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ชีวประวัติ

พระอนาลโย หลวงปู่ขาว

พระหลวงปูข่าว อนาลโย วดัถ�า้กลองเพล อ.หนองบวัล�าภ ูจ.อดุรธานี นามเดมิ 
ท่านชื่อ ขาว โคระถา เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกับวันอาทิตย์ 
ปีชวด ณ บ้านบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.อ�านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี บิดาชื่อ  
พั่ว มารดาชื่อ รอด โคระถา

ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน ตามล�าดับดังนี้

๑. นางวัน โคระถา ๒. นายบุญจันทร์ โคระถา ๓. นางหนูแดง โคระถา  
๔. หลวงปู่ขาว โคระถา ๕. นายกาเหว่า โคระถา ๖. นางหลอด โคระถา ๗. นางไหล  
โคระถา พี่และน้องได้ถึงแก่อนิจกรรมไปหมดแล้ว

การอาชพีเมือ่เป็นฆราวาสของหลวงปู ่ท่านท�านาค้าขาย เป็นคนขยนัหม่ันเพยีรมาก  
มีนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต โอบอ้อมอารีกับญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องดีมาก ใครๆ 
ก็รักและชอบคบค้าสมาคม มเีพือ่นฝูงมาก แต่เป็นเพือ่นทีดี่ มิใช่แบบมีเพือ่นฝูงมาก 
เหล้ายาปลาป้ิงมาก ลากกนัลงนรกทัง้เป็นและล่มจมไปเป็นแถวๆ ดงัทีรู้่ๆ เหน็ๆ กนัอยู ่
ในสมัยจรวดรวดเร็วทันใจ คนสมัยน้ันมักเป็นแต่คนดี การคบกันจึงเป็นสง่าราศ ี
แก่วงศ์สกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มจม



4

เมื่ออายุ ๒๐ ปี บิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัว ภรรยาชื่อ นางมี มีบุตรธิดา
ด้วยกัน ๗ คน คนหัวปีเป็นชายชื่อ ค�ามี ได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่ เวลาท่าน
ออกบวชแล้วจนสิ้นอายุในเพศนักบวชเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ น่ีเองที่วัดถ�้ากลองเพล  
เมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่และมาอยู่ที่วัดถ�้ากลองเพลด้วยจนถึงวาระ
สดุท้ายแห่งชวีติ คนทีส่องชือ่ นายล ีโคระถา เป็นผู้มีศรัทธาอุตส่าห์ตดิตามมาปฏบิตั ิ
และถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจ�า ลูกที่มีนิสัยทางศาสนาอย่างเด่นชัด 
มีอยู่ ๒ คน นอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป แต่จะไม่ขอออกนามลูกๆ ท่าน 

ท่านอยูค่รองฆราวาสตามประเพณขีองโลก......ปี แต่รู้สกึไม่ค่อยราบร่ืนช่ืนใจนัก 
ในระหว่างคูค่รองทัง้สองทีอ่ยูร่่วมกนัมา เน่ืองจากภรรยาไม่ตัง้อยูใ่นความสนัโดษคือ 
ความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนได้แก่คู่ครอง แต่ชอบหาเศษหาเลยซึ่งเป็นยาพิษ 
ท�าลายจิตใจของอีกฝ่ายหน่ึงตลอดสมบัติและความมั่นคงของครอบครัว คือเมีย 
คบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวท�าลายถ่ายเดียวจนถึงกับอยู่ด้วยกัน 
ไม่ได้จีรังยั่งยืน หากจะคิดว่าถึงวาระกรรมหรือธรรมบันดาลก็สุดจะคาดคิดด้นเดา
ได้ถูก เพราะถ้าไม่มเีหตสุะเทอืนใจอย่างหนักเช่นน้ีเกดิขึน้ ท่านอาจจะยงัไม่คดิในแง่ 
อรรถธรรมถึงกับต้องสละตนออกบวชในระยะน้ันก็ได้ เพราะเท่าที่ทราบในประวัติ
ความเป็นมาของการครองเรือนทีเ่ป็นต้นเหตใุห้ท่านคดิมากถงึกบัคดิถงึการออกบวช 
กม็าจากสาเหตทุีเ่มยีมีชู ้ไม่อาจสงสยัไปอย่างอืน่อยูแ่ล้ว ดงัน้ัน การทีเ่มยีมีชู้ หรือผัวมชู้ี  
เมยีมีหลายผัว หรอืผัวมหีลายเมยีเหล่าน้ี จึงควรยกให้กเิลสราคะตณัหาตวัไม่รู้จักอิม่
พอกวาดต้อนเข้าสู่คลัง มหิจฺฉตา ของมันไปเสีย เพื่อไม่ให้มีความกระทบกระเทือน
ถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและผิดด้วย เพราะเรื่องท�านองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะ 
นับวันมากขึ้นถ้าโลกต่างพอใจส่งเสริมโดยไม่สนใจเห็นโทษของมันด้วยอรรถธรรม 
คือ สนฺตฏฺุ€ ีปรม ํธนํ ความยนิดเีฉพาะผัว-เมียของตนเป็นทรัพย์เคร่ืองปลืม้ใจอย่าง
ประเสริฐอยู่แล้ว เพราะความสงบสุขของครอบครัวผัว-เมียอยู่ที่ความยินดีต่อกัน  
และอยู่ที่โอวาทแห่งธรรมบทน้ี มิได้อยู่ที่ มหิจฺฉตา หลายผัวหลายเมียดังที่คิด 
และสนใจใฝ่ฝันกันเลย ดังนั้น โลกครอบครัวผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขร่มเย็น
จีรังย่ังยืน จึงไม่ควรฝักใฝ่ใส่ใจเสาะแสวงหาหญิงชายเศษเดนประเภทยาพิษมา
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เคลือบแฝงครอบครัวผัวเมีย ควรรักสงวนและบ�ารุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่
ของตนให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสาน จะเป็น 
ผู้ครองความสุขได้สมใจที่ใฝ่ฝัน

ค�าว่า ราคะตณัหา น้ันย่อมเหมอืนไฟในครัวเรือน โลกปราศจากไม่ได้ทัง้สองอย่าง  
คือต้องเสาะแสวงกันทั้งหญิงทั้งชายในเรื่องครอบครัวผัวเมีย เพราะราคะตัณหาเป็น
นายบงัคับให้จ�าต้องแสวง ไฟส�าหรับหงุต้มแกง ตลอดแสงสว่างต่างๆ อนัหาประมาณ
ไม่ได้ จ�าต้องมสี�าหรับมนุษย์และครอบครัว ทัง้สองอย่างน้ีหากน�ามาท�าประโยชน์ตาม
ความจ�าเป็นก็ย่อมสนองความต้องการได้เท่าที่ควร แต่ถ้าประมาทลืมตัว ขาดความ
ระมัดระวัง ทั้งสองอย่างนี้ย่อมเผาผลาญมนุษย์ให้ฉิบหายวายป่วงไปได้ไม่อาจสงสัย 
ดงัน้ัน ปราชญ์ท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยูใ่ต้อ�านาจแห่ง ราคคคฺ ิโทสคฺคิ โมหคคฺ ิเหล่าน้ี 
ด้วยธรรมอนัเป็นน�า้ดบัไฟ ไม่ปล่อยให้ลกุลามใหญ่โตจะกลายเป็นโลกวนิาศ เช่นเดยีว 
กับการรักษาไฟในบ้านไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติทั้งหลายฉะนั้น
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สาเหตุให้ท่านออกบวช

