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๑. ชาติก�าเนิด

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	ชือ่น้ีเป็นทีคุ้่นเคยและรู้จักกนัดใีนแวดวงพระกรรมฐาน	 
เม่ือคราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ	 ยุคของบูรพาจารย์พระ 
กรรมฐานสายพระครูวเิวกพทุธกจิ	(หลวงปูเ่สาร์	กนฺตสโีล)	หลวงปูม่ัน่	ภริูทตโฺต	เป็นยคุ 
ที่อาณาจักรดงขมิ้นเริ่มเฟื่องฟูและแข็งแกร่งแผ่มาตราบเท่าทุกวันนี้

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	กนฺตสโีล	ได้รับยกย่องให้เป็นแม่ทพันายกองใหญ่เผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกาย	 ตามแนวการปฏิบัติวิปัสสนาธุระสายหลวงปู่เสาร	์ 
หลวงปู่มั่น	ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช	๒๔๕๒-๒๔๙๙

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	 ถือก�าเนิดในครอบครัวใหญ่แห่งลุ่มแม่น�้าสงคราม	 
เม่ือปี	พ.ศ.	๒๔๓๑	ทีบ้่านสามผง	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวดันครพนม	ต่อมาบดิาได้พา 
ครอบครัวย้ายมาตัง้หมูบ้่านใหม่	ทีด่งพะเนาว์	พร้อมพ่อเฒ่าสามารถ	พ่อเฒ่าหนูปาน 
และชาวบ้านจ�านวนหน่ึง	 ตั้งชื่อบ้านว่า	 ศรีเวินชัย	 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเดิมประมาณ	 
๓	กิโลเมตร

ชีวประวัติ
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	 ดงพะเนาว์	แต่ก่อนป่าแห่งน้ีเป็นสถานทีท่ีป่กคลมุไปด้วยต้นไม้หนาทบึ	เนืองแน่น 
ด้วยสัตว์ป่านานาชนิด	 เป็นที่หลีกเร้นภาวนาของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเป็น
จ�านวนมาก	เชื่อกันว่าบริเวณป่าดังกล่าวเคยเป็นเมืองและวัดเก่ามาก่อน	จากการพบ 
ซากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	โบสถ์	และพระพุทธรูปปางต่างๆ	สมัยเก่าจ�านวนมาก

	 โยมบดิา	คอื	หลวงก�าจัด	เป็นข้าหลวงใหญ่ปกครองท้องถิน่ในเขตน้ี	ภรรยา	ช่ือ 
แก้วบุปผา	แต่ก่อนการใช้นามสกุลยังไม่แพร่หลาย	และยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่เด่นชัด
เท่าที่ควร	 แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลจะเลือกใช้	 จึงได้เลือกชื่อสกุลว่า	 
“นะคะจัด”

 นะคะ	มาจาก	นครพนม
 จัด	มาจาก	ชื่อผู้เป็นบิดา	คือ	หลวงก�าจัด

	 หลวงก�าจัด	มีบุตร	ธิดา	๙	คนคือ
	 ๑.	 หมื่นชนชนะชัย	 (นายทะ	นะคะจัด)	 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน	
บ้านศรีเวินชัยเป็นคนแรก
	 ๒.	 นายสีทัด	นะคะจัด
	 ๓.	 นายเทน	นะคะจัด
	 ๔.	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	กนฺตสีโล	(นะคะจัด)
	 ๕.	 นางอูบแก้ว	นะคะจัด
	 ๖.	 นางหนูเทียน	นะคะจัด
	 ๗.	 นางเขียน	นะคะจัด
	 ๘.	 นางเม่ง	นะคะจัด
	 ๙.	 นางวะ	นะคะจัด

	 แม่ใหญ่จันทมิา	บตุรีคนสดุท้องของหม่ืนชนชนะชยั	ญาตทิีใ่กล้ชดิของครูบาจารย์เฒ่า	 
เลา่วา่	หลังจากที่หลวงก�าจดัได้น�าหนุ่มทองรตัน์ไปบวช	เคยได้เห็นทา่นครั้งเดยีวเมื่อ 
คราวแม่ใหญ่อายุ	๒๗	ปี	ต่อจากนั้นไม่เคยเห็นท่านอีกเลย	ได้ทราบข่าวหลังสุดว่า 
ท่านได้มรณภาพที่จังหวัดอุบลราชธานี	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๙
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	 สมยัท่านยงัเป็นหนุ่ม	หนุ่มทองรัตน์เป็นคนร่างใหญ่ก�าย�า	ห้าวหาญ	ดดุนั	เดด็ขาด	 
น่าเกรงขามมาก	ชอบเล่นตลกเฮฮา	เป็นคนท�าหน้าที่เก็บส่วยให้หลวงก�าจัด	และเป็น 
ก�าลงัส�าคญัของครอบครัว	บ่อยคร้ังทีค่นรอบข้างต้องตะลงึ	เมือ่เหน็พฤตกิรรมทีห่นุ่ม 
ทองรัตน์ได้แสดงออกด้วยความห้าวหาญ	เช่น	มอียูบ่่อยคร้ัง	สนัุขชอบขโมยกนิข้าวแช่	 
ทีเ่ตรียมจะน่ึงในตอนเช้าก่อนมารดาหรือน้องสาวจะน่ึงข้าว	พอไปดูกเ็หน็ภาชนะเปล่า	 
กเ็อะอะโวยวายว่า	“หมาลกักนิข้าวหม่าอกีแล้ว”	หนุ่มทองรัตน์ได้ยนิเสยีงบ่นหลายวนัเข้า	 
ด้วยความที่มีนิสัยเด็ดขาดเป็นทุนเดิม	 จึงได้จับสุนัขน้ันมาตัดปาก	 พร้อมพูดว่า	 
“นี่! มันจั่งบ่อได้กินหลายเที่ย” (นี่!	มันถึงไม่ได้กินหลายครั้ง)

	 และอีกคราวเมื่อถึงฤดูลงนา	ควายแม่นาได้ออกลูก	๒-๓	เดือน	ยังไม่อย่านม	 
ลูกควายจึงได้ตามติดแม่เพื่อจะกินนม	 หนุ่มทองรัตน์ได้ปล่อยให้กินเป็นเวลานาน	
จนตะวันสายกว่าปกติ	ลูกควายนั้นก็ไม่อิ่มสักที	หนุ่มทองรัตน์คิดว่าคงสมควรแล้ว	
จึงได้น�าแม่ควายเข้าคันไถเพื่อไถนา	แต่ลูกควายนั้นก็ยังจะติดตามที่จะกินนมไม่เลิก	 
ไล่สักกี่ครั้งก็ไปได้หน่อยเดี๋ยวก็กลับมา	ไถนาก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักที	ด้วยความ
ห้าวหาญและเด็ดขาดของหนุ่มทองรัตน	์ จึงได้ปลดแอกออกจากคอควายแม่นาน้ัน	
พร้อมกับฟาดลงที่หัวลูกควายนั้นเต็มแรง	 ยังไม่ทันที่ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆ	 จะร้องห้าม	 
ลกูควายน้ันได้ล้มทัง้ยืนไปตามแรงแอกจนแน่น่ิง	และนายทะ	ผู้เป็นพีช่ายได้ร้องถามไป 
ว่า “เอ็ดให้มันฮือหยั่ง”	ภาษาย้อ	(ตีมันท�าไม)	หนุ่มทองรัตน์ได้ตอบด้วยหน้าตาเฉย 
ว่า	“มันจั่งบ่อได้กินหลายเที่ย”	(มันจะได้ไม่กินหลายครั้ง)

	 ครูบาจารย์เฒ่าเคยเล่าให้ลูกศิษย์คนสนิท	พ่อใหญ่จารย์กิ	จันทร์ศรีเมือง	บ้าน 
หนองฮี	อ�าเภอปลาปาก	จังหวดันครพนม	เมือ่คราวออกบวชตดิตามเพือ่ศกึษาข้อวตัร 
ปฏิบัตกัิบครูบาจารย์เฒ่าว่า	สมัยยงัเป็นหนุ่ม	ท่านมีความสามารถหลายด้าน	เช่น	ฝึกววั 
เทยีมเกวยีน	ไม่ได้บอกยาก	เมือ่เหน็ท่านจะออกเดินทาง	ววัน้ันจะเดนิมาเทยีมเกวียนเอง	 
โดยไม่ต้องให้ไล่ตยีาก	เมือ่จะผ่านห้วยผ่านหนอง	บอกให้กระโดด	กจ็ะกระโดดตามทีส่ัง่	 
ทีบ้่านมวีวัควายกว่า	๓๐๐	ตวั	ต้องปล่อยไว้ตามทุง่สามผง-ดงพะเนาว์	นานๆ	ทถีงึจะ 
ต้อนเข้าไปในหมู่บ้านเพือ่น�าไปขาย	จะต้อนเข้าไปในหมูบ้่านแต่ละคร้ัง	ต้องบอกชาวบ้าน 
ให้ปิดข้าวของ	ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด	เพราะฝุ่นจะฟุ้งมาก
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๒. ชีวิตหนุ่มลูกทุ่ง

	 บ่อยคร้ังทีม่งีานบญุไม่ว่าในหมูบ้่าน	หรือหมู่บ้านใกล้เคียง	หนุ่มทองรัตน์พร้อม 
บัง้ทงิไม้ไผ่บรรจุสาโทยาวเป็นเมตร	ต้องได้สะพายไปร่วมงานเพือ่เลีย้งฉลองกนัทกุท	ี 
ตามแบบฉบบัของหนุ่มชนบท	ถึงแม้ว่าหนุ่มทองรัตน์จะมีนิสยัชอบกินชอบด่ืม	แต่ไม่ 
เคยมีประวัติชกต่อยกันแต่อย่างไร	เป็นเหตุให้ไปที่ไหนต้องเป็นเป้าสายตาของสาวๆ	
ที่พบเห็น

	 ประเพณอีย่างหน่ึงทีช่ายหนุ่มนิยมกนัคือ “การสกัลาย”	และหนุ่มทองรัตน์ก็เป็น 
หน่ึงทีส่กัลายเหมือนกนั	เพราะนิยมว่า	เมือ่ชายใดทีส่กัขาลายแล้ว	จะเป็นทีห่มายปอง 
ของสาวๆ	ทั่วไป

๓. ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย

	 มีคร้ังหน่ึงครูบาจารย์เฒ่าเล่าให้หลวงพ่อพร	 สจฺจวโร	 ศิษย์ผู้ใกล้ชิดรูปหน่ึง 
อยู่วัดบ้านแก่งยาง	ต�าบลคอแลน	อ�าเภอบุณฑริก	จังหวัดอุบลราชธานี	ว่า	ครั้งแรก
บวชเป็นสามเณร	แต่อยูไ่ด้ไม่นาน	ต้องสกึออกมาช่วยครอบครัวท�างาน	สาเหตทุีต้่อง
ออกบวชคร้ังทีส่อง	คอืท่านได้ไปจีบสาวต่างบ้าน	สาวน้ันได้เกดิความชอบพอใจข้ึนมา	 
และหลายคร้ังได้คะยัน้คะยอให้ท่านน�าญาตผู้ิใหญ่ไปสูข่อตามประเพณ	ีถ้าไม่ไปสูข่อ	 
สาวเจ้าได้ยื่นค�าขาดว่าจะขอหนีตาม

	 หนุ่มทองรัตน์ได้คดิอยู่หลายวนั	ถ้าจะปล่อยให้สาวหนีตาม	กไ็ม่อยูใ่นวสิยัของ 
ลูกผู้ชายอย่างหนุ่มทองรัตน์จะท�า	 ถ้าจะปฏิเสธ	 ก็กลัวว่าสาวเจ้าจะเสียใจ	 และได้
ตดัสนิใจว่าจะยงัไม่ขอแต่งงาน	ถ้าขนือยู่ต่อไปกค็งจะไม่พ้นอยูด่	ีจึงบอกพ่อให้พาไป
ฝากกบัพระอปัุชฌาย์เพือ่บวช	พ่อกไ็ม่อยากให้บวช	เพราะท่านเป็นก�าลงัส�าคญัในบ้าน	 
จึงอยากให้มีครอบครัวมากกว่าออกบวช	แต่กต้็องยอมตามค�าอ้อนวอนและเหตผุลที ่
ได้อ้างต่อพ่อว่า “ยังไม่อยากมีเมีย”
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	 จึงได้พาไปฝากอปัุชฌาย์โดยไม่บอกให้ใครรู้	แม้แต่คนในบ้านกไ็ม่มใีครรู้ว่าพ่อ 
พาท่านไปบวชทีไ่หน	จนท่านบวชได้หลายพรรษาแล้วท่านได้หวนกลบับ้าน	พ่อแม่และ 
ญาตบิางคนได้ล้มหายตายจากไปก่อนแล้ว	ชาวบ้านจึงได้รู้ว่าท่านไปบวชกบัอปัุชฌาย์
คาร คนฺธีโย	ที่วัดโพธิ์ไชย	อ�าเภอท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม	(เดิมเป็นวัดโพธิ์ไทร	
ชาวบ้านเรียกว่าวดัทุง่	ต่อมาหลวงบริหารชนบทเปลีย่นเป็นวดัโพธิไ์ชย)	มพีระอาจารย์ 
เกิง่	อธมิตุตฺโม	วดัโพธิช์ยั	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวดันครพนม	เป็นพระกรรมวาจาจารย์	 
เมือ่สมยัทีพ่ีช่ายท่าน	คอื	หม่ืนชนชนะชยับวช	พ่อท่านกไ็ด้น�าไปฝากกบัพระอปัุชฌาย์รูป
น้ี	เพราะแต่ก่อนพระอปัุชฌาย์มีไม่มาก	พระอปัุชฌาย์คาร	คนฺธโีย	ท่านปกครองในเขต	 
๓	อ�าเภอ	คอื	อ�าเภอศรีสงคราม	อ�าเภอบ้านแพง	อ�าเภอท่าอเุทน	ของจังหวัดนครพนม

 ท่านบวชเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ในขณะทีอ่าย ุ๒๖ ปี	หลงัจากบวชแล้ว	ไม่เคยส่ง
ข่าวกลบับ้านเลยและไม่ได้กลบับ้านด้วย	เม่ือบวชแล้วท่านกไ็ด้ศกึษาค้นคว้าต�าราต่างๆ	
เช่น	นวโกวาท	ตลอดจนท่องปาฏิโมกข์ได้	และอยู่กับพระอุปัชฌาย์ได้	๒	พรรษา	 
กคิ็ดอยากจะลาสกิขา	จะอยู่ในอริิยาบถไหน	กคิ็ดแต่จะลาสกิขา	กจิวตัรต่างๆ	ทีพ่ระใหม่ 
ควรท�า	กท็�าโดยไม่บกพร่อง	แต่ความอยากลาสกิขาไม่หายไป	ซึง่ถอืเป็นเร่ืองธรรมดา
ของนักบวช	 แต่ที่ไม่ธรรมดาคือ	 จะท�าอย่างไรเมื่อมันมีอารมณ์อยากลาสิกขา	 แล้ว
ท�าไม่ให้มนัลาสกิขา	เมือ่คดิได้อย่างน้ัน	จึงกราบลาพระอปัุชฌาย์เปลีย่นสถานทีว่เิวก
ดูบ้าง

๔. ยอมตาย เพราะอยากลาสิกขา

	 ครูบาจารย์เฒ่าเคยเล่าให้หลวงพ่อเดช	 กิตฺติปาโล	 (หลานครูบาจารย์เฒ่า)	 
วดัโพธิช์ยั	บ้านสามผง	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวดันครพนม	ฟังว่า	เมือ่คราวท่านอยาก 
ลาสิกขา	ในขณะนั้นบวชได้	๒	พรรษา	จึงได้ลาพระอุปัชฌาย์หาสถานที่วิเวกเพื่อหา 
อุบายที่จะได้ไม่ลาสิกขา	 จากวัดพระอุปัชฌาย์ไปตามป่าตามเขา	 ยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อย	 
ยิง่เหน่ือยกย็ิง่อยากลาสกิขา	เดินไปจนถงึภพูาน	จึงได้หาสถานทีปั่กกลด	เดินจงกรม	 
น่ังสมาธ	ิท�าความเพยีรตามทีเ่คยได้ศึกษาต�าราและเคยท�าเองบ้าง	แต่ไม่เข้าใจเท่าทีค่วร	 
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ท�าความเพียรอยู่ช่วงสองวันแรก	 ตื่นเช้ามาก็ออกบิณฑบาตกับชาวบ้านที่อยู่ตาม
กระท่อมตนีเขา	พอได้ฉัน	ยิง่ท�ากย็ิง่ทกุข์เพราะอยากลาสกิขามาก

	 จึงได้ตั้งสัจจะกับตัวเองว่า “มึงอยากสึกหลาย ให้มึงตายอยู่นี่” ท�าความเพียร	
เดินจงกรม	นั่งสมาธิอยู่	๖-๗	วัน	ไม่ไปบิณฑบาต	อาการอยากลาสิกขาจึงทุเลาลง 
แต่ยงัไม่หาย	ไม่ลงไปบณิฑบาตหลายวนั	ชาวบ้านคดิว่าตายแล้ว	จึงขึน้มาด	ูเหน็ท่าน 
เดนิจงกรมอยู	่จึงกลบัไปเอาน�า้เอาข้าวไปถวายท่าน	ท่านกไ็ม่ฉัน	ญาตโิยมได้อ้อนวอน
ให้ท่านฉัน	จึงได้สนองศรัทธา	และโยมได้พดูถงึหลวงปูเ่สาร์	หลวงปูม่ั่น	ว่าท่านทัง้สอง 
นี่ปฏิบัติดี	ปฏิบัติเอาจริงเอาจังมาก	ใครก็ให้ความเคารพท่านมาก	แต่ก่อนท่านเคย 
เดินธุดงค์ผ่านมาทางน้ีด้วย	 และถามโยมได้ความว่า	 ท่านทั้งสองปกติก็พ�านักอยู่ที่
แถบจังหวัดสกลนคร	นครพนม	จึงได้ตั้งใจมุ่งตรงไปยังครูบาจารย์ทั้งสองเพื่อกราบ
ขอฟังอุบาย	และได้ลงจากภูพานเสาะแสวงหาองค์ท่านทั้งสอง

๕. ผู้ชี้ทาง สว่าง

	 ครูบาจารย์เฒ่าได้ตดิตามสบืหาจนได้พบท่านหลวงปูมั่น่	ขณะน้ันองค์ท่านพ�านัก 
อยูท่ีวั่ดป่าสทุธาวาส	จังหวดัสกลนคร	ซึง่แต่ก่อนเป็นป่าทีเ่หมาะในการภาวนามาก	จึงได้ 
ไปกราบท่านพักอยู่กับท่านได้	๓-๔	วัน	และขอรับฟังโอวาทจากท่าน	หลวงปู่มั่นได้ 
เมตตาให้อบุายในการปฏบิตัแิละไล่ให้ไปปฏิบตัเิอง	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้กราบลา 
หลวงปู่มั่นออกปฏิบัติตามค�าแนะน�าตามล�าพัง	 ยิ่งปฏิบัติไปในความรู้สึกมีแต่ความ 
หนักไปหมด	น่ังกห็นัก	ยนืกห็นัก	นอนกห็นัก	แก้ไม่ตก	จึงคดิถงึค�าหลวงปูม่ัน่ขึน้มา 
และกลับไปกราบท่านอีกครั้งหนึ่ง

	 เมือ่ไปกราบหลวงปูม่ัน่	ท่านกถ็ามว่า “เป็นจ่ังได๋การปฏบิตั”ิ	ครูบาจารย์เฒ่าบอกว่า	 
ไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกกบัหลวงปูม่ัน่	เพราะไม่เหน็มอีะไรเกดิขึน้	มแีต่หนักอย่างเดยีว	 
เดินกห็นัก	น่ังกห็นัก	หลวงปูม่ัน่พดูเป็นเชงิดวุ่า “การปฏิบตัอิยากแต่ให้มันสงบ เอาแต่ 
ตัณหาเข้าไปท�า มันจะเห็นอะไร”	และหลวงปู่มั่นท่านได้ไล่ให้ไปปฏิบัติอีก
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	 ด้วยนิสัยที่ดุดันเอาจริงเอาจังเป็นทุนอยู่แล้ว	 เม่ือท่านได้ยินหลวงปู่มั่นท่านดุ 
เหมือนกบัว่าท่านให้ก�าลงัใจ	จึงได้สะพายบาตรแบกกลดมุง่หน้าสูป่่าหนาดงทบึ	คราวน้ี 
เอาจริงยิง่กว่าเดมิ	ทัง้เดนิจงกรม	น่ังสมาธทิัง้คนืทัง้วนั	ให้เวลาในการพกัผ่อนน้อยลง	 
ฉันกล็ดน้อยลง	จนมอียูว่นัหน่ึงขณะเดนิจงกรมอยู	่อาการทีว่่า	“หนัก”	ไม่รู้หายไปไหน 
กลับมีแต่เบากายเบาใจ	เดินไปทางไหนเหมือนกับจะปลิวไป	ไม่สามารถจเล่าให้ใคร 
ฟังถกู	ปฏิบตัติดิต่ออยู่นาน	อาการเบาน้ันกย็งัเหมือนเดมิ	จึงคดิว่า	“น่ีหรือทีค่รูบาจารย์ 
มั่นบอกว่าอาการของสงบ”	และได้กลับไปหาหลวงปู่มั่นอีก

	 เมือ่กลบัไปกราบเรียนหลวงปูม่ัน่คราวน้ี	ท่านไม่ดุเหมอืนเมือ่ก่อน	และกราบเรียน 
ท่านว่า	“ขะน้อยเหน็แล้วจิตสงบ” “มนัเป็นจ่ังได๋จิตสงบ” หลวงปูม่ัน่ถาม	“จิตสงบน้ัน
มนัเบากายเบาใจ ในอริิยาบถได๋มนักะเบา บอกบ่ถืก” ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์เล่าให้
หลวงปู่มั่นฟังถึงอาการต่างๆ	ที่ได้ประสบจากการท�าความเพียรจนหมดสิ้น

	 คราวน้ีหลวงปูม่ัน่ท่านได้แนะน�าแนวทางปฏิบตัต่ิอ โดยท่านให้พจิารณาขันธ์ ๕  
ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาให้เห็นแล้วย่อเข้ามา คือ  
กายกับใจ ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นของไม่มีตวัตน แยกมันให้ออก  
หลงัจากได้อบุายจากหลวงปูม่ัน่แล้ว	กก็ราบลาท่านอกี	ได้ออกปฏิบตัเิอง	และได้น�าอบุาย 
จากหลวงปู่มั่นที่ให้มาพิจารณากลับไปกลับมาอยู่เป็นเวลานานหลายเดือน	 จนก่อน 
เข้าพรรษาที่	๓	ก็ปรากฏสภาวะทุกอย่างลงตัว	เกิดปีติในจิตใจ	สว่างโร่ทั้งกลางวัน	 
กลางคืน	เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่แตกต่างกันอย่างไร	โลกทั้งโลกไม่สงสัยอะไร	คิดอยู่ 
ในใจว่า	ถ้าจะมีปัญหาร้อยแปดพนัปัญหากไ็ม่สงสยั	อาการของจิตในขณะน้ันน่ิงมาก	 
ไม่มีอะไรท�าให้หวั่นไหวได้	 อาการดังกล่าวยากที่จะบรรยายถ่ายทอดให้คนอ่ืนรู้ได้	
นอกจากตวัเอง	ทีเ่รียกว่า	“ปัจจัตตงั”	ท่านได้ธดุงค์ไปรปูเดยีวไปตามป่าบ้าง	ภเูขาบ้าง	 
ไปถ�า้ใดเข้าได้หมด	ด้วยความอาจหาญ	ไม่คดิกลวัสตัว์ร้าย	หรือสิง่ต่างๆ	จะมาทางไหน 
ก็ไม่กลัว	จะบอกว่าทั้งความกลัวและความสงสัยต่างๆ	ไม่เป็นเรื่องหนักใจอีกต่อไป
ก็ไม่ผิด
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	 ลกูศษิย์รูปหน่ึง	เคยได้ยนิครูบาจารย์เฒ่าพดูอยูเ่ร่ือยว่า “ค�าสอนถงึจะมมีากมาย
สกัเพยีงไร กไ็ม่เท่าการปฏิบตัใิห้เหน็เอง”	จึงได้ถามครูบาจารย์เฒ่าไปว่า “ทีว่่าค�าสอน 
บ่ท่อการปฏบิตั ิมันเป็นอย่างไรครับ”	ครูบาจารย์เฒ่าตอบว่า “การฟังจากผู้อืน่พดู เป็นได้ 
แค่แนวทางเท่าน้ัน ผู้อืน่ไม่สามารถบอกผลการปฏบิตัเิป็นค�าพดูได้ สิง่ทีเ่กดิน้ันมนัจะ 
เกดิขึน้เอง หากมีการปฏิบตัด้ิวยท�ากาย วาจา ใจ บริสทุธิ ์ศลี สมาธ ิปัญญา จึงจะเกดิเอง  
เรื่องอารมณ์เล็กๆ น้อยๆ อย่าข้าม ถ้าศีลบริสุทธิ์ สมาธิบริสุทธิ์ นั่งสมาธิ บางทีก็มี 
ค�าถามและค�าตอบขึน้มาพร้อม ถ้าจิตใจไม่เคารพศีล เข้าป่า เป็นพระกรรมฐานไม่ได้  
ผีหักคอบ้าง เสือกินบ้าง พระไม่มีศีลบริสุทธิ์ เสือกัดตาย ตามถ�้าเขาเห็นกระดูก 
กองถมไป”

๖. ประลองก�าลังลูกศิษย์

	 หลวงพ่อก	ิธมมฺตุตฺโม	วดัป่าสนามชัย	อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร	จังหวดัอบุลราชธานี	
ศษิย์ใกล้ชดิรูปหน่ึง	เล่าว่า	ในช่วงทีค่รูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้ออกธดุงค์ปฏบิตัอิย่าง 
เอาจริงเอาจังอยู่นั้น	 ได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นได้ธุดงค์ไปที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่	 
จึงได้ธดุงค์ตามท่านไป	พอดไีปพบท่านทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ก่อนเข้าพรรษา	จึงได้กราบท่าน 
อีกครั้งหนึ่ง

	 หลวงปู่มั่นได้ถามถึงการประพฤติปฏิบัติของครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	ท่านก็ได้ 
เล่าถวายหลวงปูม่ั่นตามทีไ่ด้พบจากการปฏบิตัทิกุอย่าง	ปกตก่ิอนเข้าพรรษา	หลวงปูม่ัน่ 
จะเรียกรวมลูกศิษย์เพื่อจัดพระเณรจ�าพรรษาในที่ต่างๆ	หลวงปู่มั่นได้ให้ครูบาจารย์ 
เฒ่าทองรัตน์ไปจ�าพรรษาทีถ่�า้บงับด	มข้ีอแม้ว่า	ถ้าไม่ครบ	๓	พรรษา	ไม่ต้องลง	ถ�า้น้ี 
หลวงปูม่ั่นเคยได้ไปภาวนามา	และสถานทีแ่ห่งน้ีมพีระธดุงค์ไปมรณภาพหลายรูปแล้ว	 
ถ้าไม่เก่งจริง	คงจะกลับออกมายาก

	 เมือ่หลวงปูม่ั่นแนะน�าดงัน้ัน	ท่านจึงได้รับ	และได้กราบลาท่านไปทีถ่�า้น้ันรูปเดยีว	 
เมื่อไปถึงถ�้าบังบด	ได้หาสถานที่ปักกลด	ทางเดินจงกรม	ภาวนา	อยู่รูปเดียวตลอด	
๓	พรรษา
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	 และในคืน	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๐	พรรษาแรก	หลังจากเดินจงกรมตอนหัวค�่าแล้ว
ได้เปลีย่นอริิยาบถน่ังสมาธบ้ิาง	ในขณะก�าลงัน่ังสมาธสิงบน่ิงอยู่น่ันเอง	ได้ยนิเสยีงดงั 
สนั่นก้องไปทั่ว	แยกไม่ออกว่าเสียงอะไร	ราวกับฟ้าจะทลาย	ภูเขาทั้งลูกถูกเขย่าให้ 
สะเทอืนคล้ายกบัจะถล่มลงมาทัง้ลกู	มทีัง้เสยีงคนเสยีงสตัว์ร้องโกลาหลไปทัว่	จะเดนิ 
ออกไปดกูไ็ม่มัน่ใจ	ความกลวัทีว่่าหมด	ไม่รู้มาจากไหน	ทัง้ที่ๆ 	ก่อนมาเคยให้ค�ารับรอง 
ตวัเองว่าหมดความกลวัแล้ว	พทุโธทีเ่คยบริกรรม	หายหมด	มแีต่ความกลวั	ครูบาจารย์เฒ่า	 
เล่าให้ศิษย์ฟังว่า

	 กลวัจนไม่รู้ว่าจะกลวัอะไร	ขนและผมทกุเส้นมนัลกุ	จนคิดว่ามนัจะหลดุออกจาก 
หวัเสยีแล้ว	จีวร	สบง	ได้ชุม่ไปด้วยเหง่ือ	เม่ือถงึทีส่ดุของความกลวั	ได้มอีะไรสกัอย่าง 
มากระซบิข้างหวู่า “ในสากลพภิพน้ี สรรพสตัว์ ตลอดทัง้เทพ พรหม ยม ยกัษ์ ทัง้หลาย 
ทัง้ปวงล้วนเคารพและย�าเกรงต่อพระพทุธเจ้าทัง้สิน้ เราเป็นลกูศษิย์พระตถาคตจะไป 
กลัวอะไร”

	 เมือ่ได้ยนิดงัน้ัน	สตเิร่ิมกลบัคนืมา	แล้วเกดิความอาจหาญขึน้ในจิตในใจ	ความกลวั 
ค่อยเลือนหายไป	ในที่สุดไม่รู้ความกลัวหายไปไหน	คิดให้กลัวก็ไม่กลัว	คิดเห็นเสือ 
เหน็ช้างเป็นธรรมดาไปหมด	ไม่มีอะไรทีน่่ากลวัอกี	มคีวามรู้สกึว่าอาการหายกลวัคร้ังน้ี 
มีอานุภาพมากกว่าครั้งที่ผ่านมาหลายร้อยพันเท่า	 เดินจงกรม	นั่งสมาธิ	มีแต่ความ
เยือกเย็น	สบาย	ข้าวปลาอาหารไม่หิว	เป็นอยู่	๗	วัน	๗	คืน	นอนก็ไม่นอน

	 หลายวันต่อมา	ชาวบ้านขึน้ไปเยีย่มท่าน	เพราะเหน็ท่านไม่ได้ลงไปรับบณิฑบาต
หลายวนั	คดิว่าท่านคงเป็นอะไรไป	ท่านจึงรู้สกึตวัเมือ่โยมขึน้ไป	และญาตโิยมได้ถาม 
ครูบาจารย์เฒ่าว่า “ไม่สบายหรือ ตาจึงแดง” “สบายดี”	ท่านตอบ	“ท่านไม่หวิข้าวหวิน�า้หรือ  
ไม่เห็นลงไปบิณฑบาต นึกว่าเป็นอะไรไปเหมือนพระรูปอื่นๆ”

 วนัต่อมา	ท่านจึงได้ลงไปบณิฑบาตในหมูบ้่านใกล้ตนีเขา	และฉันเพยีง	๒	ค�าเท่าน้ัน	 
ร่างกายเกิดไม่รับอาหาร	ไม่ว่าจะฉันอะไรลงไป	กอ็าเจียนออกมาหมด	หลายวนัต่อมา 
ร่างกายจึงปกติ	และได้ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่นั่นจนครบ	๓	พรรษา
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	 เมือ่ออกพรรษาแล้ว	จึงได้ลงมากราบหลวงปูม่ัน่อกีคร้ัง	และเล่าอาการต่างๆ	ให้
หลวงปู่มั่นฟัง	หลวงปู่มั่นจึงได้พูดให้ข้อคิดว่า	“ทองรัตน์ เดี๋ยวนี้จิตของท่านเท่ากับ
จิตผมแล้ว ต่อไปนี้ท่านจะเทศน์จะสอนคนอื่น ก็จงสอนเถิด”

	 หลงัจากออกเสาะแสวงหาครูบาจารย์	และได้มาภาวนาอยูท่ีถ่�า้บงับดน้ีคดิเป็นเวลา 
กย็าวนาน	ประกอบกับผ้าจีวรฝ้ายทีป่ั่นและทอเยบ็ด้วยมอื	ถกูใช้นานหลายปีเกดิเป่ือย 
ยุ่ยใช้การไม่ได้	เพราะปกตผ้ิาจีวรขาดธรรมดากห็าผ้ามาปะชุนได้	บางคร้ังหาด้ายและ
เข็มไม่มี	ต้องใช้เปลอืกไม้มาทบุใช้เป็นเส้นใยแทนด้ายเพือ่ชุนไว้	ซึง่ในเร่ืองพระธรรม
วนัิยน้ี	ครูบาจารย์เฒ่าท่านละเอยีดมาก	ถงึแม้อาบตัเิลก็น้อย	ท่านกไ็ม่มองข้าม	ผ้าถงึ 
จะเก่า	สีจะหมองขนาดไหน	ก็ยังงดงามตามพระธรรมวินัย

	 จึงคิดว่าจะกลบัไปกราบครูบาจารย์	และขอลาเลยไปขอผ้าจากญาตทิางบ้านสามผง 
ดงพะเนาว์ด้วย	เพราะไม่มีโยมปวารณาถวายผ้า	จะขอคนผู้ไม่ใช่ญาติก็ไม่เหมาะใน
สมณวิสยัจะพงึกระท�า	พอไปกราบหลวงปูม่ั่นและจะลาท่านไปบ้านเพือ่ขอผ้ามาเยบ็จีวร	 
หลวงปูม่ัน่จึงพดูดกัใจไว้	กลวัศษิย์จะเผลอตวัว่า	“เออ อยากได้อยากเหน็ธรรมบ่แม่นบ้อ  
จั่งมาบวช สิมามัวกับญาติโยมอยู่หั่นบ้อ”	 (เออ	 อยากได้อยากเห็นธรรมไม่ใช่หรือ	 
จึงได้ออกบวช	จะไปมวัข้องเกีย่วกบัญาตโิยมอกีหรือ)	และหลวงปูม่ั่นกไ็ด้อนุญาตให้ 
กลับบ้าน	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ทราบความปรารถนาดีของพ่อแม่ครูบาจารย์แล้ว	
จึงกราบลากลับบ้าน

๗. กลับบ้านครั้งแรก 

	 แม่ใหญ่จันทมิา	ลกูสาวคนเลก็ของพีช่ายคนโต	(ผู้ใหญ่ทะหรือหมืน่ชนชนะชยั)	
เล่าว่า	“ปีทีค่รูบาจารย์ท่านกลบับ้านคร้ังแรกน้ัน แม่ใหญ่อาย ุ๒๗ ปี เมือ่กลบัไปถงึบ้าน  
ไม่มีใครจ�าได้ แม้แต่ผู้เป็นพีช่าย (ผู้ใหญ่ทะ) ตอนเช้าครูบาจารย์ท่านไปรับบณิฑบาต 
และได้ยืนอยู่หน้าบ้านตั้งนาน ปกติไม่มีพระมายืนหน้าบ้านสักที จนคนบ้านใกล้กัน  
เขาเหน็อาการของพระรูปน้ันแปลกๆ หรือเขาอาจจะจ�าหน้าพระรูปน้ันได้ เขาจึงร้องไป 
ทางผู้ใหญ่ทะ “พ่อเย่อ พ่อเย่อ บ่แม้นญาคูน้องชายพ่อเย่อบ้อ มายืนอยู่หน้าเฮือน 
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เจ้าน่ัน” (คุณตา คุณตา ไม่ใช่พระน้องชายคณุตาหรือ มายนือยู่หน้าบ้านน่ัน) ผู้ใหญ่ทะ 
จึงช�าเลอืงไปด ูแต่กย็งัไม่ปักใจเชือ่ จึงลงจากบ้านไปถามด ูพอไปถงึ กน่ั็งพนมมือถาม  
“ญาคูนิมนต์ มาแต่เสอขะน้อย” (พระอาจารย์นิมนต์ มาจากไหนครับ)

 “อาตมาเป็นคนบ้านน่ี เป็นลกูพ่อใหญ่ก�าจัด มาพกัอยูว่ดัป่าฮัน่”	ครูบาจารย์ตอบ 
และได้เดนิบณิฑบาตต่อไป	ปล่อยให้ผู้ใหญ่ทะน่ังงงงวยอยูค่นเดยีว	ยงัคดิไม่ออกว่า 
พระรูปนี้คือใครกันแน่	มาแอบอ้างว่าเป็นลูกเป็นหลานพ่อใหญ่ก�าจัด	ซึ่งเป็นพ่อของ 
ตนเอง	เมือ่ครูบาจารย์เฒ่าได้บณิฑบาตกลบัวดั	ผู้ใหญ่ทะได้เดนิตามหลงัครูบาจารย์เฒ่า 
จนถึงวัด	เพือ่ไปถามให้แน่ใจทีว่่าเป็นลกูเป็นหลานพ่อใหญ่ก�าจัดจริงหรือ	เม่ือไปถงึวดั 
ผู้ใหญ่ทะได้ซกัถามว่า	ท่านคอืใครกนัแน่	ร้อยวนัพนัปียงัไม่เคยเหน็ว่าหลวงก�าจัดมลีกู 
บวชเป็นพระ	พ่อก็ไม่เคยบอกว่าน้องที่หายไป	ไปท�าอะไรอยู่ที่ไหน

	 ครูบาจารย์เฒ่าจึงเล่าเหตกุารณ์ให้ฟังว่า	“อาตมาช่ือทองรัตน์ ปีน่ันพ่อได้พาไปฝาก 
บวชอยู่กับพระอุปัชฌาย์ อยู่วัดโพธิ์ไชย ท่าอุเทน” ผู้ใหญ่ทะจึงยอมเชื่อว่าพระที ่
ไปบณิฑบาตเมือ่เช้าคอืน้องชายตนเองน่ันเอง	จึงได้ไต่ถามสารทกุข์สกุดิบ	ดใีจทีพ่ระ 
น้องชายยังมีชวีติอยู	่คาดไม่ถงึว่าจะได้เจอน้องชายอีก	ส่วนพ่อแม่และญาตบิางคนได้ 
ล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้แล้ว

	 พระครูอดลุย์ธรรมภาร	วดัศรีวชิยั	เล่าว่า “คร้ังแรกทีค่รูบาจารย์ท่านมาพกัทีว่ดัน้ี  
ซึง่เป็นวดัทีค่รูบาจารย์วงั ครูบาจารย์มา เป็นองค์สร้าง แต่ก่อนวดัยงัไม่มีศาลา มแีต่ผาม  
(ร้านที่ท�าเพื่อกันแดด) กุฏิก็มีกุฏิที่มุงหญ้าคา ๒-๓ หลัง เมื่อครูบาจารย์มาครั้งแรก 
จึงไปปักกลดใต้ร่มโพธิ์ท้ายวัด ซึ่งแต่ก่อนยังเป็นป่าอยู่”

	 ต่อมาผู้ใหญ่ทะได้จดัหาผ้าขาวที่ทางแม่บ้านปั่นและทอเองเป็นผ้าฝ้าย	มาถวาย 
ครูบาจารย์เฒ่าเพือ่ท�าจีวร	ท่านได้เย็บจีวรด้วยมอื	เสร็จแล้วได้น�าไปย้อมสด้ีวยน�า้ฝาด 
แก่นขนุนที่เค่ียวได้ที่แล้วจนเสร็จ	 ส่วนทางผู้ใหญ่ทะเห็นพระน้องชายปักกลด 
อยูต่ามร่มไม้	กไ็ด้รวมชาวบ้านสร้างกฏิุมุงหลงัคาให้	กฏุยิงัไม่ทนัเสร็จ	ครูบาจารย์เฒ่า 
ก็ได้บอกลาไปธุดงค์ต่อไปซึ่งเป็นปกติของครูบาจารย์เฒ่า	 ท่านไม่ชอบการก่อสร้าง
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เสนาสนะเป็นทีถ่าวร	ถงึจะมีโยมมาขอสร้างให้	ท่านกจ็ะพยายามบ่ายเบีย่ง	ถ้าห้ามไม่ได้ 
จริงๆ	ท่านจะบอกว่า	สร้างก็สร้าง	แต่จะนิมนต์มาให้อยู	่ท่านจะไม่รับว่าจะอยูใ่ห้ตลอด	 
อยากไปเมื่อไหร่ก็จะไป

	 หลวงพ่ออวน	ปคโุณ	เล่าว่า	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	ท่านไม่ชอบสร้างวดัเป็นหลกั 
เป็นแหล่ง	ส่วนใหญ่อยู่ตามร่มไม้	กระท่อมมงุหญ้าคา	พืน้ปดู้วยไม้ไผ่สบัง่ายๆ	เมือ่ท่าน 
จากไป	กระท่อมน้ันพงัพอด	ีจึงยากทีจ่ะตามรอยท่านเจอ	แม้แต่ปัจจุบนัสถานทีท่ีท่่าน 
เคยจ�าพรรษาหลายแห่ง	เช่น	ฝ่ังโขง	เมืองลาว	บ้านดงชน	บ้านดงมะเกลอื	บ้านไผ่ล้อม	 
บ้านโนนหอม	วัดห้วยศรีคูณ	อ�าเภอนาแก	เขมรตอนบน	บ้านชีทวน	บ้านโคกสว่าง	 
บ้านคุ้ม	แต่ละแห่งแทบจะไม่มีสัญลักษณ์ให้ดูว่าแห่งนั้นเคยมีพระมาจ�าพรรษา	จะมี 
เฉพาะบ้านคุ้มและบ้านโคกสว่าง	ทีม่เีจดย์ีองค์เลก็ๆ	ทีช่าวบ้านสร้างขึน้เพือ่บรรจุอฐัท่ิาน 
เท่านั้นเอง	และเป็นแห่งเดียวที่ท่านจ�าพรรษานานที่สุด

	 หลงัจากครูบาจารย์เฒ่าเย็บจีวรเสร็จแล้ว	ได้ออกเดนิธดุงค์ไปในทีต่่างๆ	บางคร้ัง 
ตดิขดัเร่ืองปัญหาการภาวนา	กอ็าศัยประสบการณ์ทีผ่่านมาบ้าง	เมือ่มโีอกาสจึงไปกราบ 
เรียนหลวงปูเ่สาร์	หลวงปูม่ั่นบ้าง	และได้ออกวเิวกไปในทีต่่างๆ	ตามป่า	ตามถ�า้	ท่านมกั 
จะไปองค์เดยีว	ไม่ชอบคลกุคลกัีบหมู่คณะ	จึงเป็นเหตใุห้พระสงฆ์องค์เณรส่วนใหญ่
ไม่รู้จักท่าน	เพราะนานๆ	ท่านจึงจะเข้ากราบฟังอบุายธรรมจากหลวงปูเ่สาร์	หลวงปูมั่น่ 
ทหีน่ึง	และถึงไปกอ็ยู่ไม่นาน	พอได้ฟังอบุายธรรมก็ไปต่อ	บางคร้ังไม่พกัค้างคนื	โดย
สถานที่ช่วงแรกของชีวิตนักบวชท่านอยู่ที่นครพนม	สกลนคร	ลาว	พม่า	มีบางครั้งที่
ครูบาจารย์เฒ่าได้มีโอกาสร่วมกับสหธรรมมิกร่วมครูบาจารย์เดียวกัน	เช่น

	 หลวงปู่แหวน	สุจิณฺโณ	วัดดอยแม่ปั๋ง	อ.พร้าว	จ.เชียงใหม่

	 หลวงปู่ตื้อ	อจลธมฺโม	วัดอรัญญวิเวก	อ.ศรีสงคราม	จ.นครพนม

	 พระครูญาณโสภิต	 (หลวงปู่ม	ี �าณมุนี)	 วัดญาณโสภิตวนาราม	 อ.สูงเนิน	
จ.นครราชสีมา
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	 โดยเฉพาะทีป่ระเทศพม่า	ท่านได้มโีอกาสเดนิธดุงค์ร่วมกบัสหธรรมกิท่านหน่ึง	
คือ	พระครูญาณโสภิต	(หลวงปู่มี	�าณมุนี)

	 ด้วยความคุ้นเคยและเป็นศิษย์ร่วมอุปัชฌาย์เดียวกัน	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์
กบัหลวงปูต่ือ้	จึงชอบพดูกนัอยูบ่่อยๆ	ปกตหิลวงปูต่ือ้เวลาท่านออกธดุงค์ตามสถานที่ 
ต่างๆ	ท่านมกัจะมอีะไรตดิไม้ตดิมอืกลบัวดัเกอืบทกุคร้ัง	โดยเฉพาะพระพทุธรูปปาง 
ต่างๆ	หลายองค์ทีป่ระดิษฐานอยูท่ีว่ดัโพธิช์ยั	อ�าเภอท่าอเุทน	จังหวดันครพนม	หลวงปูต่ือ้ 
เป็นผู้น�ามา	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์จึงพดูว่า “ญาถ่านตือ้น่ีไปภาวนาหม่องได๋ได้แต่พระ 
กลบัมา”	(ท่านอาจารย์ตือ้น่ีไปภาวนาทีไ่หนได้แต่พระกลบัมา)	แต่ถงึพดูอย่างไร	สององค์ 
ท่านก็หาได้ถือโทษโกรธเคืองกันไม่	 และครูบาจารย์เฒ่าได้เคยพูดกับลูกศิษย์ว่า	 
“ญาถ่านตือ้น่ีต่อไป จะเป็นผู้มชีือ่เสยีงบารมีหลายองค์หน่ึง” และกเ็ป็นสมดงัทีท่่านพดูไว้	 
ดังที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทราบกันดี

๘. ช้างยังเกรง

	 หลวงพ่ออวน	ปคุโณ	วดัจันทยิาวาส	ต.นามะเขือ	อ.ปลาปาก	จ.นครพนม	เล่าว่า 
มอียู่คร้ังหน่ึงหลวงพ่ออวนได้ออกธดุงค์ในเขตฝ่ังลาว	และได้ทราบข่าวว่าครูบาจารย์ 
ทองรัตน์ท่านได้ธดุงค์ไปเยีย่มญาตทิีฝ่ั่งลาว	(แม่ใหญ่จันทมิาเล่าว่า	มญีาตทิีว่่าเป็นพี่ 
คนที	่๓	ของครูบาจารย์เฒ่า	คอื	นายเทพ	หลงัจากมเีร่ืองกบัแม่ยาย	เอากงหลาป่ันด้าย 
ตีแม่ยายแล้วหนีข้ามไปฝั่งลาว	ไม่กลับมาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้)	ครูบาจารย์ทองรัตน์ 
ได้พกัทีป่่าช้าดอนเจ้าปู	่บ้านนาขาม	ซึง่ชาวบ้านได้ท�าเป็นกฏุไิว้หลงัหน่ึงเพือ่ไว้ส�าหรับ
พระเณรทีธ่ดุงค์มาจะได้พกั	หลวงพ่ออวนได้พาสามเณรไปกราบท่านและขอพกักบัท่าน	 
๕-๖	วัน

	 ในช่วงน้ันเป็นช่วงพอด	ีนายฮ้อยควานช้างได้เดินทางมาจากเขตค�าม่วนเพือ่น�าช้าง 
ไปขายทางเวียงจันทน์	พอเดินทางมาถึงดอนเจ้าปู่	บ้านนาขาม	นั้น	ช้างทั้ง	๑๖	เชือก 
ไม่เดินทางต่อไปเอาเฉยๆ	 ถึงจะไล่ตีอย่างไร	 ช้างก็เอางวงกอดต้นไม้ไว้อย่างน้ัน	 
จนนายฮ้อยช้างหมดปัญญา	จึงเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหาพ่อเฒ่าจ�้า	หมอผีรักษาป่าช้า	 
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พ่อเฒ่าจ�้าแนะน�าให้ตั้งขันดอกไม้ธูปเทียนเพื่อไปขอขมาขอทางผ่าน	 เพราะสงสัยว่า
จะเป็นการกระท�าของผีดอนเจ้าปู่นั้นแน่

	 พวกนายฮ้อยช้างได้กลับไปแต่งขันเพื่อขอขมาโทษต่อผีดอนเจ้าปู่	 เม่ือขอขมา
ช้างก็ไม่ไป	จนหมดหนทาง	ทุกคนก็อ่อนใจ	มีคนหนึ่งพูดด้วยความสงสัยว่า	หรือใน 
ดอนเจ้าปูน้ี่จะมอีะไรท�าให้ช้างกลวั	จึงพากนัเข้าไปในดอนเจ้าปู	่และได้ไปเจอครูบาจารย์ 
เฒ่าปักกลดอยู่พอดี	 ต่างปรึกษากันว่า	 หรือจะเป็นพระธุดงค์องค์น้ีที่ท�าให้ช้างกลัว	
นายฮ้อยจึงพากันเข้าไปกราบครูบาจารย์เฒ่า	ครูบาจารย์เฒ่าได้ถามก่อนว่า	“ไปหยั๋ง
พวกหมู่เจ้ามาหยั๋ง?”

 “โอ้ย ช้างของพวกข้าน้อยขีผ่่านมาฮอดม่องน่ี จ๊ักเป็นหยัง๋ เอางวงกอดต้นไม้ไว้
เหมิด ขูโ่ตเอาโลด สไิล่สติจ่ัีงได๋กะบ่ไป”	(โอ้ยช้างของพวกกระผมข่ีผ่านมาถงึทีน่ี่ไม่รู้ 
เป็นอะไร	เอางวงรัดต้นไม้ไว้หมดทุกตัว	จะไล่จะตีอย่างไรก็ไม่ไป)	นายฮ้อยช้างพูด

 “ฮ่วย บ่แม่นช้างพวกหมู่เจ้ามันหิวหย่าบ่?”	(ไม่ใช่ช้างพวกโยมหิวหญ้าล่ะมั้ง?)	
ครูบาจารย์เฒ่าถาม

 “สิหิวจ่ังได๋ พวกข้าน้อยเลี้ยงมาสุดทางตั้งแต่เช้าเท่าบ่าย” (จะหิวอย่างไร	 
พวกกระผมเลี้ยงมาตลอดทางตั้งแต่เช้าถึงบ่าย)	นายฮ้อยช้างตอบ

	 ครูบาจารย์ทองรัตน์ได้พดูทเีล่นทจีริงจนพวกนายฮ้อยช้างต่างถอนใจ	จะหาวธิอีืน่ 
ก็มองไม่เห็นว่าจะมีวิธีใดจะแก้ได้	ก็ยิ่งปักใจเชื่อว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของพระธุดงค์ 
รูปนี้แน่นอน	พวกนายฮ้อยช้างได้อ้อนวอนอยู่ตั้งนาน

 “โอ้ย ซ่อยพวกข้าน้อยแน่ถ่อนญาคเูอย เจ้าปูก่ะแฮกแล้ว กะหยงับ่ออก” (หลวงพ่อ 
โปรดช่วยพวกกระผมด้วย	ผีปูต่ากบ็นบานศาลกล่าวแล้วกย็งัไม่ไป)	นายฮ้อยช้างพดู

 “บ่แม่นมันเหมื่อย มันใจฮ้ายบ้อ” (ไม่ใช่มันเหนื่อย	มันโกรธหรือ)	ครูบาจารย์ 
ถาม
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 “บ่ มันบ่เหมื่อยบ่ใจฮ้ายอิหยังดอก เลี่ยงกะเลี่ยงมาพอแฮง”	 (ไม่ใช่มันโกรธ	
มันเหนื่อยหรอก	เลี้ยงก็เลี้ยงมาแล้ว)	นายฮ้อยช้างตอบ

 “มันหย่าละหั่น ออกไปเบิ่งนู”	(นั่น	มันปล่อยแล้วนั่น	ไปดูซิ)	ครูบาจารย์บอก

	 เมื่อพวกพ่อค้าช้างออกไปดู	เห็นช้างกินใบไผ่เฉยอยู่	ต่างก็เชื่อแน่ว่าเป็นอิทธิ- 
ปาฏหิาริย์ของครูบาจารย์อย่างแน่นอน	จึงพากนัมากราบขอขมาโทษทีไ่ด้ล่วงเกนิ	และ 
ได้พากันขี่ช้างมุ่งหน้าไปเวียงจันทน์ต่อไป

๙. ดับไฟแค้น

	 พระครูอรัญญกจิโกศล	(พทุธา	พนฺธจิตโฺต)	วดัป่าหนองยาว	อ�าเภอเดชอดุม	จังหวดั 
อบุลราชธานี	ได้ฟังสบืทอดมาจากหลวงพ่อกว่ิา	“มอียูค่ร้ังหน่ึง ครูบาจารย์เฒ่าไปภาวนา 
อยูป่่าแห่งหน่ึง ไม่ทราบแน่ชดัว่าทีใ่ด ด้วยอบุายทีแ่ยบยลของครูบาจารย์เฒ่าจึงกลบัใจ 
คนได้”

	 คอืมพ่ีอค้าขายสิง่ของต่างๆ	เดนิทางไปขายของกับคณะ	เดอืนสองเดอืนจึงจะกลบั 
คร้ังหน่ึง	ได้ปล่อยให้เมยีเฝ้าบ้านพร้อมญาตพิีน้่อง	สามน้ัีน	เม่ือขายของได้หมดแล้ว 
จึงจะได้เดินทางกลับเพื่อน�าเงินทองที่ได้มาฝากเมียฝากลูก	 ผู้เฝ้าบ้านคอยรักษา
ทรัพย์สนิทีส่ามหีามาได้เพือ่บ�ารุงและบริหารการบ้านให้ไปได้ด้วยด	ีคอยสามผู้ีกลบัมา 
จากแดนไกล	แต่ในระหว่างการไปครั้งนี้	ผู้เป็นสามีไม่เอะใจเลยว่าจะเกิดลางร้ายขึ้น 
กบัตวัเอง	เมือ่กลบัถงึบ้าน	แทนทีจ่ะได้รับการต้อนรับจากแม่ศรีภรรยาเหมือนทกุคร้ัง	 
แต่สิ่งที่ได้รับการต้อนรับครั้งนี้คือความแค้น	 เมื่อทราบข่าวว่าเมียรักได้ขนทรัพย์สิน 
ที่หามาได้ตามชายชู้ไป	ด้วยความแค้นที่ถูกเหยียดหยาม	จึงได้รวมพรรคพวกพร้อม
อาวุธครบมือเพือ่ช�าระหน้ีแค้น	ได้รอนแรมไปตามหมู่บ้านและสถานทีต่่างๆ	ทีค่ดิว่าเมีย 
และชายชู้จะไป

	 วนัหน่ึงตอนบ่ายแก่ๆ	เผอญิวนัน้ันครูบาจารย์เฒ่าได้ปักกลด	และเดนิจงกรมอยู ่
ชายป่าทีพ่่อค้าจะผ่าน	กลุม่ชายพ่อค้าตามหาเมยีและชายชูไ้ม่พบ	เม่ือเหน็ครูบาจารย์เฒ่า 
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จึงคดิว่าพระธดุงค์รูปน้ีท่านเดนิธดุงค์ตามทีต่่างๆ	ท่านคงจะเหน็คนเดนิผ่านไปเป็นแน่	
ด้วยที่มีจิตยังมีความเลื่อมใสในพระเจ้าพระสงฆ์อยู่	 จึงซ่อนอาวุธไว้ก่อน	 แล้วปรับ
เคร่ืองแต่งตวัใหม่	จากเสอืร้ายกลายเป็นผู้ใฝ่ธรรม	โดยน�าผ้าขาวม้าพาดบ่า	พร้อมกบั 
ไปกราบครูบาจารย์เฒ่าในขณะทีท่่านก�าลงัเดินจงกรมอยู	่ยงัไม่ทนัทีช่ายเหล่าน้ันได้ถาม	 
ครูบาจารย์เฒ่าท่านก็ทักว่า

 “ลูกเอ๋ย ตามที่พวกลูกจะไปเฮ็ดจั่งซั่น มันเป็นบาปเป็นกรรมได๋ลูกเอ๋ย”

	 ชายเหล่านั้นถึงกับอึ้งหน้าเปลี่ยนสีไปทันที	เมื่อได้ยินค�าพูดครูบาจารย์เฒ่าพูด 
ดกัใจอย่างน้ัน	และครูบาจารย์เฒ่าได้โอกาส	จึงได้พดูต่อไปว่า	“ปืนผาหน้าไม้ทีพ่วกลกู 
เสือ่งไว้ ให้วางมันสา อย่าได้จับมนัอกีเลย พ่อฮูเ้บิด๊ทีพ่วกลกูมาน่ีเพือ่กจิอนัใด ในใจของ 
พวกลกูก�าลงัโหมด้วยไฟฮ้อน การแก้แค้นน้ันมันบ่ได้เป็นการแก้แค้นได๋ลกู แต่มนักลบั 
เป็นการเพิ่มพูนบาปกรรมให้หลายขึ้นซื่อๆ เมียของลูกที่หนีตามชู้ไปนั้น ในอดีตชาติ 
ที่แท้จริงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันกับลูก คันถ่าลูกตามเขามาได้ ก็จะได้นางผีฮ้ายกลับมา  
เขาเฮด็กับลกูท่อน้ี ลกูกย็งัเจ็บจนทนบ่ได้ แล้วสนิ�าเขากลบัมาเฮด็หยงั ปล่อยเขาไปสา  
ลกูเอ๋ย พ่อว่า”	ในขณะทีค่รูบาจารย์เฒ่าได้พดูเตอืนสตอิยูน้ั่น	ฝ่ายพ่อค้าได้น่ังก้มหน้า 
พิจารณาตามค�าพูดครูบาจารย์เฒ่า

	 เมือ่ครูบาจารย์เฒ่าพดูจบ	ชายพ่อค้าน้ันถงึกบัได้ก้มกราบแทบเท้าครูบาจารย์เฒ่า	 
ร้องไห้ออกมาด้วยความตืน้ตนัใจทีเ่กอืบได้สร้างกรรมหนัก	และเสยีใจทีเ่มยีบงัอาจท�า 
ได้ขนาดนี้

	 เมื่อสงบสติอารมณ์ได้	 จึงเอ่ยปากขอบวชติดตามครูบาจารย์เฒ่าในเวลาต่อมา	 
ส่วนเพือ่นทีต่ดิตามไปด้วย	ได้ล�า่ลาสัง่เสยีกนักลบับ้านบอกข่าวแก่ทางบ้าน	ส่วนลกูศษิย์ 
ที่กลับใจ	ได้ขอครูบาจารย์เฒ่าบวช	ท่านได้ไปฝากกับพระอีกส�านักหนึ่ง	แล้วท่านได้
ธดุงค์ต่อไปตามจริตเดมิทีท่่านเคยท�ามา	คอืไม่ชอบให้คนอืน่ตดิตามไปด้วย	เพราะกลวั 
คนอื่นจะล�าบาก	และไม่ชอบติดตามใครไปถ้าไม่จ�าเป็น
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๑๐. อุปสรรคของการภาวนา

	 ครูบาจารย์เฒ่าได้เล่าประสบการณ์การภาวนาของท่านให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อเป็น
อุบายสอนใจในการปฏิบัติต่อไป	เพราะท่านได้ผ่านอุปสรรคแบบนี้มาก่อนแล้ว	เช่น	 
คร้ังหน่ึงในขณะที่ท่านออกธุดงค์อยู่ที่ภูเขาลูกหน่ึง	 ท่านได้ปักกลดและเดินจงกรม
ทั้งวันทั้งคืน	ได้เกิดนิมิตเห็นยักษ์ตนหนึ่ง	รูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมาก	ตัวเท่าภูเขาได้
กระโดดมาขวางทางเดินจงกรมท่าน	ครูบาจารย์เฒ่าซึ่งมีสติพร้อมอยู่	จึงได้ระลึกถึง
ค�าตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า

 “สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมดับ ถ้าไม่ดับ ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งลวง”

	 ด้วยปัญญาอันแยบคายของครูบาจารย์เฒ่า	จึงได้ตะโกนคนเดียวอยู่ในป่าว่า

 “ผีบ้าหน้าหมา มงึตัว๋ก ูยกัษ์ผีบ้าหน้าหมา มงึตัว๋ก”ู	พดูอยูอ่ย่างน้ัน	จนนิมิตได้ 
เลือนหายไป

	 และอีกครั้งหนึ่ง	ครูบาจารย์เฒ่าท่านธุดงค์พักปักกลดที่ภูเขาที่มีต้นไผ่ปกคลุม 
ทัง้ลกู	ไม่ทราบแน่ชดัว่าทีใ่ด	ขณะทีเ่ดนิจงกรมอยูน้ั่น	ได้มีใบไผ่ปลวิร่วงลงมามากมาย	 
หมุนรอบเหนือทางเดินจงกรม	และใบไผ่นั้นก็กลายเป็นปลาหลดหน้าน้อยลอยหมุน
อยูอ่ย่างน้ัน	อากาศกก็ลายเป็นน�า้	ด้วยประสบการณ์ทีไ่ด้เกดิข้ึนหลายคร้ัง	จึงเปรียบ
เสมอืนอาวธุในการฟันฝ่าอปุสรรคน้อยใหญ่ให้ท่านได้อย่างด	ีท่านได้ร้องตะโกนขึน้อยู ่
คนเดียวว่า

 “ใบไผ่ผีบ้าหน้าหมา โคตรพ่อโคตรแม่ มึงตัว๋ก ูใบไผ่กะเป็นใบไผ่ อากาศกะเป็น 
อากาศ มึงอย่ามาตั๋วกู สิ่งได๋เกิด สิ่งนั้นก็ดับ”

	 บริกรรมอยูอ่ย่างน้ันจนนิมติน้ันเลอืนหายไป	ใบไผ่ปลวิเป็นใบไผ่ตามธรรมชาติ	
ไม่เห็นว่าจะหมุนเป็นปลาอะไร	อากาศก็เป็นอากาศเช่นเดิม
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๑๑. ต่อสู้กามราคะ

	 การผ่านพ้นอปุสรรคแต่ละคร้ัง	ต้องใช้ความอดทนอดกลัน้เป็นอย่างมากในการ
ประหตัประหารกับอปุสรรคน้ันๆ	บางคร้ังต้องเอาชวีติเข้าแลก	และน่ีก็เป็นอปุสรรคอกี 
อย่างหนึ่งของครูบาจารย์เฒ่า	ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่า

	 คร้ังหน่ึงขณะเดนิจงกรมอยู	่จิตเกดิฟุง้ซ่าน	กามราคะเข้าครอบง�า	ด้วยความทีก่าร 
ต่อสูอ้ปุสรรคแต่ละอย่างอย่างห้าวหาญและเด็ดขาด	เป็นคุณสมบตัปิระจ�าตวัองค์ท่าน	 
ท่านคว้าขวานเก่าขึ้นสนิมเกรอะได้	 เดินตรงร่ีด้วยความฉุนเฉียวคล้ายจะไปฆ่าใคร 
สักคน	พอไปถึงขอนไม้ผุ	 ได้ใช้ขวานนั้นสับๆ	 ไปเต็มก�าลัง	 พร้อมทั้งร้องทั้งด่าไป	 
เหมือนกับระบายความโกรธว่า	 “โคตรพ่อโคตรแม่มึง มึงสิไปสร้างโลกโลกาทางได๋  
มึงฮูจั้กอยู่บ้อ มนัทกุข์ โคตรพ่อโคตรแม่มงึ” ทัง้สบัทัง้ร้องตะโกน	ท�าอยูอ่ย่างน้ันจนตวั 
ท่านเองหมดแรง	ขอนไม้ก็ไม่ขาด	เพราะขวานก็ขึ้นสนิม	แรงก็หมด	ความก�าหนัดจึง 
จางหายไป

๑๒. ครูบาจารย์เฒ่าหย่าศึก

	 ครูบาจารย์เฒ่ามกัจะสอนลกูศษิย์เสมอว่า	การพดูคยุถ้ามากเกนิไป	จะไม่เอือ้ใน 
การปฏิบตั	ิยิง่การพูดโดยหยิบเอาธรรมะมาพดูคยุกนั	ยิง่จะเกดิอนัตรายถ้าผู้พดูคยุน้ัน 
ไม่มีความลกึซึง้ในข้อธรรมน้ันพอ	ดังค�าโบราณท่านว่า “สบิสข่ิา ซาวสข่ิา ให้เอาไม้ขยงุ  
เอาไม้ยางต ีอย่าได้เอาคมัภีร์ตต่ีางแทนค้อน”	(สบิ,	ยีส่บิ	จะตจีะฆ่ากนัให้เอาไม้พะยงู	 
ไม้ยางตี	อย่าได้เอาต�าราตีแทนค้อน	คืออย่าอ้างต�ารามาพูดเพื่อแข่งดีแข่งชนะกัน)

	 ในช่วงหน่ึงที่ท่านได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงปู่มั่น	 บังเอิญว่าในช่วงน้ันมีพระ 
ได้น่ังจับกลุ่มคุยกันตามประสาพระยังใหม่ในพระธรรมวินัย	 เมื่อพูดไปถึงเร่ือง 
พระธรรมวินัยเข้า	 ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน	 เร่ิมเสียงดังมากขึ้นเร่ือยๆ	 และได้มี 
พระรูปหน่ึงได้ไปหยิบหนังสือนวโกวาทมาให้ดูเป็นหลักฐาน	 เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็น 
ฝ่ายชนะเพราะมีหลักฐานประกอบ	 แม้กระน้ันเร่ืองก็ยังไม่ยุติ	 มีท่าทีจะบานปลาย	 
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จากการพูดเป็นการคุย	จากการคุยเป็นการโต้แย้ง	จากการโต้แย้งกลายเป็นโต้เถียง	
เร่ืองท�าท่าจะวางมวยกนั	พอดคีรูบาจารย์เฒ่าไม่รู้มาจากไหน	เดนิตรงร่ีเข้ามาพร้อมกบั 
คว้าหนังสือท�าท่าเหมือนเช็ดตูดแล้วโยนทิ้งต่อหน้าพระทั้งสอง	 และพร้อมกับพูดว่า  
“ฮูข้ีก้หูน่ี”	(ตดูข้าน่ี)	แล้วพดูเป็นนัยปลอบว่า “อย่าเฮด็คอืครูบาจารย์ได๋มนับาป”	(อย่าท�า 
เหมือนกับอาจารย์นะ	มันบาป)	ท�าให้พระทั้งสองนั้น	เปลี่ยนจากจะวางมวย	มายืนดู 
ครูบาจารย์เฒ่าท่านเอาหนังสือเช็ดตูด	ผลสุดท้ายพระทั้งสองจึงได้สงบศึกลง

๑๓. หอมผู้บ่าว

 หลวงปูก่นิรี	จนฺทโิย	วดักณัตะศลิาวาส	ต.ฝ่ังแดง	อ.ธาตพุนม	จ.นครพนม	เล่าว่า 
คราวใดที่ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ไปกราบฟังธรรมหลวงปู่มั่นท่ามกลางหมู่สงฆ์	 
หลวงปู่มั่นชอบเอ่ยชื่อและยกตัวอย่างท่านให้พระเณรฟังบ่อย	 และมีบางคร้ังท่าน 
ต้องได้รับค�าสั่งให้ตรวจดูพฤติกรรมของพระเณรที่อยู่นอกลู่นอกทางพระธรรมวินัย 
จึงเป็นเหตุให้เป็นที่จงเกลียดจงชังแก่พระเณรไม่น้อย	 บ่อยคร้ังในท่ามกลางสงฆ์ที่ 
หลวงปู่มั่นได้มอบหมายงานต่างๆ	 ให้ครูบาจารย์เฒ่า	 เพราะครูบาจารย์เฒ่าเองเป็น 
คนที่ไม่เกรงกลัวใคร	ไม่ว่าจะร้ายประการใด	ตรงไปตรงมาตามพระธรรมวินัยอย่าง
สม�่าเสมอ	

	 คร้ังหน่ึงหลวงปูม่ัน่เหลยีวมองมาทางครูบาจารย์ทองรัตน์	พร้อมกบัเรียกช่ือท่าน
ว่า “ทองรตัน์”, “โดยขะน้อย” (ขอรบักระผม)	ครบูาจารย์ประนมมอืรบั “เดีย๋วนีพ้ระ 
เณรเฮาบ่คือเก่าแล้วละ เคร่ืองใช้ไม้สอย สบู ่ผงซกัฟอก อหียัง๋มันหอม เกนิวสิยัสมณะ 
ที่จะใช้ บ่ฮู้จะแก้แนวได๋แล้ว”	(เดี๋ยวนี้พระเณรเราไม่เหมือนเดิม	เครื่องใช้ต่างๆ	เช่น	
สบู่	ผงซักฟอก	มันหอม	ผิดวิสัยที่สมณะจะใช้	ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้ว)

	 ต่อมาวันหนึ่ง	ครูบาจารย์ทองรัตน์นั่งอยู่ภายในวัด	มีกลุ่มพระภิกษุ	๒-๓	รูป	 
เดินผ่านท่าน	 กลิ่นสบู่หอมจนติดจมูกเหมือนกับที่หลวงปู่มั่นพูดจริงๆ	 ครูบาจารย ์
ทองรัตน์ร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า “โอ้ย หอมผู้บ่าวโว้ยๆๆ”	(โอ้ย	หอมหนุ่มจัง 
โว้ยๆๆ)	ท�าให้พระกลุ่มนั้นแหยงกลัวท่านมาก	ไม่กล้าสู้หน้าอีกเลย
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	 พระครูกมลภาวนากร	วดัภหูล่น	อ.โขงเจียม	จ.อบุลราชธานี	ได้ฟังสบืทอดจาก 
หลวงพ่อกิ	 เล่าว่า	 ในเรื่องใช้สบู่ ผงซักฟอก ครูบาจารย์ทองรัตน์ท่านเข้มงวดมาก 
โดยเฉพาะสบู ่ส่วนมากท่านจะไม่ใช้ ถ้าใช้ ท่านจะให้ตดัแบ่งคร่ึงก่อน สบูน้ั่นต้องไม่มี
กลิ่นหอม เพราะท่านถือว่าสบู่ที่ยังเป็นก้อนสมบูรณ์ท�าให้จิตใจฟูด้วยกิเลสพอใจขึ้น 
มาได้

๑๔. ผงเข้าตา

	 ตามพระธรรมวนัิยก�าหนดไว้ว่า	สิง่ทีอ่นุโลมไม่ต้องประเคน	คอื	น�า้สะอาดบริสทุธิ์	 
ไม้เจีย	(แปรงสฟัีนท�าด้วยไม้ข่อย,	ไม้คนทา,	ไม้ดคีน	หรือไม้อืน่ๆ	ส่วนมากมรีสขม)	 
ที่มีขนาดยาวไม่ต�่ากว่า	๕	นิ้ว	และไม้ยาวไม่เกิน	๘	นิ้ว

	 ครั้งหนึ่ง	หลวงปู่ทองดีซึ่งเป็นสหธรรมิกของครูบาจารย์ทองรัตน์	ซึ่งปกติท่าน 
จะกระท�าการต่างๆ	ด้วยความรอบคอบเสมอ	แต่วนัน้ีไม่ทราบด้วยเหตใุดจึงได้พลาด	 
คือเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จ	 พระเณรได้อุปัฏฐากตามสมณกิจ	 โดยถวายน�้าบ้วนปาก 
และไม้เจีย	บังเอิญว่าไม้เจียสั้นไป	ขณะแปรงฟันอยู่นั้น	ไม้เจียหลุดมือร่วงลงไปติด 
ทีล่�าคอ	ท�าอย่างไรกไ็ม่ออกต้องทรมานอยู่นานกไ็ม่ออก	จนครูบาจารย์ทองรัตน์ได้มา 
เจอเข้า	เหน็อาการกท็ราบว่ามอีะไรตดิคอหลวงปูท่องดี	ครูบาจารย์ทองรัตน์เลยให้สติ
ไปว่า	“โอ้ย! ญาถ่านด ีเหลอืแต่ปฏิบตัมิาได้ตัง้หลวงตัง้หลาย ละลายเหลก็ ละลายขางได้  
เป็นหยงับ่เอามาใซ่”	หลวงปูท่องดจึีงได้สต	ิได้น่ังก�าหนดสตชิัว่ขณะ	ไม้เจียน้ันกห็ลดุไป 
โดยไม่น่าเชื่อ

๑๕. มรรคผลไม่ ได้อยู่ที่นิกาย

	 จากหนังสอื	สจิุณโณนุสรณ์	ของหลวงปูแ่หวน	สจิุณโฺณ	วดัดอยแม่ป๋ัง	จ.เชยีงใหม่	 
เล่าเร่ืองญตัตกิรรมว่า	เดมิหลวงปูแ่หวนออกปฏบิตัใิหม่ๆ	เกดิความสงสยัไม่สบายใจ 
ในเร่ืองนิกายทัง้สอง	ซึง่ในช่วงทีห่ลวงปูแ่หวนไปอบรมปฏิบตัธิรรมกบัหลวงปูม่ัน่น้ัน	มี
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พระสงฆ์มหานิกายหลายรูปด้วยกนัทีย่งัไม่ญตัต	ิเมือ่เกดิอาการเคลอืบแคลงสงสยัอยู่	 
พลอยเป็นเหตุให้การปฏิบัติติดขัดไปด้วย

	 วนัหน่ึงจึงเข้าไปกราบขอญตัตกัิบหลวงปูม่ัน่หลายรูปด้วยกนั	ผลปรากฏว่าบางรูป 
ท่านไม่อนุญาต	บางรูปท่านอนุญาต	ส่วนหลวงปูแ่หวนท่านได้อนุญาต	เฉพาะรูปทีท่่าน 
ไม่อนุญาต	ท่านให้เหตุผลว่า

 “ถ้าพากันมาญตัตเิป็นพระธรรมยุตกินิกายหมดเสยีแล้ว ฝ่ายมหานิกายจะไม่มี
ใครแนะน�าการปฏิบตั ิผลมรรคไม่ได้ขึน้อยู่กบันิกายหรอก แต่มรรคผลข้ึนอยูก่บัการ
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะน�าสั่งสอนไว้แล้ว 
ละในสิง่ทีค่วรละ เว้นในสิง่ทีค่วรเว้น เจริญในสิง่ทีค่วรเจริญ น่ันแหละทางด�าเนินไป 
สู่มรรคผลนิพพาน”	บรรดาศิษย์ฝ่ายมหานิกายที่ท่านได้อนุญาตให้ญัตติ	ตอนนั้นมี
หลายรูป	และที่ท่านไม่อนุญาต	มีท่านพระอาจารย์ทองรัตน์	เป็นต้น	

๑๖. นิกายเดียวกัน

	 หลวงพ่อก	ิธมมฺตุตฺโม	เล่าว่า	เร่ืองเกีย่วกบันิกายทัง้สอง	คร้ังหน่ึงครูบาจารย์เฒ่า 
ท่านไปกราบหลวงปู่มั่น	 ได้มีพระเณรน่ังพูดสนทนาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเร่ืองนิกาย 
ทัง้สอง	และได้พดูดูถูกพระนิกายอืน่ว่าไม่เหมอืนกบัพวกตนเอง	และได้พดูลามปามไป
ถงึครูบาจารย์ทองรัตน์ว่า	พระหลวงตารูปน้ีเป็นพระมหานิกาย ไม่ได้ญตัตเิป็นธรรมยุตกิ- 
นิกายเหมอืนกบัพวกพระเณรเขา พอดคีรูบาจารย์ท่านได้ยนิ	ท่านได้เดินเข้าไปหาแล้ว
หันหลังถกสบงขึ้นจนเห็นก้น	พร้อมกับกล่าวว่า

 “มายัดเข้าฮูข้ีก้น่ีู”	(มายดัเข้ารูตดูข้าน่ี)	ท�าให้พระเณรกลุม่น้ันแตกกลุม่ไปคนละ
ทิศละทาง	เพราะเจอของจริงเข้าอย่างจัง

	 เรือ่งระหว่างธรรมยตุกบัมหานิกาย	เป็นเร่ืองทีย่กขึน้มาพดูหลงัพทุธปรินิพพาน
นานแล้ว	ท�าให้ผู้คนไม่เข้าใจในเร่ืองน้ีดพีอต้องไขว้เขวไปด้วย	จนเกดิเร่ืองราวกนัมา 
นับไม่ถ้วน	ในสมัยครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ก็มีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย
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	 เมื่อคราวที่ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้ศึกษาข้อวัตรกับหลวงปู่เสาร์	หลวงปู่มั่น
เป็นเวลาพอสมควร	จนครูบาจารย์เฒ่าท่านได้ลิม้รสอมฤตธรรมแล้ว	จึงเกดิเร่ืองน้ีข้ึน	 
เพราะตอนแรกท่านได้ไปกราบขออุบายธรรมจากหลวงปู่ใหญ่ทั้งสองเป็นเวลาสั้นๆ	
ไม่ถึงกับท�าสังฆกรรมร่วมกัน

	 แต่มอียู่วนัหน่ึง	ท่านได้ไปกราบหลวงปูม่ั่นใกล้วนัอโุบสถ	พระเณรในวดัเกดิการ
วพิากษ์วิจารณ์กนัมากเกีย่วกบัเร่ืองน้ี	บางรูปกว่็า	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ไม่ได้ญตัติ	 
ไม่น่าให้ร่วมสงัฆกรรมด้วย	บางรูปกว่็า	ในเมือ่มข้ีอวตัรปฏิบตัเิหมือนกนั	แถมยงัเป็น 
ลกูศิษย์พ่อแม่ครูบาจารย์เดยีวกนั	ควรทีจ่ะให้ร่วมสงัฆกรรมด้วย	ก่อนถงึวนัอโุบสถ	
หลวงปูม่ัน่ไม่รู้ไปได้ยนิมาจากใครว่าพระเณรก�าลงักงัวลในเร่ืองน้ีมาก	กลวัว่าเม่ือร่วม 
สังฆกรรมแล้ว	จะไม่เกิดผลดีต่อคณะสงฆ์ศิษย์ทั้งสองฝ่าย	เพราะเหตุเคลือบแคลง
สงสยัในสงัฆกรรมน้ัน	หลวงปูม่ัน่ได้หาอบุายเพือ่ให้พระเณรล่วงสงสยั	หลวงปูม่ัน่จึง
ถามครูบาจารย์เฒ่าในท่ามกลางสงฆ์ทีร่วมกจิวตัรประจ�าวนัด้วยกนัว่า	“ท่านทองรัตน์ 
สงสัยในสังฆกรรมอยู่บ้อ”

	 ครูบาจารย์เฒ่ากราบเรียนพร้อมกบัพนมมือ “โดยข้าน้อย ข้าน้อยบ่สงสยัหรอก
ข้าน้อย”	(ครับกระผม	กระผมไม่สงสัยหรอกขอรับ)

	 หลวงปูม่ัน่พดู	“เออ บ่สงสยักะดแีล้ว ให้มาลงอโุปน�ากนัเด้อ”	(เออ	ไม่สงสยักด็	ี
ให้มาลงอุโบสถร่วมกนันะ)	ด้วยครูบาจารย์เฒ่ากไ็ม่อยากให้ครูบาจารย์ต้องล�าบากใจ	 
จึงพดูไปว่า “โดยข้าน้อยบ่เป็นหยงัดอก ข้าน้อย ข้าน้อยขอโอกาสไปลงทางหน้าพูน้ดอก 
ข้าน้อย” ครูบาจารย์ตอบพร้อมกับพนมมือรับ

	 และต่อๆ	มา	เมื่อมีพระมหานิกายที่ไปกราบขอศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมกับ 
หลวงปูเ่สาร์	หลวงปูม่ัน่	ทีย่งัไม่ญตัต	ิหรือไม่ประสงค์จะญตัต	ิท่านกบ็อกให้ไปศึกษา 
กับครูบาจารย์ทองรัตน์ตลอด	 และได้มีพระสงฆ์ที่ไปขอศึกษาประพฤติปฏิบัติกับ
หลวงปู่เสาร์	หลวงปู่มั่น	ที่ไม่ได้ญัตติ	บางรูปถึงแม้จะไปขอญัตติ	ท่านก็ไม่ญัตติให้	 
โดยท่านให้เหตผุลว่า	“ถ้าพากันมาญตัตหิมด จะท�าให้พระสงฆ์เกดิการแตกแยกเป็นก๊ก 
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เป็นเหล่ามากกว่าทีเ่ป็นอยู”่ ซึง่หลวงปูเ่สาร์	หลวงปูม่ัน่	ท่านพยายามเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ 
คืนนิกายทั้งสองนั้นให้เป็นอันเดียวกัน

	 ครูบาจารย์ทีไ่ม่ญตัตเิป็นธรรมยตุกินิกายทีเ่ป็นสหธรรมกิ	และเป็นลกูศษิย์ครูบาจารย์ 
เฒ่าทองรัตน์	กนฺตสโีล	แม่ทพัธรรมนายกองใหญ่ฝ่ายมหานิกาย	สายบรูพาจารย์เสาร์	 
กนฺตสีโล	หลวงปู่มั่น	ภูริทตฺโต	อาทิ

	 ๑.	 หลวงพ่อทา	วัดถ�้าซับมืด	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา

	 ๒.	 พระครูญาณโสภิต	(หลวงปู่มี	�าณมุนี)	วัดป่าสูงเนิน	จ.นครราชสีมา

	 ๓.	 หลวงปู่สีเทา	บ้านแวง	จ.ยโสธร

	 ๔.	 หลวงปู่พรม	บ้านโคกก่อง	จ.ยโสธร

	 ๕.	 หลวงพ่อบญุมาก	€ติป�โฺ�	วดัภูมะโรง	(วดัสาลวนั)	จ�าปาศักดิ	์ประเทศลาว

	 ๖.	 หลวงปู่กินรี	จนฺทิโย	วัดกัณตะศิลาวาส	อ.ธาตุพนม	จ.นครพนม

	 ๗.	 พระครูภาวนานุศาสตร์	(หลวงพ่อสาย	จารุวณโฺณ)	วดัหนองยาว	อ.เดชอดุม	 
จ.อุบลราชธานี

	 ๘.	 พระโพธิญาณเถร	(หลวงพ่อชา	สุภทฺโท)	วัดหนองป่าพง	อ.วารินช�าราบ	
จ.อุบลราชธานี

	 ๙.	 หลวงพ่อก	ิธมฺมุตตฺโม	วดัสนามชยั	อ.พบิลูมงัสาหาร	จ.อบุลราชธานี	(ภายหลงั 
จึงญัตติ)

	 ๑๐.	หลวงพ่อพรม	วัดน�้าเขียว	อ.สุวรรณภูมิ	จ.ร้อยเอ็ด

	 ๑๑.	หลวงพ่อปุ่น	ฉนทฺโก	วัดป่าฉันทาราม	บ้านค�าแดง	จ.ยโสธร

	 ๑๒.	หลวงพ่อพร	สจฺจวโร	วัดบ้านแก่งยาง	อ.บุณฑริก	จ.อุบลราชธานี

	 ๑๓.	หลวงพ่อกองแก้ว	ธนป�โฺ�	วดัป่าเทพบรุมย์	บ้านแก่งยาง	อ.พบิลูมงัสาหาร	
จ.อุบลราชธานี

	 ๑๔.	หลวงพ่ออวน	ปคุโณ	วดัจันทยิาวาส	บ้านนามะเขอื	อ.ปลาปาก	จ.นครพนม	
เป็นต้น
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๑๗. อุบายเพื่อให้ได้ฟังเทศน์

	 หลวงพ่ออวนเล่าว่า	ครูบาจารย์ทองรัตน์หามีแต่ได้รับหน้าทีใ่ห้ควบคมุดแูลพระ 
เณรทีป่ฏบิตัร่ิวมกันในส�านักหลวงปูเ่สาร์	หลวงปูม่ัน่	ในช่วงทีไ่ด้มีโอกาสอยู่ร่วมปฏบิตั ิ
กับพ่อแม่ครูบาจารย์ทั้งสองอย่างเดียวก็หาไม่	แต่การท�าทุกอย่างก็เพื่อควบคุม	หรือ 
เตือนสติพระเณรผู้ก�าลังพลั้งเผลอต่อพระธรรมวินัย	 ซึ่งผลที่จะตามมาคือความ 
เศร้าหมองของพระเณรเอง	มอียูบ่่อยคร้ังทีพ่ระเณรทีเ่ข้าศึกษาปฏบิตัธิรรมกบัพ่อแม่ 
ครูบาจารย์ทั้งสอง	 แต่ละองค์แต่ละท่านต่างมีความประสงค์ที่จะได้รับรสพระธรรม	 
เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตั	ิแต่องค์ท่านกท็รมานพระเณรเหล่าน้ันโดยไม่อบรม	ไม่เทศนา	 
จนพระเณรทนไม่ไหว	จึงไปกราบเรียนครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์

	 คร้ังหน่ึง	หลวงพ่อชาได้ไปเล่าความประสงค์ให้ครูบาจารย์เฒ่าฟังว่า	ท�าอย่างไร
จึงจะได้ฟังธรรมจากหลวงปูม่ั่นสกัท	ีครูบาจารย์ทองรัตน์จึงบอกว่า “อยากฟังอหีลบ้ีอ”  
(อยากฟังจริงๆ	หรือ)	เมื่อเห็นครูบาจารย์เฒ่าพูดอย่างนั้น	พระเณรมองเห็นช่องทาง 
ที่จะได้ฟังเทศน์แล้ว	พนมมือพูดเสริมเข้าไปอีกว่า “พวกขะน้อยมาปฏิบัติกับพ่อแม่
ครูบาอาจารย์ตั้งดนตั้งนาน แต่บ่เห็นครูบาจารย์เพิ่นเทศน์”	 (พวกกระผมปฏิบัติกับ
หลวงปู่มั่นตั้งนานนมแล้ว	ยังไม่ได้ฟังองค์ท่านเทศน์ขอรับกระผม)

 “บ่ยากตัว๋ เด๋ียวม่ือแลงกะได้ฟังเทศน์เพิน่” (ไม่ยาก	เด๋ียวตอนเยน็กไ็ด้ฟังท่าน
เทศน์)	ครูบาจารย์ทองรัตน์รับปาก	หลงัจากน้ันเมือ่ถงึเวลาออกรับบณิฑบาต	และบงัเอญิ 
วนัน้ีมญีาตโิยมเอาแตงกวาใส่บาตร	เมือ่ได้โอกาส	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ซึง่เดนิตาม 
หลงัหลวงปูม่ัน่	ก็ได้เดินล้วงเอาแตงกวาในบาตรน้ันออกมากดัเค้ียวกนิเฉย	เมือ่หลวงปูม่ัน่ 
หนักลบัมาด	ูกปิ็ดปากไว้	เม่ือท่านหนักลบัก็เคีย้วต่อ	ผลปรากฏว่าตอนเยน็ได้เร่ือง	เพราะ 
หลวงปู่มั่นท่านได้เทศน์ให้พระเณรฟังสมความปรารถนา

	 มีอีกคราวหนึ่งที่เล่าสืบทอดกันมาว่า	ก็มีเหตุพระเณรอยากฟังเทศน์เหมือนกัน	 
แต่คนละกลุ่มคนละเวลากัน	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ท่านก็ได้เอื้อเฟื้อต่อพระเณรที่
ต้องการฟังเทศน์หลวงปู่มั่น	 คือตอนกลางวัน	 ครูบาจารย์เฒ่าได้ไปต่อยมวยชกลม	
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ใตถ้นุกฏุหิลวงปูม่ัน่	จนแน่ใจวา่หลวงปูม่ัน่ทา่นได้ยนิว่ามพีระเณรไปตอ่ยมวยใต้ถนุ
กฏุท่ิาน	ตกตอนเยน็มากไ็ด้ผลตามคาดหมาย	เม่ือหลวงปูม่ัน่ท่านเทศน์ให้พระเณรฟัง 
อย่างเตม็อิม่	ท�าให้พระเณรเหน็ความส�าคญัยกย่องครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ว่ามีความ
กล้าหาญเป็นเลศิ	เพราะไม่มใีครกล้าท�าในสิง่ดงักล่าว	และยิง่พ่อแม่ครูบาจารย์ด้วยแล้ว	 
พระเณรต่างไม่กล้าใหญ่	เพราะมีความเคารพย�าเกรงต่อครูบาจารย์มาก

๑๘. “เฮ้ย บ่างใหญ่มาแล้วโว้ย”

	 เร่ืองของการปฏบิตักิรรมฐานน้ี	ทกุคนมโีอกาสสมัผัสผลจากการปฏบิตักินัทกุคน	 
แต่ละคนจะต้องมีลักษณะแตกต่างกันออกไป	 บางคนถ้าสติไม่เท่าทันกับอุปสรรคที ่
เกิดขึ้น	 จะต้องยอมแพ้อุปสรรคน้ันได้	 หรือบางคนอาจจะไปคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้ัน	
เหน็ว่าเป็นสิง่ทีถ่กูต้อง	แต่ละอย่างจะเป็นสิง่ขวางกัน้หรือเป็นสิง่ทีฉุ่ดร้ังให้การเดนิทาง 
เน่ินช้าลง	บางท่านถ้ารู้วธิแีก้	กส็ามารถเดนิทางต่อไปได้ถงึทีห่มายเร็ว	บางท่านต้องใช้ 
เวลานานหลายปีกมี็	ฉะน้ัน	จึงจ�าเป็นทีนั่กปฏิบตัใิหม่ๆ	ต้องมีครูบาจารย์เป็นผู้ชีท้างให้	 
นี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่หลวงปู่กินรีเล่าให้ฟังว่า

	 ในคืนวันหนึ่ง	มีพระชรารูปหนึ่งได้นั่งสมาธิภาวนาอยู่จนจิตใจสงบ	ปรากฏว่า 
ตวัท่านเป็นบ่างใหญ่	(กระรอกบนิ)	บนิไปมาในสวนมะพร้าวแห่งหน่ึง	เกดิปีตใินใจว่า 
การปฏบิตัขิองตนเองได้คืบหน้าไปมาก	จนสว่างไปบณิฑบาต	อาการน้ันกย็งัเป็นอยูจ่น
ไม่อยากพูดกับใคร	พอบิณฑบาตมาถึงวัด	ด้วยอาการปีติอยู่นั่นเอง	ครูบาจารย์เฒ่า 
ได้ร้องตะโกนใส่ด้วยเสยีงอนัดงัว่า “เฮ้ยๆ บ่างใหญ่มาแล้วโว้ยๆๆ”	พระชรารูปน้ันจึงได้ 
สติกลับมา	จึงรู้ว่าตัวเองถูกนิมิตหลอกเอา

	 มอีกีคร้ังหน่ึง	หลวงพ่อก	ิธมฺมตุตฺโม	เล่าให้ฟังว่า	ครูบาจารย์เฒ่าได้มาพ�านักกบั 
หลวงปูเ่สาร์	และพระเณรจ�านวนหน่ึง	พระเณรทกุรูปต่างตัง้หน้าตัง้ตาปฏบิตัทิ�าความ 
เพยีร	ไม่มใีครจะพดูกับใคร	จนในวนัหน่ึงมพีระรูปหน่ึงปฏบิตัจินคดิว่าตนเองเหาะได้	 
ในขณะทีเ่อะอะโวยวายอยูน้ั่น	หลวงปูเ่สาร์ได้บอกครูบาจารย์เฒ่าว่า	“เอาแมะ ทองรัตน์ 
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เอาแมะ”	ครูบาจารย์เฒ่าได้ลุกขึ้นเอาก�าปั้นทุบใส่หูพระองค์นั้นเต็มแรง	พระองค์นั้น
เซถลาไปเต็มแรงก�าปั้นล้มลงกับพื้น	จึงค่อยสร่างได้สติกลับมา

๑๙. ช่วยคนตายให้ฟื้น

	 ความพลดัพรากจากสิง่อนัเป็นทีรั่กทีช่อบใจ	ย่อมน�ามาซึง่ความเศร้าโศกเสยีใจ
เป็นธรรมดา	ลกูศิษย์รูปหน่ึงของครบูาจารย์เฒ่าเล่าว่า	ท่านได้มโีอกาสออกธดุงค์ร่วม
กับครูบาจารย์เฒ่าพร้อมกับเณรจ�านวนหน่ึง	 ในขณะที่ได้ธุดงค์ผ่านทุ่งนาแห่งหน่ึง	 
ทีก่ระท่อมได้มคีนร่วมกนัจัดงานบางอย่าง	และในขณะทีก่�าลงัเดนิผ่านกระท่อมงานน้ัน	 
ได้มีหญิงวัยกลางคนคนหน่ึงร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายปร่ิมใจจะขาด	 วิ่งตรงมาที่กลุ่ม 
พระกรรมฐานน้ัน	ได้กราบนิมนต์ให้ไปทีก่ระท่อมงาน	และได้อ้อนวอนครูบาจารย์เฒ่า 
พร้อมกับน�้าตา	ให้ช่วยลูกเขาที่เพิ่งตายไปไม่นานให้กลับฟื้นมีชีวิตใหม่ด้วย

	 ครูบาจารย์เฒ่าได้พูดด้วยเสียงอันดังเหมือนกับโกรธกันมาก่อนว่า	“ให้มันตาย 
เหมดิโคตร เหมดิแนว เหมดิพ่อเหมดิแม่มนัพูน่”	(ให้มนัตายให้หมดทัง้ตระกลูมนัเลย)	 
หญงิคนน้ันได้หยดุร้องไห้	และมองตาขวางใส่ครูบาจารย์เฒ่า	เหมอืนกบัโกรธครูบาจารย์ 
เฒ่ามาเป็นร้อยปี	และครูบาจารย์เฒ่าท่านได้โอกาส	จึงเทศน์พรรณนาถงึความทกุข์ต่างๆ	 
เพือ่ให้หญงิคนน้ันคลายความโศกเศร้า	จนในทีส่ดุหญงิคนน้ันได้คลายสะอกึสะอืน้	แต่ 
น่ังฟังเทศน์ด้วยอาการสงบ	มองดสูหีน้าเหมอืนกบัคนไม่เคยร้องไห้มาก่อน	ครูบาจารย์เฒ่า 
จึงพาพระเณรเดินทางต่อไป

๒๐. ควายป่ายังขยาด

	 ครูบาจารย์เฒ่าได้มีโอกาสธุดงค์กับท่านเจ้าคุณอุบาลี	 (จันทร์	สิริจนฺโท)	และ
หลวงปู่มั่น	 จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ถึงแม้ว่าจะเป็น
ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็จริง	แต่โอกาสที่ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์จะได้ออกธุดงค์กับ
หลวงปู่มั่นมีไม่บ่อยครั้งนัก	 อาจจะเป็นเพราะหลวงปู่มั่นไม่ชอบให้ศิษย์ติดตามหรือ 
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อย่างไรไม่อาจจะทราบได้	และในคร้ังน้ีได้มีโอกาสพเิศษทีไ่ด้ร่วมธดุงค์กบัครูบาจารย์	 
พร้อมทั้งได้ร่วมต้อนรับเจ้าคุณอุบาลีด้วย

	 ในระหว่างทางที่เดินจากตัวเมืองไปที่บ้านสามผง	ต้องผ่านป่าทึบและผ่านโป่งที่ 
สัตว์ป่านานาชนิดต่างก็ลงมากินโป่งในตอนบ่ายแก่ๆ	 ในระหว่างทางน้ันเองได้เกิด
เหตกุารณ์ไม่คาดคิด	คือเส้นทางทีก่�าลงัจะเดนิผ่านน้ัน	ได้มฝูีงควายป่าก�าลงักนิโป่งอยู	่ 
แล้วมีควายป่าตวัเขือ่งก�าลงัยนืจังก้าขวางทางอยู	่ท�าท่าไม่เป็นมิตรกบัใคร	ด้วยความที่ 
ทกุคนต่างตกใจท�าอะไรไม่ถกูน้ัน	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้ขอโอกาสรีบเดนิน�าหน้า	
ครูบาจารย์เฒ่าตรงรี่ไปที่ควายป่าตัวนั้น	พร้อมกับยกขาที่แข็งแกร่งและว่องไวถีบเข้า
ทีช่ายโครงควายป่าตวัน้ันเสยีงดงัตบึ	ควายป่าน้ันได้ตกใจ	วิง่น�าหน้าควายป่าตวัอืน่ๆ	
แตกหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางอย่างไม่คิดชีวิต

	 หลวงพ่อเดช	 เป็นหลานครูบาจารย์เฒ่า	และเคยอยู่อุปัฏฐากท่านเมื่อคราวอยู่ 
บ้านคุม้	จังหวดัอบุลราชธานี	เล่าว่า	หลวงปูม่ัน่ท่านได้ไปวดัโพธิช์ยั	บ้านสามผง	ได้สร้าง 
ศาลาโรงธรรมเสร็จ	 ได้นิมนต์ครูบาจารย์ไปร่วมอนุโมทนาเป็นจ�านวนมาก	 แต่ก่อน 
สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นดินโป่งทีส่ตัว์ป่าชอบลงมากนิเป็นประจ�า	และมบีงึอยูห่ลายบงึด้วยกนั	 
บางช่วงเป็นป่ารกทึบ

	 ครูบาจารย์เคยมาพกัวเิวกแถวน้ีหลายรูปตามค�าบอกเล่าว่า	ทีเ่รียกสามผง	เพราะ 
วันหน่ึงมีนายพรานออกล่าสัตว์ที่โป่งน้ี	 ได้ยิงกวางตัวหน่ึงจนได้รับบาดเจ็บและวิ่ง 
ไม่ได้ไกลก็ล้มลง	 ทุกคนที่วิ่งตามกวางคิดว่ากวางตัวน้ันคงหมดแรงและสิ้นใจแล้ว	
เลยชะล่าใจ	พอเดนิเข้าไปใกล้	กวางตวัน้ันได้ลกุขึน้และกระโดดไปสามคร้ัง	ท�าให้ฝุ่น 
ฟุง้กระจายไปทัว่	ทกุคนออกหาอย่างไรกไ็ม่พบ	คดิว่ากวางตวัน้ันคงมอีทิธฤิทธิ	์ต่อมา 
ได้มีการสร้างกระต๊อบ	๒-๓	หลัง	ใกล้โป่งนั้นเพื่อพักแรมในคราวไปล่าสัตว์	ต่อมา 
ได้ขยายใหญ่จนเป็นบ้านเป็นเมือง	 จึงเอานิมิตหมายตรงนั้นมาเป็นชื่อบ้าน	 เรียกว่า	
“บ้านสามผง”
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๒๑. วัดถ�้าจ�าปา

	 ยายกง	แสนสุข	บ้านวังไฮ	ต�าบลภูวง	อ�าเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร	เล่าว่า	 
หลวงปูเ่สาร์ท่านได้มาสร้างวดัถ�า้จ�าปา	บ้านคนัแท	ต�าบลภวูง	อ�าเภอหนองสงู	จังหวดั
มกุดาหาร	ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากบ้านวงัไฮมากนัก	หลวงปูท่่านกล็งมาบณิฑบาตทีบ้่านวงัไฮ	
และฉันอยูศ่าลาตนีภ	ูแล้วจึงกลบัขึน้ภ	ูบางปีกมี็หลวงปูม่ัน่มาจ�าพรรษา	แต่ก่อนบ้าน 
วงัไฮยงัไม่มวีดัป่า	บางวนัญาตโิยมกข็ึน้ไปถวายจังหนัทีศ่าลาตนีภ	ูซึง่อยูไ่ม่ไกลจากบ้าน 
วังไฮมากนัก

๒๒. สร้างวัดป่าบ้านวังไฮ

 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้มาสร้างวดัป่าทีบ้่านวงัไฮ	ตอนน้ันยายกงอาย	ุ๑๒-๑๓	ปี	 
ได้มาช่วยผู้ใหญ่ขนดินขดุบ่อน�า้ด้วย	ในพรรษาน้ีมชี	ี๓	คน	คอื	คณุแม่ปิน	คณุแม่จันทรา	 
คณุแม่เขยีว	พระ	๒	รูป	คอืครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	กบัครูบาจารย์เจิม	กบัสามเณรอกี 
หนึ่งรูป

	 ในพรรษาที่	๒	แม่ใหญ่ค�ามาก็ได้จัดองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อถอดถวายพระที่ 
จ�าพรรษา	แต่ก่อนท่านจะไม่มเีจ้าภาพกฐนิ	ทกุคนในบ้านจึงช่วยกนัจัดหาผ้าขาวซึง่เป็น
ผ้าทอเอง	ในพรรษาจะมพีระเกอืบ	๑๐	รูป	ทีจ่�าได้มี	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	ครูบาจารย์ 
เจิม	ครูบาจารย์โคตร	เม่ือทอดถวายผ้ากฐนิท่านแล้ว	ท่านกจ็ะพากนัเยบ็เป็นไตร	และ 
ย้อมเสร็จภายในวันนั้น

	 บ่อยคร้ัง	ครูบาจารย์เฒ่าจะพาพระเณรไปกราบหลวงปูเ่สาร์	ทีว่ดัจ�าปา	หลงัจากน้ัน 
ท่านก็เดินธุดงค์ต่อไป	 ต่อมาวัดวังไฮก็มีพระสงฆ์อื่นมาพัก	 หลวงปู่หล้า	 เขมปตฺโต	 
วดัภจู้อก้อ	จังหวดัมกุดาหาร	เคยพดูไว้ว่า	ท่านเคยมาพกัทีว่ดัน้ีอยูค่ร้ังหน่ึง	เป็นวดัของ 
ครูบาจารย์ทองรัตน์สร้างไว้

	 ปัจจุบนัวัดป่าวงัไฮ	ได้ย้ายจากทีเ่ดมิไปตดิกบัล�าห้วยบกัอี	่ยงัมเีหลอืบ่อน�า้พอให้ 
ทราบว่าที่ดังกล่าวเคยมีพระมาจ�าพรรษา	ซึ่งยายกงมีส่วนร่วมในการขุด
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๒๓. เคารพในสิ่งที่ควรเคารพ

	 พระครูกมลภาวนากร	ได้ฟังสืบทอดมาจากหลวงพ่อกิ	 เล่าว่า	มีอีกคราวหนึ่ง	 
ครูบาจารย์เฒ่าได้มีโอกาสออกเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่นและพระเณรที่ภูเขาแห่งหน่ึง	 
ทกุรูปต้องปีนเขาเพือ่ข้ามไปอกีทีห่น่ึง	พระเณรขอโอกาสทีจ่ะสะพายบาตรบริขารของ
หลวงปูม่ัน่	แต่หลวงปูไ่ม่ให้โอกาส	เมือ่ขึน้เขาทีส่งูชนัมากได้ประมาณคร่ึงทาง	เผอญิ
บาตรของหลวงปู่มั่นได้หลุดออกจากบ่าองค์ท่านและกลิ้งลงตามเขา	 ผ่านพระเณร	 
๒-๓	รูป	ต่างตกใจไม่รู้จะท�าอย่างไร	เพราะทกุรูปเคารพในครูบาจารย์มาก	แม้แต่บริขาร 
ท่านก็ไม่กล้าแตะต้อง	ถ้าไม่จ�าเป็น	ปล่อยให้บาตรหลวงปู่มั่นกลิ้งลงตามความสูงชัน 
ของภูเขา	 พอบาตรกลิ้งถึงช่วงครูบาจารย์เฒ่าๆ	 ได้ใช้เท้าเหยียบสายถลกบาตร 
หลวงปูม่ั่นโดยไม่ร้ังรอ	หลวงปูม่ั่นจึงพดูขึน้ว่า “เออ บ่มีผู้ใด๋คดิส่อยครูบาจารย์หรอก  
ทองรัตน์”	(เออ	ไม่มีใครคิดช่วยอาจารย์หรอกทองรัตน์)

๒๔. ประเพณีที่ฝากไว้

	 วัดป่าเมธาวิเวก	เดิมเป็นสถานที่คั่นกลางระหว่างที่นา	๒	แปลง	มีทิศตะวันตก
ตดิกบัล�าห้วยแคน	ชาวบ้านต่างมคีวามพยายามทีจ่ะเข้าท�าประโยชน์จากสถานทีแ่ห่งน้ี	 
ต่างคนต่างพยายามคร้ังแล้วคร้ังเล่า	แต่กม็อีนัเป็นไปทกุราย	แม้แต่หาหน่อไม้	หาฟืน	 
พอตกเยน็ต้องเจ็บป่วย	หลายคนทีต้่องจบชีวติลงเน่ืองจากการล่วงละเมดิความอาถรรพ์

	 ปี	๒๔๗๓	ครูบาจารย์โสม	ซึง่เป็นหน่ึงในศษิย์หลวงปูม่ัน่	และเป็นสหธรรมกิหลวง
ปู่กินรี	ได้เดินธุดงค์มาแถบนั้นพอดี	ชาวบ้านจึงได้รวมกันไปนิมนต์ท่านให้มาพ�านัก 
ปักกลดดบู้าง	ล�าพงัชาวบ้านแล้วไม่มีใครก้าวย่างเข้าไปในเขตน้ันมานานแล้ว	ท่านกรั็บ 
และมาพ�านักให้ระยะหนึ่งแล้วก็จากไป

	 ในระหว่างน้ันที่หลวงปู่กินรีท่านได้มาเป็นสมภารที่วัดด�ารงเมธยาราม	 บ้าน 
หนองฮี	อันเป็นบ้านเกิดของท่าน	และได้เอาสามเณรยศ	มาภา	ซึ่งเป็นหลานมาบวช
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อยูด้่วย	เพือ่สอนศลีธรรมและหนังสอืไปด้วย	ซึง่แต่ก่อนบ้านหนองฮยีงัไม่มีโรงเรียน	
ชาวบ้านทีไ่ด้รู้หนังสอืต้องอาศยัครูบาอาจารย์ทีไ่ด้มีโอกาสบวช	และออกจากบ้านเพือ่ 
ไปแสวงหาความรู้จากทีอ่ืน่มาแล้วมาถ่ายทอดกนัเป็นทอดๆ	หลงัจากทีห่ลวงปูก่นิรีได้ 
น�าวชิาความรู้มาสอนลกูหลานให้มีความรู้อ่านออกเขยีนได้แล้ว	ในเวลาต่อมาชาวบ้าน 
ทีมี่ลกูชายจึงได้น�ามาฝากเป็นลกูศิษย์วดัเพิม่มากข้ึน	บ้างกบ็วชเป็นพระเณรไปศกึษา
ธรรมวินัยในส�านักต่างๆ	ก็มาก

	 พ่อใหญ่ธรรมรส	แสงผา	อดตีพระธรรมรส	โอภาโส	ซึง่เคยได้ศึกษาพระธรรมวนัิย 
ตลอดทัง้หลกัภาษาไทยกับหลวงปูกิ่นรี	เม่ือศกึษาได้ขัน้หน่ึงแล้ว	หลวงปูไ่ด้ส่งไปเรียน 
ขัน้สงูต่อไปทีส่�านักอืน่	จนพระธรรมรสมคีวามรู้ความสามารถพอจะถ่ายทอดได้	จึงกลบั 
ถิน่ฐานเดมิ	และปรึกษากบัหลวงปูก่นิรีเพือ่ขอให้สร้างอาคารเรียนในวดัเพือ่ลกูศษิย์วดั 
จะได้มีที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นหลักเป็นฐานบ้าง

	 ด้วยหลวงปู่กินรีเป็นคนที่มองเห็นการณ์ไกล	 จึงแนะน�าให้ไปสร้างในสถานที่ 
ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของโรงเรียนหนองฮใีนปัจจุบนั	พระธรรมรสจึงถอืได้ว่าเป็นครูคนแรกของ
โรงเรียน	และได้ถ่ายทอดสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

	 จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกในปัจจุบนั	ทีค่นต่างถิน่เม่ือเข้าไปในวดัจะเหน็ศษิย์วดัมาให้ 
การปฏสินัถารเป็นประจ�า	เพราะในอดตีทีผ่่านมา	เร่ืองความเคารพ	ความผูกพนัระหว่าง 
พระเณรและเด็กได้ถูกปลูกฝังสืบทอดกันมามิได้ขาด

	 ประเพณอีนัดงีามทีช่าวหนองฮีได้ปลกูฝังมาจากอดตีทีย่งัตราตรึงต่อผู้พบเหน็ใน
ปัจจุบนัอกีอย่างคอื	ความสามัคคีพร้อมเพรียง	ถงึแม้บ้านหนองฮจีะเป็นหมูบ้่านใหญ่ 
แยกออกเป็น	๔	หมู่	มีวัด	๓	วัด	โรงเรียน	๒	โรง	แต่ความสามัคคีของชาวบ้านจัก 
แบ่งกันก็หาไม่	เมือ่มีงานคุม้	หรือหมูบ้่านไหน	ทกุหมูบ้่านต่างต้องไปร่วมด้วยช่วยกนั 
หาได้แบ่งแยกไม่	โครงการต่างๆ	ที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหลายโครงการ	บ้านหนองฮี
ต้องถูกบรรจุชื่อเข้าแทบทุกโครงการ
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	 พ่อใหญ่ยศ	มาภา	อดตีสามเณรยศ	เล่าว่า	หลวงปูก่นิรีท่านเป็นคนเอาจริงเอาจัง
กบัการงานมาก	โดยเฉพาะเร่ืองอาบตัเิลก็น้อย	ท่านไม่มองข้าม	เช่น	การประเคนของ	 
ถ้าวนัไหนมแีต่ผู้หญงิมาวดัเพือ่ถวายของ	ท่านจะไม่รับเดด็ขาด	แม้จะทิง้ไว้ทัง้วนัทัง้คืน 
ก็ทิ้งไป	ท�าให้แม่ออกเกรงท่านมาก	วันๆ	อย่าแม้แต่คิดที่จะท�าตัวสนิทสนมกับท่าน	 
แม้แต่ผู้เป็นแม่บงัเกดิเกล้า	หลงัจากท่านรักษาการสมภารได้	๓	ปี	กอ็อกธดุงค์ต่อไป	 
จะกลับมาบ้างก็ชั่วครั้งชั่วคราว	จะจากบ้านแต่ละครั้ง	โยมมารดาไม่เคยได้สั่งเสียทัน 
ทกุท	ีท่านไม่เคยบอกล่วงหน้า	และไม่ต้องการให้ใครตดิตามด้วย	แม้แต่สามเณรยศ	 
ซึง่เป็นหลานแท้ๆ	ก่อนท่านจะออกไปธดุงค์	ท่านได้น�ามาฝากไว้กบัหลวงปูว่เิศษ	ทีว่ดัป่า 
เมธาวิเวก	ซึ่งหลวงปู่วิเศษท่านได้มาอยู่สืบต่อจากหลวงปู่โสม

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๗๗	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้มีโอกาสมาแวะและพักจ�าพรรษาที่ 
วดัป่าเมธาวเิวก	ครูบาจารย์เฒ่าถอืได้ว่าเป็นบรูพาจารย์ส�าคญัของเหล่าอบุาสกอบุาสกิา 
บ้านหนองฮอีกีรูปหน่ึง	เพราะประเพณอีนัดีงามและเด่นหลายอย่างทีท่�าให้บ้านหนองฮี 
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เช่น	 การตักบาตร	 ทุกเช้าชาวบ้านจะพร้อมกันออกท�าบุญ
ตักบาตร	ไม่ว่าหญิงหรือชาย	จะนั่งลงเวลาจบข้าวใส่บาตร	จะหงายมือใส่บาตร	เวลา 
พระเณรเดินผ่าน	 จะถอดรองเท้าถอดหมวกนั่งลงพร้อมกับพนมมือจนกว่าพระเณร 
จะเดินพ้นไป

	 เมื่อมาจ�าพรรษาที่วัดป่าเมธาวิเวก	ในวันพระช่วงกลางพรรษา	ครูบาจารย์เฒ่า 
ทองรัตน์ต้องการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมตลอดคืนข้ึน	 แต่ทางวัดป่าเมธาวิเวกไม่มี
สถานทีพ่อ	เลยไปจัดทีว่ดัในบ้าน	คอืวดัด�ารงเมธยาราม	มกีารเทศน์ตลอดคนื	ญาตโิยม 
พากันไปฟังเทศน์เป็นจ�านวนมาก	และไม่มีใครลุกก่อนที่จะมีการเทศน์จบตลอดคืน	
เม่ือญาติโยมง่วงนอน	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์จะขึ้นเทศน์เพื่อให้ญาติโยมหายง่วง	
เมื่อหายง่วงแล้ว	องค์อื่นก็ขึ้นเทศน์ต่อ

	 สาเหตทุีค่รูบาจารย์เฒ่าทองรตัน์มาจ�าพรรษาทีว่ดัป่าเมธาวเิวก	เพราะต้องการมา 
เยีย่มญาตโิยมของลกูศษิย์	คอื	หลวงปูกิ่นรี	หลวงปูก่นิรีได้ไปกราบและปฏบิตัธิรรมกบั 
ครูบาจารย์เฒ่าบ่อยๆ	
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	 ในช่วงทีค่รูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์จ�าพรรษาน้ัน	หลวงปูก่นิรีได้เดนิธดุงค์ไปทีอ่ืน่แล้ว 
และมีแม่ชีพักอยู่ที่วัดนั้น	๔	คน

	 การเทศน์สอนคณะชขีองครูบาจารย์เฒ่า	แม่ชเีลยีนเล่าว่า	ส่วนมากท่านจะสอนเน้น 
การปฏิบตัภิาวนาให้รู้หน้าทีต่นเอง	“เฮาเป็นช ีให้ฮูจั้กหน้าทีเ่จ้าของ อย่าคึดจะไปฮัน่มาน่ี 
คือผู้ชาย เฮาเป็นหญิง หน้าที่ของเฮาคือเก็บผักหักฟืน อุปัฏฐากอุปถัมภ์พระสงฆ์
องค์เจ้า” 

