์ว่า 

ใจน้ีกส็กัว่าใจ ไม่ใช่สัตว์บคุคลตวัตนเราเขา เรยีก จติตานุปัสสนา

สติก�าหนดพจิารณาธรรมท่ีเป็นกศุลหรอือกศุลทีบ่งัเกดิกบัใจ 

เป็นอารมณ์ว่า ธรรมก็สักว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา 

เรียก ธรรมานุปัสสนา 

อนันีก้เ็รียกว่า กาย เวทนา จิต ธรรม พจิารณาลงถงึอนตัตา 

ได้เหมือนกัน จะว่าอย่างไรอีก 

ในพระพุทธศาสนา 

อนัตตานั่นล่ะ

เป็นธรรมอันลึกล�้ากว่าหมู่ 

ที่จะมาถอนอุปาทานได้ 
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ท่านบางคนยืนยัน 

“ว่าบ่มีที่อยู่ ไปอยู่ที่จิตเด่นดวงนั้น” ว่าซั่น 

“บ่มทีีอ่ยู่ ไปอยูใ่นอเุบกขานัน้ บ่มทีีอ่ยู ่ไปอยูกั่บผูรู้น้ั้น มแีต่ 

ผู้รู้เด่นดวงอยู่โอ้นโต้น” ว่าซั่น 

อุเบกขาก็เป็นอุเบกขวางได้เหมือนกันนั่นแหละ 

ถ้ามผีูไ้ปยดึมัน่ถอืมัน่เอาเป็นสตัว์เป็นบคุคลเป็นเราเป็นเขา

ผู้รู้ถ้ามีผู้ไปยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นเราเป็นเขา

เป็นสัตว์เป็นบุคคล

มันก็เป็นภพเป็นชาติได้หมือนกันอีกนั่นแหละ 

อเุบกขาสขุ ทุกข์ กต็าม สขุ ทุกข์ โสมนสั โทมนสั อเุบกขา ถ้าม ี

ผู้ยึดถือเอาไปเป็นเจ้าของ มันก็เป็นภพเป็นชาติอันละเอียดหมด

นั่นล่ะ พูดอย่างนี้เลย เป็นวิญญาณปฏิสนธิหมดล่ะ เป็นเหตุเป็น

กรรมเป็นวิบากทั้งหมดนั่นล่ะ เหตุก็ผลของเหตุนั่นเด้ กรรมก็ผล 

ของกรรมนัน่เด้ วบิากนัน่เด้ เหตุ พชื กรรม ผลของเหต ุผลของพชื  

ผลของกรรม กส็งเคราะห์เข้าได้ ส่วนจะไปทางผดิหรือทางถกูกเ็ป็น 

อีกเรื่องหนึ่งต่างหาก 

พระอรหันต์อยู่ฟากผิดฟากถูกโน้น ฟากได้ฟากเสีย

เพราะว่าส�าคัญว่าบ่ได้อะไร แล้วจะส�าคัญว่าเสียอะไร 

เพราะบ่ส�าคัญว่าสูญหรือบ่สูญ ว่าซั่น 
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แล้วจะไปบัญญัติว่า

พระอรหันต์สูญหรือบ่สูญอย่างไรนั่น 

เพราะว่าอดีตก็ส่งคืนให้อดีต 

อนาคตก็ส่งคืนให้อนาคต 

ปัจจุบันก็ส่งคืนให้ปัจจุบันเสียแล้ว 

เพราะบ่ไปสอดแทรกยึดถือเอาว่าเป็นเจ้าของ 

วิญญาณปฏิสนธิของเพิ่นก็บ่มีที่ตั้งอยู่ 

แล้วภพจะมีอยู่ไหน จะว่าชาติมีอยู่ที่ไหนอีก 

ภโว ภว ปจฺจโย จิตเข้าภวังค์ 

จิตเข้าภวังค์ ก็คือจิตเข้าไปหาภพนั่นล่ะ ภโว ภวะ มันเป็น 

ปัจจยัอยู่ ถ้าติดอยูใ่นภวงัค์กเ็ป็นภพเหมอืนกนันัน่ล่ะ ให้ว่าอย่างนี้  

เพราะมันบ่ใช่สมาธิหัวตอ 

ภาวนามา ๑๐ ปี ๒๐  ปี กม็แีต่มาพดูเร่ืองสมาธหิวัตอ เทวบตุร  

เทวดา พระอินทร์ พระพรหม เลื่อมยับๆ ยิบๆ อย่างนั้นอย่างนี้  

ตะวนัมนักเ็ลือ่มอยูค่อืหยงันี ่มนัเลือ่มอยูอ่ย่างนัน้ บ่เหน็ว่ามนัละ 

กิเลสได้ ดาวหมูน่ัน้กเ็ล่ือมอยูแ่วบๆ อยู ่แก้วแหวนมนักย็ิง่เลือ่มตัว๊  

บ่เห็นมันมาละกิเลสให้เรา 

“แจ้งสว่างมาก” เพิ่นว่า 

“ผู้ข้าภาวนาไปแล้วเห็น” เพิ่นเอามาพูดอวด 
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“พระอาทิตย์มันแจ้งสว่างไปถึงไหน 