การเร่ิมออกบวชของท่านได้ปรากฏขึ้นในวาระต่อมาที่ได้พบเห็นสิ่งที่รัก และ
ปักลึกสุดข้ัวหัวใจ กลับกลายเป็นมหาภัยสังหารท�าลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิด  
มาก่อนเลย ท่านเองเกดิความทเุรศและความเคยีดแค้นแสนจะอดกลัน้ทนทานได้ใน 
เหตุการณ์น้ัน แต่ก็คงมีบารมีธรรมที่เคยบ�าเพ็ญมา มาช่วยสะกิดใจไว้ได้ทันท่วงท ี
ในขณะน้ันว่า แม้แต่มดตวัเลก็ๆ กดัเรายงัรู้จักเจ็บและปัดออกในทนัททีนัใด กก็ารฆ่าคน 
ให้ล้มตายน้ัน ความทุกข์ของผู้จะถูกฆ่าแม้เป็นฝ่ายผิดและรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มาก
ขนาดไหน จงยบัยัง้ใจไว้พจิารณาให้ดีและละเอยีดถีถ้่วนก่อนจะสายเกนิแก้ ว่าท�าไม 
เราจึงเป็นผู้ยินดีและพอใจท�าในสิ่งเลวร้ายที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาและปราชญ์ 
ติเตียนอย่างยิ่งเช่นน้ี เราฆ่าเขาให้ตายสมใจแล้วเราจะได้อะไรที่พึงใจเป็นเคร่ือง
ตอบแทนบ้าง นอกจากมหนัตโทษ มหนัตทกุข์ล้วนๆ ไม่มีประมาณเท่าน้ัน จะสะท้อน
ย้อนกลับมาเผาผลาญเรา ค�าว่า เมียมีชู้ ผัวมีชู้ เมียมีหลายผัว ผัวมีหลายเมียนี้  
เพิ่งมาเกิดแก่เราคนเดียวเท่าน้ันหรือ ในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปราชญ์ที่ท่านมา  
เป็นศาสดา มาเป็นพระสาวก มาเป็นครูอาจารย์สอนเรา ท่านไม่เคยมเีคยเจอสิง่สกปรก 
อนัเป็นสมบตัขิองสตัว์นรกเหล่าน้ีมาละหรือ ในโลกมีเฉพาะเราคนเดียว เจอเฉพาะเรา 
คนเดียวเท่าน้ีหรือ รบีคดิและตดัสนิใจให้ถกู ถ้าจะไม่ตัง้หน้าท�าลายตวัเองให้ฉิบหาย
จนไม่มีเชื้อแห่งความดีเป็นเคร่ืองสืบต่อภพต่อชาติในภพต่อไป คนเราจะรู้ว่าตนโง่
หรือตนฉลาด จะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่งชัยชนะได้ย่อมถือ
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เหตุการณ์เป็นเคร่ืองวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์น้ันๆ ปราชญ์ทั้งหลายแต่
ดึกด�าบรรพ์มา ท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพราะการทุ่มตัวให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลาย 
นอกจากท่านคดิอบุายพลกิแพลงเปลีย่นแปลงสิง่เลวร้ายให้กลายมาเป็นปุย๋หล่อเลีย้ง 
ธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียว แต่ตัวเจ้าเองท�าไมจะท�าตัวเป็นมนุษย์เหลวแหลก
แตกกระจายไม่เป็นท่าด้วยการท�าชัว่ตามเหตกุารณ์ของโลกทีไ่ม่มีประมาณแห่งความ
พอดีทีผู้่อืน่ก่อขึน้เช่นน้ีเล่า? เพยีงเท่าน้ีไม่อาจยบัยัง้ได้ เจ้าจะพยงุตวัเพือ่ความดงีาม
ไปได้อย่างไร เมียของเจ้าเขาลุอ�านาจแห่งราคะตัณหาไปตามประสาของหญิงที่ไม่มี
เขตแดน แต่ตัวเจ้าเองที่เข้าใจว่าตัวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีกว่าเขา แต่แล้วเจ้าก็จะลุอ�านาจ
ไปตามโทสะความอาฆาตมาดร้ายและท�าลายเขาให้ตายสมใจน้ัน ในคนทั้งสองคือ
เมยีผู้นอกใจกบัตวัเจ้าเองผู้ฆ่าเมยีและชายชูใ้ห้ตายพร้อมกนัในขณะเดียวสองคนน้ัน  
จะจัดว่าใครเลวร้ายกว่าใคร ตามสายธรรมของจอมปราชญ์มพีระศาสดาเป็นพยานแล้ว  
ตวัเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ท�ากรรมชัว่อย่างหนักมากจนไม่มมีหาเมตตาในธรรมบทใด
บาทใดให้อภยัเจ้าได้ เจ้าต้องลงนรกหลมุมหนัตทกุข์โดยถ่ายเดยีวไม่เป็นอย่างอืน่เลย  
เจ้าจะเชื่อโทสะกิเลสที่ก�าลังรุมล้อมพัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอ�านาจ 
ของมนั หรือจะเชือ่ธรรมของจอมปราชญ์ทีเ่คยพยุงสตัว์โลกผู้ได้ทกุข์ให้เบาบางสร่างซา 
มานานแสนนาน รีบคิดและตัดสินใจโดยถูกทางเดี๋ยวน้ี อย่าชักช้าล้าหลัง กิเลส 
ตวัโหดร้ายจะแซงธรรมและขย�าตวัเจ้าให้แหลกทัง้เป็นถ้าไม่รีบจัดการกบัมันแต่ขณะน้ี

ท่านว่าเป็นที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่เคยคาดเคยฝันมาก่อน  
พอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนด้วยอุบายต่างๆ ราวกับ 
ครูอาจารย์ทีเ่คารพนับถอืมาน่ังสัง่สอนเราอยูเ่ฉพาะหน้าให้สงบลงไป ใจทีเ่ป็นเหมอืน
กองเพลิงใหญ่ซึ่งก�าลังส่งเปลวเต็มที่พร้อมจะเผาไหม้สิ่งที่กีดขวางอยู่เวลาน้ันให้เป็น
ผุยผง ชั่วประเดี๋ยวใจน้ันได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดา และเกิดความสลด 
สงัเวชในเหตกุารณ์เกีย่วกบัเมยีนอกใจ พร้อมด้วยความอ่อนโยนทีเ่ตม็ไปด้วยความสงสาร  
และความให้อภัยเต็มดวงใจ พร้อมกับความเห็นโทษแห่งความโหดร้ายหมายชีวิต
อย่างถึงใจในขณะเดียวกัน ยกมือขึ้นประนม สาธุๆๆ พระธรรมท่านโปรดปรานว่าที่ 
สตัว์นรกไว้ได้ทนัท่วงท ีหลงัจากมรสมุในหวัใจสงบลงโดยสิน้เชิงแล้ว ใจกลบัว่างเปล่า 
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โล่งสบาย หายทกุข์เขญ็เวรภยัทัง้ปวงในขณะน้ัน ราวกบัเกดิชาตใิหม่ขึน้มาในร่างกาย
และใจดวงเดยีวกนั ท�าให้คดิทบทวนหวนกลบัไปกลบัมา ย้อนหน้าย้อนหลงั ทัง้อดตี 
ที่เคยตีบตันอั้นตู้จนจะหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะคิดเผาไหม้ตัวเองสดๆ ร้อนๆ  
โดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดี ทั้งอนาคตเก่ียวกับความเป็นไปในวันข้างหน้าว่าจะควร
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมมักสมหมายไม่คลุกเคล้าด้วยมูตรด้วยคูถด้วยฟืนด้วยไฟ 
ดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชน่าขยะแขยงและไม่พึงปรารถนาตลอดอนันตกาล

แต่ก่อนท่านไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการหวังความเจริญในทางโลก เมื่อมา
ประสบเหตุการณ์ธรรมทูตน้ี ความรู้สึกส�านึกทั้งหลายจึงหนักไปในอรรถในธรรม
มากกว่าจะคิดไปในแง่อื่นๆ จนถึงขั้นปลงใจบวชด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆ 
เนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้ว สิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อยปรากฏ
มกัมีแต่สิง่ไม่พงึหวงัมาปรากฏซ�า้ๆ ซากๆ จนถงึขัน้ชอกช�า้เตม็ทีแ่ทบจะหาทีป่ลงทีว่าง
ไม่ได้ คิดเห็นแต่ธรรมอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้ ด้วยการออกบวชปฏิบัติธรรม 
ให้เตม็ก�าลงัความสามารถ อย่างอืน่ๆ ไม่ค่อยมใีนห้วงแห่งความคดินึก จึงได้ตดัสนิใจ 
ออกบวช โดยบอกความประสงค์ให้ญาตมิติรเพือ่นฝูงทราบแล้วกอ็อกถวายตวัเป็นนาค 
ในวัดเพื่อบวชโดยไม่ชักช้า
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การบวชของหลวงปู่ขาว

ท่านออกบวชคราวแรก บวชที่วัดโพธิ์ศรี บ้านบ่อชะเนง ต�าบลหนองแก้ว 
อ�าเภออ�านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่......พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ โดย 
พระครูพฒุศัิกดิ ์เจ้าคณะอ�าเภออ�านาจเจริญ เป็นพระอปัุชฌาย์ พระอาจารย์บญุจันทร์ 
เป็นพระกรรมวาจา และอยู่จ�าพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในวัดโพธิ์ศรี 
ถึง ๖ ปี ในเวลาที่อยู่ในวัดนั้น สังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกัน
ประพฤตปิฏิบตัพิระธรรมวนัิยก็เป็นลุม่ๆ ดอนๆ ผิดๆ พลาดๆ ไม่เป็นทีจั่บใจเชือ่ถอืได้  
ไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจดังที่ตั้งไว้ เมื่อคิดอ่าน
ทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงเข้ากราบลา 
อุปัชฌาย์อาจารย์ ตลอดญาติมิตรเพ่ือนฝูง เพื่อทราบเจตนาและความประสงค์ใน
การออกปฏิบัติธรรม
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อุปสรรคในการออกเที่ยวธุดงคกรรมฐาน

ตอนก่อนปฏบิตักิรรมฐาน ท่านกเ็คยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการ 
ทีจ่ะให้เป็นอปุสรรคต่อการบ�าเพญ็จากคนทัง้หลายทัง้เป็นพระทัง้เป็นฆราวาส ว่าเวลาน้ี 
มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปนานแล้ว ใครจะบ�าเพ็ญถูกต้องดีงามตาม 
พระธรรมวินัยเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จตามใจหวังได้บ้าง ว่าการบ�าเพ็ญ 
ภาวนาท�าให้คนเป็นบ้า ถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบ�าเพ็ญภาวนา ถ้าใครยังอยากเป็น
คนดเีหมือนชาวบ้านเขากไ็ม่ควรออกกรรมฐานเพือ่ความเป็นบ้าบ้าง ว่าสมัยน้ีเขาไม่มี
พระธดุงคกรรมฐานกันหรอก นอกจากพระธดุงคกรรมฐานทีจ่�าหน่ายตะกรุดคาถาวชิา
อาคมของขลังต่างๆ เช่น พวกเสน่ห์ยาแฝด อยู่ยงคงกระพันชาตรี ดูฤกษ์งามยามดี 
ดูชาตาราศีเท่าน้ัน ส่วนพระธุดงคกรรมฐานที่ด�าเนินตามทางพระธุดงค์น้ันไม่มีแล้ว
ส�าหรับทกุวนัน้ี อย่าไปท�าให้เสยีเวลาและเหน่ือยเปล่าเลย สูอ้ยูส่บายอย่างน้ีไม่ได้บ้าง  
บรรดาอปุสรรคทีก่ดีขวางทางออกบ�าเพญ็ธดุงควตัรในเวลาน้ันรู้สกึมีมากมาย ส�าหรับ
ท่านเองไม่ยอมฟังเสยีงใคร แต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทอืนใจกนัเปล่าๆ ไม่เกดิ
ประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่าย ในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่า คนเหล่านี้และ 
พระอาจารย์เหล่าน้ีมิได้เป็นเจ้าของศาสนา มิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพาน และ 
มิได้เป็นผู้มีอ�านาจท�าผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเช่ือถือได้ เราเช่ือพระพุทธเจ้า
พระองค์เดยีวกบัพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหนัต์เท่าน้ันว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลก
ทั้งสาม ท่านที่พูดหว่านล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบายต่างๆ น้ีมิใช่ 
ผู้วเิศษวิโสอะไรเลย เพยีงมองดกูริิยาท่าทางทีแ่สดงออกกพ็อทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์ 
หรือเป็นคนพาลมีสนัดานเป็นอย่างไรบ้าง ฉะน้ัน ค�ากดีกนัหวงห้ามใดๆ ทีแ่สดงออก 
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จึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะน�ามาวินิจฉัยให้เสียเวลา เราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานโดย
ถ่ายเดียวในไม่ช้าน้ี และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดก�าลัง
ความสามารถขาดดิ้นสิ้นซาก พระกรรมฐานคือตัวเราเอง ตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับ
พระธรรมดวงเลิศ เมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและ 
ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ก�าลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลาน้ัน เวลาจะไป ท่านพูดสั่งเสีย
ด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คัดค้านโดยปริยายว่า เมื่อกระผม
และอาตมาไปแล้ว ถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใด จะไม่มาให้ท่าน 
ทัง้หลายเหน็หน้าตราบน้ัน จะหวงัตายเพ่ือความรู้ความเหน็แจ้งในธรรมเท่าน้ันไม่เป็น 
อย่างอื่นแน่นอน กรุณาช่วยจ�าค�าน้ีไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีก 
จะลมืไปเสยี การทีเ่ราจะมีโอกาสได้พบเหน็กนัในอนาคตจึงมีอยูเ่พยีงอย่างเดยีวดงัที ่
เรียนแล้ว คือการรู้เหน็ธรรมประจักษ์ใจหายสงสยัโดยสิน้เชิงแล้ว ถงึจะกลบัมาให้ท่าน 
ทั้งหลายเห็นหน้า