 ท่านจะไม่ให้โอกาสชตีดิต่อกบัพระสงฆ์	เท่าทีจ่�าได้ในพรรษาทีค่รูบาจารย์เฒ่ามา 
จ�าพรรษา	ทีบ้่านหนองฮ	ีได้มโีอกาสตอบค�าถามท่านประมาณ	๒	ครัง้	และไม่เคยพดูคุย 
กับท่านตลอดกระทั่งพระเณรเลยแม้แต่ครั้งเดียว	 ในเวลาตอนบ่ายทุกวัน	 หลังจาก 
ที่พระเณรฉันเสร็จ	 จะแยกย้ายท�าความเพียร	 เป็นโอกาสที่เหล่าแม่ชีจะได้มีโอกาส
อุปัฏฐากสงฆ์	คอืตกัน�า้ใช้น�า้ฉันให้เตม็ตุม่	แล้วต้องรีบหนีไป	กลวัจะเจอกบัพระเณร	
แม้แต่การประเคนสิง่ของ	หลวงปูก่นิรีได้ฝึกไว้คอื	ถ้ามเีฉพาะแม่ชีหรือผู้หญงิ	ท่านจะ 
ไม่รับสิ่งของนั้น	แม้จะรับด้วยผ้า	ท่านก็ไม่ท�า

	 แม่ชสีวุนัดี	(โยมแม่ของหลวงพ่อกนิรี)	แม่ชคี�า	แม่ชเีลยีน	(หลานของหลวงพ่อกนิรี)	 
ผู้ได้มโีอกาสอปัุฏฐากและตดิตามไปกราบครูบาจารย์เฒ่าทีต่่างๆ	หลายที	่เช่น	บ้านชีทวน	 
บ้านคุ้ม	 การไปมาสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์มาก	ถนนจะมีเฉพาะทางเกวียน	 ในปีที่ 
ครูบาจารย์เฒ่ามาจ�าพรรษา	มีพระเณร	๕-๖	รูป	หลงัจากออกพรรษาแล้ว	ครูบาจารย์เฒ่า 
ได้ออกธุดงค์ต่อไป	และนานๆ	จะมาแวะครั้งหนึ่ง	จะมีแต่ครูบาจารย์ชาเท่านั้นที่แวะ 
มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ	การมาแต่ละครั้ง	ท่านจะต้องน�าของใช้ต่างๆ	ไปให้

	 ชวีติชสีมยัก่อน	ถงึเวลาตอนบ่าย	ต้องตกัน�า้ใช้ตกัน�า้ล้างเท้าถวายครูบาจารย์	การตกัน�า้	 
ก็ตกัตอนทีค่รูบาจารย์ไม่อยู	่และจะไม่ได้พดูคุยกนักบัครูบาจารย์	ถ้าครูบาจารย์ไม่ถาม	 
จะไม่พดูเดด็ขาด	ครูบาจารย์เฒ่าทองรตัน์ท่านเน้นเร่ืองน้ีมาก	บางคร้ังครบูาจารย์ถาม	 
ต้องรีบก้มหน้าพนมมือพูด	โดยไม่มองหน้า
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๒๕. ติดตามหลวงปู่เสาร์กลับมาตุภูมิ

	 พ.ศ.	๒๔๗๘	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์จ�าพรรษาอยูท่ีอ่�าเภอนาแก	นครพนม	ทีว่ดั 
ธาตศุรีคณู	ทีว่ดัน้ีเอง	ครบูาจารย์เฒ่าได้ผู้ทีส่บืทอดพระศาสนาเพิม่	คอื	พระก	ิโสธโร	 
(ต่อมาได้ญัตติเป็นธรรมยุต	 เปลี่ยนฉายาเป็น	 ธมฺมุตฺตโม)	 โดยหลวงพ่อบุญมาก	 
€ิติป�ฺโ�	เป็นผู้น�าไปฝากจากมาตุภูมิ	บ้านหนองผ�า	เมืองจ�าปาศักดิ์	ประเทศลาว

	 ช่วงออกพรรษา	 หลวงปู่เสาร์	 กนฺตสีโล	 ได้ส่งข่าวให้ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ 
น�าลูกศิษย์ไปร่วมกันที่วัดศรีวันชัย	 เพื่อฉลองศาลาที่เพิ่งสร้างเสร็จ	 ซึ่งพระอาจารย์ 
บุญมาและอาจารย์วังเป็นผู้สร้างวัดนี้	โดยหลวงปู่เสาร์ได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วในราว
เดือนธันวาคม	เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการที่หลวงปู่เสาร์มีความประสงค์จะ
กลบัไปเผยแผ่พระพทุธศาสนาทีบ้่านเกดิ	คอืบ้านข่าโคม	จังหวดัอบุลราชธานี	เพราะได้
จากมานาน	และยงัไม่ได้ท�าประโยชน์ให้ถิน่ทีอ่ยูม่าตภุมิูเลย	จึงได้ปรึกษาศิษยานุศษิย์	
และมข้ีอตกลงว่า	หลวงปูเ่สาร์ควรปรึกษากบัท่านเจ้าคุณศาสนดิลก	วดัศรีทอง	(วดัศรี- 
อุบลรัตนาราม	ในปัจจุบัน)	และท่านเจ้าคุณศรีธรรมวงศาจารย์	วัดสุปัฏนารามก่อน	
หลวงปูเ่สาร์จึงให้ลกูศษิย์ตดิต่อโทรเลขเพือ่ปรึกษาท่านเจ้าคณุทัง้สอง	ซึง่ท่านเจ้าคณุ 
ทัง้สองกเ็หน็ดด้ีวย	และในช่วงเดือนสาม	หลวงปูเ่สาร์จึงได้ส่งข่าวให้ลกูศิษย์ทีก่ระจาย 
ในสถานที่ต่างๆ	ให้มารวมกันอีกครั้งหนึ่ง	ที่วัดเกาะแก้วอัมพวัน	ธาตุพนม	เพื่อร่วม 
ประชมุปรึกษาเกีย่วกบัเร่ืองดงักล่าวก่อน	ปกตทิกุปี	กมี็การเรียกประชมุในวนัมาฆบชูา
ที่รอบพระธาตุพนมอยู่แล้ว

๒๖. สามีจิกรรมร่วมกันเป็นประจ�าปี

	 หลวงพ่ออวนเล่าว่า	ในการประชุมกันที่วัดเกาะแก้วในปี	พ.ศ.	๒๔๗๙	เป็นปี 
สดุท้ายทีห่ลวงปูเ่สาร์ท่านออกปฏบิตัศิาสนกจิแถบอสีานตอนเหนือ	หลงัจากการประชุม 
แจกแจงแบ่งสายงานออกเผยแผ่แล้ว	 หลวงปู่เสาร์ได้ลงไปที่บ้านข่าโคมเลย	 ส่วน 
หลวงปู่มั่นจะท�าหน้าที่อยู่เขตอีสานเหนือเลยไปถึงภาคเหนือ	 ในปีน้ีมีครูบาจารย์ทั้ง 
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ลูกศิษย์มหานิกายและธรรมยุตมาร่วมประชุมกันเป็นจ�านวนมาก	หลวงพ่ออวนก็ได้ 
มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีด้วย	 ซึ่งจะนัดประชุมกันทุกปี	 ไม่ก่อนวันมาฆบูชา	 
ก็หลังวันมาฆบูชาเล็กน้อย	 จะมีที่ร่วมประชุมใหญ่ที่วัดเกาะแก้ว	 ซึ่งไม่ห่างจากองค์ 
พระธาตุพนมมากนัก	 หรือที่วัดป่าสุทธาวาส	 จ.สกลนคร	 ซึ่งทั้งสองวัดจะเป็นวัดที่ 
บูรพาจารย์ทั้งสองท่านเป็นองค์ด�าริสร้าง

	 หลวงพ่ออวนเล่าว่า	 สาเหตุของการด�าริสร้างวัดเกาะแก้วอัมพวัน	 อาจจะเป็น
เพราะว่า	 ที่แห่งน้ีอยู่ใกล้ชุมชนและเป็นศูนย์กลางที่ลูกศิษย์ลูกหาจะไปมาสะดวก	
ประกอบกับเมื่อมีการรวมกันแต่ละคร้ัง	 จะมีภิกษุสามเณรรวมกันเป็นจ�านวนมาก	
การขบฉันต้องอาศัยชุมชนบิณฑบาตเป็นหลัก	 บางทีถ้ามีญาติโยมมารวมกันมาก	 
ท่านจะมีการเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายฟัง	 หลังจากร่วมประชุมกันเสร็จเป็นเวลา
ค�่าคืน	บางปีจะมีการเทศน์ตลอดคืน	จะเปลี่ยนองค์เทศน์ไปเรื่อยๆ	โดยจะมีพ่อแม่
ครูบาจารย์เสาร์	ครูบาจารย์มัน่	เป็นหลกั	ถ้ารู้สกึว่าดกึหน่อยญาตโิยมเร่ิมมอีาการง่วง	 
ก็จะนิมนต์ครูบาจารย์เฒ่าขึน้เทศน์	เพราะท่วงท�านองการเทศน์ของท่านเสยีงดงัฟังชัด	 
ท่านมีมุขท�าให้ญาติโยมตื่นตัวได้	จะหมุนเวียนกันขึ้นเทศน์	โดยการเทศน์แต่ละองค์	
จะเทศน์จากประสบการณ์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมา

	 หลวงพ่อกเิล่าว่า	หลวงปูเ่สาร์ได้สัง่ให้ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ไปจ�าพรรษาทีบ้่าน 
ชทีวน	โดยสัง่ว่า	“ท่านทองรัตน์ เม่ือน่ีให้ไปจ�าพรรษาอยูบ้่านชีทวน บ้านชีทวน ผมเคย 
ไปอยู ่เป็นม่องส�าคญัม่องนึง เป็นม่องทีม่คีนมีความฮูค้วามฉลาดหลาย คนดีกมี็หลายคน  
ขีฮ้้ายกะมีมาก ผู้อืน่ไปอยูบ่่ได้ ส่วนผมสไิปจ�าอยู่บ้านข่าโคม ซึง่เป็นบ้านเกดิ และคนัไป 
ฮอดต�าอิด ให้ไปโฮมกันอยู่วัดบูรพารามในโตเมืองอุบลฯ ก่อน”

	 เมือ่ตกลงกันได้แล้ว	กแ็ยกย้ายกนัเดนิธดุงค์ลงมาเมอืงอบุลราชธานีเป็นหมู่คณะ	
๕	รูปบ้าง	๑๐	รูปบ้าง	ส่วนครูบาจารย์กมิากบัครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	ได้เดินมาสองรูป	 
เมื่อถึงวัดบูรพารามแล้ว	หลวงปู่เสาร์ได้แบ่งสายอีกทีหนึง่	ให้ครูบาจารย์ดี	จ�าพรรษา 
ที่บ้านกุดแห่	ครูบาจารย์ทองอยู่บ้านสวนงัว	ครูบาจารย์บุญมากอยู่วัดป่าเรไร	บ้าน 
ท่าศาลา	หลวงปู่เสาร์อยู่บ้านข่าโคม	ส่วนครูบาจารย์ทองรัตน์อยู่ที่บ้านชีทวน
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	 พ่อใหญ่จารย์เพ็ง	 ค�าพิพาก	 (หลานหลวงปู่เสาร์)	 ปัจจุบันอยู่	 อ.เดชอุดม	
จ.อบุลราชธานี	เล่าว่า	ได้บวชเป็นสามเณรในส�านักของหลวงปูเ่สาร์เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๗๙	ซึง่
เป็นพรรษาแรกทีห่ลวงปูเ่สาร์ได้พาพระเณรกลบัมาตภูุม	ิได้บวชพระระหว่างปี	๒๔๘๐	- 
๒๔๙๐	 ได้อาศัยแนวการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับจากพ่อแม่ครูบาจารย์มา	 จึงได้ม ี
ความเข้าใจ	ถงึแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเพศนักบวช	แต่ด้านการประพฤตปิฏิบตักิไ็ม่เคยทิง้	 
เพราะมลีกูหลานอ�านวยความสะดวกให้ทกุอย่าง	ทกุวนัจะปฏิบตัเิป็นส่วนตวั	จะออกมา 
เฉพาะเวลารับประทานอาหารเท่าน้ัน	 รู้ตัวดีว่าตัวเองน้ีมีโอกาสน้อย	 จะประมาท 
ไม่ได้แล้ว	และมคีวามคิดว่า	“ธรรมะไม่ได้อยูท่ีว่ดัเสมอไป หากแต่อยูท่ีเ่จ้าของ อยูท่ี ่
ทุกคนรู้จักธรรมะ”	และเล่าต่อไปว่า	หลังจากครูบาจารย์เสาร์ได้ออกปฏิบัติศาสนกิจ
ตามจังหวดัต่างๆ	แล้ว	บัน้ปลายชวีติจึงได้กลบัมาทีบ้่านเกดิ	และมาตัง้วดัป่าหนองอ้อ	 
บ้านข่าโคม	เดิมเป็นสนม	(ดินหล่ม)	มีหนองน�้าเป็นหย่อมเหมือนปัจจุบัน	และเป็น
ดอนเจ้าปู่ของบ้านข่าโคม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

	 เมือ่ปี	๒๔๗๙	หลวงปูเ่สาร์ได้ธดุงค์มาจากวดับรูพาในตวัจังหวดัอบุลฯ	พร้อมกับ 
ครูบาจารย์ทองรัตน์และพระเณร	ได้มาทีบ้่านข่าโคม	อยูไ่ด้ระยะหน่ึง	หลวงปูเ่สาร์ได้ไป 
กรุงเทพฯ	เพือ่ไปฝากสามเณรพธุ	(พระราชสงัวรญาณ)	นครราชสมีา	ให้เรียนหนังสอื
กับเจ้าคุณปัญญาพศิาลเถร	(หนู	€ติป�โฺ�)	วดัสระปทมุ	ขณะน้ันองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ 
ชราภาพมากแล้ว	ต้องถือไม้เท้าไป

	 เมื่อหลวงปู่เสาร์เข้าสู่กรุงเทพฯ	 เจ้าจอมมารดาทับทิม	 ซึ่งก�าลังประชวรอยู่	 
ได้ให้คนนิมนต์หลวงปูเ่ข้าในวงัเพือ่เทศน์โปรด	เพราะทราบกติตศิพัท์ของหลวงปูจ่าก
สามเณรนาค	ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รูปหนึ่ง	ซึ่งเจ้าจอมฯ	อุปถัมภ์ในการบวชพระ	
และเจ้าจอมได้เป็นผู้อปุถมัภ์วดัป่าหนองอ้อ	บ้านข่าโคม	เร่ือยมา	เมือ่ออกพรรษาแล้ว 
วันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๒	ปี	๒๔๘๐	คณะเจ้าจอมฯ	มีผู้ติดตาม	เช่น	คุณนายหวัด	 
คุณนายชม	คุณนายพริ้ง	เป็นต้น	พร้อมทั้งพระนาค	พระมหาสมบูรณ์	ได้น�ากฐินมา 
ทอดทีว่ดัป่าหนองอ้อ	และเจ้าจอมฯ	ได้อปุถมัภ์ในการอปุสมบทให้สามเณรเพง็	ค�าพพิาก	 
อีกรูปหนึ่งในวันนั้นด้วย
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๒๗. บ้านชีทวน

	 พ่อใหญ่กณัหา	สทุธพินัธ์	เล่าว่า	พ่อใหญ่พร้อมกบัญาตโิยม	บ้านชีทวน	เมือ่ทราบว่า 
หลวงปูเ่สาร์กลบัมาพ�านักทีบ้่านข่าโคม	จึงได้รวมกนัน�าผ้าไหมเพือ่ไปถวายให้หลวงปู ่
เสาร์บังสุกุลเย็บจีวร	เมื่อท�าพิธีเสร็จ	ได้โอกาสกราบนิมนต์ท่านให้ไปจ�าพรรษาที่บ้าน 
ชทีวนอกีคร้ังหน่ึง	เพราะแต่ก่อนทีท่่านเคยเดนิธดุงค์ไปพ�านักและสัง่สอนทีบ้่านชทีวน	 
จนญาตโิยมส่วนใหญ่เข้าใจแนวทางปฏบิตัขิองท่าน	ต่อมาท่านได้ออกธดุงค์ไปตามทศิ 
ต่างๆ	และวัดนั้นก็ว่างจากพระกรรมฐานไปนาน	เพราะแต่ก่อนการจะหาพระปฏิบัติ
กรรมฐานน้ียากมาก	บางหมูบ้่านเมือ่ชาวบ้านเหน็พระกรรมฐานต่างกก็ลวักนั	หลบเข้าป่า 
กันคนละทิศละทาง	บางหมู่บ้าน	บิณฑบาตแทบจะไม่ได้ข้าวฉัน	เพราะคนกลัวพระ 
กรรมฐาน

	 หลวงปูเ่สาร์เม่ือเหน็ญาตโิยมยงัให้ความศรัทธาทีจ่ะน�าเสนอข้อประพฤตปิฏบิตัิ
ไปใช้เพือ่พฒันาตวัเอง	จึงได้บอกญาตโิยมไปว่า “ถ้าจะให้ท่านไปจ�าพรรษาทีบ้่านชทีวน 
ท่านไปไม่ได้ เพราะรับนิมนต์ญาติโยมทางบ้านข่าโคมไว้แล้ว”	 ญาติโยมที่มีศรัทธา
เป็นที่ตั้งเดิมอยู่แล้ว	 ได้พยายามกราบอ้อนวอนทุกวิถีทางที่จะได้พระกรรมฐานไป 
เป็นทีพ่ึง่	เป็นผู้น�าทางด้านจิตวญิญาณ	หรือท่านอาจจะหยัง่ดคูวามศรัทธาของญาตโิยม 
ที่มีอยู่เดิมยากที่จะเดาได้	 จึงไม่บอกรับง่ายๆ	 เมื่อทราบแน่ว่าความมั่นคงในทาง
พระพทุธศาสนาของญาตโิยมทีบ้่านชทีวนยงัแน่นแฟ้นด	ีจึงรับให้ความหวงักบัพ่อใหญ่ 
กัณหาพร้อมกับญาติโยมที่ไปด้วยกันว่า

 “ถ้าจะเอาพระไปเด๋ียวน้ียงัไม่ได้ เพราะพระยงัไม่มา”	ญาตโิยมเหน็พระมตีัง้เยอะ 
ตัง้แยะ	ท�าไมหลวงปูจึ่งบอกว่ายงัไม่มา	ญาตโิยมกลวัว่าจะไม่ได้พระเณร	ไปจ�าพรรษา	 
ซึง่เหลอืเวลาเพยีง	๓	วนั	จะเข้าพรรษา	ได้ถามหลวงปูไ่ปว่า	“หลวงปู ่ข้าน้อย พระอยูใ่นวดั  
คอืจ่ังมหีลายองค์อยู ่แบ่งไปให้ก่อนบ่ ได้บ้อข้าน้อย”	หลวงปูไ่ด้บอกปฏเิสธและบอกว่า  
“บ้านชีทวนเป็นบ้านเจ้าคัมภีร์ใหญ่ตั๋ว ถ้าให้พระมะเขมะขาไปสิมีเรื่องกัน ถ่าสาก่อน 
จั๊ก ๒ มื่อ เพิ่นจั่งสิมาฮอด”
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	 ในช่วงน้ันครูบาจารย์เฒ่าไม่ทราบว่าไปธรุะทีไ่หน	ญาตโิยมเมือ่ได้ยนิหลวงปูเ่สาร์ 
รับเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะให้พระไปจ�าพรรษา	 และเป็นเวลาที่ใกล้เข้าพรรษาเต็มท	ี 
เมือ่หลวงปูรั่บรองอย่างน้ัน	กพ็ากนัดอีกดใีจ	และลาท่านกลบับ้าน	ทกุคนได้ตัง้ความหวงั 
และดีใจเป็นที่สุดที่จะได้มีพระกรรมฐานไปอยู่ใกล้บ้าน

	 เมือ่กลบัถึงบ้าน	ต่างก็จัดสถานที	่ซ่อมแซมกฏุวิหิาร	ท�าความสะอาดวดักันให้เป็น 
ที่รื่นรมย์เหมาะแก่การพ�านักของแขกผู้ส�าคัญที่จะมาพักด้วย	เมื่อครบเวลาได้	๒	วัน	
ญาติโยมบ้านชทีวนต่างพากนัมุ่งหน้าไปทีบ้่านข่าโคม	พร้อมทัง้สมัภาระ	บ้างกมี็กล้วย	
มอ้ีอย	เพือ่ถวายพระสงฆ์องค์เณรทีบ้่านข่าโคม	ต้องออกเดินทางแต่เช้ามดื	เม่ือไปถงึ 
พอดทีนัถวายภตัตาหาร	จัดแจงถวายของต่างๆ	ทีน่�าไปพร้อม	และได้กราบเรียนพดูคยุ 
กับหลวงปู่เสาร์เป็นเวลาพอสมควร	หลวงปู่เสาร์จึงบอกว่า

๒๘. ครูบาจารย์เฒ่าได้รับมอบหมายให้ไปอยู่บ้านชีทวน

 “นั่นเดะ พระที่เพิ่นสิไปอยู่น�าพวกหมู่เจ้า” หลวงปู่เสาร์ชี้ไปทางครูบาจารย์เฒ่า
ทองรัตน์	กบัหลวงพ่อกิ	ซึง่น่ังอยู่ข้างๆ	ท่าน	ญาตโิยมทกุคนต่างมองไปทีพ่ระทัง้สอง	 
ทัง้รู้สกึพอใจทีห่ลวงปูเ่สาร์ท่านได้จัดพระให้	ถงึแม้ไม่ใช่หลวงปูเ่สาร์เอง	กย็งัดกีว่าไม่ได้	 
และกราบนิมนต์ท่านเพือ่เดินไปยงับ้านชทีวน	พร้อมพระประมาณ	๓	รูป	ส่วนหลวงพ่อกิ	 
ท่านให้ไปจ�าพรรษากบัพระอาจาร์กอน	อาจารย์บญัชี	บ้านโพนงาม	ต.หนองบ่อ	อ.เมอืง	 
จ.อุบลราชธานี

	 ในระหว่างจ�าพรรษาทีบ้่านชทีวนน่ันเอง	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ต้องเจออปุสรรค 
ปัญหาหลายประการอย่างที่พ่อแม่ครูบาจารย์เสาร์บอกไว้ก่อนมาไม่มีผิด	 พ่อใหญ่ 
กัณหา	โยมอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดได้เล่าให้ฟังว่า “ปัญหาแต่ละอย่าง ถ้าไม่ใช่ครูบาจารย์ 
ทองรัตน์ คงจะอยู่ไม่ได้ เพราะมันหนักและยุ่งยากมากในการแก้ทิฏฐิคน”

 ปัญหาอนัดับแรก	เช่น	เม่ือกราบอาราธนาท่านไปจ�าพรรษา	โยมกไ็ด้แบ่งแยกกนั 
เป็นสองฝ่าย
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	 ฝ่ายหน่ึงบอกว่า	เป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในป่า	น่ังหลบัหหูลบัตามนัจะเหน็อะไร	แม้แต่ 
คนตาดีๆ	ลมืตาดูมนัยงัมองไม่เหน็	ส่วนอกีฝ่ายกบ็อกว่า	ช่างเขา	คนเขาพดู	เขาไม่เหน็ 
กับเรา

	 พวกผู้หญงิชอบเอาค	ุ(ถงัน�า้สานด้วยไม้ไผ่พอกด้วยชัน)	ไปตกัน�า้ในบ่อของวดัป่า	 
ครูบาจารย์กบ็อกว่า “แม่เอ๊ย อย่าเอาคลุงตกัน�า้ในส้าง (บ่อน�า้) เด้อ ให้เอาคลุกูหาให้ 
น้ันตกั”	พวกโยมทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ท่าน	หาว่าท่านหวงน�า้	โยมอปัุฏฐากกไ็ด้ถามครูบาจารย์ 
เฒ่าว่า “เป็นหยัง ครูบาจารย์จ่ังห่ามแนวน่ัน หรือแพงน�้าบ่” (ท�าไมพระอาจารย ์
จึงห้ามเอาถงัลงตกัในบ่อ	หรือว่าหวงน�า้หรือ)	ได้รับค�าตอบทีเ่ป็นทีพ่อใจว่า	“เมือ่พวกแม่ 
เอาคุ คาวปลา คาวกบ ตักน�้า เมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ไปตักน�้านั่นมากินมาฉัน พระนั่น  
เพิ่นกะเป็นอาบัติตั๋วพ่อ”

	 อดตีพ่อก�านันใจ	เชือ้ปทมุ	บ้านชทีวน	เล่าว่า	ครูบาจารย์จะใช้สรรพนามแทนตวั 
ว่าลูก	จะพูดกับญาติโยมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายว่าพ่อ	แม่	หมดทุกคน	และเคยถามท่าน 
เป็นการส่วนตวั	ท่านได้ให้ค�าตอบว่า	“ทีใ่ช้ค�าพดูอย่างน้ัน ต้องการหดัให้ลกูเขารู้จักพดู 
กับพ่อแม่ด้วยค�าพดูทีส่ภุาพ”	น่าจะเป็นไปได้ทีเ่ดก็สมยัก่อนการพดูกบัผู้ใหญ่มกัพดู
ใช้น�าหน้าสรรพนามว่า	“อี”	เช่น	อีพ่อ	อีแม่	พี่ชายก็	“บัก”	พี่สาวก็อีนั่นอีนี่	ซึ่งฟัง
ดูแล้วไม่สุภาพ

๒๙. ต้องยกให้ทองรัตน์

	 หลงัจากได้มอบหมายให้ไปจ�าพรรษาทีบ้่านชีทวนแล้ว	ก่อนไป	หลวงปูเ่สาร์ได้สัง่ 
ก�าชบัว่า	บ้านชทีวนน้ีเป็นบ้านทีค่นมกีารศกึษามาก	เป็นมหากเ็ยอะ	เร่ืองทีจ่ะไปพดูเฉยๆ	 
ไม่มีอุบาย	จึงยากที่คนเหล่านั้นจะเชื่อ	เคยส่งพระไปหลายรูปแล้ว	ต้องหันหลังกลับ 
อย่างไม่เป็นท่า	 เพราะถูกลองภูมิ	 แม้แต่หลวงปู่สมัยที่ไปสร้างวัดใหม่ๆ	 ยังเคยถูก 
ลองดีมาแล้ว	หลวงปู่ได้บอกว่า “ถ้าบ่แม่นท่านทองรัตน์ บ่มีไผสิเอาอยู่” (ถ้าไม่ใช่ 
ท่านทองรัตน์แล้ว	ไม่มีใครสอนคนบ้านนี้ได้)
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	 ในพรรษา	ลกูศษิย์ทัง้มหานิกายและธรรมยตุกินิกายทีไ่ปจ�าพรรษาอยูว่ดัต่างๆ	
ต่างกม็าร่วมลงอโุบสถร่วมกันทีว่ดัป่าหนองอ้อ	บ้านข่าโคม	ได้ร่วมลงอโุบสถอยูช่่วงหน่ึง	 
ต่อมาพระผู้ใหญ่ทางเมอืงหลวงทราบข่าวมพีระธรรมยตุกบัมหานิกายร่วมลงอโุบสถกนั	 
จึงได้แจ้งมายงัหลวงปูเ่สาร์ให้ทัง้สองนิกายได้งดร่วมอโุบสถกนั	หลวงปูเ่สาร์เลยบอกว่า	 
ถ้าทางการไม่ให้ร่วม	กใ็ห้ลกูศษิย์แต่ละวดัได้ท�าอโุบสถกนัเอง	เมือ่มงีานจึงมาร่วมกนั 
ปรึกษาประชุมกัน

	 โยมบ้านชทีวนในสมยัน้ัน	หาผู้ทีเ่หน็ความดีครูบาจารย์เฒ่าท่านยากมาก	เพราะ 
ครบูาจารย์เฒ่าจะสอนทกุวถีิทางทีจ่ะให้โยมรู้จักการเสยีสละทาน	เช่น	บ้านไหนทีเ่ตรียม 
จะใส่บาตร	แล้วลมืมองดูพระ	ท่านกจ็ะยนืรอ	แล้วร้องบอกให้มาใส่บาตร	และรอจน 
โยมคนน้ันมาใส่บาตร	ท่านจึงจะไปรับบาตรบ้านหลงัอืน่	ท่านจะไม่ถอืโทษโกรธเคอืง	 
เมื่อไปบิณฑบาต	 ท่านจะท�าความคุ้นเคยกับญาติโยมทุกคน	 แม้แต่วันไหนฝนตก	 
ท่านกบ็อกว่า “แม่บ่ต้องลงมาหรอก มนัเปียก ลกูสไิปรับเอง” จนบางคนคดิรังเกยีจท่าน 
หาว่าเป็นพระท�าตัวประจบญาติโยม	แต่ท่านไม่ต�าหนิแต่อย่างไร	ถ้าบ้านไหนไม่เคย
ใส่บาตร	ท่านก็จะพยายามให้โยมคนนั้นใส่จนได้

	 บางคร้ังเหน็กล้วยสกุบนต้น	ท่านกพ็ดูกบัโยมว่า “แม่ กล้วยมนัสกุคาเครือ บ่อยาก 
ได้บญุบ้อ คนัอยากได้ กะเอามาใส่บาตรตี”้	(แม่เหน็กล้วยสกุอยูบ่นต้น	ไม่อยากได้บญุ 
บ้างหรือ	ถ้าอยากได้	ก็เอามาใส่บาตรบ้างสิ)	ท่านยืนรอจนโยมน�ากล้วยมาใส่บาตร	 
เม่ือถึงวดั	ท่านกไ็ม่ฉัน	ถอืว่าของน้ันได้มาไม่บริสทุธิ	์ขัดต่อพระธรรมวนัิย	แต่ทีท่�าไป 
เพื่อสอนให้คนรู้จักเสียสละ	

	 มีโยมบางคนเห็นท่านไปทุกวัน	ก็บอกว่าข้าวยังไม่สุก	วันต่อมาท่านได้แบกฟืน 
ไปให้	พร้อมทัง้พดูว่า	“เอ้า แม่ ฟ้าวเร่งไฟเข้า ลกูสท่ิา”	(เอ้า	แม่	รีบเร่งไฟเข้า	ลกูจะรอ)	 
จนข้าวสุก	โยมน�ามาใส่บาตร	ท่านจึงไป	กลับมาถึงวัด	ท่านก็เอาออกไม่ฉัน

	 แม่ชีเลียนเล่าว่า	 แม่ชีค�าที่เคยประพฤติปฏิบัติร่วมที่บ้านหนองฮี	 ได้มีโอกาส
ติดตามไปกราบครูบาจารย์เฒ่าที่ต่างๆ	 บางคร้ังถ้าบ้านไหนไม่เคยเข้าวัดให้ทานเลย	 
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ครูบาจารย์เฒ่าท่านจะบอกให้แม่ชไีปขออะไรกไ็ด้	หมากพล	ูบหุร่ี	ตามแต่จะให้	พอได้มา 
จะไม่ใช้ประโยชน์จากของทีไ่ด้มาจากการร้องขอ	การกระท�าดงักล่าวท�าให้โยมบางคน 
ที่ไม่เข้าใจ	ต่างก็แกล้งหาเรื่องใส่ท่านต่างๆ	นานา	บางครั้งเมื่อท่านออกไปบิณฑบาต 
กพ็ดูใส่ท่านว่า	ท่านท�าตวัไม่เหมาะสม	แต่ท่านไม่สนใจ	บางคนทนไม่ไหวจริงๆ	ถงึกบั 
เอาค้อนตสีิว่ใส่บาตรให้ท่าน	เมือ่ไปถงึวดั	ท่านพดูกบัพระเณรว่า	“โยมเขาคอืสคิดิว่า  
ทางวัดป่าบ่มีค้อนตอกสิ่ว เขาเลยใส่บาตรให้”

๓๐. รอดตายเพราะบาตร

	 ทกุวนั	ครูบาจารย์เฒ่าท่านก็บณิฑบาตตามปกตเิหมอืนไม่มอีะไร	หลายวนัต่อมา	 
โยมคนน้ันท�าทมีาใส่บาตรเหมอืนเดมิ	มข้ีาวและห่อใบตองกล้วยอย่างด	ีห่อใหญ่เป็น 
พเิศษ	เมือ่เดนิกลบั	ครูบาจารย์เฒ่าได้พดูกบัพระเณรว่า	โยมคนทีเ่อาค้อนตอกสิว่ใส่ 
บาตรให้	วันนี้เขาเอาอะไรหนอใส่บาตรให้ห่อใหญ่ผิดปกติ

	 เมื่อไปถึงวัดทุกวัน	ครูบาจารย์เฒ่าจะจัดอาหารออกจากบาตร	ถ้ามีส่วนไหนที่
ไม่ถูกตามธรรมวินัย	เช่น	ของนั้นเอ่ยปากขอมา	อาหารดิบ	ท่านจะเลือกออกไม่ฉัน	
เมือ่เลอืกเสร็จ	จะแบ่งให้พระเณรให้ได้ฉันทกุรูป	วนัน้ีกเ็ช่นกนั	ท่านเลอืกอาหารเสร็จ	
จะแกะอาหารแจกแบ่งพระเณร	แต่ผิดสงัเกตว่า	วนัน้ีได้ห่อใบตองซึง่ห่อใหญ่ผิดปกต	ิ 
ประกอบด้วยโยมคนน้ีได้ต่อว่าท่านหลายคร้ัง	ท่านค่อยๆ	แกะไม้กลดัห่อหมกน้ันออก	 
ในขณะทีค่่อยบรรจงแกะน้ัน	ในใจก็คดิว่าจะเป็นน�า้หรือเป็นเน้ือ	กลวัน�า้จะหกกก็ลวั

	 ทนัใดน้ันสิง่ไม่คาดว่าจะเป็นไปได้กเ็ป็นไปได้	เม่ืออาหารประหลาดมีสีข่ากระโดด 
ออกจากห่อหมกอย่างรวดเร็ว	 ด้วยความว่องไวเป็นทุนของครูบาจารย์เฒ่า	 ท่านรีบ
ตะครุบอาหารประหลาดนั้นไว้ได้	พร้อมกับว่า	“เอ้อ สะมามัวเขาบ่ใส่บาตรให้พ่อน้อ
เจ้าน้อ เกือบเจ้าไปเข่าหม้อต้มเขาแล้วน้อ”	(เอ้อ	เกือบเขาไม่เอามาใส่บาตรให้พ่อนะ	
เกือบเขาน�าเจ้าไปท�าต้มย�าแล้ว)	 เสร็จแล้วให้สามเณรน�าอาหารประหลาดคือกบน้ัน
ไปปล่อย
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๓๑. ตัวโลกธรรม

	 วันต่อมา	ท่านออกบณิฑบาตตามปกต	ิไม่ผิดสงัเกตอะไร	โยมคนทีใ่ส่กบให้ท่าน 
เมื่อวาน	 ก็มายืนมองท่านด้วยอาการข�าๆ	 แต่ท่านท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้	 เหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น	และต่อมาเมื่อท่านออกไปรับบิณฑบาตตอนเช้า	ได้มีคนเขียนบัตรสนเท่ห์ใส่
บาตรท่าน	เมือ่กลบัถงึวดั	ท่านได้ห่มจีวรพาดผ้าสงัฆาฏิอย่างด	ีเอาบตัรสนเท่ห์น้ันให้ 
เณรอ่านว่า “เอ้า ลกูอ่านอมฤตธรรมแน่น่ี เทวดาเขาใส่บาตรมา หาฟังยากตัว๋” พระเณร 
ได้อ่านไป	ตวัท่านได้พนมมอืฟังไป	ใจความมีว่า “พระผีบ้า เป็นพระเป็นเจ้า ไม่มีส�ารวม  
ไม่มีศีล ไม่มีวินัย ประจบสอพลอขอของจากชาวบ้าน พระแบบนี้ถึงจะเหาะเหินเดิน 
อากาศได้ ก็ไม่นับถือเป็นพระ ให้รีบออกจากวัดไป ถ้าไม่ไปจะเอาลูกตะกั่วมาฝาก” 

	 พอเณรอ่านจบ	ท่านได้พนมมอืสาธ	ุจนพระเณรได้ยนิทกุรูป	และท่านได้พดูว่า  
“เอาเกบ็ไว้แท่นบชูาเด้อ โลกธรรมแปดมนัน่ีเอง แต่ก่อนได้ยนิแต่ช่ือว่า มลีาภ-เสือ่มลาภ  
มยีศ-เสือ่มยศ มีสรรเสริญ-มนิีนทา มสีขุ-มทีกุข์ โอ้ยของดตีัว๋น่ี สาธ ุพ่อได้ฟังแล้ว 
แก่นธรรม เพิ่งมามื่อนี่เอง เก็บไว้เก็บไว้”

	 วันต่อมา	ท่านได้ออกบณิฑบาตเหมอืนเดิม	โยมทีน่�าบตัรสนเท่ห์ใส่บาตรเมือ่วาน 
ยืนย้ิมหน้าร้ัวบ้านทีท่่านเดินผ่าน	พระเณรสงัเกตดอูาการท่าน	กไ็ม่เหน็โกรธเคืองโยม 
คนนั้นแต่อย่างไร

๓๒. น�้าตาผู้เห็นผิด

	 ๒-๓	วันต่อมา	ครอบครัวของโยมคนน้ันเกดิวุน่วายขึน้	ทัง้ตบทัง้ตกีนั	จนในทีส่ดุ 
โยมคนนั้นเกิดเป็นบ้าขึ้น	อยู่บ้านก็หวาดระแวงว่าจะมีคนมาฆ่า	ต้องไปหลบซ่อนอยู่ 
ในป่า	ถงึญาตพิีน้่องจะตามไปเกลีย้กล่อมอย่างไรกไ็ม่ยอมกลบับ้าน	พดูได้ค�าเดยีวว่า 
กลัวคนจะมาฆ่า	 สุดท้าย	 ญาติพี่น้องต้องน�าขันดอกไม้มาขอขมาต่อครูบาจารย์เฒ่า	 
ถงึท่านจะบอกว่าไม่ได้ท�าอะไรให้ใครเดือดร้อน	แต่ญาตโิยมคนน้ันกไ็ม่เชือ่	ผลสดุท้าย 
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ครูบาจารย์เฒ่าจึงได้โอกาสเทศนาให้ฟังถงึโทษและกรรมต่างๆ	ทีใ่ส่ร้ายคนอืน่	แล้วบอก 
ให้ญาติโยมคนนั้นกลับ	พอกลับถึงบ้าน	โยมคนที่ใส่ร้ายท่านก็มีอาการปกติ

	 ชาวบ้านทนดูเหตุการณ์ต่างๆ	ที่ครูบาจารย์เฒ่าท่านถูกแกล้งไม่ไหว	จึงได้ถาม
ท่านว่า “ขอโอกาสข้าน้อย ครูบาจารย์บ่เคียดบ่ขมเขาบ้อ ทีเ่ขาแกล้งทกุมือ่ทกุเว่น แม้น 
ข้าน้อยสิหนีมันแต่ดน บ่อยู่ให้เขาแกล้งดนปานนี้ดอก” (ขอโอกาสครับ	ครูบาจารย์ 
ไม่โกรธเขาเหรอทีเ่ขาแกล้งต่างๆ	ทกุวีท่กุวนั	เป็นกระผมจะหนีนานแล้ว	ไม่อยูใ่ห้เขา 
ท�านานขนาดน้ีดอก)	และท่านได้พดูว่า “ท่าไทบ้านทชีวนบ่ไห้น�า สบ่ิหนี”	(ถ้าชาวบ้าน 
ชีทวนไม่ร้องไห้ตาม	จะไม่ยอมหนี)

๓๓. จ้องจับมาตั้ง ๓ ปี

	 การที่คนมีการศึกษามากแต่ไม่เข้าใจในการศึกษาอย่างถ่องแท้	 ความที่เรียน 
มานั้น	อาจจะเป็นอาวุธห�้าหั่นตัวเองฉันนั้น	หลังจากที่ครูบาจารย์เฒ่าได้รับค�าบัญชา
จากหลวงปู่เสาร์ให้ไปจ�าพรรษาที่บ้านชีทวนแล้ว	 ครูบาจารย์เฒ่าได้พยายามอย่างยิ่ง 
ที่จะท�าให้คนมองดูตัวเองให้เห็นบ้าง	 บางคร้ังต้องเอาความรู้สึกดีๆ	 เพื่อแลกกับ 
ความเห็นผิด	บางครั้งก็เอาชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับความถูกต้องก็ยอม

	 ทัง้พระทัง้โยมทีไ่ม่เข้าใจท่าน	ต่างจ้องหาความผิดจากท่านให้ได้	มพีระอาจารย์
รูปหนึ่งชื่อ	อาจารย์สี	เป็นคนเคร่งวินัยมาก	ที่มาอยู่กับครูบาจารย์เฒ่าก็เพื่อจะมาหา
เร่ืองจับผิดครูบาจารย์เฒ่า	และตลอดเวลาทีอ่ยูกั่บครูบาจารย์เฒ่า	๓	ปี	กห็าข้อจับผิด
ไม่ได้

	 มีอยู่วันหน่ึง	 ครูบาจารย์เฒ่าเห็นอาจารย์สีท่านน่ังอยู่ใกล้พอจะมองเห็นราง 
ปัสสาวะ	ครูบาจารย์เฒ่าเลยเดนิไปปัสสาวะ	แล้วบ้วนน�า้ลายลงในรางปัสสาวะ	บงัเอญิ 
ท่านอาจารย์สซีึง่จ้องจะจับผิดครูบาจารย์เฒ่าอยูแ่ล้ว	เลยรบีเดนิไปต่อว่าครูบาจารย์เฒ่า 
ว่า	“ไหนว่าเคร่งวินัย ท�าไมถึงบ้วนน�้าลายลงรางปัสสาวะ ไม่รู้หรือว่ามันผิดวินัย”
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	 ครูบาจารย์เฒ่าเลยตอบไปว่า “ผมสงสารท่านที่มาคอยจับผิดผมตั้ง ๓ ปี ถ้าว่า 
ผมผิด ท่านซ่อนอะไรไว้ใต้อาสนะน่ังท่าน ท่านไม่รู้หรือว่าศาสตราน้ันมันคูค่วรกบัสมณะ 
หรือเปล่า”	อาจารย์สเีมือ่ได้ฟังอย่างน้ันถงึกบัหน้าเปลีย่นส	ีทีค่ดิไม่ถึงว่าครูบาจารย์เฒ่า 
รู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์สีซ่อนมีดไว้ใต้อาสนะ

๓๔. ภิกขุคือผู้ขอ

	 ไม่ได้ด้วยเล่ห์	ต้องเอาด้วยกล	เม่ือความไม่พอใจได้ระอข้ึุนคนแล้วคนเล่า	จนเร่ือง 
ได้ไปถงึฝ่ายปกครองเบือ้งสงู	และได้ลงมาตดัสนิด้วยตนเอง	พระทกุรูปได้พดูถงึการ
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่างๆ	นานา	บ้างก็บอกท�าตัวไม่เหมาะสม	เพราะไปขอของ
ชาวบ้าน	บ้างก็ว่าเวลาเข้าไปในบ้านไม่ส�ารวม

	 พระมหาเถระฝ่ายปกครองกไ็ด้ถามแต่ละข้อทีว่่ามาว่า “ถกูไหม” ครูบาจารย์เฒ่า 
ได้พนมมอืตอบ	“โดยข้าน้อย”	ทกุค�าถาม	เม่ือจบแล้วได้ถามครูบาจารย์เฒ่าว่า	“เมือ่เป็น 
อย่างนี้จะมีข้อแก้ตัวอย่างไร ท่านทองรัตน์”

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ตอบว่า “ภกิข ุคอื ใคร ถ้าแปลออกมากค็อืผู้ขอไม่ใช่หรือ  
ทีข่อกเ็พราะไม่มถีงึขอ ถ้าไม่ขอกห็าอยูห่ากนิเอง เขากเ็รียกคฤหสัถ์ญาตโิยมเท่าน้ันแหละ  
ถ้าว่าการกระท�าของกระผมผิด จะฆ่าจะแกงกระผมก็ยอม”

	 ทกุรูปทีป่ระชมุต่างก็อึง้	ไม่มใีครพดูอะไรอกี	และไม่มกีารตดัสนิความเลยวนัน้ัน

๓๕. โจรกลับใจ 

	 ในระยะต่อมา	ชาวบ้านทีเ่คยเป็นปฏิปักษ์กบัท่านเร่ิมเปลีย่นแปลงความคิดใหม่	 
เร่ิมเหน็ความดขีองท่าน	คร้ังหน่ึงท่านได้พดูให้ชาวบ้านฟังว่า	เม่ือคนืได้นิมติเหน็หญงิ
ตายท้องกลมได้อุม้ลกูมาหาท่านเพือ่ขอส่วนบญุจากท่าน	ให้ท่านช่วยบอกญาตทิ�าบญุ 
อุทิศให้ด้วย
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	 ท่านเล่าว่า	ได้ถามไปว่า “มึงเป็นเผดมานี่จั๊กปีแล้ว”	(แกเป็นเปรตมากี่ปีแล้ว)	 
หญิงน้ันได้พาลูกน่ังพนมมือตอบครูบาจารย์เฒ่าว่า	 “ผู้ข่าได้แต่งงานอยู่กินกับอ้าย 
ค�าหล้าจนมีท้องและได้ตายลงในขณะลกูอยูใ่นท้อง และอ้ายค�าหล้าเผ่ินไปเอาเมยีใหม่ 
อยูบ้่านหวัดอน บ่มไีผ๋เฮด็บญุให้ผู้ข่า ขอฝากหลวงปูไ่ด้บอกพีน้่องของผู้ข่าแหน่” (ดฉัิน
ได้แต่งงานอยูก่นิกบัพีค่�าหล้าจนได้ตัง้ท้อง	และได้ตายลงในขณะทีล่กูอยูใ่นท้อง	และ
พีค่�าหล้าเขาไปมีเมยีใหม่ทีบ้่านหวัดอน	ไม่มใีครท�าบญุอทุศิให้ดฉัินเลย	ดฉัินขอฝาก 
หลวงปู่ได้โปรดบอกญาติของดิฉันให้ทราบด้วย)

	 เมือ่ครบูาจารย์เฒ่าเลา่เรือ่งดงักลา่วให้ชาวบา้นฟัง	ชาวบา้นกว่็าเปน็จรงิดงัหญิง 
เปรตน้ันพดู	คอืหลงัจากเมยีนายค�าหล้าตายท้องกลม	นายค�าหล้ากไ็ด้เมยีใหม่ทีบ้่าน
หัวดอน	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านชีทวน

	 หลงัจากชาวบ้านบางคนได้กลัน่แกล้งครูบาจารย์เฒ่าแล้วบางคนเป็นบ้า	บางคร้ัง 
ก็ล้มตายโดยไม่มีสาเหตุติดต่อกันหลายคน	บางครั้งคนในครอบครัวอยู่ดีๆ	ก็เกิดมี 
ปากเสยีงกันขึน้ทัง้ทีไ่ม่เคยมเีร่ืองราวกนัมาก่อน	เร่ืองประเภทน้ีเกดิขึน้กบัคนทีแ่กล้ง
ครูบาจารย์เฒ่าหลายคนขึ้นเร่ือยๆ	 จนชาวบ้านในละแวกน้ันเกิดความเกรงกลัวต่อ 
ผลกรรมที่ตนเองกระท�าต่อครูบาจารย์เฒ่า	 ต่างคนต่างน�าดอกไม้ธูปเทียนมากราบ 
ขอขมาโทษกับครูบาจารย์เฒ่า	บางคนไม่เคยท�ากบัท่าน	แต่กก็ลวัว่าสิง่ทีต่นเองกระท�ามา 
อาจจะล่วงเกนิท่านก็ได้	ก็มาขอขมาเหมือนกนั	ถงึท่านจะพดูกับแต่ละคนว่า	ท่านไม่ได้ 
ท�าอะไรให้ใคร	ญาตโิยมเขากไ็ม่ยอมฟัง	ในทีส่ดุความเกรงกลวัต่อผลกรรมทีต่นเอง
กระท�าต่อครูบาจารย์เฒ่าได้แพร่กระจายมากขึ้น

	 จนในทีส่ดุ	โยมคนทีแ่กล้งท่านโดยเอากบเอาค้อนตอกสิว่ใส่บาตรให้ท่าน	กเ็กดิ
ความกลวัเหมอืนกนั	ได้น�าขนัดอกไม้มาขอขมาโทษต่อท่านเหมือนกบัทกุคน	และโยม
คนน้ันได้ร้องห่มร้องไห้เสยีใจในสิง่ทีต่นเองท�าลงไป	ถงึท่านจะบอกว่าท่านไม่ถือโทษ
โกรธเคอืงกบัใคร	โยมคนน้ันก็ไม่ละความพยายามทีจ่ะให้ท่านรับขันขอขมาให้จนได้	
ต่อมาโยมคนนั้นไม่ทราบมีอะไรดลใจ	ได้เข้าวัดมาอุปัฏฐากท่านทุกวันอย่างไม่มีใคร
คาดถงึ	และเมือ่ท่านได้ออกธดุงค์ไปกับหลวงปูเ่สาร์ทีเ่มอืงโขง	ประเทศลาว	ได้มาพ�านัก 
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อยูท่ีบ้่านคุม้	โยมคนน้ันเมือ่ทราบข่าว	กไ็ด้ย้ายครอบครัวไปอยูก่บัท่านทีบ้่านคุม้	และ 
ครูบาจารย์เฒ่าได้ใช้สรรพนามแทนตวัโยมคนน้ันว่า	“หมาแก้ว”	เดิมโยมชือ่มหาแก้ว	
เพราะบวชเรียนนานจนได้เปรียญธรรม	๔-๕	ประโยค

๓๖. อาสนะมีพิษ

	 หลงัจากสถานการณ์ทีเ่คยตงึเครียดเร่ิมคลีค่ลายไปในทางทีด่แีล้ว	ชาวบ้านเร่ิม
เห็นความส�าคัญ	 และได้นิมนต์ท่านไปในงานต่างๆ	 ในงานบุญกุ้มข้าวที่บ้านชีทวน	 
ได้นิมนต์พระเณรไปร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	 และได้จัดอาสนะสงฆ์ให้นั่งตามล�าดับ
พรรษา	เม่ือจวนจะถงึเวลาเจริญพระพทุธมนต์	พระเณรต่างได้เดนิทางมาร่วมและน่ัง 
ตามอาสนะของตน

	 ครูบาจารย์เฒ่าก็มาตามนิมนต์เช่นกัน	 ด้วยการล่วงรู้มาก่อนอย่างไรไม่อาจ 
ทราบได้	เมือ่มาถงึ	แทนทีค่รูบาจารย์เฒ่าจะเข้าน่ังอาสนะทีจั่ดไว้	ครูบาจารย์เฒ่ากลบั
ไปนั่งที่อื่น	และพูดคุยกับญาติโยมไปเรื่อย	เมื่อพระเณรทุกรูปได้เข้านั่งอาสนะหมด 
ทกุรูป	ญาตโิยมได้นิมนต์ให้ครูบาจารย์เฒ่าขึน้น่ังอาสนะ	ครูบาจารย์เฒ่าก็พดูเร่ืองอืน่ๆ	 
เรื่อยไป	จนญาติโยมนิมนต์	๒	ครั้ง	๓	ครั้ง

	 เมือ่เหน็ว่าญาตโิยมนิมนต์หลายคร้ังแล้ว	ครูบาจารย์เฒ่าเลยพดูว่า	“ท�าไมจึงอยาก 
ให้น่ังนักล่ะ ไม่รู้หรือว่าอาสนะน้ันมอีะไรอยู”่ ญาตโิยมกบ็อกว่า	ไม่มอีะไรน่ี	ปกตดิน่ีี	 
ครูบาจารย์เฒ่าจึงบอกให้โยมดดูีๆ 	ซ	ิเมือ่ญาตโิยมไปพลกิอาสนะดู	ถงึกบัตกใจเมือ่รู้ว่า	 
มีงูตัวเขื่องขดตัวอยู่ใต้อาสนะนั้น

๓๗. สร้างวัดที่บ้านชีทวน 

	 ต่อมาโยมส่วนใหญ่เข้าใจเจตนาท่านดีแล้ว	 ทุกคนให้ความเคารพศรัทธาท่าน
มากขึน้	พ่อใหญ่กณัหา	พ่อใหญ่เตอืน	พร้อมชาวบ้าน	ทีไ่ด้นิมนต์ท่านมาอยูจ่�าพรรษา
ทีว่ดับ้านชทีวน	ประสงค์จะสร้างวดัถวายท่าน	และโยมหลายคนได้ถวายทีดิ่นให้ท่าน	
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บางคนมีทีด่นิอยูไ่กลวดั	แต่อยากถวาย	ต้องแลกเปลีย่นแย่งกนัถวายให้ท่าน	เมือ่ได้ 
ที่ดินแลว้	พอ่ใหญ่สารวตัร	ก�านันเตือน	น�าเรือ่งไปกราบเรยีนครบูาจารยเ์ฒา่	และน�า 
เรื่องดังกล่าวขึ้นจดทะเบียนเป็นวัดให้ถูกต้อง	ในเรื่องการสร้างวัดนี้	ครูบาจารย์เฒ่า 
ท่านไม่อยากให้สร้าง	ท่านบอกว่า “บ่ต้องสร้างหรอกพ่อ นาลกูมแีล่ว นาฝ่ันน้ีลกูมแีล่ว  
พร้อมชีไ้ปทีบ่าตร”	(ไม่ต้องสร้างวดัหรอกพ่อ	นาลกูมแีล้ว	นาแปลงน้ีคอืบาตร	ลกูมแีล้ว)	 
เมือ่ออกพรรษา	ครูบาจารย์เฒ่าได้ตดิตามหลวงปูเ่สาร์เพือ่ไปจ�าปาศกัดิ	์ไม่กลบัไปบ้าน 
ชีทวนอีกเลย

๓๘. แนวการอบรมธรรมะของครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์

	 หลวงพ่อเทียบ	 ถิรธมฺโม	 ซึ่งเคยบวชอยู่กับครูบาจารย์ทองรัตน์ในพรรษาน้ัน	 
ได้เล่าว่า	องค์หลวงปูท่่านให้อ่านพุทธประวตั	ิให้อ่านสวดมนต์แปลฉบบัหลวง	อ่านเจ็ด 
ต�านานแปล	ประวัติอนุพุทธ	๘๐	องค์	ซึ่งหนังสือเหล่านี้	มหาเพียร	พลเกื้อ	ป.ธ.๖	
วัดบวรนิเวศ	ศึกษาธิการอ�าเภอเขื่องใน	ลูกบ้านชีทวนเป็นผู้น�ามาถวาย

	 ในวนัพระใหญ่	๑๔	ค�า่	หรือ	๑๕	ค�า่	ท่านเทศน์สอนโยมเกีย่วกบั	ศลี	๕	ให้โยม 
สมาทานศีล	๕	และตัง้ใจงดเว้นข้อห้าม	๕	ข้อน้ีให้ได้	จะได้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค์	 
ท่านมีตัวอย่างที่ดีและที่ไม่ดีแต่ละข้อๆ	 ให้ญาติโยมน้อมเอามาใส่ตนไม่ให้มีความ
ประมาท	มศีีลแล้วให้มสีมาธ	ิให้จิตใจว่างจากกเิลส	ไม่ให้จิตยดึเอากเิลส	โลภะ	โทสะ	 
โมหะ	ไว้ในจิตใจ	ถ้าจิตปล่อยวางว่างจากกเิลส	กจ็ะเยน็กายเยน็ใจ	เพราะกเิลส	โลภะ	 
โทสะ	โมหะ	เป็นของร้อน	ใครมกีเิลส	โลภะ	โทสะ	โมหะ	อยูใ่นจิตใจ	คนน้ันจะร้อนกาย 
ร้อนใจ	ทกุข์กายทกุข์ใจ	เพราะกเิลสมนัเผาลนอยูท่กุขณะ	ส่วนผู้มศีีล	๕	ศลีคุ้มครอง 
รักษา	อานิสงส์ของศีลจะท�าให้มโีภคทรพัย์บริบรูณ์	มคีวามสขุกายสขุใจ	ผู้มศีลีจะก้าวไป 
สูม่รรคผลนิพพานได้	ศลีเหมือนแผ่นดนิ	สมาธเิหมอืนต้นไม้	ปลกูลงในแผ่นดิน	ร่มเงา 
ของต้นไม้เหมอืนกับปัญญา	ผู้มศีลี	สมาธ	ิปัญญา	จึงเป็นผู้มคีวามสขุกายสขุใจ	เยน็กาย 
เยน็ใจ	ไม่ทกุข์ใจเหมอืนคนไม่มีศีล	คนไม่มศีลีเป็นคนบาป	ผลของบาปจะเผาลนไป 
ตลอดชาต	ิและจะตดิตามไปทกุภพทกุชาต	ิฯลฯ	ท่านจะให้ธรรมในแนวศลี	๕	ศลี	๘	 
อยู่เสมอ
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๓๘. อบรมพระด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	ท่านให้ปฏบิตัติามหนังสอืนวโกวาท	บทสวดมนต์ต่างๆ	
สงสยัในข้อใดให้ถามท่าน	เช่นให้ศกึษาค�าแปลธมัมจักกปัปวตัตนสตูร	ซึง่เป็นโอกาส 
ทีเ่กดิมพีระสงฆ์	๕	องค์แรกในพระพทุธศาสนา	ให้ศึกษาในอริยสจัสี	่มรรคมอีงค์แปด	 
ให้ศกึษาอานาปานสต	ิอทิปัปัจจยตา	ปฏิจจสมปุบาท	ไม่เข้าใจสงสยัในข้อใด	ท่านอธบิาย 
ให้ฟังโดยแจ่มแจ้ง

	 พระพุทธเจ้าท่านท�าทางเดินไว้ให้เราเดินแล้ว	พระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย
ท่านก็เดินตามทางที่พระพุทธองค์ท�าไว้แนะน�าไว้แล้วทุกพระองค์	 ถ้าเราได้ศึกษาได้
ปฏบิตัติาม	เรากจ็ะพบทางเดินไปมรรคผลนิพพานได้เหมอืนพระอรหนัต์	๘๐	องค์น้ัน 
เหมือนกัน	เว้นแต่ผู้ประมาท	ผู้ขี้เกียจ	ผู้ไม่มีความเพียร	ผู้หลงตามกิเลส	ก็จะไม่มี
ทางพ้นจากทุกข์	ไม่พ้นจากวัฏสงสาร	เกิดตาย	ทุกข์โศก	โรคภัย	อยู่อย่างนั้นนับภพ 
นับชาติไม่ถ้วน

	 ใครมาบวชปฏิบตัใินส�านักน้ี	ให้มีความเพยีร	น่ังสมาธ	ิเดนิจงกรม	อย่าให้น้อยกว่า	 
๓	ชัว่โมง	วนัหน่ึงกับคนืหน่ึงม	ี๒๔	ชัว่โมง	ให้กเิลสเอาไป	๒๑	ชัว่โมง	ถ้าท�าความเพยีร	 
ท�าให้จิตใจสงบจากกเิลสได้ไม่ถงึ	๓	ชัว่โมงต่อวนัเป็นอย่างน้อย	ออกพรรษาให้สกึออก 
ไปช่วยพ่อแม่ท�าไร่ท�านา	ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว	ดีกว่ามาบวชไม่มี
ความเพียร	ท�าความเพียรน้อยกว่า	๓	ชั่วโมง	 เอาชนะกิเลสไม่ได้หรอก	มรรคผล
นิพพานโน้น	อยู่ฟากตายโน่น	ต้องกินน้อย	นอนน้อย	ขยันมาก	อดทนมาก	ไม่กลัว
ล�าบาก	ไม่กลัวกิเลส	เอาชนะกิเลสให้ได้จึงจะเห็นมรรคผลนิพพาน

	 พระจักขุบาลท�าความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืน	 จนตามองไม่เห็น	 หมอตา 
หมู่เพือ่นให้พกัรักษาตา	๗	วนั	ท่านปรึกษาใจตนเองว่า	จะเอาตาไว้	หรือจะเอามรรค 
ผลนิพพาน	ตกลงเอามรรคผลนิพพาน	ตาแตก	ตาบอด	ในขณะเดินท�าความเพียร	 
และได้นิพพานในขณะนั้นเอง	นี่ตัวอย่างผู้มีความเพียรมาก
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	 พระพทุธองค์ตรัสว่า	ผู้ท�าความเพยีรให้จิตสงบจากกเิลสตลอดหน่ึงราตรีดีกว่า 
ประเสริฐกว่าผู้ไม่มคีวามเพยีรมอีายตุัง้ร้อยปี	ผู้ปรารถนาพ้นจากทกุข์	พ้นจากวฏัสงสาร	 
ปรารถนามรรคผลนิพพาน	ต้องขยนัอดทนท�าความเพยีร	น่ังสมาธ	ิเดนิจงกรม	ให้ได้ 
ไม่น้อยกว่าวันละ	๓-๔	ชัว่โมง	จึงจะเหน็มรรคเหน็ผลในอนาคตในชาตน้ีิแหละ	เอาให้ 
ได้ผลในชาตินี้แหละ

	 ทัง้หมดน้ีเป็นโอวาทอนัส�าคัญทีท่่านครูบาจารย์ทองรัตน์เตอืนสต	ิให้ท�าความเพยีร 
ไม่น้อยกว่าวันละ	๓	ชัว่โมง	อย่างอืน่ยงัมอีกีมาก	ท่านอธบิายได้แจ่มแจ้งชดัเจน	เข้าใจง่าย 
ในฉับพลนั	เช่น	พระส�าเนียง	เม่ือบวชได้	๓	พรรษา	ถามท่านเร่ืองกมัมฏัฐาน	๕	ผม	ขน	 
เลบ็	ฟัน	หนัง	ท่านอธบิายว่า	แต่ละอย่าง	มนัไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนัตตา	เป็นพระ 
ไตรลกัษณ์	แต่ละอย่างไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ตวัตนของเรา	เมือ่พจิารณาแล้ว	มนัจะถอนอนัตตา 
อปุาทานออก	ว่าโดยย่อ	อปุาทานขนัธ์ทัง้ห้าเป็นตวัทกุข์	น่ีท่านอธบิายไว้ให้ทราบโดย 
ละเอยีดแล้วว่า	ขนัธ์ห้าเป็นตวัทกุข์	ขนัธ์	๕	เป็นไตรลกัษณ์	ทกุๆ	สิง่บนโลกน้ี	ทัง้สิง่มชีวีติ 
และไม่มีชีวิต	ล้วนถูกตราพระไตรลักษณ์ประทับไว้หมดแล้ว	ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น	 
ตัง้อยูช่ัว่ขณะ	แล้วเสือ่มสลายไปหมดทกุสิง่ทกุอย่าง	ไม่มอีะไรคงทนจีรังได้ตลอดไป

	 ท่านจะเตอืนให้ท�าสมาธใิห้จิตใจสงบ	ให้จิตเป็นเอกคัคตารมณ์	จิตว่างจากกเิลส	 
กเิลสหลดุจากจิต	จึงจะเกดิปัญญา	มปัีญญาเหน็ธรรม	มดีวงตาเหน็ธรรม	เหน็ว่าธรรมะ 
ทุกข้อทุกประโยคเป็นจริง	เป็นเหตุเป็นผล	เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน	จริงแท้ทุกๆ	ข้อ	 
ดังได้ตรัสไว้แล้วในบทสวดมนต์ในพระสูตรต่างๆ	ตรัสไว้อย่างไร	เป็นอย่างนั้น	เช่น 
ตรัสว่า	เพราะชาตเิป็นปัจจัย	ชรามรณะย่อมม	ีเพราะภพเป็นปัจจัย	ชาตย่ิอมม	ีเพราะ
อปุาทานเป็นปัจจัย	ภพย่อมม	ีอวชิชาท�าให้เกดิสงัขาร	สงัขารท�าให้เกดิวญิญาณ	ฯลฯ	
หลงัสวดมนต์เยน็แล้ว	ประมาณ	๓	ทุม่	ท่านจะอธบิายธรรมะ	ตอบข้อข้องใจให้ทราบ 
โดยแจ่มแจ้ง

	 อกีข้อหน่ึงทีท่่านเน้นเป็นพเิศษ	คอืท่านให้ระมดัระวงัส�ารวมอนิทรีย์	๖	ตา	ห	ูจมกู	 
ลิน้	กาย	ใจ	อย่าให้หลงเพลนิไปตามกเิลส	ถ้ามสีตสิมัปชญัญะส�ารวมระวงัในอนิทรีย์	๖	 
อยู่ทุกอิริยาบถ	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	จะควบคุมศีล	๒๒๗	ได้เป็นอย่างดี	
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๔๐. อาบัติเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรมองข้าม

	 ไปบณิฑบาต	ปวดปัสสาวะ	เข้าข้างทางน่ังลง	ให้เอาใบไม้แห้ง	๔-๕	ใบต่อกนัให้ยาว 
ถงึปัสสาวะ	ถ้าไม่เอาใบไม้รองปัสสาวะทีร้่อนและเคม็	จะถกูแมลง	สตัว์ตวัเลก็ๆ	หรือถกู 
พชืตาย	และยงัเป็นอาบตัอิกีด้วย	ถ่มน�า้ลาย	ขากเสลด	ให้น่ังลงเอาใบไม้รองเช่นเดียวกนั	 
อย่าคุยเสียงดัง	อย่าตะโกนเรียกกัน	เดินเข้าไปใกล้ๆ	จึงพูดกันเบาๆ	เอาของให้กัน 
อย่าโยน	ถ้าพระอาวโุสพรรษามากกว่าเอาหนังสอืให้ผู้อาวโุสต�า่กว่า	เช่น	พระ	๓	พรรษา	 
เอายืน่ให้พระ	๒	พรรษา	พระ	๒	พรรษา	ต้องน่ังลง	จึงจะเอามอืไปรับด้วยความเคารพ	 
พระอาวโุสเดนิมาข้างหลงั	พระพรรษาหย่อนกว่า	ต้องหลกีให้พระอาวโุสเดนิน�าหน้าไป 
ก่อนเสมอ	ไปบิณฑบาตให้ภาวนาทุกก้าว	ห้ามพูดคุยกัน	ถ้าจ�าเป็นจะต้องพูดคุยกัน 
ให้หยุด	แอบลงข้างทางแล้วพูดกัน	พรรษาน้อยต้องนั่งลงเสมอ	เป็นการเคารพวินัย
ของพระพุทธเจ้า	เป็นการส�ารวมอนิทรีย์	เป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมวนัิย	การภาวนา	 
การปฏบิตัธิรรมจึงจะก้าวหน้า	จะเกดิปัญญาเหน็ชอบอยูเ่สมอ	ท่านนึกอะไรได้	เหน็ข้อ 
ควรแนะน�าอะไร	จะรีบเตือนเสมอ

	 เร่ืองความเพยีร	ท่านกล่าวอยูเ่สมอว่า	“ผู้มคีวามเพยีรไม่เกยีจคร้านทัง้กลางวนั
กลางคืน อยู่ด้วยความไม่ประมาท ย่อมเป็นผู้เจริญในธรรม” เหมือนพระกัจจายนะ	 
ทีพ่ระพทุธองค์ยกย่องว่าเป็นผู้มรีาตรีเดยีวเจริญ	ท่านยกตวัอย่างให้ขยนัท�าความเพยีร 
มากๆ	ให้เกดิปัญญา	ให้เหน็ทางมรรคผลขึน้ในจิต	ท่านว่าผู้มีความเพยีรเป็นผู้ทีมี่จิตใจ 
ร่าเริง	มีใจดี	มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ

๔๑. เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ กับพระมหาอ�าเภอเขื่องใน

	 คร้ังหน่ึง	ครูบาจารย์เฒ่ารับนิมนต์เทศน์	๒	ธรรมาสน์	กบัพระมหาอ�าเภอเขือ่งใน	
เป็นการเทศน์ปจุฉาวสิชันา	มชีาวบ้านรอบๆ	บ้านชทีวน	มาฟังทีศ่าลาวดัพระธาตสุวนตาล 
เป็นจ�านวนมาก	มาจากบ้านหัวดอน	บ้านหัวดูน	บ้านท่าวารี	บ้านแคน	บ้านมะพริก	 
บ้านท่าศาลา	บ้านหนองบ่อ	พระเณรจากวดัต่างๆ	ทัง้ครูหญงิชายจากโรงเรียนประชาบาล 
มาฟังกันเต็มบริเวณวัด



52

	 วันนั้นเป็นวันอาทิตย์	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ครูใหญ่โรงเรียนต่างๆ	ร่วมกันจัดขึ้น	 
ใครๆ	ก็อยากฟังเทศน์ของครูบาจารย์เฒ่า	ท่านเสยีงห้าว	เสยีงดงั	เสยีงกงัวาน	เสยีงใส	 
ใบหน้าท่านย้ิมแย้ม	สร้างอารมณ์ขนั	อารมณ์ด	ีอยากฟังเสยีงอาจหาญร่าเริงของท่าน	
ค�าพูดของท่านเป็นคติธรรม	พูดตรง	พูดจริง	ไม่กลัวใคร	มีความเชื่อมั่นในตัวเอง	 
ในพระธรรมของพระพุทธเจ้า

	 เม่ือใกล้ถงึเวลานิมนต์	พระมหาได้ควบม้ามาฝุ่นตลบมาด้วยความอาจหาญ	พอลง 
จากม้าได้	ได้ถามหา	ไหน หลวงตาทองรัตน์ องค์ไหน	ทกุคนดูงงในกริิยาของพระมหา 
หนุ่มรูปนั้น	ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้	ไม่มีใครทราบ	ครูบาจารย์เฒ่านั่งเคี้ยวหมากพูดคุย 
กับญาติโยมอยู่ตรงนั้น	ปกติไม่เคยเห็นท่านเคี้ยวหมาก	พระมหานั้นเดินพูดทักโยม 
คนน้ัน	ทกัโยมคนน้ี	เหมอืนคุน้เคยกันมาก่อน	เมือ่ทกัรอบวดัแล้ว	กไ็ด้ข้ึนธรรมาสน์	 
ถามหาครูบาจารย์เฒ่ามาแล้วยงั	หรือไม่กล้าเทศน์	พดูไปต่างๆ	นานา	ครูบาจารย์เฒ่า 
ก็นั่งเคี้ยวหมากเฉย

	 เวลาพอสมควร	 ครูบาจารย์เฒ่าบ้วนหมาก	 แล้วก้าวข้ึนธรรมาสน์ฝั่งตรงข้าม 
พระมหา	พร้อมพูดว่า	 เอาดีดีนะมหา เอาไม่ดี เตะตกธรรมาสน์ได๋	ทุกคนที่นั่งนิ่ง 
ดทู่าทขีองพระมหา	ต่างหวัเราะในค�าพดูค�าแรกของครูบาจารย์เฒ่า	พอขึน้ธรรมาสน์ได้ 
ไม่พูดพร�่าท�าเพลง	ครูบาจารย์เฒ่าพูดดักพระมหาตลอด	ตั้งแต่ขี่ม้ามาเทศน์	มันผิด 
ธรรมวินัย	พูดแต่ละค�า	ชาวบ้านก็หัวเราะอย่างพอใจไม่มีหยุด	พระมหาที่นั่งอยู่บน 
ธรรมาสน์	ฉันน�า้หมด	๒-๓	แก้วแล้ว	ครูบาจารย์เฒ่ายงัเทศน์ไม่หยดุ	พระมหาทนไม่ไหว	 
ลงจากธรรมาสน์ขึ้นหลังม้าไปอย่างไม่มีท่า	กัณฑ์เทศน์ก็ไม่รับ

	 เม่ือเทศน์เสร็จ	คณะครู	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	น�าปัจจัยทีใ่ส่ลงในขนัเงิน	ขนัลงหนิ	 
(ทองเหลอืง)	หลายใบมารวมกนั	ได้เงินเกอืบสองพนับาท	แบ่งเป็นสองส่วน	ถวายพระ 
มหาอ�าเภอเขื่องในส่วนหนึ่ง	ส่วนของท่านครูบาจารย์ทองรัตน์นั้น	เมื่อพระมหากลับ 
ไปแล้ว	ท่านมอบให้วัดพระธาตุสวนตาล	ในสมัยนั้นครูประชาบาลเงินเดือน	๘	บาท	 
ครูใหญ่	๑๒	บาท	ท�างานมานานปีจึงจะได้	๒๐	บาท	ครูมัธยม	ป.ม.	จะได้	๘๐	บาท	 
จบอักษรศาสตรบัณฑิตจะได้	๙๐	บาท	จบ	ป.ม.	(ประโยคครูมัธยม)	และ	ธ.ม.	 
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(ธรรมศาสตรบณัฑิต)	ด้วย	จะได้เงินเดือน	๑๐๐	บาท	กณัฑ์เทศน์จากขนัคนละ	๑	สตางค์	 
๕	สตางค์	รวมกันเป็นพนัสองพันบาท	นับว่าได้เงนิมากเป็นพเิศษ	(ข้าวสารเหนียวช้ันหน่ึง	 
๑๐๐	ก.ก.	กระสอบละ	๙	บาท)	ท่านไม่รับถวายกณัฑ์เทศน์	แต่ยกให้วดัพระธาตสุวนตาล 
ทั้งหมด

๔๒. โอวาทก่อนลาสิกขาบท

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ให้โอวาทพระเทยีบก่อนลาสกิขาว่า	ให้ปฏบิตัมิศีลี	สมาธ	ิ
ปัญญา	ยืน	เดนิ	นอน	ภาวนา	“พทุโธ”	ทกุลมหายใจเข้าออก	ก้าวเท้าขวา “พทุ” ก้าวขาซ้าย	 
“โธ”	ทุกย่างก้าว	จะเห็นความมหัศจรรย์ของพุทโธภายใน	๑	ปี

	 เวลากราบพระหรือกราบทีไ่หนกต็าม	ให้โยนิโสมนสกิาร	น้อมใจลงกราบลงใกล้ 
ฝ่าพระบาทพระพทุธเจ้า	เหมือนกับท่านมายนืหรือประทบัน่ังอยูใ่กล้ๆ	เรา	เป็นพ่อตดิตาม 
ดูแลเราทุกเวลา	กราบพระธรรม	พระธรรมเหมอืนแม่คุ้มครองลูกดูแลเราตลอดเวลา	 
กราบพระอริยสงฆ์	พระสงฆ์เป็นพระพี่เลี้ยงน�าเราให้คิดดี	พูดดี	ปฏิบัติดี	ด้วยกาย	 
วาจา	ใจ	ในทุกสถานที่	คุณพระรัตนตรัยนี้จะท�าให้เราได้แต่สิ่งที่ดียิ่งๆ	ขึ้นไป

๔๓. ด้วยความเคารพและศรัทธา

	 พ่อใหญ่กณัหา	สทุธพินัธ์	เป็นโยมอปัุฏฐากใกล้ชดิกบัครูบาจารย์เฒ่ามาโดยตลอด	 
หลงัจากทีไ่ด้ร่วมกบัคณะเป็นคนไปนิมนต์ครูบาจารย์เฒ่าทีบ้่านข่าโคมให้ไปจ�าพรรษา 
ที่บ้านชีทวน	 เมื่อครูบาจารย์เฒ่าได้ออกจากบ้านชีทวนหลายพรรษา	 และได้ไปอยู่ที่ 
บ้านคุม้	อ.ส�าโรง	จ.อบุลราชธานี	ด้วยความศรัทธาอนัแรงกล้าของพ่อใหญ่	กไ็ด้อพยพ 
ครอบครัวไปด้วย	และได้ท�ากจิการค้าข้าวควบคูไ่ปด้วยเพือ่จุนเจือครอบครัว	ยงัไม่มี
ที่นาท�ากินขณะนั้น

	 ถงึพ่อใหญ่ไม่เคยบวชเรียนมาก่อน	แต่ด้วยศรัทธาทีม่ต่ีอครูบาจารย์เฒ่าในด้าน
การปฏบิตั	ิพ่อใหญ่ไม่เคยทิง้ท�าลายกรรมฐานทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากครูบาจารย์เฒ่า
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แม้แต่น้อย	ถึงแม้ปัจจุบันอายุย่างเข้าปีที่	๘๐	ก็ตาม	และลูกหลานแต่ละคนมีหน้าที่ 
การงานเป็นถึงผู้น�าของคน	 ได้น�าท่านไปเพื่อท�าตามหน้าที่ของลูกที่พึงกระท�าที่ 
เมืองหลวง	แต่ปฏิปทาทกุอย่าง	พ่อใหญ่ไม่เคยจะลมืข้อมูลเก่าแต่อย่างไร	สมกบัสภุาษิต 
อสีานทีว่่า “คันได๋ขีช้่างกัง๋ห่มเป็นพระยา อย่าได้เคยลมืชาวนาผู้ข่ีควายคอนกล้าดอก”  
(ถงึแม้จะได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์	กอ็ย่าลมือดตีทีเ่ป็นชาวนาขีค่วายหาบกล้า)	 
เช่น	 ผ้าขาวม้าคาดพุงที่ใช้สารพัดประโยชน์ของคนอีสาน	 ไปไหนมาไหนพ่อใหญ่ 
ไม่เคยทิง้	ทีส่�าคญัเรือ่งการปฏบิตั	ิการรับประทานอาหาร	พ่อใหญ่ยงักนิข้าวจานหมา	 
เหมือนเดมิ	คอือาหารทกุอย่างทัง้คาวหวาน	ต้องใส่ภาชนะเดยีวกนั	เร่ืองการเดนิจงกรม	 
น่ังสมาธ	ิไม่เคยขาด	เร่ืองมสีตสิมัปชญัญะในบรรดาเพือ่นรุ่นเดียวกนั	หาตวัจับยากมาก	 
ส�าหรับผลของการปฏบิตั	ิพ่อใหญ่ว่าไม่สงสยัแล้ว	พร้อมเสมอทีจ่ะไปตามผู้เป็นเจ้า	คอื 
มัจจุราชสั่ง

	 พ่อใหญ่ได้เล่าให้ฟังว่า “ปกตคิรูบาจารย์เฒ่าท่านพดูเสยีงดัง เป็นเชงิไม่กลวัใคร  
ท่านชอบอยู่ตามร่มไม้ตามป่า และอยู่ไม่เป็นที่ การอยู่ที่เดียวนานๆ ท่านว่าจะท�าให้
ติดสถานที่ ท่านไม่ติดกุฏิ กลับมาจากธุดงค์ก็มาอยู่กุฏิหลังใหม่ ตามที่ได้ไปกับท่าน  
ท่านจะพาพกัใต้ต้นไม้ เมือ่น่ังลงท่านจะกราบก่อน เวลาท่านไปกก็ราบอกี บางทแีดดจัดๆ  
หรือยามเยน็ๆ ท่านจะพาน่ังพกักลางวนัตามร่มไม้ เมือ่จะน่ังลงท่านกก็ราบ เมือ่จะไป 
ท่านก็กราบ ถามท่านว่า “ครูบาจารย์กราบอะไรหรือครับ” ท่านตอบว่า	“กราบต้นไม้  
ต้นไม้กเ็หมอืนพระพทุธเจ้า มนัท�างานเลีย้งชวีติตวัเอง เวลามีลกู มนักไ็ม่หวง นกกก็นิได้  
คนจะน�าไปกินก็ได้” ส่วนบางครั้ง ครูบาจารย์กราบลงกลางแจ้งนั้น ก็กราบระลึกถึง  
ความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกาะติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
คนโบราณจึงมกัเปรียบเทยีบว่า เมือ่มีพระพทุธองค์อยูท่ีใ่ด ต้องมดีอกบวัรองรับอยูท่ีน่ั่น  
ตามที่ได้อยู่กับท่าน ท่านถือเป็นนิสัยในการลุกการนั่ง ต้องกราบเป็นประจ�า จนผู้อื่น 
ท�าตามยาก

 ส�าหรับการอยู่ ท่านไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มาก ชอบอยู่ตามล�าพัง อยู่ตามป่า 
สองสามวนักย้็ายไปทีใ่หม่ ไม่ชอบอยูใ่นเมอืง ท่านบอกว่าจะท�าให้ตดิรสอาหาร ไปอยู ่
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ตามป่า ฉันอาหารทพิย์ ถามท่านว่า อาหารทพิย์ คอือะไร ท่านตอบว่า อาหารทพิย์ คอื  
ดอกกระเจียว หน่อข่า เหด็ระโง้ หวาย หน่อโจด เวลาฉันกม็คีวามสะอาด ไม่มโีรคมภียั  
บางทีเ่ขานิมนต์ไปฉันในบ้าน ท่านจะเอายาควนิินเมด็เหลอืงๆ ออกมาประมาณ ๒๐ เมด็  
น�าเข้าปากแล้วฉันน�า้ตาม ถามท่านว่า ท�าไมถงึฉันมากแท้ ครูบาจารย์บอกว่า เพือ่ดบั 
รสอาหาร เป็นเราฉัน ๓ เม็ด ก็หูดับไปหมด นี่ท่านฉันตั้ง ๒๐ เม็ด แล้วก็เฉย

 คร้ังถงึเวลาวนัพระ ๑๕ ค�า่ พระเณรมารวมกนัทีศ่าลา เวลาฉันอาหาร ท่านมักจะ 
บอกพระเณรให้ฉันด้วยความส�ารวม มีสติ พิจารณาว่าฉันเพื่อบรรเทาความหิว  
เพือ่ด�ารงชวีติหรือเพือ่ความอยาก ฉันเพือ่ความงามหรือฉันเพือ่เลีย้งตณัหา ถ้ารู้สกึว่า 
อกี ๕ ค�า จะอิม่ ให้หยุด แล้วฉันน�า้ลงจะอิม่พอด ีแต่ถ้าตณัหามันสัง่ให้ฉันเตม็ทีถ่งึล�าคอ  
พอดืม่น�า้ลงไปจะแน่นท้องอยูไ่ม่ได้ แล้วกไ็ม่สบาย ต้องเอามอืล้วงคอให้อาเจียน อย่างน้ี 
ผิดวินัยของพระ การฉันโดยไม่พิจารณาเป็นบาป ตายไปเป็นควายไถนาให้เขากิน

๔๔. จับไม่ถูก 

	 เมื่อครูบาจารย์ได้สั่งสอนลูกศิษย์ให้ส�ารวมในการขบฉัน	 และท่านท�าให้ดูเป็น
ตวัอย่างด้วย	เช่น	เวลาฉัน	ท่านจะฉันไปทลีะอย่าง	ฉันข้าว	ฉันผัก	ถ้ามปีลา	กจ็ะฉันปลา 
ไปทีละอย่างๆ	ท�าดังนี้จนอิ่ม

	 พ่อใหญ่กัณหา	ซึ่งแอบช�าเลืองดูครูบาจารย์เฒ่าอยู่บ่อย	เมื่อท่านฉันเสร็จแล้ว	 
จึงพนมมอืถามท่านว่า	“ขอโอกาสข้าน้อย ข้าน้อยสงัเกตเบิง่เวลาครูบาจารย์ฉัน เป็นหยงั 
จ่ังฉันทลีะอย่าง มนัดจ่ัีงได๋”	(ขอโอกาสครบักระผม	กระผมสงัเกตท่านอาจารย์ฉัน	ท�าไม
จึงฉันทลีะอย่าง	มนัดอีย่างไร)	ครูบาจารย์เฒ่าบอกว่า “มันจ่ังบ่ตดิรสชาต”ิ (มันจะได้ 
ไม่หลงรสชาติ)

	 อุบายการสอนศิษย์แต่ละคนของครูบาจารย์เฒ่าจะไม่ค่อยเหมือนกัน	เช่นมีอยู่ 
ครั้งหนึ่ง	 ท่านจะสอนเรื่องการขบฉันให้อยู่ในการส�ารวม	 ระวังอย่าฉันให้มีเสียงดัง	 
อย่าฉันพลางพูดพลาง	 อย่าฉันมูมมาม	 ซึ่งอยู่ในกรอบของวินัยที่ว่าด้วยการขบฉัน	 
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ถงึเวลาฉัน	ครูบาจารย์เฒ่าจะท�าตรงข้ามทีส่อนลกูศิษย์	ข้าวตกเร่ียราด	พดูทัง้ทีม่ข้ีาว 
อยู่ในปาก	 เป็นอาการที่ไม่ส�ารวม	 และมีพระลูกศิษย์ไม่ทราบเจตนารมณ์ของท่าน	 
หรืออย่างไรไม่ทราบ	 เกิดคิดต�าหนิท่านอยู่ในใจว่า	 ครูบาจารย์เฒ่าสอนแต่คนอื่น	 
ไม่สอนตวัเอง	พอเกบ็กวาดโรงฉันเสร็จ	ก่อนเลกิ	ท่านจะมาให้โอวาท	และกราบพระ
เลกิพร้อมกัน	พระรูปน้ันถงึกบัอึง้ไป	เม่ือครูบาจารย์เฒ่าท่านเทศน์เกีย่วกบัทีพ่ระรูปน้ัน 
คิดว่า “ไปยึดติดครูบาจารย์ ไม่ยึดติดธรรมะ”

 ในเวลาเดินอยูน่ั่งอยู ่กใ็ห้นึกถงึศลีตวัเอง ศลีขาดหรือเศร้าหมองกต้็องรู้ น้ีเรียกว่า 
อยูด้่วยความมีศลี พระธดุงค์ให้ระวงัศีล ตลอดจนอาบตัเิลก็ๆ น้อยๆ กใ็ห้ระวงั ศลีไม่ 
บริสุทธิ์ เข้าป่า ขึ้นเขา เสือกัดตาย ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเป็นพระธุดงค์ จงไปนอนเลี้ยง
ควายอยู่ตามบ้านดีกว่า ถ้าเป็นพระมีแต่จะตกนรก เขาอยากได้บุญ เขาจึงมาเอาทาน 
ภายในกาย ภายในใจ ถ้าศีลเศร้าหมองแล้ว ภาวนาจนแก่ตายพระธรรมก็ไม่เกิด

	 พระเณรกลัวท่านมาก	 ใครต้องอาบัติท่านรู้หมด	 ท่านทักท้วงในท่ามกลางหมู่
คนมากเอาดื้อๆ	ให้อาย	ถ้าท่านเตือนแล้วท�าผิดบ่อยๆ	ท่านบอกว่าไปเอาเทียนติดหู 
ไล่ให้มันหนี	มาบวชไม่เคารพค�าสอนของพระพทุธเจ้า	บวชหาประโยชน์อนัใด	ถ้าเป็นพระ 
จากทีอ่ืน่ไปหาท่าน	พอน่ังลง	ท่านก็เรียกชือ่	ถามข่าวจะไปไหนมาไหน	ท�าอะไร	ถ้าพระ 
มีความรู้ได้เรียนมามาก	 ในใจคิดว่าจะอวดความรู้ตัวเองเป็นเชิงดูหมิ่น	 ท่านรู้ทันที	 
ท่านจะว่า “เรียนมามากๆ น้ัน เรียนไปท�าไม มีความรู้แล้วเอาตวัไม่รอด อาบตัเิตม็หวั 
ไม่รู้ตวั เป็นพระบณิฑบาต กม็อีาหารฉัน ไม่รู้จักเคารพบาตร ไม่รู้คุณของพระพทุธเจ้า” 
ท่านพูดไม่กลัวคนจะโกรธ

๔๕. ตามครูบาจารย์เฒ่าไปดูพระอรหันต์

	 อกีคร้ังหน่ึงทีบ้่านชทีวน	มโียมทัง้สองฝ่าย	ฝ่ายนักสอนมลูกจัจายน์	กถ็อืว่าตนเอง 
มีความรู้	 บางคร้ังก็พูดเสียดสีพระวัดป่า	 วันหน่ึงมีโยมอาจารย์สอนมูลกัจจายน	์ 
พดูเปรยๆ	ขึน้ว่า	สมยัน้ีปฏิบตักินัอย่างใดก็ไม่เหน็พระอรหนัต์ดอก	มนัหมดสมยัแล้ว	 
ครูบาจารย์ทองรัตน์ได้ยนิเข้า	ท่านกพ็ดูขึน้ว่า “อยากเหน็พระอรหนัต์บ้อ ให้ไปโกนหวัมา  
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ครูบาจารย์จะพาไปเบิง่ ให้ท�าตามครูบาจารย์บอก ถ้าบ่เหน็พระอรหนัต์ ครูบาจารย์สเิอา 
คอเป็นประกนั ถ้าบ่ท�าบ่เฮด็ มวักอดคมัภร์ีอยูส่เิหน็ได้อย่างไร ไม่นานดอกคมัภร์ีจะล้ม 
ทับตาย”

๔๖. เยี่ยวเหมือนควาย

	 วนัหน่ึงโยมสองผัวเมยีจะมาท�าบญุทีว่ดัป่าบ้านชทีวน	ภรรยาได้หิว้หม้อเขยีวใส่ 
อาหารและสะพายกระตบิข้าวเหนียวเดินน�าหน้ามาก่อน	ส่วนสามไีด้หาบมะพร้าวอ่อน 
แตงไทยเดินตามหลัง

	 ในระหว่างทางน้ัน	สามเีกิดปวดปัสสาวะขึน้	จะวางแบกหาบกไ็ม่ทนัใจ	หรือเพราะ 
ความเคยชนิกไ็ม่ทราบได้	มองหน้ามองหลงัเหน็ว่าปลอดคน	เลยปลดทกุข์ข้างทางน้ัน	 
พอมาถงึวดั	กว็างหาบลง	ยงัไม่ได้กราบครูบาจารย์เฒ่า	ในโอกาสน้ันเองครูบาจารย์เฒ่า 
เลยให้สตไิปว่า “เออ สเิยีย่วสขิีก่ะให้วางหาบของลงก่อนแน่ อย่าสยินืขีย่นืเยีย่วคอืควาย 
คอืงัวหลาย” ฝ่ายเมียไม่รู้ว่ามอีะไรเกิดขึน้	ส่วนสามีถงึกบัหน้าแดงตวัแข็งทือ่	ทัง้อาย 
ก็อาย	ทัง้สงสยักส็งสยั	เพราะระยะทางห่างจากวดัตัง้	๓-๔	กโิลเมตร	ครูบาจารย์เฒ่า 
ไปแอบดูตอนไหน	และก่อนเยี่ยวก็รอบคอบตรวจตราดูดีแล้วนี่นา

๔๗. อาหารพิเศษ

	 พระเทยีบบวชเป็นพระใหม่	ญาตโิยมอปัุฏฐากกลวัจะหวิ	เพราะไม่เคยชินกบัการ 
ฉันข้าวมือ้เดยีว	มอียู่วนัหน่ึง	ภรรยาครูใหญ่โทน	ฉลวยศรี	ซึง่เป็นญาตกิบัพระเทยีบ 
ได้ออกมาใส่บาตรเหมือนกับทกุวนั	แต่วนัน้ีไม่เหมอืนกบัทกุวนั	ครูบาจารย์เฒ่าได้เดิน 
บิณฑบาตน�าหน้าและองค์รองลงมา	๒-๓	รูป	ก็ได้แต่ข่าวเปล่า	พอมาถึงองค์สุดท้าย 
โยมได้ชกัป้ิงไก่ซึง่ซ่อนไว้ใต้ขนัข้าวใส่ในบาตรพระเทยีบ	เมือ่ได้รับอาหารพเิศษเหมอืน 
เทวดารู้ใจ	จึงวาดภาพในอากาศว่า	กลับถึงวัดคงจะอิ่มแปล้ละวันนี้
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	 พอกลับมาถึงวัด	ยังไม่ได้จัดอาหารออกจากบาตร	ครูบาจารย์เฒ่าได้พูดขึ้นว่า 
“ม้ือน้ีท่านเทยีบได้อาหารพเิศษอกีแล้วโว้ย”	พระเทยีบถงึกบัอึง้และอายเพือ่นพระเณร 
ที่นั่งฟังมาก	เพราะโยมที่ใส่บาตรไม่คิดว่าครูบาจารย์รู้	เขาก็ได้ซ่อนปิ้งไก่เป็นอย่างดี	
เป็นอนัว่าอ้อยก�าลงัเข้าปากช้างอยูร่่อมร่อ	คดิว่าจะได้ฉันสมความอยากสกัท	ีในทีส่ดุ 
ช้างก็เลยต้องอ้าปากค้าง

๔๘. เคารพเหนือสิ่งอื่นใด 

	 หลังจากหลวงปู่เสาร์ได้ให้ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ไปจ�าพรรษาที่บ้านชีทวน	 
ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ก็ไม่เคยไปที่ไหนเลย	 นอกจากไปกราบหลวงปู่เสาร์ที่บ้าน 
ข่าโคม	จนญาตโิยมเกดิความสงสยัและกลวัว่าท่านจะเบือ่	เพราะวนัๆ	อยูแ่ต่ในวดั	แถมมี 
แต่คนกลั่นแกล้งต่างๆ	นานา	จึงได้ถามท่านว่า

 “ขอโอกาสข้าน้อย ครูบาจารย์มาจ�าพรรษาอยูน่ี่กะดนนานแล่ว ครูบาจารย์บ่คดิ 
สไิปธดุงค์ทางได๋บ้อข้อน้อย”	(ขอโอกาสครับพระอาจารย์ๆ	มาพ�านักอยูท่ีน่ี่กเ็ป็นเวลา
นานแล้ว	ท่านพระอาจารย์ไม่คดิจะไปธดุงค์ทีไ่หนบ้างหรือครับ)	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ 
ท่านได้พดูว่า	“ฮ่วย! พวกหมูเ่จ้าส่างมาเว่าจ่ังซัน่ สมิาให้อาตมาผิดครูผิดอาจารย์จ่ังได๋  
ครูบาจารย์เผ่ินมอบหมายให้มาอยูน่ี่ สไิปล่วงไปเกนิเผ่ินจ่ังได๋” (ท�าไม!	พวกโยมจึงได้ 
พดูอย่างน้ัน	จะมาให้อาตมาผิดต่อค�าพดูของครูบาจารย์ได้อย่างไร	กใ็นเมือ่ครูบาจารย์ 
ได้มอบหมายให้มาอยู่ก็อยู่	ท่านยังไม่ให้ไป	จะไปอย่างไร)

	 โยมว่า “ไปจ๊ักหว่างจ๊ักคราวสไิด๋บ้อข้าน้อย” (ไปชัว่คร้ังชัว่คราวไม่ได้หรือครับ)	 
ครูบาจารย์เฒ่าพูดว่า “บ่ได๋เดิ๋ก อย่ามาเว้าให้อาตมาเป็นบาปเป็นกรรม คันอาตมาไป  
ครูบาจารย์เผ่ินมาบ่เหน็ อาตมากเ็ป็นบาปเป็นกรรมท่อน่ันตัว๋ สไิปลนืความครูบาจารย์ 
ได้จ่ังได๋”	(ไม่ได้	อย่ามาพดูให้อาตมาเป็นบาปเป็นกรรมกบัครบูาจารย์เลย	ถ้าท่านมา 
ไม่เห็น	 อาตมาก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเท่าน้ันแหละ	 จะไปผิดค�าพูดของครูบาจารย ์
ได้อย่างไร)
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๔๙. ของดีมีให้แต่ ไม่รู้จักเอา

	 พ่อใหญ่ค�ามี	ซึง่เป็นโยมอปัุฏฐากอย่างใกล้ชดิตดิตามครูบาจารย์เฒ่าคนหน่ึง	เหน็
มหีลายคนทีม่ากราบครูบาจารย์เฒ่า	แล้วได้ตวัดกีลบัไป	พ่อใหญ่ค�ามไีด้ตดิตามครูบา
จารย์เฒ่ามาประจ�า	แต่กลบัไม่ได้กบัเขา	คดิน้อยใจ	วนัหน่ึงเลยกราบเรียนครูบาจารย์ 
เฒ่าว่า “ครูบาจารย์เฒ่า ข้าน้อยคนอืน่เขามา เขากไ็ด้ตวัดไีป แต่ท�าไมครูบาจารย์เฒ่า 
ไม่เมตตาสงสารผมบ้าง”

	 ครูบาจารย์เฒ่าเลยพดูเป็นเชงิดุว่า	“ให้ของดดีีบ่เอา จะเอาของไม่ดน้ัีนหรือ ไม่รู้ 
หรือว่าญาตโิยมเขามาได้ไปน้ัน เขาได้อบายมขุไป เขาไม่ได้อรรถได้ธรรมไปนะ พ่ออยาก 
ได้อย่างนั้นหรือ”	ฟังอย่างนั้น	พ่อใหญ่ค�ามีถึงกับอึ้งไป	และลาครูบาจารย์เฒ่ากลับ 
ด้วยความรู้สึกที่เข้าใจในค�าสอน

	 พอเดินไปจะพ้นจากเขตกุฏคิรูบาจารย์เฒ่า	ครูบาจารย์เฒ่าได้เรียกกลบัมา	และ
ได้ย่ืนบหุร่ี	๒	ตวัวางบนกลกัไม้ขดี	พ่อใหญ่ค�ามทีัง้ดใีจทัง้แปลกใจจนไปถงึบ้าน	และ 
เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยแปล	เมื่อวันหวยออก	พ่อใหญ่ค�ามีต้องผิดหวังตามเคย	แต่
เพื่อนบ้านกลับดีใจไปตามๆ	กัน

๕๐. ผู้ท�ากรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลตอบแทน

	 ที่วัดบ้านชีทวน	 ปกติกุฏิครูบาจารย์เฒ่าจะสร้างแบบง่ายๆ	 หลังคามุงหญ้าคา 
ยกเคลื่อนย้ายได้	ด้านข้างมีฝาเปิดปิดได้	ยกพื้นสูงพอนั่งหย่อนขาได้พอดี	หลังจาก
สร้างเสร็จได้ไม่นาน	ได้มผ้ึีงมาท�ารังใต้กุฏิ	หลายวนัต่อมาครูบาจารย์เฒ่าได้น่ังเกบ็ใบไม้ 
อยูข้่างๆ	กฏุน้ัิน	ได้มผ้ึีงตวัหน่ึงมาต่อยทีห่วัค้ิวครูบาจารย์เฒ่า	ครูบาจารย์เฒ่ากไ็ม่ได้ 
ว่าอะไร	ท�างานอื่นต่อไป	ในคืนนั้น	ไม่รู้มดด�า	(มดสามเหล่า)	มาจากไหน	ได้เข้าไป 
กนิลกูผ้ึงน้ันหมดทัง้รัง	ตืน่เช้ามา	ครูบาจารย์เฒ่าได้ลงไปดู	และได้แต่สงัเวชใจต่อผ้ึง 
รังนั้น
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๕๑. ระวังเปรต 

	 เรื่องธรรมวินัยเล็กๆ	 น้อยๆ	 นี้	 ครูบาจารย์เฒ่าท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้ง 
บรรพชิตและคฤหัสถ์ว่า	อย่าได้มองข้ามเป็นอันขาด	เพราะจะท�าให้เดือดร้อนตามมา 
ทหีลงั	เช่น	เร่ืองการหยบิ	การจับ	การอยู	่การกนิต่างๆ	ให้มีสต	ิแม้แต่การปลกูต้นไม้ 
ในวัด	ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง	มะขาม	หรือไม้อะไรก็แล้วแต่	ท่านจะแนะน�าให้ปลูกเป็น 
ของบคุคล	จะไม่ให้ปลกูเป็นของสงฆ์	ท่านให้เหตผุลว่า	ถ้าปลกูเป็นของสงฆ์แล้ว	คนอืน่ 
จะเอาไปใช้ไปกนิไม่ได้	ต้องรับอนุญาตจากสงฆ์ก่อน	(พระ	๔	รูปขึน้ไปประชมุ	อนุมัต ิ
จึงใช้ได้)	ถ้าสงฆ์ไม่อนุญาต	ถ้าพระน�าไปฉัน	พระกเ็ป็นเปรต	โยมกนิ	โยมกเ็ป็นเปรต	 
เมื่อปลูกแล้วก็บอกกล่าวปวารณาว่า	ไม้นี้	หรือของสิ่งนี้	ใครใคร่ใช้ประโยชน์อันใด
ก็น�าไปใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์

๕๒. ทดสอบศิษย์ 

	 มีบ่อยคร้ังเหมือนกันที่ครูบาจารย์เฒ่าลองลูกศิษย์ที่ยังประมาทอยู ่	 เช่น	 
หลวงพ่ออวนเล่าว่า “ครั้งหนึ่ง หลวงพ่ออวนได้กราบลาหลวงปู่กินรีเพื่อจะไปศึกษา
ธรรมะกบัครูบาจารย์เฒ่า ก่อนไปหลวงปูกิ่นรีก�าชบัว่า ระวงันะ ถ้าไปหาครูบาจารย์เฒ่า  
ระวงัท่านจะทดสอบอารมณ์ ทดสอบสต ิเมือ่ไปถงึ ได้กราบครูบาจารย์เฒ่า กไ็ด้เร่ืองจนได้  
เมื่อครูบาจารย์เฒ่าบอกให้ไปตัดไม้มาให้ท่าน ขณะน้ันท่านก�าลังท�ากิจวัตรอยู่พอดี 
หลวงพ่ออวนซึ่งผ่านการฝึกมาอย่างดี จึงรู้ทางมวย ได้มีดโต้เดินเข้าไปในป่า ตัดไม้ 
ที่ตายแล้วมาให้ท่าน พอครูบาจารย์ได้เห็นเท่านั้นแหละ “เออ! นี่แม้มันจั่งแม่นศิษย์
พระพุทธเจ้า”	(เออ!	นี่มันจึงสมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า)

	 มบ่ีอยคร้ังเหมอืนกันทีพ่ระเณรบางรูป	เมือ่ท่านให้ท�าในสิง่ทีม่นัผิดวนัิย	กท็�าด้วย 
ความรู้ไม่เท่าทัน	ท�าให้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืม	คือค�าเทศน์กัณฑ์ใหญ่	และแสบเผ็ด	 
เพราะเหน็ว่าเป็นครูบาจารย์	แต่ไม่เหน็ธรรมวินัยเป็นใหญ่	ซึง่ครูบาจารย์เฒ่า	อาบตัเิลก็ๆ	 
น้อยๆ	ท่านไม่ปล่อย	ท่านถอืเป็นสิง่ส�าคญัมากส�าหรับชวีติพรหมจรรย์	ด้วยเหตน้ีุเอง 
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ท�าให้หลวงปูช่าท่านให้ความเคารพต่อครูบาจารย์เฒ่าเป็นอย่างมาก	จึงได้น�าหลกัธรรม 
ต่างๆ	 จากครูบาจารย์เฒ่ามาสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอด	 โดยเฉพาะข้อวตัรปฏิบตั ิ
ทุกอย่างในส�านักวัดหนองป่าพงและสาขา	 ปัจจุบันเหมือนกับข้อวัตรปฏิบัติของ 
ครูบาจารย์เฒ่าที่สั่งสอนลูกศิษย์สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เกือบทุกอย่าง

	 ตามทีห่ลวงปูช่าได้สมัผัสกบัครูบาจารย์เฒ่า	เหน็ว่าถ้าคนไม่ฉลาด	จะไปเอาธรรมะ 
กบัท่านไม่ได้	คอืไปเอาอย่างท่าน	ไม่ไปเอาเยีย่งท่าน	อย่างเช่น	ครูบาจารย์เฒ่าท่านพดู 
ไม่ส�ารวม	การออกไปรับบณิฑบาต	ท่านขอของไปเร่ือยๆ	เวลาท่านดใุห้พระเณรทีป่ระชมุ	 
จะด	ุพระเณรไปเอาอย่างท่านไม่ได้	ท่านไม่มอีะไร	ความเป็นจริงน้ัน	ท่านพดู	ท่านท�าอะไร	 
ท่านมุ่งสอนธรรมะ	ไม่ได้มุ่งสอนหมู่คณะ	ไม่ได้มุ่งเสียหาย

๕๓. ติดสมมุติ

	 บางคนไม่เข้าใจ	หาว่าทา่นเป็นโรคประสาท	เชน่	มอียู่ครัง้หนึง่	หลวงปู่ชาเลา่ว่า	 
ครูบาจารย์เฒ่าได้เดนิไปพร้อมภกิษุสงฆ์หมูห่น่ึง	เหน็ควายตวัเมยีกนิหญ้าอยู่ข้างทาง	
ครูบาจารย์เฒ่าพดูว่า “โอ้ย ควายเถกิโตน่ีคือกนิหย่าอยูใ่กล้ทางแท้”	(โอ้ย	ควายตวัผู้ตวัน้ี 
ท�าไมจึงมากนิหญ้าอยู่ใกล้ทางจังเลย)	และเดนิไปอกี	ท่านได้ชีใ้ห้ดูควายตวัผู้ก�าลงัเลม็
หญ้าอยูก่ลางทุง่	และพดูว่า “เออ ไปหากนิกลางทุง่คอืควายแม่โตน่ันมันจังแม่น”	(เออ	
ไปหากินกลางทุ่งนาเหมือนควายตัวเมียซิ	มันถึงจะถูก)	ท่านดูควายตัวผู้เป็นตัวเมีย	 
ควายตวัเมยีเป็นตวัผู้	ผู้ไม่เข้าใจก็หาว่าท่านเป็นประสาท	ความจริงไม่มีตวัผู้	ไม่มตีวัเมยี	 
อย่างน้ีท่านเทศน์ให้เราฟัง	คนไม่เข้าใจธรรมะเลยเกดิเถยีงกนัวุน่	เมือ่รู้สมมตุแิล้ว	วมิตุต ิ
ก็เป็นไปในตัว

๕๔. ไม่ใช่ของพ่อแม่ใคร

	 อบุาสกผู้มากด้วยศรัทธาในพระพทุธศาสนาได้ไปท�าบญุทีว่ดัหนองป่าพง	และได้
กราบเรียนหลวงปูช่าว่า	เมือ่	๓	ปีก่อนไปท�าบญุกบัหลวงปูท่องรัตน์	ทีบ้่านคุม้	เป็นประจ�า	 
ตอนหลังไม่ไป	เพราะถูกหลวงปู่ทองรัตน์ท่านดุเลยไม่ไป
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	 หลวงปูช่าถามว่า	ท่านดอุย่างไร	ถงึได้โกรธเป็นนานถงึสามปีขนาดน้ัน	อบุาสกเล่าว่า	 
วันหน่ึงหลังจากฉันเสร็จ	 หลวงปู่ได้พาไปเดินชมวัด	 ท่านก็แนะน�าน่ันน่ีตามทางไป	 
ในระหว่างน้ันเดนิไป	เหน็ถ้วยทิง้อยูข้่างกอไผ่	ท่านก้มลงเกบ็	พร้อมดวุ่า	“ถ้วยน้ีไม่ใช่ 
ของโคตรพ่อของโคตรแม่ใคร มนัจึงไม่มใีครเกบ็”	หลวงปูเ่ป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าจะพดู 
อย่างนั้น

	 หลวงปู่ชา	:	ถามว่ามันของพ่อของแม่ใครหรือเปล่าล่ะ

	 อุบาสก	:	ไม่ใช่ครับ

	 หลวงปู่ชา	:	มันก็จริงอย่างที่ท่านพูดไม่ใช่หรือ จะไปโกรธท่านท�าไม ท่านพูด
ความจริงไม่ใช่หรือ

	 อุบาสกคนนั้นถึงกับนั่งอึ้ง	ต่อมาก็ได้ไปขอขมาหลวงปู่ทองรัตน์

๕๕. หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ท�าบุญให้พระกรรมวาจาจารย์

	 ในระหว่างจ�าพรรษา	 ๒๔๗๙-๒๔๘๓	 อยู่ที่วัดป่าหนองอ้อ	 บ้านข่าโคม	 นั้น	 
หลวงปูเ่สาร์ได้นิมติเหน็	ญาคูสทีา	ชยเสโน	พระกรรมวาจาจารย์ของท่าน	สมยัทีอ่ยูว่ดั
บรูพาในตวัเมืองอบุลราชธานี	ซึง่พืน้เพท่านอยูเ่มอืงสพีนัดอน	แขวงจ�าปาศักดิ	์ท่านไป 
เรียนที่กรุงเทพฯ	และได้มาเป็นอุปัชฌาย์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี	หลังจากนั้นได้ไป 
เผยแผ่พระพทุธศาสนาทีม่าตภูุม	ิไปอยูว่ดัดอนฮ	ี(วดัเกาะฮ)ี	เมอืงโขง	แขวงจ�าปาศกัด์ิ	 
และได้มรณภาพลงที่นั่น	จึงคิดจะไปท�าบุญอุทิศให้พระกรรมวาจาจารย์

	 เม่ือออกพรรษา	หลวงปูเ่สาร์พร้อมด้วยคณะศษิย์	ทัง้สายมหานิกาย	และธรรมยตุ	 
จ�านวน	๑๑	รูป	มคีรูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	กนฺตสโีล	ครูบาจารย์ด	ีฉนฺโน	ครูบาจารย์ 
บวัพา	ป��ฺาภาโส	ครูบาจารย์กองแก้ว	ฯลฯ	และมคีณะศษิย์ทีเ่ป็นฆราวาสตดิตามไป
ด้วยอกี	๕	คน	คอื	๑.	พระราชธรรมสธุ	ี(พวง	สขุนฺิทริโย)	ซึง่ขณะน้ันเป็นฆราวาส	อายุ	
๑๔	ปี	๒.	พระครูโอภาสธรรมภาณ	(อ�านวย)	๓.	นายบญุมาก	ไชยงาม	๔.	นายเจริญ	 
๕.	นายกร
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๕๖. เอาตอไม้เป็นอาจารย์

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	ใกล้ออกพรรษา	หลวงปูเ่สาร์ได้ให้คนไปส่งข่าวทีว่ดัป่าชีทวน	 
ให้ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ทราบว่า	เมือ่ออกพรรษาแล้ว	ท่านจะพาไปท�าบญุอทุศิให้แก่ 
พระอุปัชฌาย์	ที่เมืองโขง	แขวงจ�าปาศักดิ์	โดยให้ไปเจอกันที่เมืองโขงเลย

	 เมือ่ออกพรรษา	หลงัจากฉันเสร็จ	ท่านได้ร�า่ลาญาตโิยมแล้ว	ขณะทีค่รูบาจารย์เฒ่า 
ทองรตัน์เตรียมของอยูน้ั่น	ได้มีพระบวชใหม่หอบจีวรหอบบาตรมาหาท่าน	เล่าให้ท่าน 
ฟังว่า “ข้าน้อยลาเมียมาบวช และใจอยากออกไปประพฤตปิฏิบตักิบัครูบาจารย์ แต่เมยี 
บ่อยากให้บวช (กระผมลาเมียมาบวช ใจก็อยากประพฤตปิฏิบตักิบัครูบาจารย์ แต่เมยี 
เขาน้ันไม่อยากให้บวช) จึงได้บอกเขาไปว่าขอบวชช่ัวคราว เขาจึงให้บวช และกระผมได้
หนีออกมาเมือ่คนืน้ี ไม่มใีครรู้ กลวัว่าเขาจะไม่ให้มา กระผมไม่มอีะไรมาด้วย เพิง่บวช 
เมื่อวานนี้ กระผมขอมอบกายถวายชีวิตไว้กับครูบาจารย์ด้วย”

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์บอกว่า “เออ บญุท่านยังมนีะ เกอืบบ่ได้พบกนั ผมจะรีบ 
เดินทางไปแล้วนี่ มาแล้วก็ก้มลงกราบที่นั้นละ”	ครูบาจารย์เฒ่าท่านบอกกัมมัฏฐาน	 
พร้อมชีไ้ปทีต่อไม้เตง็ทีย่นืตายมานานหลายปีและพดูว่า	“เหน็ตอไม้น่ันไหม ท�าเหมอืน 
ตอไม้น่ัน”	ท�าเอาพระรูปน้ันน่ังงงอยู่นาน	ครูบาจารย์เฒ่าจึงได้ออกเดนิทาง	คงปล่อยแต่ 
พระรูปน้ันอยูเ่ฝ้าวดัก่อน	เพราะท่านต้องรีบออกเดนิทางเพือ่ตามหลวงปูเ่สาร์ไปให้ทนั

	 พระใหม่รูปนั้น	เดินเช้าผ่านก็มอง	ท�าอะไรก็มองแต่ตอไม้	 เกิดสงสัยว่าท�าไม
ครูบาจารย์เฒ่าจึงให้ท�าเหมอืนตอไม้	คดิไปคิดมาหลายวนัเข้าเลยเข้าใจว่า	กว่าจะเป็น 
ตอไม้	 เกิดมาเป็นกล้าไม้	 แล้วมาเป็นต้นไม้ใหญ่พอใช้งานได้	 คนเขาก็มาตัดไปท�า
ประโยชน์	เหลอืไว้แต่ตอท�าประโยชน์ไม่ได้	แล้วกไ็ม่มใีครสนใจ	จึงเอาตอไม้เป็นอาจารย์ 
ภาวนา	เลยตั้งใจไม่สึก
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๕๗. หลวงปู่เสาร์โปรดชาวบ้านห้วยยาง

	 หลวงพ่อกองแก้ว	ธนป�โฺ�	วดัป่าเทพบรุมย์	อ.พบิลูมงัสาหาร	จ.อบุลราชธานี	 
ผู้เป็นลกูศิษย์ของหลวงพ่อบญุมาก	และได้มโีอกาสไปอปัุฏฐากครูบาจารย์เฒ่าอยูบ่่อยๆ	 
ที่บ้านคุ้ม	 เล่าว่า	 หลวงปู่เสาร์กับครูบาจารย์ทองรัตน์ได้ด�าริสร้างวัดป่าเทพบุรมย์	
บ้านแก้งยาง	ต.ดอนจิก	อ.พิบูลมังสาหาร	จ.อุบลราชธานี	โดยได้เดินธุดงค์มาจาก
วัดป่าหนองอ้อ	บ้านข่าโคม	ได้หยุดพักมาเรื่อยๆ	และเมื่อธุดงค์มาถึงห้วยยาง	จึงได้ 
หยุดพักที่ริมห้วยยาง