บ่เห็นว่ามันมาช�าระกิเลสให้เรา” ว่าอย่างนี้เลย 

“พูดให้มีอภินิหารแหน่แหม้” เพิ่นว่า 

“ด�าดนิบนิบนบ่ได้ อย่าสมิาพดูแหม้ ผูข้้าบ่เชือ่ดอก” เพ่ินว่า 

ถ้าเช่ืออย่างนัน้ก ็ปลาหลด สรณัง คจัฉามิ จะเป็นไรไป มนัยิง่ 

ด�าดนิเก่ง ปลาไหล สรณัง คจัฉาม ิหมูน่ัน่ นก สรณัง คัจฉามิ พวกนัน้ 

มนักย็ิง่บินเก่ง แมงอะไรทีม่นัไต่น�า้ได้ แมงอิทหูรอืทีเ่ขาเรยีก ก่าง

จ่างๆ แล่นไป แมงอทิ ูสรณัง คจัฉาม ิ ท�าไมถึงบ่ว่าอย่างนัน้ เทวบุตร 

เทวดา อนิทร์ พรหม พระยม พระกาฬ จตุโลกบาลทัง้ ๔ มนับ่อยู ่

ใต้อ�านาจของอนิจจังหรือ พิจารณาดูสิ อาฬารดาบส อุทกดาบส 

ตายคาบริกรรม 

“เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ 

เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่” 

ตายคาบรกิรรมคาอนันัน้ ไปเกดิในอรูปพรหมอายุ ๘๔,๐๐๐  

กปั ถงึปานนัน้ยงัอยูใ่ต้อ�านาจอนจิจงั ได้กลบัมาเกดิเป็นเปรต เป็นผี  

เป็นหม ูเป็นหมา เป็นเป็ด เป็นไก่ เป็นคนหหูนวกตาบอดอยูน่ัน่เด้  

พูดอย่างนี้เลย 
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บุรุษคนหนึ่งไปยืมข้าวเขาบ่ทันได้มาใช้คืนเขา บ่ทันได้ใช้ 

คืนเขา ข้าวหมื่นหนึ่ง ข้าว ๑๒ กิโล ก็เลยพาหมู่เฮ็ดถนนหนทาง  

เป็นหัวหน้าหัวตาเฮ็ดศาลงศาลา พอถึงเวลาตายมาก็ระลึกถึง 

กรรมดีนั้น เวลานั้นต�าแหน่งพระอินทร์ก็ว่างอยู่พอดี ก็เลยได้ไป

อุบัติเป็นพระอินทร์ พอหมดอานิสงส์แล้วหมดอายุแล้ว ก็ได้ลง

มาเกิดเป็นควายไถนาให้เขา เพราะว่าบ่ได้ใช้หนี้ข้าวเขาคืน นั่น  

พวกโลกิยะเด้นี้ มันบ่เหมือนพระโสดาบันเด้ โสดาบันจึงเป็น

โลกุตระ 

ทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่า 

“สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่เป็นชั้นโลกีย์หรือโลกุตระ” 

 มันก็มีปนกันอยู่ทั้งโลกีย์กับโลกุตระนั่นแหละ เหมือนกัน

กับโลกมนุษย์เฮานี่ล่ะ ปนกันอยู่ทั้งคนขี้โหดสามานย์ก็ปานนั้น 

ทั้งพระโสดาบันก็ปน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์

มีอยู่ในโลกอย่างนี้ล่ะ ให้เข้าใจอย่างนี้ มันก็ปนกันอยู่นั่นล่ะโลก 

อนันี ้บ่มอีะไรไปปนแต่ชัน้ อวหิา อตัปปา สทุสัสา สทุสัส ีอกนฏิฐา  

เพราะเป็นท่ีอยู่ของพระอนาคามีจ�าพวกเดียว นอกนั้นช้ันอื่นๆ  

มันปนกันอยู่เหมือนในมนุษย์โลกเรานี่ล่ะ ผู้เข้าตะรางเข้าอยู่

เต็มภูมิก็มีเด้ ผู้ภาวนาก็ภาวนาอยู่เต็มภูมิก็มีเด้ ผู้ถึงโสดาบันก็

โสดาบันอยู่เต็มภูมิเด้ซั่น ผู้กินเหล้าก็กินเหล้าอยู่เต็มภูมิเด้ซั่น 

ผู้เล่นเลขก็เล่นเลขอยู่เต็มภูมินั่นเด้ ผู้เขาเว้นเขาก็เว้นอยู่เต็มภูมิ
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ในโลกหน่วยเดียวกันนี้ ผู้เพิ่นพ้นไปแล้วก็พ้นอยู่เต็มภูมิ เหมือน