ท่านว่าขณะทีผู้่คนส่วนมาก ทัง้พระอาจารย์ใหญ่ๆ ทัง้ฆราวาส ทีช่าวบ้านเคารพ
นับถอืกนัว่าเป็นนักปราชญ์ราชบณัฑิตพดูคดัค้านกดีกนัอยูน้ั่น ใจเราเหมือนจะกดัเพชร 
ทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียว และเหมือนจะเหาะเหินเดินไปทางอากาศ
ให้เขาดูในเวลาน้ัน รู้สึกมันมานะมันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจ ราวกับจะออก
แสงแจ่มจ้าพุง่ออกมาให้คนทัง้หลายเหล่าน้ันเหน็เสยีท ีซึง่เป็นลกัษณะประกาศตนว่า  
“น่ีไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้าน้ีไงล่ะ พากันเห็นหรือยัง จะพากันมัวประมาทข้าว่า
จะไปเป็นบ้าเป็นบอลูบคล�าอะไรต่างๆ อยู่นั้นหรือ ใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันมิได้
เป็นใจดวงเดยีวกนั พอจะกวาดต้อนเข้ามามัว่สมุชุมนุมกนัตายแบบไม่มคีณุค่าราวกบั 
หมาตายอย่างไรกัน ข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบทีท่่านทัง้หลายจะพาตายอยูเ่วลาน้ี 
ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือหลออยู่เลย ตาย
แบบน้ีข้าเคยตายมามากต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาป่าช้าของตนได้ แม้ไม่รู ้
ด้วยญาณ ข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือน” เสร็จแล้ว 
กล็าพระอาจารย์นักปราชญ์ทัง้หลายออกเดนิทางท่ามกลางประชาชนจ�านวนมาก มุง่หน้า 
ไปทางพระธาตพุนม เดนิบกุป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเกวยีน เพราะสมยัน้ัน 
ถนนไม่มีแม้แต่รูปร่าง นอกจากทางคนเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้น ในดงใหญ่นั้น
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ช้างกช็มุ เสอืกม็าก สตัว์ป่าชนิดต่างๆ มีเตม็ไปทกุหนทกุแห่ง เพราะไม่มบ้ีานผู้บ้านคน 
มากเหมือนสมัยทุกวันน้ีซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือน ป่าก็ป่าจริงๆ  
ถ้าเดนิผิดทางกมี็หวงัอดข้าวหรืออาจตายได้ เน่ืองจากไม่พบบ้านพบเรือนคนทีไ่หนเลย  
แม้เดนิทางตัง้วันกแ็ทบจะไม่เจอบ้านคน อตุส่าห์เดนิบกุป่าฝ่าดงมาจนถงึพระธาตพุนม 
ลุถึงอุดรฯ หนองคาย เพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่น ซึ่งทราบว่าท่านจ�าพรรษาอยู่ที่ 
อ�าเภอท่าบ่อ เม่ือไปถึงและอาศัยอยู่กับท่าน ได้พักอบรมกับท่านช่ัวระยะเท่าน้ัน 
ยังไม่จุใจที่อยากอยู่เลย ท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลย คราวนั้น 
กนั็บว่าเป็นคนสิน้ท่าไปพกัหน่ึงเพราะไม่มคีรูอาจารย์ให้โอวาทสัง่สอน พอทราบข่าวว่า 
ท่านอาจารย์ม่ันไปพกับ�าเพญ็เพยีรอยูท่ีเ่ชยีงใหม่ จึงพยายามตามหลงัท่านไปโดยการ
เที่ยวธุดงคกรรมฐานไปเรื่อยๆ ตามล�าแม่น�้าโขง จนลุถึงเชียงใหม่ และเที่ยวบ�าเพ็ญ
อยู่ตามอ�าเภอต่างๆ ด้วยความสงบสุข

ทีท่ีท่่านพกับ�าเพญ็แต่ละแห่งน้ันล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมูบ้่านมาก  
ท่านอาจารย์ม่ันเองกเ็ทีย่วอยูต่ามแถบน้ันเช่นกนั แต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆ เพราะ
ท่านชอบปลกีตวัจากหมูค่ณะอยูเ่สมอ ไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายดาย ท่านกพ็ยายาม
ตามท่านอย่างไม่ลดละ จนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆ แต่ท่านไม่ค่อย
ให้ใครอยู่ด้วย ท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียว ท่านว่าท่านก็พยายามไปอยู่ในแถว 
ใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจ�าเป็น เมื่อเข้าไปเรียนศึกษา 
ข้ออรรถข้อธรรม ท่านกเ็มตตาสัง่สอนอย่างเตม็ภูมไิม่มปิีดบงัลีล้บั แต่ไม่ค่อยให้ใคร 
อยูด้่วย ท่านว่าท่านกพ็อใจทีท่่านเมตตาสัง่สอนในเวลาจ�าเป็นเข้าไปเรียนถาม เม่ือหมด 
ข้อข้องใจแล้วก็กราบลาท่านไปบ�าเพ็ญตามล�าพัง มีการเข้าๆ ออกๆ อยู่เสมอ เมื่ออยู่ 
นานไปบางปีท่านกเ็มตตาให้เข้าไปจ�าพรรษาด้วย รู้สกึดใีจเหมอืนตวัจะลอยทีพ่ยายาม
มาหลายปีเพิง่ส�าเร็จ จากน้ันกไ็ด้จ�าพรรษากบัท่านเร่ือยมา การบ�าเพญ็ทางจิตตภาวนา
รู้สึกได้ก�าลังข้ึนเป็นล�าดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว พร้อมกับได้ครูอาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะน�าสั่งสอน ใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอ�านาจแห่งความ 
อิม่เอบิในธรรมทีป่รากฏอยูก่บัใจ ไม่มีความอบัเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุม่ๆ ดอนๆ 
ของใจเหมอืนพกัอยู่ทีอ่ืน่ๆ ใจนับวนัเจริญข้ึนโดยล�าดบัทัง้ด้านสมาธแิละด้านปัญญา
มีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ 
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ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัด

คืนวันหนึ่งในพรรษา ทราบว่าท่านจ�าพรรษาอยู่ด้วยกัน ๒ องค์ เวลาดึกสงัด 
ท่านก�าลงัน่ังภาวนาอยูใ่นกฎุเีลก็ๆ ขณะน้ันช้างใหญ่เชือกหน่ึงทีเ่จ้าของเขาปล่อยให้เทีย่ว 
หากินตามล�าพังในป่าเขาแถบน้ัน ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหน เดินต้วมเตี้ยมเข้ามาใน
บริเวณด้านหลังกุฎีท่าน และเดินตรงเข้ามาหากุฎีท่าน แต่เผอิญกุฎีด้านหลังมีม้าหิน
ใหญ่ก้อนหน่ึงบงัอยู ่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถงึตวัท่านได้ พอมนัเข้ามาถงึหนิก้อนน้ัน 
แล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุฎีจนถึงกลดและมุ้งบนศีรษะท่านที่ก�าลังน่ังภาวนาอยู่ 
เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดๆ จนกลดและมุ้งไหวไกวไปมาและเย็นไป
ถงึศรีษะท่าน องค์ท่านเองกน่ั็งภาวนาบริกรรมพทุโธๆ อยูอ่ย่างฝากจิตฝากใจ ฝากเป็น 
ฝากตายกบัพทุโธจริงๆ ไม่มทีีอ่าศยั ช้างใหญ่ตวัน้ันก็ยนืน่ิงอยูท่ีน้ั่นไม่ยอมหนีไปไหน
เป็นเวลา ๒ ชั่วโมงเศษๆ และคงยืนดักนิ่งอยู่ท�านองนั้นราวกับจะคอยตะครุบท่าน
ให้แหลกไปในเวลานั้น นานๆ จะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้ง 
ครั้งหนึ่งแล้วเงียบไป จากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎี แล้วเอามือล้วง
เข้าไปในตะกร้ามะขามเปร้ียวทีข้่างต้นไม้ซึง่โยมเขาเอามาไว้เพือ่ขัดฝาบาตรออกมากนิ  
เสียงเคี้ยวดังกร้วมๆ อย่างเอร็ดอร่อย ท่านจึงนึกว่าทีนี้มะขามส�าหรับขัดฝาบาตรเรา
คงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอน ถ้าลงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้คว้าถูกมือแล้ว เม่ือมัน 
กินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฎีเรา คราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและ
บดขยีเ้ราแหลกไปอย่างแน่นอน อย่ากระน้ันเลย เราควรออกไปพดูกบัมันให้รู้เร่ืองกนั
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เสยีบ้าง เพราะสตัว์พรรค์น้ีมนัรู้ภาษาคนได้ดี เน่ืองจากมนัเคยอยูก่บัคนมานาน เวลา
เราออกไปพดูกับมนัด้วยดีให้รู้เร่ืองแล้ว มนัคงฟังเสยีงเรา น่าจะไม่ฝืนด้ือทะลึง่เข้ามา  
หากมันฝืนทะลึง่พรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเรากย็อมตายเสยีเท่าน้ัน แม้เราไม่ออกไปพดู
กบัมัน แต่เวลามนักินมะขามหมดแล้วกต้็องเข้ามาหาเราจนได้ ถ้ามันจะฆ่ากต้็องตาย 
หนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค�า่คนื ตากม็องไม่เหน็หนทางอะไรด้วย พอตกลงใจแล้ว 
ท่านก็ออกจากกุฎีเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฎี แล้วพูดกับมันว่า พี่ชาย น้องขอ 
พูดด้วยสักค�าสองค�า ขอพี่ชายจงฟังค�าของน้องจะพูดเวลาน้ี พอได้ยินเสียงท่าน
พูดขึ้น มันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจ จากนั้นท่านก็เริ่มมธุภาษิตกับมันว่า  
พี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์น�ามาเลี้ยงในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้าน ความรู้สึก 
ทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร�่าสอนพี่ชายตลอดมาน้ัน พี่ชายรู้ได้ดี 
ทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีก ดังน้ัน พี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและ 
ข้อบงัคบัของมนุษย์ ไม่ควรท�าอะไรตามใจชอบ เพราะการท�าบางอย่างแม้จะถกูใจเรา
แต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดี เม่ือขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจท�าอันตรายเราได้  
ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วม
โลกกัน สัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกัน ตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับ
ของมนุษย์ จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเรา ถ้าด้ือดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตี  
เขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวด มากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตาย พี่ชาย
จงจ�าไว้อย่าได้ลมืค�าทีน้่องสัง่สอนด้วยความเมตตาอย่างยิง่น้ี ต่อน้ีไปพีช่ายจงรับศลีห้า  
น้องเป็นพระ จะให้ศลีห้าแก่พ่ีชาย จงรักษาให้ด ีเวลาตายไปจะได้ไปสูค่วามสขุ อย่างต�า่ 
กม็าเกดิเป็นมนุษย์ผู้มีบญุมีคณุธรรมในใจ ยิง่กว่าน้ันกไ็ปเกดิบนสวรรค์หรือพรหมโลก 
สูงขึ้นไปเป็นล�าดับ ดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน เช่น เป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่
เฆีย่นตแีละขนไม้ขนฟืน ซึง่เป็นความล�าบากทรมานจนตลอดวนัตายกไ็ม่ได้ปล่อยวาง 
ภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้

พีช่ายจงตัง้ใจฟังและตัง้ใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆ คือ ข้อทีห่น่ึง ปาณาฯ อย่าฆ่าคน 
ฆ่าสตัว์ให้เขาตายด้วยก�าลงัการกระท�าของตน และอย่าเบยีดเบยีนคนเบยีดเบยีนสตัว์ 
ด้วยกัน มันเป็นบาป ข้อสอง อทนินาฯ อย่าลกัขโมยของทีเ่จ้าของหวงแหน เช่น มะขาม
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ในตะกร้าทีพ่ีช่ายเค้ียวกนิอยูเ่มือ่กีน้ี้ ซึง่คนเขาเอามาให้น้องขดัฝาบาตร แต่น้องไม่ให้ 
พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอก เพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของ ถ้าเขา 
ไม่ให้ อย่ากิน อย่าเหยียบย�่าท�าลาย มันเป็นบาป ข้อสาม กาเมฯ อย่าเสพสัตว์ที่เขา
มีเจ้าของหวงแหน มันเป็นบาป ถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของ 
จึงไม่เป็นบาป ข้อสี่ มุสาฯ อย่าโกหกหลอกลวง กิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริง 
อย่าแสดงเป็นกริิยาทีห่ลอกลวงให้ผู้อืน่หลงเชือ่มันเป็นบาป ข้อห้า สรุาฯ อย่ากนิของ
มนึเมามสีรุาเมรัยเป็นต้น กินแล้วเป็นบาป ตายไปตกนรกทนทกุข์ทรมานเป็นเวลานาน
ตั้งกัปตั้งกัลป์กว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรก แม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่ง
กรรมชัว่ตดิตวัมาอกี มาเสวยชาตเิป็นเปรตเป็นผีเป็นสตัว์เดยีรจัฉานทรมานตามวบิาก
ของตนที่เคยท�ามา กว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนล�าบากเพราะกรรมช่ัวกดถ่วงไว้  
พี่ชายจงจ�าไว้ให้ดีและท�าตามค�าที่น้องสั่งสอนนี้ จะได้พ้นจากก�าเนิดของสัตว์ไปเกิด
เป็นมนุษย์ เทวบุตรเทวดา ในชาติต่อไปโดยไม่สงสัย เอาละ น้องสั่งสอนเพียงเท่านี้  
หวังว่าพี่ชายจะยินดีท�าตาม ต่อน้ีไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบาย
เป็นสขุกายสขุใจเถดิ น้องกจ็ะได้เร่ิมบ�าเพญ็ภาวนาต่อไปและอทุศิส่วนกศุลแผ่เมตตา
ให้พี่ชายเป็นสุขๆ ทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตา เอ๊า พี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่ 

เป็นทีน่่าประหลาดใจเหลอืจะกล่าว ขณะทีท่่านก�าลงัให้โอวาทสัง่สอนอยูน้ั่น ช้างใหญ่ 
ตัวน้ันยืนน่ิงราวก้อนหิน ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงแม้แต่น้อยเลย  
ยนืน่ิงฟังท่านอธบิายจนจบ พอท่านให้ศลีให้พรสิน้สดุลงและบอกให้ไปได้ มนัจึงเร่ิม
เคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังๆ ราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลัง 
กลับตัวออกจากที่นั้นหนีไป และไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับค�าสั่งเสียทุกอย่างจริงๆ คิดดู
แล้วน่าสงสารมากทีก่ายเป็นสตัว์ แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดรู้ีชัว่ในค�าสัง่สอน ไม่ด้ือดงึฝ่าฝืน 
สมเป็นสตัว์ใหญ่มกี�าลงัมาก แต่กลบัอ่อนโยนด้วยใจทีร่ะลกึรู้ในค�าผิดถกูชัว่ดีทกุอย่าง  
พอพระท่านว่าทน้ีีพีช่ายไปได้แล้วเท่าน้ัน กห็มนุตวักลบัไปเลยในทนัท ีเวลาฟังค�าสัง่สอน 
กต็ัง้ใจฟังเสยีจนแทบไม่หายใจ เหมอืนคนฟังเทศน์พระด้วยความเคารพธรรมฉะน้ัน  
จึงเป็นเร่ืองที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือ ฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบาย
แยบคาย เลือกเฟ้นค�าแปลกๆ มาสอนได้อย่างจับใจไพเราะ ไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์
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จะสนใจฟัง แม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะน้ันกค็งเคลบิเคลิม้หลงใหลอย่างไม่มปัีญหา  
เพราะเป็นค�ามธภุาษติทีห่าฟังได้ยาก ไม่มใีครอาจพดูได้อย่างน้ัน ฝ่ายช้างใหญ่กส็นใจฟัง
ด้วยความสนิทตดิใจ ไม่กระดกุกระดิกอวยัวะกระทัง่หหูาง จนพระท่านเทศน์จบกัณฑ์ 
และบอกให้ไป จึงยอมไปเทีย่วหากนิตามประสาสตัว์ทีแ่สนดหีายาก จึงท�าให้คดิซึง้ในใจ 
เพิ่มเข้าไปอีกว่า ไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้ว ย่อมท�าให้หูแจ้ง 
ตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืน ใจซาบซ่านไปด้วยปีตคิวามพอใจไยดใีนปิยวาจาที่
แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานาน แม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอ 
เพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจ

หลวงปู่ขาวท่านช่างพูดช่างยอ พูดยอเสียจนช้างใหญ่ตัวน้ันเคลิ้มหลับไปด้วย 
ค�าอ่อนหวานทีม่รีสซึง้ฝังอยู่ภายใน เช่นค�าว่า “พีช่ายพีม่กี�าลงัมาก ส่วนน้องเป็นผู้น้อย 
ไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชาย น้องกลัวพี่ชายมาก” ฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าว จนช้างใหญ่
หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่าง แม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้ว 
กอ็ยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสยีสิน้ ไม่อยากให้ตดิปาก
ติดท้องไปเสียเลย จะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีก�าลังและแสนรู้ ประหนึ่งตู้มงคล 
เคลื่อนที่ได้ พอได้รับค�าสั่งสอนเต็มพุงแล้ว ก็ไปเที่ยวหากินตามล�าพัง มิได้มา 
เกีย่วข้องรบกวนพระท่านอกีเลย กระทัง่ท่านออกพรรษาแล้วเทีย่วไปทีอ่ืน่กไ็ม่ปรากฏ
ว่ามันกลับมารบกวนท่านอีก จึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้ องค์ท่านเองก็ออกเที่ยว
ไปตามอัธยาศัยเพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งๆ ข้ึนไป ท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐาน 
ทีอ่าจหาญเดด็เดีย่วมากประจ�านิสยั ท�าอะไรท�าจริง ท่านพกัอยูใ่นภเูขาได้ให้โยมท�าทาง 
เดินจงกรมไว้สามสาย สายหน่ึงเพือ่เดนิบชูาพระพทุธเจ้า สายทีส่องเดินบชูาพระธรรม 
สายทีส่ามเดินบชูาพระสงฆ์สาวกท่าน ท่านเดนิจงกรมทัง้สามสายน้ีตามเวลาเป็นประจ�า
ไม่ให้ขาดได้ พอฉันเสร็จกเ็ร่ิมเดนิจงกรมสายพทุธบชูา จนถงึเทีย่งวนัท่านจึงหยดุพกั  
พอบ่าย ๒ โมง กเ็ร่ิมลงเดนิสายธรรมบชูาจนบ่าย ๔ โมง ถงึเวลาปัดกวาดสรงน�า้จึงหยดุ  
เมื่อท�าข้อวัตรทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง ๔-๕ ทุ่ม จึงเข้า
ที่พักภาวนา หลังจากนั้นก็พักจ�าวัด พอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ท�าสมาธิภาวนาจนสว่าง 
ถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดิน
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บางคืนท่านน่ังภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่น่ังเลยก็มี คืนที่ท่านน่ัง
ภาวนาตลอดรุ่ง ใจรู้สึกสว่างไสวมาก แม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกต ิ 
ขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้น ปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง  
แม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลาน้ัน เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับแต่ 
ขณะน่ังพจิารณาทกุขเวทนาจนดบัไปด้วยการพจิารณา จิตได้หยัง่ลงสูค่วามสงบอย่าง
ละเอยีดแนบแน่น ขณะน้ันปรากฏจ�าเพาะความรู้เพยีงอนัเดยีวทีท่รงตวัอยูด้่วยความ 
สงบสขุละเอยีดอ่อนจนบอกไม่ถกู ไม่มอีารมณ์ใดแม้ส่วนละเอยีดปรากฏขึน้ภายในจิต 
จึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิต จนกว่าถอนข้ึนมา  
อารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆ ปรากฏตัวข้ึนกับจิตทีละเล็กละน้อย จากน้ันก็ท�า 
ความเพยีรต่อไปตามธรรมดา ขณะทีจิ่ตรวมตวัลงสูค่วามสงบ แม้เป็นเวลาหลายช่ัวโมง
กไ็ม่รู้สกึว่านานตามเวลาทีผ่่านไป คงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยูจ่�าเพาะใจเพยีงดวงเดียว 
ไม่มีสองกับสิ่งใด เวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่าน้ันช่ัวโมง 
เท่านี้ชั่วโมง ถ้าคืนใดจิตตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่าย คืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่ง 
ก็เท่ากับนั่งราว ๒-๓ ชั่วโมงเท่านั้น ไม่ท�าการกดถ่วงเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่า

หลวงปู่ขาวชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่น ท่านว่าพอผ่าน
อนัตรายจากคราวน้ันมาแล้ว ไม่นานนักเลยกไ็ปเจอกบัช้างใหญ่ตวัหน่ึงเข้าอกีทีแ่ม่ปาง  
จังหวัดล�าปาง แทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆ มิได้เป็นช้างบ้านที่เขา
เลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้น คือตอนกลางคืนท่านก�าลังเดินจงกรมอยู่ ได้ยินเสียง
มันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปึงปังๆ มาตลอดทาง โฉมหน้ามุ่งมายังท่าน 
และเดินใกล้เข้ามาทุกที จะหลบหลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทัน จึงตัดสินใจว่าธรรมดา
ช้างป่าทัง้หลายมักกลวัแสงไฟ ท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทยีนไขในทีพ่กัมา
จุดทีละหลายๆ เล่ม ปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียว คนเรา 
มองดูแล้วสว่างไสวงามตาเย็นใจ แต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนน้ันเราทราบไม่ได้  
พอจุดเทยีนปักเสยีบไว้เสร็จเท่าน้ัน ช้างกเ็ดนิมาถงึทีน่ั่นพอด ีขณะน้ันท่านเองไม่มีทาง
หลบหลกีปลกีตวั มีแต่ตัง้สตัยาธษิฐานขอบนัดาลคุณพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  
จงช่วยคุ้มครองป้องกัน อย่าให้ช้างใหญ่ตัวน้ีท�าอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้  
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พออธิษฐานจบลง ช้างก็เข้ามาถึงที่น่ันพอดี และหยุดยืนกางหูตัวผ่ึงอยู่ไม่กระดุก 
กระดกิอวยัวะส่วนใดๆ ณ ข้างทางจงกรม ห่างจากท่านประมาณวาเศษ ท่ามกลางไฟ 
ก�าลังสว่างไสวอยู่รอบตัวท่านเวลาน้ันซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจน ท่านว่าช้าง 
ตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆ นี่เอง ท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับ
มนัเลย ทัง้ทีก่ลวัมนัอย่างเตม็ที ่ใจเหมอืนกบัขาดลมหายใจไปแล้ว แต่ขณะมองเหน็
มันเดินเข้ามาหาอย่างผ่ึงผายทีแรก มีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่าง
เหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่าน้ัน นอกน้ันไม่คิดเห็นอะไรเลย  
แม้ช้างทัง้ตวัทีใ่หญ่เท่าภเูขาทัง้ลกูมายนือยูข้่างทางจงกรมกไ็ม่ยอมส่งจิตออกไปหามัน 
กลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลาน้ัน พุทโธกับจิต 
กลมกลนืเป็นอันหน่ึงอนัเดยีวกันจนใจหายกลวั เหลอืแต่ความรู้กบัค�าบริกรรมพทุโธ  
ซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิก 
ตัวเลยขณะน้ัน หูกางผ่ึงราวกับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับ เพราะลักษณะท่าทางที่
มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขย�าอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหน่ึงเลย  
แต่พอมาถึงที่น่ันแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจ พอจิตกับพุทโธเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ท่านก็หายกลัว มิหน�ายังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมา 
สามารถจะเดนิเข้าไปหามนัได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทัง้สิน้ แต่มาคดิอกีแง่หน่ึงว่า  
การเดนิเข้าไปหามนัซึง่เป็นสตัว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีกไ็ด้ เป็นสิง่  
ไม่ควรท�า จึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราว 
กับไม่มีอันตรายใดๆ จะเกิดขึ้นในที่นั้น นับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่น 
เป็นเวลาชั่วโมงเศษๆ ไฟเทียนไขชนิดดีๆ ยาวๆ ที่จุดไว้ บางเล่มก็หมดไป บางเล่ม
ก็จวนจะหมด มันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่า และเที่ยวหากินใน 
แถบบริเวณนั้น เสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนั่นป่าไปหมด

ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวน้ันเป็น 
คร้ังแรก เพราะเป็นคราวจ�าเป็นจริงๆ ไม่สามารถจะหลบหลกีปลกีตวัไปทีไ่หนให้พ้นได้  
นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้น แม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้ นับแต่ขณะนั้น
มาแล้วท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าเป็นเร่ืองอะไรกต็าม ถ้าจิตกบัพทุโธเป็นต้น ได้เข้าสนิท 
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กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้ว ไม่สามารถท�าอันตรายได้
อย่างแน่นอน น่ีเป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมา ท่านว่าช้างตัวน้ันก็เป็นสัตว์ที่
แปลกอยู่มาก เวลาเข้ามาถงึทีน้ั่นแล้วแทนทีจ่ะแสดงอาการอย่างไรกไ็ม่แสดง คงยนืน่ิง 
หูกางอยู่อย่างสงบ แลดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อ พอดูเต็มตาแล้ว
ก็กลับหลังหันคืนทางเก่า แล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆ แบบทองไม่รู้ร้อน และหายเงียบ
ไปเลย ซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหน่ึงไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเป็นสัตว์บ้าน 
ที่รู้ภาษาคนได้ดี ส�าหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่ก�าเนิด ซึ่งมีอายุไม่ต�่ากว่าร้อยปี  
ไม่อาจรู้ภาษาคนได้ ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมัน เป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่าน้ัน  
ตวัหลงัน้ีไม่มลีกูพรวนแขวนคอเหมือนตวัน้ัน ทัง้ชาวบ้านกบ็อกว่าเป็นช้างป่า และเคย
เป็นนายโขลงมานาน เฉพาะคราวน้ีท�าไมจึงมาเทีย่วตวัเดยีวกไ็ม่ทราบ อาจจะพรากจาก 
โขลงมาชัว่คราวกไ็ด้ดังน้ี แม้ช้างตวัน้ันหนีไปแล้ว ท่านยงัเดินจงกรมต่อไปด้วยความ 
อัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวน้ันที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ใน
ธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้า แต่คราวน้ีช้างมาช่วยเสริมให้รู้เร่ืองน้ีได้อย่าง
ประจักษ์ใจหมดทางสงสัย ช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาล
ก็น่าจะไม่ผิด เพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใด นอกจากจะสู้
ไม่ไหวจรงิๆ แล้วจงึรบีวิง่หนเีอาตัวรอดเท่านัน้ แต่ช้างตัวนีต้ั้งหน้าตัง้ตาเดนิมาหาเรา 
อย่างอิสระ มิได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆ จากผู้ใด และเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตาม
สว่างอยู่รอบด้าน แทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขย�าเราให้แหลกเป็นจุณวิจุณไปด้วยก�าลัง 
กไ็ม่ท�า หรือจะตืน่ตกใจกลวัไฟรีบวิง่หวัซกุหวัป�าเข้าป่าไปกไ็ม่ไป เมือ่เดนิอย่างองอาจ
ชาติอาชาไนยเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้ว ยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งช่ัวโมงเศษๆ  
จึงหนีไปแบบธรรมดา มิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้น จึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงงัน
อยู่ไม่ลืมจนบัดน้ี จากคราวน้ันมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัว 
เพราะเชือ่ธรรมอย่างถงึใจแต่บดัน้ันเป็นต้นมา สมกบัธรรมบทว่า พระธรรมย่อมรักษา 
ผู้ปฏิบัติ ไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมนํ้าแบบขอนซุงแน่นอน