	 ญาติโยมเมื่อได้ทราบว่ามีพระธุดงค์มาพักที่ป่าใกล้หมู่บ้าน	 จึงได้นิมนต์ให ้
แก้อาถรรพ์	เพราะสถานทีท่ีส่ร้างวดัปัจจุบนั	เดิมชาวบ้านเชือ่กนัว่าเจ้าทีแ่รงเฮีย้นมาก	 
ใครไปท�าอะไรใกล้สถานที่ดังกล่าวไม่ได้	หาปูหาปลาไม่ได้	บ้างก็เข้าสิงแล้วพูดออก 
ปากชาวบ้าน	บ้างกท็�าให้ล้มป่วย	บางช่วงกเ็กดิการตายตดิกนั	๕-๖	ศพกเ็คยม	ีเป็นเหตใุห้ 
หลวงปูต้่องสงเคราะห์ในกจิน้ี	และญาตโิยมได้ขอนิมนต์ให้คณะท่านได้จ�าพรรษาด้วย 
เพือ่ชาวบ้านจะมีก�าลงัใจต่อไป	แต่หลวงปูเ่สาร์กย็งัไม่รับว่าจะจ�าพรรษา	ท่านได้พาคณะ 
ออกเดนิทางต่อไป	ขณะน้ันเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษา	หลวงปูเ่สาร์จึงได้ให้ญาตโิยมพา
ไปหาสถานทีเ่หมาะในการจ�าพรรษา	ญาตโิยมได้พาไปหาสถานทีห่ลายแห่ง	จนในทีส่ดุ 
ท่านจึงตกลงว่าจะจ�าพรรษาทีด่อนธาต	ุซึง่เป็นเกาะอยูก่ลางแม่น�า้มลู	เพราะเป็นสถานที ่
ที่เหมาะในการภาวนา

๕๘. สร้างวัดป่าเทพบุรมย์

	 หลวงปูเ่สาร์ได้ให้ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	หลวงพ่อบญุมาก	พร้อมเณร	กลบัไป 
จ�าพรรษาที่บ้านแก้งยาง	เมื่อออกพรรษาในปี	๒๔๘๕	หลวงปู่เสาร์ได้ให้มีการจัดพิธี 
วางศลิาฤกษ์ก่อสร้างวดัป่าเทพบรุมย์	ในวนัวางศลิาฤกษ์	ได้มพีระเณรมาร่วมงานเป็น 
จ�านวนมาก	โดยมหีลวงปูเ่สาร์เป็นประธาน	และต่อมาได้ให้ครูบาจารย์บญุมากมาสาน 
ต่อเจตนารมณ์ท�าการก่อสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างต่อไป
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	 หลงัจากวางศลิาฤกษ์เสร็จ	คณะหลวงปูเ่สาร์ได้เดนิทางต่อไป	โดยมโียมนิมนต์ 
ท่านขึน้รถไป	เพราะถ้าไปทางเรือ	กลวัองค์ท่านจะเมาคลืน่	เพราะระยะไปมเีกาะแก่งมาก	 
ประกอบกับน�า้ไหลเชีย่วมาก	และอาการไข้ในช่วงพรรษายงัไม่หายด	ีคอืขณะองค์ท่าน 
น่ังสมาธใิต้โคนต้นยางใหญ่	ได้มเีหยีย่วบนิโฉบเอารังผ้ึงซึง่เกาะอยูบ่นกิง่ต้นยางใหญ่ 
ที่องค์ท่านนั่งอยู่	และรังผึ้งพร้อมตัวผึ้งได้ขาดหล่นลงมาใกล้กับองค์ท่านนั่งอยู่พอดี	 
ท�าให้ผึ้งกรูเข้าต่อยองค์ท่านหลายตัวจนองค์ท่านมุดเข้าในมุ้งกลด	ผึ้งจึงเลิกรังควาน	
จากน้ันองค์ท่านได้เกดิอาการไข้เพราะพษิของผ้ึงต่อย	จนออกพรรษาแล้วอาการจึงค่อย 
ทุเลาลง

	 ส่วนครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	พร้อมพระเณรส่วนหน่ึงได้เดนิทางจากวดัเทพบรุมย์ 
ด้วยเท้าต่อไป	และครูบาจารย์บญุมาก	กบัครูบาจารย์ก	ิได้แยกเดินทางไปต่างหาก	โดยม ี
จุดจะไปพกัอยูท่ีบ้่านห้วยสาหวั	พระเพง็ไปทางเรือ	กบัครูบาจารย์เจ๊ียะ	แล้วสามเณร 
อกี	๑	รูป	ไปขึน้ทีท่่าวดัภจู�าปาศกัดิ	์ได้พบกบัคณะครูบาจารย์ทองรัตน์	ทีว่ดัภจู�าปาศกัด์ิ 
ทีไ่ด้ล่วงหน้ามาถงึก่อน	จึงได้ถามถงึหลวงปูเ่สาร์	ได้รับค�าตอบว่า	ท่านได้เลยไปเมืองโขง 
ไปดอนฮก่ีอนแล้ว	และท่านได้ฝากความไว้ว่า	“ถ้าพวกคณุเพง็กบัท่านเจ๊ียะมาถงึ ไม่ต้อง 
ตามไป ให้ท่านรออยูท่ีว่ดัภน่ีู และได้นัดไว้ว่าในวนัมาฆบชูาให้พระเณรทกุรูปมาร่วม
ลงอุโบสถด้วยกันที่นี่”

	 พระเพง็กับครูบาจารย์เจ๊ียะ	และสามเณรหน่ึงรูป	เมือ่หลวงปูบ่อกให้รอ	จึงได้ไป 
พักที่บ้านห้วยสาหัว	 เพราะที่น่ันมีที่พักพร้อมซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก	 ขณะน้ันหลวงปู่เสาร	์ 
ครูบาจารย์ด	ีฉนฺโน	พร้อมคณะศิษย์	ไปท�าบญุทีว่ดัดอนฮ	ีแล้วเดนิทางไปชมน�า้ตกหลีผี่	 
แล้วจึงมาพกัอยูภ่หูม้อออม	ห่างจากทีท่�าการจังหวดัจ�าปาศกัดิ	์ประมาณ	๒	กโิลเมตร

๕๙. หลวงปู่เสาร์อาพาธหนักที่ภูหม้อออม

	 ในคราวน้ันรัฐบาลไทยได้ตัง้ทีท่�าการจังหวดัจ�าปาศักดิ	์ทีบ้่านทพัเปือย	ปากเซ	ล�าเพา	 
เมืองสพีนัดอน	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์พร้อมด้วยครูบาจารย์บญุมาก	ครูบาจารย์ก	ิฯลฯ	 
ได้เดินทางถึงภูหม้อออม	หลังคณะหลวงปู่เสาร์
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	 เมื่อไปถึง	 ครูบาจารย์ดีได้รีบมากระซิบแจ้งข่าวอาพาธของหลวงปู่เสาร์ให ้
ครูบาจารย์เฒ่าทราบว่าอาการขององค์ท่านปู่เสาร์ขณะน้ีน่าเป็นห่วง	 อ่อนเพลียมาก	 
ถ้าเดินทางต่อไปกลวัจะเป็นอะไรไปกลางทาง	นิมนต์ท่านกลบั	หลวงปูเ่สาร์กไ็ม่เหน็ด้วย	 
และท่านพูดว่า “ท่านกินข้าวก่องเดียวชั้นบ่ท่านดี เฮาอยากไปให้ฮอดเมืองเขมรพุ้น”  
หลวงปู่เสาร์ไม่ได้พูดถึงเร่ืองที่จะเดินทางกลับแต่อย่างไร	 แต่ครูบาจารย์ดีเกรงว่าถ้า 
หลวงปู่อาพาธหนักและเป็นอะไรไปที่น่ี	 เกรงว่าศิษยานุศิษย์ที่ไม่ได้ไปด้วยจะ 
ต�าหนิท่าน	 ครูบาจารย์ดีจึงอยากให้ครูบาจารย์ทองรัตน์และครูบาจารย์บุญมากช่วย 
นิมนต์หลวงปู่เสาร์กลับ

	 คณะศิษยานุศิษย์ปรึกษาหารือว่าจะพดูอย่างไรดีท่านจึงจะเหน็ด้วย	ถ้าไม่ข้ึนถงึ
อบุลราชธานี	กเ็ลือ่นขึน้ไปดอนไซ	หรือไปวดัป่าสาลวนั	ซึง่เป็นวดัทีค่รูบาจารย์บญุมาก 
และครูบาจารย์กสิร้าง	และเป็นบ้านเกดิครูบาจารย์กด้ิวย	หรือจะไปถงึวัดอ�ามาตยาราม 
ก็ยิ่งดี

	 เม่ือคณะศิษย์ตกลงกันแล้ว	 ก็พากันเข้าไปกราบหลวงปู่เสาร์	 ครูบาจารย์เฒ่า 
ทองรัตน์ได้พนมมอืกราบเรียนท่านว่า	“ขอโอกาสข้าน้อย ครูบาจารย์อยูท่ีน่ี่มันกนัดาร  
กนัดารจังได๋ กค็อืว่าข้าราชการกเ็ป็นคนใหม่ มาตัง้บ้านเมอืงใหม่ ถ้าสอิาศยัข้าราชการ 
กะบ่มีผู้คุน้เคย ถ้าอาศัยคนพืน้เมอืงก็เป็นคนเขมร บางคนเว้าลาวกบ่็ได้ ผู้สเิว้าได้กอ็าศยั 
เขาบ่ได้ เพราะเขามคีวามทกุข์ยาก ถ้าแม่นว่าครูบาจารย์ป่วยหนักพกัฮ้ายทีน่ี่ รถกม็าบ่ถงึ  
เรือมากค็าแก่ง เหตน้ีุจึงอยากนิมนต์ครูบาจารย์กลบัขึน้อบุลฯ หรือเลือ่นขึน้ไปดอนไซ  
หรือไปบ้านท่านกิ บ้านหนองผ�า-ดอนไซน้ี กม็ป่ีาทีส่วยงาม เหมาะสเิฮด็วดัป่า เพราะ 
มบ้ีานหลายหมูบ้่าน ส่วนวดัป่าสาลวนั ภมูะโรง ของท่านบญุมาก บ้านท่านก ิน้ัน กเ็ป็น 
วัดป่าที่ร่มร่ืน เหมาะสมกับคนเฒ่าคนแก่จะอยู่อย่างสะดวกสบาย หรือไปฮอดวัด
อ�ามาตย์ก็ได้”

	 เม่ือหลวงปูเ่สาร์ได้ยนิค�าอ้อนวอนของลกูศษิย์ดงัน้ัน	ซึง่ตอนแรกพระอาจารย์ด ี
เคยกราบนิมนต์ท่านแล้ว	แต่ท่านไม่กลบั	ท่านพจิารณาดสูกัครู่จึงพดูว่า “เออ คันซนัไป 
กไ็ปต ิน่ีมันกใ็กล้เถงิเดอืนสามแล้ว ให้ท่านบญุมาก ท่านกิ ขึน้ไปสาก่อน ไปจัดเฮอืมารับ  
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แล้วสิขึ้นไปตามหลัง แต่นัดกันให้ไปฮอดวัดภูทันเดือนสามเพ็ญ ถ้าไปถึงวัดภูแล้ว  
ให้บอกท่านเพง็และพระทีม่าถ่าอยูท่ีว่ดัภู บ่ให้ถ่า ให้มาฆบชูาทีป่ราสาทหนิวดัภูไปเลย  
เพราะกลบัเมือบ่ทนั”		หลวงปูเ่สาร์เคยปรารภไว้ว่าจะไปท�ามาฆบชูาทีป่ราสาทหนิ	วดัภู 
จ�าปาศักดิ์	แต่ไปไม่ทัน

	 ครูบาจารย์บญุมากกบัครูบาจารย์กิรีบเดนิทางเพือ่ไปจัดหาเรือ	ครูบาจารย์กแิวะดู 
สถานที่ที่ดอนไซ	 เพื่อเรียนคณะสงฆ์ให้ทราบว่าจะน�าหลวงปู่เสาร์กลับมาพักที่น่ี 
สกัระยะหน่ึง	ส่วนครูบาจารย์บญุมากขึน้ไปวดัป่าสาลวนั	เพือ่จัดหาเรือ	การจัดหาเรือ 
ก็ช้ามาก	เน่ืองจากเป็นเรือพ่วงและหาคนแจวเรืออกี	๔	คน	จนถงึเดอืนสามเพญ็แล้ว
ก็ล่องเรือไปรับหลวงปู่เสาร์ไม่ถึง

	 เมือ่ถงึเดอืนสามเพญ็	ซึง่เป็นวนัมาฆบชูา	หลวงปูเ่สาร์ได้ร่วมลงอโุบสถกบัคณะ 
ลกูศิษย์ตามปกต	ิทัง้ทีอ่าพาธหนักอยู	่หลงัจากลงอโุบสถเสร็จ	องค์ท่านเร่ิมอาพาธหนัก 
ขึ้นเรื่อยๆ	ท้องร่วงอย่างแรง	แรม	๑	ค�่า	เดือน	๓	คณะลูกศิษย์จึงได้ไปวานขอความ 
ช่วยเหลือจากข้าราชการ	 ต�ารวจ	 ญาติโยม	 ช่วยกันน�าท่านลงเรือ	 ถ่อเรือขึ้นมาถึง 
บ้านนาดี	เซล�าพา	พกัแรมทีน่ี่	รุ่งเช้าถ่อเรือต่อ	ถงึเมอืงมลูปาโมกข์มดืค�า่	พกัแรมทีน่ี่	 
รุ่งเช้าถ่อเรือต่อผ่านดอนนางคอย	ทางทศิตะวนัตก	แรม	๓	ค�า่	เดอืน	๓	เป็นวนัเดยีว 
กับครบูาจารย์บุญมากล่องเรอืมาจะไปรบัหลวงปู่	ได้ไปรบัครูบาจารย์กิที่ดอนไซก่อน	
แล้วล่องเรือผ่านดอนนางคอยทางด้านทศิตะวนัตก	การผ่านคนละทศิเป็นสาเหตทุีเ่รือ
ทั้งสองล�าไม่เจอกัน

๖๐. หลวงปู่เสาร์หมดลมเสียแล้ว

	 คณะพระเพ็งได้รออยู่บ้านห้วยสาหัว	ใกล้วัดภูหลายวัน	ไม่เห็นคณะหลวงปู่มา	 
จึงได้กลบัมาลงอโุบสถทีพ่บิลูฯ	แล้วได้ถามข่าวกไ็ม่ทราบความ	หลงัจากลงอโุบสถเสร็จ	 
วันรุ่งขึน้ได้มรีถจะไปเมอืงมูลปาโมกข์	จึงได้ขึน้รถไปลงจ�าปาศกัด์ิ	รอคณะหลวงปูเ่สาร์ 
ทีวั่ดอ�ามาตยาราม	ซึง่มพีระอปัุชฌาย์เม้า	เป็นเจ้าอาวาส	ได้ทราบข่าวจากนายร้อยด�ารัส 
ซึ่งเป็นคนอุบลฯ	 ไปรับราชการที่จ�าปาศักดิ์บอกว่าตอนเย็นคณะหลวงปู่จะมาถึง	 
ท่านอาพาธหนัก	ให้จัดสถานที่รอรับด้วย
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	 เม่ือตอนบ่าย	๔	โมง	ได้ยนิหวดูเรือดังมาแต่ไกล	อปัุชฌาย์เม้าและพระเพง็	จึงได้ 
ลงไปรอรับคณะทีท่่าเรือวดั	แต่เรือไม่จอด	ได้เลยไปจอดทีท่่าศาล	เลยท่าวดัไปไม่ไกล	 
จึงได้นิมนต์ท่านลงเรือเลก็ย้อนลงมาท่าวดัอกีคร้ัง	ครูบาจารย์ดลีงท่าศาล	ได้โทรเลขไป
บอกลกูศิษย์ท่านทางอบุลฯ	อาการของหลวงปูเ่สาร์ขณะน้ัน	ใบห	ูริมฝีปาก	เหลอืงซดี	 
อิดโรยอย่างเห็นได้ชัด

	 เมื่อเรือมาถึง	 ครูบาจารย์กองแก้วได้ลงเรือไปประคองหลัง	 ครูบาจารย์บัวพา 
ประคองด้านหน้า	 ยกท่านขึ้นน่ังบนแคร่ไม้ไผ่	 ในขณะน้ันมีพระที่อยู่ด้วยกันคือ	 
ครูบาจารย์กองแก้ว	ครูบาจารย์บวัพา	ครูบาจารย์ค�า	พระเพง็	ได้ช่วยกนัประคองท่าน
ขึ้นจากฝั่ง	แล้วน�าท่านขึ้นไปในโบสถ์	เมื่อวางองค์ท่านลง	ตัวหลวงปู่ท่านนั่งหลับตา	
คอตกในท่าเดมิ	อ่อนเพลยีมาก	ครูบาจารย์บวัพาจึงได้พนมมอืกราบเรียนหลวงปูด้่วย 
เสยีงอนัอ่อนนุ่ม	เพราะเหน็สภาพหลวงปูท่่านได้ประคองจิตท่านมาตลอด	เกรงว่าจิต 
ท่านจะพลกิว่า “ขอโอกาสข้าน้อย ขณะน้ีอยูใ่นโบสถ์วดัอ�ามาตยาราม จ�าปาศกัดิแ์ล้ว 
ข้าน้อย”

	 หลวงปูค่่อยๆ	เงยหน้าขึน้ดูพระพทุธรูปเลก็น้อย	ได้สัง่ให้น�าผ้าสงัฆาฏิมาพาดบ่า 
และท่านกราบพระได้	 ๓	 ครั้ง	 แล้วคอพับลงเช่นเดิม	 มือสั่นริกๆ	 เมื่อเห็นเช่นนั้น	 
ครูบาจารย์บัวพาจึงจะได้น�าน�้ามาพรมใส่องค์หลวงปู่เบาๆ	 และจะประคองท่านให ้
นอนลง	เม่ือจับถกูองค์ท่าน	จึงรู้ว่าองค์ท่านได้หมดลมเสยีแล้ว ตรงกบัวนัที	่๓	กมุภาพนัธ์	 
พ.ศ.	๒๔๘๕	แรม	๓	ค�่า	เดือน	๓	ปีมะเมีย	สิริรวมอายุได้	๘๓	ปี	๖๓	พรรษา

	 เมื่อหลวงปู่ละสังขารลง	คณะสงฆ์จะน�าสรีระองค์หลวงปู่กลับอุบลฯ	เลย	แต่ 
ญาตโิยมทางจ�าปาศักด์ิไม่ยอม	เพราะมคีวามประสงค์จะท�าบญุกับหลวงปูด้่วย	จึงตกลง 
ว่าให้พบกันครึ่งทาง	คือให้โยมทางจ�าปาศักดิ์ได้ท�าบุญ	๓	คืน	แล้วค่อยเลื่อนสรีระ 
ท่านกลับอุบล
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๖๑. หลวงปู่มั่นเป็นประธานถวายเพลิงหลวงปู่เสาร์

	 หลงัจากได้ท�าบญุ	๓	คนื	โยมทางจ�าปาศักดิไ์ด้ให้เอาสรีระท่านหลวงปูเ่สาร์	ขึน้มา 
อบุลฯ	โดยครูบาจารย์เฒ่าทองรตัน์	ครูบาจารย์บญุมาก	เป็นผู้น�าคณะมา	อปัุชฌาย์เม้า 
ได้ท�าหีบไม้ตะเคียนถวายองค์ท่านกลับอุบลฯ	เมื่อน�าสรีระท่านมาถึงวัดบูรพา	อุบลฯ	
ได้ท�าบุญเตรียมงานต่างๆ	

	 ระหว่างวนัที	่๑๐-๑๖	เมษายน	ปี	พ.ศ.	๒๔๘๖	จึงได้ท�าการถวายเพลงิสรีระองค์ท่าน	 
โดยมหีลวงปูม่ัน่	ภริูทตโฺต	เป็นประธานงาน	มหีลวงปูส่งิห์	ขนฺตยาคโม	เป็นผู้ด�าเนินงาน	 
ในงานมีคณะสงฆ์และฆราวาสมาร่วมเป็นจ�านวนมาก	 จนวัดบูรพาที่เคยกว้างกลับ 
เนืองแน่นไปด้วยคนหาทางเดินแทบไม่ได้

๖๒. ผู้มีบุญมาเกิด

	 ยายชป่ิีน	นารัตน์	เล่าว่า	คร้ังหน่ึง	ปี	๒๔๘๖	ครบูาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้เดนิธดุงค์ 
ไปทีบ้่านนาโพธิน้์อย	ต.นาโพธิน้์อย	อ.พบิลูมงัสาหาร	จ.อบุลราชธานี	ราวเดอืน	๔-๕	 
หน้าแล้ง	เมือ่เดินมาถงึป่าท้ายบ้านนาโพธิ	์จึงได้หยดุพกั	ชาวบ้านเมือ่เหน็พระธดุงค์มาพกั 
ใกล้บ้านพากันดีอกดีใจ	 ต่างได้เรียกกันหาน�้าหาท่าเพื่อไปถวายพร้อมกัน	 พระท่าน 
มาด้วยกัน	๒	รูป

	 เม่ือทุกคนไปถึงที่พระธุดงค์น่ังพักเอาแรง	 ต่างก็กราบและได้สนทนากับท่าน
พอสมควรแล้ว	 พ่อใหญ่มิ่งได้ขอนิมนต์ครูบาจารย์เฒ่าพักอยู่ด้วยนานๆ	 เพื่อโปรด
ญาตโิยม	เพราะนานๆ	ทีจ่ะมพีระธดุงค์ผ่านมา	ครูบาจารย์เฒ่าพจิารณาเหน็ว่าสถานที่
เหมาะในการภาวนา	พร้อมทัง้ญาตโิยมกมี็ศรัทธาเป็นอย่างมาก	จึงตกลงอยูพ่กัฉลอง
ศรัทธา

	 ในโอกาสน้ัน	ครูบาจารย์เฒ่าได้เหลอืบไปเหน็หญงิทีก่�าลงัตัง้ครรภ์ซึง่น่ังรวมอยู ่
ในกลุม่ชาวบ้านน้ัน	จึงพดูขึน้ว่า “เออ เฮาอยูใ่นหว่างถอืพกถอืพากะให้หลูม่า อย่ามา 
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อายพู้นอายพี้ไล ลูกออกมามันจั่งสิได้นิสัย ถ้ามันเกิดเป็นผู้ชาย ใหญ่มามันสิบวช 
บ่สกึได๋น่ี” (เออ	เราอยู่ในช่วงตัง้ครรภ์กใ็ห้มาบ่อยๆ	อย่าได้อายน้ัน	อายน่ี	ลกูเกดิมา 
เขาจะได้นิสัยด้วย	นี่ถ้าเขาเกิดมาเป็นชาย	เขาจะบวชไม่ลาสิกขานะนี่)

	 หญงิน้ันต่อมาได้มาบวชกับพระลกูชาย	กค็อื	แม่ชีป่ิน	นารัตน์	น่ันเอง	ขณะน้ัน
มีอายุได้	๓๑	ปี	ก�าลงัตัง้ครรภ์ลกูคนที	่๓	ในระหว่างทีค่รูบาจารย์เฒ่าได้พ�านักอยูน้ั่น	 
นางปิ่นได้อุ้มท้องมาอุปัฏฐากทุกวันไม่ได้ขาด	 ครูบาจารย์เฒ่าได้พักอยู่ประมาณ 
เดอืนกว่า	ท่านได้ลาญาตโิยมธดุงค์ต่อไป	ในเวลาต่อมา	นางป่ินได้คลอดบตุรออกมา 
เป็นชาย	และเข้าบวชในพระพทุธศาสนากับหลวงปูช่า	สภุทโฺท	ทีว่ดัหนองป่าพง	เร่ือยมา 
จนถงึปัจจุบนั	นับได้	๓๐	กว่าพรรษา	คือพระอาจารย์คณู	อคคฺธมโฺม	สมกบัค�าท�านาย 
ที่ครูบาจารย์เฒ่าให้ไว้	ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์สุวรรณ	บ้านนาโพธิ์น้อย	
ต.นาโพธิ์น้อย	อ.พิบูลมังสาหาร	จ.อุบลราชธานี

๖๓. โนนบักบ้า บ้านคุ้ม

	 หลงัจากได้พ�านักทีบ้่านนาโพธิป์ระมาณ	๑	เดอืน	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ได้ธดุงค์ 
ต่อไปตามสมณะวสิยัของพระโยคาวจรผู้ใฝ่หาความสงบ	ในบ่ายวนัหน่ึง	ตะวนัจะลบั 
ขอบฟ้า	นกก�าลงับนิกลบัรัง	ชาวบ้านได้ต้อนววัควายกลบับ้านตามปกต	ิเป็นเวลาเดยีวกบั 
ที่ครูบาจารย์เฒ่าได้เดินธุดงค์มาถึงก่อนเข้าบ้านคุ้ม	 ครูบาจารย์เฒ่าจึงได้ปรึกษา 
พระปัจฉาสมณะว่า	 ในคืนน้ีจะพักใกล้หมู่บ้านแห่งน้ี	 เพื่อตอนเช้าจะได้อาศัยออก 
บิณฑบาต	และได้ถามชาวบ้านคนหนึ่งที่ก�าลังต้อนควายจะกลับบ้าน	ซึ่งต่อมาได้เป็น 
โยมอปัุฏฐากใกล้ชดิและศรัทธาต่อครูบาจารย์เฒ่ามาตลอด	คอื	พลทหารปลดประจ�าการ	 
เขียน	ศรีสุธรรม	ได้เล่าว่า

 “วันทีค่รูบาจารย์เฒ่ามาถงึ เป็นเวลาใกล้จะมดืแล้ว ได้ถามหาป่าช้า แต่ป่าช้าต้อง 
เดนิผ่านหมูบ้่านไปอกี ท่านได้ถามว่าทีอ่ืน่ทีใ่กล้กว่าน้ีมีอกีไหม เลยชีม้าทางข้างหลงัที่ 
ท่านเดินผ่านมาว่า มีโนนบกับ้าข้ามห้วยข้าวสารมาเท่าน้ัน แต่ไม่เหมาะทีจ่ะไปพกั เพราะ 
สถานทีน้ั่นมีเครือบกับ้ารกทบึมาก และเป็นทีเ่ฮีย้นอาถรรพ์ ใครเข้าไปท�าอะไรไม่ได้ แม้แต่ 
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จะไปเกบ็ผักเกบ็ฟืนมาหงุหาอาหาร ยงัต้องมอีนัเป็นไป ชาวบ้านจึงกลวัและไม่มใีครกล้า 
เข้าไปใกล้โนนป่านั้น จึงขอร้องให้ท่านไปพักในหมู่บ้านจะปลอดภัยกว่า แต่ท่านว่า 
ไม่เป็นไร จะขอพักที่โนนบักบ้า (เป็นชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเก็บเอาลูกไปเล่น 
สะบ้า) เมื่อท่านตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้น จึงชี้บอกทางนิมนต์ท่านไป

 ส่วนนายเขยีนได้รีบต้อนควายเข้าบ้าน ร้องบอกนายอ่วมบอกแม่บ้านให้เตรียม 
น�า้ใช้น�า้ฉันเพือ่ไปถวายพระ และได้ไปร้องบอกชาวบ้านให้ไปช่วยกนัจัดสถานทีปั่กกลด  
ท�าทางเดนิจงกรมให้พระธดุงค์ ซึง่โอกาสแบบน้ีไม่ค่อยจะบ่อยนัก จึงพร้อมกนั ๗-๘ คน  
มุ่งหน้าสูโ่นนบกับ้า ไปช่วยกนัปัดกวาดทีพ่อจะปักกลดและเดนิจงกรม ได้ถามท่านว่า 
มาจากไหน ท่านบอกว่า มาจากบ้านนาโพธิ ์ส่วนบ้านเกดิ ท่านบอกว่าอยูบ้่านสามผง- 
ดงพะเนาว์ ไม่มีใครกล้าถามท่านต่อว่าอยู่จังหวัดอะไร เพราะแค่ฟังช่ือบ้านยังไม่ม ี
ใครเคยได้ยนิมาก่อน และในข้อสงสยัน้ีไม่มใีครสนใจ จนญาตขิองท่านได้บวช และ 
ออกตามหามาพบท่านทีบ้่านคุ้ม จึงได้รู้ว่า สามผง-ดงพะเนาว์ ทีค่รูบาจารย์ทองรัตน์พดู 
อยู่ที่จังหวัดนครพนม

 ตอนเช้า ครูบาจารย์เฒ่าท่านได้รับออกบณิฑบาตตามปกต ิและชาวบ้านได้ตดิตาม 
ท่านมาถวายจังหนัทีโ่นนบกับ้า พอมโีอกาส ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านพกัจ�าพรรษาด้วย  
แต่ท่านไม่รับว่าจะจ�าพรรษาด้วย ท่านได้อยูม่าเรือ่ยๆ ชาวบ้านกไ็ม่มใีครคิดว่าท่านจะ 
อยูน่าน เพราะใครมานิมนต์ท่าน ท่านกไ็ม่รับ ทกุคนต่างกเ็ตรียมตวัเตรียมใจว่าไม่วนัใด 
กวั็นหน่ึง ท่านจะต้องจากญาตโิยมทางบ้านคุม้ไป เพราะทกุคนพอจะรู้ว่าเป็นธรรมดา
ของพระธุดงค์ ท่านจะไม่พักที่ไหนนาน ท่านจะไปเรื่อยๆ ไม่มีพันธะอะไรมาผูกพัน
ท่านได้ ช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีคนมาหาท่านมากนัก”

๖๔. วัตรปฏิบัติของครูบาจารย์เฒ่า

	 สงัเกตดกิูริยาอาการของครูบาจารย์ท่านมีอธัยาศยัด	ีพดูเสยีงดงั	ฟังชดั	เมือ่เรียก 
ญาติโยม	จะเรียกพ่อ,	แม่	การเทศน์อบรม	ท่านก็เทศน์ไม่มาก	แต่ดูแล้วเมื่อคนไหน 
ทีไ่ด้ฟังเทศน์ท่านแล้ว	จะตดิใจอยากฟังอกี	จนในเวลาต่อมา	ชือ่เสยีงท่านได้กระฉ่อนไป	 
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ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหน	 ทราบแต่ว่าญาติโยมที่มากราบถวายภัตตาหารท่าน	 ได้มีคน 
ต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้นทุกวัน	 ในแต่ละปีจะมีญาติโยมน�าลูกหลานมาฝากให้ท่านอบรม 
สัง่สอน	และให้บวชเป็นจ�านวนมาก	และหน่ึงในจ�านวนทีเ่คยผ่านการอบรมบ่มนิสยัจาก 
ท่านเหน็จะเป็นพ่อใหญ่จันทร์	ภธูา	ผู้ได้เข้ามาบวชกบัครูบาจารย์เฒ่า	และได้ลาสกิขาไป 
มีครอบครัว	 ถึงจะมีโอกาสน้อย	 พ่อใหญ่ก็ไม่เคยทิ้งนิสัยที่ได้ผ่านการฝึกหัดจาก 
ครูบาจารย์มาเป็นอย่างดี	พ่อใหญ่เล่าว่า

 “ชวีติผมถ้าไม่มคีรูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ คงไม่มวีนัน้ี” ในช่วงทีบ่วชกบัครูบาจารย์ 
เฒ่า	ก่อนบวชต้องโกนผม	โกนค้ิว	เป็นปะขาวถอืศลี	๘	ทดสอบจิตใจเสยีก่อนอย่างน้อย	 
๗	วัน	๑๕	วัน	ถ้าท่านพิจารณาเห็นว่าประพฤติปฏิบัติตามข้อวัตรของท่านได้	ท่านจึง 
จะให้บวชเป็นสามเณรศกึษาข้อวตัรปฏบิตั	ิรู้จักอาบตัต่ิางๆ	ของพระภกิษอุย่างถ่องแท้	
จึงจะได้บวชเป็นพระตามล�าดบั	ในแต่ละช่วงเป็นการเตรียมความพร้อม	เพราะถอืว่า
ท�าตามข้อวัตรปฏบิตัไิม่ได้	การทีค่ดิจะไปรักษาธรรมวนัิย	ซึง่เป็นของละเอยีดอ่อนน้ัน 
มันยาก

	 เรื่องอาบัติเล็กๆ	น้อยๆ	ท่านถือเป็นส�าคัญมาก	ผมไม่เคยเห็นพระรูปไหนมา 
ก่อนเลยทีจ่ะละเอยีดเท่าครูบาจารย์เฒ่า	เร่ืองอาหารการขบฉัน	การนอน	การน่ัง	การพดู	 
การคุย	การขบัถ่ายต่างๆ	ท่านจะก�าชบัพระเณรอย่าได้มองข้าม	เช่น	อาหารการขบฉัน	 
ท่านห้ามกัด	ห้ามแทะ	การตัดไม้	ไง้ดิน	(ท�าให้ดินแยกออกจากกัน	โดยวิธีการขุด 
หรือวิธีอื่น)	เรื่องบริขารเครื่องใช้ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นจีวร	เป็นบาตร	ต้องเคารพรักษา 
ถอืเป็นของสงู	แม้แต่การขบฉันอาหารทีเ่ป็นพเิศษ	เป็นเดน	ต้องทิง้ทีก่ระโถน	ห้ามวาง 
กระโถนหรือของทีเ่ป็นเศษเป็นเดนลงในฝาบาตรเดด็ขาด	ท่านบอกว่าของเลก็ๆ	น้อยๆ	
เหล่านี้	ถ้าท�าไม่ได้	จะท�าให้ชีวิตนักบวชนี้เศร้าหมอง	เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมใส่ 
ตวัเอง	เร่ืองการเดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิท่านให้ถอืว่าเป็นงานหลกัของพระเณรทีจ่ะต้อง
ท�าเป็นกิจวัตร

	 ตอนเช้าตสีาม	ตสีี	่(ไก่ขนั)	ตรีะฆงัรวมน่ังสมาธ	ิไหว้พระสวดมนต์	ท่านจะอบรม 
ถงึสว่าง	จัดทีฉั่นเสร็จแล้ว	ออกรับบณิฑบาต	กลบัมาถงึวดั	จัดการอาหารออกจากบาตร	 
ท�ากิจ	รอญาติโยมที่บ้านอยู่ไกลจะตามมาถวายจังหัน
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	 ประมาณสองโมงเช้า	แจกอาหาร	แต่ก่อนครูบาจารย์เฒ่าท่านจะแจกเอง	ต่อมา 
ให้พระที่รองจากท่านเป็นคนแจก	 ฉันเสร็จกราบพระพร้อมกัน	 เข้าทางเดินจงกรม	 
ถึงประมาณห้าโมงเช้า	พักเล็กน้อย

	 ประมาณบ่ายสามโมง	ตีตาด	(กวาดลานวัด)	ท่านจะลงมาท�าร่วมกับพระเณร
ทุกครั้ง	เสร็จแล้วอาบน�้าสรงน�้า	เข้าทางเดินจงกรมอีก

	 ประมาณหน่ึงทุม่	ร่วมกนัท�าวตัรเย็น	เสร็จประมาณสองทุม่กว่า	ท่านจะไม่อบรม 
ตอนเย็น	แต่ท่านให้เข้าเดนิจงกรมต่อ	ส่วนมากดึกหน่อยประมาณ	๓-๔	ทุม่	ท่านจะ 
เดินออกตรวจพระเณร	ถ้าท่านเดินไปเหน็พระเณรเดนิจงกรมหรือน่ังสมาธ	ิท่านจะพดู 
ให้ก�าลงัใจ “ออื เฮด็ไป”	(ออื	ท�าไป)	ถ้าไปกฏิุไหนไม่เหน็พระเณรเดินจงกรม	ท่านจะ 
เรียกสองสามครั้งไม่ตอบ	 ท่านจะว่า “ฮู้ขี่หนี่บวชมามีกินกับนอน มันสิเห็นอีหยัง”  
(ตดูน่ีบวชมามแีต่กนิกบันอน	มนัจะเหน็อะไร)	ท่านว่า	พระเณรบวชมาถ้าท�าความเพยีร 
เดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิน้อยกว่าวนัละ	๓	ชัว่โมง	ให้ลาสกิขาไปช่วยพ่อแม่ท�ามาหากนิซะ	 
อย่ามาถ่วงความเจริญตัวเองอยู่เลย	ถ้าคิดจะไปท�าอะไรก็ให้ออกไปท�าเลย	ถ้ามีพระ 
เณรขาดกจิวตัร	ท่านจะไม่ต�าหนิตอนน้ัน	ส่วนมากเมือ่ท�าวตัรเสร็จ	ท่านจะยกตวัอย่าง
จากที่นั่นที่นี่บ้าง	สุดท้ายก็มาลงที่ว่า	“ที่วัดเราอย่าให้มันมีนะ”

๖๕. เอาไว้ช่วยกินขนม

	 การสอนลกูศิษย์ครูบาจารย์เฒ่า	ท่านจะใช้เหตผุลในการสอนเป็นหลกั	ไม่ให้เชือ่ 
ใครง่ายๆ	จนกว่าจะคิดว่าเหตผุลเป็นทีน่่าเช่ือถอืแล้วจึงจะตดัสนิ	และการตดัสนิต้อง 
เป็นธรรม	 หลวงพ่อกิเล่าว่า	 หลวงตาสุด	 ท่านบวชเมื่อแก่	 และมาขออยู่ปฏิบัติกับ 
ครูบาจารย์เฒ่าที่บ้านคุ้ม	ด้วยจริตนิสัยหลวงตาสุดแกขยันในกิจวัตรต่างๆ	ไม่ว่าจะ
เดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิปัดกวาดวหิารลานเจดย์ี	ไม่เคยขาด	และแกชอบฉันแตงโมเป็น 
ชวีติจิตใจ	จะให้สองสามลกูก็ฉันหมด	บางคร้ังครูบาจารย์เฒ่าจนได้ร้องห้าม	และแก 
เป็นโรคประจ�าตัว	คือเป็นขี้มูกก้าด	(เป็นหวัดไม่หายน�้ามูกไหลตลอด)	บางครั้งเวลา 
ฉันข้าว	น�า้มกูออกกฉั็นไปสดูน�า้มกูไป	แม้กระทัง่ไปฉันในบ้านโยมกไ็ม่เว้น	ท�าให้พระ 
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เณรทีไ่ปด้วยอายญาตโิยมแทน	จึงได้น�าเร่ืองดงักล่าวไปฟ้องครูบาจารย์เฒ่า	ท่านกพ็ดู 
ทเีล่นทจีริงว่า	“เอาเพิน่ไว้ฮัน่แหละ พอยามขนมหลายสมีิผู้กนิส่อยตัว๋”	(เอาท่านไว้น่ันละ	 
เผ่ือว่ามีขนมเยอะ	จะได้มคีนช่วยฉัน)	หลวงตาถงึท่านจะดูน่าเกลยีดน่ากลวั	แต่ท่าน 
ก็มีสิ่งที่ดีอยู่

๖๖. ข้าวหมา 

	 ครูบาจารย์เฒ่า	เป็นปกตขิองท่านอย่างหน่ึงคอื	ท่านจะสอนคนโดยทีใ่นตอนแรก	 
คนทีถ่กูสอนน้ันจะไม่ทราบว่าท่านสอน	และต้องเป็นได้เร่ืองเกอืบทกุราย	แต่พอนานไป 
จึงคิดได้	บางคร้ังคนทีถ่กูสอนต่างหาเร่ืองใส่ท่าน	ผลสดุท้ายต้องยอมทกุราย	น่ีกเ็ป็น 
อีกเหตุการณ์หนึ่ง

	 ทกุวนัท่านจะเข้าไปรับบณิฑบาตในหมูบ้่าน	และทกุวนัโยมกจ็ะออกมาใส่บาตร
ตามประเพณี	ทุกเช้าเมื่อรับบิณฑบาตไปถึงบ้านโยมผู้ชายคนหนึ่ง	ปกติก็มาใส่บาตร 
ทกุวันเช่นกนั	ส่วนมากจะใส่แต่ข้าวเปล่า	และวนัน้ีกเ็ช่นกัน	ครูบาจารย์เฒ่าท่านได้พดูกบั 
ชายคนนั้นว่า “บ๊ะ เห็นแต่หมาแหลวหน้อ กินแต่เค่าในดอก” (บ๊ะ	เห็นแต่หมานะ 
ที่กินข้าวไม่มีกับข้าว)	เมื่อได้ยินดังนั้น	ชายคนนั้นได้ท�าตาขวางใส่ท่าน	พระเณรที่ไป 
รับบิณฑบาตตามหลังครูบาจารย์เฒ่าก็ไม่คิดอะไร	เพราะเห็นท่านพูดลักษณะนี้บ่อย	 
พอตกตอนเยน็	โยมคนทีค่รูบาจารย์พดูด้วยเมือ่เช้า	ได้ถอืขนัดอกไม้	ธปู	เทยีน	มากราบ 
ขอขมาท่าน	และได้พูดว่า

 “โอ้ย! ขออนุญาตบาดค�าเด้อข้าน้อย มื้อเซ่าข้าน้อยคึดสูนให้ครูบาจารย์ว่า 
ครูบาจารย์ฮ้ายให่ ใส่บาตรแล้วได๋จูงควายเมือ่นา ใจกะคึดสนูบ่อเซาจ๊ักเทือ่ จนงายข้ึน 
จากนาว่าสิไปปั้นกินเค่าฮองทองจักหน่อย แม่เจ้าเฮือนลืมเอาหยังกินให้ จกเค่ามา 
ฮองท้องได่สองสามค�า มันกลนืบ่อลง เค่าป้ันน้ันเลยทิม่ให้หมาส�า่ จ่ังคดึได่ว่าเม่ือเซ่าน่ี 
ครูบาจารย์เพิ่นเว่าแมนตั๋ว เพิ่นบ่ได้ฮ้ายได่ด่าตั๋วสะมามั่วตกหม่อระฮกตั๋วนี่ คึดสูน 
ให้ครูบาจารย์” (โอ้ย!	ขอขมาโทษด้วยขอรับทีก่ระผมได้คิดโกรธให้พระอาจารย์	นึกว่า 
พระอาจารย์ว่าให้เมือ่เช้าน้ี	พอตกับาตรเสรจ็ได้จูงควายไปนา	ตะวนัสายจะกลบัมากนิ
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ข้าวรองท้องสกัหน่อย	แม่บ้านลมืเอาอาหารใส่ไปด้วย	แต่กกิ็นได้สองสามค�า	มนักลนื 
ไม่ลง	จึงได้ทิ้งก้อนข้าวนั้นให้หมากิน	หมาแย่งกันกินเฉย	จึงได้คิดว่าเรามันคิดผิดที่ 
ไปคิดโกรธให้ครูบาจารย์	 เพราะท่านพูดถูกแล้ว	 ข้าวหมาคือข้าวไม่มีกับข้าวน้ีเอง	
เกือบตกนรกแล้วสิเรา)

๖๗. พระเณรจะดี ต้องอยู่กับครูบาจารย์

	 ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์เคยเล่าให้หลวงพ่อกิฟังว่า	 พระเณรบวชเข้ามาใน
พระพุทธศาสนา	ถ้าจะดีต้องได้อยู่กับครูบาอาจารย์	เพราะครูบาอาจารย์ท่านจะเป็น
คนสอดส่องดูแลพฤติกรรมอุปนิสัยของลูกศิษย์แต่ละคนว่าควรจะบอกจะสอนใน
ลกัษณะใด	เพราะมานะทฏิฐขิองแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	ท่านเล่าว่าสมยัอยูก่บัครูบา- 
จารย์เสาร์	ครูบาจารย์มัน่	แต่ก่อนทฏิฐมิานะของท่านน้ัน	ใครจะมเีท่าท่านได้ในโลกน้ี	 
เพราะได้อาศัยครูบาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคนคอยขัดออกให้	กระทุ้งออกให้	บางครั้ง 
ครูบาจารย์ท่านดุ	บางคร้ังท่านกพ็ดูให้คิด	บางคร้ังให้ไปอยูท่ีท่ีไ่ม่มใีครไป	แต่กอ็าศยั 
ความเคารพศรัทธาที่มีต่อครูบาจารย์จึงได้อดทนอดกลั้นกระท�าตามที่ท่านบอก 
ท่านสอน	ท่านบอกอย่ากอ็ย่า	ท่านบอกไม่กไ็ม่	ถงึมันจะฝืนกต้็องทน	ถ้าไม่ใช่ครูบาจารย์ 
เสาร์	ครูบาจารย์มั่น	ท่านคงจะปล่อยทิ้งแล้ว

๖๘. ดูให้ลึกลึก

	 ที่คนเขาว่าครูบาจารย์เฒ่าเป็นคนดุเก่ง	 อารมณ์รุนแรง	 พูดกระโชกโฮกฮาก	 
พ่อใหญ่ทดิสาเล่าว่า	ครูบาจารย์เฒ่าท่านพดูเสยีงดังกจ็ริง	แต่เท่าทีอ่ยูจ่�าพรรษากบัท่าน	 
ไม่เคยเหน็ว่าท่านจะโกรธหรือดุด่าใครทัง้พระทัง้โยม	แม้แต่มโียมมากราบท่าน	ท่านยงั 
พนมมือรับกราบ	และการใช้ค�าพดูกบัโยม	จะเรียกพ่อ	แม่	บางคร้ังท่านจะท�าเหมือนโกรธ	 
เช่น	 เมื่อมีคนอ้อนวอนขอหวยขอเบอร์จากท่าน	 ท่านจะท�าเหมือนดุ	 แต่พอโยม 
คนนั้นไป	ท่านก็จะพูดกับคนอื่นเฉย	เหมือนไม่มีอะไร	โดยเฉพาะพระเณรไม่เคยที่
ท่านจะดุด่า	ส่วนมากจะเปรียบเทียบให้ฟัง	ผู้มีปัญญาน�าไปคิดเอาเอง
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๖๙. เซียนปราบผี

	 เมือ่คนเข้าไม่ถงึพระธรรมค�าสอนของพระพทุธศาสนา	กถ็อืเอาต้นไม้บ้าง	ภเูขาบ้าง	 
จอมปลวกบ้าง	เป็นทีพ่ึง่อนัสงูสดุ	โดยเฉพาะเร่ืองผีสาง	ตวัเสนียดจัญไรต่างๆ	ถอืว่าต้อง 
ให้ความย�าเกรงเหนือสิง่อืน่ใด	เชือ่ว่าสิง่เหล่าน้ีสามารถดลบนัดาลให้เกดิสิง่ต่างๆ	ได้	 
ถ้าไปท�าผิดหรือท�าไม่ถูกตามทีส่ิง่เหล่าน้ันต้องการ	สิง่ตอบแทนก็คือผีเข้าเจ้าสนู	เจ็บไข้ 
ต่างๆ	สิง่ทีแ่ก้ไขได้	คือบนบานให้สิง่ตอบแทน	และถ้าไม่หาย	กต้็องหาสิง่อืน่มาลบล้าง	 
คอืสิง่ทีเ่หนือกว่าผี	คอื	หมอผี	ดอนบกับ้าทีบ้่านคุ้ม	เป็นทีเ่ช่ือกนัว่าผีด	ุเมือ่ครูบาจารย์เฒ่า	 
ท่านพาพระเณรไปอยู่ได้โดยไม่เป็นอะไร	 ท�าให้ความเช่ือถือในตัวท่านมีมากกว่าผี	
เป็นเหตุให้ชาวบ้านแถบนั้นเกิดศรัทธาได้ที่พึ่งใหม่	 ถ้าที่ไหนผีดุ	 ต้องมานิมนต์ท่าน
ไปแก้ตามความเชื่อตลอด

	 พ่อใหญ่จารย์กิเล่าว่า	 สมัยเมื่อท่านไปจ�าพรรษากับครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	 
ท่านได้ไปปราบผีกับครูบาจารย์เฒ่าอยู่บ่อย	 อาวุธคาถาอาคมของครูบาจารย์เฒ่า 
ท่านไม่ได้มีอะไรมาก	มีแต่ไม้เท้าที่ใช้ประจ�า	เมื่อไปถึง	ก็ใช้ไม้เท้ากระทุ้งไปที่ต้นไม้	
โพรงไม้	ทีช่าวบ้านเชือ่ว่าเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องผีน้ัน	พร้อมถามและพดูเหมอืนกบัพดูกบั 
คนมีชีวิตทั่วไปเพื่อให้ชาวบ้านได้ยิน “เออ! ชาวบ้านเขาท�ามาหากินอยู่หนี่ กะอย่าได่
ไปกวนเขาได๋ ต่างคนต่างอยู่” แล้วก็เดินกลับ	 ท�าให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจขึ้น	
ครูบาจารย์เฒ่าจึงได้ถกูยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นเซยีนปราบผี	เพราะท่านไม่สอนให้ 
เชื่อผี	ผีจึงไม่มี

	 ท่านจะสอนให้พระให้เณรใส่ใจในธรรมวินัยให้มาก	ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ	ไม่ว่า 
จะเดินจงกรม	นั่งสมาธิ	ท�าวัตรเช้า	ท�าวัตรเย็น	ต้องท�าให้ได้	ส่วนญาติโยม	ท่านจะ 
สอนหน้าที่ของญาติโยมที่จะปฏิบัติต่อพระสงฆ์	 ไม่เช่ือมงคลตื่นข่าว	 ให้รู้จักทาน	 
รักษาศีล	 จนญาติโยมเข้าใจ	 ในวันพระจะมีญาติโยมมารักษาศีลมากขึ้นเร่ือยๆ	 
เมื่อญาติโยมได้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจแล้ว	ถือว่าการท�างานเผยแผ่พระศาสนาได้
ฝังลึกมั่นคง
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๗๐. ส�านักสงฆ์มณีรัตนวนาราม

	 ก่อนหน้าหลวงปู่ครูบาจารย์เฒ่าจะละสังขารไม่กี่เดือน	 พ่อใหญ่แท่ง	 เอกศิริ	 
ได้ปรึกษาพ่อใหญ่เขียน	พ่อใหญ่กัณหา	พ่อใหญ่ผัด	พ่อใหญ่อ่วม	และชาวบ้านว่า	 
“ครูบาจารย์ท่านก็มาพักกับพวกเราก็นานแล้ว จึงอยากถวายที่ดินที่ติดกับโนนบักบ้า
เพื่อสร้างวัดถวายท่าน ลูกหลานจะได้มีสถานที่การประพฤติปฏิบัติตามแนวที่ท่านได้
สั่งสอนมา” ทุกคนก็เห็นด้วย	จึงน�าเรื่องดังกล่าวไปกราบเรียนท่าน

	 ท่านก็ได้ห้ามตามอุปนิสัยท่าน	 แต่ด้วยเหตุผลและหลักการของพ่อใหญ่แท่ง	
พร้อมทัง้ชาวบ้านทีห่นักแน่น	ท่านจึงยอม	และท่านได้ให้ชือ่ว่า	“วดัป่ามณรัีตนวนาราม” 
ซึ่งตามหลักฐานในที่ต่างๆ	ท่านไม่เคยตั้งชื่อวัด	หรือก่อสร้างอะไรเป็นหลักถาวรวัตถุ 
แต่อย่างไร	เมือ่ท่านจากไป	กฏิุศาลาทีส่ร้างน้ันกผุ็พงัไปด้วย	วดัมณรัีตนวนาราม	จึงเป็น 
วดัแรกวดัเดยีวทีค่รูบาจารย์เฒ่าจ�าพรรษานานทีส่ดุ	และท่านได้ตัง้ชือ่วดัด้วยตวัท่านเอง	 
จึงถอืได้ว่าเป็นมรดกชิน้เดยีวทีเ่ป็นหลกัฐานแทนองค์ท่านทีฝ่ากไว้เป็นอนุสสตแิก่เหล่า
ศิษยานุศิษย์เพื่อร�าลึกถึงองค์ท่าน

๗๑. วัดป่าติ้ว บ้านโคกสว่าง

	 พ่อใหญ่อาจารย์กิ	บ้านหนองฮ	ีอ.ปลาปาก	จ.นครพนม	เล่าว่า	สมยัเป็นสามเณร
ได้ศึกษาปฏิบัติกับครูบาจารย์ชา	 ที่วัดป่าเมธาวิเวก	 ครูบาจารย์ชาได้เล่าถึงปฏิปทา 
ของครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ให้ฟัง	ต่อมาเมื่อบวชเป็นพระได้	๒	พรรษา	ทราบข่าวว่า	 
ครูบาจารย์เฒ่าอยู่ที่บ้านคุ้ม	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พระกิและพระโก้จึงได้ชวนกันไป
ตามหา	เพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับครูบาจารย์เฒ่าท่าน

	 ก่อนที่จะเดินทางไปถึงบ้านคุ้ม	 ได้แวะกราบครูบาจารย์ชา	 ที่วัดหนองป่าพง	 
ได้พกัปฏบิตัทิีว่ดัหนองป่าพงนานพอสมควร	และได้ฝึกท�าบริขาร	เช่น	เยบ็ผ้าไตรจีวร 
จนคล่อง	แล้วจึงได้กราบลาครูบาจารย์ชาเดินทางต่อไปบ้านคุ้ม
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	 ก่อนเข้าพรรษา	ได้มโียมทีบ้่านโคกสว่างนิมนต์ให้ครูบาจารย์เฒ่าไปสร้างวดั	เพราะ 
ยงัไม่มวีดั	ครบูาจารย์เฒ่าจึงไปพร้อมพระโก้	พระก	ิหลวงปูคู่ณ	(บวชในธรรมยตุกินิกาย	 
ได้มาขออยู่ปฏบิตักิบัครูบาจารย์เฒ่า)	สามเณรเดช	ซึง่เป็นหลานชายของครูบาจารย์เฒ่า 
และได้มชีาวบ้านน�าลกูชายมาบวชด้วย	๒	คน	ในพรรษาน้ันจึงจ�าพรรษาด้วยกนั	๗	รูป	 
ญาตโิยมได้ช่วยสร้างกฏุพิอได้หลบฝนครบทกุรูป	ญาตโิยมขอท่านจะสร้างให้ใหญ่โต 
แข็งแรง	ท่านก็ยังไม่ให้สร้าง

	 พรรษาน้ันได้สร้างเสนาสนะชัว่คราว	คอื	โรงธรรม	ถาน	(ส้วม)	และมีกฏิุครบทกุรูป	 
ในพรรษาน้ีครูบาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์บวชกับครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์หลายพรรษา 
ได้แยกย้ายกันไปจ�าพรรษาในทีต่่างๆ	ม	ีครูบาจารย์เจียง	จ�าพรรษาทีว่ดัป่าบ้านชีทวน	 
ครูบาจารย์มัย	จ�าพรรษาอยู่วัดมณีรัตนวนาราม	บ้านคุ้ม

๗๒. หนึ่งเดียวที่ทรงคุณค่า

	 พ่อใหญ่จารย์กเิล่าถงึสาเหตทุีไ่ด้รูปครูบาจารย์ว่า	ตามปกตท่ิานไม่ให้ใครถ่ายรูป 
ง่ายๆ	และกล้องถ่ายรูปกม็น้ีอย	แม้กระทัง่ครูบาจารย์เฒ่าละสงัขารแล้ว	บางคร้ังมีโยม 
จะไปถ่ายรูปที่เจดีย์ท่าน	ถ้าไม่กราบขอถ่ายรูปก่อน	ก็ถ่ายไม่ติด

	 ในช่วงหน่ึงทีบ้่านโคกสว่าง	มพีระเพือ่นสหธรรมิกของพระโก้	พระก	ิได้ไปเยีย่ม
และมีกล้องถ่ายรปูไปด้วย	จึงขอโอกาสถ่ายรูปครูบาจารย์เฒ่า	แต่ท่านไม่ยอมให้ถ่าย	
ได้ขอท่านหลายวัน	ผลก็เหมือนเดิม	ในที่สุดพระกิได้นิมนต์ท่านห่มจีวรพร้อมพาด
สงัฆาฏ	ินิมนต์ท่านน่ังเก้าอี	้และกราบขอถ่ายรูปในเวลาน้ันเอง	ท�าให้ท่านไม่มทีางทีจ่ะ 
เลี่ยงค�าลูกศิษย์ได้	จึงมีรูปท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้น

๗๓. ไผว่าเนื้อหมูมันผิด

	 ช่วงในพรรษา	ครบูาจารย์เฒ่าท่านอาพาธเปน็โรคประดง	ปวดตามข้อ	ตามเนือ้	 
เวลาจะลกุจะเดินปวดระบมไปทัง้ตวั	หมอได้มาตรวจและบอกไม่ให้ฉันเน้ือหมูเด็ดขาด	 
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เพราะโรคจะก�าเริบ	เวลาจะฉัน	พระโก้	พระก	ิซึง่เป็นพระอปัุฏฐาก	จะต้องคอยตามดแูล 
เรื่องอาหาร	ไม่เอาเนื้อหมูมาถวายท่าน	เมื่อรับประเคนจากโยมแล้ว	ถ้าไม่ใช่เนื้อหมู 
จึงถวายท่าน	เพราะท่านจะถามก่อน	ต้องตอบให้เร็ว	ถ้าตอบช้า	ต้องถูกดุ	ท่านจะท�า 
ทเีล่นทจีริงกับลกูศษิย์บ่อยๆ	ท่านรับแล้วกส่็งต่อให้พระเณรรูปต่อไป	เมือ่เป็นเน้ือหม ู
ไม่ถวายท่าน	จะส่งต่อไปเลย

	 มีอยู่คราวหนึ่ง	ท่านเห็นเนื้อย่าง	พระอุปัฏฐากรู้ว่าเป็นเนื้อหมู	จึงไม่ถวายท่าน	 
แต่ท่านก็แย่งเอาจนได้	เมือ่ฉันเสร็จ	ลกูศิษย์ต้องคอยเป็นห่วงท่าน	กลวัท่านจะไม่สบาย	 
พอตกตอนบ่าย	ท่านกลับเดินไปไหนมาไหนสบาย	ซึ่งผิดจากเมื่อก่อน	ถ้าฉันเนื้อหมู 
ต้องเป็นได้เร่ืองทกุคร้ัง	แต่น่ีท่านกลบัไม่เป็นไร	และยงัพดูล้อกบัลกูศษิย์ว่า	“น่ีเหน็บ่ 
ไผ๋ว่าเนื้อหมูมันผิด มันสิผิดมาแต่ไส”	(เห็นมั้ย	ใครบอกว่าเนื้อหมูแสลงโรค)	

	 ในพรรษา	ท่านจะพาพระเณรปฏบิตัเิดนิจงกรม	น่ังสมาธ	ิท�าวตัรสวดมนต์ตลอด 
ทัง้พรรษา	และจะคอยสอดส่องดพูฤตกิรรมของลกูศษิย์ไม่ให้คลาดสายตา	ท่านบอกว่า 
หน้าที่ของพระเณร	คือเดินจงกรม	นั่งสมาธิ	สวดมนต์	ไหว้พระ	ทุกคนที่บวชเข้ามา
ต้องตั้งใจท�าให้มันเป็นอุปนิสัย

๗๔. ประเพณีบุญกฐินสมัยนั้น

	 เม่ือออกพรรษาที่วัดป่าติ้ว	 บ้านโคกสว่าง	 ญาติโยมได้ร่วมกันจัดตั้งกองกฐิน
มาทอด	 ถือว่าเป็นปีแรกที่มีวัดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านน้ี	 และเป็นปีแรกที่มีการร่วมกันจัด
งานบุญกฐินขึ้น

	 โดยก่อนออกพรรษา	 ชาวบ้านได้ร่วมกันทอผ้าซึ่งได้จากการน�าปุยฝ้ายมาปั่น 
เป็นเส้นแล้วน�ามาทอกี	่ถงึจะเป็นผ้าทีม่เีน้ือหยาบ	แต่ละเอยีดในข้ันตอนการท�า	จึงได้ 
ผ้าน้ันมาตดัเปลีย่นผ้าทีท่่านใช้อยูป่ระจ�า	ซึง่ขาดจนจะใช้งานไม่ได้อยูแ่ล้ว	พระโก้	พระก	ิ 
กไ็ด้อาศัยความรู้จากเมือ่คร้ังไปพกัและเรียนเยบ็ผ้ากบัครูบาจารย์ชา	ทีว่ดัหนองป่าพง 



80

	 โดยครูบาจารย์เฒ่าจะเป็นคนฟ่ันด้าย	และพระเณรเป็นคนช่วยกนัเยบ็	เยบ็ไปด้วย 
ท่านจะเร่งลุน้ไปด้วย	เมือ่เยบ็เสร็จน�าไปซกั	และย้อมน�า้เค่ียวแก่นขนุนจนได้สใีนวนัน้ัน 
จึงน�ามากรานกฐิน

	 หลงัจากน้ันหลายวนัต่อมา	พระโก้	พระก	ิจึงได้กราบลาท่านเพือ่ไปกราบครูบาจารย์ 
บญุมากทีวั่ดภูมะโรง	ประเทศลาว	และจ�าพรรษาได้	๑	พรรษา	ส่วนท่านได้พาพระเณร 
ออกวเิวกใกล้ๆ	แถบน้ัน	และเม่ือเข้าพรรษา	จึงได้กลบัไปจ�าพรรษาทีบ้่านคุม้อกี	ส่วนวดั 
ป่าติ้ว	ให้ลูกศิษย์ไปอยู่แทน

๗๕. ธรรมะอันสูงสุด

	 พ่อใหญ่กูลิง	 เป็นคนเจ้าคัมภีร์	 อาศัยว่าเรียนมามากจึงไม่ยอมฟังใครง่ายๆ	 
เมือ่ทราบข่าวว่ามพีระธดุงค์มาพ�านักอยูท่ีบ้่านคุม้	จึงได้มุง่หน้าไปหาเพือ่ลองวชิาหรือ
อย่างไรไม่ทราบได้	ได้ถามปัญหาต่างๆ	กบัครูบาจารย์เฒ่าเป็นนานสองนาน	ถามจุดไหน	 
ครูบาจารย์เฒ่าก็แก้จุดนั้นๆ	ได้	จนพระเณรที่นั่งอุปัฏฐากพลิกแล้วพลิกอีก	ก็ยังไม่ 
ยอมเลิก	ถามปัญหาตั้งแต่ฉันเสร็จจนตะวันบ่าย

	 เมื่อเห็นเฒ่ากูลิงหมดปัญหาถามแล้ว	ครูบาจารย์เฒ่าจึงชวนเฒ่ากูลิงว่า “อยาก 
เหน็บ้อธรรมะอนัสงูสดุ ป๊ะสพิาไปเบิง่”	(อยากเหน็มัย้ธรรมะอนัสงูสดุ	จะพาไปด)ู	พร้อม
ทั้งได้ห่มจีวรพาดสังฆาฏิอย่างดี	พาเฒ่ากูลิงเดินไปหลังกุฏิ	พอไปถึง	เห็นตอไม้ถูก
เผาด�าเป็นตอตะโก	ครูบาจารย์เฒ่าได้ใช้เท้าถบีไปทีต่อไม้น้ันอย่างแรง	จนตอไม้ล้มลง 
พร้อมกบัพดูว่า “น่ีละ ธรรมะอนัสงูสดุ”	แล้วเดนิกลบั	ปล่อยให้เฒ่ากลูงิยนืดตูอไม้ล้ม 
อย่างงงงวยคนเดียว

๗๖. เข้าวัดเพราะหวย

 ในช่วงทีท่่านจ�าพรรษาทีบ้่านคุ้ม	จะมีโยมมากราบท่านมากข้ึนเร่ือยๆ	จนบางคร้ัง 
ถ้าคนไม่ได้อยูใ่นพืน้ที	่จะคดิว่ามงีานบญุประจ�าปี	คนทีม่าส่วนใหญ่รู้กติตศัิพท์ท่านว่า 
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ท่านเทศน์ไม่เหมือนคนอื่น	ท่านจะพูดตรงและถูกด้วย	พูดไม่กลัวใครโกรธ	และคน
ส่วนมากก็ไม่เคยฟังเทศน์ในแนวท่านน้ีมาก่อน	 จึงเป็นของแปลกใหม่ส�าหรับคนที ่
เพิ่งมาได้ยินได้ฟัง	และมีบางคนบอกว่าท่านให้หวยแม่น

	 พ่อใหญ่อ่วมเล่าว่า	ตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่บ้านคุ้มจนถึงท่านล่วงไป	ก็ไม่เคยเห็นว่า 
ท่านจะบอกหวยอะไร	ถ้าท่านบอกจริง	ผมรวยก่อนเพื่อนแล้ว	และพ่อใหญ่อ่วมได้มี 
โอกาสถามท่านตวัต่อตวัว่า	“ครูบาจารย์ข้าน้อย ครูบาจารย์ฮูอ้หีลบ้ีอเรือ่งเลข เร่ืองเบอร์น้ัน  
คนคือมาหลายแท้” 	(ท่านพระอาจารย์ครับ	จริงๆ	หรือทีเ่ขาว่าทีพ่ระอาจารย์รู้หวย	รู้เบอร์	 
คนถึงได้มาหาพระอาจารย์มากมาย)

	 ท่านตอบว่า	“คนอย่างทองรัตน์บ่ฮูข้องพอป่านน่ี บ่ข่ีใส่ถานดอก”	(คนอย่างทองรัตน์ 
ไม่รู้ของเหล่าน้ี	จะไม่ขอขีใ้ส่ส้วมดอก)	มตีวัอย่างให้ดมูากมายทีท่่านพดู	แต่คนน�าไป
แปลเป็นหวย	บางคร้ังท่านจับโน่นจับน่ีก็ตกีนัไป	เท่าทีอ่ยูใ่กล้ชดิท่าน	กไ็ม่เคยเหน็ใคร 
สกัคนทีร่�า่รวยเพราะหวย	แต่ไม่ทราบเหมือนกนัว่าคนท�าไมถงึชอบนักชอบหนา

	 มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้ใช้คราดกวาดใบไม้อยู่	 มีโยมคนหนึ่งมาอ้อนวอนให้ท่าน 
บอกหวย	แต่ท่านก็กวาดเฉยท�าไม่สนใจ	โยมคนนั้นได้อ้อนวอนหนักๆ	เข้า	ท่านได้ 
ยกคราดไล่ต	ีพร้อมทัง้พดูว่า “ไป หนีไป โคตรพ่อโคตรแม่มงึสะมากวนแท่ สเิฮด็หยงั 
กะบ่ได๋เฮด็”	(ไป	หนีไป	โคตรพ่อโคตรแม่แก	ท�าไมถงึได้รบกวนจัง	จะท�าอะไรกไ็ม่เป็น 
อนัท�า)	ทัง้ไล่	ทัง้ท�าท่าจะตวีิง่โร่ไปจนข้ามทุง่นา	พระเณรทีเ่หน็บอกว่า	ถ้าท่านตจีริงๆ	 
โยมคนนั้นจมดินไปแล้ว

	 โยมคนน้ันโกรธท่านมาก	ไปบอกชาวบ้านว่าท่านด่าบรรพบรุุษเขา	ไม่สมกบัเป็น
พระเป็นเจ้า	กะว่าจะร่วมกนัขบัไล่ท่านออกไปจากวดั	เม่ือไปพดูให้ใครฟัง	เขากไ็ม่เชือ่	 
เขากลับแนะน�าว่า	ไม่ใช่ท่านให้หวยหรือ	คิดให้ดี

	 เมื่อหวยออกแล้ว	 ชายคนน้ันท�าเหมือนไม่เคยโกรธครูบาจารย์เฒ่ามาก่อน 
ได้ปะปนเข้าไปวัดพร้อมกับญาติโยมที่ไปถวายภัตตาหาร	 และแกล้งเอาคราดที่ 
ครูบาจารย์ท่านไล่ตีมากวาดลานวัด	 พร้อมทั้งได้นับฟันคราดบวกกับกิริยาที่ท่านท�า
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เหมอืนโกรธ	ทีค่นอสีานเรียกว่า สนู น้ันเอง	เม่ือแปลออกมา	ห้าสนู (คราดมฟัีนห้าเล่ม)	 
ชายคนน้ันกถ็งึกบัตบหวัตวัเองอย่างแรงทีคิ่ดว่าครูบาจารย์ท่านโกรธจริงๆ	ต่อมาชาย
คนน้ันได้เข้าวดัอยู่บ่อยๆ	จนในเวลาต่อมาได้เป็นโยมอุปัฏฐากประจ�าของวดั	เร่ืองหวย 
เรื่องเบอร์ก็เลิกเล่นโดยไม่มีใครบอกราวปาฏิหาริย์

๗๗. สะกิดครูบาจารย์

	 ความพลั้งเผลอหรือความผิดพลาดต่างๆ	 ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคน	
พระครูกมลภาวนากรได้เล่าว่า	 เป็นปกติธรรมดาของครูบาจารย์เฒ่ากับลูกศิษย์ต้อง 
ตดิตามทกุข์สขุกนัตลอดตามพระธรรมวนัิย	ทัง้ครูบาจารย์และลกูศษิย์ต่างเปิดโอกาส 
ให้เตอืนกันได้เพือ่กนัความเศร้าหมองอนัอาจจะเกดิขึน้	ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์ท่าน
เป็นครูบาจารย์ทีม่คีณุธรรม	และใจกว้างพอทีจ่ะยอมรับค�าทีค่นอืน่ต�าหนิเสมอ	ไม่ว่า
จะลกูศิษย์ทัง้พระทัง้โยม	ท่านไม่เคยทีจ่ะถอืตวัแต่อย่างไร	ผิดกย็อมแก้	ยอมปรับปรุง

	 ครูบาจารย์บญุมาก	ซึง่เป็นศษิย์ของครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	อยูท่ีว่ดัภมูะโรง	แขวง 
จ�าปาศกัด์ิ	ประเทศลาว	วนัหน่ึงได้ทราบว่าครูบาจารย์เฒ่าจะไปเยีย่ม	จึงได้ให้พระเณร 
เก็บท�าความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยเพื่อต้อนรับครูบาจารย์	 และได้ให้โยมซื้อ 
น�้าหอมมาพรมตามกุฏิและที่อาสนะรองรับเพื่อให้เกิดความหอม	ทั้งที่รู้ว่าครูบาจารย์
เฒ่าท่านเน้นหนักมากเรื่องนี้	จะเป็นการลองของหรืออย่างไรไม่ทราบ

	 เม่ือครูบาจารย์เฒ่าไปถงึ	ได้ไปรับย่าม	ล้างเท้าให้ท่าน	และน�านิสทีนะท่านไปปทูบั 
อาสนะทีจั่ดไว้แล้ว	เม่ือครูบาจารย์เฒ่าท่านขึน้ไปถงึ	ก�าลงัก้มกราบพระอยูน้ั่น	ท่านได้ 
กลิน่น�า้หอมขึน้	ท่านจับผ้านิสทีนะได้	พร้อมกับพดูในเชิงดุว่า	“พระน่ีมนับ่ฮูจั้กหยงัตัว๋  
อยู่ไกลหมู่ไกลพวก เฮ็ดไปมะล�ามะลอยนี่” (พระนี่ไม่รู้จักอะไร	อยู่ไกลหมู่ไกลคณะ	 
ไกลครูบาอาจารย์	อยากท�าอะไรก็ท�า	ไม่ค�านึงถึงธรรมวินัยนี่)	และได้เดินลงกุฏิไปปู 
ผ้านิสทีนะทีร่่มไม้	ครูบาจารย์บญุมากจึงได้ไปกราบท่าน	และแกล้งกราบเรียนท่านว่า  
“ขอโอกาสข้าน้อย โยมเขามีศรัทธาสร้างกุฏิใหม่ จึงอยากให้ครูบาจารย์ได้อนุโมทนา 
ตามประเพณีเขาให้แหน่”	ครูบาจารย์เฒ่าฉุกคิดนิดหนึ่ง	แล้วพูดเรื่องอื่นต่อไป
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๗๘. เตือนสติลูกศิษย์

 “การท�าให้ดู ดกีว่าพดูให้ฟัง” เป็นการสอนทีค่รูบาจารย์ชอบใช้กบัลกูศษิย์	เพราะ 
การใช้ค�าพดูบางคร้ัง	บางสถานการณ์อาจไม่เหมาะสม	แต่ถงึอย่างไรการเตอืนหรือให้สต ิ
กเ็พือ่มุ่งประโยชน์ต่อผู้ถกูเตอืน	เพราะความผิดพลาด	ถ้าดแูก้ไขเอง	บางคร้ังอาจมอง 
เห็นไม่ทั่วถึงทุกอย่าง

	 คร้ังหน่ึง	ครูบาจารย์ชา	วดัหนองป่าพง	ซึง่อยูใ่นย่านทีใ่กล้ความเจริญ	ท่านกลวั 
ลกูศษิย์เพลดิเพลนิในเอกลาภหรืออย่างไรไม่อาจทราบได้	ได้ไปกราบครูบาจารย์บญุมาก 
ทีวั่ดภูมะโรง	ประเทศลาว	ปกตคิรูบาจารย์บญุมากท่านชอบลองชอบทดสอบถงึความ 
รอบคอบในพระธรรมวินัยต่างๆ	 ท่านทราบว่าครูบาจารย์ชาเป็นพระที่ละเอียดใน
ธรรมวินัยรูปหนึ่ง	จึงจัดกุฏิให้รกรุงรังไม่เหมือนกับที่เคยท�าในปกติ	ที่เคยนุ่งห่มผ้า
แก่นขนุน	ก็เก็บผ้านั้นไว้	น�าผ้าสีเหลืองสีขาวที่ไม่ได้ย้อมมานุ่ง	น�าผ้าสบงมาห่มแทน
จีวร	นั่งสูบบุหรี่มวนโตๆ	พร้อมเคี้ยวหมากให้หกเรี่ยราดไปหมด	ไม่เหมือนกับที่เคย
ปฏิบัติมาปกติทุกวัน

	 เมือ่ครูบาจารย์ชาได้ไปถงึ	ไม่รู้ว่าจะกราบลงตรงไหน	เพราะมีแต่ของและฝุ่นเตม็ 
ไปหมด	ครูบาจารย์ชาได้พดูเชงิต�าหนิว่า “โอ้ย ครูบาจารย์จ๊ักเฮด็จ่ังได๋” (โอ้ย	พระอาจารย์	 
ไม่ทราบท�าอะไร)	ครูบาจารย์บุญมากก็เลยพูดว่า “โอ้ยจั๊กสิเฮ็ดจั่งได๋แหล้ว แนวพระ 
อยู่บ้านนอกคอกนาสเิลอืกไซ่เลอืกสอยคอืผู้ในเมืองในบาบ๋ได๋แหล่ว” (โอ้ย	ไม่รู้จะท�า 
อย่างไร	อยู่ตามชนบทจะเลือกใช้เลือกสอยเหมือนกับอยู่ในเมืองมันก็ไม่ได้)

	 มอีกีคราวหน่ึง	ครูบาจารย์บญุมากได้มาเยีย่มครูบาจารย์กทิีว่ดัสนามชยั	อ�าเภอ
พิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	ปกติครูบาจารย์กิท่านไม่ชอบแปรงฟัน	ท�าให้มี
กลิ่นปาก	เวลาพูดกับคนที่ไปร่วมเสวนาด้วย	ท�าให้เกิดความรังเกียจ	เมื่อครูบาจารย์ 
บุญมากกลับไปไม่นาน	ได้ฝากไม้เจียที่พระใช้เป็นแปรงสีฟันและยาสีฟันเกลือมาให้ 
ครูบาจารย์กิ	พร้อมมีจดหมายว่า “ท่านกิให้ช่วยใช้ไม้สีฟันให้ด้วย”	พอกะว่าจะหมด
ก็ฝากมาอีก	ท�าอยู่หลายครั้งจนครูบาจารย์กิใจอ่อนยอมใช้
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๗๙. เกิดเองตายเอง

	 ก่อนหน้าที่ครูบาจารย์เฒ่าจะละสังขารประมาณเดือนหน่ึง	 ท่านได้พาพระเณร
พร้อมญาตโิยมหาฟืน	ตดัถนน	จัดสถานที	่เหมอืนกบัทางวดัจะมงีานบญุอะไรสกัอย่าง	 
ทุกคนที่ท�างานต่างก็สงสัยว่าทางวัดจะจัดงานอะไร	 ถามท่าน	 ท่านก็บอกให้รีบท�า	 
เดีย๋วจะไม่ทนักาล	ตดัถนนกใ็ห้ตดักว้างๆ	เพราะรถจะมาเยอะ	ทัง้ทีต่ัง้แต่ตัง้หมูบ้่านมา 
นานๆ	 ทีจะมีรถเข้ามาคร้ังหน่ึง	 บางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นรถเลยก็ยังมี	 
รถที่ไหนจะมา	 ที่นา	 ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ	 เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปรับให้เรียบร้อย	 
การเตรียมสถานที่ได้ร่วมกันจดัเตรยีมเกือบเดือน	แต่ก็ไม่มแีววว่าจะมีญาติโยมหรอื
ใครต่างถิ่นมาติดต่อว่าจะมีงานอะไร

	 มีอยู่ครั้งหนึ่ง	 ท่านได้พาโยมไปตัดต้นไม้	 ตกแต่งสถานที่แถวริมห้วยข้าวสาร	
ท่านได้เอ่ยขึ้นเป็นทีเล่นทีจริงว่า “คั่นถ่าพ่อตาย ย่านแต่เขาเอาดูกพอไปขายกินแล่ว  
คันสิเป็นจ่ังสั่นอีหลี ให้ฟาวเผา แล้วเขี่ยลงห้วยข้าวสารหน่ี ให้ปลากินหยังสิเป็น
ประโยชน์กว่า”	(เมือ่อาตมาตาย	กลวัจริงๆ	กลวัคนเขาจะเอากระดูกไปขายกนิ	ถ้าเป็น 
อย่างน้ันจริงๆ	ถ้าอาตมาตาย	กใ็ห้พากนัรีบจัดการเผา	และโปรยกระดกูลงห้วยข้าวสาร 
นี้นะ	ปลาจะได้กินเป็นประโยชน์กว่า)

	 เพราะครูบาจารย์เฒ่าคือครูบาจารย์เฒ่า	จึงยากจะหาใครเปรียบเหมือนท่านได้	 
ไม่ว่าเรื่องการปฏิบัติ	การเทศนา	การใช้อุบายการสั่งสอนลูกศิษย์	ตลอดทั้งกิจวัตร 
อนัดงีามต่างๆ	ทีท่่านฝากไว้เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่แีก่ลกูศษิย์อนุชนรุ่นหลงั	และเป็นทีพ่ึง่ 
ของญาตโิยม	ท่านท�าทกุอย่างเพือ่ประโยชน์สขุของสาธชุนทัง้หลาย	บ่อยคร้ังการสอน
ของท่านต้องเอาชือ่เสยีงเกยีรตยิศเข้าแลก	เพยีงเพือ่ต้องการลบรอยฝ้าทีฝั่งอยู่ในจิต
ในใจปุถุชนทั้งหลายให้ใสสว่างขึ้นเพื่อรองรับรสพระธรรม

	 วัดทุกวัด	กุฏิทุกหลัง	ตลอดปัจจัยสี่ที่ท่านได้อาศัยพ�านักบ�าเพ็ญเพียร	ตลอด 
ทั้งใช้เป็นสถานที่ในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย	 ก็ไม่เคยปรากฏเป็น
หลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นอนุสสติแม้แต่ชิ้นเดียว	คงเหลือแต่วัดมณีรัตน- 
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วนาราม	และเจดย์ีทีบ่รรจุอฐัขิองท่าน	ทีค่ณะศิษย์สร้างถวายเพือ่เป็นทีร่ะลกึกราบไหว้	 
แทนองค์	ท่านมีพระคุณอเนกนานัปการหาเสมอเหมือนไม่มี

 “ทองรัตน์”	ชือ่น้ีเคยดงักระฉ่อนไปทัว่	เป็นทีย่อมรับและไว้วางใจจากพระอาจารย์ 
ทัง้สอง	คอื	พระเดชพระคณุ	พระครูวเิวกพทุธกจิ	(หลวงปูเ่สาร์	กนฺตสโีล)	และหลวงปูม่ัน่	 
ภูริทตฺโต	เป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุ	สามเณร	ตลอดทั้งเป็นที่ศรัทธาของเหล่า 
พุทธศาสนิกชนทั่วไป	 ได้ยกย่องเปรียบท่านเสมือนเป็นแม่ทัพนายกองธรรมใหญ	่
เผยแผ่แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานฝ่ายมหานิกาย	 ด้วยปฏิปทาอันโดดเดี่ยวของ 
ครูบาจารย์เฒ่า	ท่านไม่เคยยอมให้มีสิ่งใดเป็นสัญลักษณ์แทนตัวท่าน	 เมื่อยามท่าน
จากไป	จึงยากที่บุคคลจะรู้จักท่าน	จึงเป็น	“สัตบุรุษที่โลกลืม”	เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่	
ยากจะหาใดเปรียบได้

	 เมือ่จัดสถานทีเ่กอืบสมบรูณ์ทีพ่อจะรองรับผู้ทีอ่าจจะมาจากทางไกลได้	เหตกุารณ์ 
ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้น

	 เม่ือสองคืนทีผ่่านมา	ดวงจันทร์เคยแจ่ม	บ่งบอกฤกษ์แห่งพระจันทร์เตม็ดวง	แต่ค�า่ 
คืนน้ีดวงจันทร์ได้มดืลง	บรรยากาศใกล้บ้านคุม้	บ้านโคกสว่าง	และหมู่บ้านใกล้เคียง 
ได้เงียบวังเวงกว่าทุกวัน	สุนัขที่เคยเห่า	ไก่ที่เคยขัน	กลับไม่ได้ยินเสียง	ไม่ต่างจาก 
บ้านร้าง	ชายที่เป็นผู้น�าของครอบครัวทุกคนต่างมุ่งสู่วัดโนนบักบ้า

	 หลวงปูค่รูบาจารย์เฒ่า	ปกตเิป็นคนแข็งแรง	สงูใหญ่	ผิวหมกึ	บกึบนึ	เสยีงห้าว 
ราวกับราชสห์ี	ยากนักทีค่นจะได้เหน็กริิยาล้มหมอนนอนเสือ่	แต่ทกุคนต้องได้ประจักษ์ 
ในคนืน้ีเอง “แม้กระน้ันไม่วายทีจ่ะสัง่สอนลกูศษิย์ทัง้หลายให้เร่งภาวนา อย่าเสยีเวลา 
ในการมาเฝ้าไข้เลย พ่อไม่เป็นอะไรมากดอก”

	 ทกุคนต่างมองดอูาการของครูบาจารย์เฒ่า	ต่างกพ็ดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “คนืนี้  
ครูบาจารย์เฒ่าดูอ่อนเพลยีมาก” เน่ืองจากท้องร่วงตัง้แต่เม่ือเยน็วานน้ี	มองดูดวงจันทร์	 
ช่างเดินเชื่องช้า	 เหมือนคนเดินอยู่กลางทุ่งกว้างเสียเหลือเกิน	 ทุกคนได้แต่ภาวนา 
เร่งให้สว่างเร็วๆ	ตลอดทัง้คนื	ทกุคนกต้็องแปลกใจทีท่กุวนัเมือ่ถงึเวลาประมาณตหีน่ึง	 
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และตสีี	่ไก่ซึง่เคยเป็นนาฬิกาไม่เคยผิดพลาด	แต่ท�าไมคนืน้ีนาฬิกาไก่จึงไม่ท�าหน้าทีข่นั 
เหมอืนกับทกุวัน	อาการของครูบาจารย์เฒ่าได้เร่ิมทรุดลงเร่ือยๆ	ทกุคนต้องทรุนทรุาย	
เมื่อเห็นอาการของครูบาจารย์เฒ่าเป็นเช่นนั้น

	 แสงสว่างของพระอาทิตย์เร่ิมสาดส่องเป็นสัญญาณของวันใหม่	 ทุกคนต่างก ็
โล่งอก	และปรึกษากนัว่าจะไปตามหมอทีบ้่านโคกสว่าง	แต่ท่านพดูด้วยเสยีงแผ่วเบาว่า 
“ไม่ต้องไปดอกลกูเอย พ่อบ่เป็นหยัง่หลายดอก”	ทกุคนจึงเงียบ	และเฝ้ามองดอูาการ 
น่าเป็นห่วงของท่านต่อ	เมื่อเห็นสีหน้าของครูบาจารย์เฒ่าแห้งเผือดซีด	ริมฝีปากแห้ง	
พ่อใหญ่เขียน	ซึ่งเคารพศรัทธาในตัวท่านมาก	นั่งเฝ้าดูอาการท่านตลอดไม่เคยหลับ	
เมื่อเห็นอาการดังกล่าว	ถึงครูบาจารย์จะห้าม	ก็ถือเป็นหน้าที่ขององค์ท่าน	แต่คิดได้ 
อย่างเดียวขณะน้ัน	คอืหน้าทีเ่ราทีเ่ป็นศิษย์จะต้องท�าให้สมบรูณ์ทีส่ดุ	จึงได้คว้าผ้าขาวม้า 
คาดพุง	ทั้งวิ่งทั้งเดินข้ามทุ่งนา	จุดหมายคือหมอที่บ้านโคกสว่าง

	 แต่ถงึกระน้ันกช้็าไปเสยีแล้ว	เม่ือวิง่ไปได้ไม่ถงึคร่ึงทุง่นา	ลมหายใจของครูบาจารย์เฒ่า	 
ได้แผ่วเบาลงตามล�าดับไปในที่สุด	ในเวลาแสงทองจับขอบฟ้าแสดงบอกถึงเวลาแห่ง 
การเร่ิมวันใหม่	 อันเป็นเวลาเดียวกันกับการเดินทางของครูบาจารย์เฒ่าสิ้นสุดลง 
ในวนัศกุร์	แรม	๒	ค�า่	เดอืน	๑๐	ตรงกบัวนัที	่๒๑	กนัยายน	๒๔๙๙	ครูบาจารย์เฒ่า 
ได้ทิง้สงัขารอนัทรุดโทรมไปโดยไม่มเียือ่ใยอกีต่อไป	สริิรวมอายไุด้	๖๘	ปี	๔๒	พรรษา	 
สร้างความเศร้าโศกให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่อยู่เบื้องหลังหาประมาณมิได้

๘๐. เตรียมงานถวายเพลิงสรีระครูบาจารย์เฒ่า

	 เม่ือวนัทีท่่านสิน้ลม	ลกูศษิย์ท่านทัง้พระทัง้โยมเมือ่ได้ยนิข่าว	ต่างกพ็ากนัมาอย่าง 
ล้นหลาม	ครูบาจารย์บญุมาก	ลกูศษิย์รูปต้นๆ	ก่อนทีค่รูบาจารย์จะละสงัขาร	ได้นิมิตว่า	 
ภมูะโรงได้สั่นสะเทือนไปทั้งลูก	ได้คดิว่าสิ่งนีค้งเปน็นมิติเตือนใหท้ราบวา่ครบูาจารย์ 
เฒ่าใกล้จะจากไปแล้ว	จึงได้สตัตาหะมาทีบ้่านคุม้	เมือ่มาถงึ	กเ็ป็นตามนิมติทีเ่กดิขึน้ 
จริงๆ	และท่านได้เป็นก�าลงัเป็นองค์ประธานในการจัดการสรีระของครูบาจารย์เฒ่าอย่าง 
เต็มก�าลังความสามารถด้วยความเคารพและเทิดทูนในพระคุณของครูบาจารย์เฒ่า
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	 ชาวบ้านชทีวน	เม่ือทราบข่าวครบูาจารย์เฒ่าได้ละสงัขารไปแล้ว	ได้พากนัตัง้หน้ามา 
เพื่อจะขอน�าสรีระท่านกลับไปท�าบุญที่บ้านชีทวน	 แต่ชาวบ้านคุ้มไม่ยอมให้	 จึงเกิด 
โกลาหลวุน่วายขึน้เป็นเวลานาน	พ่อใหญ่แท่ง	พ่อใหญ่กณัหา	พ่อใหญ่เขียน	พ่อใหญ่ผัด	 
และชาวบ้านคุ้ม	ได้คัดค้านว่า	ถึงอย่างไรก็จะไม่ยอมให้ไปเด็ดขาด	ถึงจะตายก็ยอม	 
ชาวบ้านชทีวนเหน็ความเดด็เดีย่วดงัน้ันจึงยอมรับ	แต่มข้ีอแม้ว่า	ต้องท�าให้สมเกยีรต ิ
สมศักดิศ์รีของครูบาจารย์เฒ่า	และขอให้ช่างตกแต่งเมรุจากบ้านชีทวน	ช่ือ	จารย์ครูหมา	 
ผ่องแผ้ว	มาเป็นช่างตกแต่ง	พ่อใหญ่ทัง้หลายและชาวบ้านจึงรับปาก	จารย์ครูหมา	(ต่อมา 
เปลี่ยนชื่อเป็น	ค�าเหมา)	จึงได้มาตกแต่งเมรุเผาสรีระและหีบเพื่อบรรจุ	โดยหีบจะท�า 
ข้างหน่ึงเป็นกระจกปิดเปิดได้	ส่วนเมรุได้น�าเข่งกว่า	๒๐๐	ลกู	มาท�าเป็นฐานและเป็น 
เชือ้เพลงิในตวั	ชัน้ถดัขึน้มาเป็นสรีระครูบาจารย์เฒ่าบรรจุหบี	ชัน้ล่างและชัน้บนบรรจุ 
ขี้เลื่อย

	 เมือ่ตกแต่งเมรุเสร็จ	ประมาณเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๐	ได้ก�าหนดพธิถีวายเพลงิ	 
โดยมีทัง้พระทัง้โยมมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ทุง่นาทีม่เีน้ือทีส่ดุลกูหลูกูตาเตม็ไปด้วย 
คนและรถ	พระเณรต้องข้ามไปปักกลดอกีฝ่ังของห้วยข้าวสาร	ส่วนญาตโิยมจะท�าเป็น 
ผามยกร้าน	เอาใบมะพร้าวมามงุเป็นหลงัคากนัแดดใช้แทนเตน็ท์	ใช้ใบตองเหยีงหรือ
ใบชาดเย็บเป็นภาชนะใส่อาหาร	เพราะถ้วยจานมีไม่พอใช้

	 หลวงพ่ออวนเล่าว่า	หลงัจากทราบข่าวครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์มรณภาพ	ความโศก
เศร้าได้ครอบคลมุถงึบ้านหนองฮ	ีนครพนม	และได้พากนัไปถวายเพลงิครูบาจารย์เฒ่า 
เป็นจ�านวนมาก	โดยการน่ังรถไป	แต่ไม่มีทางลาดยาง	จะมเีฉพาะทางเกวยีนเป็นหลกั

	 ผู้ไปร่วมงาน	มีทั้งพระเณรและญาติโยมเป็นจ�านวนมาก	มี	

	 หลวงพ่อบุญมาก	€ิตปุ�ฺโ�	วัดภูมะโรง

	 หลวงพ่อสาย	จารุวณฺโณ	วัดป่าหนองยาว

	 หลวงพ่อชา	สุภทฺโท	วัดหนองป่าพง
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	 หลวงพ่อกิ	ธมฺมุตฺตโม	วัดสนามชัย	

	 หลวงพ่ออวน	ปคุโณ	วัดป่าจันทิยาวาส

	 (วันนั้น	หลวงพ่อกินรี	จนฺทิโย	อาพาธหนัก	จึงให้หลวงพ่ออวนไปแทน)

	 จารย์กิ	จารย์โก้	จารย์เจียง	จารย์มยั	และท่านอืน่ๆ	บรรยากาศในวนังาน	ตอนเช้า 
ปลอดโปร่งแจ่มใสดีมาก	 ไม่มีเค้าว่าฝนจะตกอย่างไร	 พอเริ่มพิธีตอนบ่าย	 ท้องฟ้า 
เร่ิมป่ันป่วน	พร้อมทัง้ลมพดัฝุ่นตลบอบอวลไปทัว่บริเวณ	เม่ือจุดไฟเสร็จ	ลมจึงเร่ิมสงบ 
และมลีะอองฝนปรอยๆ	ท�าให้คนทีม่าร่วมงานต่างวจิารณ์ไปต่างๆ	นานา	บางคนถงึกบั 
ปีตร้ิองไห้เพราะศรัทธาอาลยัทีม่ต่ีอองค์ท่าน	ตอนทีท่่านมชีวีติ	ท่านได้สร้างประโยชน์ 
ไว้มาก	สดุท้ายต้องมาจากไปตามกฎธรรมชาต	ิไม่เหลอือะไรเป็นสมบตัพิอให้ญาตโิยม	 
ลูกศษิย์ได้กราบไหว้ระลึกถงึแม้แต่ชิน้เดยีว	เมือ่มาเปลา่	ไปกไ็ปบรสิุทธิ์จรงิๆ	สมบตัิ
ส่วนตวัตดิย่าม	มแีต่ผ้านิสทีนะและมีดโกน	ซึง่คมกร่อนจนจะถงึสนัเท่าน้ัน
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พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล 

อธิบายเรื่องพระกัมมัฏฐาน

บันทึกจาก พระเทียบ ถิรธมฺโม

 พระกัมมัฏฐาน	คอื	พระเข้ามาบวชท�าความเพยีรใจให้บริสทุธิ	์บริสทุธิจ์ากกเิลส	 
ถ้ามกิีเลสตณัหาอยูใ่นใจ	ใจจะน�าไปในทางบาปอกศุล	โลกน้ีมรูีปกบันามเท่าน้ัน	ตวัเราน้ี 
ก็คือโลก	มีรูปกับนาม	หรือกายกับใจ	ใจเป็นนาย	กายเป็นบ่าว	มโนวิญญาณหรือใจ 
เป็นอรูปธาตุ	สัมผัสไม่ได้	มองไม่เห็น	แต่นาม	คือ	วิญญาณ	รูป	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	 
กาย	การปฏิบัติของพระกัมมัฏฐาน	คือบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลส	โลภะ	 
โทสะ	โมหะ	ความอยากได้นั่นอยากได้นี่	อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้	อยากเป็นต�าแหน่งนั้น 
ต�าแหน่งนี้	 อยากมีความสุขเหมือนเศรษฐีคนนั้นคนนี้	ฟุ้งซ่านไปตลอดคืนตามหลัง
กเิลสมนัหลอกล่อให้ไปตดิบ่วงของมาร	บ่วงของมารเหล่าน้ีแหละ	มนัท�าให้ทกุข์ชาตแิล้ว 
ชาติเล่าเป็นอนันตชาติ

	 ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เพ่งดจิูต	ท�าจิตให้สงบ	ให้สงบอยูใ่นถ�า้ของมัน	ถ�า้ของมัน 
คือหทัย	(หัวใจ)	ท่านจึงสอนว่า	ผู้ใดตามดูจิต	ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมาร	คือดูว่า 
มนัอยูใ่นถ�า้หรือเปล่า	ถ้ามนัออกจากถ�า้	ไปหาลกูสาวก�านัน	ไปหาลกูสาวครูใหญ่	ไปดงึ 
มันกลบัมา	ดงึมนักลบัด้วยสต	ิท่านเรียกว่าพลกิจิตให้ทนักเิลส	การท�าสมาธ	ิคอื	การ 
ท�าจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดยีว	คอืมพีทุโธเป็นอารมณ์	พทุ	หายใจเข้า	โธ	หายใจออก	 
ลมหายใจเข้าหายใจออก	เป็นจิตวญิญาณของเรา	เปรียบเหมอืนโค	พทุโธ	เปรียบเหมอืน 
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เชือกผูกคอวัวไว้	เข้าคอกก็รู้	ออกจากคอกก็รู้	สติคือเจ้าของถือเชือกไว้	วัวหรือโค 
กไ็ม่เพ่นพ่านหนีไปกินข้าวกล้าในนาของคนอืน่	เพราะเจ้าของ	(สต)ิ	ถอืเชอืก	(พทุ-โธ)	 
ผูกคอโคไว้...	ลมหายใจเข้า-หายใจออก	ก็จะสงบ	ลมหายใจเข้า-ออก	สงบอยู่ใน
อารมณ์เดยีว	เรียกว่า	เอกคัคตาจิต	เม่ือลมหายใจละเอยีดเข้า	รวมลงในเอกคัคตารมณ์	 
มปีีต	ิสขุสบายแผ่ซ่านไปทัว่ร่าง	เรียกว่าปฐมฌาน...พระอาจารย์ทองรัตน์	ท่านอธบิายเป็น 
ภาษาพื้นเมือง	(ภาษาลาว)

การท�าอานาปานสติในครั้งพุทธกาล

	 พระอาจารย์ทองรัตน์บรรยายว่า	ในคร้ังพทุธกาล	หายใจเข้าเบารู้	หายใจออกเบารู้	 
หายใจเข้าเบาทีส่ดุละเอยีดทีส่ดุรู้	(ตวัรู้คือสตสิมัปชัญญะตามรู้)	หายใจออกเบาทีส่ดุ
ละเอยีดทีส่ดุรู้	หายใจเข้ากระทบช่องรูจมกูรู้	หายใจออกกระทบรู้	หายใจเข้าลมเยน็เข้า
กระทบ	หายใจออกลมร้อนกระทบรู้	ถ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นลมเข้าเย็น	ลมออกร้อน	จิตก็ 
จะรวมวับลง	จะเกิดความมหัศจรรย์ของจิตขึ้น...	

	 ได้กราบเรียนถามท่านว่า	เกิดมหัศจรรย์อย่างไรครับ... 

	 ท่านบรรยายว่า	ลมหายใจทีล่ะเอยีดทีส่ดุเบาทีส่ดุน้ีเม่ือรวมลง	จะเป็นดวงวญิญาณ 
กลมๆ	มแีสงเท่ากับหัวเทยีนไฟฉาย	สมาธแิก่กล้ามากๆ	เกิดขึน้เท่ากบัหวัเทยีนไฟฉาย	
ตั้งอยู่ที่ทรวงอก	เท่ากับมะนาว	เท่ากับมะตูม	เท่ากับมะพร้าว	เท่ากับร่างกายทั้งหมด 
มแีสงเตม็ตวั	เวลาดบัไป	(ลมหายใจออก)	เท่ากบัหลอดไฟฉาย	บางท่านบางองค์ภาวนา 
เหน็ร่างกายหายไป	บางท่านเวลาจิตรวมวบัแวบลงแล้ว	กายระเบดิหายวบัไปในอากาศ	
มแีต่แสงสว่างเท่าน้ัน	แผ่นดนิ	ภเูขา	ต้นไม้	สรรพสตัว์ไม่ม	ีพระอาทติย์	พระจันทร์	ไม่มี	 
มีแต่แสงสว่าง	การปฏบิตัไิด้เช่นน้ี	เป็นผู้ปฏิบตัติามรู้จิตถงึข้ันอนัตตา	คอื	รูปนาม	กายใจน้ี	 
เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์	ไม่เที่ยง	เสื่อมสลายไป	ไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้	เมื่อปฏิบัติ 
เหน็เช่นน้ีจะได้ไม่ประมาทในการด�ารงชวีติ	ด�าเนินชวีติให้ถกูต้องตามศลีธรรม	ศลีเป็น 
วถิชีวิีตทีจ่ะต้องเอามาประพฤตปิฏบิตั	ิเป็นทางน�าตนและครอบครัว	กลุม่ชน	หมูบ้่าน	
ให้สงบสขุ	เมือ่สงบสขุแล้วกส็ขุกายสขุใจ	มโีภคทรัพย์บริบรูณ์	พระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า	 
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สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะโภคะสัมปะทา	ศีลนี่แหละท�าให้มีความสุขความเจริญ	
ศีลนี่แหละท�าให้มีโภคทรัพย์บริบูรณ์

	 มศีีลแล้วปฏบิตัสิมาธ	ิให้จิตว่างห่างจากกเิลส	หลบหลกีออกจากโลภะ	โทสะ	โมหะ	 
มานะถอืตนถือตวั	ท�าสมาธแิล้วจะเกิดมีปัญญเหน็ชอบ...คบเพือ่นชวนไปเล่นการพนัน 
ไม่ไป	ชวนไปเทีย่วกลางคนืไม่ไป	ชวนไปท�าการงานทจุริตผิดกฎหมายไม่เอา	ไม่ไป... 
น่ีจะเกดิปัญญาเหน็ชอบ	รู้ว่าอะไรเป็นกุศล	อะไรเป็นอกศุล	อะไรควรละเว้น	อะไรควร 
ประพฤติฯ

 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโนเสฏฺ€า มโนมยา
 มนสา เจ ปสนฺเนน  ภาสติ วา กโรติ วา
 ตโต น� สุขมเนฺวติ  ฉายาว อนุปายินี.

 “ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบคุคลมใีจ 
ผ่องใสแล้ว พดูอยูก่ดี็ ท�าอยูก่ด็ ีความสขุย่อมตามเขาไป เพราะเหตน้ัุน เหมือนเงาไป 
ตามตัวฉะนั้น.”

	 คร้ังหน่ึงพระอาจารย์ทองรัตน์ได้น�าพทุธพจน์มาบรรยายให้พระฟัง	ให้รู้เร่ืองกาย
กับใจ	รูปกับนาม	ให้เข้าใจยิง่ขึน้	มกี�านันสมาน	ประเสริฐศรี	(ลกูชายเป็นนายอ�าเภอ 
เขือ่งใน	นิรันดร์	ประเสริฐศรี)	ครูใหญ่โทน	ฉลวยศรี	(ลกูชายเป็นผอ.การศกึษานอก 
โรงเรียน	บญุทนั	ฉลวยศรี)	ครูใหญ่สมัฤทธิ.์...(ลกูชายเป็นผอ.โรงเรียนมธัยมลอืค�าหาญ)	 
ครูบญุยงั..,	ผู้ใหญ่บ้านอืน่ๆ	และครูน้อย	ชาวบ้านอืน่ๆ	ประมาณ	๒๐	คน

	 พทุธพจน์บทน้ี	หมายถงึ	ใจเป็นนาย	กายเป็นบ่าว	จิตสัง่ยงัไง	กายต้องท�าตามทนัท	ี 
นั่งมาก	เมื่อย	เป็นทุกข์	จิตจะบงการให้แก้ทุกข์โดยเปลี่ยนเป็นยืน	เป็นเดิน	เป็นนั่ง	 
เป็นนอน	พระพทุธเจ้าท่านให้เอาสตอิอกไปดูว่า	รูปน้ีก�าลงัยนื	รูปน้ีก�าลงัน่ัง	รูปน้ีก�าลงัเดนิ	 
รูปน้ีก�าลงันอน	การเปลีย่นอริิยาบถ	ทกุอริิยาบถคือการแก้เมือ่ยแก้ทกุข์	แต่ความเมือ่ย 
ความทกุข์	จิตหรือมโนวญิญาณเป็นผู้รู้	จิตน้ันนอกจากเป็นผู้รู้แล้ว	ยงัเป็นผู้หลงในกาย 
อีกด้วย
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 จิตเป็นผู้สร้างสังขาร	 บงการสังขาร	 สั่งให้สังขารท�าน่ันท�าน่ี	 จิตเป็นอรูปธาต ุ
ทีแ่ปลกประหลาดยิง่นัก	แม้จะมอีวชิชา	คอืไม่รู้จักตนเองกจ็ริง	แต่มคีวามสามารถแต่ง 
สังขารได้มากมายจนพรรณนาไม่จบสิ้น	รถยนต์	รถไฟ	เครื่องบิน	นาฬิกา	ตึกสูงๆ	 
ปราสาทราชวัง	โบสถ์	วิหาร	เหล่านี้จิตเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งสิ้น

 จิตฉายเงาเป็นธาตุคิด	 แล้วเกิดผลเป็นธาตุรู้	 ธาตุรู้ที่ปรากฏเป็นโลกียวิชชา	 
เมื่อจิตมีวิชชาแล้ว	จึงใช้กายให้น�าธาตุต่างๆ	อันเป็นรูปธาตุ	มาผสมควบคุมกันขึ้น	
ส�าเร็จเป็นรูปวัตถุต่างๆ	งดงามปราณีตบ้าง	ไม่ปราณีตบ้าง

 จิตมีธาตรูุ้ชนิดหน่ึง เรียกว่าผู้ฉลาด	จิตทัง้หลาย	(จักขุวญิญาณ)	คงได้เคยเหน็	 
ประต	ูหน้าต่าง	โบสถ์	วหิาร	แกะเป็นรูปลวดลายต่างๆ	เป็นกวาง	เป็นนก	เป็นลงิ	เป็นตะขาบ	 
อยูใ่นดงไม้	ในดงเถาวลัย์	บางแห่งลงรักปิดทอง	บางแห่งตดิกระจกสต่ีางๆ	สวยงาม 
ปราณตีเพยีงไร	จักขวุญิญาณผู้มองเหน็	คงไม่ปฏเิสธสิง่ทีเ่หน็น้ันเป็นกรรมของผู้กระท�า	 
จิตของผู้กระท�าน่ันแหละสัง่ให้กายท�า	ก่อสร้างขึน้	เขยีนลายขึน้	แกะสลกัขึน้	ป้ันแต่ง 
ด้วยปูนบ้าง	 ไม้บ้าง	 เหล็กบ้าง	 ทองเหลืองบ้าง	 ทองค�าบ้าง	 กายเป็นผู้กระท�าตาม 
ค�าสั่งของจิต

 จิตมีโลกยีวชิชาเป็นคณุสมบตั	ิจิตใช้ให้กายกระท�า	สร้างวตัถเุหล่าน้ันขึน้	กายน้ัน 
เป็นธาตุไม่รู้อะไร	ท�าอะไรเองหาได้ไม่	จิตเป็นธรรมชาติที่มีอ�านาจเหนือกาย	จิตจึงมี
อ�านาจหลายประการจึงจะสร้างสังขาร	(สิ่งต่างๆ)	ได้	เช่น	

	 ต้องมีวิชชาในกิจการนั้นๆ

	 ต้องมีฉันทะความพอใจในอันจะท�าสิ่งนั้นๆ

	 ต้องมีความเพียรพยายามประกอบกิจนั้นๆ	

	 ต้องมีความเพียรเอาใจใส่พิจารณาในกิจนั้นๆ

 จิตเป็นธรรมชาติที่แปลกประหลาดอัศจรรย์เพียงไร
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	 จิตเป็นอรูปธาต	ุแต่มีคุณสมบตัหิลายประการ	จิตจะฉายเงาเป็นธาตคุดิ	คดิเท่าไรๆ	 
ธาตุุคิดนั้นๆ	ก็เกิดขึ้นและดับไป	แต่ธาตุรู้ที่เป็นผลของธาตุคิดมีอยู่	เป็นคุณสมบัติ	 
ไม่สูญหายไปไหน	จิตเก็บธาตุรู้หรืออวิชชาเหล่านั้นไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์	

	 จิตอื่นๆ	จิตของคนอื่น	ที่ไม่มีวิชชาอย่างนั้นเหมือนคนนั้น	ไม่สามารถแย่งชิง 
แบ่งปันเอาวชิชาของจิตคนน้ันเอามาเป็นของตนได้	วชิชาของคนน้ันๆ	จึงเป็นดจุทรัพย์
อันกายสิทธิ์	จิตใช้ไม่รู้หมดสิ้น

 กายเป็นธาต ุ๔ ทีเ่สือ่มสิน้ไปทกุนาท ีจิตเป็นผู้ครองกาย	ต้องคดิบ�ารงุกายด้วย
ข้าวและน�้า	ผลไม้ต่างๆ	ต้องหาเสื้อผ้าสีต่างๆ	มาปกปิดร่างกาย	ป้องกันความหนาว
ความร้อน	กันเหลือบยุง	สร้างบ้านเรือน	ที่นั่งที่นอนให้กายได้พักอาศัย

	 เมื่อกายเกิดเจ็บป่วย	จิตต้องแสวงหายาบ�าบัดโรคภัยนั้นๆ	เพื่อให้กายทรงอยู่
ต่อไป

	 แปลกไหมล่ะ	สกนธ์กายน้ีแม้ประกอบด้วยธาต	ุ๔	ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	กจ็ริง	แต่เป็น 
สรีรยนต์ที่วิจิตรพิสดารยิ่งนัก	 ไม่มีสิ่งอันใดในโลกที่เป็นของใช้อันส�าคัญจะส�าคัญ 
เหนือยิ่งกว่ากาย	สิ่งต่างๆ	ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา	เช่น	รถยนต์	รถไฟ	เครื่องบิน	นาฬิกา	 
ก็ยังไม่พิสดารหรือมีคุณค่ายิ่งกว่ากาย	สมบัติภายนอกแม้จะตีราคาวัตถุนั้นเป็นแสน 
เป็นล้าน	เป็นร้อยล้าน	เมือ่เทยีบกบักายแล้ว	กายต้องมีคณุค่ามากกว่าสิง่เหล่าน้ัน	เพราะ 
สิ่งเหล่านั้น	จิตและกายเป็นผู้คิดและสร้างขึ้นทั้งสิ้น

 จิตรักใคร่ก�าหนัดในกาย	ส�าคญัว่ากายเป็นสิง่สวยงาม	จิตมองหยาบๆ	เหน็ผิวหนัง 
ปิดร่างกายไว้	ห่อหุ้มเนื้อ	ตับ	ไต	ไส้พุง	กระดูกไว้	หลงว่ากายนี้งาม	จิตหลงมัวเมา 
ในกาย	ก็ใช้กายนั่นแลให้แต่งกาย	กายไม่รู้ว่าถูกใช้	ก็ท�าตามนายสั่ง	(จิตเป็นนาย	
กายเป็นบ่าว)

	 ก�านันเกดิมาแล้วก็ประสบความทกุข์	ทกุข์เพราะต้องท�าไร่ไถนา	ทกุข์เพราะความ 
เจ็บป่วย	ทุกข์เพราะความแก่และความตาย
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 จิตสั่งให้ท�าไร่ไถนา	เก็บเกี่ยวแล้วเอาข้าวไปขาย	แม่บ้านสั่งว่า	ซื้อสร้อยคอมา
ให้หนึ่งเส้นนะ	ให้ลูกสาวหนึ่งเส้นนะ	ต่างหูหนึ่งคู่นะ	ก�านันก็ท�าตามปฏิบัติตามที่จิต
ของแม่บ้านสั่ง

 กายและอวยัวะต่างๆ ไม่รู้ว่าถูกใช้ ให้ประดบักายให้สวยงาม	เพราะจิตก�าหนัด 
ในกาย	มวัเมาในกาย	จึงสัง่ให้กายน่ันแหละให้ประดับกาย	หไูม่รู้ว่าถกูใส่ต่างห	ูน้ิวก็
ไม่รู้ว่าถกูใส่แหวน	คอก็ไม่รู้ว่าสวมสร้อยคอ	เอวกไ็ม่รู้ว่าถกูคาดเขม็ขดันาค	นอกจากน้ี 
จิตยังสั่งให้หาผ้าซิ่นไหมลายสวยๆ	สีนั้นสีนี้	ทรงนั้นทรงนี้	แขนสั้นบ้าง	แขนยาวบ้าง	
คร่ึงแขนบ้าง	กายของก�านันก็เอาค�าสัง่ของจิตแม่บ้านมาใส่จิตตน	จิตตนก็สัง่กายให้ท�า 
ตามความต้องการของจิต	เพราะจิตก�านันหลงในกายของแม่บ้าน

 ก�านันร�าพงึออกมาว่า โอย แม่นอหีล ีแม่นคกัๆ จิตมนัเป็นนาย กายมนัเป็นบ่าวอหีลี

 ท่านพระอาจารย์ทองรัตน์พูดเทศน์บรรยายภาษาพืน้เมอืงตลอด	แต่ผมถ่ายทอด 
แปลภาษาลาวเป็นไทยสะดวกดี	ง่ายดีครับ	ท่านบรรยายต่อไปอีกเป็นภาษาพื้นบ้าน

 จิตเป็นอรูปธาตุสิงอยู่ในกาย จิตเป็นผู้รู้	แต่แม้กระนั้นก็ไม่รู้ตามความเป็นจริง	
วชิาทัง้การแต่งกายประดบักายน้ี	จิตไม่รู้ว่าเป็นไปเพือ่สะสมกองกเิลสโดยแท้	จิตหลง 
เพลินมัวเมารักใคร่ในร่างกายเช่นน้ัน	 มิได้ระลึกถึงความแปรปรวนของร่างกาย	 
กายแก่ลงทกุขณะ	จิตยงัไม่ยอมว่ากายแก่	ส�าคญัตนเองว่ายงัหนุ่มยงัสาว	จิตลุ่มหลง 
มวัเมาเพ่งเลง็มุง่หมายในเพศตรงกันข้าม	จิตเช่นน้ีย่อมนิยมการครองชวีติคู่	จึงประสบ 
ความสขุบ้าง	ความทกุข์บ้างระคนปนกนัไป	กเ็พราะกามคณุ	มกีามสขุเป็นผล	กามโทษ 
ก็มีกามทุกข์เป็นผล	 ชีวิตคู่จึงมิได้ประสบสันติสุขอันแท้จริง	 สิ่งเหล่าน้ีมีคุณอนันต์	 
ก็ย่อมมีโทษมหันต์	นี่แหละเป็นวิถีการครองชีพของจิตที่หลงรักกาย

 จิตรู้จักกายแจ้ง ย่อมเป็นจิตเอก

 จิตทีรู้่จักกายชดัแจ้งตามความเป็นจริงของกายว่า	เป็นของไม่สะอาด	เสือ่มสลาย 
ไปทุกนาที	 ย่อมเป็นจิตเอก	 ครองชีวิตเอก	 ไม่คิดเบียดเบียนใคร	 ไม่กล่าววาจา
เบียดเบียนใคร	ไม่ใช้กายให้ท�าการเบียดเบียนใคร
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 จิตเว้นจากการเบยีดเบยีน	จึงได้ชือ่ว่าเป็นจิตบรรพชติ	เป็นผู้สงบ	เป็นผู้มคีวามสขุ 
อย่างเยอืกเยน็อยูเ่ป็นนิตย์	น่ีแหละพระภกิษุ	บรรพชิต	ท่านให้รักษาศลี	ระวงัอนิทรีย์	๖	 
มีความพากเพยีรท�าสมาธ	ิเดนิจงกรม	ให้จิตสงบจากกเิลส	ท�าจิตให้เป็นเอกคัคตาจิต	 
ก็จะเห็นความสงบ	 เห็นความมหัศจรรย์ของจิตด้วยตนเอง	 ดูจิตเห็นจิตของตนเอง	 
ก็จะพ้นจากบ่วงของมาร

 คฤหสัถ์ญาตโิยมให้รักษาศลี ๕	สมาทานศลี	๕	อยูเ่สมอ	กจ็ะพ้นจากอบายภมู	ิ
เห็นทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์	ได้สมปรารถนา	สมดังท่านตรัสรู้ไว้ว่า	มโนปุพฺพงฺคมา 
ธมฺมาฯ	จิตเป็นใหญ่	เป็นประธานฯ

 คิดว่าพระอาจารย์ทองรัตน์ ท่านมเีจโตปริยญาณ วนัหน่ึง	โยมสองคนสามภีรรยา	 
มาจากบ้านหวัดอน	มาถวายอาหาร	ภรรยาหิว้หม้อเขยีวใส่อาหารและกระตบิข้าวเหนียว 
เดนิมาก่อน	สามหีาบมะพร้าวอ่อน	แตงไทย	และแตงกวา	ตามหลงัมาห่างๆ	เม่ือมาถงึ 
ศาลาหอฉัน	วางหาบ	กราบพระประธาน	กราบพระอาจารย์ทองรัตน์แล้ว	พระอาจารย์
ทองรัตน์กล่าวยิม้ๆ	ว่า	เออ! จะเยีย่วกว็างหาบเสยีก่อน แล้วน่ังลงเยีย่ว ยนืเยีย่ว น่ัน 
มนัเป็นพวกววัพวกควาย หาบของมาถวายพระกต้็องวางหาบจากบ่าก่อน จึงจะสมกบั 
เกิดมาเป็นคน	พระเณรญาตโิยมในเช้าวนัน้ันแปลกใจว่า	หาบของมาตัง้ไกล	๓-๔	กม.	 
ยืนเยี่ยวกลางทาง	ไม่วางหาบลงก่อน	ท่านรู้ได้อย่างไร?