หลวงปู่มัน่ หลวงปูข่าว นัน่ ไม่รู้จะพดูอย่างไรไปอีกละเว้ย พดูกนั 

ความสงสัยของหมู่ของเพื่อนเด้ล่ะ 

ถ้าพูดว่ามรรคผลนิพพานบ่มีอย่างนี้ แล้วมีแต่สิจอบเสียก

ควยอ่อนมาเลียใส่มือนั่นน่ะ รู้จักไหม

“มรรคผลนิพพานหมดแล้ว” 

ก็หมดนะสิคนแบนนี้ แต่ท่านคนอื่นไม่หมดดอก 

“มรรคผลนิพพานหมดแล้ว บ่มีไผได้ดอก” เพิ่นผั่นว่า 

บ่เห็นอาจารย์สิงห์ทองหรือ ท่านเป็นคนขี้ดื้อ 

มีอาจารย์องค์หนึ่งว่า “ไผปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเถอะ มรรคผล

นิพพานบ่มีดอก หมดแล้ว” อาจารย์คนนี้เป็นคนขาหักเด้ 

“ตัวขาหักก็เหมาว่าคนอื่นขาหักเหมือนตัว” ว่าซั่น อาจารย์

สิงห์ทองท่านพูดขึ้นอยู่ข้างล่าง พูดแล้วก็เดินเข้าโบสถ์ คนขี้ดื้อเด้

อาจารย์สิงห์ทอง เดินเข้าโบสถ์นู้น 

“ตัวตาบอดก็เหมาว่าคนอื่นจะตาบอดเหมือนตัว 

ตัวโง่ก็เหมาว่าคนอื่นจะโง่เหมือนตัว 

ตัวขาหักก็เหมาว่าคนอื่นจะขาหักเหมือนตัว 
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ในโลกนี้ก็มีเศรษฐี ๗-๘ คนนู้น 

ตัวหากกินบ่พอปากขาดบ้านบ่พอเรือน 

ก็เลยเหมาว่าคนอื่นจะอดจนเหมือนตัว 

ผู้เขารวยเขาก็รวยอยู่ 

พูดบ่มีเยี่ยงอย่าง 

พระครูบาอาจารย์ใหญ่ชั้นนี้” ว่าซั่น 

ว่าแล้วกจ่็มไปนูน้ คนขีด้ือ้เด้เพิน่อาจารย์สงิห์ทอง  จ่มเข้าใน 

โบสถ์นู้น 

ทีนี้เพิ่นอาจารย์กงแก้ว เพิ่นเล่าให้เราฟัง 

“โอ้ย ผมล่ะตกใจอยู่ ผมได้ยนิท่านสงิห์ทองว่า” อาจารย์กงแก้ว  

“โอ กล้าพูดปานนั้นเด้ออาจารย์สิงห์ทอง บ่แม่นของง่ายๆ เด้” 

คนมาเกิดในโลกนี้ ผู้ที่เขาสร้างบารมีเต็มตื้นมาแล้วก็มีอยู่ 

ผูท้ีเ่พิง่จะมาสร้างกม็อียู ่คนมาเกดิในศาสนาแต่ละยุคๆ น่ะ คนมา 

จากทีเ่ดยีวกันหมดหรือ สร้างบารมมีาเสมอกนัหมดอย่างนัน้หรอื 

ผู้ที่เขาบางแล้วก็มี ผู้ที่เขาจะพ้นไปแล้วก็มี 

ธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าบาทคาถาเดียว บางคนก็ลง 

หม้อนรกนู้น บางคนส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน บางคนส�าเร็จ 

สกทาคามี บางคนส�าเร็จพระอนาคามี บางคนส�าเร็จพระอรหันต์ 

ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะภูมิสมบัติของท่านเหล่านั้นสร้างมา 
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ต่างกัน ผูกขาดแต่ศาสนาของพระโคดมนี้ เพิ่งจะได้มาเกิดเป็น 