ความรู้เร่ืองของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขัน ถ้าไม่คับขัน 
จิตมกัเล่นตวัยัว่เราด้วยกิเลสชนิดต่างๆ ไม่มปีระมาณจนตามแก้ไม่ทนั ยอมให้มันข้าม
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ศรีษะไปต่อหน้าต่อตา ประหน่ึงไม่มคีวามสามารถหกัห้ามตามแก้มนัให้หลดุไปได้เลย  
พอเวลาเข้าทีค่บัขนัจนมุมจริงๆ ก�าลงัของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหน ใจกห็มอบ 
และยอมเชื่อเราเชื่อธรรม ไม่ฝ่าฝืน ก�าหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใด 
กอ็ยูอ่ย่างน้ัน ไม่ฝ่าฝืน คงจะเป็นเพราะความกลวัตายกเ็ป็นได้ถ้าฝ่าฝืน จึงกลายเป็น 
จิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นน้ัน น่าจะเป็นเพราะเหตุน้ีที่พระธุดงค-
กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทัง้ทีก่ลวัตายและใจหน่ึงไม่อยากเข้า ส�าหรับจิตผม
เป็นเช่นนี้ ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้ แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆ  
ก็น่าจะเหมอืนๆ กนั เพราะจิตเป็นทีส่ถติอยูแ่ห่งธรรมและกเิลสทีท่�าให้มีความรู้สกึกล้า 
รู้สึกกลัว รู้สึกดีชั่วต่างๆ เช่นเดียวกัน การฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ของธรรมจึงสามารถท�าให้กิเลสชนิดต่างๆ ยอมจ�านนหมอบราบและสิ้นสูญไปจน 
ไม่เหลอืเป็นเชือ้อกีต่อไป ผมเองซึง่มนิีสยัหยาบ จึงมักเชือ่ต่อการทรมานชนิดหยาบๆ 
เพือ่ให้ทนักับกเิลสซึง่เป็นธรรมชาตหิยาบทีมี่อยูใ่นตน ดงัคราวช้างใหญ่เดนิเข้ามาหา
ขณะก�าลงัเดนิจงกรมอยู่ เป็นขณะทีไ่ด้เหน็กเิลสและธรรมของพระพทุธเจ้าอย่างชดัเจน
ภายในใจ เพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอ�านาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยาก ดีไม่ดี 
เราผู้จะฆ่ามนัให้ฉิบหายสิน้ซากไป แต่กลบัจะตายไปก่อนมัน เพราะความเหนียวแน่น 
แก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ�้า แต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วย
ปราบเท่าน้ัน กเิลสตวัดือ้ด้านต้านทานความเพยีรเก่งๆ ไม่ทราบหายหน้าไปไหน ใจก็
บอกง่าย สัง่ให้อยูอ่ย่างไรและให้อยูก่บัธรรมบทใดกย็อมรับทนัททีนัใด ราวกบัน�า้มนั
เครื่องหล่อลื่น ไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลย พอกิเลสขยายตัวออกจากใจ ธรรมที่ 
เตรียมพร้อมอยูแ่ล้วในขณะเดยีวกนักแ็สดงความสว่างไสว และความองอาจกล้าหาญ 
ต่อทกุสิง่ขึน้มาภายในใจทนัทใีห้ได้เหน็ได้ชมอย่างเตม็ใจทีก่ระหายมานาน ความกลวัตาย 
ไม่ทราบหายหน้าไปไหน จึงท�าให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้า
ออกตามานานเราดีๆ น่ีเอง พอความกลัวซึ่งเป็นเคร่ืองกดถ่วงลวงใจดับลงไปแล้ว  
แม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิง แต่ก็ท�าให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้น วาระ 
ต่อไปถงึจะเกดิขึน้มาอกีตามความมอียู่ของมนั แม้เช่นน้ันกย็งัพอให้เราระลกึได้บ้างว่า  
“ความกลัวมิใช่หน้ามิตรมงคลของเรา แต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตร 
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ต่างหาก” จึงไม่ท�าใจให้เชือ่ชนิดตดิจมในมนัเหมอืนทีแ่ล้วๆ มา และพยายามก�าจัดมัน
ออกทกุวาระแห่งความเพียร จนสภาพแห่งศตัรูทีม่าในสภาพแห่งมติรเหล่าน้ีสิน้สญูไป
จากใจน่ันแล จึงจะนอนใจและอยูเ่ป็นสขุหายกงัวลโดยประการทัง้ปวงได้ ตามความ
รู้สกึของผมว่า คนเราถ้าหวงัพึง่ธรรม สนใจในธรรม รักใคร่ใฝ่ใจในธรรม ปฏบิตัติาม
ธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆ ค�าว่า 
รู้ธรรมเหน็ธรรมขัน้ต่างๆ ดังพทุธบริษัทคร้ังพทุธกาลรู้เหน็กนั จะไม่เป็นปัญหาทีส่ดุเอือ้ม 
ตามความคาดคิดอะไรเลย จ�าต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาๆ เหมือนท่านที่รู้เห็นกัน 
มาแล้วในคร้ังพุทธกาลน่ันแล ที่กาลสถานที่และบุคคลสมัยน้ีขัดกับคร้ังพุทธกาล 
โดยทางมรรคทางผลอยู่เวลาน้ี ก็เพราะเราเองท�าตัวให้ขัดต่อทางด�าเนินของตัวเอง  
โดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตคืุอวธิดี�าเนินว่า ถกูหรือผิดประการใดบ้าง จะควร
ดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางด�าเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้าง 
ถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะส�าเร็จตามใจบ้าง อย่างไร
ต้องส�าเร็จในข้ันใดขัน้หน่ึงตามก�าลงัสตปัิญญาของตนแน่นอน เพราะคร้ังพทุธกาลกบั
สมยัน้ีกเ็ป็นสมยัทีก่เิลสจะพงึแก้ด้วยธรรม และหายได้ด้วยธรรมเช่นเดยีวกนั ดงัโรค
นานาชนิดในสมัยต่างๆ ทีห่ายได้ด้วยยาทีถ่กูกบัโรคตลอดมาฉะน้ัน ผมเองเชือ่อย่างน้ี 
มานานแล้ว ยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้น และยิ่ง
ได้ฟังค�าที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้ว ความเชื่อมั่น
ก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจ โดยท่านสอนว่า 

การดูกิเลสและแสวงธรรม ท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลส
และเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลาย กิเลสก็ดี ธรรมก็ดี มิได้อยู่กับกาลสถานที่ใดๆ  
ทัง้สิน้ แต่อยู่ทีใ่จ คอืเกดิขึน้ทีใ่จ เจริญขึน้ทีใ่จ และดบัลงทีใ่จดวงรู้น้ีเท่าน้ัน การแก้กเิลส 
ทีอ่ืน่และแสวงธรรมทีอ่ืน่ แม้จนวนัตายกไ็ม่พบสิง่ดงักล่าว ตายแล้วเกดิเล่ากจ็ะพบแต่ 
กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งก�าลังเสวยทุกข์เพราะมันน้ีเท่าน้ัน แม้ธรรมถ้าแสวงหาท่ีใจก็จะ 
มีวันพบโดยล�าดับของความพยายาม สถานที่กาลเวลาน้ันเป็นเพียงเคร่ืองส่งเสริม
และเคร่ืองกดถ่วงกเิลสและธรรมให้เจริญขึน้และเสือ่มไปเท่าน้ัน เช่นรูปเสยีงเป็นต้น 
เป็นเคร่ืองส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งข้ึน และการเข้าบ�าเพ็ญในป่าในเขา 
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ก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่าน้ัน กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ  
ส่วนเคร่ืองส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมน้ันมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก 
ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะท�าให้กิเลสที่มีอยู่ 
ภายในก�าเริบล�าพอง มีรูปเสียงเป็นต้น และสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อก�าจัด
กิเลสชนิดต่างๆ ด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้น อันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้า 
ด้วยเหตุน้ีการแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรส�าหรับนักบวชผู้หวังความ 
พ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัย
ประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชน เพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่ 
แปลกๆ เปลีย่วๆ ความรู้สกึในใจดวงเดยีวน้ันมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสถานทีอ่ยูเ่สมอ 
ไม่แน่นอน ยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้น ผู้เป็นนักสังเกตตัวเอง
จะทราบได้ทนัทแีละรีบเปลีย่นแปลงโยกย้ายสถานทีเ่พือ่ความเหมาะสมไม่น่ิงนอนใจ 
อันเป็นการเปดิโอกาสให้กิเลสสั่งสมก�าลังเพื่อท�าลายตนโดยไมรู่้สึกการแก้เหตุการณ์
ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงที กิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมก�าลังข้ึน
ท�าลายจิตและธรรมซึง่มีอยูภ่ายในใจดวงเดียวกนัได้ และมทีางก้าวหน้าไม่เสือ่มคลาย  
ผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลา ไม่พลั้งเผลอได้
เป็นการดี ความไม่พลั้งเผลอนั่นแล คือท�านบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆ ที่ยังไม่เกิด 
ไม่ให้มีโอกาสเกดิขึน้ได้ ทีมี่อยูซ่ึง่ยงัแก้ไม่หมดกไ็ม่ก�าเริบล�าพอง และท�าความพยายาม
ก�าจัดปัดเป่าด้วยสต ิปัญญา ศรัทธา ความเพยีร ไม่ลดละท้อถอย สถานทีใ่ดจิตกลวั 
และมีสติระวังตัวดี สถานที่ น้ันคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตปธรรม 
คือความเพียร มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญท�าลาย ค�าว่า ฌานก็ดี สมาธิก็ดี 
ปัญญากด็ ีวิมตุตหิลดุพ้นกด็ ีและค�าว่า กเิลสเสือ่มอ�านาจกดี็ กเิลสตายไปโดยล�าดบั
ไม่ก�าหนดสถานที่เวลานาทีก็ดี หรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดี จะปรากฏ
ประจักษ์กับใจในสถานที่บ�าเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วย
ความรอบคอบน่ันแล ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวล โปรดทราบไว้ 
อย่างถงึใจว่า ธรรมเจริญ ณ ทีใ่ด กเิลสย่อมเสือ่มและดับสญูไป ณ ทีน้ั่น ค�าว่า “ทีใ่ด”  
นักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้น ฉะนั้น จงพากันห�้าหั่นฟันฝ่า