 โยมใส่บาตรพระใหม่ด้วยปิ้งไก่ ซ่อนไว้ก้นขันข้าว	เมื่อกลับถึงส�านัก	ยังไม่ได้ 
เอาข้าวเอาอาหารออกจากบาตร	ท่านเปรยขึน้ว่า	วนัน้ีท่านเทยีบได้อาหารพเิศษอกีแล้ว 
(โยมภรรยาครูใหญ่โทน	ฉลวยศรี	ซ่อนไว้ใต้ขนัข้าวเสมอ	ท่านจะรู้ทกุคร้ัง)	ท่านรู้ได้ยงัไง	 
ท่านต้องมีญาณเจโตแน่)

 ผัวเมียตีกันทะเลาะกัน	ไปกราบท่าน	ไปฟ้องท่าน	เมื่อผัวเมียเข้าไปกราบท่าน	
ท่านชีไ้ปทีไ่ม้คานและด้ามไม้กวาดว่า เอ้า ตกีนัให้ดูหน่อย อยากจะด	ู(ท่านรู้ก่อนเดนิ 
เข้าเขตส�านัก)	ผัวเมยีมองหน้ากนัแล้วยิม้อายๆ	ท่านให้น�า้ไปคนละขวด	(ขวดเหล้าขาว 
ตรารวงข้าว	โยมน�ามากรอกน�้าดื่มถวายพระ)	ท่านบอกว่า	 เวลาโกรธกันใจมันร้อน  
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ให้อมน�า้ไว้ในปาก ใจจะเยน็ ปากกจ็ะไม่ด่ากนัทะเลาะกนั	มเีร่ืองต่างๆ	ทีท่่านรู้ล่วงหน้า 
ก่อนเสมอ	แสดงว่าท่านมีเจโตปริยญาณแน่ๆ

	 ท่านปรารภว่า	เม่ือแรกก็รักกนั สามคัคกีนั คร้ันมีลกูมเีต้าข้ึนมากท็ะเลาะกนัตกีนั  
น่ีแหละเป็นเร่ืองของความไม่เทีย่ง ความไม่เทีย่งน่ันแหละเป็นความทกุข์ คนรักษาศลี 
มสีมาธ ิฝึกท�าสมาธใิห้จิตว่างจากกเิลส คนพวกน้ีจะไม่ทะเลาะกนั เพราะอานิสงส์ของ 
ศีลคุ้มครองรักษา พูดจากันก็มีผลส่งเสริมกันไปในทางเจริญ

 เป็นพระอาจารย์แตกฉานในธรรมของพระพุทธเจ้า	 ธัมมะทุกข้อในหนังสือ 
เจ็ดต�านานแปล	ท่านจะอธิบายให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้ง

	 ก่อนเข้าพรรษา	 พระอาจารย์กินรีจะมากราบพระอาจารย์ทองรัตน์ทุกปี	 และ
ก�าหนดนัดกันไว้ว่า	 ออกพรรษาแล้วประมาณหน่ึงเดือน	 พระอาจารย์ทองรัตน์จะ 
ก�าหนดนัดพระอาจารย์กินรีไว้ล่วงหน้า	แม่ชแีก้ว	แม่ชผิีว	ธานี	เล่าให้ผมฟัง)	ส่วนมาก 
ท่านจะธุดงค์ไปนครจ�าปาศักดิ์	ไปภูมะโรง	ภูด่าง	ในเขตประเทศลาว	ตรงหมู่บ้านใด 
มคีนหมู่มาก	ไม่มีวดั	ไม่มีส�านักสงฆ์	ท่านจะปักกลดอยูเ่ชิงเขาหรือราวป่าห่างหมูบ้่าน
ราว	๑	กม.

	 ตาแสงหรือก�านันจะมาถามมาสนทนากบัท่าน	และนิมนต์ให้ท่านอยูน่านๆ	ท่านจะ 
สัง่ให้ตาแสงบอกลกูบ้านให้ใส่ข้าวเหนียวคนละก้อนเท่าไข่ไก่	อาหารกช็ิน้เดยีว	ถ้าเป็น 
กล้วย	กเ็อาลกูเดยีว	เผือกต้ม	มนัต้ม	กห็วัเดยีว	ใส่บาตรหลายบ้านกเ็ตม็บาตร	ให้เด็ก 
หนุ่มลาวไปเอาข้าวอาหารเหลอืจากฉันเอามาแบ่งกนักนิ	เน้ือววั	เน้ือควาย	ลงิ	ค่าง	ชะนี	 
หมูป่า	กระรอกกระแต	งู	พังพอน	เต่า	ตะพาบ	ปลาไหล	กระต่าย	เก้ง	กวาง	ฯลฯ	 
ท่านไม่ฉัน	จุดประสงค์ไม่ให้เขาไปฆ่าสัตว์พวกนี้	ท่านบอกตาแสงก�านันว่า	ปลาแห้ง	 
ปลาป่น	ต้มเผือก	ต้มมัน	พริก	เกลือ	พระกัมมัฏฐานท่านฉันได้อยู่

	 ชาวลาว	นครจ�าปาศักดิ์	เคารพเลื่อมใสในพระอาจารย์ทองรัตน์มาก	ไปที่ไหน 
ชาวบ้านกนิ็มนต์ให้ท่านอยู่นานๆ	ท่านจะอยูจ่�าพรรษาทีว่ดับรูพา	ต.ชีทวน	ออกพรรษา
แล้วจะไปธุดงค์ฝั่งลาวเสมอ	ไปทุกปี	ไปอยู่ฝั่งลาวมากกว่าฝั่งไทย
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	 แม่ชแีก้ว	ธานี	ทราบประวตัท่ิานด.ี..แม่ชแีก้ว	ธานี	ยายของผม	แม่ชผิีว	ธานี	แม่ชเีสีย่ง	 
ธานี	น้าของผม	สามแม่ชีนี้รู้ประวัติอาจารย์ทองรัตน์ดี	บวชอยู่กับอาจารย์ทองรัตน์ 
ตลอดชวีติ	ทัง้สามท่านถงึแก่กรรมหมดแล้ว	คงจะมญีาตขิองท่าน	หลานของท่านอยูบ้่าน 
ท่าโคม	พอจะสืบถามประวัติของท่านได้บ้าง!!!

ผมขอตอบจดหมายของท่านอุเทน กัลยาโณ ดังนี้ครับ

	 เหตุการณ์ที่ผมได้ยินได้ฟังได้เห็นมา	 เหตุการณ์ที่ผมได้สอบถามดูและได้อยู่
ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์ทองรัตน์น้ัน	 ได้เล่ามาถวายท่านอาจารย์แล้ว	
พร้อมภาพพระอาจารย์ทองรัตน์	๓	ภาพนั้น

 บริขารของพระอาจารย์ทองรัตน์อยู่ที่ใดบ้าง

	 เร่ืองบรขิารของพระอาจารย์ทองรัตน์น้ัน	ผมไม่รู้เลย	ปี	๒๔๙๙	ทีท่่านมรณภาพน้ัน	 
ผมท�างานอยู่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	จ�ากัด	โรงงานท่าหลวง	จังหวัดสระบุรี

 สาเหตุแห่งการมรณภาพ

	 สาเหตุแห่งการมรณภาพของท่านอาจารย์	 ผมก็ไม่ทราบเลย	 มรณภาพที่ไหน	 
ใครเป็นประธาน	เป็นเจ้าภาพ	และฌาปนกจิท่านทีไ่หน	ผมกไ็ม่ทราบ	เพราะไม่ทราบ
ข่าวเลย

 แนวการสอนของท่าน

	 ท่านให้อ่านพทุธประวตั	ิ๒	เล่ม	อ่านสวดมนต์แปลฉบบัหลวง	อ่านเจ็ดต�านานแปล	
โดยเฉพาะให้ศึกษาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร	ที่เกิดมีพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา	 
สงสัยในธรรมข้อใดให้ถาม	พระบวชใหม่ให้ท�าจิตให้สงบ	ให้สงบอยู่ในกาย	ในถ�้า 
ในหทยั	อย่าให้ฟุง้ซ่านไปนอกกาย	อย่าให้จิตคดิไปถงึเร่ืองข้างหน้าทีย่งัไม่มาถงึ	อย่าให้ 
จิตคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว	มีศีลพร้อมด้วยกาย	วาจา	ใจ	มีความเพียรท�าจิตให้สงบ 
จากกิเลส	 จึงจะมีปัญญาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า	 ถ้าไม่มีความเพียร	 จิตไม่สงบ	 
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จิตคิดไปรอบโลก	จิตไม่สงบจากกิเลส	จิตไม่เป็นเอกคัคตาจิต	บวชไปร้อยปีกไ็ม่เหน็
ธรรม	เหน็มรรคเหน็ผลอะไรดอก	ดงัน้ัน	จึงให้มีความเพยีรมากๆ	มศีรัทธามาบวชแล้ว 
ให้มีศีลบริสุทธิ์	มีสติ	มีสมาธิ	มีปัญญา	จึงจะเห็นธรรม	ฯลฯ

 อุปนิสัยใจคอของท่าน

	 ท่านเป็นผู้มีธรรมอนัสะอาด	คอืมใีจเป็นกศุล	มจิีตใจขาวสะอาดอยูเ่สมอ	สหีน้า 
ท่านจะร่าเริง	มใีจเบกิบาน	ใจฟดู้วยอารมณ์ขนัทกุเวลา	ใครไม่สบายใจ	เหน็ท่านอาจารย์ 
จะสบายใจ	ร่าเริงใจดีขึ้น	ท่านพูดท่านแนะน�าอะไรเป็นประโยชน์เป็นกุศลจิตทั้งนั้น	 
ท่านเทศน์	ท่านพดูน่าฟัง	เป็นสภุาษิตด	ีเป็นประโยชน์ในเบือ้งต้น	ท่ามกลาง	และสดุท้าย	 
ชาวบ้านทีไ่ด้มาพบท่าน	มาฟังท่านเทศน์	อยากจะมาคารวะกราบไหว้ท่านอกี	ถอืว่าได้มา 
อ่อนน้อม	ได้มากราบไหว้พระอริยเจ้า	ได้บญุได้กศุล	ได้อานิสงส์กลบัไปบ้านอกีด้วย

 ท่านเคยจ�าพรรษาที่ไหนบ้าง พ.ศ. เท่าไร

	 เร่ืองการจ�าพรรษาทีใ่ดบ้างของพระอาจารย์น้ัน	เร่ืองน้ีผมไม่ทราบเลย	หากแม่ชี 
แก้ว	แม่ชีผิว	แม่ชีเสี่ยง	ยังอยู่	ก็พอจะสอบถามได้บ้าง

 เกร็ดธรรมะของพระอาจารย์

	 เกร็ดธรรมของท่านอาจารย์คอืความเพยีร	ให้ถอืเอาความเพยีรของพระจักขุบาล
เป็นตวัอย่าง	เพือ่นสหธรรมมกิและแพทย์รักษาตาให้หยดุท�าความเพยีรสกั	๗	วนั	ท่านไม่ 
เอาตาด	ีแต่ท่านเอามรรคผล	เดนิจงกรมจนตาแตกตาบอดและนิพพานในทีส่ดุ	ท่านว่า 
เป็นคนไม่มีความเพียร	ท�าอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้น	เป็นพระไม่มีความเพียรก็ไม่เห็นธรรม	
ไม่บรรลุธรรม	ซ�้ามาบวชสะสมกิเลสเป็นบาปกรรมเปล่าๆ	



พระครูญาณโสภิต (พระาณมุนี หลวงปู่มี) 

วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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พระครูญาณโสภิต (พระาณมุนี หลวงปู่มี)

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา
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 หลวงปู่มี �าณมุนี	ท่านเกิดในสกุล	มาศสูงเนิน	ในวันอาทิตย์ที่	๒	ธันวาคม	
พ.ศ.	๒๔๓๗	ตรงกับวันขึ้น	๕	ค�่า	 เดือน	๑	ปีมะเมีย	ที่อ�าเภอสูงเนิน	 จังหวัด
นครราชสีมา

	 ท่านเป็นบุตรของนายกิ	นางหมา	มาศสูงเนิน	มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	
๔	คน	คือ
	 ๑.	นายแสง	มาศสูงเนิน
	 ๒.	นางแพง	แจ้งสูงเนิน
	 ๓.	หลวงปู่มี	�าณมุนี
	 ๔.	นายรอด	สว่างธรรม

	 ตอนเป็นเด็กท่านได้ศกึษาเล่าเรียนอยูท่ีโ่รงเรียนวดัใหญ่สงูเนิน	ท่านสอบไล่ได้
ชั้นประถมปีที่	๒	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๔๘

	 ท่านได้อปุสมบทเมือ่อาย	ุ๒๐	ปี	ในวนัที	่๒	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๕๗	ณ	พทัธสมีา
วัดใหญ่สูงเนิน	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา

	 โดยมี	พระครูสหีราชสมาจารมนีุ	เจ้าคณะจังหวดันครราชสมีา	วดักลางนคร	ปัจจุบนั 
คือวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร	เป็นพระอุปัชฌาย์

ชีวประวัติ

พระครูญาณโสภิต (พระาณมุนี หลวงปูม่ี)
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 พระเทิ่ง	วัดกลางนคร	เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 พระชื่น	วัดกลางนคร	เป็นพระอนุสาวนาจารย์

	 ได้ฉายา	�าณมุนี	แปลความหมายว่า ผู้ปรีชาหยั่งรู้ บวชแล้วได้อยู่จ�าพรรษาที่ 
วัดใหญ่สูงเนิน

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๖๐	ได้ย้ายไปศึกษาพระปริยตัธิรรมทีว่ดัดษิานุการาม	(จางวางดิษฐ์)	 
และวัดพลบัพลาชยั	แล้วย้ายไปอยูว่ดัชนะสงคราม	จังหวดัพระนคร	ขณะน้ันได้	๕	พรรษา	 
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนท่านจะมาฉันน�้าร้อนเป็นประจ�าทุกวัน	มีอยู่วันหนึ่งมีแม่ชีอายุ 
มากแล้ว	ถามท่านว่า	คณุเคยน่ังสมาธไิหม	ท่านตอบแม่ชว่ีา	ไม่เคย	ตกเยน็มาฉันน�า้ร้อน 
ถ้าเจอแม่ชีๆ 	กจ็ะถามทกุคร้ัง	คร้ันถกูถามบ่อยๆ	พอตกกลางคนื	หลงัไหว้พระสวดมนต์	 
ท่านได้ลองนั่งสมาธิ	ปรากฏว่าจิตรวมสงบนิ่ง	ซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน	ท่านได้
ตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมกลับมาที่วัดใหญ่สูงเนิน	 และตัดสินใจออกประพฤติ
ปฏิบตัธิรรมเทีย่วธดุงค์ไปจ�าพรรษาเพือ่ศกึษาข้อวตัรปฏบิตัจิากส�านักกรรมฐานต่างๆ	
พอท่านปฏบิตัไิปได้ระดบัหน่ึง	ท่านมคีวามประสงค์อยากจะเทยีบดวู่าสิง่ทีท่่านปฏิบตัิ
อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

	 หลวงปู่มี	�าณมุนี	ท่านได้เดินธุดงค์เข้าไปในประเทศพม่ากับหลวงปู่ทองรัตน์	
กนฺตสโีล	ซึง่เป็นสหธรรมกิทีส่นิทกนัมาก	ท่านและหลวงปูท่องรัตน์	ได้ร่วมเดนิธดุงค์กบั 
คณะหลวงปูเ่สาร์	กนฺตสโีล	ได้ไปรวมตวักันทีอ่�าเภอธาตพุนม	จังหวดันครพนม	แล้วแยก 
เป็นกลุม่เพือ่ออกเผยแผ่	หลวงปูเ่สาร์	กนฺตสโีล	ให้หลวงปูท่องรัตน์ไปจ�าพรรษาบ้าน 
ชทีวน	ส่วนหลวงปูม่	ี�าณมนีุ	ให้ไปกบัท่าน	หลวงปูเ่สาร์	กนฺตสโีล	ได้กล่าวกบัคณะ 
พระธดุงค์ว่า	ให้เทศน์ให้ได้เหมอืนท่านอาจารย์ม ีหากทราบว่าท่านอาจารย์มีไปเทศน์
ทีไ่หน	ท่านจะไปฟัง	ขณะน้ันหลวงพ่อพธุ	€านิโย	วดัป่าสาลวนั	ยงัเป็นสามเณร	หลวงปู ่
เสาร์	กนฺตสโีล	ได้เคยมาเยีย่มหลวงปูม่	ี�าณมนีุ	ทีว่ดัป่าสงูเนิน	และถ่ายรูปร่วมกนั

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๐	มอียูค่ร้ังหน่ึง	หลวงปูมี่	�าณมนีุ	ได้นอนล้มป่วย	ไม่ฉันอาหาร 
เป็นเวลา	๓	วนั	มพีระเณรน่ังล้อม	ส่วนชาวบ้านกร็อดอูาการอยูห่่างๆ	สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์	 
(ตสิโฺส	อ้วน)	ได้มหีนังสอืถงึหลวงปูมี่	�าณมนีุ	ความว่า	ให้หลวงปูม่	ี�าณมนีุ	กลบัโคราช	 
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พอท่านได้รับหนังสอื	ท่านได้ลกุขึน้ฉันอาหาร	จัดบริขาร	เดนิทางด้วยเท้าไปขึน้รถไฟ 
ที่อ�าเภอวารินช�าราบ	 สร้างความประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก	 ทั้งที่ท่าน 
ล้มป่วย	ไม่ฉันอาหารมา	๓	วนั	ทราบภายหลงัว่า	สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์	(ตสิโฺส	อ้วน)	 
ให้ท่านกลับมารับต�าแหน่งเจ้าอาวาส	 วัดใหญ่สูงเนิน	 ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ	์ 
(ติสฺโส	อ้วน)	ได้มามอบตราตั้งด้วยตัวท่านเอง	ที่วัดใหญ่สูงเนิน	หลวงปู่มี	�าณมุนี	 
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนิน	เมื่อวันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๔๘๑	 
ท่านได้สร้างส�านักกรรมฐานทีเ่สนาสนะป่าบ้านสงูเนิน	ปัจจุบนัคือ	วดัป่าญาณโศภติวนาราม 
ไว้ส�าหรับผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพียงอย่างเดียว

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๘๐	หลวงพ่อสลีา	อสิสฺริโก	ได้เดินธดุงค์ผ่านมาเหน็สถานทีส่งบวเิวก	 
เหมาะแก่การบ�าเพ็ญเพียรภาวนา	จึงอยู่จ�าพรรษาที่ถ�้าซับมืด	ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	 
หลวงปูมี่	�าณมนีุ	พระอาจารย์ของหลวงพ่อสลีา	อสิสฺริโก	หลวงปูท่า	จารุธมโฺม	และ 
หลวงพ่อสพุร์ี	สสุ��ฺโม	ได้มาอยูจ่�าพรรษาทีถ่�า้ซบัมืด	อบรมชาวไร่ให้รู้จักการให้ทาน	 
รักษาศีล	เจริญจิตภาวนา

	 ในประวัติของหลวงปู่เคร่ือง	 สุภทฺโท	 วัดสระก�าแพงใหญ่	 อ.อุทุมพรพิสัย	
จ.ศรีสะเกษ	ได้เล่าว่า	หลวงปูมี่	�าณมุนี	และพระลกูศษิย์รวม	๕	รูป	ได้เดินธดุงค์วเิวก 
ตามป่าเขา	หน่ึงในน้ัน	คือท่านหลวงปูเ่คร่ือง	สภุทโฺท	ได้เดนิธดุงค์เข้าไปในป่าลกึ	บ้าน 
ซบัม่วง	เขตอ�าเภอปากช่อง	จังหวดันครราชสมีา	ลกัษณะเป็นป่าดงดิบชืน้ตามเชงิเขา	และ 
ชกุชมุด้วยไข้ป่า	(ไข้มาลาเรีย)	ได้พกัปักกลด	บ�าเพญ็เพยีรภาวนา	มถี�า้อยูถ่�า้หน่ึงสวยงาม 
ชือ่ถ�า้มดื	ไม่เพยีงแต่ถ�า้เท่าน้ันทีม่ดื	ป่าเขากมื็ดทบึไปหมด	ทีว่่าถ�า้มดืเพราะว่าแสงแดด 
ส่องเข้าไปไม่ถึง	อากาศไม่ค่อยพอหายใจ	ภายในถ�้ามีความเย็นยะเยือก	มีเถาวัลย์
เครือไม้ระโยงระยาง	ซึ่งต่อมาได้เรียกถ�้านี้ว่า	ถ�้าซับมืด

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	ท่านได้ไปวิเวกทางภาคเหนือ	และจ�าพรรษาที่วัดดอยพระเกิ๊ด	 
อ�าเภอจอมทอง	จังหวดัเชยีงใหม่	โดยมหีลวงพ่อทองพลู	€ติป�ฺโ�	และหลวงพ่อสพุร์ี	 
สสุ��ฺโม	ปัจจุบนัเป็นเจ้าอาวาสวดัถ�า้ซบัมดื	ได้ตดิตามไปด้วย	ส่วนหลวงปูท่า	จารุธมโฺม	 
ท่านให้อยูด่แูลวดัป่าสงูเนิน	เพือ่คมุงานก่อสร้างศาลาการเปรียญและกจิการในวดัทกุอย่าง 
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	 ออกพรรษา	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๖	หลวงปูท่า	จารุธมฺโม	ได้กราบนิมนต์หลวงปูมี่	�าณมุนี	 
ให้กลบัมาฉลองศาลาการเปรียญ	หลงัจากฉลองศาลาการเปรียญเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว	 
ท่านได้ย้อนกลับไปจ�าพรรษาที่วัดดอยพระเกิ๊ดอีกครั้ง	 โดยให้หลวงปู่ทา	 จารุธมฺโม	 
และหลวงพ่อสพุร์ี	สสุ�ฺ�โม	ตดิตามไปด้วย	รวมระยะเวลาทีท่่านอยูเ่ชียงใหม่เป็นเวลา	 
๙	ปี	ขณะที่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่	ท่านสั่งให้ลูกศิษย์แยกย้ายกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ	
ท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาหาที่ปฏิบัติ	แต่ท่านมาเพื่อท�าประวัติของท่าน

	 ท่านได้ตั้งสัจอธิษฐานกับพระเจ้าใหญ่	 พระประธานในวิหารวัดดอยพระเกิ๊ด	 
ท่านอธษิฐานว่าอย่างไร	หลวงปูท่าไม่กล้าถาม	และได้เกดิแผ่นดนิไหว	๒	คร้ัง	คร้ังที	่๑	 
มีหลวงพ่อทองพูลและหลวงพ่อสุพีร์อยู่ด้วย	ส่วนครั้งที่	๒	มีหลวงปู่ทาอยู่ด้วย

	 	หลวงปูท่าเล่าให้ฟังว่า	แผ่นดนิไหวเฉพาะดอยพระเกิด๊	เสยีงดงั	ฮดึ	ฮดึ	ฮดึ	น่ัง
โอนเอนไปมา	เสียงดังถึงตีนดอย	แผ่นดินไหวก็หยุด	ท่านกล่าวว่าเคยอ่านพบแต่ใน 
พุทธประวัติ	ตอนนี้เจอด้วยตนเองไม่สงสัยแล้ว

	 วัดดอยพระเกิด๊	มงีานกวนข้าวทพิย์ทกุปี	มอียูค่ร้ังหน่ึงมผู้ีหญงิรูปร่างสวยงาม 
มาร่วมกวนข้าวทพิย์	กวนเสร็จกห็ายไป	ไม่ทราบว่าไปทางไหน	ชาวบ้านถามกนัว่าผู้หญงิ 
ที่มากวนข้าวทิพย์เป็นลูกหลานใครไปทางไหน	 ต่างคนต่างก็ไม่ทราบ	 สร้างความ
ประหลาดใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก	ปีต่อมามกีารกวนข้าวทพิย์อกี	ชาวบ้านตัง้ใจ 
มองหาผู้หญิงคนดังกล่าวว่าจะมาร่วมกวนข้าวทิพย์อีกหรือไม่	ปรากฏว่าไม่มาให้เห็น
อีกเลย

	 หลวงปู่มี	 �าณมุนี	 เป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพนับถือ	 มีนิสัยสุขุมเยือกเย็น	
หนักแน่นในธรรมวนัิย	ชอบวเิวกอยูเ่สนาสนะป่า	ชอบสมถะ	ถอืสนัโดษ	เป็นทีเ่คารพ
นับถือของพระภิกษุ	สามเณร	ตลอดจนชาวบ้านเป็นอย่างดี

	 มีอยู่คร้ังหน่ึงที่อ�าเภอสูงเนินมีเหตุการณ์แปลกประหลาด	 พอตกกลางคืนม ี
แสงประหลาดวิง่ตามถนน	สร้างความหวาดกลวัให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก	หลวงปูม่	ี 
�าณมุนี	 ได้น�าพระสวดเจริญพระพุทธมนต์	 ท�าน�้ามนต์	 ไปประพรมตามที่ต่างๆ	 
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เหตกุารณ์คร้ังน้ันกส็งบลง	มพีระอาจารย์เกิง่	อธมิตุตฺโก	รวมอยูด้่วย	เหตกุารณ์คร้ังน้ี 
ได้สร้างความศรัทธาเลือ่มใสแก่ชาวบ้าน	และพ่อค้าชาวจีนในตลาดอ�าเภอสงูเนินเป็น
อย่างมาก

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๑๒-๒๕๑๔	ท่านได้มาจ�าพรรษาอยู่ที่วัดถ�้าซับมืด	อ�าเภอปากช่อง	
จังหวดันครราชสมีา	โดยม	ีหลวงปูท่า	จารุธมโฺม	และหลวงพ่อสพุร์ี	สสุ�ฺ�โม	ตดิตาม 
มาอยูด้่วย	มพีระเถระมากราบเยีย่มสนทนาธรรมกบัท่านอยูเ่สมอ	เท่าทีท่ราบมหีลวงปู ่
สิม	พุทฺธาจาโร	วัดถ�้าผาปล่อง	อ.เชียวดาว	จ.เชียงใหม่	หลวงปู่โชติ	วัดวชิราลงกรณ์	 
อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	หลวงปู่ทั้งสองได้มากราบเยี่ยมหลวงปู่มีเป็นประจ�า	ทั้งที่ 
วัดป่าสูงเนิน	และวัดถ�้าซับมืด

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	หลงัจากปวารณาออกพรรษาและรับกฐนิแล้ว	ท่านได้กลบัไปพกั 
อยู่ท่ีวัดป่าสงูเนิน	เน่ืองจากทีว่ดัถ�า้ซบัมืดปีน้ันอากาศหนาวมาก	อาการอาพาธของท่าน 
กก็�าเริบ	ท่านอนุญาตให้ถ่ายรูป	ซึง่เป็นรูปสดุท้ายของท่าน	ชาวบ้านได้ท�าแคร่หามท่าน 
จากวัดถ�้าซับมืดถึงบ้านซับม่วง	นิมนต์ท่านขึ้นรถไปส่งที่วัดป่าสูงเนิน

	 วันที	่๖	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๔	คณะลกูศิษย์มีหลวงพ่อสลีา	อสิสฺริโก	หลวงพ่อ 
สพุนิ	ปภสสฺโร	หลวงพ่อสคุนธ์	จิตตฺวิณโฺณ	และหลวงพ่อสพุร์ี	สสุ��ฺโม	ได้พากนัไป 
เย่ียมท่านทีวั่ดป่าสงูเนิน	ท่านได้พดูว่า	จะมามาตกิาทเีดยีวเลยหรือ	ทกุท่านทีไ่ปเยีย่ม 
กมิ็ได้เอะใจ	สนทนาธรรมกันพอสมควร	ท่านให้แยกย้ายกันไปพกัผ่อน	ส่วนท่านกเ็ข้า 
ห้องพัก

	 พอตกดกึ	หลวงพ่อสคุนธ์เหน็ไฟในห้องหลวงปูม่ยีงัเปิดอยู	่เกดิความสงสยั	จึงได้ 
ชวนหลวงพ่อสพุร์ีไปดู	ค่อยๆ	เปิดประตหู้อง	ปรากฏว่าไม่ได้ใส่กลอน	มองเข้าไปในห้อง 
เห็นหลวงปู่มีนั่งพับเพียบ	ห่มจีวรพาดสังฆาฏิ	นั่งก้มหน้าหันหน้าไปทางพระพุทธรูป 
ที่โต๊ะหมู่บูชา	พอเข้าไปดูใกล้ๆ	จึงได้ทราบว่าหลวงปู่มีท่านมรณภาพแล้ว	ตอนนั้น 
เป็นเวลา	ตี	๔	ของวันที่	๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๑๔	ท่านนั่งละสังขารด้วยอาการสงบ	
รวมสิริอายุ	๗๗	ปี	พรรษา	๕๗
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พระธรรมเทศนา

พระครูญาณโสภิต (พระาณมุนี หลวงปู่มี)
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นมตฺถุ สุคตสฺส

   สพฺพปาปสฺส อกรณ�   กุสลสฺสูปสมฺปทา
   สจิตฺตปริโยทปน�   เอต� พุทฺธาน สาสน�
        พุทฺธ ธมฺมปทฏฺ€กถา

 แปล กรรม	๓	อย่างนี้	คือ	การไม่ท�าบาปทั้งปวง	๑	การยังกุศลให้ถึงพร้อม	๑	 
การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว	๑	เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

   อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โกหิ นาโถ ปโร สิยา
   อตฺตนา หิ สุทนฺเตน  นาถ� ลภติ ทุลฺลภ�
        พุทฺธ ธมฺมปทฏฺ€กถา

 แปล	ตนน้ันแหละเป็นทีพ่ึง่ของตน	คนอืน่ใครเล่าพงึเป็นทีพ่ึง่ได้	เมือ่บคุคลมตีน 
อันฝึกดีแล้ว	ย่อมได้ที่พึ่งอันเขาได้ด้วยยาก
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พระพุทธเจ้าได้รับความสุขแท้

 พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เป็นผู้หน่ึงในโลกได้ความสขุแท้ ความสขุทีม่อียูใ่นโลกน้ี 
เป็นอันมาก	อนัผู้เกดิมาแล้ว	ย่อมปรารถนาเป็นอย่างยิง่	ใครๆ	ในโลกชือ่ว่าเกดิมาแล้ว	 
ไม่อยากได้ความสุขเป็นอันไม่มี	 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ความสุขอันจริงก่อนคนอื่น	 
สขุอย่างย่ิงยวดคอืสขุในมรรคผลนิพพาน	ไม่มสีขุอืน่ยิง่ไปกว่า	แลเป็นโลกุตรสขุ	เป็นสขุ 
ทีแ่น่นอน	ไม่ใช่โลกยีวสิยั	ความสขุอนัจริงทีม่ใีนนิพพานน้ี	พระพทุธเจ้าเป็นผู้ค้นพบ	 
ด้วยพระปัญญาอนัประเสริฐก่อนเทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย	ด้วยอย่างน้ี	จึงได้สมกบั 
เป็นนายกผู้น�าของโลกไปในทางอนัประเสริฐ	หาผู้อืน่จะสูไ้ด้ยากอย่างยิง่	ทีม่นุษย์ใน 
สมยัโน้นแลสมยัปัจจุบนัได้ถอืเป็นตวัอย่าง	สมควรจะถอืเอาเป็นแบบอย่างได้	เพื่อได ้
ความจริงอันมีในโลกเป็นธรรมดาต่อไป

	 อน่ึง	ความรู้	ความเหน็	และความได้สขุ	อย่างพระพทุธเจ้าได้น้ี	ไม่ใช่ของอนัจะ 
พึงใช้ผู้อื่นเป็นทูตไปรู้ไปเห็นมาแล้วให้มาบอกมาสอนพระพุทธเจ้าหรือสอนคนอื่น 
ไม่ได้เป็นอนัขาด	แม้จะใช้ให้ไปเป็นแสนๆ	กต้็องไม่ได้ความ	เป็นเร่ืองของพระองค์ท่าน	 
พระพทุธเจ้าต้องออกไปด้วยตนเอง	กล่าวว่า	ละปราสาทและช้างม้า	ทัง้ทรัพย์อืน่มากมาย 
ก่ายกอง	โอรสและมเหสี	ออกไปแล้วส�าเร็จความปรารถนา

	 ในที่นี้ใคร่อยากจะกล่าวว่า	ถ้าจะติดอยู่ใน	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	เครื่องสัมผัส	
ติดอยู่ในทรัพย์	 ก็น่าให้พระพุทธเจ้าน้ันแลติดอยู	่ อย่าให้ท่านหนีได	้ เพราะท่านม ี
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ปราสาทและทรัพย์ส่วนอืน่	ช้างม้ามากมายยิง่นัก	ทัง้โอรสและมเหส	ีทีผู้่มนิีดๆ	หน่อยๆ	 
อย่างพวกเราประชาชนส่วนมากน่าจะละได้ง่ายได้เร็วยิง่กว่า	แต่ท่านละของอเนกอนันต์	 
พวกเราท�าไม่ได้เช่นนั้น	 ไฉนจึงตรงกันข้าม	 คือพวกเรามีน้อยนัก	 แต่กลับละไม่ได้	 
เพราะปัญญาและบารมีอื่นอีกของท่านกับของพวกเรามันไกลกันมากแสนที่จะไกล	 
เหมอืนอย่างว่าจะตดัเหลก็เส้นเท่าแข้งหรือเท่าขา	ผู้มปัีญญาตดัด้วยเคร่ืองตดัครู่เดยีว 
ก็ขาดได้	แต่ผู้ไม่มีปัญญา	เส้นเหล็กเล็กนิดหนึ่งใช้ปากกัด	จะท�าให้เหล็กขาดไม่ได้ 
แม้สิน้เวลานาน	หรือก�าก�าป้ันสองมอืแล้วเข้าไปเพือ่จะตใีห้เสอืตาย	กเ็ท่ากบัเอาก�าป้ัน
เข้าไปให้เสอืกดัตวัเท่าน้ัน	เป็นอนัสูเ้สอืไม่ได้	ไม่เป็นการจะฆ่าเสอืให้ตายได้	ต่อเวลาอืน่ 
มีอันจะสู้ได้	เมื่อใดจึงจะสู้ได้เมื่อนั้น

	 พระพุทธเจ้าได้ไปค้นพบความสุขที่เป็นความสุขแท้	ไม่ใช่ความสุขที่ระคนด้วย 
ทุกข์ไปตามกัน	ได้ความเย็นแท้	ไม่ใช่เย็นระคนด้วยความร้อนอย่างเย็นอื่นที่เหมือน 
อย่างว่า	มอืข้างหน่ึงจับหม้อน�า้	แต่ข้างหน่ึงจับไฟอย่างน้ี	อน่ึง	พระพทุธเจ้าพระองค์ได้
ฝึกใจท�าสมาธจิิตให้ใจเข้มแขง็มาแล้วก่อนแต่ยงัไม่ตรัสรู้	ใจอนัฝึกดีแล้ว	ท�าให้ตัง้มัน่ 
อยูก่บัอารมณ์อนัเดยีวได้	ท�าให้ช�านาญเป็นใจเข้มแขง็	ใจทีท่รมาน	คอืฝึกดีแล้วอย่างน้ี	 
จ�าท�าอะไรทัง้ทางธรรมและทางโลกมกัส�าเร็จได้ดี	ไม่เหมอืนจิตฟุง้ซ่าน	ทีไ่ม่มีหลกั	ทีท่�า 
กิจการให้ส�าเร็จเพื่อประโยชน์ได้ยาก
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พระพุทธเจ้าสู้รบกับกิเลสมาร

	 อีกอย่างหน่ึง	 ถ้าว่าในทางสู้รบ	 พระพุทธองค์ท่านก็ได้ผ่านมาแล้วเป็นคร้ัง 
ใหญ่หลวง	พระองค์ได้เข้าสงครามต่อสูก้บัข้าศกึ	คอืพญามารอย่างเตม็ก�าลงั	ทีไ่ด้แก่	
คราวพญามารยกทัพมารบจะแย่งเอาแท่นแก้ว กิเลสมาร คือ	เจตสิกเครื่องฝ่ายร้าย
ส�าหรับเกดิขึน้กับใจ	ท�าใจให้เศร้าหมอง	เฉพาะในทีน้ี่เมือ่พระองค์ท่านได้ท�าทกุรกริิยา	 
คอืท�าความเพยีรอย่างล�าบากตรากตร�ามาได้ถงึ	๖	ปีบริบรูณ์	กจ็ะเกดิเหน่ือยใจ	ท้อใจ	 
เป็นต้น	อันเป็นสิ่งที่จะให้กีดขวางที่จะส�าเร็จโพธิญาณ

	 แต่ท่านผู้รจนาพรรณนาในทีร่จนาไว้เป็นการใหญ่	กล่าวถงึพระยาวัสสวัดมีาราธริาช 
ขีช้่างครีีเมฆถอืกงจักร	ยกกองทพัพร้อมด้วยเสนามารอย่างมหมึา	คอืมากมายมาจะรบ 
เอาแท่นแก้วพระพทุธเจ้า	ฯลฯ	แล้วว่าพระพทุธเจ้า	พระองค์ท่านจึงกล่าวพระคาถาว่า	
อายนฺต ุโภนฺโต อธิทานสลีา เนกขฺมมฺป��ฺา สห วริิยขนฺต ีเป็นต้น	ถอืเอาความโดย 
ย่อว่า	ดกู่อนบารมทีัง้หลาย เราได้สร้างได้เลีย้งท่านมาสิน้กาลนานเป็นอเนก ฯลฯ จงมา 
ช่วยเราเวลานี้เถิด

	 เมือ่ผจญสูร้บกนัเป็นการใหญ่ยิง่เช่นน้ันแล้ว	ในทีส่ดุพระพทุธเจ้ามชียั	ข้างพญามาร 
เป็นฝ่ายแพ้ดังน้ี	 อย่างน้ีก็ชื่อว่าสว่างเกิดขึ้นแล้วมืดก็ดับ	 เหมือนตะวันขึ้นแล้วมืด
กลางคนืกด็บัไปกลายเปน็กลางวนัฉะนัน้	โดยธรรมดาเมือ่น�า้มากกว่าไฟนกั	ไฟกด็บั	
เมื่อไฟมากกว่าน�้านัก	น�้าก็แห้ง	แล้วแต่ข้างไหนจะมีก�าลังกว่า	ข้างนั้นก็ชนะฝ่ายข้าง 
ตรงกันข้าม
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	 ความมีชัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ในที่นีช้ื่อว่าชนะประเสริฐกว่าชนะอื่นใดๆ	
เพราะได้ความชนะภายในถึงขีดสุด	 กิเลสภายในอันเป็นเหตุให้เวียนเกิดเวียนดับ 
วนกนัอยูใ่นสงัสารวฏั	ม	ีอวชิชา ตณัหา อปุาทาน	ฯลฯ	หรือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น	 
เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป	เป็นการท�าประโยชน์ให้แก่พระองค์เองให้ถึงพร้อม	ที่พระองค์ 
ได้ตรากตร�าล�าบากสร้างบารมีมา	มี	ทาน	ศีล	เป็นต้น	สิ้นโกฏิแห่งกัลป์เป็นอันมาก	 
และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ผู้อืน่เป็นอนัมาก	หาประมาณมิได้	คอืสัง่สอนประชานิกรสตัว์ 
ให้ได้รับรสพระธรรมเหลอืทีจ่ะมากต่อมาก	ทีพ่ระผู้มภีาคพระองค์ตรัสว่า	“ตนแลอนัใคร 
ชนะแล้วประเสริฐกว่า” อันนี้เป็นดีเอาอย่างมากๆ	ทีเดียว	คือชนะตนคนเดียวได้เป็น
ประเสริฐยิ่ง

	 ดงัจะกล่าวอกีทหีน่ึงว่า	“ถ้าผู้ใดชนะใจของตนอนัเดยีว ได้ชือ่ว่าเป็นผู้ชนะเลศิ”  
ทีช่นะอนัใดอนัหน่ึงได้ทีว่่าเป็นอศัจรรย์น้ันก็ดีอยู	่แต่ชนะสิง่ทีเ่ป็นภายนอกกช่ื็อว่ายงัไม่ 
ส�าคญัเท่าภายใน	เพราะยงัไม่ได้ความสขุอนัยวดยิง่	และอาจกลบัแพ้อกีกไ็ด้	ถ้าชนะใจ 
อันเป็นภายใน	จึงได้ความสุขในโลกอย่างสันติสงบแท้	ค�าที่ว่าชนะหรือที่ว่าชนะใจนี้	
หมายปรารภความด	ีท�าศลีเป็นบาท	ท�าสตอิบรมใจ	ท�าให้เป็นและชนิเคย	ให้หยดุอยูไ่ด้	 
เป็นสมาธิและมั่นคง	ท�าปัญญาให้เกิดกล้า

	 เมือ่สตกิบัปัญญาเกดิกล้า	ฆ่ากเิลสตาย	ฆ่าความชัว่ตาย	ใจกย็งัอยู	่และอยูป่ระกอบ 
กับความบริสุทธิ์	ใจหมดพิษร้าย	และสงบแล้ว	และหยุดแล้ว	ไม่ท�าความชั่วต่อไป	 
แต่ถ้าไม่ได้อย่างสูงอย่างกล้า	ก็คือมีสติเตือนตัวสกัดเราไว้	ห้ามเราไว้	ไม่ให้กระท�า 
ความชัว่ด้วย	กาย	วาจา	ใจ	เพราะม	ีหริิโอตตฺปปฺ	ละอายแก่ใจ	และกลวัเกรงบาปทีเ่ป็น
ทุจริตความชั่วทั้งที่ลับทั้งที่แจ้งได้ตามสามารถของตน	เพียงเท่านี้ยังดี	ชื่อว่าชนะตน 
ได้อย่างหนึ่ง
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พระพุทธเจ้านิพพาน ไม่เอาบารมีไปด้วย

	 อกีอย่างหน่ึง	พระพทุธเจ้าเมือ่พระองค์ดบัขันธ์นิพพานไป	ท่านไม่ได้เอาบารมีไป 
นิพพานด้วย	ท่านกว็างไว้ในศาสนาในโลกน้ีเพือ่ผู้มศีรัทธาและปัญญาจะได้ปฏบิตัติาม 
ความสามารถของตน	บารมี	๑๐	คือ	ทาน	การให้บริจาค	๑	สีล	การรักษากาย	วาจา	 
ให้ปกตเิรียบร้อย	๑	เนกขฺมมฺ	การออกจากกาม	๑	ป��ฺา	ความรอบรู้หรือรู้ทัว่ถงึ	๑	 
วริิย	ความเพยีร	๑	ขนฺต	ิความอดใจหรืออดทน	๑	สจฺจ	ความจริงกาย	จริงวาจา	จริงใจ	๑	 
อธฏฺิ€าน	ความตัง้ใจยิง่	๑	เมตตฺา	ความรักใคร่ปรารถนาอยากให้ผู้อืน่เป็นสขุ	๑	อเุปกขฺา  
ความวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวง	๑	

	 ทัง้	๑๐	อย่างทีก่ล่าวมาน้ี	ไม่พงึเข้าใจว่าเป็นของพระพทุธเจ้าเท่าน้ัน	แล้วไม่กล้า 
ไม่อยากปฏิบัติกระท�าตาม	พึงเข้าใจว่าบารมีทั้ง	๑๐	เป็นพระธรรม	เป็นธรรมที่ดีจริง	 
และเป็นของกลาง	ไม่ใช่ของผู้หน่ึงผู้ใด	แต่พระพทุธเจ้า	พระองค์สร้างสิน้โกฏิแห่งกลัป์ 
เป็นอันมาก	เม่ือสร้างบารมีน้ีเตม็บริบรูณ์ได้ดแีล้ว	พระองค์ท่านกไ็ด้เป็นพระพทุธเจ้า	 
ส�าเร็จโพธญิาณด้วยก�าลงับารมขีองท่าน	เม่ือท่านดบัขันธ์ปรินิพพาน	ท่านกว็างไว้ตาม 
สภาพเดมิใหเ้ป็นของมแีละอยู่ตามเดมิ	ทา่นกน็ิพพานแตส่ว่นตัวพระองค์ทา่นเท่านัน้	 
บารมี	๑๐	อย่างเป็นเสมือนสะพานข้ามแม่น�า้	ทีผู้่ใดไต่สะพานข้าม	แล้วกไ็ม่เอาสะพาน 
ไปด้วยอย่างเดียวกัน	เมือ่ผู้ใดในโลกน้ีสร้างได้เตม็บริบรูณ์แล้วเมือ่ใด	ผู้น้ันกไ็ด้เป็น 
พระพุทธเจ้า	ไม่ใช่จะได้เป็นพระพทุธเจ้า	เฉพาะแต่พระพทุธเจ้าของเราพระองค์เดียว
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	 อน่ึง	ถ้าผู้ใดสร้างบารมีไม่ได้บริบรูณ์ทกุอย่าง	สร้างได้	คอืปฏิบตัติามได้แต่เพยีง	 
๒	อย่าง	คอื	ทาน	ศลี	เท่าน้ี	หรอืปฏบิตัไิด้	ทาน	ศลี	ปัญญา	หรอืได้	๔	อย่าง	๕	อย่าง	 
ก็แล้วแต่สามารถจะปฏิบัติได้	ก็จะได้กุศลบารมี	ได้ผล	ได้ประโยชน์	ความสุขตาม
สมควรแก่ก�าลังของตนๆ	 เมื่อท�าได้ในบารมีใดๆ	ก็จะได้รับอานิสงส์แห่งบารมีนั้นๆ	
ทีใ่ห้ได้รับตามน้อยมาก	ไม่ว่าบรรพชติหรือคฤหสัถ์ย่อมปฏบิตัไิด้ตามก�าลงัและความ
สามารถ	ไม่มีการขัดข้องแต่อย่างใด	มีแต่จะเป็นความดีอย่างเดียว
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บารมี ๑๐ ไม่ใช่จะให้ได้ตรัสรู้ 

เป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างเดียว

	 อีกอย่างหนึ่ง	บารมีทั้ง	๑๐	อย่าง	ที่เป็นศีลเป็นธรรมอันดีอันจริงและเป็นของ
ไม่ตายในโลกนี้	ถ้าเมื่อได้สร้างบริบูรณ์เต็มที่แล้วไม่ใช่แต่จะให้ประเสริฐแต่ฆ่ากิเลส 
แล้วตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าอย่างเดยีว	พงึเข้าใจว่าอะไรมีในพระกาย	คอืตวัพระพทุธเจ้า 
แล้วเลยเป็นดไีปทัง้หมด	กด้็วยอ�านาจพระบารมน้ัีนเองให้ดใีห้ประเสริฐ	พงึเหน็	เช่น	 
พระธาต	ุคอื	เสมฺห�	เสลด	หรือ	เขฬะ	น�า้ลาย	กม็ฤีทธิมี์เดชได้	หรือรอยทีพ่ระพทุธเจ้า 
ทรงอธิษฐานเหยียบไว้	ที่เรียกว่าพระบาท	ย่อมเป็นที่ให้เกิดปีติพอใจและให้เกิดเป็น 
บุญกุศลแก่ผู้ได้สักการบูชาเป็นอันดี	และที่นั้นอาจให้เกิดสักการลาภโดยไม่เป็นการ 
ยากก็ได้

	 ถ้าอย่างว่ามานี้	ความประเสริฐหรือความดีของคนเราผู้ท�าดี	ไม่ได้หมายว่าอยู่ 
เบื้องบน	คือ	ศีรษะหรือกลางตัว	และแข้งขา	คืออยู่เต็มทั่วตัว	เหมือนอย่างพระบาท
พดูง่ายๆ	ก็ว่ารอยพระพทุธเจ้า	จนแต่รอยความดกีย็งัไปปรากฏอยูไ่ด้ให้เป็นกศุลแก่
ผู้กราบนมัสการ	ส่วนพระธาตุที่เป็นพระธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นอัศจรรย์
ประกอบไปด้วยปาฏิหาริย์	 เปล่งรัศมีฉายแสงแล้วเสด็จไปที่อื่นเองใกล้บ้างไกลบ้าง	
เมื่อสมควรแก่กาลเวลาแล้ว	ก็เสด็จกลับมายังที่อยู่ตามเดิมได้	เหมือนอย่างพระธาตุ
จอมทอง	ได้ยินว่าพระธาตุจอมทองนี้เป็นธาตุ	เสมฺห�	เสลดหรือน�้ามูก	ย่อมเสด็จไป
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ที่อื่นด้วย	เปล่งรัศมีเป็นดวงใหญ่และสว่างได้กว้างมาก	ครั้นแล้วก็เสด็จกลับมายังที่
อยูน้ั่นเอง	และเป็นทีนั่บถอืขึน้บชูาสกัการะบ�าเพญ็กศุลแห่งศรัทธามหาชนเป็นอนัมาก

	 เลยตรงกนัข้ามกับร่างกายของปถุชุนคนสามญั	ดงัทีม่าในบาลมีีความว่า	กายน้ี 
มวีญิญาณไปปราศแล้ว	อนัเขาทิง้เสยีแล้วจักนอนทบัแผ่นดินไม่นานหนอ	ดงัท่อนไม้ 
อนัหาประโยชน์มไิด้ฉะน้ัน	เมือ่เป็นของพระพทุธเจ้าแล้ว	ในพระกายน้ัน	แม้แต่เสลด	
หรือน�า้ลาย	เลยเป็นดีวเิศษยิง่กว่าแก้วปกตหิรือเพชรพลอยทีนิ่ยมว่าดมีค่ีาเสยีอกี	หรือ 
ซ�้าที่ไม่ใช่ตัวองค์พระธาตุ	 เพียงแต่ทะนานที่ตักตวงพระธาตุที่โทณพราหมณ์ตวง 
พระธาตแุบ่งให้กษตัริย์	๘	หวัเมอืงน้ัน	โทณพราหมณ์ได้ไปแล้วบรรจุในพระสถปูให้ได้ 
เป็นที่สักการบูชาแห่งมหาชนทั้งหลาย	 ก็ยังเป็นที่เจริญจิตใจแห่งปวงชนได้เป็นการ
บ�าเพ็ญกุศลได้ดีฯ
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พระบรมธาตุ

 วัดหลวงจอมทอง ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัด 
หลวงจอมทองนี้	มีพระธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ซึ่งน่าสักการบูชา	น่ายินดีเลื่อมใส 
เป็นอย่างย่ิง	มท่ีานพระครูสวุรรณโมล	ีเจ้าคณะอ�าเภอ	และมเีจ้าอาวาสวดัจอมทองน้ี	 
ชือ่ว่าท่านพระครูสวุทิยธรรม	เป็นเจ้าอาวาส	ท่านทัง้	๒	องค์น้ีเป็นผู้รักษาปฏบิตัพิระธาตุ 
เป็นอย่างด	ีและวดัน้ีเป็นทีเ่ยือกเย็นสบายทีจ่ะดูจะชม	กนั็บว่าวดัหน่ึงเป็นทีด่ไูด้	เป็นที ่
ศรัทธาสัปบุรุษเข้าวัดบ�าเพ็ญกุศล	ให้ทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนา	ท�าจิตท�าใจกันเป็น
อันดี	พระธาตุที่มีอยู่ในที่นี้นั้น	ใส่โกฏิทอง	(ทองค�า)	แล้วเก็บไว้ที่ซึ่งนิยมเรียกกันว่า	 
ปราสาทแก้วในวิหาร

	 พระธาตน้ีุมขีนาดเท่าเมลด็ข้าวโพด	มสีขีาวหม่นและเหลอืงอ่อนๆ	และมปีาฏหิาริย์ 
อย่างน้ีว่า	บางคร้ังเปล่งรัศมที�าแสงสว่างให้เป็นล�า	คอื	เป็นเลาข้ึนเบือ้งบน	เป็นเลาขนาด 
เท่าบาตร	หรือที่เรียกว่าเท่าต้นตาลสูงขึ้นไปบน	แล้วให้แสงสว่างให้แจ้งไปในบริเวณ 
บ้านใหญ่	 ประมาณแปดร้อยหลังคาเรือนแจ้งทั่วกันไปหมด	 ดูใบไม้เขียวใบไม้แห้ง 
ได้ตามสบายอย่างแจ่มแจ้ง	ในเวลากลางคนืดึกประมาณ	๖	ทุม่	(เทีย่งคนื)	และแสงน้ัน 
มีสีเป็น	๓	อย่างคือ	สีเขียว	ขาว	เหลือง	เป็นพร้อมกันทั้ง	๓	สีดังนี้	ในเมื่อเวลา 
เป็นแสงสว่างอยู	่ถ้ามผู้ีจะเดนิไปก็เดนิผ่านไปได้ยาก	คอืให้ขนลกุขนพองแล้วไม่กล้า 
เดินได้
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	 อน่ึง	บางคร้ังพระธาตน้ีุเสด็จออกไปเอง	ไปยงัสถานทีแ่ห่งหน่ึงซึง่ทีน้ั่นเป็นภูเขา	 
(ดอย)	ทีม่สีิง่ส�าคญั	คอื	มพีระพทุธรูปอยูท่ีน้ั่นอนัเป็นของตัง้แต่โบราณนานนักประมาณ	 
๑๐๐	กว่าปี	(๑	ศตวรรษ)	และเป็นทีส่กัการบชูาแห่งมหาชน	เป็นทีน่่ายนิด	ีน่ากราบไหว้	 
และเมือ่พระธาตเุสดจ็ไปน้ัน	กเ็ป็นรัศมฉีายแสงออกไปให้สว่างรุ่งเรืองแผ่แสงออกไป 
กว้างไกลมาก	คอืเป็นดวงกลมประมาณเท่าบาตร	แล้วเสดจ็ไปด้วยส	ี๓	อย่าง	คอื	สแีดง	 
เขยีว	ขาว	ไปพร้อมกนั	เม่ือไปถงึทีภ่เูขาอนัพระพทุธรูปมอียูน้ั่น	กไ็ปหายลงทีน้ั่น	คร้ันเมือ่ 
สมควรแก่เวลาแล้ว	 ก็เสด็จมายังที่อยู่ตามเดิมซึ่งรู้กาลเวลาที่จะเสด็จกลับมาได้เอง
เป็นอย่างดียิ่ง	เท่าที่กล่าวมาโดยย่อนี้พอเป็นเครื่องพิจารณาแห่งพวกเราต่อไป

 พระธาต	ุเท่าทีก่ล่าวมากค็อื	สิง่ทีไ่ม่มีจิตวิญญาณ	ไฉนจึงเปล่งรัศมีเป็นคร้ังคราว	 
แล้วเสด็จไปทีส่�าคญัๆ	แล้วรู้เสดจ็กลบัมาทีอ่ยูเ่ดมิได้	อนัพทุธวสิยัน้ีเหลอืวสิยัทีพ่วกเรา 
จะตามรู้ได้	นับเข้าในอจินไตยอย่างหน่ึง	คอืเป็นของทีไ่ม่ควรคดิให้เกนิสามารถทีจ่ะรู้	 
อน่ึง	ซึง่เป็นทีน่่ายนิดี บารมี ๑๐ อย่าง ม	ีทานบารมี	เป็นต้น	ม	ีอเุปกขฺาบารมี	เป็นทีส่ดุ	 
ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสร้างให้เตม็บริบรูณ์แล้วท�าให้เป็นพระพทุธเจ้า	โดยเป็นพระธาตกุใ็ห้
ท�าปาฏิหาริย์	ซึง่น่าอศัจรรย์และน่าเลือ่มใส	การเป็นเช่นน้ีได้กไ็ม่ใช่อืน่ไกล	คอือ�านาจ 
ผลแห่งบารมีแห่งพระองค์น้ันเอง	ทีส่มควรพวกเราจะปฏบิตัไิด้ตามสามารถกจ็ะได้รับ 
ประโยชน์อันเป็นของตนตามมากน้อยโดยไม่ต้องสงสัยฯ
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พระบรมธาตุอีก

	 ต่อไปน้ีใคร่จะเขียนเร่ืองพระธาตุอีกสักเร่ืองหน่ึง	 เพื่อผู้อ่านจะได้คิดหรืออ่าน
แปลกๆ	หน่อยหนึ่ง

	 ยงัมหีญงิ	๒	คน	ในกาลไม่นานนัก	คนหน่ึงช่ือ	ยะเด้	เพราะแก่แล้ว	กเ็รียก	ยายยะเด้	 
คนหน่ึงชือ่	นางเสาร์	ยงัมคีนชาวสวนคนหน่ึงได้ท�าสวนเป็นอาชีพ	คร้ันแล้วคนชาวสวนน้ี 
ได้จ้างยายยะเด้กบันางเสาร์	สองคนน้ีไปหาขีน้กค้างคาว	(ขีเ้จีย)	มาขายให้เพือ่ใส่เป็นปุย๋ 
ในสวนผัก	ยายยะเด้กับนางเสาร์ไปเอาขีน้กค้างคาวทีถ่�า้หน่ึง	อนัมทีีภู่เขาแห่งหน่ึง	และ	 
ถ�้านั้นเรียกว่า	ถ�้าง่าว	ภาษาอื่นเรียกค�า	ง่าว	นี้ว่า	โง่	คือ	ถ�้านั้นเมื่อใครเข้าไปแล้ว
ท�าจิตใจให้โง่ไป	แต่ภาษาเมืองนั้นเรียกความโง่ว่าง่าว

	 คร้ันแล้วจึงไปเหน็หม้อลกูหน่ึงมอียูใ่นถ�า้น้ัน	เมือ่เหน็ว่าเป็นของแปลก	จึงเอามา 
เปิดฝาออกดูบ้าง	เมื่อเปิดฝาออกก็เห็นกับ	(ค�าว่า	กับ จะเป็นอับหรือผอบหรือแอบ 
ก็ไม่แน่)	อยู่ข้างในนั้นอีกช้ันหนึ่ง	และในกับนั้น	มีพระธาตุอยู่ในนั้นขนาดเท่าเมล็ด
ข้าวโพด	และมีช้อนทอง	คือช้อนทองค�าและช้อนเงินอีกเป็น	๒	อย่าง	ช้อนนี้ส�าหรับ
ตกัพระธาตเุวลาอาราธนาเชญิออกมาสรง	ธรรมเนียมอาราธนาเชิญพระธาตอุอกมาสรง 
ไม่ใช้มือหยิบ	เอาช้อนตักเชิญออกมา

	 เมื่อยายยะเด้กับนางเสาร์เห็นว่าเป็นของแปลก	 จึงเอามาบ้านด้วย	 ครั้นเอามา 
นางเสาร์กอ็ยากได้ไปไว้บ้านตวั	ยายยะเด้กอ็ยากได้มาไว้ทางบ้านยายยะเด้	ยายยะเด้ 
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จึงว่า	กเูหน็ก่อน เอาไปไว้บ้านกูเถิด แล้วนางเสาร์กย็อมให้ไป	และกริิยาอาการทีเ่อามา 
จากถ�า้น้ัน	เอาขีน้กค้างคาวใส่ตะกร้าแล้วกเ็อาใบตองพลวง	ทีเ่รียกว่าตองกงุบ้าง	เรียกว่า 
ตองตึงบ้าง	 ปกบนขี้นกค้างคาวที่ปากตะกร้า	 แล้วเอาหม้อพระธาตุตั้งลงบนนั้นแล้ว
หาบมา	เมื่อเอามาถึงบ้านแล้วก็เอาหม้อพระธาตุไว้ข้างเบื้องที่สูง

	 ครั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว	พอเวลากลางคืนดึกมากแล้ว	(น่าจะเป็นเวลาตี	๑	หรือ
ตี	๒	หรือตี	๓)	พระธาตุก็เปล่งรัศมีฉายแสงออกสว่างไสวไปหมดทั่วเรือนทั่วบ้าน	 
เมือ่ตืน่ขึน้ได้เหน็เช่นน้ันแล้วกแ็ปลกใจตกใจว่าเป็นอะไรอย่างน้ี	ของอยูใ่นหม้อน้ีเอง 
ท�าให้แจ้งให้สว่างอย่างน้ี	เพราะยายยะเด้แกกเ็ป็นผู้หญงิ	แกกไ็ม่รู้อะไรไปให้มาก	และ 
แกก็ยังมีสติได้ดีว่าคิดจะเอาไปบ้านแก่บ้าน	คือบ้านผู้ใหญ่บ้าน

	 ครั้นแล้วที่สุด	แกก็เข้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน	ตามความคิดเห็นแล้วผู้ใหญ่บ้านได้ 
พจิารณาเหน็ว่าเป็นพระธาตขุองดขีองประเสริฐ	สมควรจะเชญิเอาไปไว้วดั	แล้วในทีส่ดุ	 
ก็ได้เชิญเอาไปไว้วัด	ชื่อว่า	วัดท่าข้าม	โดยประชาชนทั้งหลายก็ปีติยินดีเป็นอันมาก	 
คร้ันแล้วต่อมา	วดัท่าข้ามน้ันกเ็จริญดขีึน้กว่าแต่ก่อนแต่เดิมมา	ในกาลไม่นานทีห่ม้อ
พระธาตตุกไปอยูใ่นถ�า้น้ี	จะเป็นด้วยเมือ่เก่าก่อน	ผู้รักษาปฏบิตัพิระธาตจุะถกูกาลเวลา 
มีข้าศึกสงครามแล้วกลัวพระธาตุจะตกไปในมือข้าศึก	 หรือจ�าเป็นจะได้อพยพย้าย 
บ้านเรือนไปอยู่ที่ใดที่อื่น	จึงเอาพระธาตุไปซุกไว้ในถ�้า	ก็เลยรู้ไม่ได้	และพระธาตุนี้
ก็ถือกันว่าเป็นพระธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ	วัดท่าข้าม	อ�าเภอแม่สะเลียง	จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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พระธรรมคุณและพระธรรมไม่เสื่อม

 สภาพที่ทรงอยู่เป็นธรรมดา	ชื่อว่าพระธรรม	ความไม่หวั่นไหว	ชื่อว่าพระธรรม	
ความเทีย่งธรรม	ชือ่ว่าพระธรรม	อน่ึง	พระธรรม	คอื	ศลีธรรม	สมาธธิรรม	ปัญญาธรรม	 
วมิตุตธิรรม	วมิตุตญิาณทสัสนธรรม	มรรคธรรม	ผลธรรม	นิพพานธรรม	ผู้ใดตัง้อยู ่
ในความไม่หวัน่ไหว	ในความเป็นยตุธิรรม	ในความเป็นกลาง	ในความเทีย่งธรรม	ชือ่ว่า 
เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม	หรือเรียกว่าผู้มีธรรมมาตั้งอยู่ในใจ	ตั้งอยู่ในตน

	 พระพทุธศาสนา	อนัได้แก่ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	คอื ธมโฺม จ วนิโย จ  
แปลความว่า	ธรรมด้วยวินัยด้วย	นี้ก็คือส่วนที่เป็นศีลและส่วนที่เป็นธรรม	รวมเข้า
เรียกว่าศลีธรรม	หรือรวมเรียกว่าธรรม	เป็นของบริสทุธิแ์ละสว่างแจ่มแจ้งอยูเ่ป็นนิตย์ 
คอืว่า	ศลีฆ่ากเิลสอย่างหยาบ	คอื	ฆ่า	โลภะ	โทสะ	โมหะ	อย่างหยาบทีใ่ห้ล่วงการท�าบาป 
ด้วยกาย	วาจา	ให้ดับไป	สมาธฆ่ิากเิลส	คอื	โลภะ	โทสะ	โมหะ	อย่างกลาง	ทีเ่รียกว่า	 
นิวรณ์	๕	ให้ดับไป	ปัญญาฆ่ากเิลส	คอื	โลภะ	โทสะ	โมหะ	อย่างละเอยีด	ทีเ่รียก	อนุสยั	๗	 
ให้ดับไป	คราวนี้ก็ถึงวิมุตติความหลุดพ้น	ที่เป็นที่สุดแห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็น
วิสุทธิ	คือ	กาย	วาจา	ใจ	บริสุทธิ์	แลเป็นสันติ	คือ	ใจสงบยิ่ง	แล้วก็นิพพานไปเอง

		 อย่างน้ีถอืเอาความว่า	เม่ือศลีฆ่ากเิลสอย่างหยาบดบัไปแล้ว	ความสขุกเ็กดิขึน้ทีเ่รา 
ได้ขัน้หน่ึง	และใจเรากรู้็แจ้งทีใ่จเราเองว่ามีความสขุ	มคีวามเยน็ใจอย่างน้ีๆ	เมือ่สมาธ ิ
ฆ่ากเิลสอย่างกลางให้ดับไปแล้ว	ความสขุกเ็กดิขึน้อกีทหีน่ึง	แลเรากรู้็ได้ทีใ่จเราน้ีเองว่า 
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มคีวามสขุและละเอยีดเข้าไป	สขุมากเข้าไปอกีทหีน่ึง	เพราะว่าการละกเิลสน้ันๆ	เมือ่ละ 
กเิลสได้มากเท่าใด	กไ็ด้รับความสขุมากเท่าน้ัน	เมือ่ปัญญาฆ่ากเิลสละเอยีดให้ดบัไปแล้ว	 
ความสขุก็เกดิมากยิง่ขึน้	เมือ่ใจได้รับความเบา	ความเบกิบาน	ความแช่มชืน่	คอืสขุจริงๆ	 
ที่ใจตนแล้ว	ก็เห็นก็รู้ได้เอง	ไม่ต้องเชื่อแต่ผู้อื่นบอก

	 นี้เองที่ว่า	สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม	ที่แปลว่า	พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค 
ตรัสดแีล้ว	สนฺทฏฺิ€โิก	เป็นของอนับคุคลพงึเหน็เอง	หมดเร่ืองทีจ่ะถามผู้อืน่ว่าพระธรรม 
มคีณุมปีระโยชน์จริงหรือ	ให้ได้ความสขุจริงหรือ	อย่างน้ีเสยีแล้ว	เหมือนตนกินอาหาร 
ทีด่	ีมเีปร้ียวหวานทีป่ากตนแล้ว	กห็มดเร่ืองทีจ่ะถามหรือทีจ่ะเชือ่แต่ผู้อืน่	และเหน็อยู่
เหน็ได้ไม่เลอืกกาลเวลา	และมอียูแ่ท้ไม่เลอืกฤด	ูวนัคนืเดอืนปี	ทัง้สิน้	และเป็นของจะ 
เรียกผู้อื่นมาดูมาชมมาปฏิบัติได้เพราะเป็นของดีแท้	และเป็นของจะพึงน้อมพึงน�ามา 
ใส่ตนได้	ไม่เหลอืวสิยั	และพระธรรมทัง้ดทีัง้จริง	ดงักล่าวมาน้ี	เป็นของอนัวญิ�ชูนผู้มี 
ปัญญาจะพงึเหน็แจ้งเฉพาะตวั	จะไปเหน็แทนคนอืน่	ผู้ไม่มปัีญญาหรือไม่ได้ปฏิบตัติาม 
ธรรมนั้นไม่ได้

	 พระธรรมเท่าทีก่ล่าวมาน้ีคอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	กย็งับริบรูณ์อยู	่ไม่ได้สญูหายไปไหน	 
อฏัฐงัคกิมรรค	คอื	มรรคมอีงค์	๘	ทีส่งเคราะห์เข้าในศลี	สมาธ	ิปัญญา	ทีเ่ป็นทางปฏิบตัิ 
ให้ถึงนิพพานน้ันกย็งับริบรูณ์ครบทัง้	๘	เท่าเดมิ	ยงัไม่ขาดสญูไปแต่องค์ใดองค์หน่ึง	 
เฉพาะอย่างยิง่พระรัตนตรัย	คือ	พทุธคุณ	ธรรมคุณ	สงัฆคุณ	กย็งัคง	๓	อยูอ่ย่างเดมิ	 
ไม่มขีาดตกบกพร่องแปรเป็นอืน่	หรือ	ศลี	๕	กค็งเตม็	๕	ไม่ได้ขาดหายไปไหน	ทีจ่ะได้ว่า 
ยงัเหลอืแต่	ศลี	๓	หรือ	ศลี	๒	ศลี	๘	กอ็ย่างเดียวกนั	กย็งัคง	๘	อยูเ่ท่าเดมิ	หรือถ้าว่า 
ด้วยสตปัิฏฐาน	๔	สมัมัปปธาน	๔	อทิธบิาท	๔	อนิทรีย์	๕	พละ	๕	โพชฌงค์	๗	กย็งั 
เต็มส่วนบริบูรณ์ครบอยู่ทุกอย่าง

	 เมือ่เป็นเช่นน้ี	ถ้าว่าเสือ่ม	กคื็อ	พทุธบริษัท	๔	ภกิษ	ุภกิษุณ	ีอบุาสก	อบุาสกิา	เสือ่มเอง	 
เพราะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาให้รู้ให้พอกันกับการศาสนา	 และไม่ได้ปฏิบัติตาม 
พระศาสนา	คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	อนัเป็นข้อปฏบิตั	ิเป็นต้น	ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัส 
ไว้แล้ว	หรือเฉพาะบางคน	ถ้าหากว่ามทีีเ่หน็ไปว่า	พทุธศาสนาน้ีเป็นของเก่าแก่ไปแล้ว	 
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ถึงจะปฏิบตัเิท่าไรกไ็ม่เหน็ไปไหนมาไหน	ไม่เป็นของแปลก	คร้ันแล้วกท็อดทิง้ศลีธรรม 
ค�าสั่งสอนเสียหมด	 ทั้งระเบียบธรรมเนียมประเพณีที่ดีเสียแล้ว	 ไปประพฤตทิางอื่น	
อันเป็นทางไม่ชอบแก่ศีลธรรม	เข้าใจว่ามีความสนุก	มีความสุขอันเลอเลิศ

	 ดังที่กล่าวมาน้ี	 ก็เป็นทางเสื่อมทางเศร้าหมองแห่งศาสนา	 แต่เสื่อมด้วยเหต ุ
อย่างอืน่ก็มมีากแล้วแต่เหตกุารณ์	แต่ไม่ประสงค์จะน�ามากล่าวในทีน้ี่ให้ทัว่ถึง	ทีเ่หน็ว่า 
ศาสนาเป็นของเก่าแล้ว	หรือเหน็ว่าเวลาน้ีศาสนาล่วงไปมาก	มรรคผลวายไปแล้ว	หมดเขต 
ทีจ่ะได้มรรคผล	ถึงจะปฏบิตัดีิอย่างไร	จะเอามรรคผลให้ได้	กไ็ม่ได้อยูเ่อง	คร้ันแล้ว 
กว็างใจ	ไม่เกีย่วข้องกบัวดักบัศาสนาไปทเีดียว	อย่างน้ีดเูหมอืนน่าสงัเวชและน่าเสยีดาย 
กศุลและความสขุทีต่นจะได้	ซึง่เป็นผู้ควรจะได้รับคณุความดทีกุหน้าทีใ่นทางน้ี	ถ้าไม่ได้ 
ไม่ถึงโลกุตระชั้นมรรคผล	เมื่อให้เป็นกุศลเป็นบุญได้แล้ว	ถึงเป็นโลกิยกุศลก็ยังดี

	 ทีก่ล่าวอย่างน้ีแล้ว	ใคร่อยากจะกล่าวสมมตุว่ิา	มบีรุุษผู้หน่ึงตามดืบอด	ไม่เหน็แจ้ง 
สว่างได้	เมือ่ได้ยินว่าบ่อเพชรบ่อพลอยทางโน้นม	ีและเพชรพลอยบ่อน้ีมมีาก	เหลอืที ่
จะมากและไม่มีทางเลือกฤดูเดือนปีเลย	 ก็ไปขุดเพชรพลอยดูบ้าง	 เม่ือขุดแล้วในที่
บริเวณน้ันๆ	 ก็มากไปด้วยเพชรด้วยพลอย	 แต่ไม่รู้ว่าจะเอาเม็ดไหนที่จะเป็นเพชร 
เป็นพลอย	ก็เลยไม่รับสะดวก	มแีต่ความล�าบากอยู่น้ันเอง	จะเอาร�า่รวยให้ม่ังให้มกีเ็ลย 
เอาไม่ได้	แล้วก็คิดไปต่างๆ	บ้างว่า	จะมีเพชรพลอยหรือไม่มีจริงอย่างไรก็ไม่แน่	เพราะ 
เราก็ไม่เห็นแจ้งกับตาเราเอง	เป็นอันว่าล�าบากเพราะไม่เห็นไม่รู้	พูดง่ายๆ	ว่าตาบอด
ไปขุดเพชรขุดพลอย	เลยไม่ได้ความ

	 เม่ือเป็นเช่นน้ี	จะกล่าวให้โทษว่าไม่มเีพชรพลอยหรือจะว่าเพชรบ่อน้ีเก่าแก่ไปแล้ว	 
เหน็จะเป็นทีร่่วงโรย	เหน็จะไม่มเีพชรพลอย	ถ้าฝืนขดุไปกจ็ะมแีต่ความเหน่ือยความ 
ล�าบากเปล่า	เพราะไม่เหน็มอีะไรกบัตาได้	ถ้าไปน่ังบ่นน่ังว่าให้โทษแก่บ่อเพชรบ่อพลอย 
อยู่อย่างน้ี	คนตาดทีีเ่ขาไปขดุได้มากๆ	เขากห็วัเราะ	ฉะน้ัน	จะไปตเิตยีนนินทาบ่อเพชร 
บ่อแก้วว่ามีโทษมากเพราะเก่าแล้ว	และไม่มเีพชรมแีก้วไม่ได้	ทีไ่ม่ได้เพชรพลอยให้เป็น 
ลาภเป็นรวยก็ด้วยเพราะตาของผู้ไปขุดไม่เห็นเอง	ตกลงว่าโทษอยู่ที่ตาไม่เห็น	ไม่ใช่
โทษอยู่ที่ข้างบ่อเพชรบ่อแก้ว	ส่วนบ่อและตัวเพชรพลอยหาโทษมิได้	เป็นของมีแท้
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	 ผู้เห็นว่าพระพุทธศาสนาน้ีเป็นของเก่าแก่	 ถึงจะปฏิบัติเท่าใดก็ไม่ได้มรรคผล	
เพราะหมดเขตมรรคผลจะเกิดจะมีเสียแล้ว	ถึงจะว่ามีผู้ได้ผู้ถึง	เราก็ไม่เห็นกับตาเรา	
ถ้าจะว่าศาสนามีมรรคมีผลไม่เลือกกาล	ก็ไม่เห็นมีผู้ใดเป็นผู้ได้ผู้ถึง	และตัวเราเอง 
ก็ไม่เห็นไปไหนมาไหน	 เหมือนบุรุษคนผู้เสียจักษุคือตาบอดไปขุดเพชรขุดพลอย	 
เมื่อไม่ได้เพชรพลอยแล้ว	ก็นั่งบ่นนั่งว่าบ่อเพชรบ่อพลอยฉะนั้น

	 อย่างหนึ่ง	 ใคร่จะกล่าวอุปมาแถมอีก	คืออุปมาเหมือนทองค�าที่เป็นธรรมชาติ
บริสทุธิแ์ล้ว	บางคราวบางสมัยบคุคลไม่นิยมเขานิยมสิง่อืน่ไปเสยี	ราคาทองค�ากต็กต�า่	
แต่บางคร้ังประชาชนไม่มสีิง่อืน่จะนิยมกว่า	กนิ็ยมทองค�าว่าเป็นด	ีราคาทองค�ากส็งูข้ึน	 
ความเป็นเช่นน้ีไม่ใช่ทองค�าเสื่อมลงและเจริญข้ึน	 คือเวลาทองค�าราคาตกต�่าก็ไม่ใช่ 
ทองค�าน้ันเปลีย่นรูปกลายเป็นของไม่บริสทุธิไ์ป	และกไ็ม่เสยีใจว่าตนไม่มีใครนับถอืแล้ว	 
ก็กลายเป็นตะกั่วเป็นทองแดงทองเหลืองไป	ก็คงเป็นทองค�าอยู่เท่าเก่าคงที่

	 เมือ่สมยัใดคนนิยมท�าราคาให้สงูขึน้	กค็งเป็นทองอยูเ่ท่าเดิม	และกไ็ม่ดีใจเห่อเหมิ	 
แล้วกลายตวัให้เป็นทองวเิศษย่ิงขึน้	ก็ทรงตวัคงทีมี่สมีีเน้ืออยู่เท่าน้ันตามเคย	และถ้า 
เมื่อบางคราวได้ลงไปอยู่ใต้ดินขี้โคลนได้	๑๐	ปี	๑๐๐	ปี	หรือยิ่งกว่านั้นไม่มีใครเห็น 
ก็ทรงตัวเป็นทองค�าอยู่ได้	 ดินและขี้โคลนไม่สามารถจะท�าให้ทองค�าน้ันเสื่อมเสีย 
แต่อย่างใดอย่างหน่ึง	การเป็นอย่างน้ี	เม่ือคราวทองค�าราคาต�า่	กเ็ป็นด้วยคนท�าราคา
ให้ต�า่เอง	เมือ่คราวทองราคาสงู	กเ็ป็นด้วยคนนิยมท�าราคาให้สงูเอง	ตกลงว่าเป็นเร่ือง 
ของคนตามยุคตามคราว

	 ศาสนาประกอบไปด้วยประโยชน์ทีด่	ีเป็นศีลธรรมอนัดอีนัจริง	พระพทุธเจ้าแสดง 
ไว้ทั้งส่วนโลกียธรรม	 ทั้งส่วนโลกุตรธรรม	 ก็เป็นของสว่าง	 เป็นทางให้ไปสู่ความดี	 
จนมรรคผลนิพพานก็เป็นอยู่อย่างนั้น	แม้ถึงคราวที่คนไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ปฏิบัติตาม	
พระธรรมน้ันก็คงมีและบรสิทุธิอ์ยู	่ไม่ได้เคลือ่นหนีสญูหายไปไหนจากโลกน้ี	เป็นแต่
คนไม่รู้ไม่เห็นเองเท่านั้น
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ผู้ไม่ปฏิบัติไม่ได้ดื่มกินรสพระธรรม

	 ข้ออ่ืนยงัมีอกี	ผู้ถอืพระพทุธศาสนากเ็ป็นการด	ีผู้เรียนผู้ทรงจ�าพระพทุธศาสนา
ได้มากกเ็ป็นการดีย่อมเป็นทีช่อบย่ิง	เม่ือได้ปฏบิตัไิด้เท่าใดตามสามารถของตนๆ	กไ็ด้
รสปีตอ่ิิมใจตามมากน้อย	แต่ว่าถ้าศาสนาอนัประเสริฐ	ประกอบด้วยรสให้เอบิอิม่ใจน้ี	 
เมื่อยังไม่ได้น�ามาปฏิบัติตาม	ก็ยังไม่ได้ดื่มกินซึ่งรสพระธรรมเมื่อนั้น

	 ดงัทีท่่านเปรียบไว้ว่า	เหมอืนคนเลีย้งโคในวนัหน่ึงๆ	กจ็ะต้องได้ตามฝูงโค	ไล่ไป 
เลีย้งทีม่หีญ้าและน�า้	คร้ันถึงเวลา	ก็ต้อนโคกลบัมาให้ได้และไม่ให้โคหาย	การเป็นเช่นน้ี 
คนเลีย้งโคก็ได้ค่าจ้างไม่ขาดได้	แต่ไม่ได้กนิรสแห่งน�า้นมโคทีต่นเลีย้งและตามฝูงโค
อยู่ทุกวัน	เป็นแต่ได้ค่าจ้างเลี้ยงเท่านั้น

	 ดังมีทีม่าจะถอืเอาใจความว่า	พระนาคเสน	เรียนพระไตรปิฎกทีพ่ระอาจารย์จบแล้ว	 
ก็ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างดี	 แต่พระอาจารย์ได้เตือนพระนาคเสนว่า	 ดูก่อนนาคเสน  
ท่านได้เรียนพระไตรปิฎกจบแล้วน้ันกเ็ป็นการด ีแต่ว่าคนเลีย้งโคได้แต่ค่าจ้างเลีย้งโค
เท่านั้น ถ้าไม่ได้กินรสแห่งน�้านมโค ก็ไม่รู้ว่าน�้านมโคนั้นมีรสหวานมันเท่าไร มีรสดี 
เพียงไหนเลยรู้ไม่ได้ ส่วนน�้านมโคนั้น ก็ผู้เจ้าของโคได้ดื่มกินรสแห่งน�้านมโคนั้น

	 เม่ือพระนาคเสนได้ฟังอย่างน้ีแต่พระอาจารย์	เพราะตนเป็นผู้เชีย่วชาญมปัีญญา
อยู่แล้ว	ก็ได้สตแิละสะดุง้ในใจ	รีบออกไปได้ทีส่งัดแล้วบ�าเพญ็สมณธรรมปฏบิตัติาม 
ทีต่นเรียนรู้	ไม่นานกไ็ด้ส�าเร็จพระอรหตัตผล	ถอืเอาความว่า ผู้รู้ศาสนา รู้ศีล รู้ธรรม  
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แต่ถ้าเม่ือไม่ปฏบิตัติามศลีธรรมทีรู้่แล้ว กไ็ม่ได้ปีตปิราโมทย์ ยงัไม่สมกบัทีพ่ระพทุธเจ้า 
ตรัสว่า บุคคลผู้เข้าไปดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสธรรมเป็นที่เข้าไประงับ ดื่มรสปีติ 
อันเกิดแต่ธรรม ย่อมไม่ได้ความกระวนกระวาย ไม่มีความเศร้าหมอง
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ธรรมเป็นข้อๆ

	 ต่อไปนี้ใคร่จะเขียนธรรมเป็นข้อๆ	เพื่อผู้อ่านพิจารณาดังนี้

	 ๑.	ความรักในโลกย่อมมนีานาประการ	ถ้าจะกล่าวว่า	ความรักลกู	ความรักเมีย	 
เป็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นและกล่าวว่ารักพ่อรักแม่	เป็นความรักกว่าอะไรทั้งหมด	บางคนก็ว่า 
รักศลีรักธรรมเป็นรักกว่าอะไรทัง้น้ัน	กเ็ป็นสิง่ทีก่ล่าวทัง้หมดด้วยกนั	หรืออาจกล่าวว่า 
รักวิชารักเรียนเป็นต้องรักกว่าสิง่อะไรๆ	ในโลก	ผู้ปรารถนาพทุธภูม	ิหรือ	อคัรสาวกภูม	ิ 
และปัจเจกภูมิก็น่าจะกล่าวว่า	พุทธภูมิ	ปัจเจกภูมิ	อัครสาวกภูมิ	เป็นที่รักอย่างยิ่ง 
ไม่มีอะไรสูไ้ด้	แต่พงึรู้เถดิว่า ความรักตนน้ันแล เป็นความรักยิง่กว่าความรักทัง้หลาย 
ได้ทีม่าในบาลว่ีา “นตถฺ ิอตตฺสม� เปม� ความรักจะเสมอด้วยรักตนไม่ม”ี	รักสิง่อืน่มาก 
ก็จริงอยู่	แต่ก็ต้องปรารภตนก่อน

	 ๒.	แสงสว่างทีม่อียูใ่นโลกน้ีมากหลาย	มทีัง้แสงพระอาทติย์ทีส่ว่างไปได้ในทีไ่กล	 
และแสงพระจันทร์ก็นับว่าเป็นแสงสว่างหน่ึงได้	 ยังแสงไฟปกติก็นับว่าอย่างหน่ึง 
เหมือนกัน	 ซ�้ายังประกอบไฟนั้นให้แสงสว่างเป็นพิเศษ	 ถ้าจะกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้และ 
สว่างมากก็ชอบอยู่แล	 แต่พึงรู้เถิดว่า แสงสว่างคือปัญญา เป็นสว่างกว่าแสงสว่าง 
ทั้งหลายได้ ในบาลีเป็นใจความว่า “แสงสว่างจะเสมอด้วยปัญญาไม่มี” ความสว่าง
อย่างอื่นเป็นแต่สว่างภายนอก จะส่องไปให้เห็นกรรมว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เช่นนี้ 
เป็นต้น ก็ส่องไปให้ไม่ถึง แต่ปัญญาย่อมสว่างไปได้โดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไร
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ส่องถึงเท่าปัญญาได้ ถึงแม้จะมีสิ่งที่อยู่ใต้น�้าหรือใต้ดิน ปัญญาย่อมส่องได้ หรือ
ฝ่ายธรรมที่เป็นโลกียธรรมถึงโลกุตรธรรม มรรคผลนิพพาน ปัญญาก็ท�าให้แจ้งได้

	 ๓.	คนเราย่อมมีการเมาอยู่แล	บางครั้งก็เมาฝิ่น	บางครั้งก็เมากัญชา	และบางที
ก็เมาอาหารที่เรากินอันใดอันหนึ่งก็มี	เมาอย่างที่กล่าวมานี้ก็เป็นอย่างหนึ่ง	และก็อาจ 
เป็นได้	 แต่ให้คิดเห็นไปอีกว่า เมาโลกีย์ลืมตาย เมากายลืมแก่ เมาเมียลืมแม่  
เมาชอบเนื้อลืมกรุณา เมาสุราลืมค�าสัตย์

	 ๔.	คนเราย่อมให้กันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	เป็นมาแต่นมนาน	ให้เป็นการตอบแทน
บุญคุณ	อย่างให้พ่อให้แม่ก็มี	หรือให้ด้วยเพราะกรุณาแก่ผู้ขอก็มี	แต่ในที่นี้ใคร่จะ
กล่าวอีกทีว่า ผู้ซาวอยู่ที่มือ ผู้ถืออยู่ที่โกรธ ผู้ให้คุณให้โทษอยู่ที่กรรม (ท�าดีท�าชั่ว) 
ท�าดีให้รับผลดี ท�าชั่วให้รับผลชั่ว

	 ๕.	วาจาทีค่นเราต้องพดูต้องกล่าวมีมากหลาย	บางคนกมั็กบรรยายความให้มากได้	 
บางคนก็พดูน้อย	และแต่บางคนกม็กักล่าวพอประมาณ	การเจรจาดงัทีก่ล่าวมากย็งัดี 
ย่อมจะพอฟังได้	แต่พงึรู้ว่า	วาจาแม้สกัร้อยหน่ึงหรือยิง่มากกว่าพนั	ถ้าวาจาน้ันฟังไม่ได้ 
ปัญญาเคร่ืองรู้	และไม่ได้สตเิคร่ืองตืน่เคร่ืองเตอืนใจอนัใดได้	วาจาน้ันยงัไม่ประเสริฐ	 
แต่วาจาใดฟังแล้วแม้เลก็น้อย แต่ฟังได้สต ิวาจาน้ันค�าเดยีวยงัดกีว่า ได้ในบาลทีีม่ามี 
ใจความว่า (วาจาแม้สกัพนัหน่ึง แต่ไม่แสดงประโยชน์ (ฟังไม่เป็นทีส่งบระงับได้) วาจาน้ัน 
ยงัไม่ประเสริฐ ผู้ใดกล่าวคาถาแม้บทหน่ึงฟังเป็นทีส่งบระงับได้ คาถาทีผู้่น้ันกล่าวแล้ว 
นั้นบทเดียวประเสริฐกว่า)

	 ๖.	วาจาทีก่ล่าว	ถ้าเว้นวาจาส่อเสยีด	เว้นวาจามุสาได้	กเ็ป็นการด	ีทีก่ล่าวแล้วเว้น 
ค�าหยาบ	เว้นค�าเพ้อเจ้อได้	กเ็ป็นการดี	แต่พงึรู้ว่า วาจาทีผู้่ใดกล่าวด้วยปัญญา แสดง 
เหตุด้วย แสดงผลด้วย คือพูดมีเหตุผลและประกอบด้วยปัญญา วาจาของผู้นั้นจึง 
ไพเราะ

	 ๗.	ไฟใดทีเ่กดิแล้วทีบ้่านนอกและในเมืองทีว่่าร้อน	หรือไฟใดทีเ่กดิในภูเขาแล
ในป่าที่ราบ	หรือที่ดอนและที่ใดๆ	ทั้งหมด	ไฟเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าจะให้ล�าบากด้วย
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ร้อนเท่าใดนัก	และเป็นไฟภายนอกหรือร้อนแต่พระอาทติย์กไ็ม่ร้ายแรงเสยีอกี	แต่ว่า 
ไฟทีใ่ห้ร้อนจะเสมอด้วย ไฟคอืราคะ ไฟคอืโทสะ ไฟคอืโมหะ ไม่มเีลยในโลก ทีย่าก 
อย่างยิ่งอันผู้หวังจะดับแล้วให้ใจนั้นถึงความสุขอันแท้จริงได้

	 ๘.	ถ้าจะกล่าวใกล้ๆ	ว่า	ทกุข์เกดิแต่ความยากจน	ไม่มทีรัพย์	ทกุข์เกดิแต่ความ 
ไม่มีทรัพย์จะจ่าย	บริโภค	เคร่ืองนุ่งห่ม	ทีอ่ยูท่ีน่อน	ทกุข์เกดิแต่เพราะเป็นหน้ีท่านผู้อืน่	 
ทกุข์เกดิแต่ประกอบการงานทางผิดมากด้วยโทษอย่างน้ีก็ฟังได้	แต่พงึรู้เถิด ทกุข์ในโลก 
จะเสมอด้วยขันธ์ ๕ ไม่มี

	 ๙.	ถ้าจะกล่าวว่าความประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่ชอบใจเป็นทกุข์	ความพรากจากความรัก 
ของชอบใจเป็นทุกข์	ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามปรารถนาเป็นทุกข์	ก็ยิ่งเป็นการ 
ถกูต้อง	กแ็ต่พงึเข้าใจอกีว่า ความทกุข์ย่ิงกว่าความไม่สงบไม่ม ีไม่สงบกาย ไม่สงบวาจา  
ไม่สงบใจลงได้ เพราะ อวิชชา ตัณหา เป็นทุกข์อย่างยิ่ง

	 ๑๐.	ความไปย่อมมมีากอย่างมนีานาประการ	ไปท�าการค้าย่อมได้	กล่าวว่าไปนาน 
หรือไปช้า	ได้กลับมาช้าหรือมาเร็ว	ไปไม่กลับมาก็มีอยู่บ้าง	ไปผิดหรือไปชอบ	อันนั้น 
ก็แล้วแต่เหตุการณ์	 และรู้กันอยู่แล้วว่ามักไปด้วยเท้าปกติ	 แต่ให้คิดไปอีกทีหนึ่งว่า  
ผู้กินอยู่ที่ปาก ผู้ยากที่ใจ ผู้ไปอยู่ที่ท้อง

	 ๑๑.	ใครเรียนใครก็รู้สิ่งทั้งหลาย	ใครเรียนช่างไม้ก็รู้ช่างไม้โดยการ	ใครเรียน
แพทย์เยียวยาพยาบาลก็รู้ได้ดีในทางน้ันทั้งภายในภายนอก	 ใครเรียนวิศวกรรม	
พาณชิยกรรม	กสกิรรม	แต่ละอย่างกอ็าจรู้ได้ตามวชิา	และย่อมได้ย่อมมเีป็นส่วนมาก	 
เหล่าน้ีนักปราชญ์ทัง้หลายไม่กล่าวว่าหาได้ยากนัก	แต่พงึรู้ว่า “บคุคลผู้รู้คณุของผู้อืน่ 
ที่ท�าให้แก่ตนแล้วตอบแทน” ความรู้อย่างน้ีเป็นคุณธรรมของผู้ดีที่หาได้ยากในโลก  
ถ้าหากมีอยู่และหาได้แล้ว ผู้นั้นควรชมและควรถือเป็นแบบอย่างได้

	 ๑๒.	ความมทีรัพย์	เป็นวญิญาณกทรัพย์	ช้าง	ม้า	โค	กระบอื	เป็นต้น	อวญิญาณกทรัพย์	 
แก้ว	แหวน	เงิน	ทอง	เป็นต้น	ความมดีงัทีก่ล่าวมาน้ี	มน้ัีนแลเป็นด	ีใครเลยจะไม่กล่าวว่า	 
ความมีทรัพย์เป็นของดีในโลก	ซึ่งท�าให้ได้ความสุขความสนุกใจแก่ผู้มั่งมีเหลือที่จะ
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กล่าวให้ทั่วถึง	 แต่พึงรู้เถิดว่า ยังเป็นความมีภายนอกอยู่ก่อนที่เป็นทรัพย์นอกตัว  
ก็แต่ว่าศีลธรรมในที่น้ี ชื่อว่าเป็นทรัพย์ในตัวแท้ที่ไม่มีภัยแก่ผู้ทรงศีลผู้รักษาศีลให้
บริสุทธิ์ได้

	 ภัย	คือ	โจร	ไฟไหม้	น�้าท่วม	ไม่มีแก่ศีลธรรม	ศีล	แปลว่าทรงไว้หรือตั้งไว้เพื่อ 
กศุลธรรมทัง้ปวง	ศลีแปลว่าอดุม	ศลีแปลว่าเยน็	ศลีแปลว่าอนับณัฑติพงึส้องเสพ	คอื 
รักษาเป็นอย่างด	ีและเป็นทีส่รรเสริญแห่งนักปราชญ์ทัง้หลาย	มพีระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
เป็นต้น	 ได้ในบาลีเป็นใจความว่า	 “ก็ผู้ใดมีศีลช่ัวเลวทราม (คือความประพฤติช่ัว 
เลวทราม) มีใจไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี (ไม่ประเสริฐ) ผู้มีศีลและมีความเพ่ง
พจิารณาวันเดยีวประเสริฐกว่า” ความว่า ผู้ไม่มีศีลธรรม ให้วนัคนืล่วงไปได้ร้อยปี วนัคนื 
ของผู้น้ันยงัไม่ประเสริฐ แต่ผู้มีศลีธรรมด ีมคีวามเพ่งพจิารณาให้วนัคนืล่วงไปวนัเดยีว  
ประเสริฐกว่านั้น

	 ๑๓.	การกล่าวสั่งสอนกันได้เคยมีมาแล้วแต่โบราณกาล	การให้โอวาทการฝึก 
การอบรม	ย่อมท�าประโยชน์ให้เกดิขึน้	กแ็ต่มคีวามในภาษิตว่า	ผู้จะสอนยงัไม่สอนตนก่อน	 
ผู้จะให้โอวาทยงัไม่ให้โอวาทตนก่อน	ภาษิตหรือโอวาทน้ันยงัไม่ขลงัและไม่ไพเราะ	พงึรู้ว่า  
บคุคลเมือ่จะสอนผู้อืน่อย่างใด พงึท�าตนอย่างน้ันก่อน ถ้าเมือ่บดิาหรือมารดาจะสอน
บตุรอย่างใด กค็วรท�าตนอย่างน้ัน จะห้ามผู้อืน่ฉันใด ก็พงึห้ามตนฉันน้ันก่อน แล้วจึง 
ห้ามผู้อืน่ภายหลงั โอวาทน้ันจึงไพเราะได้จึงไม่ล�าบาก ได้ในบาล ี“บณัฑติพงึตัง้ตนไว้ 
ในคุณอันสมควรก่อน จึงสอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่ล�าบาก” ดังนี้

	 ๑๔.	การให้โอวาท	การกล่าวสอนคนอืน่ได้มีมาแล้วมากหลาย	และย่อมได้ผลดีมา 
กม็ากต่อมาก	ไม่ว่ากจิการใดๆ	และตรงกนัข้าม	ทีไ่ม่ได้ผลกย่็อมมี	คอืมีได้กย่็อมมเีสยี	 
กแ็ต่ในทีน้ี่	เมือ่คิดไปกใ็ห้ใคร่กล่าวว่า	ผู้อืน่สอนได้ยากกต็ามท	ีแต่ไฉนย่อมม	ีในทีม่าว่า	 
ตนเองสอนได้ยาก	แทนทีว่่ากายตนเองกอ็ยูท่ีต่นและอยูใ่นทีใ่กล้	วาจาตนเองกอ็ยูท่ีต่น	 
ใจของตนเองกอ็ยูท่ีต่นและอยูใ่นทีใ่กล้อย่างยิง่	แล้วจะสอนง่ายมใิช่หรือ	ไฉนจึงต้อง
ตรงกนัข้ามว่า	ตนเองสอนได้ยาก ได้ในบาลเีป็นใจความว่า “ถ้าว่าบคุคลจะสอนผู้อืน่
ฉันใด ควรท�าตามฉันนั้น ฝึกตนดีแล้วหนอจึงฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนเองฝึกได้ยาก”
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	 ๑๕.	ผู้ใดผจญคนร้ายได้ตัง้หมืน่หรือตัง้แสนกด็	ีสูจ้ระเข้และมงักรหรือพาลไพร 
ได้ถึงล้านก็ดี	หรือสู้เสือสู้หมีฝูงโคและหมู่ช้างได้ตั้งหมื่น	จะว่าเป็นผู้มีชัยน่าอัศจรรย ์
กจ็ริงยงัฟังได้	แต่ยงัไม่ใช่ผู้ชนะประเสริฐก่อน	พงึรู้ว่า ถ้าผู้ใดชนะใจตนอนัเดยีว ได้ชือ่ว่า  
มชียัเป็นผู้ชนะเลศิ	ถ้าเราแพ้ใจทีป่ระกอบด้วยความหลงและความอยากน้ี	มนักใ็ห้เรา 
อยูใ่ต้เหลอืทีจ่ะยุง่ยาก	ถ้าเราเอาชนะได้	เรากใ็ช้มันบ้าง	คราวน้ีได้อยูเ่หนืออยูส่งู	น้ีหมาย 
ใจทีฝึ่กดแีล้วในขัน้หน่ึง	ถ้าใจใคร่จะท�าในทางผิด	มสีตชิกัให้หยดุได้	มสีตเิตอืนไปใน 
ทางชอบแล้วแต่สิ่งอันนี้	นี้ก็ชื่อว่าชนะอย่างหนึ่ง

	 ๑๖.	ผู้ใดได้ท�าคุณแก่คนอื่นแล้วมากหลาย	ได้หยิบยกสิ่งที่มีของตนให้แก่กัน 
เป็นอเนก	ได้มากแล้วขวนขวายช่วยคนอืน่ด้วยเมตตาจิตและกรุณาจิตเป็นเทีย่ง	การท�า 
ได้แล้วน้ีเป็นการท�าดีท�าชอบแก่ตนและคนอืน่แท้	แต่พงึรู้เถดิว่า ความสขุจะมแีต่ผู้ให้  
ก็คือไม่หวังแม้การตอบแทน ถ้าหวังว่าจะได้การตอบแทนมาแล้วทุกอย่าง ก็เป็น 
ความหวังโดยเขลาโดยโง่

	 ๑๗.	ไม้คด	เขากใ็ช้ท�าขอและในงานมีนานาอเนก	ท�ากงล้อหรือแอกไถ	ท�าอะไรๆ	
หลายอย่างยงัมีมาก	เหลก็งอ	คนกย็งัปรารถนาท�าการงานให้มากได้	แม้ทางคดกย็งัได้ 
เดนิให้ส�าเร็จงานไม่ใช่น้อย	แต่ คนคด หรือเรียกว่า คดคน น้ี ใช้อะไรไม่ได้ ควรลีห้ลกีหนี  
ให้นึกไปว่า	ถ้าผัวเมียคิดคดไม่สัตย์ซื่อต่อกัน	เป็นต้น	จะเป็นอย่างไร	หาความสุข 
ความเจริญมิได้เลย

	 ๑๘.	ความตืน่ในโลกน้ีหลายประการ	ตืน่ข่าวมักหาแก่นสารได้ยาก	ตืน่มงคลกาล
กม็อียูบ้่างแล้วแต่ผู้ถอื	แต่ตืน่ยงัมอีกี	ตืน่ไปกระท�าการกสกิรรม	วาณิชยกรรม	การท�านา	 
และการค้า	หรือท�าสวน	ท�าไร่	อนัเป็นประโยชน์แก่ตนนับว่าเป็นการด	ีตืน่เพือ่ประกอบ 
ทางของแพทย์หรือราชการอันไม่ผิดทางแห่งความเป็นธรรม	 ก็นับว่าเป็นการตื่นด ี
ด้วยกันทั้งน้ัน	 แต่พึงรู้เถิดว่า ความตื่นทั้งหลายดังกล่าวมาน้ี ยังไม่ประเสริฐก่อน  
แต่ตื่นปัญญา คือปัญญาเกิด เป็นประเสริฐกว่าตื่นทั้งหลายในโลก

	 ๑๙.	 ใครได้กลิ่นดอกไม้หรือเครื่องหอมที่ท�าโดยนานาประการ	 ก็เป็นความดี	 
อนักล่าวว่าได้กลิน่หอมเป็นด	ีเพราะเป็นทีเ่พลดิเพลนิใจกจ็รงิ	แต่อนัน้ีเป็นกลิน่ปกติ
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ไม่ใช่กลิ่นหอมอย่างสูง	พึงรู้ว่า กลิ่นดอกไม้ก็หอมไปได้แต่ตามลม กลิ่นจันทน์ หรือ 
กฤษณา และกระล�าพัก* ก็หอมไปได้แต่ตามลม กลิ่นเครื่องหอมที่ท�าขึ้นก็หอมจริง
ด้วยกันทั้งหมด แต่ก็หอมไปได้แต่ตามลม จะหอมไปทวนลมเหนือลมไม่ได้ ก็แต่ว่า 
กลิ่นแห่งศีลเป็นเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งหลายเหล่านี้ เพราะกลิ่นแห่งศีลย่อมหอมไปได้ทั้ง 
ตามลม ทั้งเหนือลม และทางขวาง

	 ๒๐.	ความได้ฟังเสยีงขบัร้องไพเราะเสนาะโสต	คอื	เพราะห	ูกเ็ป็นความด	ีได้ฟัง 
เสยีงฆ้อง	เสยีงกลอง	หรือนกกาเหว่าแลเสยีงกา	เสยีงอฐู	ฟ้าร�า่ร้องกด็	ีย่อมมอียู	่แต่ไม่ใช่ 
อย่างเยี่ยม	 พึงรู้ว่า ถ้าเม่ือได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม หรือได้ฟังพระสงฆ ์
แสดงธรรมแล้วเห็นธรรมด้วยปัญญา นี้แลเป็นความได้ฟังอย่างเยี่ยม	เพราะเป็นไป 
เพือ่รู้ยิง่เหน็จริง	เป็นไปเพือ่รู้ดรู้ีชอบ	เป็นไปเพือ่กระท�าให้แจ้งซึง่พระนิพพาน	กระท�า
ที่สุดแห่งทุกข์ได้	หรือแม้ได้ฟังครูหรือได้ฟังอาจารย์อธิบายสอนวิชาเพื่อรู้	ก็ชื่อว่าได้
ฟังดีในที่นี้

	 ๒๑.	ในโลกอนักว้างใหญ่ไพศาล	หมู่มนุษย์มีนานาประการต่างชาตต่ิางหมูเ่หล่า	
ต่างกม็ผู้ีทีเ่ป็นหวัหน้าน�าไปเพือ่ประโยชน์ของตนน้ันๆ	พระพทุธเจ้ากนั็บว่าผู้หน่ึงทีเ่ป็น 
นายกผู้น�าประเสริฐในโลกเพื่อทางไปสู่สุขอันจริง	 เป็นตัวอย่างอันดี	 เป็นสูงสุดของ 
เทวดาแลมนุษย์ทั้งหลาย	คือ	สันติ	ความสงบ	(นิพพาน)	เป็นความสุขอย่างยอดยิ่ง	 
ถงึอย่างน้ีกดี็กป็ระเสริฐอยูแ่ท้	แต่กย็งัเป็นภายนอก	พงึรู้ว่า ผู้ถงึก่อนผู้เป็นหวัหน้าภายใน  
คอืใจน้ีแลเป็นผู้น�า เป็นหวัหน้าทีส่�าคัญจริง	เพราะว่าถ้าใจชัว่	ใจได้เหน็ผิดไป	โจรเหน็โจร 
หรือคนมีเวรเห็นคนมีเวร	ก็ไม่ร้ายเท่านี้ได้	ความประพฤติก็จะผิดไปได้ร้อยแปดพัน
ประการไม่มทีีส่ดุ	ถ้าเม่ือใจดีแล้ว	มารดา	บดิา	หรือญาตมิติรสหาย	จะท�าให้ก็ไม่ประเสริฐ 
เท่าได้ทีเดียว	ความประพฤติและความเจริญก็จะตามมาภายหลัง

	 เพราะใจดีแล้วนั้นหาที่สุดมิได้	ได้ในที่มาโดยบาลีมีใจความว่า “ธรรมทั้งหลาย 
มใีจถงึก่อน มใีจประเสริฐกว่า ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าใจชัว่แล้วจะพดูอยูก่ช็ัว่ จะท�าอยูก่ช็ัว่  

*	กระล�าพกั	(น)	เน้ือไม้หอมอย่างดทีีห่น่ึง	เกดิจากแก่นไม้เป็นโรค	โรคน้ีลงจับต้นไม้ใด	จะท�าให้ต้นไม้น้ันตาย 
และท�าให้เนื้อไม้หอม
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เพราะความชัว่น้ันทกุข์ย่อมตามผู้น้ันไป เหมือนล้อเกวยีนตามรอยเท้าแห่งโคไปฉะน้ัน”  
“ธรรมทัง้หลายมใีจถงึก่อน มใีจประเสริฐกว่า ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าใจผ่องใส (ใจด)ี แล้ว  
จะท�าอยู่ก็ผ่องใส จะพดูอยูก่ผ่็องใส เพราะความผ่องใสน้ันสขุย่อมตามผู้น้ันไปเหมอืน
เงาตามตนไปฉะนั้น”

	 ๒๒.	ในเมือ่ทรัพย์ทัง้หลายมอียู	่ทีรู้่กนัอยูแ่ล้วทัว่ไปในโลก	คอื	วญิญาณกทรัพย์	 
ม	ีช้าง	ม้า	เป็นต้น	และอวญิญานกทรัพย์	มเีงินทอง	นาสวน	บ้านเรือน	เป็นต้น	รู้แล้วว่า 
เป็นของดีมีค่า	 ทั้งที่เป็นประโยชน์และความสุขแก่โลกทั้งปวงได้	 แต่ถึงอย่างน้ี 
ก็เพราะด้วยเป็นทรัพย์ภายนอก	ยงัประกอบไปด้วยภยั	มโีจรภยั	เป็นต้น	จึงกล่าวว่า 
ทรัพย์ทัง้หลายดังกล่าวมาแล้วน้ัน	มช้ีางม้าแลเงินทอง	เป็นต้น	ปัญญาประเสริฐกว่า คือ  
ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้น มีที่มาในบาลีว่า

  ชีวเตวาปิ สปฺป�ฺโ�  อปิ วิตฺตปริกฺขยา
  ป�ฺ�าย จ อลาเภน   วิตฺตาวาปิ น ชีวติ

  แปลว่า ผู้มีปัญญา ถึงแม้ทรัพย์จะสิ้นไปก็ยังเป็นอยู่ได้ แต่เพราะไม่มีปัญญา 
(คือไม่มีปัญญา) ถึงมีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้

	 ๒๓.	หม้อใบโตมิได้ใส่น�้าให้เต็ม	หม้อใบนั้นมีเสียงดีก้องนัก	หม้อใบใดใส่น�้า
ให้เต็ม	หม้อใบนั้นย่อมเงียบเสียงสงบอยู่	คนพาล ท่านกล่าวไว้ว่า เหมือนหม้ออันมี 
น�้าได้ครึ่งหนึ่ง ย่อมจะมีเสียงสนั่นลั่นไป ส่วนว่าผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์นั้น เหมือน 
หม้อน�้าอันเต็ม จะได้อวดอ้างคุยโอ้หามิได้

	 ๒๔.	ถ้าไม่เหน็ศลีธรรม	ศาสนาเป็นเพยีงหญ้าปากคอกจะดีมาก	ถ้าไม่เหน็กบัตา 
จะไม่เชื่ออย่างนั้นหรือ	ถ้าอย่างนั้น	บางวันนอนฝันว่าได้เงินได้ทองหรือฝันว่าได้ปลา	 
เมื่อตื่นขึ้นมาไม่เห็นปลา	 จะว่าตนนอนไม่ฝันอย่างนั้นหรือ	 หรือเดินทางไปบ้านไกล 
ไปเหน็ป้ายทีเ่ขาท�าลกูศรไว้ด้วยและสบัเป็นตวัหนังสอืไว้ด้วย	ถ้าไม่เหน็บ้านทีล่กูศรช้ีไป 
และตวัหนังสอืบอกน้ันกบัตาเองจะไม่เชือ่หรือ	ต้องให้เหน็กบัตาจึงจะเช่ืออย่างน้ันหรือ	 
ถ้าไม่เชือ่ลกูศรกบัหนังสอืทีป้่ายน้ัน	จะว่าโง่หรือฉลาด	ถ้าเช่ือลกูศรกบัหนังสอื	จะว่าโง่ 
หรือฉลาด
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	 ๒๕.	พระพทุธศาสนา	มเีหตผุลตามเป็นจริงอย่างไร	พระพทุธเจ้าแสดงมบีทบาท
ดีมาก	เหมือนอย่าง	ดิน	น�้า	ไฟ	ลม	ที่มีจริงอยู่อย่างนี้	ดินมีเพชรมีพลอย	เป็นต้น	 
น�า้มีประโยชน์ดงัทีรู้่กนั	ลมมีประโยชน์ดงัทีรู้่อยูแ่ล้ว	แต่อย่างลมหายใจเข้าออก	ไม่ใคร่ 
จะมีผู้นึกถึงเลย	ศาสนาศีลธรรมเวลาน้ี ทัง้ทีเ่ป็นของมแีละทัง้ดทีัง้จริง แต่ไม่ใคร่จะมี 
ผู้นึกถึง	เหมือนลมหายใจก็เหมือนกัน	เมื่อถึงเวลากิน	ก็นึกถึงข้าวนึกถึงแกงไปเสีย	 
เมือ่ถงึเวลาอาบ	กนึ็กถึงน�า้ทีแ่ม่น�า้หรือทีบ่่อ	แต่ลมหายใจน้ี	ทัง้ทีใ่ห้เป็นชีวติกไ็ม่ใคร่ 
จะมีผู้เอาใจใส่	คือไม่ใคร่คิดเห็น

	 ๒๖.	ไม่ว่าในถิ่นใดๆ	ทั้งหมดทั่วไป	ถ้าว่าบุคคลในถิ่นนั้นๆ	มีศีลธรรมพอตัว	
มีทรัพย์พอกิน	 มีปัญญาพอใช้	 ก็หายลักหายขโมยเท่าน้ันเอง	 ถ้าว่าไม่ว่าถิ่นใด 
ดังกล่าวแล้ว ถ้าว่าประชาชนไม่มีศีลธรรมพอตัว (ไม่มีศีลธรรมในตัวหรือติดตัว) 
ไม่มีทรัพย์พอกิน ไม่มีปัญญาพอใช้ ทีนี้ก็ขโมยเท่านั้นเอง