มนุษย์ด้วยกันหมดอย่างนัน้หรือ ผูท้ีเ่ขาเป็นมาหลายชาตหิลายภพ 

แล้วกม็ ีผูท้ีเ่พิง่จะมาเกดิเป็นมนษุย์กม็ ีในศาสนาของพระพทุธเจ้า

องค์ใด๋ๆ ก็เหมือนกันนั่นแหละ 

ดอกบัว ๔ เหล่า มีอยู่แต่ในครั้งพุทธกาลหรือ ครั้งนี้ก็มี 

ดอกบานก็บานเต็มภูมิ 

ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิ 

ออกอยู่ใต้น�้าก็ใต้น�้าเต็มภูมิ 

ดอกเสมอน�้าก็เสมอน�้าเต็มภูมิ 

ดอกบวัแต่ละกอหมายถงึโลกๆ หนึง่ ดอกบัวแต่ละดอกหมาย 

ความถึงคนแต่ละรายของบุคคล เราจะไปเป็นกระต่ายขาเดียว 

ยืนยันว่าบ่มีพระอรหันต์อยู่อย่างนั้นหรือ ว่าบ่มีพระโสดาบัน บ่มี 

พระสกทาคามีอย่างนั้นหรือ 

“พระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วนานเท่านั่น เกลือบ่เค็มดอก” 

ไปจิบเกลือดูผู้ใด๋ที่ว่าอย่างนั้น 

มีคนมาถามเราเหมือนกันนั่นล่ะ นางไพจิตรน่ะ 

“ใครเป็นพระโสดาบัน ใครเป็นพระสกทาคามี ใครเป็น 

พระอนาคามี หลวงปู่ ใครเป็นพระอรหันต์” 
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“กใ็ครจบิเกลอื ผูน้ัน้กร็ูจ้กัรสเคม็ ลกูๆ ไม่ต้องมาถามดอก”

“โอ้ย หลวงปู่เขกแล้ว” ว่าซั่น เราว่า “หลวงปู่เขกแล้วๆ”

“ใครจิบเกลือคนนั้นก็จะรู้จักว่าเกลือเค็ม น้อยหรือมาก

ขึ้นอยู่กับการจิบ เผ็ด เค็ม หวานจัดก็เหมือนกัน อันเดียวกัน” 

เราว่าอย่างนี้ พระธรรมบ่ได้ล�าเอียงเข้ากับไผเด้ 

ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโลกทิพย์หมดล่ะ ลืมตาขึ้นมันก็เป็น

โลกทิพย์ในด้านเหน็ฮงุ หลบัตาเข้ามามนักเ็ป็นโลกทพิย์ในทางมดื 

เหตุกับผลอยู่ห่างกันพอก้าวอะไร 

เหตุจับผลก็จับ เหตุวางผลก็วาง 

เหตุก�าผลก็ก�า เหตุวางผลก็วาง 

เหตุพูดผลก็พูด เหตุสงสัยผลก็สงสัย 

จะว่าอย่างไรอีก เหตุกับผลอยู่ห่างกันพอก้าวอะไร 

เหตุนั้นพระปิณโฑทวารชะ เพิ่นจึงว่า 

“ไผสงสัยในมรรคผลนิพพาน จงถามเราเถิด” 

เพิน่ร้องประกาศไปทัว่วดัทัว่วา เพราะนสัิยเพ่ินเป็นอย่างน้ัน  

หากว่าเหตุกบัผลมันบ่ม ีมรรคผลนพิพานกบ่็มแีหล่ว เหตกุแ็ปลว่า 

กริยิาทีล่งท�า ผลก็แปลว่าผลของกริยิาทีเ่หตทุ�า เหตุกบัผลมีอยูทุ่ก 

ขณะจิตอย่างนี้แล้ว มรรคผลนิพพานก็มีอยู่ทุกขณะจิต มรรคก็ 
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แปลว่าข้อปฏิบตั ิผลก็แปลว่าผลของการปฏบัิต ิเหตุก็แปลว่าตวัเหตุ 

ตามเดิม ผลกแ็ปลว่าผลของเหต ุพชืก็ด ีเหตุกด็ ีมรรคกด็ ีกริยิากด็ี  

กรรมกด็ ีสงเคราะห์เข้ากันได้ ผลของเหตุ ผลของพชื ผลของกรรม  

ผลของกิริยาก็สงเคราะห์เข้าได้ ส่วนจะไปทางผิดหรือทางถูกนั้น

มันแล้วแต่ผลแต่กรรมเป็นประมาณ ผลบ่ต้องประสงค์ก็ได้รับ

อย่างเราหลบัตาลงอย่างนี ้แต่บ่อยากได้ความมดื มนักย็งัมดื 

อยู่น่ันเด้ เราลืมตาอยูอ่ย่างนี ้“เราอย่ามองเหน็เด้อ ผู้ข้าจะลืมตา” 