23

ฆ่ากเิลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคอืทีใ่จ โดยอาศยัสถานทีเ่หมาะสมเป็นเคร่ือง
หนุนก�าลงัเพือ่ชยัชนะเอาตวัรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพยีรของตนเถิด  
อย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใด นอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวน้ี
เท่าน้ัน เท่าทีป่ฏบิตัมิาแต่ขัน้เร่ิมแรกซึง่เป็นไปด้วยความตะเกยีกตะกายและลบูๆ คล�าๆ  
เพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสัง่สอนโดยถูกต้อง จนได้มาเป็นครูอาจารย์สัง่สอนหมูค่ณะ 
ก็มไิด้เหน็กองทกุข์และความแปลกประหลาดพร้อมกบัความอศัจรรย์เกนิคาดทัง้หลาย
ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้น ณ ที่แห่งใดเลย นอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียว
ซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้น และมีทุกข์กับสมุทัยที่ 
มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายน้ีเท่าน้ันเป็นสิ่งที่มีอ�านาจมากเหนือสิ่งใดๆ ใน 
โลกทัง้สาม ทีส่ามารถปิดกัน้ทางเดนิเพือ่มรรคผลนิพพานได้อย่างมดิชิด แม้เคร่ืองมอื 
ท�าการขุดค้นบุกเบิกทุกข์สมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผย 
ก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถย่ิงไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันน้ี  
เร่ืองมีอยู่เพียงเท่าน้ี อย่าไปสนใจคิดถึงกาลสถานที่หรือบุคคลใดๆ ว่าเป็นภัยและ 
เป็นคณุให้เสยีเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกดิประโยชน์อะไร ยิง่กว่าการคดิเร่ืองกเิลส 
กับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ จะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรม
สอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นย�าตลอดมา 

น้ีเป็นใจความโอวาททีท่่านอาจารย์มัน่สัง่สอนอย่างถงึเหตถุงึผลสมยัอยูก่บัท่าน 
ที่เชียงใหม่ จ�าได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ ท่านว่า

บางคร้ังหลวงปูข่าวเกิดความสงสยัเรียนถามท่านอาจารย์มัน่ ท่านยงัดเุอา โดยท่านว่า 
ถามเอาตามความชอบใจของตน มิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็น 
อย่างไรบ้าง ความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่า ในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่า มีผู้ส�าเร็จ 
มรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมยัน้ี ซึง่ไม่ค่อยมท่ีานผู้ใดส�าเร็จกนั แม้ไม่มาก 
เหมือนคร้ังโน้น หากมีการส�าเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมาก ท่านย้อนถามทันทีว่า 
ท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยน้ีไม่ค่อยมีท่านผู้ได้ส�าเร็จมรรคผลกนั แม้ส�าเร็จได้กช้็ากว่า 
กันมากดังน้ี ท่านเรียนตอบท่านว่า ก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครส�าเร็จเหมือนคร้ังโน้น 
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ซึง่เขยีนไว้ในต�าราว่าส�าเร็จกันคร้ังละมากๆ แต่ละคร้ังทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด
ตลอดการบ�าเพ็ญโดยล�าพังในที่ต่างๆ ก็ทราบว่าท่านส�าเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดาย 
จริงๆ น่าเพลนิใจด้วยผลทีท่่านได้รับ แต่มาสมยัทกุวนัน้ีท�าแทบล้มแทบตายกไ็ม่ค่อย 
ปรากฏผลเท่าที่ควรแก่เหตุบ้างเลย อันเป็นสาเหตุให้ผู้บ�าเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อ 
ความเพียร ท่านอาจารย์ม่ันถามท่านว่า คร้ังโน้นในต�าราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่า 
ผู้บ�าเพ็ญล้วนเป็นผู้ส�าเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทนัใจทกุรายไป หรือมีทัง้ผู้ปฏิบตัิ 
ล�าบากทัง้รู้ได้ช้า ผู้ปฏบิตัลิ�าบากแต่รูไ้ด้เร็ว ผู้ปฏบิตัสิะดวกแต่ได้ช้า และผู้ปฏบิตัสิะดวก 
ทั้งรู้ได้เร็ว อันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งหย่อนต่างกัน 
หลวงปูข่าวเรียนตอบว่า มแีบ่งภาคไว้ต่างๆ กนัเหมือนกนั มิได้มแีต่ผู้ส�าเร็จอย่างรวดเร็ว 
และง่ายดายอย่างเดียว ส่วนผู้ปฏบิตัลิ�าบากทัง้ส�าเร็จได้ช้าและปฏิบตัลิ�าบากแต่ได้เร็ว 
กมี็ แต่รู้สกึผิดกบัสมยัทกุวนัน้ีอยูม่าก แม้จะมแีบ่งประเภทบคุคลไว้ต่างกนัเช่นเดยีวกบั
สมยัน้ี ท่านอาจารย์อธบิายว่า ข้อน้ีขึน้อยูก่บัผู้แนะน�าถกูต้องแม่นย�าผิดกนั ตลอดอ�านาจ
วาสนา ระหว่างพระพทุธเจ้ากบัพระสาวกและพวกเราผิดกนัอยูม่ากจนเทยีบกนัไม่ได้ 
อกีประการหน่ึงเกีย่วกบัความสนใจในธรรมต่างกนัมากส�าหรับสมยัน้ีกบัสมยัพทุธกาล  
แม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมาก เมื่ออะไรๆ ก็ผิดกัน ผลจะให้เป็นเหมือนกัน  
ย่อมเป็นไปไม่ได้ เราไม่ต้องพูดเร่ืองผู้อื่นสมัยอื่นให้เยิ่นเย้อไปมาก แม้ตัวเราเอง 
ยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและ 
นักปฏิบตั ิซึง่ก�าลงัเข้าใจว่าตวัประกอบความเพยีรอยูเ่วลาน้ัน ด้วยวธิเีดนิจงกรมอยูบ้่าง 
น่ังสมาธภิาวนาอยูบ้่าง แต่น้ันเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพยีรทางกาย ส่วนใจมไิด้เป็น 
ความเพยีรไปตามกริิยาเลย มีแต่ความคิดสัง่สมกเิลสความกระเทอืนใจอยูต่ลอดเวลา 
ในขณะที่เข้าใจว่าตนก�าลังท�าความเพียรด้วยวิธีนั้นๆ ดังนั้น ผลจึงเป็นความกระทบ
กระเทือนใจโดยไม่เลือกกาลสถานที่ แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนท�าความเพียรรอดตาย
ไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมยาพิษท�าลายตนโดยไม่ 
รู้สกึตวัต่างหาก มไิด้ตรงความจริงตามหลกัแห่งความเพยีรเลย ฉะน้ัน คร้ังพทุธกาล 
ที่ท่านท�าความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกข์จริงๆ กับสมัยที่พวกเราท�าเล่นราว 
เดก็กบัตุก๊ตา จึงน�ามาเทยีบกนัไม่ได้ ขนืเทยีบไปมากเท่าไรยิง่เป็นการขายกเิลสความ 
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ไม่เป็นท่าของตวัมากเพยีงน้ัน ผมแม้เป็นคนในสมยัท�าเล่นๆ ลวงๆ ตวัเองกไ็ม่เหน็ด้วย 
กับค�าพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามาน้ัน ถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอม ี
สารคุณอยู่บ้าง ท่านลองท�าตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูซ ิ
อย่าท�าตามแบบที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลา แม้ขณะก�าลังเข้าใจว่าตน 
ก�าลังท�าความเพียรอยู่ มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลาง
จะเป็นสมบัติอันพึงใจท่านในวันหน่ึงแน่นอนโดยไม่มีค�าว่ายากล�าบากและส�าเร็จ
ได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลย ขนาดที่พวกเราท�าความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออก 
จากกนัเพราะความขีเ้กยีจอ่อนแออยูเ่วลาน้ี ผมเข้าใจว่าเหมอืนคนทีแ่สนโง่และขีเ้กยีจ 
เอาสิง่อนัเลก็ๆ เท่าน้ิวมือไปเจาะภเูขาทัง้ลกู แต่หวงัให้ภูเขาน้ันทะลใุนวนัเวลาเดยีว  
ซึ่งเป็นที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปร่ืองด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้า 
เป็นไหนๆ พวกเราลองคิดด ูประโยคแห่งความเพยีรของท่านผู้เป็นศากยบตุรพทุธสาวก 
ในคร้ังพทุธกาลท่านท�ากนั กบัความเพยีรของพวกเราทีท่�าแบบเอาฝ่ามอืไปแตะแม่น�า้
มหาสมุทรซึง่สดุทีน่่าสมเพชเวทนาเหลอืประมาณ แต่หวงัพระนิพพานด้วยความเพยีร
เท่าฝ่ามือน้ัน ลองคดิดู กิเลสเท่ามหาสมทุร แต่ความเพยีรเท่าฝ่ามือน้ัน มันห่างไกลกนั 
ขนาดไหน คนสมยัฝ่ามอืแตะมหาสมุทร ท�าความเพยีรเพยีงเลก็น้อยแต่ความหมายม่ัน 
ป้ันมอืว่าจะข้ามโลกสงสาร เม่ือไม่ได้ตามใจหวงักห็าเร่ืองต�าหนิศาสนาและกาลสถานที่ 
ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราชญ์ 
ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวง 
การลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเร่ียวแรงแต่ต้องการผลก�าไรล้นโลก
ล้นสงสาร น้ันเป็นทางเดินของโมฆบุรุษโมฆสตรี ผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัว
และนอนจมอยู่ในกองทุกข์ ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัฏฏะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไร 
ค�าถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรม ชมเชยกาลสถานที่และบุคคล 
ในครั้งพุทธกาล แต่ต�าหนศิาสนธรรม ต�าหนกิาลสถานที่และบุคคลในสมยันี ้จงึเป็น 
ค�าชมเชยและตเิตยีนของโมฆบรุุษโมฆสตรีทีปิ่ดกัน้ทางเดนิของตนจนหาทางเลด็ลอด
ปลอดจากภยัไปไม่ได้ และเป็นค�าถามของคนสิน้ท่า เป็นค�าถามของคนผู้ตดัหนามกัน้
ทางเดนิของตวั มไิด้เป็นค�าถามเพือ่ช่วยบกุเบกิทางเดนิให้เตยีนโล่งพอมีทางปลอดโปร่ง 
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โล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลือ้งตนจากกเิลสด้วยสวากขาตธรรม อนัเป็นมชัฌมิา
ที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต ่
อย่างใดเลย ถ้าท่านจะมสีตปัิญญาเปลือ้งตนพอเป็นทีช่มเชยบ้างแม้โดยการเทยีบเคยีง 
ว่า โรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดา เมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยา 
ย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกัน แต่ถ้ามิได้สนใจรักษา โรคย่อมก�าเริบและเป็น
อันตรายได้ นอกจากโรคหวดัหรือโรคเลก็ๆ น้อยๆ ตามผิวหนัง ซึง่บางชนิดไม่รักษา
กมี็ทางหายได้ตามกาลของมนั โรคกเิลสซึง่มใิช่โรคหดิ โรคเหา โรคกลาก โรคเกลือ้น 
พอจะหายไปเอง ต้องรักษาด้วยยาคอืธรรมในทางความเพยีรตามแบบของศากยบตุร 
พทุธสาวกทีท่่านท�ากนั จะเป็นกเิลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพยีงไรกจ็�าต้องสงบและหายได้  
ไม่มีทางสงสัย ท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิด  
แยบคายบ้างผู้หน่ึงที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้  
และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วย 
พระปรีชาสามารถ ทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยยานิกธรรมน�าสตัว์
ให้ข้ามพ้นได้จริง ไม่ต�าหนิตเิตยีนตนว่ามกีเิลสหนาท�าให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไข 
ไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ติเตียน 
พระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลม ไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้
เหมือนครั้งพุทธกาล