	 ๒๗.	คนพาลทีไ่ม่ได้ประโยชน์ทัง้สองอย่าง	คอื	ไม่ได้ประโยชน์ตนแลประโยชน์
คนอืน่	เมือ่เข้าไปใกล้บณัฑิตจนตลอดชวีติกรู้็ธรรมไม่ได้	เหมอืนช้อน	(หรือทพัพ)ี	ไม่รู้ 
รสแกงฉะนั้น	แต่ว่าวิญ�ูชนผู้มีปัญญาที่มีประโยชน์ทั้งสอง คือได้ประโยชน์ตนแล 
ประโยชน์ผู้อืน่ เมือ่ได้เข้าไปใกล้บณัฑิตแม้ครู่หน่ึง ย่อมรู้ธรรมได้ฉับพลนั เหมอืนลิน้ 
รู้รสแกงฉะนั้น

	 ๒๘.	ในโลกน้ีอนักว้างใหญ่โดยธรรมดา	ถ้าไม่มสีริุยสญัจรให้แสงสว่างได้	โลกน้ัน 
ถึงจะงามอยู่แล้ว	ชื่อว่าไม่มีงาม	โลกใดที่พระอาทิตย์อุทัยสัญจรผ่านได้	ให้แสงสว่าง 
เรืองโรจน์	โลกน้ันถงึจะเป็นต่างรูปร่าง	กค็งช่ือว่าสวยงามแท้	รูปกายของคนเรามมีาก	 
รูปใดถึงจะสวยอย่างลอยเลิศประการใดก็ตาม	ถ้าขาดปัญญาและความประพฤติดีนี้ 
เสยีแล้ว	ห่อนได้งามเลย	รูปใดได้งามย่ิงโดยแท้ หรอืขีเ้หร่เกนิประมาณ แต่ว่าทรงปัญญา 
ความประพฤตดิ ียงัมีวชิาศลิปะเตม็เป่ียม รูปอย่างน้ีถงึจะขีเ้หร่ล้นฟ้า กใ็ห้พงึรู้ว่างามจริง 



135

รวมความหมายของศาสนา

	 พระพทุธศาสนา	ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	เป็นของใหญ่ของกว้าง	หรือที ่
จะใหญ่จะกว้างจนเหลือที่พวกเราทั้งหลายจะศึกษาและจดจ�าให้ได้ทั่วถึง	แต่รวมย่อ 
เข้ามาก็มีหลักอยู่คือ

   “สพฺพปาปสฺส อกรณ�  กุสลสฺสูปสมฺปทา
   สจิตฺตปริโยทปน�   เอต� พุทฺธาน สาสน�”

 แปลว่า กรรม	๓	อย่างน้ี	คอื	การไม่ท�าบาปทัง้ปวง	๑	การยงักศุลให้ถึงพร้อม	๑	 
การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว	๑	เป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย	รวมย่อเข้ามา 
มีหลัก	๓	อย่างเท่านี้
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ไม่พึงท�าบาปทั้งปวง

	 ค�าที่ว่า	บาป	นั้น	ก็คือเรียกว่าบาปบ้าง	เรียกว่าอกุศลบ้าง	เรียกว่าความชั่วบ้าง	 
ทีเ่รียกว่า	บาปอกศุล	กค็อืความชัว่ทีเ่ป็นเจตสกิ	คอื	ธรรมชาตเิกดิขึน้กบัใจ	ท�าใจให้
เศร้าหมอง	ท�าใจให้ขุ่นมัว	ชื่อว่าบาป	ที่สุดก็ให้ผลน�ามาซึ่งทุกข์	ให้เลวให้เสื่อมจาก
ความสขุความเจริญอนัตนจะได้	ค�าว่าบาปอกศุลน้ีเป็นความจริงอย่างหน่ึง	ถ้าหากจะมี
ผู้หน่ึงกล่าวว่า	บาปอกศุลไม่มจีริงกต็าม	แต่บาปอกศุลกม็อียูอ่ย่างน้ัน	เพราะเป็นของ 
ได้มีแล้ว	หากจะมผู้ีกล่าวว่าบาปอกศุลมจีริงกม็	ีเพราะเป็นของมอียูจ่ริง	เหมอืนอย่าง 
ไฟที่เป็นของมีอยู่แล้วและเป็นของร้อนจริง	 การกล่าวของคนเราหากจะมีผู้กล่าวว่า	 
ไฟไม่มีจริง	หรือกล่าวว่ามี	แต่ไม่ใช่ของร้อน	การกล่าวเช่นนั้นจะกล่าวหรือไม่กล่าว	 
ไม่เป็นปัญหา	จะกล่าวก็ตามหรือไม่กล่าวก็ตาม	แต่ถ้าไปจับเข้าก็ต้องร้อนตามหน้าที่	 
ได้กับที่มาทางฝ่ายนี้ว่า “ผู้ใดท�าชั่ว ผู้นั้นได้ชั่ว” ที่เป็นของไม่พึงกระท�า	ยิ่งเป็นส่วน 
ทีไ่ม่จ�าเป็น	ก็ย่ิงเป็นของทีไ่ม่ควรกระท�าเสยีเลยทเีดยีว	เป็นของจะพงึละให้น้อยลงทีส่ดุ 
เท่าที่จะให้น้อยได้	หรือหมดไปไม่มีเหลือ

	 อย่างหน่ึง	ค�าทีว่่า	บาป	อกศุล	ความชัว่	เป็นของจริงอย่างหน่ึงน้ี	ดงัจะเขียนตาม 
อันมีที่มาว่าเหมือนอย่าง	ปิตุฆาต	ฆ่าบิดา	๑	มาตุฆาต	ฆ่ามารดา	๑	อรหันตฆาต  
ฆ่าพระอรหันต์	๑	โลหิตุปบาท	ท�าพระกายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต	๑	(ท�ากาย
พระพทุธเจ้าให้ห้อเลอืด)	สงัฆเภท	ท�าลายสงฆ์ให้แตกกนัเป็น	๒	ฝ่าย	๑	ทัง้	๕	อย่างน้ี 
ท่านว่า	สงัฆเภท	ท�าลายสงฆ์ให้แตกกนัเป็นบาปหนักทีส่ดุกว่า	ปิตฆุาต	มาตฆุาต	เป็นต้น	 
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ไม่ต้องกล่าวถงึฆ่ามารดาบดิา	ฆ่าพระอรหนัต์	ท�าโลหติปุบาท	หรือท�าสฆัเภท	เพยีงแต่ต ี
หรือด่ามารดา	บดิา	และพระอรหนัต์	ท�าลายพระพทุธรูป	หริิโอตตฺปปฺ	ความละอายแก่ใจ	 
ความกลัวแก่ใจ	ไม่ต้องท�าบาปด้วยกาย	วาจา	ใจ	ทั้งที่ลับและที่แจ้ง	เพราะพิจารณา
ด้วยปัญญาดูเหตุดูผลอย่างนี้	จะเป็นการดีได้ไม่น้อยทีเดียว

	 ยงัมอีะไรอกีอย่างหน่ึงซึง่ใคร่จะกล่าวในทีน้ี่คอื	ความเป็นนักเลงหญงิ	ความเป็น 
นักเลงสรุา	ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน	ความคบคนชัว่เป็นมติร	ทัง้	๔	อย่างน้ี	เขาว่า 
ช้างร้ายงูร้าย	ก็ยังดอียู่	ยังไม่ร้ายแท้	ยังไม่แปลกนัก	คอืว่าช้างร้ายงูร้าย	มนักอ็ยูใ่นทีอ่ืน่	 
มใีนป่าในดง	เป็นต้น	อยู่ในถ่ินอนัหน่ึง	แล้วกห็าใส่ปากใส่ท้องของตนตามทีไ่ด้	เสอืร้าย 
หมีร้ายอันน่ากลัวย่อมมีจริง	 แต่อยู่ในป่ารก	 หรือมีที่ดอยที่ภูเขาและถ�้า	 แล้วหา 
อาหารกินไปทางหนึ่ง	ทั้ง	๔	อย่างที่ว่าสัตว์ร้ายนี้	 ไม่อัศจรรย์	 เพราะไม่ขึ้นบ้านขึ้น 
เรือนใคร	ผู้เจริญ	ผู้ปานกลาง	และผู้ต�า่	แล้วท�าทรัพย์สนิเงินทองของใครๆ	ให้สิน้เสือ่ม 
เสียประโยชน์

 แต่ความเป็นนักเลงหญงิ และนักดืม่ นักการพนัน คบคนช่ัวคนพาล น้ีร้ายกว่าน้ัน 
ร้อยเท่าพันเท่าเสียอีก ย่อมขึ้นบ้านเรือนคนเราได้ ครั้นแล้วให้วิญญาณกทรัพย์ และ
อวิญญาณกทรัพย์เสื่อมสิ้น แทบไม่มีอะไรเหลือ

	 ดงัทีเ่ขาเรียกว่า	ไล่ววัไล่ควายเข้าไปในปากขวดปากไห	ท�าให้หลวมเข้าไปได้	๑๐	ตวั	 
หรือ	๑๐๐	ตัว	ยังเอานาเอาสวนใส่ในปากขวดปากไหนั้นได้อีก	๒	ทุ่ง	หรือ	๓	ทุ่ง	
ซ�้าเอาเรือนเอาที่บ้านใส่เข้าไปอีกและสิ่งอื่นก็เป็นอันมาก	จึงกล่าวว่า	ช้าง	งู	เสือ	และ	
หมีร้าย	ไม่ใช่ความยาก	สิง่ทีจ่ะให้มนุษย์บคุคลล�าบาก	กค็อืสิง่	๔	อย่างดังกล่าวแล้ว

	 อย่างหน่ึง	เขาย่อมพดูเล่ากันอยู่มากหลายว่า	โจรปล้นทีโ่น้นเสยีทรัพย์ไปมากมาย	
ไฟไหม้ทีโ่น้นสิน้บ้านเรือนไปเป็นสบิเป็นร้อย	และสิง่อืน่เป็นอนัมาก	อนัน้ีย่อมเป็นได้	 
แต่ถงึอย่างน้ีกย็งัไม่ใช่สิง่ทีร้่ายนักก่อน	เพราะว่าถ้าโจรปล้น	กค็งเอาแต่ทรัพย์มเีงินทอง 
เป็นต้น	บนเรือนน้ันและไป	คงไม่เอาเรือน	เอาทีบ้่าน	เอายุ้งเอาฉางไปด้วย	และโจรปล้นน้ัน 
ยังจะมีเจ้าหน้าที่เจ้านายเป็นที่กลัวแลจับกุมได้บ้าง	 หรือมีประตูบ้านปิดด้วยหนาม	 
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มสีนัุขเห่า	มกีญุแจใส่แล้วเอาไปไม่ได้กย็งัจะม	ีทีไ่ฟไหม้กค็งจะไหม้ตามเสาเรือน	ยงัไหม้ 
ไปใต้ดินไม่ได้	และคงจะตามไปไหม้ที่ไร่ที่นาที่สวนอันเป็นแผ่นดินไม่ได้	หรือที่บ้าน
อันตนอยูก่ไ็หม้ไม่ได้เหมอืนกนั	และเชือ่ว่าไม่ส�าคญั	กเ็พราะเป็นโจรเป็นไฟภายนอก

	 แต่โจรขโมยหรือไฟทีเ่ป็นภายใน	คอืของ	๔	อย่างดังกล่าวแล้ว	เพราะความอยาก 
สนุก	อยากกนิ	อยากได้	อยากรวย	น้ีล�าบากมาก	จะล�าบากยิง่กว่าน้ันร้อยเท่าพนัเท่าทว	ี 
ทีเ่อาสตเิอาสมัปชญัญะความรู้ตวัยัง้ตวัไว้ไม่ได้	แล้วมักหลวมตวัเข้าไปเหน็ว่าเป็นสนุก 
ทีส่ดุ	ย่อมมักหมดไปสิน้ไป	ทัง้ทีน่าแลทีส่วน	สิง่ทีอ่ยูก่บัดนิ	มทีีบ้่านอนัได้อยูไ่ด้อาศยั	 
กห็มดไปตามกัน	จึงกล่าวว่า	นักเลงหญงิ	และนักดืม่	นักการพนัน	แลคบคนชัว่	ร้ายกว่า 
สิ่งทั้งหลายที่เป็นภายนอกดังกล่าวมาแล้วทั้ง	๔	ประการ

	 อันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้น้ี	 ถ้าผู้ใดเช่ือและปฏิบัติตามแล้ว 
เว้นเสยี	ถงึจะมีมากหรือมีแต่น้อยก็ได้ความสขุ	ไม่เดอืดร้อนใจเพราะเร่ืองน้ี	ถ้าว่าผู้ใด 
ผู้ไม่เชื่อแล้วประพฤติหนักในทางน้ี	 ก็ย่อมถึงความทุกข์โศกเพราะเสียดายทรัพย์ที่ 
เสียไป	 ถึงจะเป็นสมัยไหนก็เป็นอย่างนั้นแล	 จึงกล่าวในที่นี้ว่า	 ศาสนาพระสัมมา- 
สมัพทุธเจ้าทนัสมยัอย่างหน่ึงแท้	ความสนุกของคนกินเหล้าแลเล่นการพนัน	ดเูหมือน 
ความสนุกของผู้ตกอยูใ่นหลมุในบ่อทีอ่ยูใ่นทีแ่คบ	ไม่ใช่ความสนุกอนัจริงเลย	เพราะ 
สนุกกนิเหล้า	เล่นการพนัน	ย่อมระคนกบัด้วยความร้อนใจทัง้ทีไ่ม่รู้สกึ	หรือได้ความทกุข์ 
ล�าบาก	ความเศร้าใจเมื่อภายหลัง	ฯลฯ
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พึงยังกุศลให้เกิดให้มีขึ้น

	 ค�าที่เรียก	กุศล	ก็คือ	ที่เรียกว่ากุศลบ้าง	เรียกว่าบุญบ้าง	เรียกว่าความดีบ้าง	 
แต่พระอาจารย์บางท่านกล่าวว่า	บญุให้ถงึเพยีงช้ันสวรรค์	กศุลให้ถงึมรรคผลนิพพาน	
กศุลก็คือเจตสกิทีเ่ป็นธรรมชาตเิกดิขึน้กบัใจ	ช�าระใจให้ผ่องใส	ฟอกใจสะอาดให้ขาว
เอิบอิ่มใจ	ท�าใจให้บริสุทธิ์ชื่อว่ากุศลและเป็นของเต็มโลก	จะท�าอยู่ที่รกหรือที่เตียน 
ทีใ่กล้หรือทีไ่กล	ทีไ่ด้กศุลด้วยกนัไม่เลอืกที	่กศุลเป็นทางแห่งความดีค่อยเจริญก้าวหน้า 
ไปเป็นล�าดับ	ทีส่ดุน�ามาซึง่ความสขุจนถงึโลกตุรสขุในมรรคผลนิพพาน	อนัเป็นผลของ 
การบ�าเพ็ญกุศลนี้	และกุศลนี้ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง

	 ถ้าหากจะมบีางคนใช้ความเหน็อกิริยทฏิฐ	ิกศุลไม่มที�าได้	กไ็ม่เป็นอนัท�า	ถงึท�าได้ 
ก็เป็นอนัเปล่าไปเท่าน้ันเอง	ถงึจะกล่าวอย่างน้ี	กศุลกม็อียู	่ถ้าหากมีผู้ถอืว่ากศุลเป็นของ 
มีจริง	 กุศลน้ีมีแท้อย่างน้ีกุศลก็มีอยู่	 เพราะเป็นของมีจริงยืนตัวอยู่แล้ว	 เหมือนม ี
ผู้กล่าวว่า	น�้าเป็นของไม่มีจริง	หรือกล่าวว่ามีแต่กล่าวว่า	น�้านี้ถ้ามีก็ต้องเป็นของร้อน 
ยิง่กว่าไฟเช่นน้ี	น�า้กค็งมแีละเป็นของเยน็อยูน้ั่นเอง	การกล่าวของคนหรือไม่กล่าว	ไม่เป็น 
ปัญหา	กุศลเป็นความจริงยนืตวัได้ดังทีก่ล่าวมาว่า	ผู้ใดท�าด	ีผู้น้ันได้ด	ีน้ีเป็นของแน่

	 กุศลหรือบุญน้ีเป็นของควรท�าให้เกิดให้มีข้ึนให้มากเท่าจะมากได้	 ตัวอย่างดัง 
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	พระองค์ได้กระท�ามาแล้ว	และได้ผลดทีีส่ดุ	และทีเ่รียกว่า 
กุศลอนัจะพงึจะกระท�าน้ัน	ตวัอย่างคอื	ทาน	การให้บริจาค	๑	ศลี	รักษากายวาจาให้
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เรียบร้อย	๑	เนกขมัมะ	การออกจากกาม	๑	ปัญญา	ความรอบรู้	๑	วริิยะ	ความเพยีร	๑	 
ขันติ	 ความอดทน	 ๑	 สัจจะ	 ความจริง	 ๑	 อธิษฐาน	 ความตั้งใจยิ่ง	 ๑	 เมตตา  
ความรักใคร่ผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นเป็นสุข	๑	อุเบกขา	ความวางเฉย	๑	ทั้ง	๑๐	อย่างนี้	 
เป็นกศุลธรรมด้วยกันทกุอย่าง	แล้วแต่อย่างใดจะสบายของตนๆ	แต่ในทีน้ี่ใคร่จะกล่าว 
ทานข้อต้นโดยย่อ

	 ทานน้ี	ตามนัยทีม่าว่าสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเมือ่ยงัเป็นโพธสิตัว์	พระองค์ 
ให้ทานเป็นอเนกอนันตงั	จนถงึให้บตุรให้ภรรยาเป็นทานตามในเวสสนัดรชาดก	ทีส่ดุได้ 
ยกบารมีทั้งมวลขึ้นกล่าวว่า	 ยกทานบารมีข้ึนก่อนผจญกับพญามารพร้อมด้วยเสนา	 
พระองค์มีชัย	ฝ่ายข้างพญามารฝ่ายแพ้

	 ทานน้ีเมื่อจะกล่าวโดยประโยชน์แล้วว่าโดยย่อมีประโยชน์อยู่	 ๒	 อย่าง	 คือ	 
มปีระโยชน์ส่วนตนเป็นภายใน	๑	มปีระโยชน์แก่ผู้อืน่อนัเป็นภายนอกถงึเป็นประโยชน์ 
ส่วนรวม	๑

	 ที่ว่าเป็นประโยชน์ตนอันเป็นส่วนภายในนั้นก็คือ	การสละ การละ	เป็นเครื่อง 
ฟอกใจ	ท�าใจให้สะอาดบริสทุธิจ์ากความขีต้ระหน่ี	อนัเป็นกเิลส	ให้เบาบางไปหรือหมดไป	 
ขีต้ระหน่ีความหวงแหนเหนียวแน่นเป็นกเิลส	เคร่ืองหมองใจอย่างหน่ึง	ทีเ่น่ืองมาจาก	 
อวิชชา ตัณหา โลภะ	เมื่อสละได้	ใจก็สะอาดแจ่มใสและเพื่อความบริสุทธิ์	ทั้งเป็น 
นิสยัทีดี่ได้อย่างหน่ึง	ในเมือ่ถงึคราวทีต่นจะออกเพือ่ธรรมส่วนโลกตุระ	กเ็ป็นทางอนัจะ 
พึงได้ด้วยง่าย

	 อย่างพระสมัมาสมัพทุธเจ้าปรารถนาโมกขรรม	คอืเมือ่พระองค์ไม่เคยให้ไม่เคย 
บริจาคนักหนาแล้ว	ที่ไหนจะละปราสาทราชวัง	ช้าง	ม้า	โภคทรัพย์	อันเหลือที่จะมาก	 
เสวยสขุสมบตัน้ัินได้	แล้วเสด็จไปถอืบวชเพือ่โมกขธรรมและได้พระสมัมาสมัโพธญิาณ	 
ที่พระองค์สละทั้งทรัพย์อันมากมายก่ายกองทั้งบุตรแลภรรยาเช่นน้ันได้	 ก็เพราะ 
นิสยัเคยสละบริจาคกระท�ามาเป็นอเนกอนันต์น้ันเอง	และประกอบด้วยบารมอีืน่ม	ีศลี	 
เนกขัมมะ	ปัญญา	เป็นต้น	จึงออกได้เช่นนั้น
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	 ที่ว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจนถึงเป็นประโยชน์ส่วนรวมน้ัน	 อย่างที่สร้างถนน
หนทาง	 สร้างสะพานแลท�านบ	 ขุดบ่อขุดสระน�้า	 และท�าศาลาที่พักในที่เปลี่ยวหรือ 
ทีไ่ม่เปลีย่ว	สร้างโรงเรียน	ศาลาการเปรียญ	โบสถ์	หรือวหิาร	เป็นต้น	หรือให้ทานแก่
สมณะแลทคุตะผู้ยากจนอนาถา	หรอืคนเฒ่าคนแก่ผู้ไม่มีทีพ่ึง่	ช่ือว่าทานเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้อืน่	เมือ่กล่าวเร่ืองอกุศลหรือบาปว่าเป็นของควรละ	กล่าวว่า	กศุล	หรือเรียกว่า	บญุ	 
เป็นของจะพึงท�าให้เกิดให้มีขึ้นในตนมาบ้างแล้วอย่างนี้
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คนปัญญาน้อย เชื่อนรกสวรรค์ ไม่ท�าบาป

คนปัญญามาก ไม่เชื่อนรกสวรรค์ ท�าบาป

	 ต่อไปน้ีใคร่จะเขยีนข้อเพือ่พจิารณาหรอืเพือ่เป็นเร่ืองคดิสกัน้อยหน่ึง	ถ้าสมมตุว่ิา	 
นรกไม่มี	สวรรค์ไม่มี	แต่ครั้นแล้วมีคน	๒	คน	คนหนึ่งมีปัญญาน้อย	มีแต่จะเชื่อว่า	 
นรกมี	สวรรค์ม	ีแล้วกลวัแต่จะไปตกนรก	กไ็ม่ท�าบาป	ไม่ท�าความช่ัวด้วยกาย	วาจา	ใจ	 
แล้วก็เพียรท�ากุศลให้เกิดให้มีในตนให้ทานและรักษาศีล	 ท�าใจให้มีเมตตากรุณา	 
อ่อนโยนและเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่	มีหริิโอตตปัปะ	ละอายและกลวัแต่บาปอกศุล	แล้วไม่ท�าบาป	 
เพราะกลัวจะไปตกนรกทั้งที่ไม่เห็นกับตาก็ตาม

	 แต่อีกคนหน่ึงมีปัญญามากหนักข้างเหตุผล	 คือเม่ือไม่เห็นกับตาแล้วไม่เช่ือ	
เพราะอย่างน้ีแล้วกไ็ม่เชือ่นรกสวรรค์เลย	คราวน้ีกไ็ม่ต้องการจะเว้นบาป	มแีต่กระท�า
บาปด้วยกาย	วาจา	ใจ	ฆ่าสตัว์	ลกัทรัพย์	ประพฤตผิิดลกูเมยีคนอืน่	มสุาหรือกล่าวตู ่
และกล่าวหยาบ	ด่ืมสรุา	และไม่มีหริิโอตตปัปะ	ไม่ละอาย	ไม่กลวัความช่ัว	ทัง้ทกุอย่าง	 
เช่นนี้	คน	๒	คนนี้	ใครจะเลวข้างไหน	คน	๒	คนนี้	ใครจะดีกว่ากัน

	 ข้าพเจ้าผู้เขยีนน้ี	เข้าใจว่าผู้จะเอาข้างคนทีม่ปัีญญาน้อยแล้ว	เว้นบาป	เว้นความ
ประพฤติชั่วทางกาย	วาจา	ใจ	มากกว่า	และถ้าสวรรค์นรกมีจริงเล่า	ผู้มีปัญญาน้อย
เชื่อว่านรกสวรรค์มี	 เว้นบาป	 ความชั่วเพราะกลัวไปตกนรกทั้งที่ไม่เห็นกับตา	 ท�าดี 
ท�ากุศลเพื่อจะได้ไปสวรรค์	 แต่ผู้มีปัญญามากไม่เชื่อนรกสวรรค์	 ด้วยถือว่าไม่เห็น
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กับตาแล้วไม่ต้องการละเว้นบาป	ความชั่ว	มีแต่กระท�าชั่วด้วย	กาย	วาจา	ใจ	เช่นนี้	
คน	๒	คนนี้อยากจะถามอีกว่าใครจะชอบข้างไหน

	 ผู้เขียนก็เข้าใจคิดว่า	ผู้จะเห็นด้วยผู้มีปัญญาน้อยแล้วไม่ท�าบาปที่เป็นความชั่ว	 
เพราะกลวัตกนรกน้ัน	และมากกว่าอกี	ตกลงว่านรกสวรรค์จะไม่มจีริงกต็าม	หรือนรก 
สวรรค์จะมีจริงก็ตาม	 คนผู้มีปัญญาน้อยแล้วรีบละความช่ัวกลับท�าความดี	 มันก็ด ี
เท่าน้ัน	 จะมีบาปมีกรรมมีโทษแต่ที่ไหน	 แต่ผู้หนักทางเหตุผลมีปัญญามากถือว่า 
ไม่เห็นนรกสวรรค์กับตาแล้วไม่เชื่อนรกสวรรค์	 ทั้งที่นรกสวรรค์ไม่มีจริง	 หรือนรก
สวรรค์มีจริง	แต่เมื่อไม่ละความชั่ว	คือท�าแต่ความชั่วก็ต้องชั่วอยู่แล้ว	และไม่ได้ท�าดี 
ก็ไม่ได้ดีเท่านั้น

	 ถ้ามคีนผู้หน่ึงเดนิทางไกลไปถงึชายดงแห่งหน่ึง	เหน็หนังสอืทีป้่ายทีเ่ขาจารึกบอก 
ไว้ว่า	ทีน้ี่อย่านอนเพราะมเีสอืร้ายตวัใหญ่มาก	คนผู้น้ันจะนอนหรือไม่นอน	หรือจะว่า 
ไม่เหน็ตวัเสอืกับตาเม่ือใดก็จะนอน	ก็แล้วแต่ความเหน็	แต่เมือ่นอนเล่า	จะว่ามีปัญญา 
หรือไม่มีปัญญา	ถ้าไม่นอนเล่า	จะว่าฉลาดหรือไม่ฉลาด

	 อน่ึง	 สมมุติว่าบุรุษผู้น้ันเดินทางต่อไปอีกไปไม่สู้ไกลเท่าไรนัก	 ก็ถึงสถานที ่
แห่งหน่ึง	เป็นสถานทีท่ีด่มีาก	เป็นทีใ่กล้ภเูขา	มจีารึกหนังสอืตดิไว้กบัหนิแต่โบราณว่า	
จากก้อนหนิก้อนน้ีไปทศิเหนือ	๕	วา	เป็นบ่อแก้ว	เตม็ไปด้วยแก้วพเิศษทีดี่มีค่ามากยิง่นัก	 
ถ้าขดุลงไปให้ลกึได้	๓	ศอกเท่าน้ัน	ก็จะพบแก้วมากมาย	เอาเท่าไรกไ็ด้	และป้ายบอกว่า	 
จากก้อนหนิใหญ่น้ีไปทางทศิใต้	๕	วา	เป็นบ่อเพชรพลอย	เมือ่ขดุลงไปลกึได้	๒	ศอก	 
ก็จะเตม็ไปด้วยเพชรพลอยอย่างดทีีส่ดุ	ขดุเถดิ	หาภัยมิได้	บรุุษผู้น้ันเมือ่ไม่เหน็แก้วแล
เพชรพลอยกบัตาแล้วกเ็ลยไม่เชือ่ว่าจะเป็นได้	กเ็ป็นอนัว่าไม่ขดุกนั	เม่ือไม่ขดุเช่นน้ัน 
จะว่าฉลาดหรือว่าโง่

	 ถ้าขดุเล่า	สูส้ละแรงทัง้ทีไ่ม่เหน็กบัตาก่อนแล้ว	จะว่ามปัีญญาหรือโง่	หรือไม่เหน็
กับตาก็เชื่ออยู่	และที่นั้นก็มีแก้วแลเพชรพลอยจริง	แต่ไม่ขุดเล่า	จะว่าโง่หรือปัญญา	
ทีจ่ริงเม่ือความจริงมนัมอียูแ่ล้ว	ถงึไม่เหน็กบัตามนักม็อียูน้ั่นเอง	เหมอืนไฟทีมั่นมอียู่
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ในไม้	ในหนิ	ถงึไม่เหน็มันลกุเป็นเปลวขึน้ให้เหน็	มนักม็อียู	่แต่เม่ือไม่ได้เหตอุนัหน่ึง 
กไ็ม่แสดงตวั	ต่อเม่ือคนเอาไม้ทีแ่ห้งมีไม้ไผ่เป็นต้นสกีนัเข้ากเ็กดิไฟปรากฏ	หรือเอาหนิ 
เอาเหล็กประหารกันก็มีแสงจ้าออกมาให้เห็นให้รู้ได้ว่าไฟมี	หรืออีกอย่างหนึ่ง	เมื่อไป 
ในดงหรือใกล้ดงแห่งหน่ึง	 ถ้าไปเห็นขี้ช้างหรือรอยเสือเข้าแล้ว	 ถึงไม่เห็นตัวมัน 
ก็เป็นของน่าคิดว่าตัวมันมีอยู่ในดงนี้	ควรระวังมันอยู่แล้ว	หรือไม่เห็นขี้ไม่เห็นรอย	 
แต่ได้ยนิเสยีงมนัร้องชดัเจน	ถ้าอย่างน้ีกน่็าคดิว่าตวัช้างตวัเสอืจริงมนัคงจะมแีน่	เพราะ 
ได้ยินเสียงให้เป็นที่เข้าใจ	 เท่าที่เขียนมาน้ีก็คือข้อเขียนให้เป็นเร่ืองเตือนให้คิดและ
เพื่อพิจารณาฯ
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ตนเป็นที่พึ่งของตน

	 ก่อนแต่จะกล่าวถึงพระไตรสรณคมน์	อันเป็นที่ระลึกที่พึ่ง	ที่จะกล่าวข้างหน้านี้	 
ปรารถนาจะกล่าวค�าทีว่่า	ตนเป็นทีพ่ึง่ของตนก่อน	เพือ่จะได้เข้าใจเอาความทัง้สองอย่าง	 
และเพื่อจะได้ถือเอาประโยชน์แต่การมีตนเป็นที่พึ่ง	 และมีพระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 
พระสงฆ์	เป็นทีพ่ึง่ต่อไป	ในเม่ือตนนึกถึงตนขึน้ได้ว่า	ในอนัจะหาความดีใส่ตนของเรา	 
ตนจะได้	มคีวามสขุความเจริญใส่ตนของเรา	กเ็พราะมตีนเป็นหลกัเป็นทีพ่ึง่แก่ตนก่อน

	 การตั้งใจและพิจารณาเห็นได้ดังที่กล่าวมานี้	 เป็นการชอบแก่ความจริงโดยแท้	
ได้ในบาลีที่รับเข้ามาว่า	อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ฯลฯ นาถ� ลภติ ทุลฺลภ�	แปลว่า	 
ตนน้ันแหละเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้ เมื่อบุคคลมีตนอันฝึก 
ดแีล้ว ย่อมได้ทีพ่ึง่อนัเขาได้ด้วยยาก	ความว่า	สิง่ทีเ่ราจะพึง่ตวัเรากค็อื	กาย	วาจา	ใจ	 
กายเราจะพงึเว้นกระท�าความชัว่	แล้วกระท�าความดมีาใส่ตวัเราเอง	วาจาจะพงึเว้นวาจา 
ทีผิ่ดเสยี	แล้วกล่าววาจาทีช่อบมาใส่ตวัเรา	ใจจะพงึคดิเว้นทางทีผิ่ดเสยี	แล้วคิดหาทาง 
ชอบคิดหาความดีมาใส่ตัวเราเอง	 หรือถ้าว่าทางกิจบ้านการเรือนก็อย่างเดียวกันน้ี	 
อตตฺโน นาโถ	พึง่ตนเป็นหลกัก่อนเป็นด	ีฯลฯ	หรือเรียกว่าเราจะต้องพึง่	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	 
กาย	ใจ	ของเรานี้เป็นส�าคัญ

	 เหมือนอย่างว่าถึงพระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นที่พึ่ง	ถ้าใจเราไม่เอา	
เราไม่ถึง	จะให้ผู้อื่นถึงให้จะได้อย่างไร	ศีล	๕	ถ้าเราไม่รักษาเองด้วยตัวเรา	ใครจะ 
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รักษาให้เราได้เล่า	หรือเหมือนหวิข้าว	ถ้าเราไม่กนิเอง	จะพึง่ผู้อืน่ให้คนอืน่กนิให้	จะได้ 
แต่ทีไ่หน	ทีพ่ระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	จะเป็นทีพ่ึง่เราได้	เราจะเอาท่านเป็นทีพ่ึง่	 
เราต้องตัง้ใจเอาความดเีป็นทีพ่ึง่แก่ตนก่อน	ถ้าไม่อย่างน้ัน	ท่านเป็นทีพ่ึง่ให้ไม่ได้เลย	 
ในที่นี้จะน�านิทานเรื่องหนึ่งน�ามาเป็นตัวอย่าง

	 ดงัได้ยนิมาและถอืเอาความว่า	เร่ืองยายส้อน	ทีแ่กมแีต่ช้อนปลาเป็นปกต	ิคอืว่า	 
มียายคนหน่ึงชือ่ยายส้อน	แกมีแต่จะเอาช้อนปลาของแกเป็นนิตย์เป็นอาจิณ	แกไม่ได้ 
ท�าไว้ในใจทางพระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	เลย	ไม่มีศรัทธาในทางอันจะเข้าวัด 
ฟังธรรม	จ�าศีลภาวนา	อันเป็นทางที่จะได้ที่พึ่ง

	 ในวาระสมัยหนึ่ง	พระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า	ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระเจ้าข้า ส่วนคนอืน่ทีอ่ยูท่างไกลหรือใกล้ (ถงึทางไกลแสนโยชน์) พระองค์กไ็ปโปรด  
แต่ยายส้อนอยู่ใกล้นี้ เป็นเหตุใดพระองค์ไม่ทรงพระกรุณาโปรดพระเจ้าข้า

	 พระผู้มีพระภาคพทุธเจ้าตรัสตอบพระอานนท์ว่า ดกู่อนอานนท์ อนัคนไม่เอาแล้ว 
ถึงโปรดก็ไม่ได้ประโยชน์อันใด ดูก่อนอานนท์ เราตถาคตจะท�าให้อานนท์ดู

 คร้ันแล้วพระองค์กเ็ปล่งรัศมีไปสกดัหน้ายายส้อนเมือ่เวลาช้อนปลาอยู	่เนรมติ
ให้เป็นพระพทุธเจ้าองค์หน่ึงประทบัอยูเ่ฉพาะหน้ายายส้อนเหน็	เมือ่ยายส้อนแกก�าลงั
ช้อนปลาแลไปเหน็พระพทุธเจ้าเนรมติ	แกกเ็บือ่นัก	แล้วแกกห็นัหน้าไปอกีทศิหน่ึงแล้ว 
ช้อนปลาต่อไป	 พระพุทธเจ้าก็เปล่งรัศมีไปสกัดหน้า	 เนรมิตให้เป็นพระพุทธเจ้าอีก 
องค์หนึ่งทางทิศนั้น	ยายส้อนแลเห็นเข้าก็ไม่ถูกใจ	คิดเกลียดชังแล้วก็หันหน้าไปอีก
ทศิหน่ึง	ช้อนปลาต่อไปอกี	พระพทุธเจ้าก็เปล่งรัศมไีปอกี	เนรมติเป็นพระพทุธเจ้าอกี 
องค์หน่ึงสกัดหน้ายายส้อน	 เม่ือยายส้อนแลไปเห็นก็ร�าคาญไม่ยินดี	 แล้วจึงกลับ 
หนัหน้าช้อนปลาไปอกี	อนัเป็นทศิที	่๔	พระพทุธเจ้ากเ็ปล่งรัศมไีปเนรมติเป็นพระพทุธเจ้า 
อีกองค์หนึ่งประทับนั่งเฉพาะหน้า	ยายส้อนแลเห็นเข้าก็ร้อนใจไม่สบาย	เลยเงยหน้า 
แหงนขึ้นฟ้าแลตาไปบนฟ้าเพื่อจะไม่ได้เห็น	 พระพุทธเจ้าก็เปล่งรัศมีเนรมิตเป็น 
พระพทุธเจ้าอกีองค์หน่ึงบนฟ้า	ยายส้อนแลเหน็เข้ากก็ลบัหน้าก้มหน้าแลลงดิน	คราวน้ี
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พระพทุธเจ้ากเ็ลยไม่เปล่งรัศมสีกดัทศิใต้	เพราะพระพทุธเจ้าไม่ยอมอยูใ่ต้คน	จะอยู่
ใต้คนไม่ได้	แล้วแผ่นดินก็สูบยายส้อน

	 ค�าว่า	แผ่นดนิสบูยายส้อน	น้ี	จะสบูหายไปใต้ดนิจริงๆ	กต็าม	หรือไม่สบูหายไป 
เช่นนั้นก็ตาม	ที่พระพุทธเจ้าโปรดอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่รับเอาความดีเลยแม้แต่น้อย	 
ไม่ได้ประโยชน์อนัใดแม้อย่างหน่ึง	ยายส้อนน้ันกไ็ม่ใช่คนเป็นคอืคนตายน้ันเอง	กช่ื็อว่า 
ลงไปใต้ดินโดยแท้ทีม่ลีมหายใจเข้าออกอยู	่กช็ือ่ว่าเหมอืนคนตายทีฝั่งในหลมุใต้ดิน
ก็เหมือนกันฉะนั้น	ถ้าแผ่นดินสูบยายส้อนหายไปจริงๆ	ก็แล้วไป	ถ้าไม่สูบให้หายไป
ก็ชื่อว่าแผ่นดินสูบแท้	 เหมือนแผ่นดินสูบนั้นเอง	 เพราะเหมือนแผ่นดินสูบไปใต้ดิน
ก็เหมือนกัน

	 น้ีแล	อนัคนไม่เอาแล้ว	คนไม่เป็นทีพ่ึง่แก่ตนแล้วน้ี	พระพทุธเจ้ากเ็ป็นทีพ่ึง่ให้ไม่ได้	 
อย่างยายส้อนน้ีเป็นตวัอย่าง	ถ้าตนเป็นทีพ่ึง่แก่ตนเอง	คอืเป็นผู้เอา	เป็นผู้รีบหาความดี 
ใส่ตนแล้ว	พระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งได้	 เหมือนอย่างพระราชามหากบิลกับนางอโนชา 
ผู้เป็นมเหส	ีได้ข่าวว่าจากพ่อค้าทีม่าแต่เมืองอืน่	(เมอืงสาวตัถ)ี	บอกข่าวว่า	พทุโฺธ	คอื	 
พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก	ค�าว่า	พุทฺโธ	นี้	ยากจะได้ยินได้ฟังยิ่งนัก	แล้วก็ได้ 
พระราชทานให้รางวลัแก่พ่อค้าหลายแสน	จึงเสดจ็ทรงม้าออกไปผนวช	ส่วนนางอโนชา
เสดจ็ออกทหีลงั	ทีส่ดุก็ได้ส�าเร็จพระอรหนัต์ด้วยกนัทัง้สอง	น้ีเป็นตวัอย่างผู้เป็นทีพ่ึง่
ตนแล้ว	พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้

	 ต่อไปน้ีจะกล่าวพระไตรสรณคมน์ต่อไป	ค�าว่า	ไตรสรณคมน์	กค็อื	พระพทุธเจ้า	
พระธรรม	พระสงฆ์	น้ันเอง	ทีไ่ด้แก่ค�าว่า	พระรัตนตรัย	ด้วย	รัตนะ แปลว่า แก้ว ตรัย  
แปลว่า ๓	ถือเอาความว่า	พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นแก้ว	๓	ประการ	 
อันเป็นที่ปีติยินดีเอิบอิ่มใจแก่ผู้ได้ผู้ถึงและเห็นแจ้งด้วยปัญญา	ยิ่งกว่าแก้วภายนอก	
แต่จะพจิารณาตรึกตรองให้เข้าใจเพยีงใดแลเหน็แจ้งด้วยปัญญา	แล้วถอืเอาเป็นทีพ่ึง่ 
ได้จริงแท้เท่าใดนั้น	ก็แล้วแต่ผู้จะปฏิบัติได้
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ไก่เขี่ยแก้ว

	 ดงัจะเขยีนเร่ืองทีเ่ปรียบไว้ทีน้ี่	พอเป็นนิยายเร่ืองเทยีบ	คอืมีไก่ตวัหน่ึง	ไก่ตวัน้ัน 
ครัน้เมื่อถึงเวลาเช้าแล้วก็ออกไปเขี่ยหากินเหยื่อทุกๆ	วัน	เปน็ปกติไมไ่ด้ขาด	ครัน้มา 
วันหนึ่ง	ได้ไปเขี่ยที่กองขยะมูลฝอยอันมีฝุ่นที่ต้องประสงค์จะหาอาหารจิกกิน	จึงเขี่ย 
ฝุ่นออก	แล้วเหน็แก้วดวงหน่ึงทีเ่ขีย่เตม็ด้วยแสงสว่างอนัมีค่าแพงยิง่	จะหาแก้วใดเสมอ 
ได้ยาก	หรือเรียกว่าเป็นแก้วมค่ีา	แต่ไก่เมือ่เหน็แก้วแล้วกไ็ม่กระท�าไว้ในใจ	ไม่พจิารณา 
เอาเหตเุอาผลอรรถรสแห่งแก้วน้ันได้	ตัง้ใจมองตาไปข้างหน้า	ปรารถนาแต่มดแต่ปลวก	 
และจะเอาแต่ข้าวเปลอืกข้าวสารกินเป็นอาหารเท่าน้ันเอง	คร้ันแล้วกเ็ลยข้ามแก้วไปเสยี 
ไปหน้าต่อไป	เมือ่ถงึเวลากก็ลบัมารังด้วยตนเปล่า	ไม่ได้แก้วอนัเป็นของดตีดิตวัมาด้วย	 
และจะได้ติดตัวต่อไป

	 ซึง่น่าคดิน่าเสยีดายเป็นอย่างยิง่	น่าเสยีดายจรงิๆ	ว่า	ถ้าไก่ได้สนใจและได้ท�าไว้ 
ในใจ	เป็นผู้ควรรู้คุณค่าของแก้วแล้ว	สามารถเอาแก้วมาได้จะมคีวามสขุสกัเท่าไร	แต่น่ี 
เพราะไม่ใช่อาหารทีต่นจะจิกกนิ	กท็�าให้แก้วไม่มีประโยชน์แก่ตนไปเสยี	แล้วมุ่งแต่จะ 
เห็นข้าวเปลือกข้าวสารและมดปลวกอันมีค่าน้อยที่ตนจะจิกกินเท่านั้น	นี้อะไร	ก็คือ 
ความไม่รู้น้ีเองทีใ่ห้เสยีประโยชน์อนัดี	เสยีแก้วประเสริฐและเสยีไปทกุอย่างไม่ใช่น้อย	 
ทีแ่ก้วเกดิมีแล้วและมาถึงตนแต่เอาไม่ได้	พดูอย่างหน่ึงว่า	ไม่รูจั้กเอาแก้ว	ไม่รูจั้กคุณค่า 
ของแก้ว	เอาแก้วไม่ได้ฯ
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การรับพระไตรสรณาคมน์ และศีล ๕

	 ต่อไปน้ีใคร่จะกล่าวการรับพระไตรสรณคมน์	และรับศลี	๕	ทีเ่ป็นธรรมเนียมที ่
ของพวกเราต่อไป	เมือ่มกีารได้ประชมุกันเป็นคราวหน่ึงๆ	อย่างประชมุกนัทีว่ดั	นิยมกนั 
เมื่อวันเข้าพรรษา	 วันปวารณา	หรือวัน	๘	ค�่า	 ๑๕	ค�่า	 ในพรรษา	และวันมีงาน 
การบ�าเพ็ญกุศลในบ้าน	 หรือในวัดที่ใดที่หน่ึง	 ไม่ว่าที่มีธรรมเนียมขอนับถือเอา 
พระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นสรณะทีพ่ึง่	ทีเ่รียกว่ารับศีล	คอื	รับศีล	๕	หรือ	 
ศลี	๘	พร้อมด้วยไตรสรณคมน์	เมือ่เสร็จแล้วกต็กับาตร	คอืใส่บาตรถวายทาน	และม ี
รับพรเป็นที่สุด

	 อนัการท�าได้อย่างน้ีเป็นการดี	เป็นธรรมเนียมทีด่ขีองพวกเราอยูแ่ล้ว	แต่ถ้าไม่ท�า 
เพยีงเป็นประเพณเีท่าน้ัน	จะเป็นการดมีาก	คอืว่าพงึพจิารณาให้เข้าใจ	ให้รู้ความมุง่หมาย 
ของการปฏิบัติ	 แล้วให้ถือเอาอรรถรสและความประสงค์ของพระศาสนาที่ตนปฏิบัติ	 
ด้วยปัญญาพิจารณาตรึกตรองให้รู้ให้แจ้งน้ัน	 และอีกทีหน่ึงจึงจะดีได้	 จึงจะได้รส 
พระธรรมและเห็นคุณศาสนาดีขึ้น	ไม่พึงให้ใกล้กับค�าว่า	บุรุษผู้เสียตาคือตาบอดได้ 
แว่นกระจก	เลยไม่สนุก	หรือเหมือนหัวล้านได้หวี	ก็เลยไม่สนุกเหมือนกันเช่นนั้น

	 ถ้ารับแล้วไม่เอาไปปฏิบัตินับถือตามพระไตรสรณคมน์	 และไม่เอาศีลไปรักษา 
ตามศีล	๕	ทีรั่บทีส่มาทานแล้ว	กเ็ลยกลายเป็นไตรสรณคมน์ประเพณ	ีไม่ใช่ไตรสรณคมน์ 
นับถือปฏิบตัแิท้	ศลี	๕	กไ็กลกบัศีลประเพณ	ีไม่ใช่ศลีรักษาเอากศุลเพือ่มรรคผลนิพพาน	 
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หรืออาจเป็นไตรสรณคมน์	และศลี	๕	ประเพณ	ีเลยกอ็าจเป็นได้	อย่างน้ีดูเหมือนเป็น 
ก�าพร้าก�าพลอยจริงๆ	 ที่จริงพระรัตนตรัยที่เรารับเราถือนั้น	 เป็นแว่นอยู่แล้ว	 จะว่า 
แว่นของสว่างก็ได้	เป็นเคร่ืองสว่างของใจ	เป็นตาของใจ	และเป็นเคร่ืองตืน่ของใจอย่าง 
ประเสริฐ

 “โย จ พทุธฺ�ฺจ ธมฺม�ฺจ สงฺฆ�จฺ สรณ� คโต จตตฺาริ อริยสจฺจานิ สมมฺปปฺ�ฺ�าย  
ปสฺสติ ฯลฯ เอต� สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ” ฯ

 แปลความว่า	กผู้็ใดมาถงึพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นสรณะ	(ทีพ่ึง่)	และ 
มาเหน็อริยสจัจ์	๔	ด้วยปัญญาอนัชอบ	คอื	เหน็ทกุข์	(ทีไ่ด้แก่	ชาต	ิชรา	มรณะ	เป็นทกุข์)	 
เห็นเหตุให้ทุกข์เกิด	(คือ	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา)	เห็นนิโรธความดับทุกข์	 
(ได้แก่	ความดบัตณัหาได้สิน้เชงิ)	เหน็มรรคทางให้ถงึความดับทกุข์	(ได้แก่	ปัญญาเหน็ว่า	 
น้ีทกุข์	น้ีเหตใุห้ทกุข์เกดิ	น้ีนิโรธความดับทกุข์	น้ีมรรคทางให้ถงึความดบัทกุข์)	น้ีแล 
เป็นสรณะอนัเกษม	น้ีเป็นสรณะอนัอดุม	ผู้ใดมาถึงอนัน้ีเป็นสรณะแล้ว	ย่อมพ้นจากทกุข์ 
ทั้งปวงได้

	 วิธีธรรมเนียมที่พวกเราทั้งหลายได้ท�าได้ปฏิบัติกันอยู่ที่เป็นวิธีอันดีน�ามาซึ่ง 
ประโยชน์แก่พวกเราทัง้หลายแต่โบราณกาล	คอื	รับศลีพร้อมกบัรับพระไตรสรณคมน์ 
เป็นใจความว่า

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ๓	หน	ความว่า	ความนอบน้อม
แห่งข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาค	ผู้หักเสียซึ่งกงกรรมคือกิเลส	ผู้ตรัสรู้ชอบด้วย
พระองค์เอง	ที่ว่า	นโม	๓	หนนี้	เป็นความนอบน้อมพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ
	 ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ	(ที่พึ่ง)

 ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ
	 ข้าพเจ้าถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะ	(ที่พึ่ง)
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 สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ
	 ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ	(ที่พึ่ง)

 ทุติยมฺปิ หนที่ ๒

 ตติยมฺปิ หนที่ ๓

	 อนัน้ีเป็นอนัรับพระไตรสรณคมน์แล้ว	ทัง้	๓	ตอนน้ีเรียกว่า	ไตรสรณคมน์	ต่อไปน้ี 
ก็รับศีล	๕	ต่อไป	ศีล	๕	ตั้งแต่ปาณาฯ	ไปคือ

 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ€านา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ

	 ความเว้นตามน้ีกรู้็กนัอยูแ่ล้วว่า	ปาณาฯ	เว้นฆ่าสตัว์	อทนินา	เว้นลกัทรัพย์	กาเมสุ	 
เว้นประพฤติผิดในกาม	มุสา	เว้นพูดเท็จ	สุรา	เว้นกินเหล้าและเมรัย	ในตอนท้าย 
กบ็อกอานิสงส์ของการรักษาศีล	๕	ด้วยว่า อมิานิ ป�จฺ สกิขฺาปทานิ สเีลน สคุต ึยนฺติ  
สเีลน โภคสมปฺทา สเีลน นิพพฺตุ ึยนฺต ิตสมฺา สลี� วโิสธเย	ความว่า	สกิขาบททัง้	๕	น้ี	 
บคุคลทัง้หลายย่อมไปสูส่คุตไิด้ด้วยศลี	บคุคลทัง้หลายเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยโภคสมบตัิ
ได้ด้วยศีล	บคุคลทัง้หลายย่อมไปสูพ่ระนิพพานได้ด้วยศีล	เพราะเหตน้ัุน	บคุคลพงึยงัศีล 
ให้หมดจด	(บริสุทธิ์)

	 ไตรสรณคมน์	 คือพระรัตนตรัยนี้	 ถ้าเมื่อกุลบุตรปฏิบัติให้ได้ความชัดใจแล้ว	 
ย่อมมีคุณประโยชน์เหลือที่จะกล่าวให้ทั่วถึง	 เป็นหลักของใจที่จะหวังความเจริญ
ก้าวหน้าไปสู่ความสุขในโลกได้ดียิ่ง	ส่วนศีล	๕	ก็เป็นข้อวัตรปฏิบัติเครื่องรักษาตัว 
ผู้มีศีล	ผู้รักษาศลี	๕	น้ีได้ดยีิง่	เพือ่จะไม่ให้ตวัตกไปในทางเลวทางผิด	และมอีานิสงส์
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น	ทั้งมีอานิสงส์อย่างอื่นอีกมากมาย	ฯ
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ศีล ๘

	 ยังส่วนศีล	๘	ก็จะต้องกล่าวไว้ในที่นี้ด้วย	ศีล	๘	คือ

 ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ 
 อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 สุราเมรยมชฺช ปมาทฏฺ€านา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ 
 วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺ€านา เวรมณี 
สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
 อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ

	 ความเว้นดงัจะกล่าวถือเอาความย่อดังน้ี	ปาณาฯ	เว้นฆ่าสตัว์	อทนฺินา	เว้นลกัทรัพย์	 
อพรฺหมฺ	เว้นประพฤตกิจิผิดพรหมจรรย์	คอืว่าชายหญงิจะประพฤตเิมถนุธรรมดาไม่ได้	 
แม้ผัวตนเองเมยีตนเองไม่ได้ทัง้หมด	มสุา	เว้นพดูปด	สรุา	เว้นดืม่เหล้า	วกิาลโภชนา	 
เว้นกนิอาหารเวลาวกิาล	นจฺจคตี	เว้นดฟู้อนหรือเคร่ืองดีดสตีเีป่า	และทดัทรงดอกไม้ 
และเคร่ืองกลิน่อนัเป็นของหอมและเคร่ืองลบูไล้	อจฺุจา	เว้นทีน่อนสงู	ทีน่อนใหญ่	คอื 
ที่นอนสูงกว่า	แปดนิ้วพระสุคต	ที่นอนสูงใหญ่ภายในใส่นุ่นและส�าลี	และศีล	๘	นี้	 
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เมือ่รักษาได้ดีแล้ว	กนั็บว่าเป็น	เนกขมัมะคณุประการหน่ึง	ผู้เป็นเพศหญงิทีบ่วชไม่ได้	 
ถ้ารักษาศลี	๘	บริสทุธิ	์กช็ือ่ว่าเหมอืนได้บวชกเ็หมอืนกนัคอืบวชใจ	ทีว่่าเป็นเนกขัมมะคณุ 
ก็เพราะสงบระงับกิเลส	คือกามคุณ	๕	ที่ได้แก่	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	เครื่องสัมผัส	คือ	 
ออกจากกาม	เรียกว่า	เนกขัมมะคุณ	ในที่นี้

	 อนึ่ง	รักษาศีล	๘	ถ้าอธิษฐานหรือสมาทานรักษาอุโบสถศีล	ก็รักษาสิ้นวันหนึ่ง 
คนืหน่ึงตามทีส่มาทาน	เมือ่รักษาได้วนัหน่ึงคนืหน่ึงบริบรูณ์	พอได้แสงสว่างอรุณข้ึนมา 
ก็เป็นส่วนของเราเตม็ร้อยแล้ว	เหลอืจากน้ันเวลาอืน่จะไปผิดพลาด	กไ็ม่มาเป็นอนัตราย 
เศร้าหมองอุโบสถนี้

	 อนึ่ง	บุคคลบางคนหรือย่อมจะมีมาก	มักไม่ยินดีในศีล	แล้วพูดว่า	ถ้าไปรักษา
ศีลแล้ว	ถ้าเรารักษาไม่ได้	มันบาป	ถ้าอย่างนั้นผู้ไม่รักษาศีลนั้นท�าบาป	มันไม่บาป 
อย่างน้ันหรือ	จงพจิารณาดเูถดิค�าว่า	รักษาไม่ได้น้ัน	กค็อืไปท�าผิด	ไปท�าสิง่ทีเ่ป็นบาปเข้า	 
มฆ่ีาสตัว์	เป็นต้น	อนัไปท�าบาปแล้วน้ี	ถงึเป็นผู้เคยรักษาศลีอยู	่หรือไม่ได้รักษาศลีอยู	่ 
หรือไม่ได้รักษาศีล	มันก็บาปอยู่นั้นเอง

	 ศลี	๘	หรืออโุบสถน้ี	กเ็ป็นข้อวตัรปฏิบตัขิองอบุาสก	อบุาสกิา	ผู้มีศรัทธาอย่างหน่ึง	 
ทีม่มีาแล้วในศาสนาค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	เป็นเคร่ืองยงักเิลสให้เบาบาง	 
และรกัษาตัวไดด้	ีไม่ให้ตัวตกไปในทางเลวทางผดิได้	และมอีานสิงสอ์ย่างอืน่อีกเปน็
อันมาก
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ควรรับพระไตรสรณาคมน์

และศีล ๕ เพื่อไปปฏิบัติรักษา

	 เฉพาะอย่างย่ิงในทีน้ี่	ว่าโดยส่วนรวมแล้วถ้าไม่ได้มาก	ไม่รู้สงูขึน้ไปยิง่กว่าน้ีแล้ว	 
กคื็อ	พระรัตนตรัย	และศลี	๕	ถ้ามพุีทธคณุ	ธรรมคณุ	สงัฆคณุ	และศลี	๕	ประจ�าอยู่ 
ในตวัสวมตวัได้แล้ว	กพ็อจะเรียกได้ว่าได้รับแจกแจงส่วนแบ่งจากพระพทุธศาสนาของ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	แต่พวกเราบางคนหรือส่วนมากไม่รู้จักเอา	ไม่ตั้งใจเอา 
ความดีมาใส่ตวัเสยีแล้ว	คอืว่าเมือ่รับไตรสรณาคมน์และศลี	๕	เสร็จแล้ว	อนัจะให้เกดิ 
เป็นศีลธรรมขึน้ในตน	แต่ไม่กระท�าโยนิโสมนสกิาร	ทีเ่รียกว่ากระท�าไว้ในใจด้วยอบุาย 
ปัญญา

	 เมื่อจากที่นั้นแล้ว	ก็ละสติและความรู้ตัวเสีย	วางธรรมวางศีลเสีย	แล้วก็กลับ 
บ้านเรือน	หรือไปที่อื่น	โดยไม่ได้คิดถึง	ที่ชื่อว่าศีลธรรมอยู่แห่งหนึ่ง	คนอยู่แห่งหนึ่ง	 
ไม่ได้เอาศีลธรรมตดิตวัไปให้ถงึบ้านถงึเรือน	ทีเ่รียกว่าคนไปทีใ่ด	ศลีธรรมกต็ดิตวัไป 
ในทีน้ั่น	เม่ือละความท�าไว้ในใจ	ไม่ได้ตัง้ใจปฏบิตัติามหลกัทีต่นรับและสมาทานแล้ว	 
ชื่อว่าศีลธรรมกับคนหากันไม่เห็น	 คนก็ไม่พบกับศีลธรรม	 ศีลธรรมก็ไม่พบกับคน	
ตกลงว่าพระรัตนตรัยหรือศีลธรรมก็อยู่แต่ในตูใ้นคมัภีร์	ในผูกมดัและวดัโน้น	ไม่ได้ท�า 
ประโยชน์โปรดผู้ยังมีทุกข์อยู่ให้เจริญในตนและส่วนรวมได้	ในบาลีว่า
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 โปฏฺ€เกสุ จ ย� สิปฺปํ   ปรหตฺเถ จ ย� ธน�
  กิจฺเจ อตฺเถ สมุปฺปนฺเน  น ต� สิปฺปํ น ต� ธน�

 แปลว่า	มวีชิาความรู้อยูใ่นคัมภร์ี	มเีงินแต่อยูใ่นมอืคนอืน่	เมือ่ธรุกจิหรือความ 
ต้องการเกิดข้ึน	วชิาน้ันกไ็ม่เรียกว่าวิชา	เงินน้ันก็ไม่เรียกว่าเงิน	อนัทีรั่บและสมาทานศลี 
พร้อมกนัด้วยพระไตรสรณคมน์น้ันดอียูแ่ท้	ดจีริงๆ	อนัศลีและพระไตรสรณคมน์น้ัน	 
ทั้งดีทั้งจริง	 แต่ถ้ารับแล้วท�าให้เป็นธรรมเนียมประเพณีไปเสีย	 ไม่ปฏิบัติรักษา 
ก็เลยเสียรสไม่สนุกได้	หากว่าการเป็นอย่างนี้	ก็ดูเหมือนไก่เขี่ยแก้วดังกล่าวมา	คือ 
ถ้าไม่รู้คณุค่าของแก้วยิง่กว่าข้าวเปลอืกข้าวสาร	หรือมดปลวกร้อยเท่าแสนเท่า	ไก่กจ็ะ 
ข้ามแก้วอนัประเสริฐไปไม่ได้เลย	แต่เพราะไก่ไม่ได้ท�าไว้ในใจทีต่นจะรู้แก้วได้ด	ีเม่ือเขีย่ 
เห็นแก้วแล้วจึงข้ามเสีย	 หาปลวกและหามดและอย่างอื่นเป็นอาหารจิกกินต่างหาก	 
พวกเราผู้นับถือศาสนา	ถ้ารู้จักคุณค่าของศาสนา	รู้จักเอาศาสนา	รู้จักความประเสริฐ 
ของศาสนาแล้ว	จะเว้นปฏิบตัแิลเอาศาสนาไปไม่ได้เลย	จะไม่ให้ศลีให้ธรรมอยูแ่ต่ในตู ้
ในคมัภร์ีแล้ว	คนอยูท่ีอ่ืน่	ถ้าผู้ใดเอาศลีเอาธรรมออกมาจากตูค้มัภร์ีมาไว้กบัตวัได้	ผู้น้ัน 
เก่งมากดีมาก	เป็นผู้ควรบูชา	เป็นผู้ควรนับถือ

	 แต่บางคนมีปัญญาและศรัทธาด	ีได้เหน็เหตผุล	แล้วถอืเอาพระศาสนาอนัจริงน้ีให้ 
เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ผู้อืน่	พจิารณาเอาความคือพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ 
ย่อมแสดงชี้มาที่	กาย	วาจา	ใจ	ของตน	แล้วถือเอาได้	ดังเขียนอักษรตัวหนังสือใส่
กระดานด�าลงว่า	ไก่	ทีอ่่านอกัษรว่าไก่	ในกระดานด�า	น้ีเป็นไก่	ตวัอกัษรตวั	ก.	ไม่ใช่ไก่แท้	 
ไก่ตวัจริงอยู่ทีเ่ล้าหรือใต้ถนุเรือนในบ้านโน้นต่างหาก	มปีาก	มคีอ	มขีน	มขีา	มหีงอน	 
มีหาง	และขันได้	จิกกินเหยื่อได้	ทางธรรมคือศาสนาที่แสดงไว้ก็อย่างนั้น
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พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

	 ค�าทีว่่า	พระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	คอื	พระรัตนตรัย	กเ็หมอืนกนัน้ัน	ทีท่่าน 
ท�าท่านกล่าวเอาไว้ในคัมภร์ี	ต�ารา	ทีท่�าเป็นตวัอกัษรน้ัน	ย่อมมปีระโยชน์แท้	เป็นประโยชน์ 
ใหญ่ได้ดีมากทเีดยีว	แต่ว่าพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ในคมัภีร์อนัเป็นตวัอกัษรน้ัน 
ทหีน่ึง	ส่วนพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	จริงน้ันอกีทหีน่ึง	ความจริงน้ันดงัจะกล่าว 
โดยย่อ	คอื	ความรู้น้ันแหละเป็นพทุธ ความไม่หวัน่ไหวน้ันแหละเป็นธรรม ความปฎบิตัดิี 
เข้าไปถึงความไม่หวั่นไหวนั้นแหละเป็นสงฆ์	เพียงเท่านี้	แต่ก็น้อยเกินไป

	 พงึเข้าใจความในพทุธคณุโดยย่ออกีทหีน่ึงคอื	พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันเป็นผู้ไกล 
จากกเิลส	ค�าว่า	ไกลจากกเิลส	หมายจิตใจผู้ไกลผู้พ้น	คอื	ดบัอวชิชา	ตณัหา	อปุาทาน	 
กรรม	ฯลฯ	หรือเรียกว่าดับโลภ	โกรธ	หลง	เป็นต้น	ให้สิ้นไป	และค�าว่า	ไกล ไม่ได้ 
หมายความว่าอยู่ห่างกันคนละโยชน์	 ก็อยู่ด้วยกันและใกล้กันน่ันเอง	 ดังตากับรูป	 
หูกับเสียง	เป็นตัวอย่าง	ก็เห็นก็ได้ยิน	แต่เพราะรู้เท่าแล้วไม่ติดอยู่กับกิเลส	หรือไม่
ให้กิเลสติดได้	คือกิเลสก็มีอยู่เต็มโลกแต่ไม่เอามันมาใช้	เรียกว่าไกล

	 	พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน	เป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง	ค�าว่า	ผู้ตรัสรู้	น้ีกห็มาย 
จิตหมายใจ	ผู้ตรัสรู้หรือผู้รู้	คือ	รู้อริยสัจจ์	๔	ที่ได้แก่	รู้ทุกข์	คือ	ชาติ	ชรา	มรณะ	 
เป็นทกุข์	รู้เหตใุห้ทกุข์เกดิขึน้	ได้แก่	ตณัหาเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิ	รู้นิโรธ	ความดบัทกุข์	 
ได้แก่	ความดบัตณัหา	รู้มรรค	ทางให้ถงึความดับทกุข์	ได้แก่	ปัญญารู้ว่าน้ีทกุข์	น้ีเหตุ 
ให้ทุกข์เกิด	นี้นิโรธความดับทุกข์	นี้มรรคทางให้ถึงความดับทุกข์
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 พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน เป็นผู้ถงึพร้อม ด้วยวชิชา ๓ และวชิชา ๔ และจรณะ ๑๕  
พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไปดีแล้ว	คือ	ไปจากกิเลส	มีราคะ	โทสะ	โมหะ	เป็นต้น	
ไม่กลบัคนืมาสูกิ่เลสและกองทกุข์ในโลกน้ีอกี	พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ันเป็นผู้รู้แจ้งโลก	
คือ	สังขารโลก	สัตวโลก	ธาตุโลก	พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น	เป็นผู้ฝึกผู้ทรมานบุรุษ 
บุคคลควรทรมานไม่มีใครยิ่งกว่า	คือสั่งสอนให้ละพยศอันร้ายแล้วเข้าหาเอาความดี	
พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน	เป็นครูสัง่สอนแห่งเทวดาและมนุษย์ทัง้หลายด้วยพระองค์เอง 
ฝึกและสอนพระองค์แล้วจึงสอนผู้อืน่ภายหลงั	พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ันเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว	 
เป็นผู้ตืน่แล้ว	เป็นผู้เบกิบานเตม็ที	่พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ันเป็นผู้แจกออกซึง่พระธรรม	
คือ	แสดงแจกให้กุลบุตรปฏิบัติตามชั้นตามภูมิ	เป็นต้น

  ส่วนพระธรรมนั้น คือสภาพที่ทรงอยู่เป็นธรรมดา	 ก็ชื่อว่าพระธรรม	 ความ 
ยุติธรรม	ความเป็นกลาง	ความเที่ยงธรรมก็ชื่อว่า	พระธรรม	ศีลธรรม	สมาธิธรรม	 
ปัญญาธรรม	วิมุตติธรรม	ทัสนธรรม	มรรคธรรม	ผลธรรม	นิพพานธรรม	แต่ที่มา 
ในบาล	ีธรรมคณุ	น้ัน	คอื	พระธรรมอนัพระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสดแีล้ว	ทีไ่ด้แก่	ศลีฆ่า 
กิเลสอย่างหยาบ	สมาธฆ่ิากเิลสอย่างกลาง	ปัญญาฆ่ากเิลสอย่างละเอยีด	เป็นต้น	ทีท่่าน 
หมายโลกตุรธรรม	เป็นของอนับคุคลผู้ปฏบิตัพิงึเหน็เอง	เป็นของไม่เลอืกกาล	เป็นของ 
อนัจะเรียกผู้อืน่มาดูมาชมได้	เป็นของอนัจะพงึน้อมมาใส่ตนได้ไม่เหลอืวสิยั	เป็นของอนั 
บัณฑิตจะพึงรู้แจ้งเฉพาะตัว

 ส่วนพระสงฆ์น้ัน ตามที่มาในบาลีสังฆคุณน้ันคือ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี 
พระภาคเจ้า สปุฏิปนฺโน	ปฏบิตัดิแีล้ว	อชุปุฏปินฺโน	ปฏบิตัติรง	�ายปฏปินฺโน	ปฏบิตั ิ
เพื่อรู้ธรรม	สามีจิปฏิปนฺโน	ปฏิบัติชอบแท้	ค�าว่า	สุปฏิปนฺโน	ปฏิบัติดีแล้วนั้น	ก็คือ 
ปฏิบัติตาม	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	นั้นเอง	ที่น�าศีล	สมาธิ	ปัญญา	เข้ามาในตนได้ดีแล้ว	 
เมื่อ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	สามัคคีกันเกิดขึ้นที่จิต	ที่เห็นนิพพานเป็นอารมณ์	ฆ่ากิเลส 
ครั้งที่	๑	ฆ่ากิเลสครั้งที่	๒	ฆ่ากิเลสครั้งที่	๓	ฆ่ากิเลสครั้งที่	๔	ที่เรียกว่าได้โสดา	 
ได้สกิทาคา	ได้อนาคา	ได้อรหันต์	นี้ชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
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  ถ้าอย่างน้ี ใคร่อยากกล่าวว่า ศลี สมาธ ิปัญญา น้ีแหละเป็นสงฆ์ กล่าวอย่างน้ี 
ชื่อว่าหมายเอาสงฆ์ส่วนกลาง	 คือสงฆ์กลางไม่ได้กล่าวแยกสมมุติเป็นนิกายน้ัน 
นิกายน้ี	และพงึเข้าใจว่าสงฆ์ม ี๒ อย่าง	คอืสงฆ์ทีไ่ด้ท�า	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ให้เกดิข้ึนในตน	 
รวมเป็นอริยมรรคฆ่ากเิลส	จิตตกกระแสธรรมโลกตุระ	ทีเ่รียกว่า	โสดา	สกทิาคา	อนาคา	 
อรหนัต์	เรียกว่า	อริยสงฆ์	อย่างหน่ึง	สงฆ์ทีไ่ม่ได้ท�า	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ให้เกดิขึน้	ทีร่วม 
อริยมรรคฆ่ากิเลส	 จิตไม่ได้ตกกระแสธรรมโลกุตระ	 ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่	 เรียกว่า	 
สมมุติสงฆ์	อย่างหนึ่ง

	 ในคุณพระรัตนตรัย	คือ	พุทธคุณ	ธรรมคุณ	สังฆคุณ	ดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้	 
ไม่ใช่มคีวามหมายแต่จะให้ถอืเพยีงเท่าน้ันแต่อย่างเดยีว	คอืให้กราบบชูาสกัการะ	และ 
ตั้งไว้ที่ใจแล้วพึงปฏิบัติตาม	 พระพุทธเจ้าพระองค์ไกลจากกิเลสอย่างใด	 ละกิเลส 
อย่างใด	คอื	ท่านไม่โลภ	ไม่โกรธ	ไม่หลง	เราตัง้ใจปฏบิตักิระท�าตาม	เพือ่เราจะได้ละโลภ	 
โกรธ	หลง	ของเราไปตามก�าลงัเท่าทีจ่ะได้	หรือให้โลภ	โกรธ	หลง	หมดไปเหมือนอย่าง 
ท่านบ้าง	หรือเพยีรละความชัว่ทาง	กาย	วาจา	ใจ	เท่าทีจ่ะละให้น้อยลงหมดสิน้ไป	ทีว่่า 
พระผู้มพีระภาคเจ้าน้ันเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง	เรากเ็พือ่รูใ้นธรรมของท่าน	คอื	 
อริยสจัจ์	๔	ทีไ่ด้แก่	ทกุข์	สมทุยั	นิโรธ	มรรค	หรืออย่างต�า่ก็ให้รู้คณุพระรัตนตรัย	ศลี	๕	 
ศีล	๘	รู้ทาน	รู้บูชา	และกราบไหว้	แล้วน�ามาใส่ตน	คือปฏิบัติตามอย่างนี้	ก็จะส�าเร็จ
ประโยชน์สมกับตนถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่ง

	 บทต่อไปก็พึงปฏิบัติโดยนัยนี้	ให้ถึงพร้อมด้วยวิชชาแลจรณะ	๑๕	มีศีลสังวร	
เป็นต้น	ฯลฯ	มีจตตุถฌานเป็นทีส่ดุ	แม้ศลี	๕	ศลี	๘	กช่ื็อว่าจรณะ	ให้เป็นผู้ไปด	ีคอืไป 
จากกิเลส	ละกิเลสหรือละความชัว่ทางกาย	วาจา	ใจ	ช่ือว่าเป็นผู้ไปด	ีพงึเป็นผู้รู้แจ้งโลก	 
คอื	สงัขารโลก	สตัว์โลก	ธาตโุลก	ให้เราฝึกสอนเราไปในทางทีด่	ีคอื	ฝึกกาย	วาจา	ใจ 
ของเราให้ประพฤตไิปในทางชอบ	เพือ่ละความชัว่เสยีได้	หรือมสีตฝึิกสอนตา	ห	ูจมกู	 
ลิ้น	กาย	ใจไปในทางสงบ	หรือเพื่อสังวรแลเพื่อรู้ให้เราเป็นผู้มีสติ	รู้ตน	ให้พึงเป็นผู้ 
มศีีลธรรมดเีพือ่ให้ลกูให้หลานหรือคนอืน่เป็นแบบอย่าง	เป็นการแจกออกซึง่พระธรรม 
ไปในตัวเป็นอย่างต�่า
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	 ถ้าตัง้ใจปฏบิตัติาม	ท�าตาม	อย่างท่านบ้าง	ดงัทีก่ล่าวมาน้ี	พทุธคณุกม็าตดิตวัเรา 
แล้วเราก็จะได้ประโยชน์สุขตามก�าลังสามารถที่เราปฏิบัติได้	 หรือปฏิบัติตาม 
ในบารม	ี๑๐	กไ็ด้ชือ่ว่าน�าเอาพทุธคณุมาสวมตวัเราเหมอืนกัน	คอื ทานบารม ีศลีบารมี  
เนกขมฺมบารมี ป�ฺ�าบารมี วิริยบารมี ขนฺติบารมี สจฺจบารมี เมตฺตาบารมี  
อเุปกขฺาบารมี	ทัง้	๑๐	น้ี	เราตรวจดใูนตวัเรา	ถ้าเหน็ว่าเราบกพร่องบารมใีด	กท็�าบารมน้ัีน 
ให้เกิดให้ม	ีหรือให้บริสทุธิข์ึน้ในตวัเรา	หรือเหน็ว่าสบายบารมใีด	กท็�าบารมน้ัีนให้มาก 
หรือให้มขีึน้	กจ็ะได้ชือ่ว่าบชูาสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเราด้วยปฏบิตับิชูา	สมกบั 
เราถือพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นครเูป็นแบบอย่าง	และเป็นศาสดาสัง่สอนเราในทางอนั 
จะได้ที่พึ่ง

	 บารม	ี๑๐	อย่างน้ี	พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	พระองค์ได้ท�าได้สร้าง	และได้ทดลอง
มาแล้วทีไ่ด้ผลดย่ิีง	เหมอืนเป็นยาดยีาวเิศษขนานหน่ึง	มเีคร่ืองเข้า	๑๐	อย่างด้วยกนั	 
ได้เคยแก้ไข้อย่างร้ายแรงที่สุด	 หรือไข้ที่เป็นเจ้าเรือนเจ้าบ้านอยู่ในตัวที่แทรกเข้าถึง
กระดกูและให้หายได้อย่างเดด็ขาด	และผู้เชือ่ยาน้ีกนิหายจากโรคดังกล่าวแล้วมาเป็น 
แสนๆ	บารมี	๑๐	อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทดลอง	และพระสงฆ์สาวกที่เป็น	 
พระโสดา	พระสกิทาคา	พระอนาคา	พระอรหันต์	ได้ปฏิบัติได้ทดลองมา	ได้ผลดียิ่ง
นับเป็นแสนๆ	โดยอเนกมาแล้ว

	 แต่มาน่าสลดใจว่า	ผู้จะปฏิบัติตามหลักศาสนาจริงๆ	ผู้เพียรท�าตามภูมิตามชั้น
ของตนจริงๆ	นั้นมีน้อยนัก	ร้อยคนจะเอาสัก	๕	คน	ก็ทั้งยาก	ถ้ามีบ้างก็ความท�า 
น้อยไป	เมือ่ได้ท�าอะไรเข้าสกัเลก็น้อยแล้วกว่็าตวัได้ท�าแล้วทีน้ั่น	กห็ยดุท�าเสยี	ความท�า 
ไม่พอกนักบักเิลสทีมี่ในตนมากมาย	กเิลสกดั็บไปไม่ได้	ทีเ่หมอืนกนิยาไม่พอกนักบัโรค	 
กินยานิดๆ	หน่อยๆ	ตยิาว่าขมบ้างฝาดบ้าง	จะให้โรคไข้หายไม่ได้เลย	เพราะโรคมยีาข่ม 
ไม่พอ	ก็ต้องยงัรออยูไ่ปก่อน	เมือ่ยาถงึเม่ือใด	กห็ายเม่ือน้ัน	การท�าการปฏิบตัศิาสนา
ก็อย่างเดียวกันฯ

 ส่วนพระธรรมก็อย่างเดียวกนัน้ีอกี	พระธรรมอนัพระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	
คอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ศีลละความชัว่อย่างหยาบ	สมาธลิะความช่ัวอย่างกลาง	กพ็งึปฏบิตั ิ
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พระธรรมโดยนัย	นี้เมื่อศีล	สมาธิ	ปัญญา	เกิดขึ้นในตน	กาย	วาจา	ใจ	เป็น	ศีล	 
สมาธ	ิปัญญา	ได้แล้ว	กล็ะกเิลสจากตนได้	กจ็ะเบกิบานใจ	จิตใจกส็ว่างไสว	แจ่มแจ้ง	 
ละกิเลสได้เท่าใด	กไ็ด้ความสขุเท่าน้ัน	ยิง่ละกเิลสละความช่ัวได้มากนักแล้ว	ไม่ต้องไป 
เที่ยวหาความสุขเลย	ความสุขหากมาเองเกิดขึ้นเองที่นั้น	เมื่อได้รสแห่งความสุขแจ้ง 
แก่ใจแล้ว	 พระธรรมก็ปรากฏเป็นของมีประโยชน์ยิ่งและเป็นจริงขึ้น	 ไม่ต้องเชื่อแต่ 
ผู้อืน่บอก	และเข้าใจแจ้งว่าพระธรรมเป็นของไม่เลอืกกาล	เป็นของอนัจะพงึควรพงึเรียก 
ผู้อื่นมาดูคือมาปฏิบัติตามได้	เป็นของจะพึงน้อมมาให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้	เป็นของ
อนับณัฑิตจะพงึรู้แจ้งเฉพาะตวัอย่างน้ี	อย่างต�า่เม่ือปฏบิตัใินทาน	ศลี	ในการกราบและ 
สักการบูชา	ก็ยังได้ปีติเบิกบานใจและได้สุขตามสมควรแก่ปฏิบัตินั้น

	 ถ้าเมือ่ได้น�าพระธรรมมาปฏบิตัใินตนดังทีก่ล่าวมาน้ี	พระธรรมคณุกม็าตดิในตวั 
เราแล้ว	ชือ่ว่าได้พระธรรมเป็นทีพ่ึง่	ตามทีเ่ราได้น�าพระธรรมบทใดบทหน่ึงหรืออย่างใด 
อย่างหน่ึงมาปฏิบตัใินตน	หรือพงึปฏบิตัใิน	สงัคหวตัถ ุ๔ คอื	ทานํ	ให้สิง่ของๆ	ตนแก่คน 
ทีค่วรให้ควรสงเคราะห์	ไม่ตระหน่ีเกนิไป	๑	ปิยวาจา	กล่าววาจาอ่อนหวานในทีช่มุนุมชน 
และบุคคลทั่วไป	๑	อตถฺจรยิา	ประพฤตปิระโยชน์คือท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น	ที่ไม่เห็น 
แก่ตวัเกนิไป	๑	สมานตตฺตา	เป็นผู้มีตนเสมอ	คอืไม่ถอืตวั	ไม่ปรารถนาทีจ่ะยกตนข่ม 
ผู้อื่น	๑

	 ค�าว่า	ทานํ	การให้การแจกจ่ายน้ี	เป็นธรรมเป็นของดีมาตัง้แต่ดกึด�าบรรพ์	ตัง้แต่โกฏิ 
แห่งกลัป์มาเป็นอนัมาก	ยังใช้ได้ดีอยูท่กุเมือ่	สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเมือ่ยงัเป็น 
โพธสิตัว์	ได้ให้ได้ประพฤตใินทานแจกจ่ายมาสิน้โกฏแิห่งกลัป์เป็นอเนกมาแล้ว	และมี 
ประจ�าส�าหรับโลกมาจนบัดนี้	ยังเป็นธรรมของดีอยู่	ไม่ได้เก่าแก่สูญหายไปไหน

 ปิยวาจา	กล่าววาจาอ่อนหวาน	อนัน้ีกเ็ป็นธรรม	เป็นของด	ีไม่จืดจางทกุเวลามา
ประจ�าโลก	สมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้าพระองค์ได้ใช้ปิยวาจากล่าววาจาอ่อนหวานมาแต่ 
เป็นโพธสิตัว์	จนได้ตรัสรู้เองเป็นพระพทุธเจ้าแล้ว	พระองค์กย็งัใช้ปิยวาจาน้ีให้ได้เป็น 
ประโยชน์แก่โลกเป็นอันมาก
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 อตถฺจริยา	ค�าว่าประพฤตปิระโยชน์แก่ผู้อืน่	อนัน้ีพระผู้มีพระภาคเจ้า	ตัง้แต่เป็น
โพธิสัตว์มาจนได้ตรัสรู้แล้ว	ดูเหมือนกันกับพระองค์ท�าเป็นอาหารเสวย	(ฉันอาหาร)	
อยูท่กุวนักเ็หมือนกนั	คอืว่าพระพทุธเจ้าพระองค์มีแต่จะประพฤตปิระโยชน์เพือ่ผู้อืน่ 
ไม่มีเวลาว่าง	ตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์มาก็ตั้งอยู่แล้วในความเป็นอย่างนี้

 สมานตตฺตา	ทีว่่าไม่ถอืตวั	อนัน้ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ได้ท�ามาแล้ว	เร่ือง
พระองค์เห็นนิสัยพราหมณ์ชาวนาคนหนึ่งที่จะได้มรรคผล	เมื่อพราหมณ์ไปท�านาอยู่	 
พระองค์อาศัยพระกรุณาไปที่นาพราหมณ์	 ไปๆ	 มาๆ	 จนพราหมณ์เรียกเกลอหรือ 
สหาย	แล้วว่าถ้าข้าวในนาเราได้บรบิรูณ์	เราจะให้สหายกึง่หน่ึง	เราจะเอากึง่หน่ึง	ในทีส่ดุ 
พระพุทธเจ้าโปรดด้วยเทศนาได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล	 ค�าที่พราหมณ์ว่า	 ถ้าข้าวในนา 
ของเราได้บริบูรณ์	เราจะให้สหายกึ่งหนึ่ง	ดูเหมือนพราหมณ์ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า
ผู้ละกิเลส	ความโลภ	โกรธ	หลง	ความอยากได้ของเช่นนั้นไม่มี	คืออยากได้ข้าวกับ
พราหมณ์กึง่หน่ึงน้ันไม่มี	แต่ค�าว่าเป็นผู้มีตนเสมอไม่ถือตวั	ไม่ได้หมายว่าเป็นผู้ใหญ่
แล้วไม่ถือไปเล่นกับคนที่เป็นบ้า	เป็นต้นฯ

	 ส่วน	สงัฆคุณ คอืคุณของพระสงฆ์น้ัน	กพ็งึน�ามาปฏิบตัใินตนอย่างเดยีวกนัเท่าที่ 
จะน�ามาปฏบิัติได้	คอืที่ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มพีระภาคปฏบิัติด	ีเข้าไปถงึความ 
ไม่หวัน่ไหวอย่างไรกไ็ด้กล่าวแล้ว	เราก็พงึท�ากายของเราให้เป็นศลี	ท�าวาจาให้เป็นศีล	 
ท�าใจให้เป็นศีล	ให้เป็นปกติ	ไม่ให้ก�าเริบไปในทางผิด	และท�าใจให้เป็นสมาธิ	ท�าใจ
ให้เป็นปัญญาเหมอืนอย่างท่านบ้าง	ถ้าได้อย่างทีว่่า	สปุฏปินฺโน	ปฏบิตัดิ	ีอชุุปฏปินฺโน  
ปฏบิตัติรง	�ายปฏปินฺโน	ปฏบิตัเิพือ่รู้ธรรม	สามีจิปฏปินฺโน	ปฏบิตัชิอบแท้	กย็ิง่เป็น 
การชอบยิ่งนักในเรา	 แต่ถ้าไม่ได้เช่นน้ัน	 ได้เพียงข้ันใดก็ยังดีตามสามารถของเรา 
เท่าทีเ่ราได้	แม้แต่ได้ตัง้ใจว่าจะพยายามละความชัว่	ด้วยกาย	วาจา	ใจ	จะยงัความด ี
ให้เกดิในตน	มพีระรัตนตรัย	ศลี	๕	ศลี	๘	เป็นต้น	ให้มาตัง้อยูใ่นกาย	วาจา	ใจ	ของตน 
ก็ยังดีอยู่แล้ว	นี้กล่าวมาถึงขั้นอุบาสก	อุบาสิกา	เข้าด้วย

	 เมื่อเราได้น�ามาปฏิบัติในตนของเราตามน้อยมากแล้ว	 สังฆคุณก็ติดมารวมใน 
ตวัเราอนัเป็นพระธรรม	และจะได้สมกบัเราท�าในใจว่า	ขอถงึพระสงฆ์เป็นสรณะทีพ่ึง่	 
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กจ็ะไม่เสยีท	ีคอืเราจะได้ความสขุแลเบกิบานใจตามก�าลงัความสามารถ	และพระสงฆ์ 
สาวกของพระผู้มพีระภาคเจ้าน้ัน	๔	คู	่คอืโสดามรรค	โสดาผล	คู	่๑	สกทิาคามิมรรค	 
สกิทาคามิผล	คู่	๑	อนาคามิมรรค	อนาคามิผล	คู่	๑	อรหัตตมรรค	อรหัตตผล	คู่	๑	 
เรียกบคุคลเป็น	๘	คอื	โสดามรรค	โสดาผล	สกทิาคามมิรรค	สกทิาคามผิล	อนาคามิมรรค	 
อนาคามิผล	อรหัตตมรรค	อรหัตตผล	รวมเป็น	๘

	 น้ีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเป็นผู้ควรแก่ของค�านับ	 และเป็น 
ผู้ควรแก่ของต้อนรับ	เป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทาน	และเป็นผู้ควรแก่อัญชลีกรรม	คือ 
กระพุม่มอืทีย่กขึน้ไหว้	และเป็นเขตนาบญุของสตัว์โลก	ไม่มเีขตอืน่ย่ิงกว่า	เพราะท่าน 
ประกอบด้วยคุณ	มศีลีคณุ	เป็นต้น	ท่านจึงเป็นผู้ควรแก่ของค�านับ	เป็นต้น	จนถงึเป็น 
เขตนาบุญของสัตว์โลก	ไม่มีเขตอื่นยิ่งกว่า

	 ความทีก่ล่าวมาในเรือ่ง	พทุธคุณ	ธรรมคณุ	สงัฆคุณ	เพือ่เป็นทางปฏบิตัแิก่พวกเรา 
โดยย่อน้ี	เป็นการกล่าวกระเทอืนถงึกนัอยูเ่สมอไป	คอืว่าเม่ือกล่าวพทุธคุณแล้ว	กจ็�าต้อง 
กระเทอืนถงึธรรมคุณและสงัฆคณุด้วย	เมือ่กล่าวถงึธรรมคณุแล้ว	กก็ระเทอืนกนิความ 
ไปถงึพทุธคณุและสงัฆคณุอกี	เมือ่กล่าวถึงสงัฆคุณเล่า	คอืเมือ่ปฏบิตัติามในสงัฆคณุแล้ว	 
กก็ระเทอืนไปถงึพุทธคณุและธรรมคณุไปตามกนั	เพราะว่า	พทุธคุณ	ธรรมคณุ	สงัฆคุณ	 
ทัง้	๓	น้ีแยกกันไม่ออก	จะแยกตดัตอนออกจากกนัให้ขาดเลยน้ันไม่ได้	ฉะน้ันเม่ือถงึ 
เมือ่เจริญพทุธคณุได้ความจริงแล้ว	กเ็ป็นอนัได้ถงึธรรมคณุและสงัฆคณุด้วยกนั	ถ้าเมือ่ 
ถึงธรรมคุณ	หรือสงัฆคุณ	ได้ความชดั	และส�าเร็จประโยชน์ได้แล้ว	กไ็ด้ช่ือว่าถงึแล้วทัง้	 
๓	ประการด้วยดี

	 การนี้ก็เท่ากับว่าจับขาขวามาได้	 ส่วนขาซ้ายก็พลอยมาด้วยไม่ล�าบาก	 เมื่อเอา 
ขาซ้ายมาแล้ว	ขาขวากไ็ม่ยาก	และส่วนอืน่อกีทัง้ตวักม็าด้วยไม่มเีหลอืฉะน้ัน	น่าท�าในใจ 
ว่าพระพทุธเจ้าเป็นทีพ่ึง่ของข้าพเจ้าทีใ่จ	ดเูหมือนจะใกล้เข้าไปหน่อย	จะไม่ได้อยูแ่ต่ในตู้	 
ในคัมภีร์อย่างเดียว	และจะได้เป็นประโยชน์	ไปไหนก็จะได้ติดตัวไปตามกันได้บ้าง	 
จะดีกว่ารับหรือสมาทานแล้ววางไว้เสียที่สมาทานนั้น
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ศีล ๕

	 เวลาน้ีพวกเราชาวประชาชน	ได้พากนัโอดครวญร้องเรียกหาศลีธรรม	กนัอย่าง
กึกก้อง	ทีเ่รียกว่า	ศลีธรรม	ค�าว่า	ศลีธรรม	ค�าน้ี	ไม่ว่าสถานทีใ่ด	เป็นได้ยนิคนกล่าวถงึ 
แทบทกุแห่ง	ไม่ว่าในเมอืงแลบ้านนอกทกุแห่งหน	แต่ไม่มผู้ีสนใจ	ไม่มีผู้ปฏบิตัรัิกษา
เป็นส่วนมาก	การเป็นเช่นน้ี	บางคนอาจเหน็ว่า	ศลี	หรือ	ธรรม	ศาสนาไม่เป็นของส�าคัญ	 
ไม่เป็นของแปลก	จะเอาก็ได้	ไม่เอาก็ได้	เลยดูเหมือนอย่างว่า	ใกล้กันกับคนตาบอด 
ไปอยูใ่กล้บ่อทองหรือบ่อแก้วแล้วไม่รวย	ไม่ได้ความสขุ	ไม่ได้ความสนุกใจ	เพราะอยูก่บั 
บ่อทองบ่อแก้ว	แทนทีจ่ะรวยมัง่มีมากยิง่นักเพราะทีไ่ด้อยูก่บับ่อ	แต่กลบัไพล่ได้แต่บ่น
ว่าจนเงินจนทองไม่มคีวามสขุ	และบ่นว่าอยากได้ทองได้แก้ว	แต่กไ็ม่มทีองทีม่อืตนเอง	 
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยใจอันหนึ่ง

	 แต่บางคนหรือบางถิน่	เหน็ศลีเหน็ธรรมเป็นส�าคัญ	แล้วมศีลีธรรมดเีป็นปกต	ิสิง่ที ่
จะสร้างคนให้เป็นคนก็คือศีลธรรมน้ีเอง	 จะท�าให้ชีวิตของคนมีคุณค่าเป็นสัปปุรุษ	 
ทีเ่รียกว่าคนผู้ดใีนทางน้ีจะมีมากหรือน้อยตามล�าดับจนถงึอริยบคุคลเป็นทีส่ดุ	แล้วแต่ 
สามารถ	ศีล	๕	เป็นของมีประโยชน์มาก	และมีมาแล้วส�าหรับประจ�าโลก	ก่อนแต่ 
พระพุทธกาลก็มีมาแล้วด้วยดี	 แต่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุมัติแล้ว	 
ก็นับว่าเป็นพุทธภาษิต	เป็นพระพุทธศาสนาด้วยดีดังที่พวกเราชาวพุทธมามกะได้ยิน
ได้ฟังทั่งถึงกันว่า

 ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นไม่ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกไป
 ๒. อทินนาทานา เวรมณี	เว้นไม่ลักทรัพย์ที่เจ้าของหวง
 ๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี	เว้นประพฤติผิดในกามคือในหญิงที่เขาหวง
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	 ๔.	มุสาวาทา เวรมณี	เว้นพูดเท็จ	ค�าไม่จริง
 ๕. สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณ ีเว้นด่ืมสรุาและเมรัยอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความ 
ประมาท

	 ในทีน้ี่ประสงค์มวีรัิตเิจตนาตัง้ใจละเว้นตามน้ีจริงๆ	จึงเรียกว่าศลี	๕	หรือจึงเรียกว่า 
ผู้มีศีล	ในที่นี้ไม่ได้หมายว่ารับ	หรือเรียกว่าสมาทานกับผู้ให้ศีลจบแล้ว	ก็เป็นผู้มีศีล 
ได้เลย	ไม่ได้หมายอย่างน้ัน	เมือ่สมาทานรับแล้ว	จากน้ันไปแล้วไม่เว้นตามองค์ศีลอนัใด	 
จะว่าเป็นผู้มีศีลไม่ได้	 เมื่อมี	หิริโอตฺตปฺป	ความละอายแก่ใจ	ความเกรงกลัวในใจ 
ทัง้ทีล่บัทัง้ทีแ่จ้ง	แล้วเว้นตามในน้ันได้แล้ว	จึงว่ามศีีลแท้	ตามนัยทีม่าท่านว่า	หริิโอตตฺปปฺ  
ความละอาย	ความกลวับาป	เป็นอาสนันะเหตแุห่งศลี	คอื	เป็นเหตใุห้มศีีลเป็นอนัดไีด้	 
หริิโอตตฺปปฺ	ย่อมมเีพราะปัญญาและศรัทธา	พจิารณารู้เหตรูุ้ผล	เหน็โทษเหน็ประโยชน์ 
จะมีขึ้นได้ดี

	 ในทีน้ี่บคุคลทกุคนย่อมมีสิง่ประจ�าใจอยูว่่า	ใจอยูท่ีไ่ม่ชอบให้ผู้หน่ึงผู้ใดมาฆ่าเรา 
ถึงตายหรือทุบตีเบียดเบียน	 พอใจที่ไม่ได้เห็นโจรผู้จะปล้นหรือขโมยจะลักที่ทรัพย ์
ของตน	จะเสยีไปด้วยวธิทีกุอย่าง	พอใจว่าเมือ่บตุรภรรยามอียู	่ยนิดีทีไ่ม่พบคนบาป
อกศุลมาประพฤตผิิดในบตุรภรรยา	และไม่อยากให้บตุรภรรยาประพฤตผิิดในทางน้ัน	 
พอใจอยูว่่าเม่ือเราอยู่อย่าง	อย่าให้ผู้ใดมาพดูกล่าวตู	่พดูค�ามุสา	ไม่จริงแก่เรา	ทีท่รัพย์ 
ของเราจะเสียไป	 หรือพูดหลอกลวงที่เป็นค�าไม่จริงและหยาบคายโดยประการต่างๆ	
พอใจอยูว่่าเวลาน้ีเราอยูอ่ย่างน้ีดีอยู	่ขออย่าได้มีความไม่ดีมารบกวน	คอือย่ามคีนเมาที่ 
กินสุราแล้วมาตะโกนด่าว่า	หรือท�าอันใดอันหนึ่งที่หยาบคายในบ้านเรือน	ดังนี้

	 ทีม่ปีรารถนาความสขุและพอใจยินดทีีไ่ม่มโีทษ	๕	อย่างแก่ตน	คอื	ไม่มีการฆ่า	 
ไม่มกีารลกั	แม้ขโมยมันลกัของคนอืน่มาได้	มนักไ็ม่อยากให้คนอืน่มาลกัต่ออกี	ไม่ม ี
การล่วงบตุรภรรยาของตน	ไม่มีการมสุาและกล่าวหยาบ	ไม่มีเมามาท�าให้ยุง่ยาก	น้ีเป็น 
ความปรารถนาอยู่ในตัวทั่วโลก	 การเป็นอย่างน้ีก็คือความปรารถนาศีลธรรมน้ันเอง	 
ถงึไม่กล่าวไม่ตัง้ความปรารถนาด้วยเสยีงปาก	กเ็ป็นอนัปรารถนาอยูใ่นตวัซึง่จะเว้นไป 
ไม่ได้	แต่ไม่ชอบใจ	เป็นการท้อถอยใจเอาอย่างมากๆ	ทเีดยีว	ทีจ่ะรกัษาศลีน้ีให้มศีลี 
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มีธรรมในตัวให้บริสุทธิ์	อันนี้จะเป็นด้วยถิ่นนั้นๆ	ดินฟ้าอากาศไม่อ�านวยหรือจะเป็น
ด้วยตามยคุตามคราว	หรือเป็นด้วยบคุคลไม่เอาเอง	เพราะความเข้าใจผิดเป็นต้น	กเ็อา 
แต่จะว่า

	 แต่ถ้าหากว่ามีผู้ใดได้ความเห็นชอบในตัวจากศาสนา	แล้วมีศีล	๕	เป็นนิตย์ได้	 
เว้นโทษห้าอย่างน้ีได้เป็นปกต	ิเมือ่เป็นได้อย่างน้ีในทีม่า	ท่านว่าเป็นผู้ไม่มเีวรไม่มภียั
อยู่ในโลก	คอืว่า	ผู้มีศลี	เว้นเวรห้าน้ีเสยีได้กม็คีวามสขุใจ	ทัง้ไม่กลวัภยัอนัจะเกดิขึน้
แต่เวรนั้นๆ	มีทุคติ	เป็นต้น	เพราะตนได้ละเวรทั้งหลายเหล่านั้นเสียแล้ว	เป็นผู้ไม่มี
บาปกรรม	ไม่มเีวรกบัใครๆ	ทัง้ได้มปีีตเิอบิอิม่ใจ	และได้ปราโมทย์เบกิบาน	ในเม่ือได้ฟัง 
นักปราชญ์ผู้รู้สรรเสริญศลีธรรมแห่งพทุธศาสนา	ในศลี	๕	ดงัทีก่ล่าวมาน้ีกอ็กี	น่าเข้าใจ 
หรือท�าในใจว่า	ศีลของเราอยู่ทีก่าย	วาจา	ใจ	เราน้ี	ถ้าอย่างน้ีดเูหมอืนจะใกล้เข้าหน่อย

	 ศลี	จะไม่ได้อยูแ่ต่ในต�ารา	ในตู	้ในคมัภีร์	แต่อย่างเดยีว	จะได้เหน็คณุเหน็ประโยชน์ 
แห่งศีล	และจะได้เป็นประโยชน์ตน	จะได้เป็นประโยชน์ดีแก่ประเทศชาติและศาสนา 
ต่อไปได้	 ศีลอย่างน้ีเป็นศีลส�าเร็จประโยชน์ได้แท้	 ตัวศีลแท้หรือความเป็นศีลแท้	 
พระพทุธเจ้าชีม้าที	่กาย	วาจา	ใจ	ของเราน้ี	ทัง้ศลีทัง้ธรรมพระองค์ชีม้าที	่กาย	วาจา	ใจ	 
เรานี้ทั้งสิ้น	ไม่ได้แสดงไปในที่อื่น

	 ถ้าเมือ่รู้ศลี	รู้ธรรม	รู้ศาสนา	ค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ด	ีและได้น�า 
มาปฏบิตัใินตนก่อน	จึงจะได้รสปีตแิละสขุอนัเกดิแต่ธรรม	ถ้าได้อย่างน้ีกจ็ะได้กบัทีว่่า	 
ผู้มือดีมีนิ้วสมบูรณ์ได้แหวนเพชรแหวนพลอยที่ท�าให้ตนงามได้

	 ถ้าตรงกันข้าม	ที่งามที่ประเสริฐอยู่แต่ศาสนา	แต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติเลยอย่างนี้	 
ก็เลยไปได้กับค�าว่ามือด้วน	(มือกุด)	ได้แหวน	คือเมื่อแหวนเพชรแหวนพลอยตกไป 
อยู่กับคนมือด้วนจะงามอย่างไร	 จะให้ตนเองและคนอื่นเห็นงามได้แต่ที่ไหน	ขอให้ 
ศลีธรรมให้ศาสนาทีดี่มีค่าอนัล�า้เลศิย่ิงกว่าแก้วกว่าทอง	หรือเรียกว่าไม่มค่ีา	จงได้ออก 
จากหบี	จากคมัภีร์	มาตัง้อยูใ่นจิตในใจของพวกเราชาวพทุธศาสนาให้ได้ความสขุเจริญ 
รุ่งเรืองทั่วกันทุกท่านทุกคนสิ้นกาลนานเทอญ
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ไตรสรณาคมน์นอก ไตรสรณาคมน์ใน

	 ต่อไปน้ีจะกล่าว	ไตรสรณาคมน์นอก	ไตรสรณาคมน์ใน	ไตรสรณาคมน์กลาง	และ 
ศลีนอก	ศลีใน	ศีลกลาง	ต่อไป	เพือ่ผู้ยินดปีฏบิตัจิะได้เข้าใจความมุง่หมายและปฏบิตั ิ
ให้ถกูความประสงค์	ในทีน้ี่ค�าว่า	ไตรสรณาคมน์นอกและศลีนอก	น้ัน	คอื	ไตรสรณาคมน์ 
และศีลของผู้อื่นและรับแล้ว	ไม่เอาติดตัวไปเพื่อปฏิบัติ	ชื่อว่าเป็นภายนอกผู้อื่น	และ
รับแล้วไม่เอาติดตัวไปเพื่อปฏิบัติ	ชื่อว่าเป็นภายนอก	ยังอยู่นอก	คืออยู่นอกตัวเรา

	 อน่ึง	ผู้รับผู้สมาทานไตรสรณาคมน์และศีล	ไม่เข้าใจไม่เหน็แจ้งด้วยปัญญาของ 
ตนเอง	จึงได้อาศัยความรู้ของครูอาจารย์ท่านสอนให้	ท่านให้รับให้นับถือและรักษา	 
และก็ปฏิบตัติามท่านสอนให้น้ันเป็นอนัด	ีมกีราบไหว้บชูาพระรัตนตรัย	และเว้นข้อห้าม 
ในศีลทีห้่ามไว้	เป็นต้น	แล้วกนั็บว่าเป็นไตรสรณาคมน์และศลีได้อยู	่แต่เพราะสญัญา 
ให้เหมือนกับว่า	ไตรสรณาคมน์อยูก่บัครูบาอาจารย์หรืออยูว่ดัอยูอ่ารามทีน่อกจากตวั	 
และส�าคัญในใจเหมือนกับว่าศีลน้ันอยู่กับครูอาจารย์	 หรือกับพระที่ท่านให้ศีล	 
เมือ่รับศลีกบัท่าน	กเ็หมือนว่าศลีออกมาจากท่านมาเข้าในปากเราหรือตวัเรา	ทีเ่หมอืนกบั 
ศีลมีตนตัวหัวหางไต่ได้เดินได้	อย่างนี้เรียกว่าไตรสรณาคมน์นอกและศีลนอก	เป็น
ไตรสรณาคมน์และศีลอย่างอ่อน

	 ส่วนที่ว่า	ไตรสรณาคมน์ในและศีลใน	นั้น	คือ	เข้าใจด้วยความเห็นในตนว่า	 
ไตรสรณาคมน์และศลีย่อมเกดิกบัเรา	เกดิขึน้ทางกาย	วาจา	ใจ	แต่ว่าการรับการสมาทาน 
เป็นการกระท�าทีดี่เป็นระเบยีบทีด่	ีคอื	ปฏญิาณตนกล่าวต่อหน้าพระสงฆ์	มพีระสงฆ์ 
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เป็นหลกัใจเคร่ืองช่วยสตแิละเป็นแบบอย่างแก่ผู้อืน่ได้ดอีกี	แล้วรูใ้นใจเชือ่ว่า	พระพทุธเจ้า	 
พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นของมแีท้	และตดัสนิอยูใ่นใจว่า	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	 
อยู่ที่ใจเรานี้เอง

	 พระพุทธเจ้าผู้ไกลจากกเิลสตรัสรู้ชอบเอง	เรากถ็อืแล้วทีใ่จเรา	และเพือ่จะปฏบิตัิ
เพื่อไกลจากกิเลสเหมือนอย่างท่านบ้างตามก�าลังของตน	และได้รู้ได้เข้าใจธรรมตาม
ก�าลงัของตน	อยูท่ีใ่จเราน้ี	คอืรู้ธรรมด้วยปฏบิตั	ิศลี	สมาธ	ิปัญญา	ทีเ่ราท�ากาย	วาจา	ใจ	 
ให้เป็นศลี	สมาธ	ิปัญญา	แล้วได้สขุได้ปีตอิิม่ใจทีใ่จของเราแท้	ความปฏิบตัดิ	ีเข้าไปหา 
ความไม่หว่ันไหวคือพระธรรม	พระธรรมของเราไม่หวัน่ไหวด้วยปฏบิตัติามศีล	สมาธ	ิ
ปัญญา	กร็วมอยู่ทีใ่จเราน้ี	ก็เรียกว่า	พระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	อยูท่ีใ่จทีต่วัเรา	 
ด้วยคุณธรรม	คือเรารับเราปฏิญาณเอาต่อหน้าพระสงฆ์	แล้วเราก็ปฏิบัติให้เกิดขึ้นที่ 
ตัวเราส่วนหนึ่ง

	 ส่วนศีลเล่า	เม่ือเราสมาทานเรารับศลีน้ัน	แล้วเรากท็�าวรัิตเิจตนาละเว้นให้เกดิขึน้ 
ทีเ่รา	แล้วกเ็ว้นข้อห้ามน้ันๆ	กเ็ป็นศลีเกิดข้ึนทีเ่ราน้ี	ไม่ใช่ศีลเป็นตวัและหวัขาออกมา
จากปากพระผู้ให้ศีล	แล้วมาเข้าปากเข้าตวัเราดงัความส�าคัญสญัญาน้ัน	เมือ่ตนไปทีใ่ด 
อยู่ทีใ่ด	ไตรสรณาคมน์	คอื	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	และศีลทีต่ดิตวัตามตวัไปด้วย	 
หรือเม่ือไม่ได้สมาทานศีล	แต่มีเจตนาละ	เมือ่พบสตัว์	ควรฆ่าไม่ฆ่า	พบทรัพย์	ควรลกั 
ไม่ลกั	พบกาเม	ควรเสพไม่เสพ	พบคนหรือมีเร่ือง	ควรจะมุสาไม่มสุา	พบสรุาและเมรัย 
ควรดืม่ไม่ดืม่	กเ็ป็นศีลอยูแ่ล้ว	เรียกว่าสมัปัตตวรัิตเิป็นศลีเหมอืนกนั	ทีไ่ด้สมาทานหรือ 
ไม่ได้สมาทาน	แต่ตวัเป็นผู้มศีลีเกดิขึน้ทีต่นดงักล่าวมาน้ี	เรียกว่าศลีใน	เป็นไตรสรณาคมน์ 
และศลีอย่างกลาง	ทีว่่าไตรสรณาคมน์กลางและศลีกลางน้ัน	คอืเมือ่พระไตรสรณาคมน์ 
และศลีอยู่ในตวัดีอยูแ่ล้ว	จึงท�าปัญญาให้เหน็แจ้งเกดิขึน้ทีข่นัธ์	๕	หรืออายตนะ	๑๒

	 ดงัจะกล่าวต่อไปโดยย่อเป็นใจความว่า	ธาต	ุ๔	คอื	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	รวมกนัเข้าเป็น 
รูปขนัธ์	เวทนาขนัธ์	คอื	ความรู้สกึและเสวยรสชาตแิห่งอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ	เป็นทกุข์	ไม่ใช่สขุ	 
ไม่ใช่ทกุข์	สญัญาขนัธ์	คอื	ความจ�าหมายอารมณ์	สงัขารขนัธ์	คอื	เจตสกิธรรม	ได้แก่	 
อารมณ์ทีเ่กิดกบัใจปรุงใจให้คดิด	ีคดิชัว่	คดิไม่ด	ีไม่ช่ัว	วญิญาณขันธ์	คอื	ความรู้แจ้ง 
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ทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ทั้ง	๕	ขันธ์นี้	พิจารณาโดยเป็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยง	 
เป็นของไม่แน่นอน	เป็นทุกข์	มีชาติทุกข์	ชราทุกข์	มรณะทุกข์	เป็นต้น	ไม่ใช่ตัวตน	 
ว่างเปล่า	เป็นสภาพอย่างหนึ่งๆ

	 ถ้าเม่ือเอาอายตนะ	๑๒	ขึน้พจิารณา	กคื็อก�าหนด	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	น้ีให้เหน็ 
ตามเป็นเองว่า	ทัง้	๖	อย่างน้ีไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	มคีวามเป็นของไม่ใช่ตวัตนเป็นธรรมดา	 
คร้ันแล้วพิจารณาส่วนทีเ่ป็นรูป	ทีเ่ป็นรูปดมีากระทบตา	ท�าให้เกดิโลภะอยากได้	หรือ 
ราคะ	ความก�าหนัดยินดี	และให้เกิดโมหะความหลง	แล้วพจิารณาว่าไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	 
มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา	 เมื่อรูปไม่ดีมากระทบตาพาให้เกิดโทสะอันเป็นกิเลส	 
ก็พจิารณาว่าไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา	แล้ววางใจเป็นกลาง	ไม่ยนิดี 
ยนิร้าย	เมือ่เสยีงดีไพเราะมากระทบหใูห้เกดิโลภะ	และราคะ	และโมหะ	อนัเป็นกเิลส

	 เมื่อเสียงไม่ดีมากระทบหูให้เกิดโทสะ	ก็พิจารณาว่าไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	มีความ
แปรปรวนเป็นธรรมดา	ให้ใจเป็นกลาง	ไม่ยนิดยีนิร้ายในเสยีงน้ัน	เม่ือกลิน่ดแีละกลิน่ชัว่ 
มากระทบจมกู	ส่วนดีให้เกดิโลภะ	และราคะ	และโมหะ	ส่วนช่ัวให้เกดิโทสะ	แล้วพจิารณา 
ว่า	ไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา	ให้ใจเป็นกลาง	ไม่ยนิดไีม่ยนิร้าย	 
เม่ือรสมากระทบลิน้	เคร่ืองสมัผัสถูกต้องมากระทบกาย	และเมือ่ธรรมารมณ์คอือารมณ์ 
มากระทบใจ	เป็นฝ่ายดีให้เกิดโลภะ	และราคะ	และโมหะ	เป็นฝ่ายชั่วให้เกิดโทสะ	 
แล้วพิจารณาว่าไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา	ใจก็เป็นกลาง

	 เมือ่ใจเป็นกลาง	ไม่ยนิดีไม่ยนิร้าย	ไม่ดใีจ	ไม่เสยีใจ	ด้วยอ�านาจวปัิสสนาปัญญา 
แก่กล้าฆ่ากิเลสอย่างน้ี	 ละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารอย่างน้ี	 ไตรสรณาคมน์ก็เป็น
สรณาคมน์กลาง	และศีลก็เป็นศีลกลางด้วยตามกัน	และเป็นโลกุตรสรณาคมน์	และ
โลกตุรศลี	เป็นของแน่นอนแท้	ไม่มเีวลาเสือ่ม	น้ีประสงค์กล่าว	สมจุเฉทวรัิต	ิเว้นขาด
ทเีดยีวเป็นศลี	มนิีพพานเป็นอารมณ์	อย่างน้ีเป็นไตรสรณาคมน์และศลีอย่างอกุฤษฏ์
อย่างสูง	เท่าที่กล่าวมาเป็นศีลนอก	ศีลใน	ศีลกลาง	อย่างนี้	ก็เพื่อจะให้เข้าใจและจะ
ได้ปฏิบตัใิห้ถกูตามความประสงค์ของการปฏิบตัแิละให้ได้ผลดขีึน้บ้าง	จะได้สมกบัเรา 
ถือพุทธศาสนา	เราเป็นเจ้าของศาสนาพุทธมานานที่ท�าความเป็นเจ้าของศาสนา
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	 แต่ทีว่่า	ศลีนอก	ไตรสรณาคมน์นอก	คอื	ศลีและไตรสรณาคมน์อยูกั่บผู้อืน่	เป็นของ 
คนอืน่แล้วทีต่นไม่ม	ีอย่างน้ีไม่ประสงค์เสยีแล้ว	ประสงค์ให้ตนเป็นผู้มข้ึีนในตนทีใ่ห้ 
เป็นไตรสรณาคมน์และศลีในได้เป็นดี	จึงจะเหน็คณุเหน็ประโยชน์แห่งศาสนา	และจะได้ 
สมกับตนถือศาสนาเป็นเจ้าของศาสนาได้แท้	และที่ว่าปฏิบัติตามพระไตรสรณาคมน์ 
และปฏิบตัศิลีอยู	่แต่ว่าไม่รู้ด้วยปัญญาของตนเอง	ได้แต่สญัญาความส�าคญัว่าเหมือน 
อยูใ่นผูกในคัมภีร์	หรืออยู่กับครูบาอาจารย์ทีท่่านบอกให้ว่าให้	จึงได้รักษาปฏิบตัอิย่าง
น้ีก็ดีอยู่	ดีกว่าไม่ปฏบิตัทิเีดยีว	ดกีว่าไม่ปฏบิตัแิท้	แต่ยงัไม่ถงึความประสงค์ทีแ่ท้จริง