ว่าซั่น เราจะห้ามได้บ้อ ว่าอย่างนี้เลย 

ผมนี้บ่ได้สงสัย 

หมู่ที่สงสัยก็จงหาบไปพระนิพพานด้วยซะ 

เราบ่สงสัย ว่าแต่ท�าเหตุให้มันพอเท่านั่น 

บวชเข้ามาแล้วบ่หวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร 

แล้วจะบวชมาหาสะแตกอิหยังหมู่เฮา

บวชมาลวงโลก มันสิลงหม้อนรกนู้น 

หากจะตายก็ให้ตายคาภาวนานั่น ยอมให้มันตายแต่ร่าง

กระดูกนั่น แต่จิตใจบ่ยอมให้มันตาย ธรรมะบ่ยอมให้มันตาย  

บ่ได้ชัน้หนึง่กใ็ห้มนัได้ช้ันหนึง่ บ่ได้ชัน้โลกุตระกใ็ห้มนัได้ชัน้โลกย์ี  

ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเพิ่นจะบ่ดีอยู่หรือ ได้ไปสวรรค์เป็น 

บางคร้ังบางคราวจะบ่ดีอยู่หรือ ดีกว่าไปลงท่วนอยู่หม้อนรกนู้น 

ว่าอย่างนี้เลย 
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บวชเข้ามาแล้วหาความสุขบ่เห็น 

แล้วจะออกไปหาความสุขในโลกมันจะเห็นอะไร 

เขาปล่อยให้บวชเข้ามาแล้วยังหาความสุขบ่เห็น 

ยังบ่เห็นธรรมอยู่ 

แล้วออกไปทางโลกท�าอย่างใดมันจึงจะเห็น 

ไปเห็นก็ไปเห็นแต่ง่ามขาของเขานั่นแหล่ว 

เอ้อ ต�าหนแิต่แมงวนัเขยีว ตวัเรานีก้เ็ป็นแมงวนัเขยีวหวัด�า  

สึกออกไปก็ไปเป่าแคน ฟังเสียงแคน “ลุ่มทุ่ยๆ” ไปตอมของเน่า

ของเหมน็เขามา เป็นแมงภูแ่มงผึง้เวลากลางคืน“ทกุข์จรงิๆ” เสียง

กลองเพิน่ ฟ้อนคึกยกึๆ ใส่พร้อม เราบ่เคยฟ้อนสกัครัง้ดอก ฟ้อนบ่ 

เป็นดอกเรา อย่าไปเสียเปรียบกิเลสพวกเรา 

“เลือดทุกหยดบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ระลึกได้ก็ดีไม่ระลึกได้ก็ดี 

ขอเป็นข้าเป็นทาสพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ อยูท่กุเมือ่ 

ขอให้ขี้รดเยี่ยวรด 

เหยียบย�่าถ่มน�้าลายคายน�้ามูก

ใส่สกลกาย วาจา ใจ ทุกหนทุกแห่งทุกวิถีทาง 

บ่มีประมาณ 

เพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วน

ในปัจจุบันชาตินี้” 
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ปัจจบุนัชาตจิะหมายเอาไกลปานได๋  กปั็จจุบันจิตปัจจุบันธรรม 

นีแ่หละเรยีกว่าปัจจบุนัชาต ิให้หลดุพ้นเป็นพระโสดาบัน สกทาคามี  

อนาคาม ีอรหนัต์ ในปัจจบุนัจติปัจจบุนัธรรมนัน่ล่ะ บ่แม่นจิตอดตี  

บ่แม่นจิตอนาคต จะสิ้นความสงสัยตอนใด๋ๆ ก็จิตปัจจุบันธรรม

ปัจจุบันบ่แม่นจิตอดีต บ่แม่นจิตอนาคต ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึง

ตรัสว่า ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺม� ผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบัน ผู้นั้น

ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนในพระพุทธศาสนา นั่น 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 

ก็ย่นลงมาในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรม 

ลมหายใจเข้าออกขณะหนึ่ง 

ครบ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์หมด 

มีทั้งความเกิดขึ้น มีทั้งความแปรปรวน 

มีทั้งความแตกสลาย 

มีทั้งคุณพระพุทธ มีทั้งคุณพระธรรม มีทั้งคุณพระสงฆ์ 

มีทั้งความเปื่อยความเน่า 

มีทั้งดิน น�้า ไฟ ลม มีครบหมด 

ลมหายใจออกครัง้หนึง่กเ็หมอืนกนั ขณะจติทีน่กึข้ึนครัง้หนึง่ 

ก็เหมอืนมใีน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์หมด บ่แม่นว่ามือ้นีม้ือ้อืน่

จึงจะมี เรานับดินหนึ่ง ดนิจึงมี ว่าซั่น บ่แม่นวา่มันมีกอ่นที่เรานับ

แล้วบ้อ ไฟอย่างนี้ บ่แม่นไฟมันมีอยู่ก่อนนับแล้วบ้อ ลม บ่แม่น 
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ลมมันมีอยู่ก่อนที่เราจะนับแล้วบ้อ น�้า บ่แม่นน�้ามันมีก่อนเรานับ

แล้วบ้อ เมื่อเป็นดังนั้น สิ่งทั้งปวงมันก็มีอยู่ในปัจจุบันหมด ไปหา

แบกแต่คัมภีร์นั่นคัมภีร์นี่อยู่ คัมภีร์ปัจจุบัน 

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา 

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ 

มีธรรมเป็นใหญ่อยู่เหมือนกัน 

มีปัญญาเป็นใหญ่เหมือนกัน 

สทัธนิทรย์ี วริยินิทรย์ี สตนิทรย์ี สมาธนิทรีย์ ปัญญินทรีย์ 

ปัญญาเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายหมด

ฟังออกไหมท่านมหา ไม่ได้พดูภาษากลาง ต้องหดัภาษาภาค 

อสีานบ้าง ถ้าจะพดูแต่ภาษากรงุเทพฯ เรากต็ระหนีภ่าษา ต้องพูด 

ภาษาภาคอีสานให้คุณฟังด้วย ท่านนี้ๆ อยู่นานแล้ว ฟังออกแล้ว 

หลายพรรษาแล้วฟังออกแล้ว 

พหูวจนะย่นลงเป็นเอกวจนะ สัพพนามย่นลงเป็นเอกนาม 

จิตจะมีตั้งล้านๆ ดวงก็ตาม ก็ย่นลงในเอกจิตเอกธรรมในปัจจุบัน 

จะมี ๘๙ ดวงก็ตาม ๑๒๑ ดวงก็ตาม ก็ย่นลงในเอกจิตเอกธรรม 

ธรรมจะมนีานาธรรมก็ตาม สพัพธรรมกต็าม ท้ังฝ่ายโลกย์ีทัง้ฝ่าย

โลกตุระกต็าม กย่็นลงเป็นเอกจติเอกธรรมทัง้หมด ถ้าไม่อย่างนัน้ 

แล้วก็จะมัวแต่มาท่องพระโตรปิฎกอยู่ แล้วไผจะได้มรรคผล

นิพพานสักที พระไตรปิฎกมันมีมากคือสิตายนี่ 
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ไตร แปลว่า สาม ปิฎก แปลว่า ที่รวบรวม รวบรวมกาย 

รวบรวมวาจา รวบรวมใจ 

ถ้าจะว่าเป็น ติกะ ก็ว่า กาย วาจา ใจ 

จะว่าเป็น เทฺว หรือ ทุกกนิบาต ก็ว่า กายกับใจ 

ถ้าว่าเป็น ติกนิบาตร ก็ว่า กาย วาจา ใจ 

ถ้าว่าเป็น จตุกนิบาต ก็ว่า อริยสัจ ๔ หรือ ธาตุ ๔ เป็นต้น

ถ้าว่าเป็น ปัญจกนิบาต ก็ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ 

ถ้าว่าเป็น ฉกนิบาต ก็ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

ถ้าว่าเป็น สัตตกนิบาต ก็ปฐวีธาตุคือธาตุดิน อาโปธาตุคือ

ธาตุน�้า เตโชธาตุคือธาตุไฟ วาโยธาตุคือธาตุลม อากาสธาตุคือ

ช่องว่างที่มีอยู่ในกาย วิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้ 

หรือ สัตตาวาส ๗ ที่เป็นที่เกิดที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลาย 

หรอื อปรหิานยิธรรม ๗ อย่าง ธรรมไม่เป็นทีต่ัง้แห่งความ 

เสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว เรียกว่าอปริหานิยธรรม

มี ๗ อย่าง 
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๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็

พร้อมเพรยีงกนัเลกิ และพร้อมเพรียงกันท�ากจิของสงฆ์ทีจ่ะต้องท�า

๓. ไม่บัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ ไม่ถอนสิ่งที่

พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่

พระองค์ทรงบัญญัติไว้

๔. ภกิษใุดเป็นผูใ้หญ่เป็นประธานในสงฆ์ เคารพนบัถอืภกิษุ

เหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยค�าของท่าน

๕. ไม่ลุอ�านาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น

๖. ยินดีในเสนาสนะป่า

๗. ตัง้ใจอยู่วา่เพือ่นภิกษสุามเณรซึง่เป็นผู้มศีีล ซึ่งยงัไม่มา

สู่อาวาส ขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข

ธรรม ๗ อย่างนีต้ัง้อยูใ่นผูใ้ด ผูน้ัน้ไม่มคีวามเส่ือมเลย มแีต่ 

ความเจริญฝ่ายเดียว 

ถ้าว่าเป็น ๘ อัฏฐกะ คือ หมวด ๘ โลกธรรม ๘ ธรรมที่

ครอบง�าสัตว์โลกอยู ่และสตัว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนัน้ เรยีกว่า 

โลกธรรม 
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โลกธรรมนั้นมี ๘ อย่าง คือ มีลาภ ๑ ไม่มีลาภ ๑ มียศ ๑  