	 ความประสงค์ทีแ่ท้ในทีน้ี่	ประสงค์ให้พจิารณาให้เข้าใจให้ได้ความรู้ข้ึนทีต่นเอง
อีกทีหนึ่ง	ที่เรียกว่าได้ปัญญาความรู้ขึ้นบ้าง	คือให้เข้าใจว่าพระรัตนตรัยที่เรานับถือ 
เป็นทีพ่ึง่	ไม่ใช่อยูท่ีว่ดัทีส่มดุหรือคมัภร์ีทีไ่หน	และไม่ใช่อยูท่ีค่รูบาอาจารย์อย่างเดียว	 
อยู่ที่ตัวเราที่ใจอันเป็นภายในนี้เอง	ศีลก็อย่างเดียวกันนี้	ไม่ใช่ศีลมีอยู่แต่ในกับพระ 
ผู้ให้ศลี	ไม่ใช่อยูแ่ต่กบัครูบาอาจารย์	ไม่ได้ออกมาจากอปัุชฌาย์อาจารย์หรือทีอ่ืน่	มขีึน้ 
เป็นศลีทีเ่กดิขึน้ทีต่วัเราทีก่ายวาจาเราทีเ่ป็นภายในน้ีต่างหาก	อย่างน้ีจึงประสงค์	และ 
ประสงค์ให้เป็นศลีกลาง	ไตรสรณาคมน์กลาง	อกีต่อไป	ถ้าว่าตัง้ใจปฏบิตัไิตรสรณาคมน์ 
และศีลเป็นโลกุตระได้แล้ว	จะประกอบไปด้วยคุณประโยชน์เป็นอย่างยิง่	จะได้กบัทีม่า 
ในบาลีเป็นใจความว่า “โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในพื้นปฐพี และ
ความไปสวรรค์และความเป็นอธิบดีในโลกทั้งหมด”
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เหนื่อยใจ

	 เท่าที่กล่าวเรื่อง	คุณพระรัตนตรัยและศีล	๕	หรือกล่าวเรื่องค�าว่าศีลธรรมมานี้	
ผู้กล่าวดูเหมือนออกจะพูดวนเวียนซ�้าแล้วซ�้าอีกไปน้อยหนึ่ง	การเป็นเช่นนี้	ก็เพราะ 
ผู้กล่าวสลดใจมากที่อยากให้พวกเราชาวพุทธได้มีศีลได้ธรรม	 ได้มีพระรัตนตรัย 
เป็นที่พึ่งเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาจริงๆ	 จึงได้กล่าวแล้วกล่าวอีกในเร่ืองให้เอา 
พระรัตนตรัยและศลี	๕	มาไว้ในตวัจะได้ผล	อย่าให้อยูแ่ต่ในตูใ้นคัมภร์ีทีพ่ระรัตนตรัย 
และศีลธรรมกับคนหากันไม่เห็น	ครั้นแล้วพวกเราพุทธมามกะปฏิบัติพุทธศาสนาอัน 
ประเสริฐของพวกเราทั้งหลาย	ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่ได้ความแจ่มแจ้งเป็นส่วนมาก

	 อันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นด้วยรับและสมาทานพระไตรสรณาคมน์และศีล	๕	แล้ว
ไม่สนใจ	 ไม่ท�าไว้ในใจ	 ไม่น�าเอาไปปฏิบัติให้ได้จริง	 จึงไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนั้น	 คือ 
ดเูหมือนว่า	เม่ือได้ท�าวธิรัีบและสมาทานตามประเพณีธรรมเนียมแล้ว	กด็แีล้ว	ได้บญุแล้ว	 
ก็หยุดสุดกันเพียงน้ีเอง	 เป็นอันว่าข้างส่วนมากยังไม่รู้จักเอาศาสนา	 จึงให้สลดใจ 
สะดุดใจในเรื่องนี้มาก	ทั้งพวกเราทุกคนก็เป็นเจ้าของพุทธศาสนาด้วยกันทุกคน	แต่
ถ้าจะถามบ้างว่า	พระรัตนตรัยคืออะไร	กต็อบว่า	ไม่รู้	อนัน้ีเป็นเร่ืองเหน่ือยใจอนัหน่ึง

	 ถ้าถามว่า	ศีล ๕ คืออะไร ให้ละเว้นอะไรบ้าง	ก็ตอบว่า	ไม่รู้	นี้ก็เหนื่อยใจอีก	 
ถ้าถามว่า	ศีลธรรมคืออะไร อะไรเป็นศีลธรรม	ก็ตอบว่า ไม่รู้	นี้ผู้ถามก็เหนื่อยใจอีก	 
บุญนั้นถ้าท�าแล้ว	บุญท�าให้ใจผ่องใส	ท�าให้ใจเบิกบาน	ท�าให้อิ่มใจ	ครั้นแล้วให้ผล
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เป็นสขุ	บาปน้ันถ้าท�าแล้วบาป	ท�าให้ใจเศร้าหมอง	ท�าให้ใจเดอืดร้อนทีส่ดุ	ให้ผลเป็นทกุข์	 
ถ้าเราจะถามว่า	 บุญน้ันคืออะไร	 ก็ตอบว่า ไม่รู้ บาปน้ันคืออะไร	 ก็จะตอบว่า 
ไม่รู้	อันนี้ก็เอาเข้าอีก	คือผู้ถามก็เหนื่อยใจอีก	ที่ว่ามานี้	ว่าขั้นที่พวกยังไม่รู้อย่างนี้ 
ยังมีมากนัก
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ขันธ์ ๕

 ความจริงในสกนธ์กายของเราน้ี	 รวมทั้งสิ้นในตัวในกายอันเดียวที่เรียกว่า 
คนหนึ่งนี้	ก็มีก้อนเดียวกองเดียวที่เรียกว่าขันธ์	มีขันธ์เดียวเท่านี้	แต่เมื่อแยกออก 
แบ่งออกตามอาการของขนัธ์จึงเป็น	๕	ขนัธ์	ทีเ่รียกว่า	ขนัธ์	๕	คอื	รูปขนัธ์	๑	เวทนาขนัธ์	๑	 
สัญญาขันธ์	๑	สังขารขันธ์	๑	วิญญาณขันธ์	๑	รูปขันธ์นั้นเฉพาะในที่นี้กล่าวแต่ย่อ 
หมายเอาธาตุ	๔	รวมธาตุ	๔	คือ	ธาตุดิน	ธาตุน�้า	ธาตุไฟ	ธาตุลม	เข้าประชุมกัน 
เป็นกายน้ี	เรียกว่ารูปขนัธ์	แต่ทีม่าในพระอภธิรรมว่า	รูปทีเ่ป็น	อดีต	อนาคต	ปัจจุบนั	 
ทีเ่ป็นภายในและภายนอก	รูปหยาบ	ละเอยีด	เลว	ประณตี	ในทีไ่กล	ในทีใ่กล้	กเ็รียกว่า 
รูปขนัธ์น้ีด้วย	ส่วนเวทนาขนัธ์น้ัน	หมายเอา	สขุเวทนา	ความเสวยอารมณ์คอืความรู้สกึ 
รสชาติแห่งอารมณ์ที่เป็นสุข	 ทุกขเวทนา	 ความเสวยรสชาติแห่งอารมณ์ที่เป็นทุกข์	 
อทุกขมสุขเวทนา	ความเสวยอารมณ์มัธยัสถ์เป็นกลาง

	 ส่วนสญัญาขนัธ์	น้ัน	ได้แก่	ความจ�า	คอื	ความจ�ารูป	เสยีง	กลิน่	รส	เคร่ืองสมัผัส	 
อารมณ์ที่เกิดกับใจได้	เป็นต้น	จนถึงจ�ามือ	เท้า	แข้ง	ขา	ตา	หู	จ�าพี่	จ�าน้อง	เป็นต้น	 
ส่วนสงัขารขนัธ์น้ัน	คอื	เจตสกิ	ได้แก่	อารมณ์ทีเ่กดิกบัจิต	เป็นส่วนด	ีเรียกกศุล	ปรุงจิต 
ให้คิดดี	ทีเ่ป็นส่วนชัว่	เรียก	อกศุล	ปรุงจิตให้คดิช่ัว	ทีเ่ป็นส่วนกลางๆ	ไม่ดไีม่ช่ัว	เรียก	 
อพัยากฤต	ปรุงจิตให้คดิไม่ดไีม่ชัว่	แต่พระอาจารย์บางท่านอธบิายว่า	สงัขารขันธ์	คอื 
จิตคิดปรุงแต่ง	เรียกว่าสงัขารขนัธ์	ส่วนวญิญาณขนัธ์น้ัน	คอื	ความรู้แจ้งทางตา	ห	ูจมูก	 
ลิน้	กาย	ใจ	ในเม่ือ	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	เคร่ืองสมัผัสธรรมารมณ์	มากระทบในตา	เป็นต้น	 
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และรู้ตามไปในจ�าพวก	สญัญา	และเวทนา	และสงัขารไปด้วย	เป็นอนัว่าวญิญาณ	ความรู้น้ี	 
เตม็อยูใ่นสกนธ์กายน้ีทัง้สิน้ทกุส่วนในกายน้ีทัง้หมด	วญิญาณย่อมเตม็ไปสิน้ด้วยกนั

	 ต่อไปน้ีในส่วนรูปขนัธ์น้ัน	ใคร่จะกล่าวถงึทวตัตงิสาการ	คือ	อาการ	๓๒	อาการ	๓๒	น้ี 
มกีายเป็นประธานอันเดียวน้ี	แต่มีอาการ	๓๒	อย่าง	เฉพาะ	ธาตดุนิ ๒๐ คือ	ผม	ขน	เลบ็	 
ฟัน	หนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก	เยื่อในกระดูก	ม้าม	หัวใจ	ตับ	พังผืด	ไต	ปอด	ไส้
ใหญ่	ไส้น้อย	อาหารใหม่	อาหารเก่า	สมอง	ศีรษะ	ธาตุน�้า ๑๔	คือ	ดี	เสลด	หนอง	 
เลือด	เหงื่อ	มันข้น	น�้าตา	มันเหลว	น�้าลาย	น�้ามูก	น�้าไขข้อ	มูตร	ทั้ง	๓๒	อาการนี้ 
รวมกันเข้าเรียกว่ากาย	ว่ารูป	เป็นรูปกายอันเดียว	ท่านว่าให้สาธยายท่องให้ขึ้นปาก 
ขึ้นใจ

	 ครั้นแล้วให้พิจารณาให้ทั่วถึงทั้ง	๓๒	อาการนี้ให้ดี	 ให้เห็นเป็นไม่งามเต็มไป
ด้วยของไม่สะอาดมปีระการต่างๆ	และถ้าเมือ่พจิารณาไปเหน็ส่วนใดปรากฏแก่ใจตน 
แจ้งชัดมากและสบายใจ	แล้วก็ให้เอาอาการนั้นเป็นอารมณ์	 ก�าหนดแต่อันเดียวนั้น 
ให้มาก	จนกว่าใจจะเป็นสมาธติัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์น้ัน	และสมาธใินทีน้ี่	ประสงค์สมาธิ 
ดงัทีม่าในบาล	ีคอื	ปฐมฌาน	ทตุยิฌาน	ตตยิฌาน	จตตุถฌาน	หรือได้สมาธใินอรูปฌาน	๔	 
เข้าอีก	ก็ยิ่งเป็นการดีหนักขึ้น

 ปฐมฌาน	มีองค์	๕	คือ	วิตก	ได้แก่	ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เรียกว่าตรึก	๑	วิจาร	
ได้แก่	พิจารณาอารมณ์ที่เรียกว่าตรอง	๑	ปีติ	ความอิ่มใจ	๑	สุข	คือ	ความสุขใจ	๑	 
เอกคฺคตาจิต	มีอารมณ์อันเดียว	๑

 ทุติยฌาน	มีองค์	๓	คือ	ละวิตกกับวิจารเสียเพราะยังหยาบอยู่	และเป็นของ 
ไม่แน่นอนทเีดยีว	อาจวติกวจิารไปในทางผิดกไ็ด้	ทางถกูกไ็ด้	คงยงัเหลอือยูแ่ต่ปีต	ิ๑	 
สุข	๑	เอกคฺคตา	๑

 ตตยิฌาน	มอีงค์	๒	คอื	ละปีตเิสยี	เพราะว่าปีตคิวามอิม่ใจยังหยาบอยู	่ยงัเป็น 
ของกระโดดโลดเต้นอยู่	 และยังไม่แน่นอน	 อาจปีติไปในทางผิดก็ได้	 ทางถูกก็ได	้ 
คงเหลืออยู่แต่	สุข	๑	เอกคฺคตา	๑
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 จตุตถฌาน	มีองค์	๒	คือ	เอกคฺคตา	๑	อุเปกฺขา	๑	คือละทั้งสุขละทั้งทุกข์	
เพราะว่าความสขุกบัความทกุข์เป็นของไม่แน่นอน	ทีเ่ป็นสขุแล้วอาจกลบัเป็นทกุข์กไ็ด้	
ที่เป็นทุกข์แล้วอาจกลับเป็นสุขก็ได้	คงยังเหลืออยู่แต่	เอกคฺคตา	กับ	อุเปกฺขา	ที่จิต
มีอารมณ์อันเดียวกับอุเปกฺขาเป็นกลาง	และประกอบด้วยความที่สติเป็นของบริสุทธิ์
และรู้เรียนรอบจิตย่อมมี	(ที่ละเอียด)

	 คราวนี้จะเขียนเพื่อเป็นทางพิจารณาด้วยปัญญาต่อไป	 คือรูปที่เป็นส่วนรูปก็ดี	
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ที่เป็นส่วนนามก็ดี	ย่อมอยู่ในลักษณะ	๓	ทั้งสิ้น	
คือ	เป็น	อนิจฺจ�	ไม่เที่ยง	คงแปรไป	ทุกฺข�	เป็นทุกข์	อนตฺตา	ไม่ใช่ตัวตนที่ว่างเปล่า
จากตัวตนเป็นปกติธรรมดา	และสังขารทั้งหลายที่มีปัจจัยแต่งขึ้นปรุงขึ้นนี้	เขาพร้อม 
ด้วยเหตุผลด้วยผลของเขาแล้ว	 เขาจึงไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรา	 ที่สุดเขาจึงเป็น	
อนตฺตา	ไม่ใช่ตัวตนของเรา

	 เมื่อกล่าวถึงค�าว่า	 อนตฺตา	 เช่นน้ีแล้ว	 ดังจะกล่าวสมมุติเร่ืองอุปมาที่เปรียบ
ด้วยกองดอกจานว่า	มคีนเมาคนหน่ึงดืม่สรุามากไป	จึงเดนิไปถงึสถานทีห่น่ึงในเวลา 
กลางคืนเดือนหงาย	 จึงเห็นกองดอกจานกองหน่ึงแดงอยู่ที่น้ัน	 ส�าคัญว่ากองเน้ือ	 
จึงน่ังเฝ้านอนเฝ้าอยู่คืนยังรุ่ง	 ด้วยคิดว่าพรุ่งน้ีเราจะได้กินเน้ือน้ีได้สมปรารถนา 
ของเรา	เราจะได้มคีวามสขุจะได้สนุกเพราะเน้ือน้ีในวนัพรุ่งน้ีเป็นแน่	คร้ันถงึเวลาเช้า	
แสงพระอาทติย์สว่าง	แล้วอาศยัแสงพระอาทติย์สว่างจึงมองดกูองดอกจานอกี	จึงเหน็
ไม่มกีองเน้ือเลย	เป็นกองดอกจานไป	คราวน้ีความส�าคัญว่าเป็นเน้ือแต่ก่อน	กเ็ลยไม่จริง 
เหมือนอย่างว่า	เป็นอนัว่าความเข้าใจผิดว่าเป็นเน้ือน้ันกห็ายไป	ความปรารถนาว่าจะกนิ 
เนื้อให้สนุกให้มีความสุขในวันพรุ่งนี้เพราะเนื้อนั้นก็หายไป	แล้วก็หมดอาลัยหนีจาก
ที่นั่นไปอื่น

	 อนัน้ีฉันใด	คนเราผู้ยงัม	ีโลภะ	โทสะ	โมหะ	อยู	่ผู้มกีาย	วาจา	ใจ	ยงัไม่ได้อบรม	 
ยงัไม่ได้ฝึกกระท�าให้แจ้งให้เหน็ตามเป็นจริงอย่างไร	คอืปัญญายงัไม่เกดิให้เหน็ธรรม 
ตามเป็นจริงอย่างไร	ก็จ�าจะต้องเมาอยู่เอง	คือ	เมารูป	เมาเสยีง	เมากลิน่	เมารส	เมาเคร่ือง 
สัมผัสถูกต้อง	และเมาลาภ	เมายศ	เมาความสรรเสริญ	เมาความสุข	เฉพาะอย่างยิ่ง 
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ในทีน้ี่	คือ	เมากาย	เมาว่าตวัตน	มคีวามเหน็ว่าตนเป็นรูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	 
เหน็ว่ารูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	เป็นตน	ตนอยูใ่นรูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	 
วิญญาณ	เห็นว่ารูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	อยู่ในตน	เป็นทิฏฐิวิปลาส 
ความเห็นผิด ๒๐ ประการ ดังนี้ เป็นสักกายทิฏฐิและเป็นสักกายสมุทัย

	 ความเมาเหล่านี้	 เพื่อจะสร่างได้ให้สิ้นเชิง	หรือให้บรรเทาเบาบางลงตามความ
สามารถของตน	กพึ็งเอาสกนธ์กายของเราน้ีเองตัง้ลง	แล้วพจิารณาแยกออกเป็นกองๆ	
คอื	กองแห่งรูปส่วนหน่ึง	แยกเวทนาออกเป็นส่วนหน่ึง	และแยกส่วนสญัญาออกเป็น 
กองหนึ่ง	แยกสังขารออกเป็นกองหนึ่ง	แยกวิญญาณออกเป็นกองหนึ่ง	แล้วก�าหนด
พิจารณาให้เห็นว่าขันธ์	๕	ทุกส่วนดังกล่าวนี้	ล้วนแต่เป็นสังขตธรรม	มีปัจจัยแต่ง	 
ที่เรียกว่าเกิดแต่เหตุ

	 เมือ่พจิารณาให้ละเอยีดแล้วย่อมจะเหน็ว่ามีความแปรปรวนเคลือ่นไปทลีะน้อยๆ	 
ไม่มีเวลาจะน่ิงเฉยอยูไ่ด้เลยแม้แต่ทเีดยีว	ทีน่่าดลูมหายใจเข้าออกของเรา	มนัมีเวลา 
หยุดไหม	เมื่อส่วนทั้งห้าที่เรียกขันธ์	๕	นี้	ไม่เที่ยง	แปรปรวนเป็นธรรมดา	มีความ 
ไม่เที่ยงคุกคามบังคับอยู่อย่างน้ี	 ส่วนทั้งห้าน้ีก็ต้องเป็นทุกข์อยู่เอง	 ที่ทนอยู่ได้ยาก	 
ต้องโศกเศร้าใจ	คบัแคบใจ	เป็นต้น	หรือรวมคอื	ชาต	ิชรา	มรณะ	เป็นทกุข์	หรือโดยย่อ 
ขันธ์	๕	เป็นทุกข์

	 เมื่อส่วนทั้งห้าเป็นทุกข์	 ทนอยู่ไม่ได้	 หรือเรียกว่าเป็นของทนได้ยากอย่างน้ี	 
ขนัธ์	๕	ก็ต้องเป็น	อนตตฺา	ไม่ใช่ตวัตนของเราไปในตวั	ในทีส่ดุกศ็นูย์	และทัง้เพราะ
เราไม่มีอ�านาจจะบงัคบัว่ากล่าว	ข้าชอบอย่างน้ี	ขันธ์ห้าจงเป็นอยูอ่ย่างน้ีเถดิ	อย่าได้เป็น 
อย่างอื่นเลย	 อย่างนี้ไม่ได้	 ดูเหมือนกับว่าของฝากของคนอื่นจริงๆ	 คือว่าเหมือนมี 
คนหน่ึงเอารถหรือล้อหรือเอาเกวยีนมาฝากไว้	พดูสัง่ว่า	เม่ือข้ายงัไม่มาเอาไปเมือ่ใดแล้ว
กใ็ห้ใช้ให้ขีไ่ปเถิด	คร้ันแล้วเม่ือถึงเวลา	กม็าเอาของทีต่นฝากไว้ไปใช้ตามทีเ่ป็นของตน 
ตามเคย	เบญจขันธ์ของเรารวมสมมุติว่าตัวตนนี้ก็เหมือนกับของฝากนั้น	
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	 ต่อไปน้ีพึงพิจารณาเพื่อเห็นหรือเข้าใจของจริงอีกทีหน่ึง	 คือว่าสิ่งที่สมมุติช่ือ	 
คือตั้งชื่อว่า	 รูป	 เวทนา	 สัญญา	 สังขาร	 วิญญาณ	 น้ีเป็นเพียงสมบัติเท่าน้ันเอง	 
เป็นสังขารธรรม	ให้พิจารณาเพื่อออกเสีย	เมื่อเพิกออกแล้วพึงเห็นส่วนที่เหลือที่เคย 
รองสมมตุอิยู่น้ันเป็นสภาวะ	เป็นธรรมฐติ	ิธรรมนิยาย	คอืเป็นสภาวะเป็นธรรมตัง้อยูแ่ล้ว	 
เป็นธรรมทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง	ตามทีม่าท่านว่าเป็นวสิงัขารด้วย	เป็นของจริง	ยนืตวัอยู่ 
เป็นปกตอิยูอ่ย่างน้ัน	ใครจะสมมตุเิรียกอะไรกต็าม	หรือจะไม่เรียกกต็าม	กเ็ป็นของม ี
และเป็นของกลางๆ	และเป็นของจริงยืนตัวอยู่อย่างนั้นเอง	ไม่มีไม่เป็นขึ้นเพราะคน
สมมุติให้หรือไม่สมมุติให้	และไม่มีไม่เป็นขึ้นเพราะคนนิยม	ไม่เสื่อมไม่ดับไปเพราะ
คนติเตียนนินทาและไม่นับถือ

	 สภาวธรรมและสมมตุน้ีิ	ใคร่จะกล่าวเพือ่พจิารณาว่าเหมอืนอย่างว่ามบีรุุษผู้หน่ึง	 
เอาเพชรมาวางไว้แล้วก็ไป	มคีนหน่ึงมาเหน็เข้า	กเ็รียกว่าแก้ว	ตามภาษาของตนแล้วกไ็ป	 
มีคนหนึ่งมาอีก	เมื่อเห็นเข้าก็กล่าวว่าเพชร	ตามภาษาของตนแล้วก็ไป	เมื่อเป็นเช่นนี้ 
เมือ่คนแรกมาเรียกแก้วอยู	่กเ็ป็นอันว่ามแีต่แก้ว	ส่วนเพชรไม่ม	ีเมือ่คนที	่๒	มา	กม็า 
เรียกว่าเพชร	กเ็ป็นอนัว่ามแีต่เพชร	ส่วนแก้วไม่ม	ีเมือ่เป็นเช่นน้ี	ตกลงกไ็ม่มด้ีวยกนั 
ทั้ง	๒	คือ	แก้วก็ไม่มี	เพชรก็ไม่มี	มีแต่สภาวธรรมที่เป็นกลางๆ	อยู่นั้น	ถ้าจะว่ามี	 
กม็โีดยสมมตุด้ิวยกนัทัง้สอง	มเีพยีงสมมตุเิรียกกนัเท่าน้ัน	ส่วนความจรงิคือก้อนอนัน้ัน	 
เป็นของไม่มชีือ่ปกตอิยู	่ขนัธ์	๕	ทีถ่กูสมมตุว่ิา	รูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ถ้าเพกิ 
เอาชื่อออกแล้ว	 ก็ยังเหลือแต่สภาวะและเป็นกลางเป็นของจริงยืนตัวเหมือนกันน้ัน	
ซึ่งเป็นสภาวะธรรมดา

	 ต่อไปนี้พึงเข้าใจสังขารกับวิสังขารตรงกันข้าม	สังขตธรรม	คือ	ธรรมที่มีปัจจัย 
ปรุงแต่งเป็นสังขาร	และ	อสังขตธรรม	คือ	ธรรมที่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยแต่ง	ส่วน 
สงัขตธรรม	ย่อมมลีกัษณะ	๓	ดงัน้ี	คอื	เกดิขึน้ก็ปรากฏ	๑	ตัง้อยูแ่ละแปรไปกป็รากฏ	๑	 
ดบัไปกป็รากฏ	๑	เมือ่เป็นเช่นน้ี	เบญจขนัธ์ของคนเราทีเ่กดิข้ึนน้ี	กคื็อเกดิข้ึนกป็รากฏ	 
ตัง้อยูแ่ละแปรไปกป็รากฏ	ดบัไปกป็รากฏ	ทีเ่ป็นสงัขารธรรมอนัปัจจัยแต่ง	จึงประกอบ
ไปด้วยทุกข์เหลือทน	ยากที่จะอยู่ได้ด้วยง่าย	ส่วนวิสังขารธรรม	คือ	ธรรมปราศจาก
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สงัขาร	ไม่มเีหตปัุจจัยแต่งน้ัน	กม็อีสงัขตลกัษณะ	๓	พงึก�าหนดดงัน้ี	คอื	เกดิขึน้กไ็ม่ 
ปรากฏ	๑	ตั้งอยู่และแปรไปก็ไม่ปรากฏ	๑	ดับไปก็ไม่ปรากฏ	๑	นี้

	 เมื่อกล่าวถึงนิพพานแล้ว	นิพพานก็อยู่ในอสังขตลักษณะ	๓	นี้	นิพพานจึงไม่ 
ประกอบด้วยทกุข์	นิพพานเป็นธรรมทีไ่ม่มปัีจจัยแต่ง	จึงเรียกว่า	นิพพาน	เป็นวสิงัขารแท้	 
เมือ่กล่าวอย่างน้ีแล้วกอ็ย่าพงึเข้าใจว่า	ความไม่มีเบญจขนัธ์เป็นนิพพาน	เพราะว่าเมือ่ 
อริยมรรคเกดิขึน้ทีเ่อานิพพานเป็นอารมณ์	แล้วฆ่ากเิลสตายน้ัน	เบญจขนัธ์	คอื	ขนัธ์	๕	 
กย็งัมปีรากฏบริบรูณ์อยู่	ไม่ได้สญูหายไปไหน	และนิพพานปราศจากสมมตุ	ิไม่มสีมมตุ ิ
ชื่อเสียงโดยประการทั้งปวง	 แต่ธรรมคือนิพพาน	 ที่สมมุติว่าอายตนะน้ันมีอยู่แท	้ 
ที่สมมุติว่าอายตนะคือนิพพานน้ัน	 ก็แต่เพียงว่าสิ่งอันหน่ึงเท่าน้ัน	 ไม่ได้มีช่ือเสียง 
อย่างใด	และไม่ใช่	ดนิ	น�า้	ไฟ	ลม	ไม่ใช่อากาศ	และวญิญาณ	ไม่ใช่มอีาการจากน้ีไปโน้น	 
ไม่ใช่มอีาการโน้นมาน้ี	ไม่ใช่มอีาการขึน้ไปแล้วลงมา	ความจุต	ิความเคลือ่นไม่ม	ีและ 
ไม่มีที่ตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่ง	ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เลย	นี้เรียกว่านิพพาน	ซึ่งเป็น
ที่สุดแห่งทุกข์และเป็นที่สุดแห่งความสุขในโลก	ไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่า

	 อย่างหนึ่งที่ว่า	 เห็นนิพพานรู้นิพพาน	ก็เหมือนคนเข้าไปในวิหาร	 แล้วไปเห็น 
แก้ววิเศษก็เหมือนกัน	 คือสมมุติว่ามีวิหารใหญ่หลังหน่ึงที่มีแก้ววิเศษดวงหน่ึง	 
ราคาแพง	จนเรียกว่าไม่มีค่า	และในวหิารไม่มสีตัว์สิง่ต่างๆ	ใดๆ	ทัง้หมด	ทีส่มมุตว่ิา	
มนุษย์	เทวดา	อนิทร์	พรหม	นาค	ครุฑ	มารดา	บดิา	ลงุ	ป้า	น้า	อา	ชาย	หญงิ	ไม่มเีลย	
ยังมีบุรุษคนหนึ่งเข้าไปในวิหารนั้น	ไปเห็นแก้วถนัดตาและจับยกขึ้นดูด้วยมือตนเอง	
แล้วพอใจอย่างยิง่หาทีส่ดุมไิด้	คร้ันแล้วเมือ่จะพดูกบัใครผู้ใดผู้หน่ึงว่าลงุ	ป้า	น้า	อา	 
จงมาดแูก้วน้ีวเิศษย่ิงนัก	กไ็ม่มีผู้ใดอยูใ่นน้ันพอจะพดูกนัได้	จึงเป็นอนัว่าพดูไม่ออก

	 คร้ันวางแก้วไว้ทีเ่ดิมแล้วก็ออกมาภายนอก	จึงมาเหน็มนุษย์หญงิชาย	เหน็เพือ่น 
มิตรสหายและพีน้่องป้าลงุ	จึงพดูขึน้ได้ว่า	ลงุอาทัง้หลาย	แก้วดวงหน่ึงมอียูใ่นวหิารน้ี 
แสงสว่างไสวประเสริฐที่สุด	ใครอยากดูให้เข้าไปในวิหารนี้เถิด	จะเห็นแก้วนี้ไม่ต้อง 
สงสยั	อนัน้ีฉันใด	เมือ่ดนิูพพานด้วยปัญญากเ็หน็ว่านิพพาน	ไม่มสีมมตุบิญัญตั	ิไม่มี 
สตัว์สงัขารใดๆ	ในนิพพานเลย	ไม่มเีกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย	อะไรทัง้หมด	ดงัทีโ่ลกเป็นอยู่	 
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ไม่มมีนุษย์	สตัว์	บคุคล	ชาย	หญงิใดๆ	ทัง้สิน้	แต่เมือ่จะพดูว่านิพพานกพ็ดูด้วยสมมตุิ	 
ว่านิพพานเป็นอย่างน้ันๆ	คอือกมาพดูกนัเพือ่รู้เพือ่เป็นเคร่ืองหมายพอให้รู้โดยสมมตุิ
โวหาร	 เหมือนบุรุษเข้าไปในวิหารยังพูดไม่ได	้ แล้วออกมาพูดได้แต่ภายนอกวิหาร
ฉะนั้น

	 ถ้าเมือ่แยกสงัขตธรรมอนัเป็นสงัขาร	คอืแยกขนัธ์	๕	ออก	ก�าหนดให้แจ้งชดัแล้ว 
และกระท�าให้เหน็ชดัใจ	ส่วนวสิงัขาร	คอื	อสงัขตธรรม	ทีไ่ด้แก่	ธรรมไม่มปัีจจัยแต่ง 
ได้แล้ว	จะได้อานิสงส์มากมายเหลือที่จะน�ามากล่าวให้สิ้นสุดได้	จะละความเมาลาภ	 
เมายศ	เมาความสรรเสริญ	เมาความสุขได้	และละความเมารูป	เมาเสียง	เมากลิ่น	
เมารส	เมาเครื่องสัมผัสถูกต้อง	เป็นต้นได้	ตามก�าลังน้อยมาก	ที่เหมือนบุรุษคนเมา 
ไปเหน็กองดอกจานกลางคืนแลหลงว่าเน้ือ	เมือ่แสงพระอาทติย์ขึน้กห็มดอาลยัดงักล่าว 
แล้ว	เฉพาะอย่างยิง่ในทีน้ี่	จะละความเมารูปกาย	คอื	ตวัตน	ทีเ่หน็ว่าตนเหน็	รูป	เวทนา	 
สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	แลเห็นว่า	รูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เป็นต้น	 
เห็นว่าตนอยู่ใน	รูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	 เห็นว่ารูป	 เวทนา	สัญญา	 
สงัขาร	วญิญาณ	อยูใ่นตน	อนัเป็นทฏิฐวิปิลาส	๒๐	ประการ	อนัเป็นสกักายทฏิฐ	ิและ 
เป็นสักกายสมุทัยเสียได้

	 คร้ันแล้วเบญจขนัธ์	คอื	ขนัธ์	๕	น้ี	กก็ลายเป็นสกักายนิโรธ	คอื	ทฏิฐวิปิลาส	๒๐	
ประการ	ดับไปนั้นเอง	ที่เรียกว่า	ละสักกายทิฏฐิเสียได้	และจะละเสียได้ซึ่งวิจิกิจฉา	
ความสงสยัในกาล	๓	คอื	อดีตกาล	อนาคตกาล	ปัจจุบนักาล	คอืว่า	เบญจขนัธ์ทีเ่ป็น 
อดตีทีล่่วงไปแล้วกเ็ป็นเพยีงสญัญาเท่าน้ัน	กเ็ป็นอนัว่าล่วงไปแล้ว	กช็ือ่ว่าไม่มเีบญจขนัธ์ 
ที่เป็นส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึง	 ก็เป็นอันว่าไม่มี	 เบญจขันธ์ที่เป็นปัจจุบันปรากฏอยู่
เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้	ก็เป็นเพียงสัญญาเข้าอีก	ที่ดับ	ก็ดับไปว่างไป	ที่เกิดเป็นสันตติ 
สบืต่อกนั	กเ็กดิไป	แล้วกด็บัไปเล่า	แล้วกเ็กดิสบืต่อกันไปอกี	ทีส่ดุกเ็ป็นเพยีงสิง่ทีว่่าง 
ที่เปล่าอยู่เท่านั้นเอง	ก็เป็นอันไม่มีนั้นเอง

	 เม่ือเหน็ชดัอย่างน้ีแล้ว	กเ็ป็นอนัสิน้สงสยัใน	๓	กาลดงักล่าวแล้ว	และหมดความ 
สงสยัในศลีแลวตัรปฏบิตัขิองตน	หมดความสงสยัในพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	 
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เป็นอย่างดี	เพราะศีล	สมาธิ	ปัญญา	ตนก็ได้ประพฤติปฏิบัติท�าให้เกิดให้มีขึ้นแล้ว	 
จนได้เห็นคุณเห็นประโยชน์	 คือความสุขใจได้มีแก่ใจตนแล้ว	 ได้มีความเช่ือต่อ 
ไตรสกิขาอนัเป็นภายในแจ้งชดั	ใจไม่ได้ประโยชน์สขุ	เพราะศีลแลวตัรปฏบิตัอิย่างอืน่ 
อนัเป็นภายนอกศาสนาน้ี	ได้ละความล�าบาก	ใจทีส่งสยัว่าอะไรหนอๆ	อย่างน้ีเสยีได้แล้ว	 
ก็ได้สุขใจที่เห็นประจักษ์ใจ	 ไม่ต้องเชื่อแต่ผู้อื่นเป็นเบื้องหน้าได้แล้ว	 คร้ันแล้วก็ละ 
สลีพัพตปรามาสไปตามกนั	ทีว่่า	สลีพัพตปรามาส	น้ัน	กคื็อ	ความลบูคล�าศลีแลวตัรที่ 
ตนประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเอง

	 ด้วยว่าเมื่อไตรสิกขา	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	ยังไม่ปรากฏแจ้งชัดแก่ใจตนเอง	
กช็ือ่ว่ายงัมวั	เหมอืนกบัว่าศลีอยูก่บัผู้อืน่	ข้อวตัรปฏบิตัต้ิองอาศัยผู้อืน่เป็นผู้น�าผู้บอก	 
ต้องไปศกึษาถามผู้อืน่แล้วจึงปฏิบตัเิป็นไป	ชือ่ว่าเหมอืนศลีแลวตัรอยูก่บัผู้อืน่	ยงัไม่ 
เป็นสันทิฏฐิโกที่ตนเห็นเอง	ครั้นแล้วก็ลูบคล�าศีลและวัตรปฏิบัติว่า	ศีลเราจะบริสุทธิ์
หรือหนอ	วัตรของเราจะเศร้าหมองหรือหนอ	แล้วก็ปฏิบัติเป็นไป	และบางทีก็ปฏิบัติ
เอาแต่ประเพณีธรรมเนียมเข้าว่าบ้าง	และเอาแต่ต�าราเข้าว่าบ้าง	เข้าใจว่าบุญกุศลอยู่ 
กับประเพณีแต่อย่างเดียวเท่านั้น	ยังไม่เข้าใจที่แจ้งใจว่า	ประเพณีธรรมเนียมก็ดีอยู่
เปลอืกหน่ึง	แต่ส่วนธรรมทีแ่จ้งทีส่ว่างกบัใจมอีกีทหีน่ึง	เม่ือเป็นเช่นน้ีกย็งัล�าบากทีจ่ะ 
ลูบๆ	คล�าๆ	ต่อไป	

	 ต่อเมือ่ไตรสกิขาคอื	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ทีต่นท�าให้เกดิให้มขีึน้ทีต่นน้ัน	ได้ท�าให้ 
สว่างแจ้งขึ้นกับใจตนเอง	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	นี้ท�าใจตนให้ได้ความสุขใจ	ไม่ใช่อื่น	 
ได้รู้แจ้งผลพร้อมทั้งเหตุแล้วก็หมดสงสัยดังกล่าวแล้ว	 ก็ละถอนสีลัพพตปรามาส
ความลูบคล�าศีลแลวัตรเสียได้	ผู้ถอนลูกศร	๓	ประการ	คือ	สักกายทิฏฐิ	วิจิกิจฉา	 
สีลัพพตปรามาส	 อันเป็นเคร่ืองแทงเสียบอยู่ในอกในจิตใจน้ีเสีย	 ได้ช่ือว่าเป็นผู้ได้
ตกกระแสธรรมทีเ่ป็น	โลกตุรธรรม	นับว่าเป็นสปุฏปัินโนบคุคลได้แล้ว	มอีนัไม่ไปสูท่คุต ิ
เป็นธรรมดา

	 ผู้มีธรรมเกิดในใจ	ผู้ตกกระแสธรรมแล้วอย่างนี้	ย่อมไม่เป็นทุกข์ในใจ	เพราะ
จนทรัพย์ภายนอก	ถึงว่าเงินทองเป็นต้น	อันเป็นทรัพย์ภายนอก	มีน้อยก็ยังมีความ 
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สขุใจมาก	เพราะเป็นผู้มีอริยทรัพย์	มีศรัทธา	มศีีล	เป็นต้น	ได้เกดิมีกับตนให้ได้ภมิูใจ	 
มคีวามสขุอยูเ่ป็นปกต	ิและเหน็นิพพานปรากฏกบัใจ	ไม่ต้องอาศัยแต่ผู้อืน่บอก	และ 
ไม่อาศัยแต่อ้างต�าราเป็นประมาณ	 ผู้มีทรัพย์ภายนอก	 มีวิญญาณกทรัพย์และ 
อวญิญาณกทรัพย์มากมายก่ายกอง	กไ็ม่ได้ความสขุเท่าผู้ถึงธรรมน้ีได้	และเป็นผู้มีคุณ 
พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	ปรากฏเฉพาะหน้าเป็นนิตย์เสมอ	เป็นอจลศรัทธา 
ไม่มเีวลาเสือ่ม	ผู้ใคร่ต่อความสขุแท้จริงทีม่ใีนพระศาสนาแล้ว	กอ็ย่าประมาท	ให้อตุส่าห์ 
พยายามเถดิ	ถ้าพระธรรมอนัเป็นความจริงเป็นของเกนิความสามารถแล้ว	พระพทุธเจ้า
ก็คงไม่ตรัสไว้	ถ้าผู้ใดปฏิบัติจริงก็จะได้ปีติปราโมทย์
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อายตนะ ๑๒

 จกฺขฺวายตน�	อายตนะ	คือ	ตา	รูปายตน�	อายตนะ	คือ	รูป	โสตายตน�	อายตนะ	
คือ	หู	สทฺทายตน�	อายตนะ	คือ	เสียง	ฆานายตน�	อายตนะ	คือ	จมูก	คนฺธายตน�  
อายตนะ	คอื	กลิน่	ชวิหฺายตน�	อายตนะ	คอื	ลิน้	รสายตนํ	อายตนะ	คอื	รส	กายายตนํ  
อายตนะ	คือ	กาย	โผฏ€พพฺายตน�	อายตนะ	คอื	โผฏฐพัพะถกูต้อง	มนายตนํ	อายตนะ	 
คือ	ใจ	ธมฺมายตน�	อายตนะ	คือ	ธรรมารมณ์

 อายตนะ	ท่านแปลว่า	ที่ต่อ	แลแปลว่า	บ่อเกิด	อายตนะ	ทั้ง	๑๒	นี้	ส่วนที่เป็น 
ภายในม	ี๖	คอื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	ส่วนทีเ่ป็นภายนอกม	ี๖	คอื	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	 
เครื่องสัมผัสถูกต้องกาย	ธรรมารมณ์	คืออารมณ์ที่เกิดกับใจดังนี้

	 อายตนะ	๑๒	น้ีเป็นส�าคญัอย่างหน่ึง	ว่าทางปฏบิตักิเ็ป็นได้ทัง้	ศลี	สมาธ	ิปัญญา	 
ได้ดีด้วย	คือ	อินทรียสังวรศีล	ก็ได้แก่ความมีสติส�ารวมอายตนะภายใน	๖	นี้	ไม่ให้ 
ยนิดียนิร้ายในเมือ่อารมณ์มรูีปมากระทบทางทวารตา	เป็นต้น	ทีเ่รียกว่า	อนิทรียสงัวรศลี	 
ส่วนสมาธิ	ก็คือการก�าหนดส่วนแห่งศีล	หรือส่วนแห่ง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	 
ที่ส่วนใดสบายแก่ใจ	ก็ก�าหนดเอาส่วนนั้นเป็นอารมณ์	จิตก็เป็นสมาธิ	ส่วนปัญญา	 
กค็อื	ความรู้ความเหน็ในอายตนะทีเ่ป็นภายในแลภายนอกทัว่ถงึตามเป็นจริงอย่างไร	
แลรู้ไปในศีล	ในสมาธิ	ไปตามกัน	และอายตนะส่วนภายใน	๖	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	 
กาย	ใจ	นี้
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	 ถ้าปกตอิยู	่ไม่ได้กระทบกับอารมณ์อนัใด	คอื	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	เคร่ืองสมัผัส	 
อารมณ์ที่เกิดกับใจ	 ที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มากระทบในตา	 เป็นต้น	 ก็ไม่เรียก 
อายตนะ	 ไม่เป็นอายตนะ	 ถ้าว่า	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 เครื่องสัมผัส	 ธรรมารมณ์	 
มาต่อกันเข้าเมื่อใด	ก็เป็นอายตนะเมื่อนั้น	ครั้นแล้วก็พร้อมด้วยเกิดจักขุสัมผัส	และ
เกดิจักขวิุญญาณ	แล้วกเ็กดิเวทนา	เกดิตณัหา	อปุาทาน	เกดิท�าดที�าช่ัว	เกดิพดูเกดิคดิ 
ตดิต่อกันไปทัว่โลกโลกา	ไม่มทีีส่ดุ	อย่างน้ีจึงว่าเป็นทัง้ทีต่่อ	เป็นทัง้บ่อเกดิ	เมือ่เสยีง
มากระทบหเูม่ือใด	เป็นส่วนดหีรือเป็นส่วนชัว่	กใ็ห้เป็นอายตนะเมือ่น้ัน	คร้ันแล้วกเ็กดิ 
ผัสสะ	และโสตวิญญาณ	เกิดเวทนา	ตัณหา	อุปาทาน	แล้วประกอบกรรมดี	กรรมชั่ว	 
เกิดโลภ	โกรธ	หลง	เกิดชังเกิดรักติดต่อกันไปยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดอีก	เมื่อกลิ่น	รส	
เคร่ืองสมัผัส	ธรรมารมณ์	มาต่อกบัจมูก	ลิน้	กาย	ใจ	กใ็ห้เกดิเป็นอายตนะ	แล้วเกดิ 
ผัสสะวญิญาณ	เวทนา	ตณัหา	อปุาทาน	ต่อๆ	กนัไป	จนเกดิความเหน็ชอบและความ 
เหน็ผิด	เกดิเป็นประโยชน์เป็นคุณ	คิดกุศลคิดบญุ	ทัง้เจริญและเสือ่มแผ่ออกลามปาม
เต็มโลกเหมือนกันกับจักขุโสตนั้น

	 อย่างหนึ่ง	สิ่งทั้ง	๖	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	นี้เป็นเครื่องใช้ได้ดี	เมื่อเวลา 
ต้องการดูรูป	ใช้ตาดูและเหน็รูป	เมือ่เวลาต้องการฟังเสยีง	ใช้หฟัูงแล้วรู้เสยีงดเีสยีงร้าย	 
เมือ่เวลาประสงค์รู้กลิน่	ใช้จมกู	เวลาปรารถนารส	กใ็ช้ลิน้	ถ้าปรารถนาสมัผัส	กใ็ช้กาย	 
เมื่อมีอารมณ์มาทางใจ	 ก็ใช้ใจรับรู้อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วได้	 ถ้าขาดไปแต่อย่างใด 
อย่างหน่ึง	หรือ	๒	อย่าง	คอื	มตีา	แต่บอดมดืเสยีกดี็	หรือหหูนวกเสยีก็ด	ีหรือทัง้บอด 
ทัง้หนวกกดี็	เท่าน้ีก็เสยีความสขุในโลกไปไม่ใช่น้อยเลย	ยิง่ถ้าเสยีส่วนใจเข้า	คอื	มใีจ 
แต่คลุม้คลัง่ไป	ทีไ่ด้แก่บ้า	อนัน้ียิง่ร้ายทีส่ดุ	เลยเสยีตามกนัไปหมดทกุอย่าง	หาความ
สุขมิได้

	 ถ้าดีบริบรูณ์ทกุอย่าง	แต่ไปต่อกบัทางผิดใช้ไปในทาง	อวชิชา	โมหะ	อย่างเดยีว	 
กจ็ะเตม็ไปด้วยความมดืและเตม็ไปด้วยโทษอย่างมหนัต์	ถ้าเป็นไปกบัทางชอบ	ใช้ไปใน 
ทางวชิชา	ปัญญา	เคร่ืองสว่าง	กย่ิ็งสว่างก้าวหน้าทวคีณูเตม็ไปด้วยคณุอนันต์หาทีส่ดุ 
มิได้	 ค�าว่าเป็นบ่อเกิด	 ก็ช่างสมเสียจริงๆ	 ทั้งเป็นบ่อเกิดที่ท�าให้เกิดมรรคผล	 คือ	 
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ท�าให้เกดิได้มรรคได้ผล	ท�าให้ได้ถงึนิพพานทีน้ี่เอง	และทางฝ่ายชัว่กท็�าให้เกดิบาปกรรม 
และเวร	ท�าให้เกิดทุคติที่นี้ด้วยอย่างหนึ่ง	ความเป็นปกติของอายตนะนี้มีอยู่	คือใจนี้ 
เมื่อไม่มีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมากระทบใจ	ก็เป็นปกติอยู่	 คือเฉยๆ	อยู่	 ส่วนตาเล่า 
เมือ่ไม่มอีารมณ์	คือรูปดีรูปชัว่มากระทบตา	กเ็ป็นปกตเิฉยๆ	อยู	่ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	กม็ ี
ปกติของตนๆ	ถ้าไม่มีเสียง	กลิ่น	รส	เครื่องสัมผัสมาถึง	ก็เฉยๆ	อยู่	ฝ่ายอายตนะ
ภายนอกเขาก็เป็นปกติอยู่อย่างน้ีคือ	 รูปเขาก็ปกติอยู่เฉยๆ	 ตามหน้าที่อยู่อย่างน้ัน	
เสียง	กลิ่น	รส	วัตถุเครื่องสัมผัสถูกต้อง	ก็เหมือนอย่างนั้น	ย่อมเป็นปกติตามหน้าที่
ของตนๆ

	 แต่ใจน้ี	เมือ่อารมณ์ดหีรืออารมณ์ชัว่มากระทบเข้า	ใจมกัเสยีปกต	ิถ้าใจเสยีปกต ิ
ไหวไปตามอารมณ์	เกิดยินดียินร้าย	ดีใจเสียใจไปตามอารมณ์แล้ว	ก็ชื่อว่าเสียปกติ	 
เมื่อใจเสียปกติแล้ว	รูปก็เลยเสียปกติไปด้วยตามกันน้อยบ้างมากบ้าง	เลยกลายเป็น 
ยุง่เหยงิเป็นใหญ่เป็นโตไปกแ็ล้ว	แต่บางคราวถงึรูปไม่มากระทบตาดงักล่าวน้ี	ใจกย็งั 
ส่ายหาเพื่อต้องการรูป	อันนี้ก็ชื่อว่าเสียปกติแล้ว	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ก็เสียปกติ 
ไปหมดด้วยกัน	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	เครื่องสัมผัส	อารมณ์ที่เกิดกับใจ	ก็เสียปกติ 
ไปทุกอย่าง

	 เมือ่เป็นเช่นน้ี	พงึเข้าใจว่า	อายตนะภายนอกไม่เป็นส�าคญั	เขากอ็ยูต่ามเร่ืองตาม
หน้าที	่เขาก็มเีขากด็บัไปตามปกตธิรรมดาของเขาเท่าน้ันเอง	บางทเีขากม็าผ่าน	บางที 
เขาก็ไม่มาผ่าน	ที่เขามาผ่านแล้ว	ถ้าเราไม่รับเขา	เขาก็ผ่านไปผ่านมาตามเรื่องของเขา	 
ผ่านแล้วเขาก็ดับไปเอง	แต่เอาอายตนะภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ไว้ให้ได้ 
กแ็ล้วกนั	ส่วนส�าคญัทีส่ดุกค็อื	ใจ	ถ้าเอาใจไว้ให้อยูอ่นัเดยีว	กป็กตอิยูไ่ด้สิน้ทัง้หมด 
ด้วยกัน	ครั้นแล้วอย่างหนึ่ง	พึงเห็นส่วนภายใน	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ทั้งนี้ 
เป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	มคีวามเป็นของไม่ใช่ตวัตน	เป็นปกตธิรรมดา	อย่าให้อวชิชา	 
ตัณหา	อุปาทาน	ครอบง�าใจ	และอย่าให้	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เป็นเครื่องรกใจ	 
ดังที่มาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นใจความว่า
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 อายตนะภายใน ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ น้ีให้พจิารณาให้เป็น อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา  
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นของไม่ใช่ตัวตน	เป็นของว่างของเปล่า	ของศูนย์ 
ที่เป็นเหมือนบ้างร้าง	บ้านเซ	บ้านเปล่า	บ้านศูนย์ทั้ง	๖	บ้าน	คือเทียบด้วยบ้านร้าง 
อยู่	๖	บ้าน	ที่ผู้คนไม่มีอยู่หนีไปอยู่ที่อื่น	ปล่อยให้ร้างว่างเปล่าเอาไว้จากผู้คน	และ 
ผลประโยชน์อย่างอื่น	มีผลไม้	เป็นต้น	อายตนะ	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	ก็เป็น 
เหมือนบ้านร้าง	ฉะนั้น	ที่ยังอายตนะภายนอก	๖	คือ	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	 
ธรรมารมณ์	ถ้าเมือ่รูปมากระทบตา	จะเป็นรูปดกีต็าม	รูปช่ัวกต็าม	กใ็ห้พจิารณาว่าไม่เทีย่ง	 
เป็นทุกข์	มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา	ไม่ให้ใจยินดียินร้าย	ให้เป็นปกติ	เป็นกลาง	 
เม่ือเสยีงมากระทบห	ูจะเป็นเสยีงดหีรือเสยีงไม่ดกีดี็	เม่ือกลิน่มากระทบจมกู	จะเป็น 
กลิน่ดหีรือกลิน่ไม่ดกีด็	ีเมือ่รสมากระทบลิน้	จะเป็นรสดหีรือไม่ดกีดี็	เมือ่เคร่ืองสมัผัส 
มากระทบกาย	จะเป็นของประณีตหรือของหยาบก็ดี

	 เมือ่อารมณ์	คือสิง่ทีเ่ราได้เหน็	ได้ยนิ	ได้ฟัง	และได้กลิน่	ได้ลิม้รสอาหาร	ได้ถกูต้อง 
โผฏฐพัพะด้วยกาย	มาแต่ก่อนทีเ่ป็นสญัญาความจ�าหมายทัง้	๕	อย่าง	คอื	เสยีง	กลิน่	 
รส	เคร่ืองสมัผัส	อารมณ์	เกดิกบัใจดงักล่าวน้ีมาเกดิขึน้	กใ็ห้มีสตพิจิารณาให้รูเ้ท่าว่า	 
ไม่เพยีงเป็นทกุข์	มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา	ให้เหน็ตามเป็นจรงิ	อย่างไรแล้วอย่าให้ 
ใจยินดียินร้าย	ไม่พึงดีใจเสียใจ	ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มีขึ้นและดับไป	แปรเป็นอื่น	ท�าใจ 
ให้เป็นกลาง	 เป็นอุเบกขาตั้งอยู่	 และให้รู้ให้เห็นใจ	 และปกติของใจ	 เมื่อวิปัสสนา
ปัญญาเกดิกล้า	เป็นอริยมรรคฆ่ากเิลสตาย	ไม่ตดิในอารมณ์	จิตเป็นอเุบกขา	เป็นกลาง	 
ศลีทีเ่กดิขึน้พร้อม	กเ็ป็นอธศีิลสกิขา	สมาธทิีเ่กดิข้ึนพร้อม	กเ็ป็นอธจิิตตสกิขา	ปัญญา
ที่เกิดขึ้นพร้อมก็เป็นอธิปัญญาสิกขา

	 อย่างหน่ึง	อายตนะภายใน	๖	คอื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	น้ี	ท่านว่าเป็นทวาร	๖	 
ด้วยทวาร	คอื	ช่องทีเ่ป็นทางเดนิของจิต	ทีเ่ทีย่ว	ทีเ่ดนิออกเดินเข้า	ทีอ่าศัย	อายตนะ 
ภายนอก	๖	คอื	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	เคร่ืองสมัผัส	อารมณ์ทีม่าทางใจ	ทวาร	คอื	ช่อง	๖	 
ช่องนี้	 ช่องใจเป็นช่องส�าคัญกว่าช่องทั้งหลายอื่น	 อย่างนี้สมกับที่มาอันพระอาจารย์ 
ท่านกล่าวว่า	“อย่าส่งใจออกไปภายนอก อย่าวิง่ตะครุบแสงตะครุบเงา ให้จับตวัให้ถกู  
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ให้ทวนกลบัใจเข้ามาตัง้ทีใ่จ”	ต่อไปน้ีใคร่จะกล่าวว่า	ค�าว่าอย่าส่งใจออกไปภายนอกน้ัน
คืออย่าส่งใจออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก	ให้ทวนกลับใจเข้ามาตั้งที่ใจ	ให้ดับ 
สัญญา	อุปาทาน	ในอารมณ์ภายนอกเสีย	เอาสติมาระลึกอยู่ที่ใจ	เอาความรู้มารู้อยู่
ที่ใจ

	 ที่กล่าวอย่างน้ีแล้ว	 ปรารถนาจะกล่าวเร่ืองเพื่อเทียบกัน	 เปรียบความเพื่อให้ 
เข้าใจง่าย	 คือมีพรานเน้ือคนหน่ึง	 เม่ือได้ข้าวถุงเพื่อเป็นเสบียงแล้วแบกปืนขึ้นบ่า
ออกเดินทางไปป่าใหญ่ด้วยความตัง้ใจจริง	คร้ันไปเหน็รอยแรดตวัหน่ึงทีม่นีอดีวเิศษ 
ย่ิงนัก	ก็ตามรอยแรดตวัน้ันไป	ใคร่จะได้ยงิเอานอมาขายให้ได้	คร้ันตามรอยไปด้วย 
ความที่ยังไม่ฉลาด	ก็เอารอยเข้าว่า	ถ้ารอยเข้าป่าเข้ารกก็เข้าด้วย	หนามขูดขาขูดแข้ง	
ถ้ารอยออกที่เตียนก็ออกตาม	 ถ้ารอยโค้งวกไปโน้นก็โค้งไปตาม	 และเห็นข้ีเก่าบ้าง 
ขีใ้หม่บ้าง	และท�าให้ช้าไม่ทนัแรด	กเ็ป็นอนัไม่ได้ยงิ	คร้ันหมดข้าวถงุแล้วกก็ลบัคืนบ้าน	 
เลยไม่ได้นอแรดดีนั้นมาขายตามปรารถนา

	 คร้ันแล้วมพีรานคนที	่๒	เม่ือได้ข้าวถงุเพือ่เป็นเสบยีงแล้วแบกปืนออกป่า	ไปเหน็ 
รอยแรดที่มีนอดีเข้าอีก	ก็ตั้งใจตามรอยแรดต่อไป	ด้วยความดีใจว่าเราจะได้ยิงแรด 
จะได้นอดีมาขายให้ได้เป็นแน่	ครั้นตามรอยแรดไปแล้ว	 เป็นกาลสมควรไม่ไกลนัก 
ไม่ใกล้นัก	 ก็หยุดยืนสันนิษฐานก�าหนดพิจารณาในใจว่า	 แรดตัวนี้เมื่อมันไปตรงนี้
แล้วมันจะไปตดิแม่น�า้โน้น	เม่ือมนัข้ามน�า้ไม่ได้	จ�าเป็นจะต้องโค้งอ้อมมาทางภเูขาน้ัน	 
และยังจะไปติดภูเขาอีก	เมื่อไปติดผาแห่งภูเขา	ไปไม่ได้แล้ว	ก็จะต้องวกเวียนไปที่ 
ช่องน้ันเป็นแน่แท้	 จะไปที่อ่ืนไปไม่ได้เลยเป็นอันขาด	 คร้ันแล้วก็ละรอยแรดที่น้ัน 
ไม่ตามรอยต่อไป	 แบกปืนกับสะพายข้าวถุงบ่ายหน้าเดินตัดเดินลัดไปที่ช่องน้ัน	 
เมื่อถึงแล้วก็ตั้งท่าคอยแรดอยู่ด้วยดีตามสบาย	 มีสติสัมปชัญญะ	 รู้ตัวอยู่เสมอเป็น
อันดี

	 เมือ่เหน็ว่าเป็นเวลาอนัสมควรใกล้แรดจะมาแล้ว	กเ็ตรียมตวัตัง้ท่า	คร้ันแล้วแรด 
ก็มาได้ตามเวลาจริงๆ	เหมือนอย่างว่า	เมื่อเห็นแล้วก็เอิบอิ่มใจยิ่งนักว่า	เราจะได้ยิง 
แรดตวัน้ีและจะได้นอแรดดีตวัน้ีโดยแท้	คร้ันคดิร่ืนเริงใจฉะน้ีแล้ว	กย็กปืนข้ึนทบัไหล่	 
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(ทบับ่า)	แล้วเอีย้วคอหลิว่ตาเลง็ให้ตรงและบุย้ปาก	แล้วกล็ัน่ปืนไปถกูแรดตรงทีห่มาย	 
แรดก็ล้มตายอยู่ที่นั้น	นายพรานก็ปีติปราโมทย์หาที่สุดมิได้ว่า	สมปรารถนาเราแล้ว 
แรดนี้	มันจะไปไหนได้	เมื่อยิงเอานอแรดได้สมหมาย	ก็เลยกลับบ้าน	เอานอมาขาย
ได้เงินรวยทรัพย์

	 เท่าทีก่ล่าวคล้ายเป็นนิทาน	(เป็นนิยาย)	มาน้ี	เพือ่บ่งบอกว่าช่องใจเป็นส�าคญัทีส่ดุ	 
คือพรานคนที่แรกไม่เข้าใจในวิธีการที่จะยิงเอานอแรด	 ยังไม่รู้ที่ส�าคัญ	 จึงตามเอา 
รอยแรดเข้าว่าแต่อย่างเดยีว	เมือ่โค้งไปตามรอยกท็�าให้ช้าไปในตวั	กเ็ป็นอนัไม่ทนัแรด	 
หมดข้าวถุงแล้วก็ต้องกลับคืน	นี่ก็เหมือนเห็นช่องอื่นๆ	คือ	ช่องตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 
ไปในทีอ่ืน่	ทวารอืน่เสยีหมด	คร้ันแล้วก็วิง่ตามอารมณ์ทีม่ากระทบทีเ่ป็นเพยีงสญัญา 
นามธรรม	ไม่ใช่ของแน่นอนอะไร	และเมื่อจะกล่าวให้กว้างออกหน่อย	ก็คือเข้าใจว่า	 
พระธรรมมีแต่อยูใ่นคมัภร์ีในใบลานหรือในสมุดทีท่�าทีแ่ต่งเอาไว้กนัความลมื	หรือเพือ่ 
ความเห็นถูกต้องและเข้าใจ	แล้วก็กราบไหว้	บูชา	ท่องบ่น	สาธยาย	มีความเห็นว่า	 
พระธรรมมีแต่ที่นับถืออย่างเดียว	 ไม่เข้าใจว่าพระธรรมในคัมภีร์ทั้งหมดท่านกล่าว 
ท่านแสดงชีม้าทีต่วัเราทีป่ระกอบด้วยทวาร	๖	คอื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	ของเราทีเ่ป็น 
ภายในอีกทีหนึ่ง	ที่รวมเข้ามาประชุมใจ

	 เม่ือไม่ได้ความแจ้งสว่างในธรรมอนัจริงทีใ่จตน	กเ็ลยละเสยี	เลยเลกิการศกึษา
และปฏิบตัต่ิอไป	เหมอืนพรานคนทีแ่รกทีไ่ม่ได้ยงิแรดแล้วกลบับ้านน้ัน	แต่นายพราน 
คนที	่๒	เป็นผู้เข้าใจวธิกีารทีจ่ะได้ยงิแรดเป็นอย่างดียิง่	สนันิษฐานตรึกตรองพจิารณาไป 
ก็เห็นว่าช่องโน้นเป็นช่องส�าคัญ	 คร้ันแล้วโดยไม่ต้องตามรอย	 ไปที่ไปคอยยิงเอาที่ 
ช่องโน้น	ก็ได้ยิงแรดจริงๆ	เหมือนอย่างคิดไว้	นี้ก็คือเห็นทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 
ไม่ไปอ่ืนไปทีใ่ด	ย่อมมารวมทีใ่จสิน้ด้วยกัน	ทีม่ใีจเป็นธรรมถงึก่อน	มใีจประเสริฐกว่า	 
ส�าเร็จแล้วด้วยใจ	

	 เม่ือกล่าวให้กว้างหน่อยก็คือ	พระวนัิย	พระสตูร	พระปรมตัถ์	พระวนัิยกเ็ป็นวนัิย	 
พระสตูร	พระปรมตัถ์	รวมเรียกว่า	ธรรม	จึงรวมเข้าด้วยกนัทัง้สิน้เรียกว่า	พระธรรมวนัิย	 
ที่มีแล้วในคัมภีร์ในต�าราทั้งหลายที่ท่านท�าไว้ดีแล้ว	ท�าไว้ดีจริงๆ	เป็นประโยชน์ดียิ่ง	 
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แต่เปลอืกหน่ึง	เมือ่เอาความหมาย	เอาประโยชน์	และเอาอรรถรสอกีเปลอืกหน่ึงแล้ว	 
ความก็แสดงชี้มาที่ตัวของเราที่ประกอบด้วยทวาร	๖	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	นี้ 
ที่รวมเข้าหาใจที่เป็นทวารคือช่องส�าคัญดังกล่าวแล้ว	จึงเอาสติเข้าไปตั้งที่ใจ	สติเป็น 
ของจ�าเป็นมาก เป็นของจ�าปรารถนามาก ก�าหนดเอาใจทีไ่ม่ได้ส่ายออกไปภายนอกให้
รู้ใจ ให้เหน็ใจ ให้เหน็ปกตใิจ กไ็ด้ความว่าใกล้ต่อเอกจิต เอกธรรม คอื จิตอนัเดยีว  
ธรรมอันเดียว

	 เม่ือรู้ใจเหน็ใจชดัแล้ว	กรู้็กายเหน็กายตามเป็นอย่างไร	มเีหน็ว่ากายน้ีเป็นทัง้ส่วน 
แห่งธาตุ	 ๔	 และทั้งส่วนปฏิกูลที่ประกอบด้วยอาการ	 ๓๒	 ในที่สุดเป็นอัพยากฤต	 
มีสภาวะสูญเปล่าอย่างน้ี	 คร้ันรู้กายรู้ใจให้ชัดใจได้เต็มที่แล้ว	 ก็กลายเป็นเอกจิต
เอกธรรมไป	และเมื่อเห็นจิตเห็นธรรมชัดเช่นนี้แล้ว	ก็จะเห็นตน	คือตนก็เป็นธรรม	 
ธรรมเป็นตน	ชือ่ว่า	อตัตทปีา	มตีนเป็นเกาะเป็นทีพ่ึง่	ธมัมทปีา	มธีรรมเป็นเกาะเป็นทีพ่ึง่	 
อัตตสรณา	มีตนเป็นที่ระลึก	ธัมมสรณา	มีธรรมเป็นที่ระลึก

	 ต่อไปนี้พึงเข้าใจว่า	เมื่อใจเป็นธรรมแล้วจะว่าอะไรก็ได้ดอก	คือว่าเมื่อใจไม่มี
อาการยินดียินร้าย	ไม่ดใีจไม่เสยีใจ	ไม่มอีาการข้ึน	ไม่มอีาการลง	ไม่มอีาการไป	ไม่มี 
อาการมา	ไม่มอีาการออก	ไม่มอีาการเข้า	แล้วอย่างน้ี	จะว่าเป็น	เมตตา	กรุณา	มทุติา	 
อเุบกขา	กไ็ด้	จะว่าเป็น	สมัมทฏิฐ	ิสมัมาสงักปัโป	สมัมาวาจา	สมัมากมัมันโต	สมัมาอาชีโว	 
สมัมาวายาโม	สมัมาสต	ิสมัมาสมาธ	ิกไ็ด้	หรือจะว่าเป็น	ทาน	ศลี	เนกขัมมะ	ปัญญา	 
ก็ได้	จะว่าเป็น	วิริยะ	ขันติ	สัจจะ	อธิษฐาน	เมตตา	อุเบกขา	ก็ได้	หรือจะว่าเป็น 
สติปัฏฐาน	๔	สัมมัปปธาน	๔	อิทธิบาท	๔	อินทรีย์	๕	พละ	๕	ก็ได้	หรือว่าจะเป็น	
โพชฌงค์	๗	คอื	สต	ิความระลกึ	ธรรมวจิยะ	ความสอดส่องหรือเลอืกค้นธรรม	วริิยะ  
ความเพียร	ปีติ	ความอิ่มใจ	ปัสสัทธิ	ความสงบใจ	สมาธิ	ความตั้งใจมั่น	อุเบกขา 
ความวางเฉย	ก็ได้

	 อารมณ์ทั้ง	 ๖	 ที่เป็นอายตนะภายนอก	 คือรูปที่ตาเห็นย่อมมากมาย	 มีทั้ง 
ดบ้ีางชัว่บ้าง	เสยีงทีไ่ด้ยนิด้วยหน้ีูกม็ากมาย	เหลอืทีจ่ะกล่าวให้ทัว่ถงึ	กลิน่แล	รสแล	 
เครื่องสัมผัสถูกต้อง	และอารมณ์ที่เกิดกับใจเหล่านี้ทุกอย่าง	ก็เหลือที่จะมากต่อมาก	 



188

ทางฝ่ายดีก็เต็มโลก	ทางฝ่ายชั่วก็ลามปามเต็มไปไม่มีที่สุด	อารมณ์ทั้ง	๖	นี้	ที่มาผ่าน 
ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	ถ้าเราจะเอาเสยีทกุอย่างให้ได้ทัง้หมด	จะท�าตามอารมณ์ให้ได้ 
ทั้งสิ้น	 จะพูดตามอารมณ์ให้จบสิ้นทุกอย่าง	 จะคิดไปตามอารมณ์อันเป็นสิ่งที่มา 
ถูกต้องทางใจให้ได้ทกุอย่างตามปรารถนา	ถ้าจะท�าอย่างทีว่่ามาน้ี	เรากจ็ะตายทิง้เปล่า	 
ยิง่จะท�าตามใจทกุอย่าง	กย็ิง่กว้างเกนิ	ยิง่พดูกย็ิง่ไม่รู้จบ	ยิง่คิดกย็ิง่ไม่รู้จักสิน้	ตกลง
ต้องเอาแต่ที่พอดี	 เอาเท่าที่ได้	 เอาพอกับก�าลังความสามารถเท่าน้ัน	 จึงเป็นความ 
สุขได้ฯ
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การฟังธรรม

	 ในเรื่องต่อไปนี้	การฟังธรรมมีชื่อว่าเป็นการยังกุศลให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง	ดูเป็น
ความส�าคัญไม่ใช่น้อย	การรู้นั้นดีอยู่มากทีเดียว	ดีจริงๆ	แต่ขอให้ระวังว่า	อย่ารู้เลย
ของดีของจริงไปเสยีหมด	รู้ส่งไปข้างหน้าด้านเดียว	ไม่เหลยีวมาข้างหลงับ้าง	ทีเ่หมอืน
รู้มากแล้วไม่นึกถึงน้อย	รู้สูงลืมต�่า	หรือ	รู้ปลายไม่นึกถึงต้น	ที่ส�าคัญว่าเหมือนกับ 
จะไม่ได้ผลอันใด	แต่พึงเห็น	เช่น	พระสารีบุตร	เมื่อคราวเป็นคฤหัสถ์ชื่อ	อุปติสสะ	 
ฟังอริยสัจจ์	๔	ย่อจากพระอัสสชิ	มีความว่า

   เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  เตส� เหต�ุ ตถาคโต
   เตส�ฺจ โย นิโรโธ จ  เอว�วาที มหาสมโณ

 แปลว่า ธรรมทัง้หลายเหล่าใดเกดิแต่เหต ุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงถงึเหตแุห่ง 
ธรรมนั้น และความดับของธรรมนั้น พระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้

 อุปติสสะฟังเท่าน้ี	 ได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล	 พระยสกุลบุตรเม่ือยังเป็นคฤหัสถ์	 
เหน็นางปาริจาริกา	ผู้บ�าเรอตน	ท�าเป็นวปิริตนอนหลบัเปลอืยกายแลอ้าปาก	เป็นต้น	แล้ว 
เบือ่หน่าย	สวมรองเท้าได้แล้วบ่ายหน้าไปทางพระพทุธเจ้าเสดจ็	ได้ฟังธรรมอนุปพุพกิถา 
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง	 เมื่อจบเทศนา	ได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล	ครั้นฟังครั้ง 
ที่สองที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่บิดาของตนก็ได้อรหันต์	 เศรษฐีผู้เป็นบิดาพระยสก็ได้
ฟังอนุปุพพิกถาได้ส�าเร็จโสดาปัตติผล
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 อนุปพุพกิถา	คอืแสดง	ทาน ศลี	แลสวรรค์อนัเป็นอานิสงส์แห่งทาน	ศลี	อาทนีวกถา  
แสดงโทษแห่งกาม	เนกขฺมมฺ	แสดงอานิสงส์แห่งการออกจากกาม	ทีส่ดุแสดงอริยสจัจ์	๔	 
คือ	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	เรียกว่า	อนุปุพพิกถา	คือแสดงแต่ต้นไปตามล�าดับ	 
มารดาและภรรยาเก่าพระยสกุลบุตรได้ฟังพระองค์ตรัสอนุโมทนา	 ก็ได้ส�าเร็จโสดา	 
ท่านผู้ได้ส�าเร็จโสดาเหล่านี้ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเช่นนี้เลย	ยังไม่ได้ศึกษาธรรม 
อย่างน้ีมาก่อน	พงึได้ฟังเท่าน้ีแต่น้อยกไ็ด้ส�าเร็จมรรคผล	เมือ่เป็นเช่นน้ีน่าคิดว่าความ
ส�าเร็จมรรคผลไม่ใช่หน้าทีข่องความรู้มาก	ถ้าฟังเอาธรรมแล้วฟังไม่มากกไ็ด้มรรคผล	
หรือไม่อย่างนั้นก็ได้กุศลมาก

	 ข้ออืน่ยงัมีอกี	คือ	พระสารีบตุรได้ไปทีบ้่านนายเพชฌฆาต	แล้วเทศนาโปรดนาย 
เพชฌฆาตหนวดแดง	ด้วยเทศนาธรรมไม่มาก	นายเพชฌฆาตหนวดแดงฟังจบเทศนา 
ได้ส�าเรจ็โสดาปัตตผิล	ถ้าฟังไม่เอาแล้ว	ถงึจะฟังมากเท่าใด	กไ็ม่ได้มรรคผล	หรือเอา 
ความรู้ไปฟังธรรม	กม็กักดีขวางทางอนัจะได้มรรคผล	คอืว่าถอืว่าตนเป็นผู้รู้มากแล้ว	 
อะไรๆ	เราก็รู้แล้ว	เราได้ศึกษา	เราได้เรียนหมดแล้ว	ถ้าถือตัวเป็นผู้รู้มากไปเสียแล้ว
อย่างน้ีไปฟังธรรม	มรรคผลมกัไม่เกดิได้ง่าย	เหมอืนกบัคนทีม่ท้ีองอิม่อยูแ่ล้ว	หรือก�าลงั 
ท้องขึ้นไม่ปกติแล้วจะกินข้าวอีกนั้น	กินนิดหน่อยก็รับแต่น้อย

	 	ถ้าว่าถึงรู้มากกไ็ม่ถอืตวัทีเ่ป็นอตัตานุทฏิฐ	ิความตามเหน็ว่าตวัตน	เป็นผู้ถ่อมตน	 
อ่อนโยน	เคารพพระธรรม	อยากได้อยากถงึธรรมเพือ่ดับกเิลสหรือละความชัว่	อย่างน้ี 
ฟังธรรมเป็นทางให้ได้มรรคผลได้ด	ีถ้าไม่ถงึเช่นน้ัน	อย่างต�า่กไ็ด้กศุลมาก	เหมอืนคน 
หิวข้าวมาก	ท้องก็ว่าง	ไม่แน่นไม่เฟ้อ	ก็กินข้าวมาก	ฉะนั้น

	 อน่ึง	ไปฟังธรรมพงึให้ประเพณธีรรมเนียมอยูส่่วนหน่ึง	คอืว่าการรักษาประเพณี
ธรรมเนียมได้เป็นดี	 แต่ว่าอย่าติดประเพณี	 อย่าเอาแต่ประเพณีธรรมเนียมเป็น 
เบื้องหน้าเพียงเท่านั้น	ถ้าเอาแต่ประเพณีเข้าว่า	พระธรรมจะไม่ซึมซาบ	จะไม่แทรก 
เข้าในจิตใจของเรามาก	 จะไม่รู้ธรรมอันดีอันจริงย่ิงข้ึนไปกว่าเดิม	 และจะไม่ได้ปีติ
ปราโมทย์มาก	 เพราะประเพณีเป็นสัญญากีดขวางไม่ให้ก้าวหน้าไปได้ง่าย	 ให้เพิก
ประเพณอีอกเป็นส่วนหน่ึงเสยี	แล้วฟังเอาธรรมเพือ่เอาความรู้ความเหน็แจ้งในธรรม	 
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ให้จงหนักเป็นการดี	และอย่าไปฟังเพือ่เอาหน้าหรือเอาชือ่เสยีง	ความสรรเสริญของโลก	 
เพราะจะเป็นโลกาธปิไตยไปไม่ต้องการ	ให้เอาธรรมาธปิไตย	คอืเอาธรรมเป็นเบือ้งหน้า	 
เอาธรรมเป็นใหญ่ให้ถกูธรรม	ถ้าไปฟังธรรมแล้วปรารถนาเอาหน้าเอาชือ่เสยีง	กไ็ด้แต่ 
หน้ากับชื่อเสียง	เลยไม่ได้บุญที่ต้องประสงค์ในที่นี้	คือต้องประสงค์บุญที่เป็นธรรม

	 ในทีน้ี่ปรารถนาใคร่จะน�าความเปรียบไว้สกัอย่างหน่ึงว่า	หมอแพทย์ผู้มคีณุธรรม 
สมบรูณ์	แลฉลาดในวธิหีมอมคีวามรู้จริง	๑	ยาของแพทย์ก็เป็นยาทีดี่จริง	๑	คนผู้ป่วย 
เป็นไข้กอ็ยากหายจริงและเชือ่หมอแล้วกินยาจริง	๑	ถ้าพร้อมด้วยการ	๓	อย่างน้ีกห็วงั 
ในการได้ผลแน่	ทีจ่ะไม่ได้ผลน้ันน้อยทีส่ดุ	ถ้าได้หมอดแีละยาวเิศษ	แต่คนไข้ไม่เอาการ 
ไม่กินยา	ในเมื่อลับตาหมอแล้วเอายาซุกซ่อนเสียเช่นนั้น	หาความหายโรคไม่ได้เลย	 
เมือ่คนไข้ปรารถนาดียิง่	เชือ่หมอจริงๆ	คอยฟังค�าสัง่และคอยกนิยา	แต่วชิาความรู้และ 
คณุธรรมความบริสทุธิใ์จของหมอไม่มี	วางยาคือให้กนิยาผิดๆ	ถกูๆ	อย่างน้ี	ความส�าเร็จ 
คอืได้ผลดกีไ็ม่มีอกี	ยิง่ทางหมอกห็าวชิาความรู้ไม่ได้	ทัง้ผู้ป่วยกไ็ม่เอาการ	เกลยีดชงั 
ยาที่สุด	กินยาก็จ�าใจกินเอาอย่างที่ขัดไม่ได้	กินนิดๆ	หน่อยๆ	ก็ยิ่งไปกันใหญ่	ที่หา 
ประโยชน์ไม่ได้ในการรักษาและความหายโรค	ในทางการศาสนาคอืผู้แสดงธรรมและ
ผู้ฟังธรรม	ก็เหมือนกับแพทย์และคนผู้เป็นไข้	ฉะนั้น

	 ในคร้ังโน้นพระพทุธเจ้าทรงเทศนาโปรดด้วยพระองค์เอง	ยิง่พระองค์เป็น	อนุตตฺโร  
ปุริสทมฺมสารถิ	 เป็นผู้ทรมานคือฝึกสอนบุรุษ	บุคคลควรทรมาน	 ไม่มีใครยิ่งกว่าที่ 
ประกอบด้วยความรู้จริตนิสยัสตัว์ทัง้หลายว่า	คนหมูน้ั่นหรือเฉพาะคนน้ันในบพุพชาต ิ
ปางก่อนได้เจริญธรรมอะไร	 จะโปรดแสดงด้วยธรรมอะไรจึงเป็นที่สบายก็รู้ชัดด้วย 
พระญาณทัง้สิน้	คร้ันแล้วกเ็ทศนาโปรดด้วยธรรมให้ถกูกบัจริตนิสยัของผู้ฟังทัง้หลาย
นั้นๆ	เมื่อการเทศนาและฟังธรรมเป็นเช่นนี้แล้ว	ความได้มรรคผลก็มีหวังส�าเร็จเป็น
ส่วนมาก

	 ในเม่ือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสเทศนาโปรดด้วยพระองค์เองกเ็ป็นอย่างน้ี	 
แต่คร้ันเป็นส่วนของพระสาวกเทศนาและผู้รับฟังเทศนากไ็ปอกีอย่างหน่ึง	ถ้าพระสาวก 
ผู้เทศนาเป็นชัน้อริยบคุคลทีไ่ด้มรรคผลแล้วกจ็ะไปกนัได้ดอียู	่เหมอืนอย่างพระสารีบตุร 
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อัครสาวก	 เทศนาโปรดพุทธบริษัทด้วยเทศนามงคลสูตร	 ปรากฏว่าเมื่อจบเทศนา	
พุทธบริษัทผู้รับธรรมได้มรรคผลเป็นอันมากนับเป็นหลายหมื่นเป็นตัวอย่าง

	 หากว่าสาวกผู้เทศนาไม่ใช่ขั้นอริยบุคคลเข้าแล้ว	ก็จะไปกั้นอีกอย่างหนึ่ง	และ 
ทั้งจะไม่ประกอบด้วยคุณธรรม	มีศีลคุณ	สมาธิคุณ	ปัญญาคุณ	วิมุตติคุณ	เป็นต้น	 
ผู้รับฟังพระธรรมนั้นจะมี	กาย	วาจา	ใจ	ไปอีกอย่างอื่น	ที่ไม่ต้องด้วยคุณลักษณะ
พอทีจ่ะได้รับมรรคผล	ทีไ่ด้กบัค�าว่า	คนตาบอดจูงคนตาบอดเลยเวยีนรอบต้นตาลอยู	่ 
ไม่ได้ไปไหน	อนับอดต่อบอดจูงกนัทีจ่ะเอากนัไปให้ถงึจุดหมายทีต่นจะไปน้ัน	มนัเป็น 
การได้ยากอยู่เอง	 ก็จะพากันวนไปวนมาเวียนรอบต้นตาลต้นเดียวอยู่ดังกล่าวแล้ว	
อันตนข้ามน�้ายังไม่ได้	แล้วจะเอาคนอื่นให้ข้ามได้นั้นที่ไหนจะไม่ยาก

	 เฉพาะอย่างยิง่ในทีน้ี่	การฟังธรรมทีท่่านแสดงพระธรรม	ถ้าพทุธบริษทัตัง้ใจฟัง 
ด้วยความเคารพและสงบเงียบ	พร้อมกบัด้วยรักษามารยาทด้วยเป็นการด	ีถ้ายิง่ไปฟัง 
ทีว่ดัแล้ว	วดัน้ันก็ชือ่ว่าเป็นบ้านพระพทุธเจ้าและชือ่ว่าเป็นบ้านพระสงฆ์	กย็ิง่ท�าความ 
เคารพและรักษากาย	วาจา	ท�าให้ดีให้งาม	และเพราะวดัเป็นทีฝึ่กทีอ่บรมกาย	วาจา	ใจ	 
แห่งผู้ถือพระพทุธศาสนาด้วยศีลธรรมค�าสัง่สอนพระสมัมาสมัพทุธเจ้า	ชือ่ว่าเราไปบ้าน 
พระพุทธเจ้า	ไปหาศีลหาธรรมใส่ตน	ไปเอาความรู้	ไปหาความดีใส่ตน

	 ถ้าไปเพ่ือฟังธรรม	 แต่เม่ือถึงเวลาฟังเข้าแล้วก็คุยกันพูดกันให้กลบพระธรรม	
ไม่เป็นการฟังให้ดีได้อย่างนี้	ชื่อว่าไปฟังธรรมไม่ได้บุญ	ชื่อว่าเป็นทาสปาก	เป็นทาส
แห่งค�ากล่าวค�าพดู	ไม่ได้เป็นนายปากเราเอง	และเมือ่ถงึเวลาการฟังอยู	่ใจไม่ก�าหนด
เอาเนื้อความในพระธรรม	ครั้นแล้วก็ต่อยเหล็กไฟสูบยา	หรือขีดไม้ขีดไฟ	สูบยาเสีย	
ไม่เป็นการท�าประโยชน์ให้ส�าเร็จ	แต่การฟังธรรมได้อย่างน้ีกช็ือ่ว่าไม่ได้บญุ	ชือ่ว่าเป็น
ทาสบุหรี่อีก	เอาตัวเป็นนายบุหรี่ไม่ได้

	 	ข้อหนึ่งยังมีอีก	เมื่อเวลาจะตั้งใจฟังด้วยเคารพ	แต่เอาหมากออกมาต�าหมาก	
แล้วกินหมากไปเสีย	 แล้วส่งใจไปอื่น	 ไม่ได้เอาสติผูกใจไว้ในพระธรรม	 เพื่อจะได้ 
ความรู้ความเหน็ตามก�าลงัทีต่นจะได้	อย่างน้ีกช็ือ่ว่าไม่ได้บญุ	ชือ่ว่าเป็นทาสหมากเข้า 
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อีกด้วย	 เพราะมันเมาในเร่ืองหมากน้ัน	 ช่ือว่าเป็นนายหมากหรือเป็นนายปากไม่ได้	 
จึงเสยีปีตแิละปราโมทย์	อนัความมุง่หมายกคื็อเพือ่ฟังด้วยการก�าหนดเอาเน้ือความเอา
เหตผุลในธรรม ให้รสธรรมซมึซาบในใจตัง้อยู ่ถ้าให้ซึง้จนถึงความสิน้ไปแห่งอาสวะ  
คือกิเลสความชั่วความเศร้าหมองได้ก็ยิ่งประเสริฐ

	 ถ้าไม่อย่างน้ันเล่า	เมือ่ผู้ฟังอยูส่่วนใดทีจ่ะได้สงัเวชสลดใจกใ็ห้ได้สงัเวช	ส่วนใด 
ควรจะได้ความเลื่อมใสก็ให้ได้ความเลื่อมใส	และให้ยกเอาตนเทียบดูอีก	ให้ตรวจดู
ตนของตนเราทีท่่านแสดงโทษ	ถ้าโทษของเราทางกาย	วาจา	ใจ	ม	ีเราจะได้เพยีรละไป 
ตามก�าลงัของเราเท่าทีจ่ะละได้	ถ้าท่านแสดงประโยชน์ม	ีพทุธคุณ	ธรรมคณุ	สงัฆคุณ	 
หรือศีลธรรม	เป็นต้น	กต็รวจดตูวัเราว่ามหีรือไม่	ถ้าเราม	ีเราจะได้ปีตอิิม่ใจและเลือ่มใส 
ย่ิงขึน้	ถ้าเรายงัไม่มี	กพ็งึท�าให้เกดิให้มขีึน้ตามสามารถของเรา	คอืฟังแล้วได้เพยีรละ 
ความชั่ว	 แล้วกลับเพียรท�าความดีใส่ตนได้อย่างนี้	 ชื่อว่าถือเอาประโยชน์แต่การฟัง 
ธรรมได้	ชือ่ว่าฟังธรรมได้บญุ	อย่างน้อยกใ็ห้ได้ความอิม่ใจและเลือ่มใสในธรรม	จึงชือ่ว่า 
มปีระโยชน์ตามน้อยมาก	และไม่พงึใช้แต่ความส�าคญัในใจอย่างเดยีวว่า	เมือ่ฟังจบแล้ว 
คงเหมอืนจะได้บญุเพยีงเท่าน้ี	คอืให้ฟังเอาปัญญา	เอาความรู้ความเข้าใจ	ให้แจ้งในธรรม	 
จะได้น�าเอาไปประพฤตปิฏิบตัติามบ้างและให้ฟังเอาตามความจริง	อย่าชอบฟังแต่การ 
ยอนักเป็นการดี
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อริยสัจจ์ ๔

 ทุกข� อริยสจฺจ� ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ� ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ� ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อริยสจฺจ� ทุกขอริยสัจจ์	๑	ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์	๑	ทุกขนิโรธอริยสัจจ์	๑	
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์	๑	อริยสัจจ์	ท่านแปลว่า	ของจริงท�าบุคคลให้เป็น
พระอริยเจ้าบ้าง	ของจริงของอริยเจ้าบ้าง	ของจริงท�าบุคคลผู้รู้ผู้เห็นให้ไกลจากข้าศึก
ภายในบ้าง	ถอืเอาความในทีน้ี่ คอื ของจริงท�าบคุคลผู้รู้ผู้เหน็ให้ไกลจากข้าศึกภายใน 
คือ กิเลส

	 ต่อไปนี้ปรารถนาจะกล่าวโดยปุคคลาธิษฐาน	คือยกบุคคลเป็นที่ตั้ง	สกนธ์กาย 
ของเราอนัเดยีวท่อนเดยีว	แต่มอีาการ	๔	คอืมขีองจริงอยู	่๔	อย่าง	ทีไ่ด้แก่	ทกุข์	สมทุยั	 
นิโรธ	มรรค	ทกุข์น้ันถ้าจะกล่าวตามในทีม่ามมีาก	แต่ในทีน้ี่จะกล่าวคอื	ทกุข์ หมายเอา	 
ชาติ	ความเกิดเป็นทุกข์	ชรา	ความแก่เป็นทุกข์	มรณะ	ความตายเป็นทุกข์

	 ค�าว่า	ชาต ิความเกดิ	น้ัน	หมายเอาแต่ตัง้ปฏสินธใินท้องมารดาเร่ือยมาๆ	จนถงึ
วันสิ้นอายุวันตายนี้	รวมชื่อว่า	เกิด

 ชรา ความแก่	นั้น	ไม่ได้หมายเอาแต่ที่ศีรษะหงอก	ฟันหลุดหล่นไป	เนื้อหนัง
เหีย่วแห้ง	พงึเข้าใจว่าความแก่	หมายเอาความแก่ทีแ่ก่มาแต่ตัง้ปฏสินธวิญิญาณมา	คอื	 
แก่มาทีละน้อยๆ	 แก่มาทุกนาทีชั่วโมงไม่เว้นระยะเลย	 ทีละนิดหนึ่งๆ	 ดังที่เรียกว่า 
ท้องแก่กม็บ้ีาง	เม่ือแก่พอแก่เวลาคลอด	กค็ลอดออกจากท้องมารดาโดยธรรมดา	เมือ่
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เวลาเดินได้	 ก็ชื่อว่าแก่กว่าเวลานอนอยู่ที่เบาะที่ผ้าอ้อม	 ระยะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่	 
คอืแก่กว่าเวลาก�าลงัหดัเดนิ	คร้ันแล้วก็ถึงแก่ศีรษะหงอก	กายหง่อมถอืไม้เท้า	รวมเรียก 
ว่า	ชรา

 มรณะ ความตาย	นั้น	ก็หมายเอาตายมาแต่วันปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกันอีก	 
คอืตายมาเป็นล�าดบั	เหมอืนอย่างว่าเมือ่คลอดออกมานอนอยูเ่บาะทีผ้่าอ้อมน้ัน	ระยะอยู ่
ในท้อง	๑๐	เดือน	หรือ	๙	เดือน	ก็ตายไปแล้ว	ที่เมื่อเดินได้วิ่งได้	ก็คือเมื่อนอน 
อยู่เบาะและผ้าอ้อมตายไป	 แต่เพราะสันตติความสืบต่อมีอยู่	 จึงเจริญขึ้นเป็นล�าดับ 
เป็นธรรมดาจนเป็นหนุ่มเป็นสาว	 เมื่อถึงเป็นคนแก่คนเฒ่า	 ความเป็นสาวเป็นหนุ่ม 
ก็ตายไปอีก	ตายเรื่อยมาจนถึงตายที่สุด	คือ	ดับไป	ศูนย์ไป	หมดไป	แห่งสกลกายนี้ 
ที่เรียกว่า	ตาย

	 ตกลงว่า	ชาติ	ชรา	มรณะ	ความเกิด	ความแก่	ความตาย	นี้มาพร้อมกันเลย	
เต็มหรือตามสกนธ์กายเรามาทั้ง	๓	อย่าง	ทุกลมหายใจเข้าออก	เมื่อเห็นแจ้งชัดโดย
นัยนี้เป็นอันดี	จึงจะเป็นทุกขปริญญ	คือ	ก�าหนดรู้ทุกข์	ได้ดังกล่าวมานี้	หากจะมี 
ผู้พูดสอดเข้ามาว่า	ศาสนาพระพุทธเจ้า	หรือ	ศาสนาพุทธ	เป็นศาสนาเจ้าทุกข์	ไม่ใช่ 
อย่างน้ัน	พระพทุธเจ้าตรัสตามทีเ่ป็นจริงอย่างไร	ทีเ่ป็นของจริงโดยธรรมดาอยูอ่ย่างน้ี	 
ถงึใครจะว่าทกุข์หรือไม่ว่าก็ตาม	จะว่ามีหรือว่าไม่มก็ีตาม	หรือเพราะเบือ่ไม่อยากฟังค�า	 
แก่ๆ	ตายๆ	แล้วไม่พดูเสยีกต็าม	อนัน้ีก็จะเป็นอยูอ่ย่างน้ี	คอื	ความเกิด	ความแก่	ความตาย	 
ข้าก็จะเป็นของจริงอยู่อย่างนี้	หรือจะมีผู้พูดสมมุติ	เรียกว่า	ความสุข	ข้าก็จะเป็นอยู่ 
อย่างน้ี	คอืทกุข์ทีเ่ป็นเอง	และ	ความเกดิ	ความแก่	ความตาย	น้ี	เขาเป็นเจ้าของโลกมาสิน้ 
โกฏิแห่งกัลป์เป็นอันมาก

		 ส่วน	สมทุยั	ทีว่่าสมุทยัเป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิน้ัน	ท่านหมายเอาตณัหา	คอื	กามตณัหา	 
ภวตัณหา	วิภวตัณหา	ทั้ง	๓	นี้	เป็นเหตุความใคร่

	 ความยนิดปีรารถนาอยากในอารมณ์	คอื	รูป	เสยีง	กลิน่	รส	เคร่ืองสมัผัส	ธรรมารมณ์	 
ที่มากระทบ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	ใจ	เรียกว่า	กามตัณหา
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	 ความอยากเป็นอยากม	ีดงันามรูป	คอื	สกนธ์กายตวัตนของเราน้ีมอียูแ่ล้วอย่างไร	
กอ็ยากให้เป็นให้มอียู่อย่างน้ีไปนาน	อยากให้เป็นอยูอ่ย่างน้ีร�า่ไป	น้ีว่าส่วนภายใน	ถงึสิง่ 
ทีเ่ป็นของภายนอก	ตวัทีไ่ด้มาแล้วทีม่อียูแ่ล้ว	กข็อให้เป็นของเราอยูอ่ย่างน้ี	ให้เรามอียู ่
อย่างนี้	ให้เราเป็นผู้มีของนี้ร�่าไปในกาลไหนๆ	เรียกว่า	ภวตัณหา

	 	 ความอยากไม่เป็นไม่มี	 ที่อยากไม่เป็นน้ันเป็นน่ี	 ดังอยากไม่มีโรคาพยาธิ
เบียดเบียน	อยากไม่แก่	อยากไม่ให้มีความตาย	หรือ	เมื่อประจวบอนิฎฐารมณ์	คือ	 
อารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วเกลียดชังอย่างนี้	เรียกว่า	วิภวตัณหา

	 ตณัหาทัง้	๓	ดงักล่าวมาน้ี	ท่านว่าเป็นสมทุยั	เป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิ	แต่ทีใ่ห้ทกุข์เกดิ 
ไม่ใช่แต่ตัณหาอย่างเดียว	คือ อวิชชา	ธรรมชาติไม่รู้แจ้งเป็นผู้หนุนอีกทีหนึ่ง	ตัณหา 
จึงตั้งอยู่ได้	ตัณหาเป็นอาการของอวิชชา	คือว่าอวิชชามีแล้ว	ตัณหาก็มี	ตัณหามีแล้ว	 
อุปาทาน	ความยึดความถือก็มี	ครั้นแล้วภพความเป็นความมีก็มีขึ้น	เมื่อภพมี	ชาติ 
ความเกดิกม็ขีึน้	แล้วมชีรา	มรณะ	ความโศก	ความร�า่ไร	ความล�าบากกาย	ความน้อยใจ	 
ความคับแคบใจที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้น	อย่างนี้จึงว่าตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด

	 ส่วนนิโรธความดบัทกุข์น้ัน	ท่านหมายเอาความดบัตณัหา	คอืว่าถ้าอวชิชาความ
ไม่รูแ้จ้งสกนธ์กายตวัเราน้ีว่า	เป็นทกุข์	เป็นสมทุยั	เป็นนิโรธ	เป็นมรรค	น้ีดับไป	กลบัเป็น 
วชิชา	ความรู้แจ้งว่าสกนธ์กายตวัเราน้ีเป็นทกุข์	เป็นสมทุยั	เป็นนิโรธ	เป็นมรรค	อย่างน้ี 
ตณัหากด็บัสิน้	คร้ันแล้วอปุาทาน	ภพ	ชาต	ิชรา	มรณะ	โศกะ	ปริเทวะ	ทกุข์โทมนัสสะ	 
อุปายาสะ	ก็ดับไปตามกัน	ชื่อว่า	นิโรธ	ความดับทุกข์หาทุกข์มิได้	เพราะดับตัณหา 
ไม่มเีหลอืที	่เน่ืองมาจากดับอวชิชา	ทีว่่าความดบัตณัหาได้สิน้เชิงไม่มเีหลอื	ทกุข์กด็บั 
ไปหมด	ได้ชือ่ว่า	นิโรธ	เพราะเป็นความดบัทกุข์น้ีน้ัน	ขันธ์	๕	ธาต	ุ๔	กย็งัมีปรากฏอยู่	 
ยงัไม่สญูหายไปไหน	ดงัขนัธ์	๕	พระอรหนัต์ขีณาสพเป็นตวัอย่าง	คอืว่า	พระอรหนัต์ 
ยังมีขันธ์	 ๕	 แต่	 อวิชชา	 ตัณหา	 อุปาทาน	 ท่านดับเสียแล้ว	 นิโรธในอริยสัจจ์นี้	 
หมายเอาความดับตณัหา	ไม่ใช่หมายความดบัสญัญาและเวทนาทีไ่ม่รู้สกึตวั	ทีเ่รียกว่า	 
สัญญาเวทยิตนิโรธ
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	 สว่น	มรรค	นัน้	ทา่นกห็มายเอาสกนธก์ายเอาตวัเรานี	้แตอ่าการของมรรคม	ี๘	 
คือ

 สมฺมาทิฏฺ€ิ	มีความเห็นชอบ	คือ	เห็นอริยสัจจ์	๔	ได้แก่	เห็นทุกข์	สมุทัย	นโิรธ	
มรรค	๑

 สมมฺาสงฺกปโฺป	ด�าริชอบ	คอื	คดิอยากจะออกจากกาม	คดิจะไม่พยาบาท	คดิจะไม่ 
เบียดเบียนผู้อื่น	๑

 สมมฺาวาจา	เจรจาชอบ	เว้นพูดส่อเสยีด	พดูมุสา	ค�าไม่จริง	พดูค�าหยาบ	พดูเพ้อเจ้อ	 
คือพูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์	พูดเลอะเทอะ	๑

 สมมฺากมมฺนฺโต	ท�าการงานชอบ	ท่านว่า	การงานทีไ่ม่ฆ่าสตัว์	ไม่ขโมยลกัทรัพย์ผู้อืน่	 
ไม่ประพฤติผิดหญิงเขาหวง	๑

 สมฺมาอาชีโว	เลี้ยงชีวิตชอบ	คือ	ท�าการงานเลี้ยงชีพที่ไม่หลอกลวงผู้อื่น	๑

 สมมฺาวายาโม	ท�าความเพยีรชอบ	คอื	เพยีรระวงัตวัไม่ให้บาปไม่ให้ความชัว่เกดิขึน้ 
ในตน	และเพยีรละบาปละความชัว่ทีเ่กดิแก่เราแล้ว	เพยีรท�ากุศลท�าความดีให้เกดิให้มี 
ขึ้นในตน	ถ้าว่ากุศล	ถ้าความดีได้เกิดมีแต่ตนแล้ว	เพียรรักษาไว้อย่าให้เสื่อมได้	๑

 สมฺมาสต	ิระลกึชอบ	คอื	สตเิข้าไปตัง้ที	่กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	แล้วพจิารณาว่า	 
กาย	เวทนา	จิต	ธรรม	นี้	เกิดขึ้นอย่างนี้	ดับไปอย่างนี้	ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขา	 
ในทีส่ดุเป็นสภาวธรรม	เป็นของเปล่า	ของศูนย์จากตวัตน	ดงัทีก่ล่าวมาน้ีกคื็อ	สตริะลกึ 
ในสตปัิฏฐาน	๔	ทีจ่ะระลกึในพทุธคณุว่า	อรห�	หรือ	สมมฺาสมฺพธุโฺธ	บทใดบทหน่ึงกไ็ด้	 
ก็นับเข้าสติปัฏฐาน	๔	ดังกล่าวมานั้น	๑

 สมฺมาสมาธิ	ตั้งใจมั่นชอบ	คือ	ขณิกสมาธิ	ตั้งมั่นนานกว่าจนเฉียดเข้าไปใกล้	
อัปปนาสมาธิ	ตั้งมั่นชั่วขณะ	อุปจารสมาธิ	ตั้งมั่นจนแน่วแน่	และในบาลีท่านหมาย	
ปฐมฌาน	ทุติยฌาน	ตติยฌาน	จตุตถฌาน	๑
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	 อาการ	หรือ	องค์มรรคทั้ง	๘	นี้	สามัคคีกันเข้าแล้ว	เป็นสัมมาทิฏฐิ	ที่เรียกว่า	 
มคีวามเหน็ชอบ	อย่างน้ีกค็อืเหมอืนเรือนหลงัหน่ึง	ทีจ่ะเป็นเรือนได้กต้็องประกอบพร้อม 
ด้วยเคร่ืองทพัพะสมัภาระ	มีเสากระดาน	ขือ่	อกไก่	รอด	ตง	เครือ่งมุง	เป็นต้น	จึงเป็น 
เรือนได้	มรรคกต้็องพร้อมด้วยองค์	๘	เหมอืนเรือนฉะน้ัน	ทีร่วมในสกนธ์กายตวัของ 
เราน้ี	คอืตวัเราอนัเดยีวมีอาการ	๘	หรือมีองค์	๘	เรียกว่า	มรรค	ในทีน้ี่	มรรค	แปลว่า	 
ทาง	คอื	เป็นทางของกาย	วาจา	ใจ	จะพงึเดนิ	คอืปฏบิตัติามมรรคให้ถงึผลมนิีพพาน
เป็นที่สุด

	 อน่ึง	ทีม่รรคมอีงค์	๘	น้ัน	พงึรู้ว่า	สมฺมาวาจา	สมฺมากมมฺนฺโต	สมฺมาอาชโีว	น้ีเป็น 
ศีลสงเคราะห์เข้าในศีล	เป็นศีลขนัธ์	สมมฺาวายาโม	สมมฺาสต	ิสมมฺาสมาธ	ิน้ีเป็นสมาธิ 
สงเคราะห์เข้าในสมาธเิป็นสมาธขินัธ์	สมมฺาทฏฺิฐ	ิสมมฺาสงฺกปโฺป	น้ีเป็นปัญญาสงเคราะห์ 
เข้าในปัญญา	เป็นปัญญาขันธ์	เมื่อรวมเข้ามาอย่างนี้	มรรคมีองค์	๘	ก็คือ	ศีล	สมาธิ	 
ปัญญา	น้ีเอง	มเีพยีง	๓	เท่าน้ี	คร้ันแล้ว	กาย	วาจา	ใจเป็นศีล	ใจเป็นสมาธ	ิใจเป็นปัญญา	 
ถ้าอย่างว่าน้ีก็คือสกนธ์กายตวัเรา	คอื	กาย	วาจา	ใจ	น้ีเป็นมรรคและเป็นผล	ค�าว่าใจ 
เป็นศีลด้วยคือต้องการปกติ

	 อริยสจัจ์	๔	น้ี	ทกุขสจัจ์	สมทุยัสจัจ์	เป็นสงัวฏัฏะหมนุเวยีนและประกอบด้วยทกุข์	 
นิโรธสจัจ์	มรรคสจัจ์	เป็นววิฏัฏะไม่หมุนเวยีนและประกอบด้วยความสขุ	หรือเรียกว่า 
ดบัทกุข์	ไม่มีทกุข์เป็นผล	ทกุขสจัจ์	สมุทยัสจัจ์	เป็นกเิลสกบักองทกุข์เหลอืทีจ่ะทนได้ยาก	 
นิโรธสัจจ์	มรรคสัจจ์	เป็นความบริสุทธิ์	และมีความสุขดับทุกข์เสียได้เป็นผล	และ
อริยสัจจ์ของจริงทั้ง	๔	นี้	ท่านว่ามีปริวัฏฏ์ละ	๓	มีอาการ	๑๒	คือ

 ทุกข์	เป็นของจริงอย่าง	๑

 สมุทัย	คือ	ตัณหา	เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด	เป็นของจริงอย่าง	๑

 นิโรธ	คือ	ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง	เป็นความดับทุกข์	เป็นของจริงอย่าง	๑

 มรรค	คอื	ปัญญาเกดิกล้าทีส่ามคัคีพร้อมด้วยองค์มรรคทัง้	๘	ฆ่ากเิลสตาย	คอื	 
ฆ่าตัณหาตาย	ให้ถึงความดับตัณหาแล้วดับทุกข์	เป็นของจริงอย่าง	๑
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	 จริงทัง้	๔	อย่างน้ีเรียกว่า	สจัจญาณ	ทกุข์เป็นของจะพงึก�าหนดรู้	อนัน้ีเป็นกจิญาณ 
ในทุกข์	สมุทัย	คือตัณหาเป็นของจะพึงละ	อันนี้เป็นกิจญาณในสมุทัย	นิโรธ	คือ	 
ความดับตณัหาเป็นของจะพงึกระท�าให้แจ้ง	อนัน้ีเป็นกจิญาณในนิโรธ	มรรคเป็นของ 
จะพึงกระท�าให้เกิดให้มีขึ้น	อันนี้เป็นกิจญาณในมรรค	และทุกข์นั้นได้นั้นได้ก�าหนด 
รู้แล้ว	อนัน้ีเป็นกตญาณในทกุข์	สมทุยักไ็ด้ละแล้ว	อนัน้ีเป็นกตญาณในสมทุยั	นิโรธ
ก็ได้กระท�าให้แจ้งแล้ว	อนัน้ีเป็นกตญาณในนิโรธ	มรรคน้ันกไ็ด้ท�าให้เกดิให้มข้ึีนแล้ว	
อันนี้เป็นกตญาณในมรรค	จึงรวมปริวัฏฏ์ละ	๓	มีอาการ	๑๒	ดังกล่าวนี้

	 อน่ึง	อริยสจัจ์	๔	น้ี	ท่านว่าเมือ่เหน็อริยสจัจ์อนัหน่ึงได้แล้วด้วยญาณอนัแจ้งชัด	 
กไ็ด้ชือ่ว่าเหน็ทัง้	๔	สิน้ด้วยกัน	คอืว่าเม่ือเหน็ทกุขสจัจ์	กก็ระเทอืนถงึเหน็สมทุยัสจัจ์	 
นิโรธสัจจ์	 มรรคสัจจ์	 ถ้าเมื่อเห็นสมุทัยสัจจ์	 ก็เป็นอันเห็นทุกขสัจจ์	 นิโรธสัจจ์	 
มรรคสจัจ์	ไปตามกนั	เมือ่เหน็นิโรธสจัจ์	กจ็�าเหน็ทกุขสจัจ์	สมทุยัสจัจ์	มรรคสจัจ์ด้วย	 
เมื่อเห็นมรรคสัจจ์ได้แล้ว	ก็เป็นอันเห็นทุกขสัจจ์	สมุทัยสัจจ์	นิโรธสัจจ์	ไปด้วยกัน
ในอีกตัว

	 ที่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนคนแจวเรือข้ามฟาก	 คือเรือเม่ือข้ามไปฝั่งโน้น 
คราวเดียวกัน	ย่อมพร้อมด้วยองค์	๔	คือ	ละฝั่งข้างนี้	๑	บรรทุกของในเรือไป	๑	 
ตดักระแสน�า้ไป	๑	ถงึฝ่ังฟากโพ้น	๑	เรือข้ามฟากไปถงึฝ่ังพร้อมด้วยองค์	๔	ความเหน็ 
อริยสจัจ์	ถ้าเหน็แล้วอย่างใดอย่างหน่ึง	กพ็ร้อมไปด้วยกนัทัง้	๔	เหมอืนเรือข้ามน�า้น้ัน 
ธรรมของจริง	๔	อย่าง	คือ	อริยสัจจ์นี้ชื่อว่าเป็นของจริงแท้	ไม่มีใครจะมาโยกย้าย
ให้แปรเป็นอื่น	ให้ดบัเสียศูนย์เสียจากโลกไม่ได้	ชื่อว่าความจรงิเป็นของไม่ตาย	และ
เป็นธรรมมีอยู่เป็นธรรมดา	 ที่มีก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทุกพระองค์	 ด้วยก็ชื่อว่า	 
พระธรรมเกดิก่อนพระพทุธเจ้า	พระพทุธเจ้าเกดิหลงัพระธรรมน้ี	ทีพ่ระธรรมคอือริยสจัจ์ 
มีอยู่ประจ�าโลกก่อนพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดา	แต่ไม่มีผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นเหมือนไม่มี

	 ต่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้	 แล้วแสดงประกาศให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รู ้
ได้เหน็	พระธรรมน้ีจึงปรากฏ	และเป็นเหมือนเกดิขึน้ใหม่	ต่อไปน้ีหากสมมตุว่ิามผู้ีถาม 
ขึน้ว่า	ก็ว่าเป็นธรรม	อริยสจัจ์น้ีมีทัง้ทกุขสจัจ์ว่าทกุข์กจ็ริง	และทกุข์เหลอืทน	ดงั	เกดิ	แก่	 
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และ	ความตาย	 เป็นต้น	ท�าไมจึงไม่ให้มีแต่มรรคสัจจ์และนิโรธสัจจ์อันเป็นฝ่ายสุข
เท่านั้น	ให้ทุกข์มีท�าอะไร	ไม่ใช่อย่างนั้น

	 ที่กล่าวอย่างนั้น	ก็เท่ากับว่าจะเอาแต่เย็นอย่างเดียว	เกลียดร้อน	เหมือนกับจะ
เอาแต่น�า้	เกลยีดไฟ	ถ้ามแีต่น�า้เช่นน้ัน	ไม่มไีฟเป็นของร้อนอย่างหน่ึง	จะเป็นไปไม่ได้เลย	 
จะมแีต่เยน็อย่างเดยีว	ไม่ให้มร้ีอน	โลกเป็นไปไม่ได้	ทีจ่ะให้มีแต่มรรคสจัจ์	นิโรธสจัจ์ 
ทีม่แีต่สขุอย่างเดียว	กเ็ป็นไปไม่ได้ฉันน้ัน	และทีเ่หมอืนกบัร้อนนักแล้วอาบน�า้ระงับร้อน 
ได้จริง	น�า้จึงปรากฏว่าเป็นคณุ	ถ้าไม่มีร้อน	ไม่ได้อาบน�า้	และน�า้น้ันไม่ได้ท�ากจิอนัใด 
อย่างน้ี	น�า้น้ันกไ็ม่แสดงคณุ	ชือ่ว่าหาประโยชน์ไม่ได้	กเ็ป็นอนัว่าไม่ต้องมี	หรือเหมอืน 
ไม่ให้มไีข้เสยีเลย	แต่ให้มแีต่ยาเท่าน้ัน	อย่างน้ีกม็ยีาหาประโยชน์มไิด้	จะมยีาไปท�าอะไร

	 อนึ่ง	 เหมือนจะให้มีแต่เกิดอย่างเดียวไม่ให้มีตาย	ถ้าอย่างนั้นแผ่นดินและฟ้า 
ทีว่่างน้ี	กไ็ม่พอทีจ่ะใส่มนุษย์	ดนิและฟ้าเตม็ไปด้วยมนุษย์	ไม่มทีีว่่างจะว่าดหีรือไม่ดี	 
คงไม่ใช่ความสขุ	ทีม่าแห่งทีจ่ะกล่าวว่า	คนน้ีแหละเป็นกเิลส	กเิลสน้ีแหละเป็นนิพพาน	
อย่างนี้ชื่อว่าชั่วกลับดี	หรือดีไปจากชั่ว

	 อน่ึง	ลองนึกดอูกีท	ีเหมอืนอย่างมะม่วงผลหน่ึง	ในระหว่างหน่ึง	ระหว่างต้นมแีต่ดิบ 
กับเปร้ียว	คร้ันต่อมาสกุแล้วกม็แีต่สกุกบัหวาน	เม่ือเป็นเช่นน้ี	เม่ือมแีต่สกุกบัหวานน้ี 
เป็นมะม่วงผลอื่นจากผลดิบกับเปรี้ยวนั้นหรือ	ก็ไม่ใช่	ก็ผลเดียวนั้นเอง	และเปรี้ยว
ไปไหน	กห็ายไปเป็นธรรมดา	แล้วกลายเป็นหวาน	ถ้าอย่างน้ีจะให้มแีต่มะม่วงสกุและ 
หวานเท่าน้ัน	จะไม่ให้มมีะม่วงดบิทีเ่ปร้ียวก่อน	จะเอาแต่สกุข้างเดยีวอย่างน้ันเป็นไป
ไม่ได้	ฝืนธรรมดาไปเสียแล้ว

	 เหมือนจะให้มีแต่มรรคสัจจ์กับนิโรธที่เป็นผลอย่างเดียว	 จะไม่ให้มีทุกขสัจจ ์
และสมุทยัสจัจ์ไม่ได้เป็นอนัขาด	หรอืจะให้มแีต่ทกุขสจัจ์	สมทุยัสจัจ์	เท่าน้ัน	จะไม่ให้ 
มมีรรคสจัจ์และนิโรธสจัจ์เช่นน้ันเล่า	กเ็ป็นไปไม่ได้	เป็นธรรมดาอกี	เม่ือมทีกุข์กต้็อง 
มสีขุเป็นคู	่เม่ือกล่าวแสดงอริยสจัจ์	ยกปคุคลาธษิฐาน	มบีคุคลเป็นทีต่ัง้อย่างน้ี	กต้็อง 
ว่าสกนธ์กายตัวเรานี้เป็นตัวทุกข์	เป็นทั้งชาติ	ชรา	มรณะ	เต็มอยู่ในตัวเรานี้
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 คร้ันแล้วก็ต้องว่า ทกุข์อนัใด สมทุยักอ็นัน้ัน คอื ตณัหา ๓ กามตณัหา ภวตณัหา  
วภิวตณัหา กเ็ตม็อยู่ทีต่วัเช่นน้ี และก็ต้องว่า สมุทยัอนัใด นิโรธกอ็นัน้ัน คอื ความดบั 
ตัณหาก็มีเต็มอยู่ในตัวเราน้ี แต่เราจะดับได้หรือยังดับไม่ได้เท่าน้ัน และก็ต้องว่า 
นิโรธอนัใด มรรคกอ็นัน้ัน คอื อฏัฐงัคกิมรรค ๘ หรือสงเคราะห์องค์มรรค ๘ เข้าใน 
ศีล สมาธ ิปัญญา คร้ันแล้วในศีล สมาธ ิปัญญา กเ็ตม็อยูใ่นตวัเราน้ี เว้นไว้แต่ยงัไม่ท�า 
ให้เกิด หรือจะว่าเหมือนขึ้นทางใดก็ลงทางนั้นก็ได้ หรือกินถ้วยใดก็ล้างถ้วยนั้น
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กินสุรารับศีลฟังธรรมไม่ดี