ไม่มียศ ๑ นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข์ ๑

 ในโลกธรรม ๘ ประการนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น  

ควรพจิารณาว่า สิง่นีเ้กิดขึน้แล้วแก่เรา ก็แต่ว่ามนัไม่เทีย่ง เป็นทกุข์  

แปรปรวนเป็นธรรมดา ควรรู้ตามทีเ่ป็นจริง อย่าให้มนัครอบง�าได้ 

คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนา อย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนา

ว่าเป็น ๘ ก็ว่าได้อีกหลายอย่างอยู่ 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต 

สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 

ย่นเป็น ๓ ก็ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

ถ้าว่าเป็น ๙ มละคอืมลทนิ ๙ อย่าง โกรธ ๑ ลบหลู่บุญคุณ 

ท่าน ๑ รษิยา ๑ ตระหนี ่๑ มายา ๑ มกัอวด ๑ พดูปด ๑ มคีวาม 

ปรารถนาลามก ๑ เห็นผิด ๑ 

ว่าเป็น ๙ ก็โลกุตรธรรม ๙ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

แน่ะ ก็ความเก่า 

ถ้าว่าเป็น ๑๐ ก็กุศลกรรมบถ ๑๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐

ถ้าว่าเป็น ๑๑ ก็ เอกาทส 
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ถ้าว่าเป็น ๑๒ ก็ เทฺวทส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ รวมกันเข้าเป็น ๑๒ 

แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไง 

มันก็อยู่ใต้อ�านาจของ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ถ้าเราพิจารณาอนิจจังแล้ว 

ก็เรียกว่าเราพิจารณากรรมฐาน

ทุกๆ กรรมฐานในพระพุทธศาสนา 

เพราะทั้งหมดมารวมกันอยู่ในสถานีใหญ่นี้ 

มหาปัญญาก็อยู่ตรงนี้ 

ถ้าเราเห็นอนิจจังชัด ก็เห็นทุกขังชัด ก็เห็นอนัตตาชัด

แล้วอวิชชาความโง่ 

ตัณหาความทะเยอทะยานอยากในวัฏสงสาร

มันจะมาจากประตูใด๋

มันก็จะบ่ดับไปบ้อซั่น 

ลองให้มันเห็นชัดจริงๆ ทะแหม้ 

เห็นทุกข์อย่างเดียวทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน 

มันก็สามารถดับไปเหมือนกัน 

อวิชชา ตัณหา อุปาทาน 

ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวะ อุปายาสา 

บ่ต้องไล่ไปหลายเท่าใด๋ดอก

จ่มเท่าใด๋มันยิ่งจ่มยาก ท่องไปเท่าใด๋มันยิ่งท่องยาก 
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เหมอืนอย่างปัญหาของนกัธรรมชัน้เอกแต่ก่อน สมยั ๒๔๘๘ น่ะ  

ถามนักเรียน 

“ผู้ภาวนาพุทโธๆ จะเป็นสมถะหรือวิปัสสนา”  

ถ้าจะตอบให้ถูกในสนามหลวงก็ต้องตอบว่า 

“เป็นสมถะ เพราะเป็นบริกรรมภาวนา ภาวนาในบรกิรรม”

ทุกวันนี้ถ้าจะให้เราตอบ เราบ่ตอบแล้วอย่างนั้น 

“ผู้ภาวนาพุทโธๆ นั้น จะว่าเป็นสมถะก็ไม่ถูก 

จะว่าเป็นวิปัสสสนาก็ไม่ถูก 

เพราะมันขึ้นอยู่กับญาณสัมปยุตของผู้ภาวนา 

ยกอุทาหรณ์ เช่น เขาภาวนาพุทโธๆ อยู่ 

แล้วเห็นความแตกสลายไปของสังขาร

ในขณะที่เขาบริกรรมอยู่นั้น 

จะไปบัญญัติเขาว่าเป็นสมถะ มันก็ไม่ถูก 

มันต้องเป็นวิปัสสนา 

เพราะเขามีญาณสัมปยุตในขณะที่เขาบริกรรม” 

เราตอบอย่างนี้โลด เพราะพวกนักเรียนบ่ได้ภาวนา ก็ตอบ

ตามปริยัติเฉยๆ บ่ยอมง่ายๆ เด้เราน่ะ 
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ยกอุทาหรณ์อีก 

“ถ้าอย่างนัน้ผูน้ัง่ลบูผ้าไปลบูผ้ามาแล้วบรกิรรม รโช หรณ� 

รช� หรติ. มันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนา แต่ท�าไมถึงแตกฉานใน

ปฏิสัมภิทา ๔” 