	 ถ้าหากว่าในบคุคลทัง้หลาย	เมือ่เป็นอย่างหน่ึงมีอยูค่อืว่า	ผู้ใดเมือ่ไปฟังธรรมทีว่ดั 
หรือทีใ่ดทีห่น่ึง	แล้วกนิเหล้าไปฟังธรรมกดี็	หรือกนิเหล้าแล้วไปรับศลีกด็	ีย่อมดไูม่งาม 
และเสยีวิธไีปแล้ว	กนิเหล้าไปฟังธรรมและกนิเหล้าไปรับศลีน้ี	พงึรู้ว่า	“สมเด็จพระสมัมา- 
สมัพทุธเจ้าตรัสตเิตยีน”	แล้วทรงเตอืนและไม่สรรเสริญ	ยงันักปราชญ์ผู้รู้ทัง้หลายอืน่ 
กเ็หน็ว่าไม่สวยและไม่สรรเสริญอกี	ชือ่ว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ใช่บญุเสยีแล้ว	ซ�า้ถ้าเมาไปมากแล้ว	 
ในทีส่ดุกไ็ปนอนฟังเทศน์ด้วยความเมา	อย่างน้ีหาสวยงามมไิด้	ไม่ตรงกบัค�าทีว่่า	บญุ	 
คอื	ความสะอาด	ความงามใจ	และงามกาย	วาจา	ไปตามกนั	ช่ือว่า	บญุ	เมือ่เราหาความดี 
ใส่ตวั	และอยากได้ความดใีส่ตวัเรา	กจ็งสงัวรระวงัในเร่ืองน้ีให้จงด	ีการฟังธรรมและ 
รับศีลจึงสะอาดแจ่มใส	และจะได้ชื่อว่าได้บุญกุศลแท้

	 กินเหล้าล่วงสรุาอย่างเดียว	ท�าให้เกดิฆ่าหรือเกิดตกีนั	เบยีดเบยีนกนัและอาฆาต	 
ท�าให้ล่วงอทนินา	คอืลกัขโมยขึน้ได้ง่ายอกี	เพราะไม่มจีะกนิ	หรือเพราะมดืใจ	ไม่ละอาย 
ไม่กลวับาป	ให้ประพฤตผิิดในทางกามได้	ไม่คดิถงึโทษและคณุได้ด้วย	ท�าให้ล่วงมสุา 
ทีพ่ดูพล่ามและหยาบไปตามกนั	คอืว่าสรุาอย่างเดียว	ท�าให้บาปอืน่ลามปามเตม็ไปด้วย 
ความเสือ่มอย่างอืน่ไม่มทีีส่ิน้สดุ	และเสือ่มศลีธรรมทางฝ่ายธรรม	เสือ่มทรัพย์สนิทาง 
ฝ่ายโลกทัง้สองอย่างได้	ถ้าเมือ่ผู้ใดเวลาไม่ได้กนิสรุาเข้าหาพระไม่ถงึ	จะเข้าหาพระไม่ได้	 
ถ้าไม่ได้ด่ืม	เม่ือจะเข้าหาพระกก็ลวัหรืออายเกนิ	เมือ่จะเข้าหาพระแต่ละคร้ัง	จะไปฟัง
ธรรมรับศีลแต่ละหน	จะต้องกินให้เมาเสียก่อนจึงจะไป	อย่างนี้ชื่อว่าเป็นเรื่องความ
เหลวไหลหรือเหลวแหลก	ไม่ใช่มงคล
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ความดีจะส�าเร็จเพราะการกระท�า

	 ข้ออืน่ยงัมีอกี	ทกุสิง่ทกุอย่างอนัจะส�าเร็จด้วยผลดไีด้	หรือเรียกว่าความด	ีมลีาภ	
คอื	ความมทีรัพย์	หรือเกยีรตยิศและความสขุ	หรืออย่างสงู	คอื	มรรคผลนิพพาน	ไม่ใช่ 
ส�าเร็จได้ด้วยเพียงแต่พูด	หรือความคิดนึกและความปรารถนา	คือจะส�าเร็จได้ด้วย
การกระท�า	ราชสีห์สนุกที่จะนอนหลับอยู่	แล้วอ้าปากไว้ให้เนื้อวิ่งเข้าไปในปากให้เอง	 
จะมีได้แต่ที่ไหน

	 อนึ่ง	 ถ้าว่ามีคนหนึ่งนั่งปรารถนาและนอนร้องเรียกอยู่ว่า	 ฝั่งข้างโน้นจงมารับ 
เราบ้างเถิด	เราอยากไปจากฝั่งนี้	เพราะไม่บริบูรณ์ด้วยเงินด้วยทอง	เราอยากไปฝั่ง 
ฟากโพ้นเพราะเต็มไปด้วยเพชรด้วยแก้ว	แต่ไม่หาเรือหาแพพายไปหรือถ่อไปเพื่อถึง	 
เพียงแต่จะปรารถนาหรือร้องเรียก	แล้วสนุกนั่งสนุกนอน	คอยท่าให้ฝั่งมารับอย่างนี้
ไม่ได้เลย	เคยมีที่ไหนว่าฝั่งมารับคนเช่นนั้นไปได้

	 ลาภและความสขุ	หรือสวรรค์นิพพาน	กไ็ม่มารับคนผู้ไม่กระท�า	ทีไ่ม่ท�าการงาน	 
ทีไ่ม่ปฏบิตั	ิคอื	ไม่มีศลี	เป็นต้น	คอยแต่น่ังหรือนอนปรารถนาและร้องเรียกให้สวรรค์ 
นิพพานมารับเหมือนกันนั้น	ไม่บ�าเพ็ญกุศล	ไม่ท�าบุญ	ไม่ปฏิบัติอันใด	จะปรารถนา
หรือร้องเรียกให้สวรรค์นิพพานมารับ	ไม่เคยมเีลยในโลกน้ีหรือในโลกอืน่	แต่ว่าถ้าม ี
อีกคนหนึ่งรีบหาเรือได้แล้วรีบแจวและรีบพาย	ไม่ร้องเรียกและไม่ปรารถนา	ก็ไปถึง 
ฝ่ังฟากโพ้นได้	ผู้ไม่ประมาทรีบเร่งในการปฏบิตังิาน	หรือปฏบิตัใินทานในศีล	เป็นต้น	
แต่ไม่สักแต่นั่งร้องเรียกก็ไปถึง	คือได้ลาภหรือเกียรติยศ	และได้สวรรค์นิพพานเอง 
ที่ไม่ปรารถนา	คือได้เพราะการกระท�าเป็นใหญ่	อย่างนี้ได้ผู้รู้สรรเสริญ
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	 อน่ึง	บางคนมักมนิีสยัเหมือนกบัจะเอาแมวมาแลกช้าง	หรือจะเกบ็เอามดเอาปลวก
ไปแลกเพชรแลกพลอย	ทีเ่ป็นไปได้ยาก	คือเหมอืนประกอบการกระท�าน้อย	ปฏบิตัใิน 
ข้อวตัรนิดๆ	หน่อยๆ	และจะเรียกเอาบ�าเหน็จและคณุค่าอย่างอืน่ให้ล้นเหลอื	ปฏบิตัทิี่
ยงัไม่สมกใ็คร่แต่จะเอาบญุกศุล	หรือสวรรค์นิพพานให้ได้มากเกนิค่า	หรือให้เร็วเกนิ	 
อย่างนี้ไม่ใช่เหตุผล	เพราะเหมือนกับจะสุกก่อนห่าม	(สุขก่อนเหิ่ม)	ด้วย
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การปฏิบัติศาสนา เราท�าบุญที่บุญมีอยู่แล้ว

	 ข้ออืน่ยงัมีอกี	ในพวกเราทัง้หลายปฏบิตัศิาสนาคือท�าทีเ่ป็นของมีอยูแ่ล้ว	กล่าว 
อย่างง่ายๆ	 ที่เรียกว่าท�าบุญ	 บุญที่เราท�านั้นเป็นของมีอยู่แล้ว	 การท�าบุญของเราจึง 
ได้บุญ	 ถ้าบุญไม่มีที่เราท�าน้ันก็จะไม่ได้บุญไป	 เหมือนอย่างทาน	 การให้การสละ	 
ถ้าให้เมื่อใด	ทานก็แสดงตัวเมื่อนั้น	 เว้นแต่ไม่ให้เท่านั้น	 เมื่อไม่ให้	ก็สงบเงียบอยู่
เป็นเหมือนไม่มี	ถ้าเป็นทานเมื่อใดก็เป็นบุญทันที	บุญแสดงตัว	ที่เรียกว่าบุญเกิดขึ้น	 
แต่ที่จริงเป็นของมีอยู่ก่อน

	 ส่วนศีลกเ็ป็นของมอียูแ่ล้วอย่างน้ันอกี	แต่ถ้าไม่เว้น	ฆ่าสตัว์	ลกัทรัพย์	ประพฤตผิิด 
ในกาม	พูดมุสา	ดื่มสุราเมื่อใด	สิ่งเหล่านี้ก็กลบอยู่	ปิดบังอยู่	แสดงตัวออกไม่ได้	 
ถ้ามวีรัิตเิจตนา	คิดละเว้นเพิกการฆ่าสตัว์	ลกัทรัพย์	ประพฤตผิิดในกาม	พดูมสุา	ดืม่สรุา 
ออกเมือ่ใด	ศลีก็แสดงตวัให้ปรากฏขึน้เองทนัท	ีทีเ่รียกว่าเป็นศลีเกดิขึน้	คร้ันแล้วกเ็ป็น 
กุศลเป็นบุญเกิดขึ้นตามกัน

	 สมาธ	ิกมี็อยูแ่ล้วเหมือนกนัน้ันอกี	แต่ยงัไม่ได้ท�า	หรือท�าแต่ยังไม่ถงึ	คอืว่า	นิวรณ์	๕	 
คือ	กามฉันทะ	พยาบาท	ถีนมิทธะ	อุทธัจจะกุกกุจจะ	วิจิกิจฉา	๕	อย่างนี้เกิดขึ้น 
กลุม้รุมจิตและปิดบงัและท�าให้ฟุง้ซ่าน	เป็นต้น	ถ้าเพกิสิง่เหล่าน้ี	๕	อย่างออกได้แล้ว	 
สมาธิก็ปรากฏ	ปกติของใจย่อมมีอยู่



206

	 ปัญญาความรู้ทัว่	ความประจักษ์แจ้งกมี็อยูท่ัว่กนัทัง้หมด	แต่	อวชิชา	คอืธรรมชาต ิ
ไม่รู้แจ้ง	หรือโลภะ	ความโลภ	โทสะ	ความโกรธ	โมหะ	ความหลง	ปิดบังให้มืดมน	 
เหมือนฝาหรือก�าแพงปิดบังตาไม่ให้เห็นรูปฉะน้ัน	 หรือเหมือนกะเปาะไข่เปลือกไข ่
อนับงัตาลกูไก่ทีอ่ยูใ่นไข่	ไม่ให้เหน็ดนิ	ฟ้า	อากาศ	ฉะน้ัน	ถ้าเพกิโลภะ	โทสะ	โมหะ	ออกไป 
จากใจได้แล้ว	 ปัญญาไม่มีอะไรปิดบังแล้ว	 ก็ฉายความรู้ออกสว่างทั่ว	 แสดงตัวเอง 
ได้เอง	เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากกลีบเมฆ	ส่องโลกให้แจ่มอยู่	ฉะนั้น

	 ที่ว่า	วิมุตติ	ความหลุดพ้นก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนั้น	แต่ปัญญายังไม่เกิดกล้า 
ฆ่ากเิลสตาย	เป็นอริยมรรคเม่ือใด	วมิตุตกิแ็อบอยูน้ั่น	แต่ไม่ปรากฏ	เมือ่ถงึคราวปัญญา 
เกิดฆ่าอวชิชาสวะ	กามาสวะ	ภวาสวะ	ให้ดบัไป	ทีน้ี่จิตกเ็ป็นวมุิตตหิลดุพ้นแสดงตวัได้	 
มรรคผลกเ็ป็นของมีอยูแ่ล้ว	แต่สงัโยชน์	๑๐	คอื	สกักายทฏิฐ	ิวจิิกจิฉา	สลีพัพตปรามาส	 
กามราคะ	ปฏิฆะ	รูปราคะ	อรูปราคะ	มานะ	อุทธัจจะ	อวิชชา	ยังปิดอยู่ไม่แสดงตัว	 
ทีเ่รียกว่ายงัไม่ได้ไม่ถงึมรรคผล	แต่มรรคผลกต็ัง้อยูน้ั่นแอบอยู	่เป็นอกาลโิก	ไม่เลอืก 
เวลาใดทั้งหมด

	 เม่ือใดเวลาเกดิเอานิพพานเป็นอารมณ์	ปัญญากล้าฆ่ากเิลส	คอื	สงัโยชน์	๑๐	อย่าง	 
ตายไปดบัไป	คราวน้ี	โสดา	สกทิาคา	อนาคา	อรหตัต์	ทีเ่กดิขึน้	คอืได้มรรคผล	แสดงตวั 
ออกมาให้ปรากฏแก่ผู้ได้น้ันเอง	ทีส่ดุพระนิพพานกม็อียูแ่ล้ว	ทีเ่ป็นอกาลโิก	เทีย่งอยู ่
เป็นปกต	ิไม่เลอืกเวลา	ไม่เลอืกกาล	เหมือนเมอืงหลวงทีเ่จริญทีส่ดุเมอืงหน่ึงทีม่อียูแ่ล้ว	 
แต่ผู้เดนิทางไปเมอืงน้ันไปยงัไม่ถงึ	หรือถึงแล้วเท่าน้ัน	ถ้าอย่างว่าน้ีขนัธ์	๕	ทีส่มมตุว่ิา	 
ตวัตนคนเราทกุคนกม็คีวามดอียูด้่วยกนัทัง้หมด	เป็นแต่ได้ปฏบิตั	ิได้อบรม	ได้ศกึษา	 
หรือไม่ได้ปฏิบัติ	ไม่ได้อบรม	และไม่ได้ศึกษาต่างกัน	คือคนเรามีดีอยู่ทุกคน	ถ้าได้ 
ศึกษาและปฏิบัติดับอวิชชา	ตัณหา	หรือ	ละโลภ	ละโกรธ	ละหลง	ได้แล้ว	วิมุตติ	
ความหลดุพ้น	หรือรวมเรียกว่าความด	ีก็แสดงข้ึนให้แจ้ง	ละความช่ัวได้แล้ว	ความด ี
ก็ปรากฏเท่านั้นเอง

	 อนึ่ง	ที่เหมือนดาบหรือขวานเล่มหนึ่งที่เขาปล่อยทิ้งไว้	๑๐	กว่าปี	สนิมเกิดเต็ม
รกรุงรังเหลือที่คม	จะทู่ไม่มีคม	ถึงอย่างนั้นคมก็แอบอยู่ในนั้นเองมีอยู่	เมื่อเจ้าของ 
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นกึขึ้นได้	หรือมีคนใดคนหนึง่เอาไปลับไปฝนหิน	ถูไป	๒๐	ทียังไม่คม	ก็ถูอีก	๕๐	ที	 
หรือ	๑๐๐	ที	 ให้ได้พันที	หรือยิ่งกว่า	คราวนี้คมก็จ๊าดออกมา	 เมื่อฝนจนบางคม 
แสดงออกมาน้ัน	ไม่ใช่คมมาจากอืน่	ทางทศิเหนือทศิใต้แต่อย่างใด	และไม่ใช่มาจาก
เบือ้งบนหรือข้างล่าง	แล้วเข้าไปในดาบน้ันใหม่	คอืมาจากอืน่ใหม่ไม่ใช่	คมกแ็อบมอียู่
ในดาบน้ันตัง้แต่เดมิ	ตดิตวัดาบน้ันอยู	่แต่สนิมหรือความทูปิ่ดบงัให้โทษอยูแ่สดงตวั 
ไม่ได้	ต่อเม่ือเพกิสนิมและน�าความทูค่วามหนาออกด้วยฝนให้มากแล้ว	คมทีอ่ยู่น้ันก็ 
ปรากฏเองฉะนั้น

 ขอท่านผู้อ่านหนังสอืน้ี จงเข้าถงึพระพทุธธรรมเพือ่ประสบสนัตสิขุทกุท่านเทอญ





พระจนฺทิโย หลวงปู่กินรี

วัดกัณตะศิลาวาส อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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พระจนฺทิโย หลวงปู่กินรี

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา
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“ถ้าขาดสติ	
โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก

มันก็มีมากขึ้น	
และอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมครอบง�าจิต	

ให้หลงใหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น”

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย
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ชีวประวัติ

พระจนฺทิโย หลวงปู่กินรี

 ท่านพระอาจารย์กินรี จนฺทิโย เกิดเมื่อวันพุธ	ที่	๘	เดือนเมษายน	พุทธศักราช	
๒๔๓๙*	ตรงกบัปีวอก	แรม	๑๑	ค�า่	เดอืน	๕	จ.ศ.	๑๒๕๘	(ร.ศ.	๑๑๕)	ทีบ้่านหนองฮี	 
ต�าบลปลาปาก	อ�าเภอหนองบกึ	จังหวดันครพนม	เดมิท่านช่ือ	กลม	นามสกลุ	จันศรีเมอืง	 
โยมบดิาชือ่	โพธิ	์โยมมารดาชือ่	วนัด	ีท่านพระอาจารย์เป็นบตุรคนสดุท้อง	ในจ�านวน 
บตุรธดิาทัง้	๗	ของพ่อโพธิ	์แม่วนัดี	โยมบดิามารดาและพี่ๆ 	ทัง้หมดของท่านพระอาจารย์ 
ต่างก็ล้มหายตายจากกันไปก่อนหน้าท่านแล้ว

	 สมัยน้ันประเพณีที่นิยมกัน	 เมื่อพระอุปัชฌาย์จะให้การบรรพชาอุปสมบทแก ่
ผู้ใด	กม็กัจะตัง้ชือ่ให้ใหม่	ทัง้ชือ่ตวัและชือ่พระ	ทีเ่รียกว่าฉายาพระ	ดงัน้ัน	ในกรณขีอง 
ท่านพระอาจารย์นี้ก็เช่นกัน	พระอุปัชฌาย์	คือ	ท่านพระวงษ์	ได้ตั้งชื่อให้ท่านใหม่ว่า	
“กนิรี” มฉีายาพระว่า “จนฺทโิย” อนัแปลว่า	ผู้เปรียบประดจุพระจันทร์	ซึง่ท่านพระวงษ์ 
พระอุปัชฌาย์	 คงต้องประสงค์ที่จะให้ท่านพระอาจารย์เป็นพระผู้มีความบริสุทธิ์อัน 

หมายเหต	ุ:	*	จากหลกัฐานในรายงานรับรองของพระธรรมรส	เจ้าอาวาสผู้รับรองหนังสอืส�าคญัประจ�าตวัท่าน
พระอาจารย์	ระบ	ุพ.ศ.	เกดิของท่านผิดเพีย้นอยู	่คอืทีถู่กต้องน้ัน	ปีวอกจะต้องเป็น	พ.ศ.	๒๔๓๙	มใิช่	พ.ศ.	๒๔๓๘	 
ดังที่ปรากฏในหลักฐานรับรองน้ัน	 และต่อมาภายหลังบ้านหนองฮีก็ถูกยกฐานะเป็นต�าบล	 ต�าบลปลาปาก
กลายเป็นอ�าเภอ	และอ�าเภอหนองบึก	เปลี่ยนเป็นอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	(ผู้เรียบเรียง)
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บรรเจิดจ้าดุจแสงแห่งพระจันทร์วันเพ็ญถึงปานน้ันก็เป็นได้	 ส�าหรับพระกรรม- 
วาจาจารย์	หมายถงึ	อาจารย์สวดทัง้สองของท่านน้ัน	ได้แก่	พระพมิพ์	กบัพระพรหมา	
การอปุสมบทของท่านพระอาจารย์คร้ังน้ี	นับเป็นคร้ังทีส่องของการอปุสมบทในระยะ 
เวลาตลอดชีวิตของท่าน	ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่	๓	เดือนเมษายน	พุทธศักราช	๒๔๖๕	
ขึ้น	๗	ค�่า	เดือน	๕	ปีจอ	ท่านพระอาจารย์อุปสมบทที่วัดศรีบุญเรือง	ต�าบลกุดตาไก้	
อ�าเภอหนองบึก	 จังหวัดนครพนม	 ส่วนการบรรพชาเป็นสามเณรและการอุปสมบท 
ครั้งแรกนั้น	 ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด	 ทราบแต่เพียงว่าชีวิตในการบวชคราวแรก 
ของท่านได้เป็นมาด้วยดีนับตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระ	 ในช่วงเวลาถัดมา	
ท่านก็ได้ลาเพศบรรพชติออกไปครองเรือนเป็นคฤหสัถ์	จนถงึได้แต่งงานมเีหย้าเรือน 
กับหญงิคนหน่ึงตามประเพณ	ีแต่พอเพิง่จะมบีตุร	หญงิน้ันกต็าย	บตุรทารกน้ันกต็าย	 
ประจวบกับในปีน้ัน	 ท่านซึ่งอยู่ในเพศฆราวาสก็ได้ลงทุนลงรอนต้อนกระบือไปขาย 
ภาคกลาง	ผลปรากฏว่าการค้ากระบอืคราวน้ันขาดทนุย่อยยบั	และบงัเอญิทีบ่ตุรภรรยา 
ก็มาตายจากไป	 สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ันมันดูคล้ายกับเป็นกองเพลิงที่สุมไหม้อยู่ในอก	 
ความทกุข์โศกมนัจึงประดงัเข้ามาสูท่่านอย่างท่วมท้นพ้นประมาณยิง่นัก	และในขณะ
เดียวกันมันก็อาจกล่าวได้ว่า	ความทุกข์เหล่านั้นเองที่เป็นกุศลปัจจัยผลักดันให้ท่าน 
พระอาจารย์ได้ย่างก้าวเข้ามาสูค่วามเป็นบรรพชติในบวรพระพทุธศาสนาอกีวาระหน่ึง

	 เม่ือท่านพระอาจารย์ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว	 ในปีน้ันก็ได้เข้าจ�าพรรษาอยู่ที่ 
วดับ้านหนองฮ	ีก่อนเป็นเบือ้งแรก	ในช่วงสบิปีแรกน้ี	ท่านได้อปุการะรับเอาพวกหลานๆ	
บรรดาที่เกิดแต่พี่ชายพี่สาวของท่านเข้ามาไว้ในวัด	 เพื่อท่านจะประสิทธิ์ประศาสน์ 
วชิาความรู้เร่ืองภาษาไทยให้	เพราะในสมัยน้ันการพฒันาการทางการศกึษายงัด้อยมาก	 
ขาดการแผ่ขยายให้กว้างขวางออกไปสู่ชนบท	 ที่จะเจริญก็คงมีแต่เมืองหลวงเท่าน้ัน	
การเผยแพร่และการถ่ายทอดวิชาความรู้ในวิชาการบางสาขา	 จึงต้องอาศัยพระที่วัด 
เป็นผู้สอน	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีแต่วิชาภาษาไทยเท่านัน้ที่สอนกันนอกเหนอืไป 
จากการสอนหลกัธรรมะในทางพระพทุธศาสนา	จุดหมายของท่านพระอาจารย์ในระยะน้ี 
มุง่อยูท่ีก่ารสงเคราะห์ญาตเิพือ่ให้เกดิสตปัิญญาความรู้	หวงัจะให้ได้รับประโยชน์มาก 
ที่สุดเท่าที่จะมากได้	 ซึ่งความรู้เร่ืองภาษาไทยของท่านพระอาจารย์ก็ดูเหมือนจะม ี
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มากพอทีจ่ะสัง่สอนพวกเขาได้	ดงัน้ัน	เดก็ๆ	ทัง้หลายรวมทัง้เดก็ชายยศ*	จึงได้เข้าไป 
สมัผัสกับชวีติในร่มเงาของวดัร่วมกบัเดก็ทัง้หลายอ่ืน	ซึง่ก็ล้วนแต่อยูใ่นความปกครอง 
และดูแลสั่งสอนของท่านพระอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้น

	 อุปนิสัยของท่านพระอาจารย์น้ัน	 เป็นที่กล่าวขวัญกันว่าค่อนข้างจะมุ่งมั่นและ 
ขยนัขนัแขง็ในการงานอยู่มากทเีดยีว ปฏปิทาทีเ่ป็นไปจนตลอดชีวติของท่าน กค็อืงาน  
ท่านพระอาจารย์ไม่เคยอยู่น่ิงเฉย	 นอกจากขณะท�าสมาธิภาวนา	 ไม่เคยเป็นคน
เกียจคร้านเห็นแก่ความสุขจากการนอนการกินหรือพูดจารุ่มร่ามร่าเริง	โดยปกติแล้ว 
ในตอนทีว่่างเว้นจากการงาน	ท่านก็มกัจะเข้าเงียบและเกบ็ตวัอยูแ่ต่ผู้เดยีวด้วยความ 
สงบระงับ	เม่ือออกจากทีภ่าวนา	หลงัจากทีไ่ด้พกัผ่อนร่างกายบ้างแล้ว	ท่านกจ็ะท�างานอกี	 
โดยถ้าไม่ท�าอย่างใดกต้็องเป็นอย่างหน่ึง	หรือไม่กท็�าตดิต่อกนัไปหลายๆ	งานเลยทเีดยีว	 
พระผู้เฒ่ารูปหน่ึงที่อยู่กับท่าน	 ได้เล่าถึงความเป็นอยู่ในชีวิตบั้นปลายในวันหน่ึงๆ	 
ของท่านว่า	 “จะได้ยินเสียงกระแอมไอของท่านแต่ดึกเสมอ โดยที่ท่านจะยังไม่ออก 
จากกฏุ ิเมือ่พระสองสามรูปในวดั ซึง่ส่วนมากจะเป็นพระหลวงตาผู้เฒ่า ทีท่่านเจ้าคณุ 
หลวงพ่อชาส่งมาเฝ้าดูแลท่านพระอาจารย์ ลุกขึ้นมาล้างหน้าตา จัดแจงอาสนะ 
ที่น่ังฉันในตอนรุ่งสาง ก็จะเห็นบาตรของท่านพระอาจารย์วางอยู ่ตรงอาสนะของ
ท่านเรียบร้อยแล้ว น้อยคนนักที่จะได้รับอนุญาตให้รับบาตรล้างบาตรของท่านได้  
และในตอนที่ท่านพระอาจารย์ยังลุกเดินเหินไปไหนมาไหนได้ พอได้เวลาก็จะออก 
เทีย่วภิกขาจารบณิฑบาตไปตามหมู่บ้านละแวกใกล้เคยีง ท่านพระอาจารย์เป็นผู้มปีกต ิ
คล่องแคล่วมาก แม้แต่พระหนุ่มๆ บางทียังจะเดินตามท่านไม่ทัน ถึงแม้ว่าร่างกาย
ของท่านในวัยชราจะเหี่ยวแห้งซูบผอม มีโรคเสมหะที่ท�าให้ต้องกระแอมไอประจ�าตัว  
แต่ถึงกระน้ัน ลักษณะการเดินเหินก็ยังคงว่องไวและกระฉับกระเฉงมาก และพอ 
ฉันเสร็จ ท่านพระอาจารย์ก็จะกลบัเข้ากฏิุ จะเงียบเสยีงไปบ้างกไ็ม่นาน และจะได้ยนิ
เสียงเคาะอะไรสักอย่างกุกๆ กักๆ ดังอยู่อย่างนั้น ประเดี๋ยวเคาะ ประเดี๋ยวเงียบอยู่ 

หมายเหตุ	:	*	เด็กชายยศ	หรือ	พ่อทิดยศ	มาภา	บุตรนางแดง	พี่สาวคนถัดของท่านพระอาจารย์	ภายหลัง 
ได้บวชเป็นพระติดตามท่านพระอาจารย์ไปในการเดินทางอันยาวไกลของท่าน	(เรื่องมีข้างหน้า)	ค�าว่า	“ทิด”	
แผลงมาจากค�าว่า	“บัณฑิต”	คนอีสานหมายเอาผู้ที่เคยบวชเป็นพระมาบ้างแล้ว	(ผู้เรียบเรียง)
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เช่นนั้นตลอดเวลาครึ่งค่อนวัน จนกระทั่งเวลาบ่าย จึงจะเห็นท่านออกจากกุฏิลงมา 
ทีล่านวัด บางทกีเ็ดนิเข้าหาไม้กราดส�าหรับกวาดลานวดั หยบิลากเอาไปกวาดลานวดั 
จนเตยีนโล่ง ท่านจะท�ากิจเหล่าน้ันด้วยตนเอง ไม่เคยตรีะฆงัรวม หรือใช้ให้ใครท�า แต่ถ้า 
ถงึคราวทีอ่ยากจะให้ใครท�า ท่านจะไม่ใช้ด้วยวาจา กลบัจะลากเข่งใบขาดๆ เก่าๆ หรือใบ 
ที่สานใหม่ซึ่งก็เป็นฝีมือของท่านเอง มาวางทิ้งไว้ที่กองหยากเยื่อแล้วเดินหลีกหนีไป  
ใช้กริิยาทีเ่ดินหนีแทนการบอก เสร็จจากกวาดลานวดั บางทกีห็าไม้ตอกหรือหวายมา 
จักสานท�าเป็นเคร่ืองใช้ไม้สอยประจ�าวดั หรือไม่เช่นน้ันกเ็ป็นอปุกรณ์อย่างใดอย่างหน่ึง 
ที่จะใช้ในวัด ท่านจะท�ากิจเหล่าน้ีไปจนเย็น ไม่เคยพูดจากับใครให้เป็นที่เอิกเกริก 
แม้สักน้อยหนึ่ง บางครั้งพระเณรจะไปช่วย ท่านกลับห้ามเสียด้วยซ�้า บอกแต่ให้เร่ง 
ความเพียรปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เข้าให้มาก ค�่ามืดแล้ว ท่านก็สรงน�้า
กลับเข้ากุฏิเก็บตัวเงียบอีกครั้งหนึ่ง ที่จะเห็นก็แต่แสงทอเรืองๆ มัวสลัวของตะเกียง
ใบเล็กคร�่าคร่าที่สาดส่องขึ้นกระทบเพดาน แล้วเล็ดลอดออกมาตามช่องลมของกุฏิ
โบราณหลังนั้น”

	 และในคราวที่ท่านพระอาจารย์จ�าพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองฮีน้ี	 จะเป็นปีใด 
ไม่ทราบชัด	 แต่มีอยู่คร้ังหน่ึงที่ท่านพระอาจารย์ได้แสดงออกให้คนทั้งหลายเห็นว่า	 
ท่านเป็นผู้เอาจริงเอาจังกับการงานอย่างแท้จริง	 โดยคร้ังน้ันท่านพระอาจารย์ได ้
ขุดลอกสระน�้าขนาดใหญ่สระหนึ่งด้วยตัวของท่านเอง	จนเป็นผลส�าเร็จขึ้นที่หมู่บ้าน
ดงักล่าว	ซึง่ความพากเพียรพยายามอนัประกอบไปด้วยก�าลงักายและก�าลงัใจของท่าน
ในการงานคร้ังน้ัน	ยงัผลให้ชาวบ้านทัง้น้ันได้มนี�า้กนิน�า้ใช้กนัมาจนตราบเท่าทกุวนัน้ี

	 ต่อมาในตอนปลายของช่วงสิบปีแรก	 ท่านพระอาจารย์ได้เดินทางไปเรียน 
พระกรรมฐานกบัท่านครูบาจารย์ทองรัตน์	ซึง่ขณะน้ันท่านพ�านักอยูท่ีบ้่านสามผง	ต�าบล
สามผง	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวดันครพนม	พืน้ทีเ่ดยีวกนั	แต่อยูไ่กลออกไปอกีอ�าเภอ
หน่ึงหรือสองอ�าเภอ	นับได้ว่าเป็นการรับเอาพระธรรมกรรมฐานเข้าไว้ในกายในจิตของ
ท่านพระอาจารย์	เป็นการเริ่มแรกและตลอดมา	เมื่อได้ศึกษาการปฏิบัติภาวนาคราว
น้ันแล้ว	 ท่านพระอาจารย์ก็ได้เดินทางไปมาหาสู่ท่านครูบาจารย์ทองรัตน์อยู่เสมอๆ	 
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และน�าเอาข้อวตัรปฏิบตัพิระธรรมกรรมฐานมาอบรมสัง่สอนญาตโิยมชาวบ้านหนองฮี 
บ้านเกิดของท่าน	และทีท่่านพ�านักอยูใ่นขณะน้ัน	ต่อมาท่านจึงได้สงเคราะห์โยมมารดา
ของท่านให้ได้บวชเป็นช	ีและจัดตัง้ส�านักสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสข้ึีนแห่งหน่ึง	อยูไ่ม่ไกลจาก 
บ้านหนองฮีเท่าใดนัก	ให้ชื่อส�านักว่า “เมธาวิเวก”

	 ในระหว่างทีท่่านพระอาจารย์ไปมาหาสูเ่พือ่คารวะและปฏบิตัธิรรมร่วมในส�านัก
ของท่านครูบาจารย์ทองรัตน์น้ัน	ท่านครูบาจารย์ได้พาท่านพระอาจารย์เดินทางไปกราบ
นมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน	 
ผู้มีชื่อเสียงและเกียรติคุณเลื่องลือโด่งดังมาก	ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพ�านักอยู่ที่
วัดป่าสุทธาวาส	จังหวัดสกลนคร	เพื่อรับโอวาทจากท่าน

 ค�าสั่งสอนธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้แก่ท่านพระอาจารย์นั้น รวมความ
ได้ว่า ข้อวัตรปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานนั้น มีรากฐานอยู่ที่การกระท�าศีลให้สมบูรณ์
บริบูรณ์ พร้อมๆ ไปกับการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อจะท�าจิตให้สงบระงับจากอารมณ์
ทัง้ปวง เพราะความทีจิ่ตปลอดจากอกุศลว่างเว้นจากอารมณ์อนัเกดิมาจากการสมัผัส 
ทางอายตนะ* คือตาทีก่ระทบกบัรูป หทูีก่ระทบกบัเสยีง จมกูกระทบกบักลิน่ ลิน้กระทบ
กบัรส กายทีก่ระทบกบัสิง่สมัผัสทางกาย และใจทีก่ระทบกบัอารมณ์ในภายใน ทีท่�าให้
เกิดเวทนาความรู้สกึสขุ รู้สกึทกุข์ รู้ดีรู้ชัว่ รู้สวยรู้ไม่สวย รู้น่ารักรู้ไม่น่ารักทัง้หลายแล้ว 
จิตใจก็ย่อมจะตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว อารมณ์น้ันกไ็ด้แก่พระกรรมฐาน หมายถงึ 
การเอาพระกรรมฐานเข้ามาตัง้ไว้ในใจ ความตัง้มัน่ของจิตในลกัษณาการเช่นน้ี ย่อมจะ 
ท�าจิตให้สงบอย่างเดยีว เป็นความสงบทีส่ะอาดและบริสทุธิผ่์องใส หลงัจากน้ันแล้วจึง
หนัมาพจิารณาธาตทุัง้ ๔ อนัได้แก่ ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ และธาตลุม และพจิารณา 
ขนัธ์ทัง้ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ ให้รู้ว่าธาตขัุนธ์และรูปนาม 
ทัง้หลายเหล่าน้ี แท้จริงก็คือบ่อเกดิของความทกุข์โศกร�า่ไรร�าพนันานาประการน่ันเอง  
เหตทุีส่ิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีเป็นบ่อเกดิของความทกุข์กเ็พราะอวชิชา ความไม่รู้แจ้งในความ 
เป็นของไม่เที่ยง ในความเป็นของเสื่อมโทรมของธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่าน้ันเป็นเหตุ  

หมายเหตุ	:	*	แปลว่า	ที่ตั้งแห่งการกระทบ	มี	๖	คู่	เช่น	ตา	กับ	รูป,	หู	กับ	เสียง	เป็นต้น
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และเพราะความไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงว่ามันมิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา  
ไม่รู้จักความไม่เที่ยง ไม่รู้จักความเป็นทุกข์ และไม่รู้จักความเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ 
ตวัตนตามเป็นจริงแล้ว อาสวะกเิลส คือ ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ก็ย่อมครอบง�าจิต 
ของคนๆ นั้นให้มืดมัวเร่าร้อนและเป็นทุกข์ได้ในที่สุด

 ดังน้ัน การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมีรากฐานส�าคัญอยู่ที่การปฏิบัติศีลเป็น 
เบือ้งต้น และท�าสมาธใินท่ามกลาง เพือ่จะให้เกดิปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในธาตุ
ขนัธ์ทัง้หลายเหล่าน้ันได้ในทีส่ดุ และเพือ่จะให้รู้จักพจิารณาว่า ร่างกายของเราทีป้ั่นปรุง 
ขึน้มาจากธาตทุัง้ ๔ น้ี ประกอบอยูด้่วยนามธาตอุกีอย่างหน่ึง ซึง่แบ่งออกได้เป็น ๔ อย่าง  
ได้แก่ เวทนา คอืความรู้สขุ รู้ทกุข์ และไม่สขุไม่ทกุข์ สญัญา คอืความจ�าได้หมายรู้ใน 
อายตนะทัง้หลายทีม่ากระทบแล้วรู้สกึแล้ว สงัขาร คือความไหลเวยีนปรุงเปลีย่นไม่หยดุ 
อยูข่องนามธาตน้ัุน และวญิญาณ คอืความรูส้กึได้ รวมเป็น ๔ อย่างด้วยกนัเรียกว่า ขนัธ์  
เมือ่รวมเข้ากบัธาตทุัง้ ๔ คือรูปขนัธ์ด้วยแล้ว จึงเป็นขันธ์ ๕ รวมย่อแล้วกว่็ากายกบัใจ 
น้ีเป็นสิง่ทีไ่ม่ยนืยงคงที ่ไม่เทีย่งแท้แน่นอนอะไรเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่กค็อืร่างกาย 
เนื้อหนังของเรานี้เป็นของไม่สวยไม่งาม สกปรกโสโครก นับวันแต่จะเน่าเปื่อยผุพัง  
ดับไปสลายไปเท่านั้น จะหาความเป็นแก่นสารไม่ได้โดยประการทั้งปวง การภาวนาที่ 
ถกูต้องจะต้องเป็นไปในลกัษณะน้ี นักภาวนาเมือ่รู้เหน็ซึง่สภาพตามเป็นจริงอย่างน้ีแล้ว  
ย่อมจะมีความสยดสยอง มีความสะดุ้งกลัวต่อภัยและความเป็นโทษทุกข์ของสังขาร  
เม่ือเล็งเห็นโทษและความไม่เป็นแก่นสารของสังขารทั้งปวงแล้ว จิตของนักปฏิบัต ิ
ก็ย่อมจะเบื่อหน่าย อยากจะหลีกหนีไปให้พ้นจากสังขารและโทษทุกข์ของสังขาร  
ไม่อยากประสบพบเหน็กับความทกุข์ทรมานเหล่าน้ีอกีแล้ว เมือ่น้ันจิตกย่็อมจะคลาย 
จากความก�าหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ย่อมคลาย 
ความก�าหนัดรักใคร่ชอบใจ ในสิง่อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความรักใคร่ชอบใจ เมือ่จิตมคีวาม 
เบื่อหน่ายคลายความก�าหนัดเช่นนี้แล้ว ทุกข์ทั้งปวงก็ย่อมดับลงได้โดยแท้ ข้อที่ว่า 
ทกุข์ทัง้ปวงดบัลงน้ี เป็นเพราะอวชิชา คอืความไม่รู้ตามเป็นจริงในธรรมดบัไปน่ันเอง  
จึงเป็นเหตใุห้ความรู้ความเหน็ในธรรมทีเ่รียกว่าปัญญาน้ัน เจริญถงึทีส่ดุ ผลทีไ่ด้รับ 
ก็คือปัญญาอันสงบระงับและแจ่มแจ้ง
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	 วันหน่ึง	 ระหว่างที่ท่านพระอาจารย์อยู่ศึกษาและปฏิบัติพระกรรมฐานกับท่าน
พระอาจารย์มั่นน้ัน	 ท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้พระสานุศิษย์ของท่านรูปหน่ึงฟังว่า	
ขณะที่ท่านนั่งสมาธิท�าบริกรรมภาวนา* อยู่	รู้สึกว่าจิตค่อยสงบเข้าไปทีละน้อยๆ	แล้ว
กป็รากฏว่าร่างกายเน้ือหนังของท่านน้ันเป่ือยหลดุออกจากกนั	จนเหลอืแต่ซากกระดกู	
อันเป็นโครงร่างที่แท้จริงในภายในกายน้ี	 สิ่งที่ปรากฏในอาการอย่างน้ันมันชวนให้ 
น่าเบื่อหน่ายยิ่งนัก

	 ประสบการณ์ในธรรมโดยลกัษณะน้ี	เกดิข้ึนอกีคร้ังหน่ึงในเวลาต่อมา	แต่ไม่ทราบ 
ชดัว่าในขณะน้ันท่านพระอาจารย์พ�านักอยูท่ีใ่ด	คร้ังน้ีท่านพระอาจารย์เล่าให้พระผู้เฒ่า 
รูปหน่ึงฟังว่า	ในขณะทีภ่าวนาอยู	่ได้เกดิเพลงิไหม้ขึน้ทีต่วัของท่าน	เปลวเพลงิได้ลกุลาม 
พดัไหม้ไปทัว่ร่าง	ในทีส่ดุกเ็หลอือยูแ่ต่ซากกระดกูทีถ่กูเผาไหม้จนกลายเป็นถ่านแล้ว	 
ท่านพระอาจารย์ยงัได้เคาะเอาถ่านจากซากกระดกูทีถ่กูเผาของท่านน้ัน	และคดิอยูใ่น 
ที่นั่นว่า	“ร่างกายคนเราจะสวยงามแค่ไหน ในที่สุดมันก็ต้องถูกเผาอย่างนี้เอง”

	 ท่านพระอาจารย์ได้ใช้ชวีติอยูก่บัท่านพระอาจารย์มัน่เพยีงหน่ึงหรือสองปีเท่าน้ัน	
ส่วนมากท่านจะอยู่ผู้เดียว	เป็นตัวของตัวเองมากกว่า	ผู้ที่มีพระคุณและเป็นที่เคารพ
นับถือของท่านเป็นพิเศษ	ก็เห็นจะได้แก่ท่านครูบาจารย์ทองรัตน์	เพราะท่านเป็นผู้ที่
ใหว้ิชาความรูใ้นทางการปฏิบัติแกท่่านพระอาจารย์เป็นองค์แรก	และมักจะไปมาหาสู่
กันเสมอ	 อีกทั้งท่านพระอาจารย์และท่านครูบาจารย์ก็มีพื้นฐานทางฝ่ายมหานิกาย 

*	ภาวนา	มี	๓	อย่าง	ได้แก่	:
๑.	ปริกมัมภาวนา	(บริกรรม)	คอื	การภาวนาอาศยัการก�าหนดพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นอารมณ์	เพือ่จะ 
ท�าจิตให้ตัง้มัน่	ขัน้น้ียงัเป็นเพยีงการก�าหนดนึก	ยงัไม่เป็นอารมณ์ทีแ่น่นแฟ้นจริงจัง	มกีารเจริญอานาปานสต ิ
หรือการภาวนาพทุโธ	เป็นอาท	ิข้อน้ีเป็นการภาวนาในระดบัทีจ่ะท�าให้เกดิ	ปริกมัมนิมติต์	อนัเป็นนิมติข้อต้น 
เท่านั้น
๒.	อปุจารภาวนา	คอื	การภาวนาทีเ่ร่ิมจะท�าจิตให้ตัง้มัน่	ดกีว่าข้อแรกขึน้อกีนิดหน่ึง	ข้อน้ีอคุคหนิมติต์จะปรากฏ 
ขึ้นได้
๓.	อัปปนาภาวนา	เป็นการภาวนาที่แน่วแน่	อาจท�าให้เกิดปฏิภาคนิมิตต์ได้	(นิมิตต์	๓	มีอธิบายภายหน้า)
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ด้วยกัน	มิได้ญัตติ๑	เป็นธรรมยุต	เช่นพระทั้งหลายอื่น	โดยเฉพาะท่านครูบาจารย์ 
ทองรัตน์น้ัน	ดจูะเป็นนายทพันายกองธรรมใหญ่ระดบัแนวหน้าของท่านพระอาจารย์ม่ัน 
ที่สังกัดมหานิกายแต่เพียงผู้เดียว	 ท่านพระอาจารย์มั่นให้โอกาสเป็นพิเศษแก่ท่าน 
ไม่ต้องให้เข้าญตัต	ิกล่าวกนัว่า	ท่านพระอาจารย์มัน่ประสงค์ทีจ่ะให้ท่านครูบาจารย์รักษา 
แนวปฏบิตัไิว้ในฝ่ายมหานิกาย	มคี�าอปุมาว่า	ท่านเป็นนกต่อของท่านพระอาจารย์ม่ัน	 
ส�าหรับชักเอาพระภิกษุฝ่ายมหานิกายให้ได้หันมาหาข้อวัตรปฏิบัติพระกรรมฐาน	 
เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการชักจูงคนและเผยแพร่ธรรมในส่วนการปฏิบัติ	ถึงแม้ว่าจะ 
ได้ไปมาใกล้ชิดกัน	แต่ท่านพระอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ร่วมกับท่านครูบาจารย์เลยทีเดียว	 
ซึ่งก็เป็นอุปนิสัยอันมีเอกลักษณ์พิเศษของท่านพระอาจารย์เองโดยเฉพาะ	 น่ันก็คือ 
ความเป็นคนผู้เดยีว	แม้ว่าจะมคีวามเคารพในพระธรรมและครูบาอาจารย์มากสกัปานใด 
กต็าม	แต่คุณลกัษณะเฉพาะตวัของท่านพระอาจารย์	กค็อืการแยกตวัออกอยูต่ามล�าพงั 
ดังเช่นที่กล่าวแล้ว

	 เป็นระยะเวลาหลายปีที่ท่านพระอาจารย์ท่องเที่ยวไปมาในที่ต่างๆ	 โดยที่ปกต ิ
คนทางบ้านจะไม่รู้เลยว่าท่านไปแห่งใด	พวกเขาจะทราบอยู่บ้างก็แต่เพียงว่าท่านพระ 
อาจารย์ไปมาหาสูเ่พือ่กราบคารวะท่านครูบาจารย์ทองรัตน์	ท่านพระอาจารย์เสาร์	และ 
ท่านพระอาจารย์ม่ัน	 ในระยะที่ท่านพระอาจารย์น�าโยมมารดามาบวชเป็นชีน้ีก็ชรา
มากแล้ว	ท่านพระอาจารย์จึงพยายามสงเคราะห์อ�านวยความสะดวกถามถึงสารทุกข์ 
สุกดิบประการต่างๆ	 เป็นอย่างดีอยู่เสมอ	 และท่านพระอาจารย์ได้เกลี้ยกล่อมเอา 
เดก็หญงิเลีย่น*	ผู้เป็นหลานสาวเข้ามาบวชชอียูป่รนนิบตัรัิกษาคณุยายผู้เป็นโยมมารดา 
ของท่านด้วย	โดยทีท่่านพระอาจารย์ได้ให้เหตผุลว่า	ตามธรรมเนียมโบราณ ผู้เป็นหลาน 
ควรจะได้ทดแทนพระคุณญาตผู้ิใหญ่ เฝ้าปรนนิบตัอิปัุฏฐากคณุตาคณุยายในวยัชรา  

หมายเหต	ุ๑	ญตัต	ิเป็นค�าย่อมาจากค�าว่า	ญตัตจิตตุถกรรม	ซึง่หมายถงึกรรมของสงฆ์ทีต้่องสวดประกาศใน
ท่ามกลางหมูค่ณะ	ด้วยญตัตคืิอข้อประกาศคร้ังหน่ึง	และค�าเผดยีงอกีสามคร้ัง	รวมเป็นสี	่ในทีน้ี่หมายถงึการ
ท�าอุปสมบทกรรมของสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย	เพื่อรับเอาภิกษุฝ่ายมหานิกายเข้าหมู่	เรียกก็ได้ว่าบวชใหม่

หมายเหตุ	:	*เด็กหญิงเลี่ยน	ต่อมาคือแม่ชีเลี่ยน	นามสกุล	มาภา	เป็นหลานสาว	ซึ่งเป็นบุตรีของนางแดง
พี่สาวคนถัดของท่านพระอาจารย์	และแม่ชีเลี่ยนผู้นี้ยังคงถือเพศชีอยู่ตลอดมา
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*	จาก	สฬายตนวคฺค	ส�.	๑๘/๔๔๑/๖๗๔

ญาติพี่น้องน้ันไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาท�าเช่นน้ีได้ ต่างคนเขาก็ต่างแยกย้ายกันไปมี
ครอบครัวเหย้าเรือน หาความสนุกสุขส�าราญส่วนตัวเขา เราสิเป็นเด็กเป็นเล็กควรจะ 
ภมิูใจและเตม็ใจท�า หลานสาวเชือ่ฟังค�าท่าน	จึงยอมบวช	และตัง้แต่บดัน้ันมาจนกระทัง่ 
บัดนี้	แม่ชีเลี่ยนก็ยังคงเป็นแม่ชีเลี่ยนอยู่เหมือนเดิม	มิได้เปลี่ยนแปลง

	 ท่านพระอาจารย์เคยเล่าให้พระผู้เฒ่าฟังว่า	บรรดาถ�า้และป่าเขาทัง้หลายในแถบ
ถิ่นอีสานตอนเหนือเหล่านั้นและเหล่าโน้น	 ท่านเคยไปอยู่บ�าเพ็ญภาวนามาหมดแล้ว	 
ปฏปิทาอนัราบเรียบของท่านพระอาจารย์ดูออกจะโชกโชนเอาการอยูเ่หมอืนกนั	เม่ือพดู 
ถึงเรื่องถ�้า	ป่า	และภูเขา	ยิ่งปกติวิสัยที่ท่านไม่ชอบคลุกคลีหมู่คณะด้วยแล้ว	มันจึง 
เป็นการเหมาะสมและเข้ากันได้เป็นอย่างดียิ่งนกัถ้าจะได้อาศัยและส้องเสพเสนาสนะ
ตามธรรมชาติเช่นนั้น	มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า เอตานิ ภิกฺขเว รุกฺขมูลานิ เอตานิ  
ส�ฺุ�าคารานิ	ซึง่แปลว่า ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม้ทัง้หลาย น่ันเรือนว่างทัง้หลาย  
ฌายถ ภิกฺขเว มา ปมาทตฺถ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส 
อย่าได้ประมาท มา ปจฺฉา วปิปฺฏสิาริโน อหวุตถฺ พวกเธอทัง้หลาย อย่าได้เป็นผู้ทีต้่อง 
ร้อนใจในภายหลังเลย *	ดังนี้แล้ว	จึงอาจจะกล่าวได้ว่าท่านพระอาจารย์ได้ด�าเนิน 
ตามทางทีพ่ระศาสดาทรงสัง่สอนไว้ได้ถกูต้องไม่น้อยเลย	ข้อวตัรปฏบิตัทิัง้หลายเหล่าน้ี 
ได้มีผู้ด�าเนินมาแล้วมากมาย	แม้พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งปวงในอดีต	และ 
ทัง้ย่อมจะด�าเนินต่อไปในอนาคต	โคนไม้อนัร่มร่ืนไร้สิง่แปลกปลอม	พระโยคาวจรเจ้า 
ทั้งหลายย่อมซ้องเสพเสนาสนะคือโคนไม้เหล่านั้น	ผ้าพรมที่ทอด้วยพื้นดิน	ลวดลาย
อนังามวจิิตรตามธรรมชาต	ิบนพรมผืนน้ันคอืเส้นหญ้าและใบไม้ทีถ่งึคราวสิน้อายขัุย
ของมนั	น่ีคือบริขารของสมณะ	ศลิปะเหล่าน้ีดชู่างวจิิตรงดงามยิง่กว่าเคร่ืองป้ันดนิเผา
และสิ่งทอจากเส้นใยเป็นไหนๆ

 ท่านพระอาจารย์กล่าวเตือนสานุศิษย์ของท่านว่า อย่าอยู่ในถ�้าระหว่างเดือน  
๑๑-๑๒ เพราะถ�า้ฤดน้ัูนจะชืน้มากและมเีชือ้ไข้ป่าชกุชมุ ถ้าเข้าไปอาศยัอยูใ่นถ�า้เวลาน้ัน  
ถ�้าจะดูดเอาจนท�าให้เป็นไข้จับสั่นได้
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	 ช่วงเวลาที่ท่านพระอาจารย์พ�านักอยู่ส�านักเมธาวิเวกเป็นหลายปีนั้น	ระยะหนึ่ง
ท่านจะอยู่	ระยะหนึ่งท่านจะไป	ที่จะมั่วสุมอยู่แต่ในส�านักโดยตลอดเช่นนั้นก็หามิได้	
แต่การไปของท่านพระอาจารย์ทกุคร้ัง	จะไม่มกีารบอกกล่าวเล่าสบิว่าทีใ่ดเป็นจุดหมาย	
แต่พอจะรู้ๆ	กันอยูว่่า	ถ้าท่านไม่ไปส�านักท่านครูบาจารย์ทองรัตน์	กต้็องไปทีส่�านักท่าน 
พระอาจารย์มัน่	และถ้าไม่ไปส�านักท่านพระอาจารย์ม่ัน	กต้็องไปทีส่�านักท่านพระอาจารย์ 
เสาร์	หรือไม่ก็ถ�า้กบัป่า	และในระหว่างทีท่่านพระอาจารย์พ�านักอยูท่ีส่�านักเมธาวเิวกน้ี	 
ท่านครูบาจารย์ทองรัตน์กเ็คยมาอยูร่่วมในส�านักของท่านด้วย	ส�าหรับท่านพระอาจารย์ 
เสาร์น้ัน	ดเูหมอืนจะมีเร่ืองเล่าถงึท่านน้อยมาก	แม้ว่าท่านพระอาจารย์จะเคยอยูร่่วมกบั 
ท่านถงึหกปีกต็าม	และเมือ่พดูถงึเร่ืองการปฏบิตัแิต่ละคร้ัง	ท่านพระอาจารย์จะไม่ลมื 
ค�าว่า	เป็นข้อวัตรปฏบิตัขิองท่านพระอาจารย์เสาร์	พระอาจารย์มัน่เลย	ท่านพระอาจารย์ 
เคารพนับถือท่านพระอาจารย์เสาร์ว่าเป็นพระอาจารย์ผู้มีพระคุณสูงยิ่งของท่าน

	 ต่อมาอกี	พีค่นทีส่องถดัจากท่านพระอาจารย์ขึน้ไปซึง่เป็นพีช่ายกต็าย	ท่านพระ 
อาจารย์จัดการฌาปนกจิศพให้	และถอืโอกาสน้ันชวนนายยศ	หลานชาย	ทีเ่คยอยูว่ดั 
เรียนหนังสอืด้วยเม่ือสมัยอยู่วดับ้าน	และต่อมาบวชเป็นสามเณรแล้วสกึไปคราวทีท่่าน
พระอาจารย์ไม่อยู่น้ัน	ให้มาบวชอกีคร้ังหน่ึง	โดยคร้ังน้ีท่านพระอาจารย์ได้อ้างเหตผุลว่า	 
ลงุตายเสยีแล้ว ลกูก็ไม่ม ีใครเล่าจะบวชอทุศิส่วนกศุลไปให้ท่าน เธอน่ีแหละเหมาะสมแล้ว 
จงบวชเสยีเถดิ ถ้าอย่างไรเมือ่จะไปไม่ไหวจริงๆ บวชได้สกั ๗ วนั ๑๕ วนั จึงค่อยสกึ  
ดงัน้ัน	นายยศจึงได้เข้ามาบวชอกีครัง้หน่ึง	โดยคร้ังน้ีอายยุีส่บิสองปีแล้ว	จึงบวชเป็น
พระภิกษุเสียทีเดียวเลย

	 ทติยศเล่าว่า	พอบวชเป็นพระแล้วในปีน้ัน	การเดนิทางคร้ังยิง่ใหญ่ทีส่ดุในชวีติของ
เขาก็ได้เริ่มขึ้น	มันเป็นการเดินทางอันยาวไกลและทรหดอย่างไม่มีทางที่จะลืมมันได้	 
แรกทีเดียวน้ัน	 ท่านพระอาจารย์ชวนว่าจะพาไปธุดงค์*	 ซึ่งใครก็ตามถ้าเป็นพระ 

หมายเหตุ	*ธุดงค์	แปลว่า	องค์คุณเครื่องก�าจัดกิเลส	เป็นชื่อวัตรปฏิบัติของภิกษุ	๑๓	อย่าง	เช่น	การถือ 
บริโภคอาหารหนเดียว	การอยูใ่นป่าและการอยูโ่คนไม้	ในทีน้ี่หมายเอาลกัษณะของการเทีย่วจาริกไปสูโ่คนไม้ 
เรือนว่าง	ป่าช้า	ป่าชัฏ	ภูเขา	เพื่อหลีกเร้นส�าหรับภาวนา	พระภิกษุผู้เดินทางจาริกไปอย่างนี้	มักนิยมเรียก 
กันว่า	“พระธุดงค์”
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กรรมฐานใหม่	เป็นต้องอยากไปทัง้น้ัน	ด้วยความอยากรู้อยากเหน็ในรสชาตขิองมนัว่า 
จะเป็นอย่างไร	เคยได้ยนิแต่เขาว่าพระธดุงค์ๆ	มาถงึคราวตนบ้าง	จึงเตม็ใจไปด้วยท่าน	 
การเดินทางครั้งนั้นไปด้วยกันทั้งหมด	๓	คน	ล้วนแต่เป็นพระทั้งสิ้น	ประกอบด้วย 
ท่านพระอาจารย์เป็นอาจารย์และหัวหน้าคณะ	ติดตามด้วยพระยศ	ผู้หลาน	รูปหนึ่ง 
กบัพระหลอด	ชาวจังหวดัมหาสารคามอกีรูปหน่ึง	ความจริงแล้วการทีท่่านพระอาจารย์ 
พาศิษย์ทัง้สองออกเดนิธดุงค์ในคร้ังน้ี	เป็นเพราะด้วยเหตผุลสองประการ	ข้อหน่ึงคอื	 
เป็นอปุนิสยัของท่านพระอาจารย์เองทีช่อบแสวงหาประสบการณ์ความรู้และความสงบ 
วิเวกจากหุบเขาล�าเนาป่า	 อันเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติภาวนาของท่าน	 จึงประสงค์ 
จะออกเดินธุดงค์ในครั้งนี้	และอีกข้อหนึ่ง	ท่านใคร่ที่จะสงเคราะห์ญาติ	ซึ่งหมายถึง 
พระยศน่ันเอง	ท่านมุง่หวงัทีจ่ะให้พระหลานชายอยูเ่ป็นพระเพือ่ประพฤตปิฏิบตัรัิกษา 
พรหมจรรย์ในเพศบรรพชติอย่างน้ีตลอดไป	ไม่อยากจะให้สกึหาลาเพศออกไปครอง 
เรือนอีก	จึงชักชวนหนีไปให้พ้นจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเสีย	ด้วยว่าวิถีทางใด 
ทีจ่ะช่วยให้ญาตพิีน้่องหลดุรอดจากปากเหยีย่วปากกาในโลกแห่งสงัสารวฏัน้ีไปได้แล้ว	
นักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายย่อมจะขวนขวายหาทางน้ัน	 ท่านพระอาจารย์พยายามที ่
จะดึงดักชกัจูงพระหลานชายให้อยูเ่ป็นสมณะเช่นเดยีวกบัท่าน	ด้วยหวงัจะให้พ้นจาก
กองทุกข์ในวัฏฏะที่ท่วมทับหมู่สัตว์โลกทั้งหลาย

 โลกคือหมูส่ตัว์ อนัชราน�าเข้ามาไม่ย่ังยนื โลกคอืหมูส่ตัว์ พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่รู้จักอิม่  
เป็นทาสแห่งตัณหา โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีใครเป็นใหญ่ๆ เฉพาะตน โลกคือหมู่สัตว์  
ไม่มอีะไรเป็นของๆ ตน จ�าจะละสิง่ทัง้ปวงไป	ภาษิตเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีถ่กูกลัน่กรองออก 
มาจากส่วนลกึในหวัใจของพระอริยสาวกแห่งสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	 ผู้ตรัสรู้เอง 
โดยชอบ	สมณะผู้ด�าเนินตามทางแห่งพรหมจรรย์อนัเป็นไปเพือ่ความสิน้ทกุข์ทั้งหลาย 
ล้วนแล้วแต่มองดูโลกโดยลักษณะนี้ทั้งนั้น	เท้าที่ถูกก้าวเดิน	ฝ่าเท้าที่หยาบและแตก 
ระแหง	เพราะถกูเหยยีบย่างคร้ังแล้วคร้ังเล่า	แสงแดดทีแ่ผดเผาไม่รู้แล้ว	วนัแล้ววนัเล่า 
ที่ต้องคลุกเคล้าอยู่กับสิ่งเหล่านี้	ชีวิตของพระกรรมฐานผู้ธุดงค์นั้น	ไม่แตกต่างอะไร 
กันนักกับพญาช้างสารหรือนอแรดที่ชอบเที่ยวไปตัวเดียว	 ถึงแม้ว่าชีวิตความเป็นไป 
จะอดม้ือกินมือ้	ทรัพย์สิง่สนิกเ็ป็นอนัปราศไปแล้ว	ความอิม่เอมทางกามคณุกเ็ว้นขาด 



222

เสียแล้ว	 สิ่งใดเล่าที่ต้องแสวงหา?	 ก็	 สันติ	 นั่นอย่างไรเล่า	 เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา	
พระพุทธองค์ได้ตรัสภาษิตไว้ว่า	กาลเวลาล่วงไป วันคืนย่อมผ่านพ้นไป อายุและวัย 
กส็ิน้ไป เมือ่บคุคลเลง็เหน็ภยัในความตายน่ันแล้ว พงึละสิง่ทัง้หลายในโลกเสยี แล้วเพ่ง 
หาสันติคือความสงบเถิด	ดังนี้

	 ท่านพระอาจารย์พาคณะออกเดินทางจากวัดเมธาวิเวก	 อันเป็นส�านักของท่าน	 
มุง่หน้าตรงไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ	ผ่านอ�าเภอปลาปาก*	หนองดินแดง	แล้วเข้า 
สู่เขตจังหวัดนครพนม	ผ่านตัวจังหวัด	มุ่งหน้าไปทางชายแดน	ลัดเลาะไปตามแนว
แม่น�า้โขง	เดนิมุง่ไปทางทศิเหนือเร่ือยไปจนถึงอ�าเภอท่าอเุทน	จากท่าอเุทนผ่านเข้าเขต
อ�าเภอศรีสงครามตอนริมแม่น�า้โขง	และยงัคงเดนิหน้าข้ึนเหนือเร่ือยไป	เลยเขตอ�าเภอ
ศรีสงคราม	 เข้าเขตอ�าเภอบ้านแพง	ซึ่งกว่าจะเข้าเขตนั้นได้	 ก็กินระยะทางร่วมร้อย
กิโลเมตร	ใช้เวลาเดินกันพอสมควรทีเดียว	ซึ่งตามปกติแล้ว	ถ้าคนเดินอย่างรีบเร่ง
ทัง้ทีแ่บกหรือสะพายของหนัก	จะสามารถเดนิได้อย่างเร็วทีส่ดุกเ็พยีง	๕-๖	กโิลเมตร 
ต่อชัว่โมงเท่าน้ัน	ถ้าเดนิแต่เช้า	พอตอนสายเข้าไปจนถงึบ่าย	ความเร็วกอ็าจจะลดหย่อน 
ลงบ้าง	จะไปมีก�าลงัแรงและเร็วขึน้อกีกป็ระมาณบ่ายสองหรือสามโมงล่วงแล้ว	วนัหน่ึง 
จะไปได้ไกลสดุประมาณ	๔๐	กโิลเมตร	และจะท�าได้ภายในก�าหนด	๕	วนัเป็นอย่างดี 
ที่สุด	หลังจาก	๕	วันไปแล้ว	สถิติทางไกลจะลดลง	จากนั้นจึงมักจะค่อยเป็นค่อยไป	 
เพราะก�าลงัตกมากแล้วน่ันเอง	ขดีความสามารถในการเดินธดุงค์โดยใช้ความเร็วมดีงัน้ี	 
ไม่อาจจะท�าได้ดีเกินกว่านี้เลย

	 แต่ความเป็นจริงแล้ว	จุดมุง่หมายของการเดนิธดุงค์แสวงหาทีว่เิวกน้ัน	มไิด้อยู ่
ที่การเดินใช้ความเร็วดังที่ว่ามา	 หากแต่ว่าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านมุ่งความ
สนใจไปที่สถานที่ที่เดินทางผ่านนั้นมากกว่า	ถ้าที่แห่งใด	ไม่ว่าจะเป็นป่าช้า	ป่ารกชัฏ	
หรือถ�า้หบุเขา	และริมธาร	แม้กระทัง่โคนไม้หรือเรือนว่าง	ถ้ามทีีพ่อได้อาศยัและสามารถ 

หมายเหต	ุ*เพือ่ความสะดวกในการศกึษาเส้นทางเดินของท่านพระอาจารย์และคณะในการเดนิทางอนัยาวไกล 
คร้ังน้ัน	จะถอืเอาตามฐานะท้องถ่ินทีร่ะบไุว้ในแผนทีข่องกรมทางหลวง	ฉบบัพมิพ์เม่ือเดือนตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๑๔ 
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เที่ยวสัญจรบิณฑบาตเลี้ยงชีพอยู่ไปได้ด้วยความสงบระงับแล้ว	ท่านก็มักจะอยู่ที่นั่น
ตามเวลาอันสมควร

 ท่านพระอาจารย์เคยตกัเตอืนไว้ว่า อย่างน้อย ๓ วนั อย่างมาก ๑๕ วนั ส�าหรับการ
พกัอยู่แต่ละหมูบ้่าน สถานทีจ่ะมสีปัปายะ คอือยูเ่ป็นผาสกุได้อย่างไรหรือไม่กส็ดุแท้ 
แต่จะพิจารณาเห็นเหมาะสม การก�าหนดแนะเช่นนี้ เป็นแต่เพียงข้อสังเกตที่ได้จาก 
ประสบการณ์ของท่านพระอาจารย์เท่าน้ัน และใช้กบักาลนอกพรรษาเวลาทีอ่าจจะธดุงค์ 
รอนแรมไปตามป่าเขาได้

	 จากอ�าเภอบ้านแพง	 ผ่านบ้านเหล่าหลวง	 เดินเป็นเส้นขนานกับล�าน�้าโขงทวน
กระแสน�้าขึ้นไปเรื่อย	ทิตยศ	อดีตพระผู้ติดตาม	เล่าว่า	การเดินทางมิได้เป็นไปอย่าง
รีบเร่งแต่อย่างใด	ท่านพระอาจารย์น�าคณะเดินทางไปได้พอสมควรแล้ว	ถึงหมู่บ้าน 
บางแห่งเห็นเหมาะสม	 ก็หยุดพักแรมคืน	 อาศัยร่มและโคนไม้เป็นที่พักกางกลดอยู่
ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนัก	ถ้าหมู่บ้านใดมีป่าช้าพอที่จะพักได้	 ก็พักที่ป่าช้านั้น	ตามปกติ
เมือ่เดนิทางตรากตร�ากนัทัง้วนั	พอถงึทีพ่กัแล้วมักจะรีบสรงน�า้แต่วนัๆ	ก่อนจะมืดค�า่	 
เผ่ือผ้าทีนุ่่งสรงน�า้น้ันจะได้แห้งทนัแล้วใช้ปนูอน	ทีส่รงน�า้บางแห่งอาศยับ่อน�า้กลางนา	 
หรือไม่กเ็ป็นห้วยหนองคลองบงึไปตามสภาพท้องที	่สดุแต่จะหาได้อย่างไร	โดยก่อนที่
จะหยุดพกั	กต้็องตรวจดูบริเวณรอบๆ	ให้ทัว่เสยีก่อน	ถ้ามนี�า้พอจะใช้สอยทีใ่ด	กพ็กั
ทีใ่กล้น�า้น้ัน	หรือหากว่าเดนิทางจนมดืค�า่เสยีก่อนพบหมูบ้่านวนัน้ัน	กเ็ป็นอนัโมฆะไป	 
คือไม่ต้องสรงน�้า	เพราะน�้าไม่มี	ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกอะไรนัก	แต่เวลาเช้านั้นดูจะ
ส�าคัญกว่า	เพราะต้องเทีย่วบณิฑบาตแสวงหาอาหารมาเลีย้งชีพส�าหรับจะได้มีเร่ียวแรง
เดินทาง	 ซึ่งมันขึ้นอยู่กับศรัทธาและธรรมเนียมของชาวบ้านในถิ่นน้ัน	 บางหมู่บ้าน 
ชาวบ้านอาจจะตืน่สาย	หรือไม่ก็เคยตกับาตรกนัสายๆ	เมือ่พระธดุงค์ไปพบเข้า	ตอนเช้า 
ก็เข้าไปบิณฑบาตแต่เช้าตามวิสัยเคยชิน	 จึงอาจจะท�าให้ไม่ได้อาหารขบฉันหรือ 
ถ้าแม้นได้	ก็ได้แต่น้อย	บางครั้งก็ได้แต่ข้าวเปล่าๆ	ไม่มีแกงกับ	เลยก็ต้องฉันกันไป 
ตามมีตามได้	 จะไปร้องขอชาวบ้านเขาก็ท�าไม่ได้	 จึงอาศัยแต่ความอดกลั้นอดทน	 
บากบั่นต่อสู้กับความแร้นแค้นเร่ือยไป	 ข้อน้ีเป็นเหตุให้ได้ก�าลังพลังเพิ่มข้ึนอีกมาก 
ทเีดยีว	ถึงแม้ว่าอาหารทางกายจะอดอยากยากแค้น	แต่ก�าลงัจิตกลบัมมีากข้ึนกว่าเวลา 
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ทีอ่ยูส่ขุสบายเสยีอกี	เพราะตามธรรมชาตจิิตของคนเราน้ัน	เม่ือได้มาก	อิม่หมพีมีนัมาก	 
ความขี้เกียจมักง่ายมันก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว	เมื่อถึงคราวขาดแคลน	จิตใจมักจะ 
กระสบักระส่าย	ดิน้รนหา	และใคร่ได้	เม่ือดใูห้รอบคอบแล้วจะเหน็ว่าในคราวทกุข์ยาก 
เช่นนั้น	ความขยันขันแข็งและความเพียรกลับมีมากขึ้น	ดังนั้น	การเดินธุดงค์ที่ต้อง
ตรากตร�าอดอยากเช่นน้ี	จึงเป็นเคร่ืองช่วยอย่างหน่ึงในการปฏิบตัภิาวนาให้มีก�าลงัและ 
ปัญญาความเฉลียวฉลาดมากขึ้นในเวลานั้นเหมือนกัน

	 คณะของท่านพระอาจารย์เดินทางเข้าผ่านเขตบ้านต้อง-นาทราย-บ้านใหม่- 
โนนสมบรูณ์	ไปจนถงึอ�าเภอบงึกาฬ	จังหวดัหนองคาย	บางหมู่บ้านทีผ่่านมา	ชาวบ้าน 
ไม่ค่อยจะรู้จักการให้ทานเลยก็มี	หมู่บ้านที่บิณฑบาตได้แต่ข้าวเปล่าๆ	ก็มี	เวลาเดิน
เข้าไปบิณฑบาตในบางหมู่บ้าน	สุนัขเห็นมันก็เห่ากรรโชกท�าท่าจะกัด	บ้านที่ไล่ให้ก็มี	 
ไม่ไล่ให้ก็มี	 ภาวะเช่นน้ีรู้สึกว่าจะท�าให้พระผู้ยังใหม่ต่อการฝ่าฟันอุปสรรคในคราว
ยากเขญ็แทบจะทนฝืนไม่ได้	แต่ส�าหรับท่านพระอาจารย์เองน้ัน	บางคราวและหลายๆ	
คราวที่ท่านไม่ฉันมันเสียด้วยซ�้า	และมิใช่แต่วันสองวัน	แต่บางครั้งท่านอดอาหารถึง	 
๗	วนั	ท่านพระอาจารย์เล่าถึงตวัของท่านเองว่า	ท่านได้ท�ามันเช่นน้ันจนชนิ	และรู้สกึว่า 
มันเป็นเหตุให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติในภายหลัง	จนกระทั่งท่านชราภาพมากแล้ว	 
โรคนั้นก็ยังไม่หาย	อาการที่เคยระงับมาบ้างแล้วก็กลับก�าเริบขึ้นอีก

	 มนัอาจจะเป็นไปได้ว่า	การทีท่่านพระอาจารย์อดอาหารบ่อยๆ	เช่นน้ัน	เป็นเพราะ 
เหตทุีท่่านรู้สกึเบือ่หน่าย	ไม่ใคร่จะเอาใจใส่ในร่างกายสงัขารอนัไม่มีอะไรจะจีรังยัง่ยนื
ของตวัเอง	มุง่แต่จะหาทางพ้นทกุข์	พยายามอดกลัน้อดทน	สละทกุสิง่ทกุอย่างออกไป
ให้เหลอืน้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะน้อยได้	เพือ่จะได้ไม่ห่วงใยอาลยัอาวรณ์อยูใ่นวตัถทุัง้หลาย

	 ท่านพระอาจารย์พาสานุศษิย์ทัง้สองออกเดนิจากอ�าเภอบงึกาฬ	อนัเป็นดินแดน 
ตอนเหนือสุดของภาคอีสาน	 ซึ่งมีอาณาเขตติดกับแม่น�้าโขงต่อเขตประเทศลาว	
ภมูปิระเทศตัง้แต่แถบน้ีไปเป็นป่าดงทบึมาก	ผ่านเขตโนนสว่าง-ปากคาด-นาสวรรค์-
หนองพนัตา	เดนิเลยีบตามล�าน�า้โขงไปอ�าเภอโพนพสิยั	ถงึอ�าเภอโพนพสิยัแล้วจึงข้าม
แม่น�้าโขงไปประเทศลาว	จากนั้นจึงเที่ยวธุดงค์รอนแรมไปในเขตประเทศลาว
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	 	ท่านพระอาจารย์และคณะได้เดินธุดงค์จาริกไปนมัสการปูชนียสถานโบราณ	
สถานอันควรค่าแก่การเคารพของลาว	นั่นคือ	พระพุทธบาทพลสันติ์	แล้วจากนั้นจึง 
ท่องเทีย่วเร่ือยไปตามป่าเขาขึน้ไปทศิเหนือ	แต่ไม่ไกลนัก	กย้็อนกลบัลงมาข้ามแม่น�า้โขง	 
กลบัเข้าสูป่ระเทศไทยทางด้านจังหวดัหนองคาย	ถงึเขตจังหวดัหนองคายแล้ว	เดินเป็น 
เส้นขนานกบัล�าน�า้โขง	ซึง่จะพาย้อนกลบัลงใต้เลก็น้อยตามทศิทางของน�า้	แล้ววกกลบั 
ขึน้เหนืออกีคร้ังหน่ึง	จึงผ่านโค้งเข้าเขตอ�าเภอท่าบ่อ	จากน้ันกเ็ลยไปอ�าเภอศรีเชยีงใหม่	 
ผ่านเขตบ้านหม้อ-เชียงดี-อ�าเภอสังคม-บ้านห้วย-เชียงคาน-บ้านห้วยเหี้ยม	 
เลยีบล�าน�า้โขงตลอดไปจนถงึอ�าเภอปากชม	แล้วเข้าอ�าเภอเชียงคาน	จังหวดัเลย	ตัง้แต่
ต้นทางมาจนบัดนี้	เป็นการเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้น

	 ทติยศ	ผู้ตดิตามไปกบัท่านพระอาจารย์ทกุระยะเล่าว่า	แม้จะอยูใ่นภาวะทกุข์ยาก
ล�าบากสกัเพยีงใด	ท่านพระอาจารย์กไ็ม่เคยละทิง้ข้อปฏบิตัเิลย	ท่านอบรมสัง่สอนให้
ศษิย์ผู้ร่วมเดนิทางทัง้สองมคีวามพากเพยีรพยายามในการปฏบิตัรัิกษาศลีให้บริสทุธิ์
บริบูรณ์	มิให้ขาดมิให้ด่างพร้อย	สิ่งใดที่เป็นบาปทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจ	
ท่านให้ละให้เพิกถอนมนัออกโดยเร็ว	ท่านสอนให้ฝึกท�าจิตให้ตัง้มัน่แม้ในระหว่างการ 
เดนิทาง	โดยสอนว่าการปฏิบตัน้ัินมิใช่จะอยูท่ีก่ารน่ังสมาธแิน่น่ิงอยูอ่ย่างเดยีว	แต่การ 
ปฏิบตัภิาวนาทีถ่กูต้องน้ัน	จะต้องเป็นไปในทกุๆ	อริิยาบถ	จะน่ัง	จะยนื	จะเดิน	จะนอน	
เราจะท�าสิง่ใดในขณะใดกใ็ห้มีสตอิยูท่กุขณะ	ลมหายใจเข้าออกทีเ่ราจะก�าหนดได้น้ัน 
ก็อาจจะท�าได้แม้ในขณะเดิน	 กล่าวคือถ้าเรามีสติรู้ว่าความคิดนึกอย่างใดที่เป็นบาป	
อย่างใดที่ไม่เป็นบาป	อย่างใดที่ท�าจิตให้เศร้าหมอง	อย่างใดที่ท�าจิตไม่ให้เศร้าหมอง	
ถ้าเรามสีตรู้ิจักสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีอยูต่ลอดเวลาแล้ว	พยายามขจัดความคิดทีเ่ป็นบาป	 
ทีเ่ศร้าหมองออกไปเสยี	อย่าให้เกิดมข้ึีนมาในจิตได้	น่ันแหละทีเ่รียกว่าความพากเพยีร 
ทีถู่กต้อง	เป็นการภาวนาทีถ่กูต้อง	ลมหายใจมนักจ็ะรู้อยูใ่นน้ันเสร็จ	ถอืว่าเราปฏบิตั ิ
ถกูต้องตามอริยมรรคแล้ว	การกระท�าเช่นน้ันเราอาจจะท�าได้ในทกุๆ	ขณะย่างก้าว	จะน่ัง 
อยู่กับทีเ่งียบๆ	และก�าหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตสงบน้ัน	กเ็ป็นไปเพือ่จะละอกศุล 
และเจริญกุศลอย่างนี้	การยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ในป่าหรือในสวน	หลบหลีกอยู่แต่ 
ผู้เดียวเพื่อท�าจิตให้สงบน้ัน	 ก็ต้องท�าเพื่อละอกุศล	 บ�าเพ็ญกุศลอย่างน้ี	 จะนอน 
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ก็ต้องท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้	จะเดินก็เหมือนกัน	ให้มีสติอยู่ตลอดเวลา	เมื่อท�าได้ 
อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว	นั่นก็หมายความว่าเราได้ท�าสัมมาวายามะ*	ให้เกิดขึ้นแล้ว	 
ผลคือปัญญาความรู้แจ้งสว่างไสวก็จะเกิดข้ึนมาเอง	 น้ีคือการปฏิบัติภาวนาของเรา	 
ฉะน้ัน	ท่านจึงสอนให้พยายามพากเพยีรกระท�าให้ถกูต้องอยูเ่สมอ	แม้ในการเดนิธดุงค์ 
รอนแรมไปในทีต่่างๆ	และถงึแม้ว่าความเป็นอยูท่างร่างกายจะทกุข์ยากเพยีงไร	ปัญญา 
ทีเ่กิดขึน้มาน้ันกจ็ะช่วยเราไม่ให้เป็นทกุข์ใจได้	ถ้าไม่เช่นน้ันตณัหาในลกัษณะของความ 
น้อยเนื้อต�่าใจ	พร้อมทั้งความทะเยอทะยานอยากในความสุขทั้งหลาย	ก็จะมาท�าจิต 
ของเราให้เร่าร้อนด้ินรนและกวดัแกว่งได้เป็นแท้	ท่านพระอาจารย์จึงตกัเตอืนสัง่สอน
สานุศษิย์ให้มีความอดทนอดกลัน้และพยายามพากเพยีรฝึกปฏบิตักินัต่อไป	สภาวะที ่
หลีกเร้นและความเป็นอิสระพร้อมๆ	 ไปกับความอดอยากในระหว่างการเดินทางอัน
ยาวนานเช่นน้ี	มนัเป็นสิง่ทีช่่วยได้มากในการประพฤตปิฏบิตั	ิและเป็นสิง่ทีช่่วยให้ได้มี 
โอกาสทดสอบตวัเองได้มากกว่าการหมกมุ่นตกจมอยูก่บัที	่ทีแ่ทบจะไม่ต้องประสบกบั 
อารมณ์สิ่งใดเลย

	 เร่ืองการเดินธดุงค์รอนแรมไปด้วยความอดอยากแร้นแค้นน้ี	มนัเป็นสิง่ทดสอบ
นักปฏิบัติอันวิเศษเลยทีเดียว	 วิเศษในแง่ที่ว่าจะเป็นเคร่ืองบอกให้นักปฏิบัติรู้ตัวว่า	
เม่ือประสบกับความทกุข์ยากล�าบากแล้ว	จิตใจจะหวัน่ไหวหรือไม่?	น้ีคอืคณุเคร่ืองให้ 
ส�าเร็จประโยชน์ในการปฏบิตัภิาวนาประการหน่ึง	ยกตวัอย่างเช่นว่า	คนเราจะเป็นสขุ 
กเ็พราะมกีนิมใีช้	เมือ่ใคร่จะได้ซือ้กไ็ด้ซือ้	เมือ่ใคร่จะได้กนิได้บริโภคกไ็ด้กนิได้บริโภค	 
เมือ่ได้ตามปรารถนากเ็รียกว่าเป็นสขุ	ซึง่ไม่เฉพาะแต่มนุษย์	แม้แต่สตัว์	เช่น	สนัุขหรือแมว 
มนักเ็ป็นเช่นน้ี	ดังจะเหน็ว่าแมวน้ันเม่ือมันได้กนิอาหารจนเตม็ท้องและอ่ิมไปมือ้หน่ึงๆ	 
แล้ว	มนักห็ลบันอนอยูอ่ย่างสขุสบาย	บ่อยๆ	เข้า	ร่างกายกอ้็วนพ	ีตาทัง้สองข้างของมนั 
เกือบจะลืมไม่ข้ึน	 เรียกว่าแมวมันเป็นสุขสบายเพราะได้กินอิ่มหมีพีมัน	 แต่ในทาง 
ตรงกนัข้าม	เม่ือขาดอาหาร	แมวมนักผ็อมโซ	อดอยากหวิโหยเป็นทกุข์เป็นร้อน	ต้องวิง่ 
วนไปทกุทศิทกุทางเพือ่หาอาหารกนิ	โดยลกัษณะน้ีมนุษย์เรากเ็ป็นเช่นน้ัน	รวมความว่า 

*	สัมมาวายามะ	แปลว่า	ความพากเพียรชอบ	เป็นข้อที่	๖	ในอริยมรรคมีองค์	๘
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เมื่อได้ตามปรารถนาก็เป็นสุข	ถ้าไม่ได้ตามปรารถนาก็เป็นทุกข์	และเมื่อเป็นเช่นนั้น	
นักปฏบิตัภิาวนาน้ีจะเป็นอย่างไร?	จะเป็นสขุหรือเป็นทกุข์เล่า?	ดงัน้ัน	มนัจึงเป็นเคร่ือง 
ทดสอบกเิลสและอาสวะ*	ในจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี	สมณะทัง้หลายควรส้องเสพ
และฝึกฝนด้วยข้อปฏบิตัเิหล่าน้ัน	ให้สมกบัทีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า	ดกู่อนภกิษุ 
ทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง	ดังที่เคยได้กล่าวมาแล้ว

	 ในชีวิตของท่านครูบาจารย์ทองรัตน์ตั้งแต่ต้นจนตลอดชีวิตก็เหมือนกัน	 ชีวิต
ทั้งหมดล้วนแต่เป็นการเที่ยวไปคนเดียว	 เหมือนช้างมาตังคะ*	 ที่เที่ยวไปตัวเดียว	
ท่านเป็นพระไม่มีวัด	ถึงจะอยู่วัดก็ไม่นานกาเล	ท่านมักจะเที่ยวไปเรื่อยๆ	ในสภาวะ 
ที่เป็นอยู่ตามมีตามได้	ท่านไม่มีสมบัติพัสถานใดๆ	ไม่มีของมีค่าสิ่งใด	เมื่อเที่ยวไป 
นานปีนัก	ผ้านุ่งผ้าห่มกข็าด	แม้กระน้ันท่านกไ็ม่เอ่ยวาจาขอจากผู้ใด	แต่ในคราวเช่นน้ัน 
ท่านจะเดินมุ่งหน้ากลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน	 ซึ่งยังมีญาติพี่น้องหลาน 
เหลนอยูเ่พือ่ขอผ้าส�าหรับตดัเยบ็สบงจีวรจากเขาเหล่าน้ัน	พอได้ผ้าขาวทีป่กตทิอด้วย 
หกูพืน้เมอืงเน้ือหนาค่อนข้างหยาบมาแล้ว	ท่านจะกะผ้าและตดัเยบ็เป็นสบง	จีวร	สงัฆาฏ ิ
จนแล้วเสร็จด้วยตัวท่านเอง	 แล้วจึงย้อมด้วยน�้าย้อมฝาดแก่นขนุนที่ต้มเค่ียวได้ที่ดี 
แลว้นัน้	ผ้าเหลา่นัน้ที่ถกูเยบ็ด้วยมอืแม้จะไม่ประณีต	แตก่ส็�าเรจ็เปน็ไตรจวีรถกูตอ้ง 
ด้วยดทีกุประการ	แล้วจากน้ันท่านกจ็ะธดุงค์ต่อไป	ท่านครูบาจารย์ผู้เฒ่าท�าอยูเ่ช่นน้ัน 
จนถงึวนัสดุท้ายแห่งชวีติของท่าน	พอท่านละโลกน้ีไปแล้ว	จึงมีผู้ค้นพบว่าสมบตัทิีท่่านม ี
ก็คือบริขารทีท่่านมีเท่าน้ันเอง	ได้แก่ของไม่กีส่ิง่	มบีาตร	ไตรจีวรเก่าๆ	กลด	ธมกรก*  
ถงุย่ามส�าหรับใส่บริขารเลก็น้อยกับจอกใส่น�า้และผ้านิสทีนะคือผ้าปน่ัูง	และสิง่สดุท้าย 
ทีม่รีาคาแพงกว่าสิง่อืน่	แม้ว่ามนัจะหมดค่าเสยีแล้วในขณะน้ันกคื็อมดีโกน	ทีม่คีมเว้า 

*	กิเลส	คือ	สิ่งที่ท�าจิตให้เศร้าหมอง	อาทิเช่น	ราคะ	โทสะ	
		อาสวะ	แปลว่า	เครื่องหมักดองในสันดาน	เป็นชื่อของกิเลสอีกชื่อหนึ่ง

*		มาตงัคะ	ศพัท์น้ีในคมัภร์ีอภิธานัปปทปิีกา	ของพระวรวงศ์เธอ	กรมหลวงชนิวรสริิวฒัน์	สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า	 
วัดราชบพิธ	ให้ความหมายว่า	“ช้างพลาย”	แปลว่า	ช้างตัวผู้หรือช้างหนุ่ม

*	ธมกรก	อ่านว่า	ทะมะกะหรก	แปลว่า	กระบอกกรองน�้าของพระสงฆ์	หรือเครื่องกรองน�้าด้วยลมเป่าหรือ
กระบอกกันผูกผ้า	พระต้องใช้กรองน�้าไม่ให้มีตัวสัตว์เวลาจะบริโภค
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ลึกเข้าไปจนเกือบจะถึงสันเล่มเดียว	 นอกน้ันไม่มีอะไรเลย	 ท่านสาธุชนผู้น่านับถือ 
ทัง้หลาย...ขอจงรู้ไว้เถดิว่า	สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน	นับตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบนั	 
สิ่งที่พอจะมีค่าส�าหรับท่านในภพทั้ง	๓	นั้น*	ดูจะหาไม่ได้เลย	อริยมรรคคือหนทาง
ดบัทกุข์อนัประเสริฐสิง่เดยีวเท่าน้ันทีม่คีณุค่า	และน่ันเป็นทางอันสงูสดุแห่งสรรพสตัว์ 
ผู้แสวงหาทางหลดุพ้นจากกองทกุข์ทัง้หลาย	-	กจฺิฉ� มจฺจาน� ชวีติ� ความเป็นอยูข่องสตัว์น้ัน 
ยากนัก - สงฺขารา สสสฺตา นตถฺ ิสงัขารทัง้หลายทีจ่ะยัง่ยนืไม่ม ี- มา ปมาทมนุย�ฺุเชถ  
อย่าเป็นอยูด้่วยความประมาท - น มยิยฺมาน� ธนมนฺเวต ิก�ฺิจิ ทรัพย์สกันิดกต็ดิตามไป 
ไม่ได้เมื่อคุณตาย!

	 แล้วคณะของท่านพระอาจารย์กท็ิง้เชียงคานไว้เบือ้งหลงั	เดนิมุง่หน้าต่อไปอย่าง
ไม่หยดุยัง้	จนกระทัง่แยกออกจากล�าน�า้โขง	เพราะระยะทีพ้่นเชียงคานมาแล้วน้ี	ล�าน�า้โขง 
จะอยู่ในเขตลาว	 ต่อไปเส้นเขตแดนไทยกับลาวก็จะอยู่ในระหว่างหุบเขาและธารน�้า
กลางดงทบึ	ท่านพระอาจารย์พาสานุศษิย์ทัง้สองแรมคนืเร่ือยไปในท่ามกลางขนุเขาและ 
ป่าใหญ่	การเดนิทางโดยทางเท้าในป่าดงดบิเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	บางช่วงกบ็กุป่า 
บางช่วงต้องปีนเขา	ทติยศ	เล่าว่า	ในระหว่างทางได้พบช้าง	เสอื	หม	ีเก้ง	กวางและสตัว์ป่า 
อื่นๆ	มากมายหลายครั้ง	แต่ก็ไม่มีอุปสรรคหรืออันตรายใดๆ	เกิดขึ้นเลย	ด้วยการ 
ยึดเอาอ�านาจแห่งเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งจึงเดินทางมาได้โดยปลอดภัยแต่ถึงกระน้ัน 
กย็งัอดจะใจสัน่ขวญัแขวนไม่ได้	ในคราวทีพ่บพานกบัสตัว์ป่าซึง่ๆ	หน้า	ธรรมชาตใิน 
ป่าใหญ่มันวเิวกวงัเวงดนัีกพอๆ	กบัเชือ้ไข้ป่าทีชุ่กชุมและคกุคาม	คณะผู้เดนิทางบางองค์ 
เป็นไข้แต่กพ็ออดทนได้สูท้นกดัฟันเดินมนัเร่ือยไปจากเขตประเทศไทย	คณะของท่าน 
พระอาจารย์ก็ได้ข้ามเข้าไปในประเทศลาว	 โดยช่วงน้ันเป็นเขตอ�าเภอท่าลี่	 อันเป็น
ชายแดนไทยกับลาวตดิต่อกนั	เข้าเขตลาวแล้วกย็ิง่มีแต่ป่าเขาดงลกึ	แต่ก็คงมหีมูบ้่าน
ชาวป่าชาวเขาทิง้ระยะห่างๆ	กนัอยูบ้่างพอได้อาศยั	ท่านพระอาจารย์พาสานุศษิย์ทัง้สอง 
ธุดงค์ฝ่าหุบเขาน้อยใหญ่ไปเป็นอันมาก	และระหว่างนี้ก็ได้หันเข้าเดินเลียบล�าน�้าโขง
ซึ่งอยู่ในแดนลาวอีกครั้งหนึ่ง

*	ภพ	๓	ได้แก่	๑.	กามภพ	คือ	ภพที่อยู่ในกามคุณทั้ง	๕	มี	รูป	เสียง	เป็นต้น	๒.	รูปภพ	คือ	ภพแห่งผู้ได้ 
ฌานสมาบัติขั้นที่ยังบริกรรมด้วยรูป	๓.	อรูปภพ	คือ	ภพที่ไม่มีรูปของผู้ได้อรูปฌาน
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	 ระหว่างทีอ่ยูใ่นป่าใหญ่ใกล้เมอืงปากลายบนผืนแผ่นดนิลาว	ซึง่มภูีเขารายล้อม 
อยู่รอบทิศน้ัน	 คณะของท่านพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวเขาแห่งหน่ึง	 
ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีพระภิกษุอาศัยอยู่กับเขาด้วยตนหนึ่งที่เรียกว่า	 “ตน”	 นี้ก็เพราะว่า	 
เม่ือท่านพระอาจารย์เดินทางมาถึงเข้า	พระตนน้ันกอ็อกมาต้อนรับขับสู	้แล้วพาเข้าไป
ทีข้่างใน	คร้ันเม่ือสนทนากนัอยูค่รู่ใหญ่พอรู้เร่ืองราวความเป็นอยู	่และเป็นไปของกนั 
และกนัทัง้สองฝ่ายแล้ว	พระตนน้ันจึงได้เอ่ยปากชวนท่านพระอาจารย์ว่า	ท่านมากด็แีล้ว  
จงอยู่เสยีทีน่ี่ด้วยกนัเถดิ อย่าเดนิทางให้ล�าบากต่อไปเลย อยูท่ีน่ี่น้ีดนัีก	ท่านพระอาจารย์ 
จึงถามไปว่า	ทีว่่าดน้ัีน ดอีย่างไร	พระตนน้ันแกกต็อบว่า	ทีว่่าดน้ัีน กเ็พราะว่าชาวเขาเผ่าน้ี 
เขามีน�้าใจดี มีศรัทธาแรงกล้า คือเมื่อเวลาคนหนุ่มคนสาวหรือผู้ชายกับผู้หญิงคู่ใด 
เขารักใคร่ชอบพอกัน เม่ือจะแต่งงานกันน้ัน เขาจะต้องน�าหญงิเจ้าสาวน้ันมาให้เรามา 
เชยชมเสียก่อน เขาถือว่าเป็นบุญอันเลิศ และเราก็ได้เชยชมหญิงก่อนเขาเสียทุกครั้ง 
เพราะเหตุนี้สิเราจึงว่าดี

	 พอท่านพระอาจารย์ได้ฟังดังน้ัน	 ท่านถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจ	 
คร้ันทราบความเป็นอลชัช	ีไม่มลีะอายต่อบาปของพระตนน้ันแล้ว	ดงัน้ัน	ท่านพระอาจารย์ 
จึงพาคณะของท่านกล่าวอ�าลาพระตนน้ันออกเดินทางจากหมู่บ้านอัญญเดียรถีย	์ 
แห่งน้ันไปทันที	 ดูเหมือนว่าพอท่านพระอาจารย์พาคณะเดินทางออกจากหมู่บ้าน 
กามทานแห่งน้ันมาแล้ว	ต่อมาจึงได้พบเข้ากบัคนป่าอกีพวกหน่ึง	คนลาวเขาเรียกว่าพวก	
“ข่าตองเหลอืง”	ค�าว่า “ข่า”	น้ี	เป็นชือ่เรียกคนชาวเขาจ�าพวกหน่ึง	ซึง่จัดอยูใ่นตระกลู
มอญ-เขมร	คนป่าจ�าพวกนี้มีอยู่มากมายหลายเผ่าด้วยกัน	พวกข่าตองเหลืองนี้มีชื่อ
เรียกอกีอย่างหน่ึงว่า ข่าอตัตะปือ	จัดว่าเป็นคนละเผ่ากบัพวก	ข่าระแด	กบั	ข่าจะราย  
ซึง่ข่าระแดกบัข่าจะรายน้ันจัดอยูใ่นตระกลูชวา-มลาย	ูและอาศัยอยูแ่ต่ทางฝ่ังซ้ายของ 
แม่น�้าโขงเท่าน้ัน	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 ข่าพวกน้ีเป็นคนป่าจริงๆ	 นุ่งแต่ใบไม้	 
เปลอืยกายท่อนบนเสยีสิน้	ท่านเล่าให้พระผู้เฒ่าฟังว่า	ท่านบงัเอญิเดนิไปพบข่าผู้หญงิ
ก�าลังคลอดลูกอยู่ริมฝั่งน�้า	ซึ่งเป็นล�าธารเล็กๆ	ไหลลงมาจากภูเขา	กิริยาอาการมัน 
ไม่แปลกแตกต่างอะไรกับสัตว์เลย	 ทันทีที่ข่าตองเหลืองหญิงน้ันเหลือบมาเห็นท่าน	 
ก็ตกใจกลัว	จึงตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไป	แต่พวกผู้ชายไม่มีทีท่าว่าจะกลัว
เท่าใดนัก	ท่านพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้แค่นี้
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	 ต่อจากน้ัน	 ท่านพระอาจารย์จึงพาคณะข้ามแม่น�้าโขงไปทางฝั่งซ้ายได้พบกับ 
คนป่าอกีพวกหน่ึงทีมี่สภาพเลวร้ายลงไปกว่าพวกก่อน	น่ันคอืพวกทีค่นลาวเรียกกนัว่า	
“ถักแถ่” ค้นดูค�าในภาษาไทยแล้วไม่ปรากฏว่ามีค�าๆ	นี้	แต่เมื่อพิจารณาถึงถิ่นที่อยู่
ของพวกข่าระแดกับข่าจะรายแล้ว	ปรากฏว่าอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงเช่นเดียวกัน	
จึงอาจจะสันนิษฐานได้ว่า	ค�าว่า	“ถักแถ่”	กับ	“ระแด”	นี้	อาจจะเป็นค�าๆ	เดียวกัน	
เพียงแต่ว่าพูดออกส�าเนียงเพี้ยนกัน	 พวกถักแถ่ซึ่งอาจจะเป็นข่าระแดน้ีมีส่วนที่ผิด 
จากมนุษย์ธรรมดาอยูต่รงทีต่วัเลก็กว่าคนตามปกต	ิสะบ้าหวัเข่าไม่ม	ีถ้าหกล้มต้องอาศยั 
เกาะเถาวลัย์พยุงตวัลกุขึน้	แล้วเดินหรือวิง่ต่อไป	รูปร่างหน้าตาก็เป็นคน	แต่ดูๆ 	แล้ว
คล้ายจะเป็นสัตว์ไปก็เท่ากัน

	 การเดินทางในช่วงนี้	 นับว่าเป็นระยะเวลาอันยาวนานพอดู	 จนกระทั่งในที่สุด 
ท่านพระอาจารย์จึงได้น�าคณะศิษย์เดินทางย้อนกลับมาเข้าประเทศไทยอีกวาระหน่ึง	 
บุกป่าฝ่าเขาน้อยใหญ่เข้าสู่ไทยทางด้านบ้านห้วยมุ่น	อ�าเภอน�้าปาด	จังหวัดอุตรดิตถ์	 
คร้ังน้ีดูเหมือนว่าท่านพระอาจารย์ยังไม่ได้พาสานุศิษย์ทั้งสองอยู่จ�าพรรษากับพวก
แม้วที่นั่น	 เพราะท่านเล่าว่าคราวที่อยู่จ�าพรรษากับพวกชาวเขาเผ่าแม้วในเขตจังหวัด
อตุรดิตถ์น้ัน	ท่านอยูกั่บเดก็ชายซึง่เป็นหลานลกูพีช่ายของท่านเท่าน้ัน	ซึง่กน่็าทีจ่ะเดา 
ได้ว่าในคราวที่พาเด็กหลานชายมาจ�าพรรษาอยู่กับพวกแม้วน้ี	 เป็นระยะหลังจากที่
พระยศและพระหลอดศิษย์ผู้ร่วมเดินทางอันยาวไกลทั้งสอง	ได้ลาท่านกลับบ้านเกิด
เมืองนอนของตนไปแล้ว

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	คราวที่อยู่จ�าพรรษากับพวกแม้วกับหลานชายนั้น	ว่าถึง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือของชนเผ่านี้	เขามีพิธีส�าคัญอยู่พิธีหนึ่ง	คือพิธี
เฝ้าศพญาตผู้ิล่วงลบั	กล่าวคอืเมือ่เวลาญาตผู้ิใดผู้หน่ึงของเขาเกดิตายลง	โดยเฉพาะ 
ทีเ่ป็นญาตผู้ิใหญ่มบีดิามารดาเป็นต้น	คร้ันตายลงพวกลกูๆ	หลานๆ	จะน�าศพไปนอน
ไว้ในเรือน	ซึง่กเ็ป็นเรือนทีป่ลกูแบบง่ายๆ	ล้อมไม้ไผ่	มงุจากตามแบบฉบบัของหมู่บ้าน
ชาวเขาทัว่ไป	แต่พืน้ซึง่เป็นดนิภายในเรือนของเขาน้ัน	จะถกูตบขดัจนแน่นเรียบเกอืบ
จะขึน้เงา	ศพของผู้ตายจะถกูเกบ็ไว้บนเรือนถงึ	๗	วนั	โดยเป็นทีแ่น่นอนว่าพวกเขาจะ 
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ต้องไม่รู้จักวิธกีารฉีดยาหรือดองศพไว้ไม่ให้เน่าด้วยวธิกีารอย่างใดเลย	พวกลกูหลาน 
จะผลดัเปลีย่นวาระกนัเฝ้าปรนนิบตัพิดัวีศพน้ันอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ขับไล่เจ้าพวกแมลงวนั 
ที่มันพากันมาจับมาตอมศพอยู่อย่างมากมายมหาศาลกระทั่งวันกระทั่งคืน	 กาลเวลา 
ผ่านไปวนัหน่ึงก็แล้ว	สองวนัก็แล้ว	พวกลกูๆ	หลานๆ	กจ็ะเฝ้าพดัวอีปัุฏฐากอยูเ่ช่นน้ัน	
ศพกจ็ะค่อยๆ	ขึน้อดืทลีะเลก็ทลีะน้อย	อนัเป็นสภาพธรรมดาของการเปลีย่นแปลงตาม 
กฎทางชวีะ	ในทางพระพทุธศาสนามบีาลเีรียกขัน้ตอนการเปลีย่นสภาพตามกฎทางชวีะ 
เหล่าน้ีว่า	อสภุกมัมฏัฐาน	มอียูด้่วยกนัทัง้หมด	๑๐	ชนิด	ได้แก่	๑.	เรียกว่า	อทุธะมาตะกงั  
แปลว่า	ซากศพทีก่�าลงัขึน้พองเพราะลมในกายดันปะทขุึน้	นับตัง้แต่วนัสิน้ลมหายใจ	 
ชนิดที	่๒	เรียกว่า	วนีิละกงั	แปลว่า	ซากศพทีก่�าลงัเปลีย่นเป็นสเีขยีว	กล่าวคอื	เป็นซากศพ 
ทีมี่สต่ีางๆ	ปนกัน	มีสแีดง	สขีาว	สเีขยีว	ทีต่รงไหนมเีน้ือมากจะกลายเป็นสแีดง	น�า้หนอง 
จะเป็นสขีาว	แต่จะมีสเีขยีวมากกว่าอย่างอืน่	จึงรวมเรียกซากศพในลกัษณะที	่๒	น้ีว่า 
วินีละกัง	ซึ่งแปลว่า	เขียว	ชนิดที่	๓	เรียก	วิปุพพะกัง	คือซากศพที่มีหนองปนเลือด	 
ไหลออกจากร่างกายเน่ืองด้วยเหตใุดเหตหุน่ึง	ชนิดที	่๔	เรียกว่า	วธิฉิททะกงั	คอืศพ 
ที่มีเนื้อเปื่อยขาดเป็นหลุมๆ	ช่องๆ	ชนิดที่	๕	วิกขายิตะกัง	หมายถึงซากศพที่มีสัตว์ 
กดักนิอยูท่ัง่ทัง้ตวั	ชนิดที	่๖	วกิขติตะกัง	แปลว่า	กระจัดกระจายไป	หมายถงึศพทีถ่กู 
สตัว์กดัทึง้ดงึออกไปในทศิทางต่างๆ	กระจัดกระจายหา่งกันออกไป	ชนิดที่	๗	เรียก	 
สัตถะวิหะตะกัง	 หมายถึงศพที่ถูกสับถูกฟันด้วยอาวุธมีคม	 มีแผลเหวอะหวะไปทั่ว 
ทั้งร่าง	ชนิดที่	๘	โลหิตะกัง	แปลว่า	ศพมีเลือดไหลออก	คงจะหมายถึงน�้าเหลืองที่มี 
สแีดง	ชนิดที	่๙	เรียก	ปฬุวุะกงั	แปลว่า	มหีนอนบ่อนอยู่เป็นขมุๆ	ทัว่ไปทัง้ร่าง	ชนิดที	่๑๐	 
เป็นชนิดสุดท้ายเรียกว่า	 อัฏฐิกัง	 คือเป็นซากศพเหลือแต่กระดูกสีขาวเป็นโครงร่าง	
กระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทาง	สภาพทั้ง	๑๐	นี้เรียกว่า	อสุภกัมมัฏฐาน	แปลว่า	 
พระกัมมัฏฐานที่ว่าด้วยความเป็นของไม่งาม	 ซึ่งหมายถึงการพิจารณาซากศพใน
ลักษณะต่างๆ	ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

	 ต่อมาเมือ่ศพขึน้อดืพองแล้วกเ็ปลีย่นสเีป็นสเีขยีว	จากน้ันกจ็ะมีน�า้หนองไหลเยิม้ 
ออกมา	พวกเดก็ๆ	ลกูหลานก็จะพากนัเอามอืมาลบูน�า้หนองน�า้เหลอืงจากซากศพน้ัน 
ไปทาศีรษะและร่างกายของพวกเขา	 ซึ่งพวกเขามิได้มีความรังเกียจญาติผู้ใหญ่ของ 
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พวกเขาเลยแม้ว่าจะกลายเป็นซากที่เน่าเฟะแล้วก็ตาม	 ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
ชนชาวเขาเผ่าน้ันเป็นอย่างน้ันจริงๆ	และในขณะทีเ่ฝ้าดแูลรักษาศพอยูน้ั่น	พวกเขากจ็ะ
ร้องไห้คร�า่ครวญไปพลาง	พวกเขาจะพากนัเอาดอกไม้ป่านานาชนิดมาโรยไว้บนซากศพ	
เพื่อให้ดูสวยงาม	พวกผู้ชายที่สามารถดีดกระจับปี่สีซอได้	จะมานั่งบรรเลงเพลงขับ
กล่อมไว้อาลยัอยูท่ีใ่กล้ๆ	พวกทีร้่องไห้กร้็องไป	พวกเล่นดนตรีกเ็ล่นไป	เมือ่ได้ยนิเสยีง
ดนตรีกับเสียงร้องไห้ทั้งน�้าตาสลับสับกันไปเช่นน้ัน	 ก็ดูพิลึกกึกกือและชวนให้สลด
รันทดใจไปกับเขาด้วยเหมือนกัน	เมื่อเฝ้าศพอยู่ได้ค�ารบครบ	๗	วัน	พวกเขาก็จะใช้
ไม้คานหามแคร่ทีว่างศพน้ันไปท�าพธิฝัีง	พวกเขาบอกว่าเหตทุีไ่ม่ใช้วธิเีผาน้ันเป็นเพราะ	 
“อดี”ู เขา	ค�าว่า	“อดี”ู	แปลว่า	สงสาร	ซึง่กค็งจะเป็นค�าๆ	เดียวกบัค�าว่าเอน็ดูในภาษาไทย 
ของเรานี่เอง	และจนบัดนี้ไม่ทราบว่าประเพณีอันน่านบัถือเหล่านัน้จะยังคงหลงเหลือ
อยู่หรือเปล่าในยุคที่อารยธรรมแผนใหม่ที่ความนิยมทางด้านวัตถุมีมากกว่าทางด้าน 
จิตด้านวญิญาณได้คบืคลานเข้าไปแปลกปนในชวีติความเป็นอยูข่องชนชาวเขาเหล่าน้ัน 
ในปัจจุบัน

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	อยูท่ีน่ั่นได้ฉันแต่ข้าวโพดอย่างเดียว	ข้าวเหนียวข้าวเจ้า
ไม่ม	ีเพราะพวกเขากนิกนัอย่างน้ัน	ท่านกฉั็นมันอย่างน้ันเหมอืนกนั	ตลอดทัง้พรรษา 
ได้ฉันแต่ข้าวโพด	เดก็น้อยหลานชายของท่านกเ็ก่งไม่เบาเลยทเีดยีว	ท่านพระอาจารย์
ฉันอย่างไร	เธอกกิ็นอย่างน้ัน	อร่อยหรือไม่อร่อยไม่ว่า	ขอแต่มขีองให้ได้กินกพ็อ	ต่อมา 
พวกชาวเขาคงจะสังเกตเห็นว่าท่านพระอาจารย์ฉันอาหารที่พวกเขาท�ามาถวายไม่ได้	 
จะเป็นด้วยเพราะรังเกียจว่าสกปรกหรืออย่างไร	อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาจึงเอาเนื้อสุกร 
ดิบๆ	มาถวาย	แล้วบอกกับท่านว่า	กลัวตุ๊เจ้าจะฉันอาหารที่พวกข้าท�ามาถวายไม่ได้  
ดังน้ันขอให้ตุ๊เจ้าเอาเน้ือน้ีท�าอาหารกินเองเถิด	 ท่านพระอาจารย์ได้ฟังดังน้ันแล้ว	 
ได้แต่ยิ้ม	ภายในรู้สึกตื้นตันเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารพวกเขาผู้ไม่ประสีประสา
เหล่าน้ัน	 ธรรมชาติกลางป่ากลางดงมันช่างแสนจะสงบวิเวกวังเวงพร้อมกับหัวใจ 
อนัสตัย์ซือ่และกริยิาอนัเทอะทะแต่เป่ียมล้นไปด้วยศรัทธาของชาวป่าชาวเขา	มนัเป็น
สิ่งที่แทบจะหาไม่ได้เลยในป่าแสงและเสียง	ท่ามกลางตึกคอนกรีต
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	 ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่านี้	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 บ้านเรือนส่วนมาก 
มักจะปลูกอยู่กับพื้นดิน	พื้นภายในเรือนก็เป็นพื้นดินปกติ	แต่ดินนั้นดูจะเรียบเกือบ
เป็นเงา	 กระทะใบเดียวส�าหรับท�ากับข้าว	 ก้นมันด�าเกรอะกรังเพราะไม่เคยถูกล้าง	 
เป็นใบเดียวกบัทีใ่ช้ใส่เศษอาหารให้สนัุขกบัหมกูนิ	ปกตหิมู่บ้านเหล่าน้ีจะอยูบ่นภูเขาสงู	 
ดงัน้ันในแต่ละครัวเรือนจึงจ�าต้องมสีตัว์เลีย้งส�าหรับเป็นอาหารเอาไว้ใช้ในยามขัดสน	
สัตว์เหล่านั้นได้แก่	เป็ด	ไก่	หมู	สุนัข	ครั้นถึงเทศกาลงานเลี้ยงฉลองครั้งส�าคัญๆ	
พวกเขาก็จะสงัหารสตัว์เลีย้งบางชนิด	เป็นต้นว่า	หม	ูเพือ่น�ามาเป็นอาหารเลีย้งในงาน	 
บางคราวก็จะฆ่าเพือ่น�าไปขายเป็นสนิค้าขาออก	ซึง่ไม่ใช่จะออกข้ามน�า้ข้ามทะเลไปไหน	 
แต่หมายถึงว่าออกไปยงัต�าบลหรืออ�าเภอทีค่วามเจริญเข้าไปถงึ	ซึง่กอ็ยูใ่กล้บ้างไกลบ้าง	 
การฆ่าสุกรเพื่อน�าเน้ือไปขายแต่ละคร้ังจะไม่เอาตัวใหญ่นัก	 เพราะมันล�าบากในการ 
เทยีวหามขึน้ลง	การน�าสกุรตวัเลก็ทีฆ่่าแล้วไปขายสะดวกกว่า	ปัจจัยเงินทองทีไ่ด้จาก 
การขายเน้ือสกุรหรือของป่าบางชนิดในแต่ละคร้ัง	พวกผู้หญงิมกัจะน�าไปซือ้หาผ้าผ่อน 
ท่อนสไบหรือเครื่องประดับตกแต่งกายตามประสาหญิง	ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอก 
คอกนาหรือชาวป่าเมอืงกรุงย่อมล้วนแต่รักสวยรักงามด้วยกนัทัง้น้ัน	สทิธเิสรีภาพของ 
มนุษย์มนัเท่าเทยีมกนัอยู่ทีต่รงน้ี	แร่สขีาวเน้ืออ่อนทีเ่รียกว่า	“เงิน”	นับว่าเป็นอาภรณ์ 
ประดับกายทีห่ญงิชาวเขาเผ่าแม้วรักและนิยมชมช่ืนอยูม่ากเหมอืนกนั	พอขากลบัจาก
ตลาด	สิ่งเหล่านี้จะถูกแลกเปลี่ยนน�ากลับขึ้นไปบนเขาด้วย	มันจะถูกน�าไปรวมอยู่ที่
ล�าคอ	ข้อมือ	และข้อเท้าของพวกแม้วผู้หญิง

	 โดยมารยาทอีกอย่างหนึ่งของคนเหล่านี้	คือ	อาคันตุกะ	หรือผู้เป็นแขกที่มาถึง 
คร้ันมาถึงแล้ว	ห้ามยนืรีๆ	รอๆ	อยูต่รงลานหน้าบ้านเป็นอนัขาด	ถ้าจะเข้าไปในบ้านช่อง 
ห้องหอเลยเขาจะไม่ว่า	จะไปอย่างไรเขาก็ไม่ว่า	ขออย่างเดียว	อย่าไปยืนอยู่ตรงลาน
หน้าบ้าน	เพราะพวกเขาถือว่าผิดผี	ซึ่งไม่ทราบว่าเขาน�าวัฒนธรรมอย่างนี้มาจากไหน	
และแม้ว่าความเชื่อเหล่าน้ีดูค่อนข้างจะงมงายไร้สาระแบบ	 สีลัพพตปรามาส	 คือ	 
ลูบๆ	คล�าๆ	ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่มากก็ตาม	แต่ถ้าหากว่าผู้เป็นแขก	เช่น 
ท่านพระอาจารย์	 เม่ือไปถึงแดนเขาเข้า	 ถ้าท�าให้ถูกต้องตามประเพณีของเขาแล้ว 
ทุกสิ่งมันก็กลายเป็นความถูกต้องขึ้นมา	 จะเรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาเพื่อปั้นแปล 
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ความหลงผิดให้กลายเป็นถูกก็ได้	 และเมื่อใครก็ตามที่ได้ท�าตัวเองให้ถูกต้องตาม
คลองธรรมแล้ว	ย่อมจะชักน�าให้มนุษย์ผู้หลงผิดทั้งหลายกลับกลายมาเป็นผู้มีความ 
เห็นชอบได้ในที่สุด

	 จากห้วยมุ่น	คณะของท่านพระอาจารย์ได้เดินเข้าสู่อ�าเภอน�้าปาด	ที่น�้าปาดนี้มี 
พี่ชายของท่านคนหนึ่งเข้ามาตั้งรกรากปักฐานอยู่นานแล้ว	พอท่านพระอาจารย์มาพัก
อยูท่ีน่ี่	โยมพ่ีชายกบัพีส่ะใภ้จึงมาร่วมท�าบญุกบัชาวบ้านชาวเมอืงทัง้หลาย	และหลงัจาก 
ทีไ่ด้สูท้นอดอยากมานานแสนนาน	คราวน้ีเองทีไ่ด้บริโภคขบฉันอาหารกันอย่างอิม่หน�า 
ส�าราญบ้าง	แต่ก็มิใช่จะหลงใหลมัวเมาอยู่กับรสทั้งหลายเหล่านั้น	ด้วยเท่าที่ผ่านมา 
มนัทกุข์ยากล�าบากทรมานกายสดุจะหาสิง่ใดเปรียบได้แล้ว	ดงัน้ันถงึอาหารจะมรีสชาติ 
สักเท่าใด	 น�้าหนักมันก็ยังไม่เท่ากับความทุกข์ยากทรมานแต่หนหลัง	 จึงมิได้มีจิต 
พรั่นพรึงต่อสัมผัสและอารมณ์	ท่านพระอาจารย์และคณะพักอยู่ที่น�้าปาดพอสมควร
แล้ว	ท่านพระอาจารย์จึงได้แจ้งความประสงค์ในการทีจ่ะเดนิธดุงค์เพือ่แสวงหาความรู้ 
หาก�าลงัและประสบการณ์ต่อไปในต่างประเทศคือประเทศพม่า	อกีทัง้ตัง้ใจจะไปศกึษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธอื่นว่าต่างจากเราอย่างไร	 กับจะได้นมัสการ 
เจดียสถานโบราณที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในต่างประเทศด้วย	 เมื่อโยมพี่ชายและ 
พีส่ะใภ้ทราบความตัง้ใจของท่านพระอาจารย์ดังน้ันแล้ว	จึงได้ปรึกษากนั	และตดัสนิใจ 
มอบบุตรชายคนหน่ึงของตนซึ่งเป็นหลานของท่านพระอาจารย์	 ให้เป็นผู้อุปัฏฐาก
ติดตามท่านพระอาจารย์ไป	 คราวน้ันมีผู้ร่วมท�าบุญอนุโมทนาในการเดินทางเพื่อ 
แสวงหาสัจธรรมและนมัสการปูชนียสถานของท่านพระอาจารย์มากมาย	 ได้เงินทุน 
ส�าหรับใช้จ่ายในระหว่างทางเป็นจ�านวนถึงสองร้อยหกสิบบาท	ซึ่งนับว่ามากอักโขใน
สมัยนั้น

	 ดังนั้น	 คณะของท่านพระอาจารย์จึงได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง	 คือเด็กชาย 
ผู้เป็นหลานของท่านเอง	คณะทัง้หมดกล่าวร�า่ลาญาตโิยมทัง้หลายชาวบ้านน�า้ปาดแล้ว	
ออกเดินทางมุง่สูจั่งหวดัอตุรดติถ์	จากอตุรดติถ์ต่อไปถงึสวรรคโลก	จากน้ันกข็ึน้รถยนต์ 
ทีส่วรรคโลกไปจังหวดัตาก	โดยออกไปพกัอยูท่ีต่�าบลระแหง	อ�าเภอเมืองตาก	อนัเป็น 
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ทางทีจ่ะไปอ�าเภอแม่สอดต่อเขตกบัประเทศพม่า	ทีร่ะแหงน้ี	กมี็ผู้คนชาวบ้านมาท�าบญุ 
ฟังเทศน์มิใช่น้อย	 ท่านพระอาจารย์ได้เทศนาให้พวกเขาฟังพอสมควร	 ต่อจากน้ัน 
ก็เดินทางเข้าสู่อ�าเภอแม่สอดภายในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน	 คณะของท่านพระอาจารย์ 
ก็ได้ข้ามเข้าสู่เขตประเทศพม่า	 ซึ่งสมัยน้ันการเข้าประเทศจะต้องใช้หนังสือเดินทาง	 
หรือไม่	ไม่ทราบ	แต่ท่านพระอาจารย์ไม่ได้ใช้	การเดินทางของท่านพระอาจารย์และ 
คณะบนเส้นทางต่อไปน้ีต้องอาศัยรถยนต์กับรถไฟเป็นพาหนะไป	 ช่ือเมืองที่คณะ 
ของท่านเดนิทางผ่านเท่าทีจ่ดจ�าได้กม็	ีเมอืงกอระเกกมูลเมน	(มะละแหม่ง	หรือ	เมาะล�าเลงิ)	 
มะตะบัน	และถึงย่างกุ้ง	ส�าหรับเส้นทางเดินตามจุดต่างๆ	อย่างละเอียดนั้น	ไม่อาจมี 
ผู้ใดจดจ�าเอาไว้ได้

	 ในปัจจุบนัการเดนิทางจากประเทศไทยไปพม่าน้ัน	อาจจะเดินทางไปได้	๓	ทาง
ด้วยกนั	คอื	ทางอากาศ	ต้องโดยสารเคร่ืองบนิจากสนามบนิดอนเมือง	กรุงเทพฯ	ตรงไป 
ยังสนามบนิย่างกุง้และมัณฑะเลกถ็งึ	ถ้าจะไปทางเรือ	จะต้องเดนิทางโดยรถไฟ	หรือ
รถยนต์	จากกรุงเทพฯ	ไปอ�าเภอกันตัง	จังหวัดตรัง	แล้วลงเรือโดยสารทางทะเลด้าน
มหาสมุทรอนิเดยี	โดยเรือจะแวะที	่ภเูกต็	ระนอง	มะริด	เย	เมาะล�าเลงิ	และถงึย่างกุง้	 
ทางสุดท้ายคือทางบก	 จะต้องเดินทางจากต�าบลชายแดนทางด้านตะวันตกของ
ประเทศไทยผ่านช่องเขาสิงขร	พระเจดีย์สามองค์	แม่สอด	อันเป็นเส้นทางเดียวกับที่ 
คณะของท่านพระอาจารย์เดินทางไปครั้งนั้นจึงจะถึงประเทศพม่าได้	และโดยเฉพาะ 
การเดนิตามเส้นทางน้ีเป็นหนทางทีล่�าบากมาก	จะต้องผ่านป่าทบึและภเูขาสงูใหญ่	และ 
ยิง่ในสมยัเมือ่ท่านพระอาจารย์เดนิทางน้ันด้วยแล้วการคมนาคมไม่มเีลย	ท�าให้ได้รับ 
ความยากล�าบากมากที่สุด

	 ก่อนทีจ่ะถึงย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าคณะของท่านพระอาจารย์กไ็ด้ผ่านหมู่บ้าน
แห่งหน่ึง	 เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานกันที่น่ี	 เมื่อคนอพยพมา 
มากเข้า	จึงกลายเป็นหมูบ้่านเป็นต�าบลขึน้	จากค�าบอกเล่าของทดิยศบอกว่า	หมูบ้่านน้ี 
ชือ่ว่า	“จักรี”	ซึง่ไม่ปรากฏว่ามีอยูใ่นแผนทีแ่ต่อย่างใด	เข้าใจว่าถ้าม	ีกค็งจะเป็นต�าบล 
หรือหมู่บ้านเลก็ๆ	เท่าน้ัน	ณ	หมู่บ้านแห่งน้ี	ท่านพระอาจารย์พร้อมทัง้คณะได้พบกบั 
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ท่านพระครูรูปหน่ึง	ซึง่เป็นพระภิกษุชาวลาว	ท่านได้อพยพมาตัง้ส�านักอยูก่บัชาวบ้านลาว 
แห่งน้ีด้วย	ท่านพระครูได้ให้การต้อนรับด้วยอธัยาศยัไมตรีอนัดย่ิีง	แต่การพกัอยูก่บั 
ท่านพระครูคร้ังน้ี	เป็นการพกัอยูเ่พยีงชัว่คราวเท่าน้ัน	แล้วคณะของท่านพระอาจารย์ 
จึงได้กล่าวอ�าลาท่านพระครูเดินทางต่อไป	ท่านพระครูขอนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์และ 
คณะกลบัมาอยูจ่�าพรรษากบัท่านทีน่ั่น	ท่านพระอาจารย์กรั็บค�า	โดยมข้ีอแม้ว่า	ถ้าไม่มี 
ที่อยู่ในภายหน้าก็จะมา	 ท่านพระครูจึงอวยชัยให้พรขอให้คณะธุดงค์ของท่านพระ
อาจารย์จงประสบกับความสวัสดีและปลอดภัย	และบรรลุถึงจุดหมายปลายทางตาม 
ที่ประสงค์จ�านงหวัง	 จากน้ัน	 คณะของท่านพระอาจารย์ก็ได้จากหมู่บ้านแห่งน้ันมา	
จนในทีส่ดุจึงได้บรรลถุงึนครย่างกุง้	ราชธานีโบราณของพม่า	ดนิแดนแห่งชเวดากอง 
พระเจดีย์ทองอันเลื่องชื่อ

	 เม่ือเดินทางมาถึงย่างกุ้ง	 คณะธุดงค์ผู้เป็นอาคันตุกะของนครโบราณเร่ิมจะมี
ความคิดเหน็แตกแยกกนัเสยีแล้ว	กล่าวคอื	พระยศกบัพระหลอดถามท่านพระอาจารย์
ว่า	จะเดนิทางไปถงึไหนกนัเล่า และทีจ่ะไปน้ันเพือ่สิง่ใด น่ีกเ็ดนิทางมาไกลมากและนาน 
มากแล้ว ควรจะกลบับ้านเสยีท ีถ้าว่าจะเดินทางไปค้นหาธรรมะรึ ธรรมะอะไรเล่าจะอยู่ 
ไกลถึงเพียงน้ี ธรรมะหรือคุณความดน้ัีนมนัมอียู่แล้วในจิตใจมใิช่หรือ ท�าไมไม่หาเอา 
ที่ใจตัวเอง ท�าไมจึงต้องมาเดินทางไกลให้ล�าบากถึงเพียงน้ี	 ท่านพระอาจารย์ได้ฟัง 
พระยศกับพระหลอดว่าดังนั้น	 ท่านจึงถามออกไปว่า	ที่พูดเช่นนี้นั้น เธอจะไปหรือ 
ไม่ไปเล่า พระยศกบัพระหลอดจึงว่า	ไม่ไป	ท่านพระอาจารย์จึงว่า	ไม่ไปกก็ลบั เธอทัง้สอง 
ต้องกลบั ฉันจะไปของฉันเอง	เมือ่ตกลงกนัเดด็ขาดเช่นน้ันแล้ว	ท่านพระอาจารย์จึงส่ง 
พระยศกบัพระหลอดกลบั	โดยส่งไปกบัยานพาหนะทีจ่ะกลบัถงึเขตต่อแดนไทย	จึงเป็น 
อนัว่าคณะพระธดุงค์ทัง้สามผู้ได้ร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัมาแต่ต้น	ต้องมามอีนัแตกสลาย 
ไปจากกันในทีส่ดุ	แต่มใิช่ว่าพระยศกบัพระหลอดสานุศิษย์ทัง้สองของท่านพระอาจารย์	 
ผู้ได้รับโอวาทค�าสั่งสอนจากท่านมาโดยตลอดจะคิดคดทรยศเอาใจออกห่างท่านน้ัน 
หามิได้	 ความเห็นที่พวกเขาแสดงออกมาด้วยวาจาน้ัน	 เป็นความคิดเห็นที่มีอยู่ใน 
จิตใจจริงๆ	 มิใช่ด้วยทิฏฐิมานะ	 แม้ว่าดูค่อนข้างจะรุนแรงและเอนเอียงไปในทาง 
สบประมาทท่านอยูบ้่าง	แต่ท่านพระอาจารย์กม็ไิด้ถอืสา	เพราะท่านรู้ดว่ีาทฏิฐคิอืความ
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คิดเห็นมันย่อมมีอยู่เป็นของตายตัวในตัวใครๆ	ทุกคน	แต่ถ้าหากมีความเชื่อมั่นใน 
ตวัเองอย่างถกูต้องแล้ว	กย่็อมมีสทิธทิีจ่ะแสดงออกมาให้ผู้อืน่เหน็หรือเข้าใจได้	และ 
ในกรณทีีส่านุศษิย์ทัง้สองของท่านมเิตม็ใจทีจ่ะเดนิทางต่อไปด้วยแล้วก็ให้เขากลบัไป	 
ถ้าจะบังคับให้อยู่หรือให้เดินทางร่วมไปด้วยอีก	ก็มีแต่จะเป็นทุกข์เสียเท่านั้น	ไหนๆ	
เขาก็ไม่สมัครใจไปด้วยเราอกีแล้ว	กป็ล่อยให้เขาไปโดยดีๆ 	กว่า	พระยศกบัพระหลอด 
เมื่อได้ตัดสินใจดังนั้น	จึงได้กราบลาท่านพระอาจารย์	และท่านพระอาจารย์จึงได้ให้
โอวาทสัง่สอนพระภกิษุทัง้สองน้ันเป็นคร้ังสดุท้าย	แล้วจากน้ันทัง้สองฝ่ายคอือาจารย์
กับศิษย์ก็จากกัน

	 ต่อมา	ท่านพระอาจารย์ได้บรรลถุงึวดัแห่งหน่ึงในเมอืงย่างกุง้	พร้อมกบัเดก็ชายน้อย 
ผู้เป็นหลาน	จึงเข้าไปขอพกัพาอาศยัอยูใ่นวดักบัท่านเจ้าอาวาส	เร่ืองภาษาน้ัน	นับตัง้แต่ 
เข้าเขตพม่ามา	ไม่เคยพดูรู้เร่ืองกันเลย	ดีตอนทีพ่กัอยูก่บัท่านพระครูทีห่มู่บ้านชาวลาวน้ัน	 
เพราะมนัเหมอืนกบัอยูบ่า้นเราทุกอย่าง	ทั้งภาษาที่พูด	ทั้งอาหารการขบฉนั	แตพ่อมา 
เข้ากลุม่พม่า	เขาพูดมาหรือเราพูดไป	มนัไม่รู้เร่ืองกนัทัง้น้ัน	ต้องใช้ภาษามือไม้ช้ีกลบั
หน้ามาหลงัแทนภาษาพดู	และธรรมเนียมการท�าบญุตกับาตรน้ัน	บ้านเขากไ็ม่เหมอืน
กบับ้านของเรา	พระเขาออกบณิฑบาตแต่ดึกประมาณตหีน่ึง	แล้วไปบณิฑฯ	เอาอกีเมือ่ 
จวนเพล	ท่านพระอาจารย์ท�าด้วยไม่ได้	เพราะเป็นผู้เคร่งครัดวินัยมาแต่เดิม	จึงต้อง 
อาศยัเดก็น้อยให้ไปซือ้ข้าวปลาอาหารมาฉันกนิกนัสองคน	เพราะบณิฑบาตไม่ได้แล้ว	 
จะเป็นเพราะเหตุข้อนี้ข้อหนึ่งกระมัง	ที่พระยศกับพระหลอดลากลับบ้าน	ด้วยว่ามัน
ล�าบากเรื่องอาหารการขบฉัน	ถ้าจะอาศัยแต่ปัจจัยที่คนเขาถวายมาตามทาง	ก็เกรงว่า 
จะไม่พอ	 ปัจจัยก็นับวันแต่จะร่อยหรอลงทุกวันๆ	 ขณะที่ตกอยู่ในภาวะอย่างน้ัน	 
ท่านพระอาจารย์จึงฉันอาหารแต่พอประทังหิว	จะให้อิ่มนักก็ไม่ได้	เพราะปัจจัยน้อย	
และก�าลังพิจารณาอยู่ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป	จะกลับดีหรือว่าจะไปต่อดี

	 กพ็อมอีบุาสกพม่านายหน่ึง	มาพบท่านเข้า	จึงเกดิความเลือ่มใสเหน็เป็นพระธดุงค์ 
กรรมฐานมาแต่เมืองไกล	แกจึงขอปวารณาตวัเพือ่รับใช้ท่านพระอาจารย์	แรกทเีดยีว
แกมาขอฟังธรรม	 แต่มีปัญหาเรื่องภาษาพูด	 อุบาสกคนนั้นแกนึกขึ้นได้	 จึงไปตาม 
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คนๆ	หน่ึงมา	เป็นคนลาว	จึงพดูลาวได้ให้มาช่วยเป็นล่ามให้	ดงัน้ัน	วนัน้ันท่านพระอาจารย์ 
จึงเทศนาผ่านล่ามให้อบุาสกกลุาจ่องฟัง	อบุาสกพม่าได้ฟังธรรมของท่านพระอาจารย์
กเ็กดิปีตปิราโมทย์ปลาบปลืม้ใจ	ขอนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์ย้ายจากวดัน้ันไปอยูอ่กี
วดัหน่ึง	ซึง่อยูเ่ลยใจกลางเมืองย่างกุ้งไปอกีฟากข้างหน่ึง	ชือ่วดัน้ันว่า	“กลุาจ่อง” แกให้ 
เหตผุลแก่ท่านพระอาจารย์ว่า	ถ้าไปพกัอยูท่ีน่ั่นจะสะดวกสบายด ีเพราะเป็นวดัทีบ่ดิา
มารดาของแกเป็นคนสร้าง อย่างไรเสยี กนิ็มนต์ท่านพระอาจารย์ไปพกัดกู่อน จะอยูจ่ะไป 
กค่็อยว่ากันทหีลงั พอได้ฟังดงัน้ัน	ท่านพระอาจารย์จึงพาเดก็น้อยหลานชายอ�าลาท่าน 
เจ้าอาวาสวัดน้ันออกไปพกัทีว่ดักลุาจ่อง	ตามค�านิมนต์ของนายอบุาสกชาวฮลัเลวงักา

	 คร้ันมาถงึวดักลุาจ่อง	สมภารวดัจึงออกมาต้อนรับตามประเพณชีาวพทุธ	จากน้ัน 
จึงน�าท่านพระอาจารย์กับเด็กผู้หลานขึน้ไปพกับนช้ันสองของศาลาโรงธรรมหลงัใหญ่
หลงัหน่ึง	อนัเป็นสถานทีส่�าหรับต้อนรับอาคันตกุะของวดั	เมือ่อบุาสกคนน้ันมาส่งท่าน
พระอาจารย์ถึงที่อยู่แล้ว	ก็ลากลับไป

	 วันต่อมาตอนเช้ายังไม่เห็นอุบาสกพม่าคนนั้นมาหาเลย	ท่านพระอาจารย์จึงให้
เด็กเจียดทรัพย์ไปซื้อกับข้าวมาฉันจังหัน	เวลาวันนั้นขณะที่ท่านพระอาจารย์ก�าลังนั่ง
พักผ่อนอยู่บนที่พักในห้องโถงใหญ่ของศาลา	ทันใดนั้นท่านก็เหลือบไปเห็นสามเณร
ลกูวดัเจ้าถิน่รูปหน่ึงก�าลงัยืนอยู่ตรงประตใูหญ่	จดหมดัตัง้ท่ามวยมาใส่ท่าน	ประเดีย๋ว
เดยีวกแ็วบ็หายไป	อกีสกัครู่กโ็ผล่มายนือยูท่ีป่ระตอูกีด้านหน่ึง	ตัง้ท่ามวยหราใส่ท่านอกี	 
แล้วก็แผล็บหายไป	 สักประเดี๋ยวก็กลับมาท�าอย่างน้ันอีก	 หลายคร้ังหลายคราว	 
เมือ่ท่านพระอาจารย์เหน็ดงัน้ัน	จึงมาพจิารณาว่า	เหน็จะไม่เหมาะเสยีแล้ว	ถ้ามนัเป็น
อยูใ่นรูปน้ี	มนัย่อมเป็นเคร่ืองบ่งชดัว่าวดัน้ีเขามกีารอบรมสัง่สอนพระเณรกนัอย่างไร	 
น่ีแสดงว่าเขาไม่ได้อบรมแนะน�าพร�่าสอนพระเณรด้วยข้อวัตรปฏิบัติและกิริยา 
มารยาทเลย	มันจึงเป็นเช่นน้ี	ลงว่าพระเณรท�าอย่างน้ีได้แล้ว	เร่ืองการรักษาพระวนัิย 
สกิขาบทใหญ่น้อยทัง้ปวงทัง้อาบตัหินักอาบตัเิบา	มนัคงเลอะเทอะเปรอะเป้ือนเป็นแน่	 
ถงึแม้ว่าเราจะวางเฉยเสยีแล้วและอยูท่ีน่ี่ต่อไป	กค็งไม่คุม้ค่าเหน่ือย	ไหนๆ	เรากไ็ม่ได้ 
ตัง้ใจว่าจะมาตัง้รกรากอะไรทีน่ี่แล้ว	เม่ือเป็นเช่นน้ี	เราก็กลบัไปเสยีจะดกีว่า	อย่างน้อย 
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ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีโอกาสจะได้ไปอนิเดยี	มนักไ็ม่ไกลนัก	ไปอยูก่บัท่านพระครูเมอืงลาว 
โน่นยงัจะดเีสยีกว่า	ท่านพระอาจารย์คิดเช่นน้ันแล้ว	จึงพาเดก็น้อยเดนิทางกลบัมาพกั 
ที่วัดเก่าแรกมาถึงย่างกุ้ง	หวังว่าจะอยู่ชั่วคราวก่อน

	 รุ่งขึน้การขบฉัน	ก็ฉันจังหนัทีเ่ด็กไปซือ้มาอกีตามเคย	และฉันแต่น้อย	ปัจจัยกจ็วน 
จะหมดสิน้	ใจหน่ึงอยากจะกลบัไปหมูบ้่านชาวลาวดงัทีค่ดิ	แต่อกีใจหน่ึงอยากจะไปให้ 
ถึงประเทศอินเดีย	เพราะไหนๆ	มันก็ได้มาถึงนี่แล้ว	ก�าลังคิดทบทวนอยู่ก็พอดีเป็น 
เวลาเย็น	 จึงเห็นอุบาสกพม่านายน้ันตามมาพร้อมกับล่ามคนเดิม	 แกบอกว่าเช้าน้ี 
ตดิธรุะส�าคญัจริงๆ	มาหาท่านไม่ได้กเ็สยีใจอยู	่พอไปหาทีว่ดัน่ัน	กไ็ม่พบท่านเสยีแล้ว	 
ถามใครๆ	ก็ไม่รู้ว่าท่านไปไหน	คิดว่าท่านอาจารย์จะออกไปจากย่างกุ้งเสียแล้ว	แต่ก็ 
ลงัเลอยู	่จึงลองตามมาทีน่ี่ดกูพ็บท่าน	แล้วแกกถ็ามถงึสาเหตทุีท่่านพระอาจารย์รีบเร่ง 
ออกมาเสียจากวัดกุลาจ่องนั้น	ท่านพระอาจารย์จึงอธิบายให้แกทราบว่าเรื่องราวและ 
ความคดิของท่านเป็นเช่นไร	เม่ืออบุาสกคนน้ันแกรู้ดังน้ัน	จึงขออโหสกิรรมขมาลาโทษ 
ท่านแทนสามเณร	และสมภารทีป่ระมาทพลาดพลัง้เพราะรู้เท่าไม่ถงึการณ์	และเผอเรอ
มิได้เอาใจใส่	เสร็จแล้วแกก็เฝ้าอุปัฏฐากท่านพระอาจารย์ตั้งแต่นั้น

	 วนัหน่ึงต่อมา	มพีระภกิษุชาวไทยรูปหน่ึงผู้อยูใ่นประเทศพม่า	ไม่ปรากฏชือ่และ
ถิน่ทีอ่ยูอั่นแท้จริง	ได้มาพบท่านเข้าทีว่ดัน้ัน	พระรูปน้ันเล่าว่าได้เคยไปอนิเดยีมาแล้ว	 
จึงพอจะรู้จักลู่ทางอยู่	และถ้าท่านพระอาจารย์อยากจะไปก็อาสาจะพาไป	จะขอเป็น
ผู้น�าทางให้	เม่ือได้ฟังดงัน้ัน	มนัเหมอืนกบัมคีนมาเปิดฝาหบีออกให้	ท่านพระอาจารย์
กับเด็กน้อยดีใจนักหนา	คิดว่าจะได้ไปอินเดียกันก็คราวนี้	ตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะไป 
นมสัการสงัเวชนียสถานทัง้	๔	บดัน้ีกเ็หน็จะสมความคดิแล้ว	และแล้วการเดนิทางไกล 
สูแ่ดนพทุธภูม	ิอนัเป็นการเดนิทางคร้ังส�าคัญซ้อนสองของท่านพระอาจารย์กไ็ด้เร่ิมข้ึน	 
จนกระทั่งท่านพระอาจารย์กับเด็กน้อยได้บรรลุถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระพุทธ
ศาสนาสมเจตจ�านงหมาย

	 หลังจากนั้นแล้ว	 ท่านพระอาจารย์จึงได้น�าคณะเดินทางกลับพม่า	 แต่เส้นทาง
เดินกลับน้ัน	 จะเป็นทางใดก็ไม่อาจทราบได้อีกเหมือนกัน	 มีบางเสียงกล่าวว่าการ 
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เดินทางกลับจากอินเดียคร้ังน้ัน	 ท่านพระอาจารย์กลับโดยทางเรือ	 แต่ความข้อน้ัน 
ไม่น่าจะเชื่อถือได้	เพราะเหตุว่าการเดินทางกลับของท่านครั้งนี้	มิได้กลับมาบ้านเกิด
เสยีทเีดยีวเลย	กล่าวคือพอกลบัจากอนิเดยีแล้ว	ท่านพระอาจารย์ได้ใช้เวลาอยูจ่�าพรรษา 
ในประเทศพม่าอีกถึง	๑๒	ปี	ข้อที่ว่าท่านพระอาจารย์กลับเมืองไทยโดยทางเรือนั้น	 
ถ้าเป็นจริง	 ก็อาจจะเป็นการกลับจากพม่าหลังจากที่ได้อยู่จ�าพรรษาอยู่ถึง	 ๑๒	 ปี 
ดังกล่าวแล้ว	ด้วยเหตุผลนี้น่าจะชัดแจ้งกว่า

	 ขากลับจากอินเดียสู่ประเทศพม่าน้ัน	 ท่านพระอาจารย์อาจจะอาศัยพาหนะ 
มรีถยนต์และรถไฟบ้างเหมือนกบัเทีย่วไป	คร้ันกลบัมาถงึพม่าแล้วในระยะน้ี	เช่ือว่าท่าน 
พระอาจารย์คงจะแยกทางกับพระภิกษุชาวไทยผู้เป็นมคัคเุทศก์น�าทางไปอนิเดยีรูปน้ัน	 
แล้วจะยังมิได้จ�าพรรษาในเขตพม่าก่อน	 เน่ืองจากตามค�าบอกเล่าที่สืบทราบน้ันว่า	 
ขณะทีจ่�าพรรษาอยูพ่ม่า	ท่านพระอาจารย์อยูรู่ปเดยีว	ไม่มเีดก็	จึงอาจจะสนันิษฐานได้ว่า 
พอกลบัจากอนิเดีย	ท่านพระอาจารย์ก็น�าเด็กน้อยผู้เป็นหลานกลบับ้านของแกทีอ่�าเภอ 
น�้าปาด	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 โดยในปีนั้นอาจจะพาเด็กจ�าพรรษาอยู่กับชาวเขาเผ่าแม้ว	 
ตามที่ได้เล่าเร่ืองที่ท่านได้ไปพบขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขาเผ่าน้ันมาแล้ว	 
ในระยะถดัมา	คร้ันส่งเด็กกลบัถึงพ่อแม่ของแกแล้ว	ท่านพระอาจารย์จึงได้เดินทางกลบั
ประเทศพม่าอกีคร้ังหน่ึง	และนับตัง้แต่น้ันเป็นต้นมาเป็นเวลา	๑๒	ปี	ท่านพระอาจารย์ 
จึงได้จ�าพรรษาอยู่พม่ามาตลอด

	 แต่พออยู่พม่าได้	๑๐	ปี	คืนหนึ่ง	ท่านพระอาจารย์หลังจากที่ท�าสมาธิภาวนา 
พอสมควรแล้ว	จึงได้พกัผ่อน	คร้ันพกัได้ไม่นาน	กเ็กดิเป็นนิมิตว่าโยมมารดาซึง่เป็นชี 
ได้มานิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์เดินทางกลับบ้าน	 ท่านพระอาจารย์ติดใจในนิมิต 
เหล่าน้ันอยูถ่งึ	๗	วนั	เกิดความวติกวจิารณ์มากมายอยู	่จึงพจิารณาว่าคงจะมเีหตกุารณ์ 
อะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับโยมมารดาเป็นแน่	หรือว่าท่านอาจจะตายเสียแล้ว	พอคิดได้ 
ดงัน้ัน	จึงตดัสนิใจเดนิทางกลบับ้าน	การเดนิทางกลบัคร้ังน้ีทราบว่ามาโดยทางบก	อาศยั 
ยานพาหนะรีบมา
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	 พอมาจวนจะถึงบ้านหนองฮี	 อันเป็นบ้านเกิดของท่าน	 ท่านพระอาจารย์ได ้
เดนิผ่านบ้านตองโขบ	นามน	ซึง่ขณะน้ันท่านพระอาจารย์มัน่พ�านักอยูป่่าใกล้บ้านน้ัน	 
พอท่านพระอาจารย์ทราบ	จึงแวะเข้าไปนมัสการท่าน	คร้ันไปถงึ	ท่านพระอาจารย์มัน่ 
ซึง่ก�าลงัเดินจงกรมอยู	่พอเหน็ท่านจึงหยดุเดิน	มายนือยูท่ีร่่มไม้ใกล้ๆ	ท่านพระอาจารย์ 
ย่อตวัลงคารวะ	ในขณะน้ันท่านพระอาจารย์มัน่ได้ถามว่า “กนิรี ได้ทีอ่ยูแ่ล้วหรือยงั?”  
ท่านพระอาจารย์จึงตอบออกไปทนัทว่ีา “ได้แล้วครับ”	คร้ันตอบดังน้ันแล้ว	ท่านพระอาจารย์ 
ก็เดินกลับบ้านหนองฮีทันที

	 มาถงึบ้านหนองฮี	เป็นทางผ่านป่าช้า	ไม่ทราบว่าคิดอย่างไร	ท่านพระอาจารย์จึง
อยากจะแวะเข้าไป	คร้ันแวะเข้าไป	ก็พบกองฟอนทีเ่หลอืแต่เถ้าถ่านแล้ว	น่ันคือทีเ่ผาศพ 
โยมมารดาของท่านน่ันเอง	อกีไม่กีว่นัต่อมา	ท่านพระอาจารย์กไ็ด้น�าคณะญาตพิีน้่อง 
ลกูหลานท�าบญุเก็บอฐัขิองโยมแม่ชวีนัดี	โยมมารดาของท่านเป็นทีเ่รียบร้อย	ก่อนกลบั 
มาคร้ังน้ี	 ท่านพระอาจารย์ได้มอบปัจจัยเงินทองที่มีผู้ถวายระหว่างการอยู่จ�าพรรษา 
ในพม่าให้แก่ท่านพระครูหมู่บ้านชาวลาวเสยีจนหมดสิน้	แต่ท่านพระครูผู้มีน�า้ใจกมิ็ได้
รับไว้เป็นของตวั	กลบัจัดส่งเงินเหล่าน้ันมาถงึบ้านหนองฮ	ีก่อนท่านพระอาจารย์กลบัมา 
ถึงเสียอีก	 ดังนั้น	 ปัจจัยเงินทองเหล่านั้นจึงได้ถูกน�ามาใช้จ่ายในการท�าบุญอุทิศแก่
โยมมารดาของท่านครั้งนี้พอดิบพอดี	การท�าบุญคราวนั้น	ท่านพระอาจารย์ห้ามมิให้
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	ห้ามมิให้ดื่มสุรายาเมาโดยเด็ดขาด	พวกญาติๆ	ทั้งนั้นก็มิอาจฝ่าฝืน	
จึงท�าให้การท�าบุญเป็นบุญโดยแท้	 ผิดกับที่อื่นๆ	 ซึ่งเวลาจะท�าบุญอะไรสักครั้งหนึ่ง 
จะต้องมีวัวควายตายไม่มากกน้็อยตวั	จะต้องเมาเหล้าเมายาทะเลาะเบาะแว้งกนั	อกีทัง้ 
เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองทรัพย์สิน	ซึ่งความจริงแล้วมันไม่น่าจะต้องสิ้นเปลืองถึงปานนั้น	
นอกจากจะไม่ได้บุญแล้ว	ยังจะเป็นบาปเสียอีก	ที่เป็นบาปก็เพราะชีวิตอื่นเขาต้องมา 
ตายลงด้วยการท�าบุญของเรา	ที่เราเรียกว่าบุญ	ผู้ที่ตายเขาคงต้องเรียกว่าบาป	มันจึง 
เป็นบญุบริสทุธิไ์ปไม่ได้	เพราะฉะน้ัน	ทีท่่านพระอาจารย์น�าญาตพิีน้่องลกูหลานทัง้หลาย 
ท�าบญุอทุศิให้โยมมารดาของท่านในคร้ังน้ัน	จึงเป็นความบริสทุธิบ์ริบรูณ์โดยประการ 
ทั้งปวง	เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของคนผู้มีปัญญาโดยแท้
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 เม่ือการท�าบุญเสร็จสิ้นลง	 ท่านพระอาจารย์ก็ได้เดินทางกลับไปพม่าอีก	 
ในระหว่างน้ีมเีสยีงเล่าว่า	ท่านพระอาจารย์ได้ไปพ�านักอยูท่ีห่มูบ้่านลานสาง	เขตจังหวดั
ตากด้วย	หมูบ้่านแห่งน้ีทราบว่าเป็นหมู่บ้านของพวกชาวเขาเผ่ามเูซอ	แต่จะเป็นต�าบล
หรืออ�าเภอใดไม่ทราบชัด	สันนิษฐานว่าอาจจะอยู่ในเขตต�าบลระแหง	คราวที่อยู่กับ 
พวกมูเซอคราวน้ี	 ท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้พระสานุศิษย์รูปหน่ึงของท่านฟังว่า	 
ท่านป่วยด้วยโรคหวัใจ	ซึง่มีอาการเต้นเร็วผิดปกต	ิอาการเพยีบหนักมาก	ทัง้อยูก่อ็ยู ่
องค์เดียว	ไม่มีใครเฝ้าไข้	ที่ที่อยู่นั้นก็อยู่บนเขา	เป็นไข้หนัก	ลงมาบิณฑบาตไม่ได้	 
พวกชาวเขาจึงผลัดเปลี่ยนกันน�าอาหารบิณฑบาตขึ้นไปส่งถวาย	 แต่ท่านก็ฉันไม่ได	้ 
ท่านพระอาจารย์กนิไม่ได้นอนไม่หลบัอยูอ่ย่างน้ันตลอด	๓	เดอืน	อาหารไม่มีตกท้องเลย	 
มันท�าให้คลืน่เหยีน	วงิเวยีน	เบือ่อาหารอยูอ่ย่างน้ัน	ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	ความเจ็บไข้ 
ทางกายน้ีเมือ่เป็นหนักเข้า	มนักเ็ป็นอปุสรรคต่อการภาวนาอยู่มากเหมอืนกนั	เป็นทีต่ัง้ 
แห่งนิวรณ์ความฟุง้ซ่านร�าคาญทัง้หลาย	บางคร้ังมนักท็�าให้มคีวามสงสยัเคลอืบแคลง
ลงัเลใจไม่แน่ใจไปเสยีทกุอย่าง	สงสยัอาบตัทิีจ่ะมีแก่ตวักส็งสยั	สงสยัอย่างอืน่กส็งสยั	
จนท�าให้การภาวนาไม่สบาย	มันรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา	ที่ทรงไว้ได้เป็นอย่างดี 
น่ันก็คือศีลเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน	 แต่ในที่สุดอารมณ์ทั้งหลายเหล่าน้ันมันก็สงบลง	
เพราะการเพ่งพจิารณาอยู่ในอารมณ์เหล่าน้ันของท่าน	จึงท�าให้รู้ว่าธรรมะน้ีมนัไม่เกนิ
กว่าวิสัยที่เราจะท�าได้

	 ต่อมาคืนหน่ึง	ท่านพระอาจารย์ซึง่ขณะน้ันยงันอนซมอยู	่ลกุไม่ได้	คดิแต่ว่าคงจะ 
ต้องตายแน่แล้วคราวน้ี	แต่นิวรณ์ทัง้หลายขาดไปสิน้แล้ว	แต่ไข้ยงัไม่หาย	กพ็อดีรู้สกึ 
เป็นนิมิตว่า	มพีระภกิษสุมัยโบราณ	๖	องค์มาน่ังรายล้อมท่านอยู	่รูปสณัฐานใหญ่น้อย 
ล�าดับกันไป	ท่านพระอาจารย์เหน็พระโบราณทัง้	๖	มาน่ังรายล้อมอยูเ่ช่นน้ัน	ท่านจึงพดู 
ออกไปว่า	จะมาน่ังเฝ้าผมอยูท่�าไม ผมใกล้จะตายแล้ว อกีหน่อยมันกมี็แต่ร่างทีเ่น่าเฟะ 
เป่ือยผุพงัเท่าน้ัน หาประโยชน์มไิด้ จงกลบัไปเสยีเถดิ อย่าต้องมาน่ังเฝ้าผมให้ล�าบาก 
อยูเ่ลย	ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	เม่ือท่านพดูออกไปเช่นน้ันแล้ว	พระองค์ใหญ่ทีส่ดุทีน่ั่งอยู่ 
หวัแถวจึงว่าแก่ท่านว่า	อย่าว่าอย่างน้ันเลย ท่านจะยงัไม่ตายก่อน ท่านจงบอกแก่พวก
ชาวเขาให้เขาไปน�าสิ่งนี้มาให้กิน ครั้นท่านกินแล้ว ไข้นั้นก็จะหาย ครั้นว่าดังนั้นแล้ว 
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กป็รากฏว่าพระโบราณทัง้	๖	น้ันได้หายไป	วนัรุ่งข้ึนพอพวกชาวเขาข้ึนมา	ท่านพระอาจารย์ 
จึงบอกชือ่ยาสมนุไพรตามค�าบอกของพระโบราณรูปน้ันให้เขาไปหามาให้	พอเขาน�ามา	
ท่านพระอาจารย์ก็ฝนยานั้นดื่มกิน	ต่อมาโรคก็หาย

	 หรืออาจจะเป็นว่าการพกัฟ้ืนไข้คราวน้ีจะยงัไม่ดีนักกอ็าจเป็นได้	จึงท�าให้สขุภาพ
ร่างกายของท่านพระอาจารย์ผอมแห้งซวนเซไม่สมบูรณ์	 อีกทั้งอาจจะเป็นไปได้ว่า 
ช่วงระยะต่อแต่น้ี	สถานทีท่ีท่่านพระอาจารย์อยู	่อาจจะตดิกบัเขตพม่าหรืออยู่ในเขตพม่า 
กไ็ด้	คร้ันท่านพระอาจารย์ตดัสนิใจจะกลบับ้าน	จึงได้หนัมาใช้ทางเรือ	โดยอาจจะต้อง 
ไปลงเรือเดนิทะเลทีเ่มืองมะละแหม่ง	ประเทศพม่า	เพราะเส้นทางเดนิเรือมนัมีอยูท่ีน่ั่น	 
จึงท�าให้มีเสยีงเล่าว่า	ขากลบัจากอนิเดยี	ท่านพระอาจารย์กลบัทางเรือ	แต่ความเป็นจริงน้ัน	 
ไม่มเีหตทุีจ่ะสนันิษฐานได้เลยว่าท่านพระอาจารย์กลบัจากอินเดยีทางเรือโดยตรง	แต่ที่ 
ใกล้เคียงกว่า	 ดูเหมือนจะเป็นการลงเรือจากพม่าดังที่ได้กล่าวแล้ว	 รวมความได้ว่า	 
การอยูจ่�าพรรษาทีพ่ม่าของท่านพระอาจารย์เป็นระยะเวลานับตัง้แต่ต้นจนกระทัง่บดัน้ี 
ได้	๑๒	ปี	จากน้ี	ท่านพระอาจารย์จึงกลบัมาอยูบ้่านหนองฮ	ีโดยพ�านักทีส่�านักเมธาวเิวก	 
อันเป็นส�านักของท่านเองดังเช่นเคย

	 จะเป็นระยะใดไม่ทราบชดั	ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	ขณะน้ันท่านอยูก่บัพวกแม้ว	
ที่ที่ท่านอยู่น้ันเป็นกระท่อมเล็กบนยอดเขา	 ดูเหมือนว่ามันจวนจะได้เวลาที่ท่านจะ
เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแล้ว	 พวกแม้วไม่มีของที่ระลึกสิ่งใดจะฝาก	 
จึงถวายลกูหมาแม้วตวัหน่ึง	ตวัเลก็ๆ	น่ารักน่าเอน็ดมูาก	คงจะเพิง่หย่านมใหม่ๆ	เท่าน้ัน	 
ท่านพระอาจารย์รับเอาจะไปไหนกเ็อามนัไปด้วย	จะขึน้เขากเ็อาไปด้วย	จะลงเขากเ็อามนั 
ลงมาด้วย	เพราะความเมตตาสงสารมนั	ยิง่ขณะทีท่่านพระอาจารย์ใช้ชีวติอยูใ่นป่าเขา 
คนเดียวด้วยแล้ว	 เจ้าสุนัขตัวน้อยนั้น	 มันดูราวกะว่าเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่าน 
คนหนึ่งทีเดียว	 ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์	 พูดไม่ได้	 สร้างสรรค์สิ่งใดไม่ได้	 แต่โดย 
ธรรมชาติอันแท้จริงแล้ว	มันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นทุกข์เหมือนกัน	และในเมื่อมีความ
ประสงค์สิ่งเดียวกัน	สัตว์ตัวน้อยๆ	ดังเช่นเจ้าลูกหมาแม้วตัวนี้	มันจึงพอมีสิทธิ์ที่จะ
เป็นสานุศิษย์ของท่านกับเขาคนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
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	 วนัหน่ึงท่านพระอาจารย์ก�าลงัจะเดนิขึน้ทีพ่กั	ซึง่กอ็ยูห่่างหมู่บ้านชาวเขามากพอด	ู 
ภูมิประเทศแถบน้ันมันเป็นป่าเขาดงทึบ	 ขณะที่ท่านพระอาจารย์มีมือหน่ึงถือกลด	 
มอือกีข้างหน่ึงอุ้มเจ้าลกูสนัุขตวัน้ัน	ก�าลงัเดนิขึน้เขา	ทางทีเ่ดนิขึน้ไปน้ันต้องเลด็ลอด
ไปตามสมุทมุพุม่ไม้	พอถงึทางสงูชนัแห่งหน่ึง	สิง่ทีป่รากฏอยูข้่างหน้าคือลกูเสอืตวัหน่ึง	 
ตัวมันก็ไม่ใหญ่โตเท่าใดนัก	 มันมายืนขวางทางอยู่	 สายตามันจ้องอยู่ที่เจ้าหมาแม้ว
ที่ก�าลังท�าตาปริบๆ	อยู่นั่น	 เจ้าเสือตัวนั้นมันก็เป็นลูกเสือ	 เจ้าสุนัขมันก็เป็นลูกสุนัข	
กิริยาของเจ้าลกูเสอืมนัไม่ได้ใส่ใจท่าน	แต่มนัใส่ใจอยูท่ีเ่จ้าลกูหมาแม้วตวัน้ัน	ลกูเสอื 
มันอยากกินลูกหมา	มันยืน	๒	ขา	ชูขึ้นท�าท่ากระหย่งอยู่	ท่านพระอาจารย์ก็ไม่ให้	 
มันก็รีๆ	 รอๆ	 อยู่อย่างนั้น	 จะหลีกไป	 มันก็ไม่หลีก	 จะเข้ามาใกล้	 มันก็ไม่เข้ามา	 
ท่านพระอาจารย์จะให้ก็ไม่ให้	 ในที่สุดเมื่อมันยังไม่หลีกทางให้	 ท่านพระอาจารย์จึง
ยกกลดขึน้ชีห้น้ามนั	เจ้าเสอืน้อยมันเหน็กลดอนัเก่าคร�า่คร่า	มนัคงจะคิดว่าเป็นอาวธุ
โบราณอะไรสกัอย่างหน่ึงเป็นแน่	ดูน่ากลวัเหลอืเกนิ	ท่านพระอาจารย์กย็กกลดขึน้ส่าย 
ไปมา	ในทีส่ดุเจ้าเสอืน้อยมันกต็ดัสนิใจวิง่หนีไป	เหตกุารณ์คร้ังน้ีมันน่ารักน่าเอน็ดแูละ 
น่าสงสารเจ้าสตัว์น้อย	๒	ชวีติน้ันมากกว่าทีจ่ะน่าหวาดกลวั	เมือ่ได้ฟังเร่ืองน้ี	ท�าให้รู้สกึ 
สนุกและขบขันได้พอสมควรทีเดียว

	 เล่าเร่ืองเมืองพม่ากันอกีคร้ัง	ขณะทีท่่านพระอาจารย์ไปถงึย่างกุง้แล้ว	ไม่ทราบว่า
ท่านได้ไปนมสัการพระเจดย์ีชเวดากองหรือไม่	มแีต่ท่านเล่าว่าได้ไปนมสัการพระเจดย์ี 
อนิทร์แขวนอยูค่ร้ังหน่ึง	ซึง่ลกัษณะของพระเจดีย์อนิทร์แขวนน้ัน	ไม่ใช่เจดย์ีใหญ่โต
อะไร	ฟังดูคล้ายกับว่าเป็นลักษณะก่อพระเจดีย์เล็กๆ	บนโขดหินที่อยู่บนชะง่อนผา	
ทีน่่าคดิว่าจะอศัจรรย์	กค็งจะเป็นเพราะค�าเล่าลอืทีย่าวกว่าตวัของคนธรรมดาๆ	น่ีเอง	 
ตามค�าเล่าน้ัน	ธรรมชาตใินทีน่ั่นมหีน้าผาสงูลิว่ท่ามกลางท้องฟ้าอนักว้างใหญ่ไพศาล
และอยู่บนยอดเขาที่มันยื่นสูงขึ้นไปในอากาศ	ดูแล้วก็คงจะงามไม่น้อยเลย

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	ธรรมเนียมของคนชาวพม่าน้ัน	เมือ่ครองเรือนจนอายถุงึ	 
๕๐	ปี	สามีภรรยาจะต้องสละเหย้าเรือนออกไปอยูว่ดั	สามไีปอยูว่ดัหน่ึง	ภรรยาไปอยู่ 
อีกวัดหนึ่ง	 แล้วถือพรหมจรรย์กันไปตลอดชีวิต	 นี้คือธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันใน 
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กลุม่ชนชาวพม่าในสมยัน้ัน	ถ้าผู้ใดอายลุ่วง	๕๐	ปีแล้ว	ถ้ายงัหมกมุน่อยูใ่นกามารมณ์
เขาจะต�าหนิว่าเจ้าบ้าตัณหา	แต่ไม่ทราบว่าธรรมเนียมอย่างนี้จะยังคงเหลืออยู่หรือไม่
ในปัจจุบัน

	 ท่านพระอาจารย์กลับมาอยู่ส�านักเมธาวิเวกแล้ว	ต่อมาจึงย้ายไปอยู่วัดกัณตะ- 
ศิลาวาส	บ้านต้อง	ต�าบลฝั่งแดง	อ�าเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	อันเป็นวัดที่ท่าน 
อยูจ่นกระทัง่มรณภาพ	มคี�าเล่าว่า	ท่านพระอาจารย์ไปๆ	มาๆ	กบับ้านต้องน้ีเป็นหลายปี 
เหมือนกนัก่อนจะมาอยูจ่ริง	นับตัง้แต่สมยัทีย่งัเป็นทีพ่กัสงฆ์	ซึง่ท่านพระอาจารย์เสาร์	 
กนฺตสีโล	เป็นผู้มาตั้งรกรากขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยเมื่อนานมาแล้วและร้างไปเสีย 
ตัง้นาน	คร้ังแรกทีท่่านพระอาจารย์เสาร์มาอยู่ทีป่่าแห่งน้ี	กเ็ป็นทีห่่างไกลบ้านพอสมควร 
ทเีดียว	เป็นป่าเป็นดง	มต้ีนไทรใหญ่อยูต้่นหน่ึง	ท่านพระอาจารย์เสาร์ได้เข้ามากางกลด 
อยู่ที่น่ี	 ซึ่งในยุคสุดท้ายของท่านพระอาจารย์เอง	 ท่านได้ตั้งความประสงค์เอาไว้ว่า 
จะให้สร้างถ�า้ขนาดย่อมๆ	ขึน้	ณ	บริเวณโคนต้นไทร	อนัเป็นทีท่ีท่่านพระอาจารย์เสาร์	 
อาจารย์ของท่าน	 มาพ�านักอยู่ส�าหรับเป็นที่อยู่ของท่าน	 แต่ยังไม่ทันสมความคิด 
ท่านก็มาล่วงไปเสียก่อน	 หลังจากที่ท่านพระอาจารย์มาตั้งรกรากมั่นคงอยู่ที่ส�านัก 
แห่งน้ีแล้ว	จึงได้มผู้ีขออนุญาตตัง้เป็นวดัขึน้ให้ในภายหลงั	โดยให้ชือ่วดัว่า	“กัณตะ- 
ศิลาวาส”	 อันได้มาจากนามฉายาของท่านพระอาจารย์เสาร์ดังที่ปรากฏใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน

	 ท่านพระอาจารย์ได้ให้ค�าแนะน�าแก่พระผู้เฒ่าด้วยความข้อหน่ึงว่า “การภาวนาน้ัน 
มอียู ่๓ ขณะด้วยกัน ขณะแรกน้ันให้ตืน่แต่ดึก แล้วน่ังก�าหนดจิตให้สงบ ให้มคีวาม
ตัง้มัน่อยูใ่นจิตให้มาก ท�าจิตให้ผ่องใส อย่าให้มคีวามคดิสิง่ใดเข้าไปปะปนก่อน ท�าจิต 
ให้สงบสงัดจากอารมณ์จริงๆ คร้ันนานได้ที่ดีแล้ว จึงเป็นขณะที่ ๒ โดยขณะน้ี 
ให้คิดค้นหัวข้อธรรมที่เราอาจจะใช้เทศนาสั่งสอนคนก็ได้ ให้คิดค้นหาหัวข้อธรรม 
เหล่าน้ัน สาธยายให้เป็นดี แล้วจึงถงึขณะที ่๓ กล่าวคอื หนัมาวพิากษ์วจิารณ์พจิารณา
ในเน้ือความแห่งหวัข้อธรรมเหล่าน้ันให้ละเอยีดแยบคาย แล้วจากน้ันความรู้แจ่มแจ้ง
ในธรรมนั้นๆ ก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้”
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 แม้ว่าปฏิปทาของท่านพระอาจารย์จะไม่ค่อยมีแนวโน้มไปในทางการเทศนา 
สัง่สอนมากมายเท่าใด	แต่กอ็าจจะเหน็ได้ชดัว่า	ปัญญาความคิดของท่านพระอาจารย์น้ัน 
ลุม่ลกึมากอยู	่นานๆ	จะพดูจะสอนจะให้ค�าแนะน�าตกัเตอืนหรือสะกดิใจใครสกัคนหน่ึง 
กท็�าได้อย่างลกึซึง้และกินใจย่ิงนัก	ตวัอย่างเช่น	คราวทีท่่านพระอาจารย์ชามาเป็นศษิย์ 
อยูด้่วยท่าน	คร้ันจะลากลบับ้านไป	ท่านพระอาจารย์กไ็ด้ให้ข้อคดิสัน้ๆ	ว่า	“ระวงัให้ดี 
ถ้าท่านคิดถึงใคร ผู้นั้นจะให้โทษแก่ท่าน”	ข้อนี้เป็นค�าที่ไม่ตายของท่านพระอาจารย์ 
โดยแท้เทียว

	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	คร้ังหน่ึงนานมาแล้ว	ท่านได้ขึน้ไปพ�านักอยูท่ีถ่�า้แห่งหน่ึง 
อยู่องค์เดียว	 เวลาเช้าเดินลงจากเขาไปบิณฑบาตหาอาหารมาฉัน	 เสร็จแล้วก็ภาวนา 
ท�าความเพียร	เป็นอยู่ด้วยความสงบระงับ	อยู่มาวันหนึ่ง	มีหญิง	๒	คนขึ้นมาหาท่าน	 
ทางที่ขึ้นมานั้นเป็นทางแคบๆ	ขึ้นมาตามซอกเขา	ซึ่งดูแล้วน่าจะไม่ใช่ทางเดินด้วยซ�้า	 
หญงิ	๒	คนน้ันคร้ันมาถงึแล้ว	กน่ั็งลงกราบ	๓	หน	ท่านพระอาจารย์จึงโบกมอืห้ามว่า  
ขึ้นมาท�าไม เป็นผู้หญิงไม่มีผู้ชายมาด้วยจะมาหาพระไม่ได้ หญิง	 ๒	 คนนั้นจึงว่า 
แก่ท่านว่า จะมาขอรับศีลและฟังธรรม ท่านพระอาจารย์รีบบ่ายเบี่ยง	หวังจะให้หญิง 
ทั้งสองนั้นลงไปโดยเร็ว	 โดยพูดว่า	 อย่างนั้นไม่ได้สิ รับแค่ศีลก็พอแล้ว แล้วท่าน 
กใ็ห้ศีล	พอให้ศีลเสร็จแล้ว	ท่านกบ็อกให้หญงิทัง้สองน้ันกลบัลงไปเสยี	หล่อนทัง้สอง 
ก็กลับลงไปตามทิศทางเดิม	 ท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 มันเป็นซอกหินแคบๆ	 เท่านั้น	 
ไม่อยากจะว่ามนัเป็นโพรง	ว่าแต่ว่ามันเป็นช่องแคบๆ	ทีไ่ม่น่าจะลงไปได้	หญงิทัง้สองน้ัน 
ก็เดินลับหายลงไปตามซอกหินนั้น	ท่านพระอาจารย์เล่าถึงเพียงแค่นี้

	 การปฏิบัติภาวนาของท่านพระอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะ
เข้าใจท่านยาก	การจะสงัเกตเอาทีก่ริิยาภายนอกดูจะไม่เหน็สม	เร่ืองความรู้ความเหน็ 
ในภายในจิตใจนั้น	มันเป็นคนละเรื่องกันกับกิริยาทางกาย	ท่านหลวงพ่อชาเคยเล่า 
ให้ฟังว่า	สมยัเมือ่อยูก่บัท่านพระอาจารย์น้ัน	ท่านเองท�าความเพยีรอย่างหนัก	เดนิจงกรม 
ทั้งวัน	ฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องเดิน	ที่เดินนั้น	เดินมันจนทางเป็นร่องเลยทีเดียว	 
แต่ท่านพระอาจารย์กลบัไม่ค่อยเดนิ	คร้ันจะเดนิกเ็พยีงสองสามกลบัแล้วก็หยดุ	ไปหา 
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ผ้ามาปะมาเยบ็	หรือไม่กน่ั็งท�าน่ันท�าน่ี	ท่านหลวงพ่อชาพดูว่า	เราคดิว่าท่านพระอาจารย์ 
จะไปถึงไหนกัน	เดินจงกรมก็ไม่เดิน	จะนั่งนานๆ	ก็ไม่เห็นนั่ง	คอยแต่จะท�านั่นท�านี่	 
แต่เรานี้ปฏิบัติมิได้หยุดหย่อน	ถึงขนาดนีม้ันยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรเอาเสียเลย	ท่านพระ 
อาจารย์ปฏิบัติแค่นี้แล้วจะไปรู้ไปเห็นอะไรได้	ท่านหลวงพ่อชาเล่าอย่างนี้	แล้วจึงพูด 
ในท้ายทีส่ดุว่า “เรามันคิดผิดไป ท่านพระอาจารย์รู้อะไรๆ มากกว่าเราเสยีอกี ค�าเตอืน 
ของท่านสัน้ๆ ห้วนๆ ถงึแม้จะนานๆ ทหีน่ึง แต่มนักเ็ป็นสิง่ทีเ่ราไม่เคยคดิมาก่อนเลย  
มนัอปุมาเหมอืนแสงจันทร์กับแสงเทยีน แสงจันทร์ย่อมส่องสว่างกว่าแสงเทยีนมากมาย 
เพยีงใด ปัญญาความคดิของครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าโบราณน้ัน กย่็อมจะสอดส่องได้ลกึกว่า  
ไกลกว่าปัญญาความคดิของคนชัน้ลกูชัน้หลานเป็นไหนๆ แต่ข้อน้ีทีจ่ะถอืเป็นกฎเกณฑ์ 
ได้นั้น มันย่อมขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งเมื่อพูดถึงตัว 
การปฏิบตัแิท้ๆ แล้ว มนัมใิช่กริิยาอาการภายนอก ไม่ใช่การเดนิด้วยเท้า มใิช่การน่ัง 
ขดัสมาธ ิมิใช่การศึกษาจากต�ารา มใิช่จะรู้เหน็ด้วยข้อความในตวัหนังสอื มนัมใิช่ค�าพดู  
และมใิช่สิง่ทีจ่ะยกให้เหน็เป็นตวัเป็นตนได้ แต่การปฏบิตัภิาวนาทีแ่ท้จริงน้ัน มนัเป็น
กิริยาอาการในภายใน เป็นการเดนิทางด้วยใจ เป็นการน่ังน่ิงอยูใ่นใจ ท�าอารมณ์ให้น่ิง  
ท�าจิตให้น่ิง เป็นการศึกษาจากจิต เป็นการรู้การเหน็ด้วยความรู้สกึภายในจิต เป็นสิง่ที่ 
ไม่อาจจะพดูให้เป็นตวัตนจริงได้ เพราะฉะน้ัน เราจะไปจับเอาทีก่ารกระท�าด้วยกายของ 
ครูบาอาจารย์ผู้เฒ่านั้นไม่ได้เลย”

	 พระผู้เฒ่าเล่าว่า	 เมื่ออยู่กับท่านพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้รับค�าสอนจากท่าน	 
แต่ท่านจะบอกเพียงว่าให้รักษาศีลให้ด	ี ท�าความเพียรให้มาก	 มันก็จะรู้เองเห็นเอง	 
ท่านพระอาจารย์ไม่ชอบสอนด้วยค�าพดู	แต่ชอบท�าให้ด	ูพระธรรมวนัิยกม็แีล้ว	ให้ปฏบิตั ิ
รักษาให้เข้มงวด	ถ้าผิด	ท่านจะบอกทันที	ถ้ายังไม่ผิดก็แล้วไป	หลักส�าคัญนั้นคือ 
กฎระเบยีบเป็นสิง่ทีจ่ะพลัง้เผลอไม่ได้	แม้กระทัง่สกิขาบทเลก็ๆ	น้อยๆ	ในพระวนัิยจะ
ประมาทไม่ได้เลย	เช่นคร้ังหน่ึง	พระรูปหน่ึงอยูก่บัท่าน	เวลากลางวนัๆ	หน่ึง	ตากจีวร 
แล้วลมืทิง้ไว้	หลกีไปเสยีทีอ่ืน่	มิได้อยู่เฝ้ารักษาผ้า	พอดท่ีานพระอาจารย์เดนิไปพบเข้า	 
ท่านจึงเอะอะขึน้ทนัท	ีท่านต�าหนิเอามากมาย	ชีใ้ห้เหน็โทษของความประมาทในสกิขาบท 
เล็กๆ	น้อยๆ	เหล่านี้	ด้วยว่าการเป็นสมณะนั้น	จะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษ	เป็น
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อยู่ง่ายๆ	กินแต่น้อย	มีทรัพย์สิ่งของน้อย	ผ้านุ่มผ้าห่มก็ต้องมีแต่พอใช้สอย	จึงต้อง 
รักษาทะนุถนอมบริขารเหล่าน้ันจึงจะได้ใช้สอยนานๆ	ไม่สิน้เปลอืงมาก	ถ้าเราใช้อย่าง 
สุรุ่ยสุร่าย	ก็แสดงให้เห็นว่าเราขาดสติในการประคับประคองตัวของเราให้อยู่ในร่อง
รอยของสมณะ	และเมือ่ขาดสตเิสยีแล้ว	เราจะเอาสิง่ใดเล่ามาเป็นเคร่ืองมอืในการปฏบิตัิ
ภาวนา	สตินี้เป็นสิ่งส�าคัญมาก	ถ้าเราทราบระเบียบวินัยที่มีอยู่มากมายอย่างละเอียด 
รอบคอบแล้ว	และตามรักษาได้อย่างถ้วนทั่ว	สติของเรามันก็ต่อเนื่องกัน	จิตใจก็จัก 
จดจ่ออยู่แต่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน	ไม่มีโอกาสที่จะส่อส่ายไปภายนอก	ถ้าขาดสติ	 
โอกาสทีจิ่ตจะวิง่ไปตามอารมณ์ภายนอกมันกม็มีากขึน้	อารมณ์ทัง้หลายกย่็อมครอบง�า 
จิตให้หลงใหลมัวเมา	ดงัน้ัน	การปฏบิตัทิีมุ่ง่มัน่เอาใจจดจ่อมสีตอิยูแ่ต่กบัข้อวตัรปฏบิตัิ 
ของตัว	 จึงย่อมจะเป็นเคร่ืองก้ันอารมณ์ทั้งปวงให้ขาดหายไปจากจิตใจได้	 เมื่อน้ัน	 
สตกิย่็อมจะมต่ีอเน่ืองกันเป็นสายน�า้	เม่ือมีสตต่ิอเน่ือง	จิตใจกย่็อมจะตัง้มัน่	ความตัง้ม่ัน 
ของจิตในลักษณะน้ีก็คือสมาธิน่ันเอง	 เมื่อสมาธิเกิดจิตก็มีก�าลัง	 มันก็พร้อมที่จะ 
รู้อะไรๆ	ได้	จิตกพ็ร้อมทีจ่ะพจิารณาสิง่ทัง้ปวงได้	น่ันคือปฏปิทาในการประพฤตปิฏิบตั	ิ 
แต่ที่นักปฏิบัติทั้งหลายท�าไม่ได้เช่นนั้น	 ก็อาจจะเรียกได้ว่ามันมีมูลเหตุมาจากความ
พลัง้เผลอ	แม้แต่จากการรักษาจีวรเพยีงข้อเดียว	ถ้ามองในแง่หน่ึง	การรักษาจีวรอย่างน้ี 
กดู็เหมอืนจะเป็นเร่ืองเลก็น้อยเสยีเหลอืเกิน	แต่ถ้ามองให้ลกึซึง้จริงๆ	แล้ว	วตัรปฏบิตัิ 
แม้เพยีงเท่าน้ีเองทีเ่ป็นทางด�าเนินเข้าสูม่รรค	ผล	และนิพพาน	ด้วยว่ามันมอีงค์ประกอบ 
ที่พร้อมไปด้วย	สัทธา	วิริยะ	สติ	สมาธิ	และปัญญา	อยู่ในขณะเดียวกันนั้นเสร็จ	 
ซึ่งสิ่งทั้ง	 ๕	 น้ี	 มันเป็นธรรมที่ท�าให้เกิดก�าลังในการด�าเนินตามทางปฏิบัติน่ันเอง	 
ค�าสอนของท่านพระอาจารย์เป็นค�าสอนง่ายๆ	เป็นการสอนด้วยข้อปฏิบตั	ิให้ผู้เป็นศษิย์ 
ได้ปฏบิตักิระท�าทนัท	ีแล้วความรู้ทีไ่ด้จากการปฏบิตัน้ัินกจ็ะเป็นตวัปัญญาของเขาเอง	 
มันไม่จ�าเป็นที่จะต้องบรรยายอะไรๆ	ให้มากนัก	นี่คือวิธีการสอนธรรมของท่านพระ
อาจารย์

	 อกีอย่างหน่ึง	คอืการสรรเสริญการเป็นอยูผู้่เดยีว	ไม่คลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ	ท่าน
พระอาจารย์พยายามทีจ่ะให้พระเณรผู้เป็นศษิย์มีภาระการงานน้อยทีส่ดุ	พอเลกิจากกจิ
จ�าเป็นในส่วนรวมแล้ว	ท่านจะให้กลบัเข้าทีพ่กัทนัท	ีบอกให้เร่งการกระท�าความเพยีร	 
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เดินจงกรมให้มาก	 ท�าสมาธิให้มาก	 อย่าได้เป็นอยู่ด้วยความเกียจคร้าน	 อย่าเป็น 
ผู้พดูมากหรือเอกิเกรกิเฮฮา	ไม่จ�าเป็นจริง	ท่านจะไม่ให้ประชมุกนัเลย	แม้แต่การสวด
มนต์ท�าวัตร	ท่านยงัถอืว่าเป็นกจิต้องห้าม	อย่างมากทีส่ดุ	ท่านจะอนุญาตให้สวดมนต์ 
ท�าวัตรร่วมกันสัปดาห์ละคร้ังเท่าน้ัน	 ท่านพระอาจารย์พูดว่า	 ท่านพระอาจารย์ม่ัน 
พระอาจารย์เสาร์	ไม่เคยท�าอย่างน้ี	หมายถงึไม่ได้ร่วมสวดมนต์ไหว้พระด้วยกนัมากๆ	
อย่างน้ี	 การไหว้พระสวดมนต์มันเป็นสิง่ทีต้่องท�าด้วยตนเองอยูแ่ล้ว	 กใ็ห้ถอืเป็นการ 
ส่วนตวั	อย่าเพกิเฉย	การไหว้พระก็ดี	การสาธยายมนต์ก็ดี	มันเป็นอุบายที่จะท�าจิต 
ให้เป็นสมาธ	ิให้เยอืกเยน็	ปล่อยวางไม่ตดิอยูใ่นอารมณ์ภายนอกน่ันเอง	มนัเป็นการ 
ปฏิบัติอย่างหนึ่ง	 เมื่อเราอยู่ผู้เดียว	 ถ้าเราเว้นขาดไม่มีพระพุทธคุณ	 พระธรรมคุณ	 
และพระสงัฆคณุ	หรือไม่มีมนต์อยูใ่นใจแล้ว	เมือ่น้ันเรากมิ็ใช่พระ	การเข้าถงึพระ	เข้าถงึ 
ธรรม	หรือเข้าถึงมนต์	ก็คือการมีจิตที่อยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลาย	ดังนั้น	การไหว้พระ
สาธยายมนต์	มนัจึงเป็นวธิกีารภาวนาในขณะหน่ึงเหมอืนกนั	ท�าด้วยตวัเองกพ็อแล้ว	 
ให้อยู่คนเดียวมากๆ	สาธยายด้วยตัวเองให้มาก	ให้มีจิตที่กลุ้มรุมอยู่ด้วยพระธรรม 
ให้มากน้ีเป็นการดทีีส่ดุ	ข้อทีค่ลกุคลกัีนน้ี	ท่านครูบาจารย์ทองรัตน์ท่านยิง่พดูรุนแรง 
เลยว่า “มันไปมัวร้องโหวกๆ เหวกๆ อกึทกึครึกโครมกนัอยูท่�าไม ถ้าจะว่าท�าเพือ่ศึกษา  
มนัจะศกึษาไปหาวมิานอะไรวะ มันเอาไปไม่ได้สกัอย่างหรอก หยดุหายใจแล้วมนักต็าย 
เท่าน้ัน มันทิง้ไปหมดทัง้น้ันแหละ เอาไปไม่ได้เลยสกัสิง่เดยีว หยดุอยูน่ิ่งๆ ส ิน่ีดทีีส่ดุ  
เชื่อพ่อเถอะ พ่อท�ามาหมดแล้ว” ท่านครูบาจารย์ทองรัตน์ท่านว่าอย่างนี้	 สิ่งที่ท่าน 
สรรเสริญกคื็อความน่ิงของจิต	ความผ่องใสของจิต	ให้อยูค่นเดยีวให้มาก	ท�าให้มาก 
เจริญให้มาก

	 ด้วยเหตุผลเหล่าน้ี	 ท่านพระอาจารย์ท่านจึงรักษาธรรมเนียมข้อหน่ึงมากที่สุด	 
น่ันคอืการขอวตัร	ค�าว่า	ขอวตัร คอื	เมือ่ผู้เป็นศิษย์คดิจะท�ากจิพเิศษอย่างใดอย่างหน่ึงที่
นอกเหนือไปจากข้อวตัรปฏิบตัติามปกตทิีท่่านพระอาจารย์ให้ถือปฏิบตัอิยู	่กจ็ะต้องไป
กราบเรียนขออนุญาตเพือ่ท�ากจิสิง่น้ันกบัท่าน	เช่นว่า	ตามปกตท่ิานห้ามไม่ให้สวดมนต์ 
ไหว้พระรวมกนั	เมือ่ศษิย์ประสงค์จะท�าอย่างน้ัน	กต้็องขอวตัรจากท่าน	ถ้าท่านอนุญาต 
จึงท�าได้	แต่ถ้าท่านไม่อนุญาต	ศษิย์ยงัขนืท�าและกล่าวค�าต�าหนิตเิตยีนให้โทษแก่ท่าน	
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นั่นหมายความว่ามันเป็นความเลวร้ายอย่างที่สุดของผู้เป็นศิษย์เอง	เพราะว่าความที่ 
ศิษย์ยังถือทิฏฐิมานะเป็นตัวเป็นตน	ดื้อดึง	ไม่เชื่อฟังค�าสอนของครูบาอาจารย์ผู้เฒ่า	 
ถงึแม้ว่ากจิทีจ่ะท�าน้ันมนัเป็นไปด้วยเจตนาอนัดีและเป็นกศุล	แม้จะสกัมากมายปานใด 
กต็าม	แต่ความชัว่เพราะดือ้ร้ันและมอีกุศลจิตต่อครูบาอาจารย์น้ันมนัเลวร้ายเสยียิง่กว่า	 
มนัอาจจะเป็นว่าเมือ่ศษิย์คดิปรุงแต่งในทางกุศลแล้วหวงัจะท�าสิง่น้ันๆ	ไปตามความคดิ 
ปรุงแต่ง	เม่ือครูบาอาจารย์ท่านรู	้และต้องการจะท�าให้ศษิย์หยดุความคดิปรุงแต่งใน
จิตเสีย	แล้วห้ามมิให้ท�าสิ่งนั้นๆ	ถ้าศิษย์เชื่อฟังแล้วหยุดอยู่	นั่นคือความคิดปรุงแต่ง 
มันดับลง	 มันก็เป็นการถูกต้องแล้ว	 เป็นการกระท�าจิตให้สงบจากอารมณ์ความคิด
ปรุงแต่งได้แล้ว	ผลทีเ่กดิขึน้จากสิง่เหล่าน้ีมันมค่ีาสงูกว่าการท่องบ่นหรือสาธยายหรือ
กระท�าสิ่งอื่นใดมากมาย	เพราะมันเป็นมรรคผลอยู่ในตัวแล้ว	และเป็นจุดมุ่งหมายที่
ครูบาอาจารย์ต้องการจะให้ศิษย์เข้าถึงอย่างแท้จริง

	 การขอวัตร	ดูเหมือนจะเป็นรากฐานอันมั่นคงและส�าคัญประการใหญ่ของท่าน
พระอาจารย์จริงๆ	แม้แต่ว่าพระเณรผู้เป็นศษิย์	ประสงค์จะเปิดหน้าต่างทีปิ่ดอยูเ่พือ่ให้ 
อากาศและแสงแดดถ่ายเท	ข้อน้ีกต้็องขอวตัรจากท่าน	เมือ่คิดจะอุปัฏฐากท่าน	หวงัจะ 
ซักย้อมผ้าให้ท่าน	ข้อนี้ก็ต้องขอวัตร	เมื่อท่านจะสรงน�้า	คิดจะขัดสีกายให้ท่าน	ข้อนี้ 
กต้็องขอวตัร	ท่านฉันเสร็จ	คดิจะล้างบาตรให้ท่าน	ข้อน้ีกต้็องขอวตัร	กฎเกณฑ์ทัง้หลาย 
เหล่าน้ีดูจะเคร่งตงึไปเสยีทกุอย่าง	และถ้าหากว่าเราได้พจิารณากนัด้วยจิตทีเ่ป็นกศุล 
แล้วก็จะเห็นว่า	มันเป็นความโอบอุ้มสานุศิษย์ทั้งหลายไว้ด้วยความรัก	ความอบอุ่น 
และความเมตตาอารีอนัจะหาทีเ่ปรียบปานมไิด้	การเลีย้งดแูนะน�าพร�า่สอนในลกัษณะน้ี 
มนัอปุมาด้วยการเลีย้งดูของแม่ทีม่ต่ีอบตุรทารก	แม่ทีเ่ลีย้งทารกด้วยความทะนุถนอม	 
คิดอยากจะให้ลูกนั้นเป็นสุข	ทั้งให้นมทั้งอุ้มไกวทั้งพัดวีและปลอบโยนเพื่อให้ลูกรัก 
อยูเ่ป็นผาสกุ	ความรักความกรุณาทีม่ารดามต่ีอบตุรน้ีฉันใด	ความรักความกรุณาของ 
ครูบาอาจารย์ทีม่ต่ีอศษิย์กเ็หมอืนกนัฉันน้ัน	ไม่เคยมคีรูบาอาจารย์ท่านใดทีเ่คยจะคดิ
ฆ่าศษิย์ทีต่นรัก	แม้แต่โจรผู้อาจารย์ก็ยังจะท�าเช่นน้ันไม่ได้	เพราะศษิย์ทีต่นรักน้ันหรือ 
จะฆ่าได้ลงคอ	 มีแต่ศิษย์เท่าน้ันที่คิดจะฆ่าอาจารย์	 หรือยุดแย่งแข่งดีกับอาจารย	์ 
มันเหมือนขุยไผ่อัปรีย์ที่ดีแต่จะฆ่ากอไผ่ให้วอดวายไปฉะนั้น
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 คร้ังหน่ึงท่านพระอาจารย์เล่าว่า	 ท่านได้ไปอยู่ในป่าช้า	 วันหน่ึงหลังจากที่เดิน 
จงกรมได้เวลาพอสมควรแล้ว	มนัเป็นเวลาตะวนัก�าลงัจะตกดนิ	แสงทีเ่คยสว่างจ้ากซ็าลง	 
ท่านพระอาจารย์เลกิจากเดินจงกรมกเ็ข้าน่ังสมาธใินกลด	ขณะน้ันบริเวณรอบข้างน้ัน 
มีแสงที่มัวสลัวเพียงแต่พอจะมองเห็นได้	เมื่อท่านนั่งไปสักครู่หนึ่ง	ปรากฏว่ามีเสียง 
ใครคนหน่ึงเดนิเข้ามาทางด้านหลงั	ท่านพระอาจารย์คิดว่าคงจะมคีนมาหา	จึงลมืตาข้ึน 
หนัช�าเลอืงไปดทู่ามกลางแสงสลวัขมกุขมวัน้ัน	ท่านพระอาจารย์กเ็หน็คนๆ	หน่ึง	ดจูะเป็น 
ผู้ชาย	ใส่เสือ้แดงมผ้ีาขาวม้าคาดเอวก�าลงัยนืรีๆ 	รอๆ	อยู	่สกัครู่กเ็ดนิหายลบักลบัไป	 
ท่านพระอาจารย์ยังคิดสงสัยอยู่	แต่มิได้ว่าสิ่งใดบรรยากาศรอบๆ	บริเวณนั้นมันยิ่ง 
เยน็ลงๆ	และวเิวกวงัเวงลงไปทกุทีๆ 	ด้วยว่าเป็นเวลากลางคนืแล้ว	ธรรมชาตใินป่าช้า 
ทีเ่ตม็ไปด้วยหลมุฝังศพมันช่างเงียบเชยีบยิง่นัก	เหมาะแก่การบ�าเพญ็ภาวนาเสยีจริงๆ	 
มนีุผู้มศีลี	เป็นผู้ไม่มโีทษเคร่ืองระแวงระไว	จึงไม่เคยหวัน่เกรงแม้ในสถานทีท่ีค่นเขา 
หวาดสะดุ้งกลัวกันเช่นน้ัน	 ถึงแม้ว่าบางคร้ังนักปฏิบัติผู้ใหม่ต่อการฝึกฝนในการใช้
ชวิีตอยู่ในป่าช้าจะมีความหวาดกลวัอยูม่ากบ้างน้อยบ้างในคราวทีอ่ยูใ่นป่าช้า	แต่ด้วย 
อานุภาพของการรักษาศีลซึง่เป็นอบุายเว้นจากกาเบยีดเบยีน	และด้วยข้อวตัรอนับริสทุธิ ์
ทีถื่อกระท�าอยู	่น่ันเป็นสิง่ช่วยให้ความหวาดกลวัเหล่าน้ันจางคลายลงไปได้	ส�าหรับท่าน 
พระอาจารย์ดูเหมือนมันจะชาชินเสียแล้วในการอยู่ในป่าช้าอย่างน้ัน	 คร้ันถึงเวลา 
วันต่อมา	ท่านพระอาจารย์จึงได้ยนิชาวบ้านเขาเล่ากนัถงึเร่ืองคนใส่เสือ้แดงมีผ้าขาวม้า
คาดพุงว่าถูกฆ่าตายอยู่ในละแวกบ้านแห่งนี้มานานแล้ว

	 ท่านพระอาจารย์ตกัเตอืนพระผู้เฒ่าว่า	จงฝึกอยูใ่นป่าช้าให้ได้ เพราะอานิสงส์ของ 
การอยู่ในป่าช้าน้ีดนัีก เป็นเคร่ืองท�าจิตให้กล้า ให้องอาจ ให้จิตตืน่อยูเ่สมอ เหมาะทีจ่ะ 
ภาวนาพจิารณาธรรมให้ถีถ้่วน เพราะจิตในขณะทีอ่ยูใ่นป่าช้าน้ัน จะปราศจากนิวรณ์
ความง่วงเหงาได้เป็นอย่างดี จงอย่าหวาดกลัวสิ่งใด มันไม่มีอะไรจะมาท�าอะไรเราได้

	 มเีร่ืองมากมายทีเ่กีย่วกบัค�าเล่าลอืในตวัท่านพระอาจารย์	หรือว่าจะเป็นความเชือ่ 
ทีอ่อกจะงมงายไร้สาระของคนธรรมดาทัง้หลายกอ็าจเป็นได้	ข้อน้ีมิใช่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธ	และมิใช่เจตนาที่จะก่อให้เกิดความยึดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แต่อย่างใด	 
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มคี�าเล่าลอืกนัว่า	มคีนทัง้หลายมาขอวตัถเุคร่ืองบชูาจากท่านพระอาจารย์	ประสาผู้เฒ่า 
ทีไ่ม่ต้องการจะให้ใครมารบกวนนัก	เวลาว่างจากการงาน	ท่านพระอาจารย์จะท�าวตัถุ
บางอย่างทิง้ไว้	เมือ่มคีนมารบเร้าอ้อนวอนขอ	ท่านกจ็ะยืน่สิง่น้ันให้เป็นสิง่มงคล	มใิช่ 
อัปมงคล	แต่เขาว่า	ต่อมาสิ่งที่ท่านให้แก่พวกเขานั้น	มันกลับกลายมาเป็นเครื่องช่วย
ให้เขาเหล่าน้ันแคล้วคลาดจากภยนัตรายต่างๆ	กนั	มบีางคนถกูไฟไหม้บ้าน	ทรัพย์สนิ 
บ้านเรอืนถกูไฟไหม้สิน้	เหลอือยูแ่ต่บานหน้าต่างบานเดยีวทีไ่ฟไหม้ไม่ได้	เขาว่ากนัว่า 
หน้าต่างบานน้ันมียันต์ที่ท่านพระอาจารย์เขียนเต็มอยู่	 มันก็นับว่าเป็นสิ่งแปลกอยู่
เหมือนกัน	 ถ้าหากเป็นจริงเช่นนั้น	 แต่จะอย่างไรก็ตาม	 สิ่งเดียวที่ท่านพระอาจารย์
สรรเสริญน่ันกค็อืการปฏบิตัธิรรมะ	และมนัอาจจะเป็นไปได้ว่า	สิง่มหศัจรรย์ทัง้หลาย 
เหล่าน้ันที่ผู้คนเป็นอันมากได้ประสบพบเห็นมาจากท่าน	 มันเป็นเกมส์กีฬาและ 
เครื่องเล่นของครูบาอาจารย์ผู้เฒ่า

	 มีอยู่คร้ังหน่ึงที่ท่านพระอาจารย์ชวนอุบาสกชรากลุ่มหน่ึงไปหารากยาสมุนไพร	 
ณ	ป่าต�าบลหน่ึง	ซึง่ทางทีจ่ะเข้าไปในป่าแห่งน้ัน	มนัเป็นทุง่กว้างอยูใ่นเขตพืน้ทีส่แีดง 
ตามแผนที่ทางทหาร	 เขตน้ันมันมีภัยทางการเมืองคุกคามอยู่เสมอ	 ขณะที่ท่าน 
พระอาจารย์สาละวนพาพวกอบุาสกขดุก่นว่านยาอยูน้ั่น	กไ็ด้เกดิการยงิต่อสูป้ะทะกนั 
ระหว่างฝ่ายตรงกันข้ามทัง้สองฝ่ายโกลาหลวุน่วายข้ึน	เสยีงกระสนุปืนปลวิว่อนไปใน
อากาศ	 ถูกก่ิงไม้เปลือกไม้แตกหักกระสานซ่านเซ็นไปทั่ว	 เสียงค�ารามจากอาวุธปืน 
ของทั้งสองฝ่ายดังอยู่หวีดหวิวกึกก้อง	อุบาสกชราทั้งนั้นต่างตกใจตื่นพากันวิ่งหนีห่า
กระสนุไป	อบุาสกนายหน่ึงเล่าว่า	ได้ยนิเสยีงท่านพระอาจารย์ร้องตะโกนไล่หลงัมาว่า	 
หยุดก่อน อย่าหนีไปทางนั้น มันไม่ใช่หนทางกลับบ้าน อยากตายรึนั่น

	 เมือ่ท่านพระอาจารย์ว่าดงัน้ันแล้ว	ท่านกเ็อาผ้าอาบน�า้ขึน้วางบนศีรษะเพือ่กนัแดด	
แล้วเดนิออกจากป่าฝ่าดงปืนเข้าไป	ทางทีท่่านเดนิไปน้ัน	มนัเป็นทางทีจ่ะกลบับ้าน	แต่
เขายิงกันชลุมนุอยู	่พวกอบุาสกกลวั	พากนัวิง่หนีไปทางอืน่	แต่ท่านพระอาจารย์ยงัเหน็ว่า 
ถ้าจะกลบั	มนัต้องไปทางน้ัน	จึงเดนิไป	อบุาสกนายน้ันแกตกใจกลวัจนตวัสัน่	คดิว่า 
ท่านพระอาจารย์จะต้องได้รับอนัตรายจากกระสนุปืนแน่คราวน้ี	แต่แล้วพอเหน็ท่านเดนิ
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เข้าไป	พวกน้ันเขากลบัหยดุยงิแล้วเลกิรากนัไป	ท่านพระอาจารย์กเ็ดนิกลบัทางเก่าน้ัน 
ไปเป็นปกติ	เหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลย

	 คร้ังหน่ึงมีผู้มาแอบถ่ายรูปท่านพระอาจารย์โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือบอกกล่าว 
ท่านก่อน	ปรากฏว่าถ่ายรูปไม่ตดิ	ข้อน้ีเป็นเหตชุวนให้สงสยัและเป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์
กนัไปต่างๆ	นานา	บ้างกว่็าเป็นจริง	บ้างกว่็าเป็นเพยีงค�าเล่าลอืเท่าน้ัน	ดงัน้ัน	พระผู้เฒ่า 
รูปหนึ่งจึงเรียนถามท่านว่า	เป็นจริงหรือๆ ท�าอย่างไรจึงเป็น	ท่านพระอาจารย์พูดกับ
พระชรารูปนั้นว่า	 อย่าสงสัยเลย มันไม่มีอะไรหรอกนะ จงท�าศีลของเราให้บริสุทธิ์
อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อเราไม่ให้ มันก็ถ่ายไม่ติด

	 ในบั้นปลายชีวิตของท่านพระอาจารย์	ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอาการอันสงบ
ระงับ	หยุดการท่องเทีย่วไปเสยีแล้ว	ไม่สนใจในใครๆ	ท่านพระอาจารย์ชอบจะใช้ชวีติ 
เป็นอยู่ของท่านองค์เดียว	นานๆ	ทีจะไปเยี่ยมหลวงพ่อชา	ผู้เป็นศิษย์ของท่านเองที่ 
จังหวัดอุบลฯ	 และถึงแม้ว่าหลวงพ่อชาจะรบเร้าขอนิมนต์ให้ไปอยู่ในส�านักด้วยเพื่อ
ที่จะได้ดูแลถวายการอุปัฏฐากในยามท่านพระอาจารย์เฒ่าชราเช่นน้ี	 ท่านก็ไม่ยอม	
ประสงค์จะอยูแ่ต่ผู้เดยีว	ดงัน้ัน	หลวงพ่อชาจึงได้ขอวตัรจากท่าน	แล้วส่งพระบรรดา 
ที่เป็นศิษย์ทีละสองรูปบ้างสามรูปบ้างมาอยู่ปรนนิบัติอุปัฏฐากดูแลท่านอยู่ที่วัด 
ของท่าน	ส่วนมากพระเหล่านั้นจะเป็นพระผู้ชราด้วยเหมือนกัน

	 ไม่มีผู้ใดจะเคยได้ยินค�าพูดที่ออกจากปากของท่านพระอาจารย์ที่จะเป็นไป 
ในทางโอ้อวดคุณธรรมวิเศษอะไรในตน	 ท่านพระอาจารย์เป็นผู้มีปฏิปทาอันเสง่ียม 
เจียมตวัและสงบระงับ	คร้ันจะมผู้ีซกัถามเกีย่วกบัชวีประวตัติามข้ันตอนต่างๆ	ของท่าน 
โดยละเอยีด	ท่านเป็นเปลีย่นเร่ืองพดูทนัท	ีอาจจะเป็นว่าท่านไม่ยินดทีีจ่ะให้ใครๆ	มา 
เสียเวลาค้นคว้าประวัติของท่าน	ทั้งนี้อาจจะเป็นได้ว่า	เพราะความเห็นที่ว่าสังขารคือ
ร่างกายจิตใจน้ี	 มันเป็นของไม่เที่ยง	 และจะหาสาระแก่นสารอะไรมิได้โดยประการ
ทั้งปวงอย่างนั้นก็เป็นได้ที่ท�าให้ท่านพระอาจารย์บ่ายเบี่ยงซ่อนเงื่อนในเรื่องดังกล่าว
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   รูปธาตุปริ�ฺ�าย   อรูเปสุ อสณฺ€ิตา

   นิโรเธ เย วิมุจฺจนฺติ   เต ชนา มจฺจุหายิโน

	 พระพทุธภาษิตบทน้ี	พระพทุธองค์ได้ตรสัไว้เป็นใจความว่า ชนเหล่าใดก�าหนดรู้ 
รูปธาตุ ไม่ตั้งอยู่ในอรูปธาตุ ย่อมหลุดพ้นไปในนิโรธธาตุนั่นเทียว ชนเหล่านั้นชื่อว่า 
เป็นผู้ละซึง่มัจจุคอืความตายเสยีได้ และมทีีต่รัสไว้ในแห่งอืน่อีกว่า ผู้ดบักิเลสได้แล้ว  
หมดความหว่ันไหวแล้ว รู้ทีส่ดุทัง้สองข้างแล้ว ผู้น้ันย่อมไม่ตดิอยู ่ณ ทีท่่ามกลางด้วย
ปัญญา เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษ เป็นผู้ละตัณหาเครื่องร้อยใจในโลกนี้ได้ และ 
มีที่กล่าวไว้อีกว่า ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโค 
บคุคลย่อมมีความเศร้าโศกเพราะอปุธ ิแต่ผู้ใดทีไ่ม่มอีปุธ ิผู้น้ันกไ็ม่ต้องเศร้าโศกเลย  
ดังนี้

	 ชวิีตของท่านพระอาจารย์ทีด่�าเนินมาตัง้แต่ต้นจนกระทัง่วาระสดุท้ายน้ี	เป็นชีวติ
ที่เรียบง่ายและน่าเคารพบูชา	บทบาทอันส�าคัญในปฏิปทาของท่านเป็นสิ่งที่บ่งให้เห็น 
ถึงคุณค่าอันมหาศาลที่มีอยู่แล้วในตัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณธรรมแห่งความ
พากเพียรพยายามในการรักษาตนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติอันได้แก่	ศีล	สมาธิ	และปัญญา	
ท่านพระอาจารย์เป็นผู้มักน้อยถ่อมตน	 เป็นผู้ที่ไม่รักสวยรักงาม	 บริขารที่ใช้อยู่ใน 
เรือนร่างของท่าน	ล้วนแล้วแต่เป็นของปอนเศร้าหมอง	จีวรสคีล�า้ทีป่ะแล้วปะเล่า	มนัเป็น 
สิง่ทีใ่ช้ส�าหรับคลมุกายท่าน	เคร่ืองใช้สอยทีป่ระดษิฐ์เองและไม่สวยงามอะไร	มนัถกูท่าน 
ใช้จนสึกกร่อน	เพราะท่านพระอาจารย์ชอบใช้มัน	ความละอายต่อบาปชั่วและความ
เคารพต่อพระธรรมวินัย เป็นคุณสมบัติประจ�าตัวของท่าน ความไม่โอ้อวดกับต�ารา	 
พระภิกขุปาติโมกข์เล่มนั้นดูมันจะมีอายุมากพอๆ	กัน

	 ท่านพระอาจารย์ได้ละโลกแห่งความวุน่วายน้ีไปแล้ว	ท่านทิง้เรือนร่างอนัเตม็ไป 
ด้วยทุกข์และโทษน้ีไปเสียแล้วด้วยความสงบ	 ดูคล้ายกับว่าท่านมิได้อาลัยในสิ่งใด	
สงัขารร่างกายของท่านจะมิได้เหลอือยูอ่กีต่อไป	แต่คณุธรรมความดงีามในวตัรปฏิบตัิ
ทั้งหลายของท่านกลับเป็นสิ่งที่จะเหลืออยู่และไม่มีวันตาย
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 มันเป็นเวลาจวนเทีย่งของวนัพธุที ่๒๖ เดอืนพฤศจิกายน พทุธศกัราช ๒๕๒๓ 
ตรงกบัวันแรม ๔ ค�า่ เดอืน ๑๒ ปีวอก อนัเป็นวนัสดุท้ายแห่งชวีติ คอืวนัมรณภาพของ 
ท่านพระอาจารย์กินรี จนฺทิโย แห่งวัดกัณตะศิลาวาส จังหวัดนครพนม

	 ขอบารมแีห่งภมิูปัญญาของท่านพระอาจารย์	จงสถติย์อยูใ่นโลกน้ี	และแผ่ผายสู ่
จิตใจของสรรพสตัว์ผู้ทนทกุข์ทรมานอยูใ่นห้วงแห่งความเกดิ	แก่	เจ็บ	ตาย	จงทัว่ทกุ 
ตัวคนด้วยเถิด.
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“ถ้าท่านรักใคร	
คิดถึงใคร	
เป็นห่วงใคร	

ผู้นั้นจะให้โทษแก่ท่าน”

หลวงปู่กินรี จนฺทิโย
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พระจารุธมฺโม หลวงปู่ทา

วัดถ้ำ�ซับมืด อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม�
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พระจารุธมฺโม หลวงปู่ทา

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา
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 หลวงปูท่า จารุธมฺโม	ท่านเกดิในสกลุ	อารีวงศ์	ในวนัข้ึน	๑๑	ค�า่	เดือน	๔	ปีระกา	 
ตรงกบัวนัองัคารที	่๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๕๒	ทีต่�าบลคเูมอืง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวดั 
อบุลราชธานี	ท่านเป็นบตุรของนายล-ีนางเขยีว	อารีวงศ์	มพีีน้่องร่วมบดิามารดาเดยีวกนั	 
๙	คน	ท่านเป็นบุตรคนที่	๗	น้อง	๒	คน	เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก

	 ตอนเป็นเด็ก	 ท่านไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือ	 ต้องช่วยบิดามารดา	 
เลีย้งน้อง	เลีย้งควาย	บดิามารดาของท่านเกดิในตระกลูสมัมาทฐิ	ิใส่บาตร	เข้าวดัฟังธรรม 
อยูเ่ป็นประจ�า	พอท่านอายไุด้	๕	ขวบ	โยมมารดาของท่านเสยีชวีติ	หลงัจากน้ันไม่นานนัก	 
โยมบิดาก็เสียชีวิตตามไปอีกคน	ท่านต้องเป็นเด็กก�าพร้าตั้งแต่ยังเล็ก	ลูกทั้ง	๗	คน	 
ต้องแยกย้ายไปอาศัยอยู่กับญาตผู้ิใหญ่	ส่วนท่านไปอยูก่บัโยมน้าหญงิ	ซึง่ท่านเรียกว่า 
แม่น้า	ทีอ่�าเภอเขือ่งใน	จังหวดัอบุลราชธานี	โยมน้าไม่มลีกู	จึงรับท่านเป็นบตุรบญุธรรม	 
ให้การเลีย้งดูให้ความอบอุน่เป็นอย่างด	ีท่านได้ช่วยโยมน้าท�าไร่	ปลกูอ้อย	เลีย้งควาย	
เมื่อว่างจากหน้าที่การงานทางบ้าน	ท่านจะไปอยู่วัดรับใช้พระ	

	 พอท่านอายุได้	๒๐	ปี	ได้อุปสมบทที่วัดใหญ่ชีทวน	และได้จ�าพรรษาอยู่ที่วัด 
ท่าชีทวน	เป็นเวลา	๕	พรรษา	แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีอาจารย์ผู้สอนอุบายธรรม 
ท่านจึงได้ลาสิกขาบทเพื่อมาช่วยงานทางบ้าน	 มีอยู่วันหนึ่ง	 ท่านและเพื่อนได้ไปตัด 
ต้นชาตทิีร่าวป่าตดิล�าโดมใหญ่	เพือ่เอาไม้มาท�าฮวงหบีอ้อย	(เคร่ืองหบีอ้อย)	เพือ่นแต่ละ 
คนแสดงอาการคึกคะนอง	และพูดจาไม่สุภาพ	ส่วนท่านส�ารวมระวังตัวอยู่เสมอ

ชีวประวัติ

พระจารุธมฺโม หลวงปู่ทา
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	 	หลงัจากน้ันไม่นาน	เพือ่นทีไ่ปตดัไม้ด้วยกันได้ล้มป่วยและเสยีชวีติไปทลีะคนๆ	 
โดยไม่ทราบสาเหต	ุส่วนท่านกล้็มป่วย	มอีาการหนักมาก	นอนอยูท่ีร่ะเบยีงบ้าน	ฝนตกหนัก 
ฟ้าร้อง	ท่านไม่ได้ยินเลย	โยมแม่น้าได้พูดที่ข้างหูว่า	จะตายจริงๆ หรือ และบอกให้ 
ภาวนา	พทุโธ	ภาวนาไปสกัระยะหน่ึง	จิตเร่ิมสงบ	หลงัจากน้ันอาการไข้ได้ทเุลาลง	และ 
หายไปในที่สุด

	 	กาลต่อมา	คณะพระธดุงค์กรรมฐาน	มหีลวงปูเ่สาร์	กนฺตสโีล	เป็นหวัหน้าคณะ	
และมีหลวงปูม่	ี�าณมนีุ	พร้อมคณะ	ได้เดินทางผ่านบ้านชทีวน	และปักกลดทีป่่าบ้าน
ชีทวน	เพื่อเดินทางต่อไปยังบ้านข่าโคม	อ�าเภอเขื่องใน	จังหวัดอุบลราชธานี	ซึ่งเป็น
บ้านเกิดของหลวงปู่เสาร์	กนฺตสีโล	ชาวบ้านชีทวนพอทราบข่าวว่าคณะพระธุดงค์มา 
ปักกลด	 ตกเย็นหลังจากเสร็จกิจการงานทางบ้าน	 ชาวบ้านชีทวนได้พากันออกไป 
ฟังธรรม	โยมพ่อน้า	แม่น้า	กอ็อกไปฟังธรรมกบัเขา	หลวงปูท่าได้มโีอกาสตดิตามไปด้วย	 
คณะพระธดุงค์ได้ผลดัเปลีย่นกนัแสดงธรรม	ท่านได้ฟังธรรมจากหลวงปูม่	ีเกดิศรัทธา 
เลื่อมใสตั้งใจว่า	หากได้บวช จะบวชกับพระอาจารย์องค์นี้

	 	หลงัจากน้ันราว	๓	ปี	ท่านได้กราบลา	พ่อน้า	แม่น้า	ผู้เปรียบเสมือนบดิามารดา 
คนที่สองของท่าน	 เพื่อไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มี	 �าณมุนี	 ท่านได้เดินทาง 
ลงไปท�างานที่กรุงเทพเป็นเวลา	๑	เดือน	แล้วจึงย้อนกลับมาหาหลวงปู่มี	ฝากตัวเป็น 
ศษิย์	ปรนนิบตัรัิบใช้หลวงปูม่	ีอยู่ทีเ่สนาสนะป่าบ้านสงูเนิน	ปัจจุบนัคอื	วดัป่าญาณ-
โศภิตวนาราม

	 	ตลอดระยะเวลา	๓	ปี	ท่านได้ท�ากิจวัตรเหมือนพระทุกอย่าง	ท�าวัตรเช้า-เย็น	
ตกกลางคืน	เดินจงกรมภาวนา	ถึง	๖	ทุ่ม	จึงขึ้นที่พัก	เมื่อหลวงปู่มีเห็นว่าท่านตั้งใจ
ท�ากิจวัตร	มีกิริยามารยาทเรียบร้อย	สมควรที่บวชได้แล้ว	จึงอนุญาตให้บวชได้

	 ท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ	๓๔	ปี	ในวันที่	๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๔๘๕	เวลา	
๑๒.๒๔	น.	ณ	อุโบสถวัดใหญ่สูงเนิน	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา
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	 โดยมี	หลวงปู่มี �าณมุนี 	 เป็นพระอุปัชฌาย์
  พระอาจารย์เนียม เป็นพระกรรมวาจาจารย์
  พระอธิการถนอม	 เป็นพระอนุสาวนาจารย์

	 ได้ฉายา	จารุธมฺโม	แปลความหมายว่า	ผู้มีธรรมประดุจทอง

	 ด้วยความศรทัธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่มีเป็นอย่างมาก	ท่านได้ตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด	 ปฏิบัติตามค�าอบรมสั่งสอนของหลวงปู่มี	 
ทกุประการ	ท่านว่า	ถ้าผู้ใดบวชมาอยู่กบัหลวงปูมี่แล้วไม่ตัง้ใจประพฤตปิฏบิตั	ิหลวงปูมี่ 
ท่านจะขบัออกจากส�านักทนัท	ีท่านอยูจ่�าพรรษากบัหลวงปูม่ทีีเ่สนาสนะป่าบ้านสงูเนิน	
เป็นเวลาหลายปี	พอออกพรรษา	ท่านก็เที่ยววิเวกไปตามที่ต่างๆ

	 ท่านเล่าให้ฟังว่า	ในชีวิตของท่าน	ท่านกลับบ้านเกิดเพียง	๒	ครั้ง	

	 ครั้งที่	๑	ไปเผาศพแม่ใหญ่	(ยายของท่าน)

	 ครั้งที่	๒	ไปเผาศพพี่ชาย

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๐๓	หลวงปูมี่	�าณมนีุ	หลวงพ่อทองพลู	€ติป�ฺโ�	และหลวงพ่อสพุร์ี	 
สสุ��ฺโม	ได้ขึน้ไปวเิวกทางภาคเหนือ	และอยูจ่�าพรรษทีว่ดัดอยพระเกิด๊	อ�าเภอจอมทอง	 
จังหวัดเชียงใหม่	 โดยให้หลวงปู่ทาอยู่ดูแลวัดป่าสูงเนิน	 เพื่อคุมงานก่อสร้างศาลา
การเปรียญ	 ช่วงที่หลวงปู่มีเที่ยววิเวกที่เชียงใหม่	 หลวงปู่ทาท่านเข้าออกอยู่ระหว่าง
วัดป่าสูงเนินกับวัดป่าสระเพลง	วัดป่าสระเพลงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สัปปายะถูกจริต 
กับท่านมาก

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๐๖	หลวงปูท่าได้มาอยูจ่�าพรรษาทีว่ดัถ�า้ซบัมืด	ต�าบลจันทกึ	อ�าเภอ
ปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นป่าดงดิบ	ไข้มาลาเรียระบาดหนัก 
มสีตัว์ป่านานาชนิด	เช่น	เสอื	เก้ง	กวาง	หมปู่า	เป็นต้น	พอออกพรรษา	ท่านได้กลบัไป 
อยู่ที่วัดป่าสูงเนิน	เพื่อเตรียมการฉลองศาลาการเปรียญ	และท่านได้ขึ้นไปเชียงใหม่	
เพื่อกราบนิมนต์หลวงปู่มีให้มาเป็นประธานฉลองศาลาการเปรียญที่วัดใหญ่สูงเนิน	 
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หลังจากจัดงานฉลองศาลาการเปรียญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 หลวงปู่มีมีความ
ประสงค์จะขึ้นไปเชียงใหม่อีกครั้ง	โดยให้หลวงปู่ทาติดตามไปด้วย

	 ปี	พ.ศ.	๒๕๐๗-๒๕๑๑	หลวงปูม่	ี�าณมนีุ	หลวงปูท่า	จารุธมโฺม	และหลวงพ่อ 
สพีุร์	สสุ�ฺ�โม	ได้จ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัดอยพระเกิด๊	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	หลวงปูท่า 
ได้เล่าถงึหลวงปูม่ว่ีา ท่านมเีมตตาต่อท่านมาก ท่านว่า ไม่ว่าผมไปอยูท่ีไ่หน หลวงปูม่ี 
จะให้ผมมาอยูก่ฏุใิกล้ๆ ท่าน ท่านว่าเวลาเรียกหาจะได้ยนิ ส่วนพระรูปอืน่ให้แยกกนั 
อยู่ห่างๆ กัน

	 ท่านได้เล่าถงึอดตีกรรมของท่านว่า	ในคราวทีท่่านไปบ�าเพญ็เพยีรภาวนาทีว่ดัป่า 
โคกมะกอก	มอียูว่นัหน่ึง	ท่านเป็นไข้หนัก	โยมมานิมนต์ไปสวดมาตกิาบงัสกุลุ	ขณะที่ 
สวดมาตกิา	อาการไข้กห็นักอยู	่พอกลบัมาถงึกฏิุ	อาการไข้กไ็ม่ได้ทเุลาลง	ท่านจึงน่ังสมาธิ 
ผินหน้าไปทางหน้าต่างภาวนาจนจิตสงบ	เกิดนิมิตเห็นควายกับฮวงหีบอ้อย	(เครื่อง 
หีบอ้อย)	จิตบอกว่ารู้แล้ว	รู้แล้ว	รู้แล้ว	ท่านได้ลุกขึ้นอาเจียนที่หน้าต่าง	หลังจากนั้น 
อาการไข้จึงค่อยทุเลาลง

	 ท่านได้ย้อนร�าลกึถงึคร้ังเป็นฆราวาส	ท่านเคยบงัคบัควายให้หบีอ้อย	ควายเพิง่กนิ 
หญ้ามาใหม่ๆ	มันไม่ยอมเดิน	ท่านตีบังคับให้มันเดิน	เมื่อบังคับมันมากๆ	มันอวก 
หญ้าอ่อนที่เพิ่งกินเข้าไปออกมา	 ท่านเกิดความสลดสังเวช	 จึงเลิกบังคับมัน	 เพราะ
กรรมนี้เองปรากฏให้เห็นในนิมิต	ท�าให้ท่านเป็นโรคลมและอาเจียนเป็นประจ�า

	 ท่านได้เร่งความเพยีรอย่างหนักทีว่ดัป่าสระเพลง	ถอืเนสชัชิกไม่นอนตลอด	๗	วนั	 
ขณะน่ังสมาธ	ิได้ยินเสยีงเหมือนมีใครมาเทศน์อยู่ข้างหลงั	เทศน์เร่ืองอริยสจั	๔	ประมาณ	 
๑-๒	ชั่วโมง	เป็นธรรมะอันลึกซึ้งซึ่งท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน

	 ท่านจึงนึกถึงค�าพูดของหลวงปู่มีที่เคยกล่าวกับท่านว่า	 ให้ภาวนาจนถึงข้ัน
พระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟัง นั่นถึงจะดี

	 หลวงปู่ทา	 ท่านเป็นผู้สืบทอดข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทาจากหลวงปู่มีได้มากที่สุด	
อาจจะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวก็ว่าได้
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	 ปี	พ.ศ.	๒๕๑๒	หลวงปู่มี	�าณมุนี	ได้มาอยู่จ�าพรรษาที่วัดถ�้าซับมืด	โดยมี
หลวงปูท่า	และหลวงพ่อสพุร์ี	ตดิตามมาอยูด้่วย	ตัง้แต่น้ันมา	หลวงปูท่าท่านก็ไม่เคย 
ไปจ�าพรรษาที่ไหนอีกเลย

	 หลงัจากหลวงปูมี่มรณภาพไปแล้ว	ท่านกไ็ด้อยูจ่�าพรรษากบัหลวงพ่อสพุร์ี	อบรม 
สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยการท�าให้ดู	 เป็นอยู่ให้เห็น	 ฉันน้อย	นอนน้อย	ปฏิบัติให้มาก	 
ท่านครองสมณเพศอย่างเรียบง่าย	สมถะ	ถอืสนัโดษ	เป่ียมด้วยเมตตาธรรม	เป็นทีเ่คารพ 
ศรัทธาเลื่อมใสของพระภิกษุ	สามเณร	ตลอดจนสาธุชนทั่วไป

	 มพีระกรรมฐานทัง้ฝ่ายมหานิกายและธรรมยตุได้มาอยูร่่วมกบัท่าน	ปฏบิตัติาม
ธรรมวินัย	อยู่ร่วมกันอย่างเย็นใจตลอดมา

	 ตลอดระยะเวลา	๔-๕	ปี	ก่อนท่านมรณภาพ	การอาพาธกบ่็อยขึน้	แต่ท่านกไ็ม่ 
พงึปรารถนาทีจ่ะไปหาหมอ	หรือเข้าพกัรักษาทีโ่รงพยาบาลแต่อย่างใดเลย	มอีนุโลมบ้าง 
ตามค�าขอของลูกศิษย์ในบางครั้ง	ท่านพูดเสมอว่า	หมอเขาก็รักษาตามหน้าที่ของเขา 
เราก็ดู เราก็รู้ของเราอยู่เสมอ

	 แม้อาพาธจะรุมเร้า	ท่านยงัรักษาปฏิปทาปฏิบตัศิาสนกจิได้เป็นอย่างดี	เมตตาต่อ 
ลูกศิษย์อย่างไม่มีประมาณ

 ท่านพูดเสมอว่า ท่านจะตายที่นี่ (กุฏิของท่าน)

 ต่อมาเมือ่วนัที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่านได้ละสงัขารด้วยอาการสงบทีก่ฏุ ิ
อนัเป็นทีพ่กัประจ�าของท่าน เข้าสมาธแิบบสงบน่ิง ไม่มอีาการขึน้ลงทางธาตขุนัธ์ ตรงกบั 
เวลา ๒๑.๓๙ น. รวมสิริอายุ ๙๘ ปี พรรษา ๖๕
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พระธรรมเทศนา

พระจารุธมฺโม หลวงปู่ทา
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“เสวยสุขจนเบื่อสุข
มันล้นแล้ว	

วิปัสสนาก็วิ่งเข้ามาเลย
ถามเลยว่า

อันไหนเที่ยง...	อันไหนไม่เที่ยง
อันไหนเที่ยง...	อันไหนไม่เที่ยง

จนหมดแล้ว
สกนธ์กายไม่เที่ยงสักสิ่งสักอย่าง

โยนทิ้ง	โยนทิ้ง	หมด
อยู่กับพระธรรมเท่านั้นแหละ
ไปไหนก็ไปด้วยกันนั่นแหละ

สบายแล้ว”

หลวงปู่ทา จารุธมฺโม



หนังสืออ้างอิง

หลวงปูค่รูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์	กนฺตสโีล,		มณรัีตน์	อญัมณแีห่งไพรสณฑ์,	คร้ังที	่๕,	 
๒๕๕๘,	ศิริธรรมออฟเซ็ท.

หลวงปู่ทา	 จารุธมฺโม,	 เจดีย์พุทธ�าณมุนีรัตนจารุธัมมานุสรณ์,	 ๒๕๕๒,	 บริษัท 
ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	จ�ากัด.

พระอาจารย์กินรี	จนฺทิโย,	ชีวิตและธรรม	ของ	พระอาจารย์กินรี	จนฺทิโย,	๒๕๓๗,	
บริษัท	วัชรินทร์การพิมพ์	จ�ากัด



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

	 มหากุศลผลบญุทัง้หมด	ทีป่วงข้าฯ	ทัง้หลาย	ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว	ด้วยกาย	 
วาจา	ใจ	ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร	วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม	สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล	สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน	พระนาคปรกไว้บนศาลา	และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์	ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต	ุวตัถมุงคลมหามงคล	 
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก	 สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด	 สร้างแหล่งน�้า	 
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั	พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ	น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี	่สร้างคลงัพสัดแุละโรงครัว	สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์	สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล	ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา	พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี	๕	ทอดผ้าบงัสกุลุ	 
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด	และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน	อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา	
ของปวงข้าฯ	ทั้งหลาย

	 ณ	โอกาสน้ี	ปวงข้าฯ	ทัง้หลาย	ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา	ผู้มพีระคณุหาประมาณ 
มไิด้	พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ	พระอาจารย์ผู้เก้ือหนุน	และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า	ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์	ผู้ทรงพระคณุอนัประเสริฐ	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว	ตลอดท่านผู้มบีญุมพีระคณุทัง้หลาย	จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ	 
ทัง้หลาย	ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี	โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี	แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์	และเปรตญาติทั้งหลาย	นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล	ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั	ณ	วนัน้ี	และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ	เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย	 
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร	และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ	พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน	๑๐	แดนโลกธาตุ	จงได้รับและอนุโมทนา	ส่วนมหากุศลผลบุญ	ที่ปวงข้าฯ	ทั้งหลาย	
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้	เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

	 อน่ึง	สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้	ส่วนมหากศุลผลบญุ	ของปวงข้าฯ	ทัง้หลายท�าการอทุศิให้	 
ขอเชญิเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมู	ิจงน�ามหากศุลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย	ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา	ที่ปวงข้าฯ	ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้	เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์	เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ	ขึ้นไป	ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ	โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ	วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์	สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	(อมฺพรมหาเถร)	

สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่	๒๔	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๖๐	

ตรงกับวันขึ้น	๖	ค�่า	เดือน	๑	เช้าท�าภัตกิจเสร็จ	เวลาประมาณ	๐๙.๐๐	น.