เราก็จะพูดไปอย่างนี้ เอ้า จะว่ายังไงทีนี้พวกมหาน่ะ นั่น  

ผิดกันไหมกับพวกภาวนา ผิดหรือบ่ผิด 

“รโช หรณ� รช� หรติ. ก็น่าจะเป็นสมถะ 

เพราะบริกรรมไปบริกรรมมา 

แต่ท�าไมถึงแตกฉานปฏิสัมภิทา ๔  

นั่นก็เพราะญาณสัมปยุตของเขาต่างกัน” 

ว่าอย่างนี้แล้วเรา ก็อยู่ในมรรคเท่านั้นตั้ว 

ว่าไปหลายโกหกหลาย หากว่าเขาโกหก ตัวก็อย่าไปเชื่อสิ 

ตัวมีสิทธิ์อยู่ เป็นบ้าบ้อ

ธรรมะปฏิสัมภิทา ท่านแตกฉานในธรรม 

“นโม” ของพระโสดาบนั เป็นนโมทีเ่หน็ฮุ่งหนทาง บ่สงสยั 

นโมพระโสดาบันบ่ผูกเวรกับไผ นโมแปลว่านอบน้อมเด้ 
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“นโม” ของพระสกทาคามี ละเอียดไปกว่าพระโสดาบัน 

แยบคายกว่ากัน เพราะมีญาณสัมปยุตต่างกัน 

“นโม” ของพระอนาคาม ีนโมอนันัน้นบน้อมไป เพราะพ้น

จากกามารมณ์ โทสารมณ์ก็บ่มีแล้วเด้ 

“นโม” ของพระอรหันต์ เพิ่นเรียนนโมจบ 

ธรรมบทเดียวกันแต่ต่างกันเด้นั่น นอบน้อมจนบ่มีกิเลส  

ก็แสดงว่าเรียนนโมจบแล้วซั่นตั๊วนั่น 

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ก็เหมือนกัน 

ไตรสรณคมน์ คมจนบ่โลภ บ่โกรธ บ่หลง 

“นโม” ของคนทกุวนันี ้นโมเลข นโมผา นโมตาบอด บ่แม่น

นโมตาดี นโมตาดีนับตั้งแต่พระโสดาบันไป เห็นฮุ่งหนทางข้าม 

พระนิพพานเด้ เห็นฝั่งพระนิพพานเด้ 

นโมให้ได้เมียผู้ฮู้ให้ได้ชู้ผู้ดี ให้ได้ร�่าๆ รวยๆ ให้ได้ขายของ 

มากๆ อันนั้นเป็นนโมโลกิยะ 

ส่วนนโมโลกุตระนั้น นับนโมของพระโสดาบันขึ้นไป 

ถ้าพูดแล้วมันขึ้นหน้าเด้เพิ่น ปานนกจิบโดด หึหึ มันถนัด

อย่างนี้เว้ย 
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ธรรมบทเดียวกัน พุทธัง สรณัง คัจฉามิ 

พุทธังของพระอรหันต์ เรียนจบแล้วเด้ 

อย่างไรจึงเรียกว่าเรียนจบน่ะ 

พุทธะ ๔ จ�าพวก 

สัมมาสัมพุทธะ คือพระพุทธเจ้า ๑ 

ปัจเจกพุทธะ คือพระปัจเจก ๑ 

สาวโกพุทธะ แปลว่า ผูช้ายเป็นพระอรหนัต์ เป็นสาวก ๑

สาวิกาพุทธะ แปลว่า พระอรหันต์ผู้หญิง ๑ 

เรียกว่า พุทธะ ๔ จ�าพวก 

พวกนัน้เรยีนพุทธะจบแล้ว เพราะถึงพทุโธในสาวกแล้วเด้ 

เป็นสาวกพุทโธแล้วเด้ เพราะจบพระอรหันต์แล้ว 

นั่น เอาละทีนี้ ไปได้ละ ภาวนาเข้าให้มันแตกฉาน ถ้าบ่

แตกฉาน มันก็บ่สิ้นความสงสัยในเจ้าของเด้ พี่น้องเอ๋ย มันผูก

ปัญหาใส่เจ้าของเด้ อย่าให้มนัผกูปัญหาใส่เจ้าของได้ มนัผกูปัญหา

ใส่เจ้าของแล้วเฮด็ให้เจ้าของเกดิความสงสยัข้ึน ทนีีก้ท็ิง้ผ้าพาดป่า

หนามแท่งแล้วก็ไปเข้าง่ามขาเขาล่ะ ไปนั่งเฝ้าหม้อปลาร้าเขาน่ะ 

เฝ้ารูเยี่ยวเขา หวงรูเยี่ยวเขาซั่นตั๊ว ทิ้งผ้าพาดป่าหนามแท่งแล้ว

ก็ต้องไปเฝ้ารูเยี่ยวเขาล่ะ
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