ท่านอาจารย์ม่ันว่า ท่านมิได้ปฏิเสธเกีย่วกบักิเลสของคนทีม่หีนาบางต่างกนั และ
ยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบัน แม้การอบรมสั่งสอน
ก็ง่ายผิดกับสมัยน้ีอยู่มาก ประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยน้ันก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็น 
ส่วนมาก มพีระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรม
แก่หมู่ชน การสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริง ทรงถอดออกมา
จากพระทยัและใจทีบ่ริสทุธิล้์วนๆ หยบิยืน่ให้ผู้ฟังอย่างสดๆ ร้อนๆ ไม่มธีรรมแปลก
ปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลย ผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจ ซึ่งเป็น 
ความเหมาะสมทั้งสองฝ่าย ผลที่ปรากฏเป็นข้ันๆ ตามความคาดหมายของผู้มุ่ง 
ความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยน้ันคนส�าเร็จมรรคผลกันทีละมากๆ 
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จากการแสดงธรรมแต่ละคร้ังของพระศาสดาและพระสาวก ส่วนสมยัน้ีไม่ค่อยมใีคร
ส�าเร็จได้ คล้ายกับคนไม่ใช่คน ธรรมไม่ใช่ธรรม ผลจึงไม่มี ความจริงคนก็คือคน  
ธรรมก็คือธรรมอยู่นั่นเอง แต่คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็เข้าไม่ถึงใจ จึงกลายเป็นว่า  
คนกส็กัว่าคน ธรรมกส็กัว่าธรรม ไม่อาจยงัประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ แม้คนจะมีจ�านวนมาก 
และแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎก จึงเป็นเหมือนเทน�้าใส่หลังหมา มันสลัดออกเกลี้ยง
ไม่มีเหลอื ธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคน เหมอืนน�า้ไม่มีความหมายบนหลงัหมา
ฉะน้ัน ท่านถามหลวงปูข่าวว่า ท่านเล่า เวลาน้ีใจเป็นเหมอืนหลงัหมาหรืออย่างไรกนัแน่  
จึงมัวต�าหนิแต่ธรรมโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดข้ึนแก่ตนเพื่อส�าเร็จมรรคผล
นิพพานง่ายๆ เหมือนคร้ังพุทธกาล โดยไม่ค�านึงใจตัวบ้างซึ่งก�าลังสลัดปัดธรรม 
ออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน�้าออกจากหลังของมัน ถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่อง
ของตนบ้าง ผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้าง ไม่ไหลผ่านไปๆ 
ราวกบัล�าคลองไม่มแีอ่งเกบ็น�า้ดงัทีเ่ป็นอยูเ่วลาน้ี คนสมยัพทุธกาลมีกเิลสบางหรือหนา 
ก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยน้ันโดยเฉพาะ มิได้มาท�าความล�าบากหนักใจให้แก่ 
คนสมัยน้ีซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่  
ถ้าไม่สนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้าง การต�าหนิติชมใครและ
สมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าไม่สนใจต�าหนิติชมตัวเองผู้ก�าลัง
ก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่เวลานี้ อันเป็นการพรากไฟราคะ โทสะ โมหะ 
ออกจากกันและกันที่เกี่ยวเน่ืองกันอยู่ พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้าง  
ไม่ร้อนระอุด้วยไฟเหล่าน้ีจนเกินตัว สมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาด
กว่าสัตว์อื่นๆ บรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้

ท่านว่า ท่านอาจารย์ม่ันเข่นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถาม  
แม้ไม่เรียนมากมายนัก แต่เวลาท่านหยบิยกออกมาคล้ายกบัปัญหาน้ีเป็นเสีย้นหนาม
แก่พระศาสนาและท่าน ตลอดตวัเราเองแบบจะเยยีวยาไม่ได้ เรารู้สกึเหน็โทษของตวั 
และเกิดความไม่สบายใจหลายวัน ทั้งที่ความจริงเราก็มิได้สงสัยว่าสมัยน้ีจะไม่ม ี
ผู้สามารถบรรลธุรรมได้ ท่านเลยสบัเขกเอาเสยี นับว่าพอดกีบัคนปากไวอยูไ่ม่เป็นสขุ 
แต่กด็อีย่างหน่ึงทีไ่ด้ฟังธรรมท่านอย่างถงึใจ เท่าทีผ่มเล่ามาน้ียังไม่ถงึเสีย้วแห่งธรรม
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ลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงน้ันเลย น้ันยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทร
สดุสาครและไฟในนรก แม้เร่ืองผ่านไปแล้ว ท่านยงัใส่ปัญหาผมอย่างเหน็บแนมเร่ือยมา  
บางคร้ังยังยกปัญหาน้ันมาประจานต่อหน้าทีป่ระชุมอกีด้วย ไม่ให้เสร็จสิน้ลงง่ายๆ ว่า
มิจฉาทฐิบ้ิาง เทวทตัท�าลายศาสนาบ้าง แหลกไปหมดไม่มช้ิีนดีเลย จนท�าให้หมูเ่พือ่น
สงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงๆ หรือ ผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่า ผมมิได้ 
เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่าน เป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้น ปกติถ้าไม่มี
อุบายแปลกๆ ขึ้นเรียนถาม ท่านไม่เทศน์ให้ฟัง แต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามน้ัน 
ผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตหีวัเอา แทนทีจ่ะยกอุบายอนัราบร่ืนดงีาม
ขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอ

ตามปกตกิเ็ป็นดงัหลวงปูข่าวเล่าให้ฟัง ถ้าไม่มอีะไรแปลกๆ เรียนถาม ท่านกพ็ดู 
ไปธรรมดา แม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆ ไม่ค่อยถึงใจนัก เมื่อเรียนถามปัญหา
ชนิดแปลกๆ รู้สึกท่านคึกคัก และเน้ือธรรมที่แสดงออกเวลาน้ันก็เหมาะกับความ
ต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่าน ความจริงท่านก็มิได้สงสัยหลวงปู่ขาวว่า
เห็นผิดไปต่างๆ ดังที่ท่านดุด่าขู่เข็ญ แต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรม 
ย่อมมกีารพลกิแพลงเปลีย่นแปลงไปต่างๆ เพือ่ปลกุประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคดิเป็นคต ิ
เตือนใจไปนานๆ บ้าง ไม่เช่นน้ันก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกัน 
บ้างเลย และจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบวัอยูเ่ปล่าๆ พอถกูท่านสบัเขกเสยีบ้าง ดเูหมอืน
หูตั้งตาสว่างขึ้นได้บ้าง นิสัยพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบขู่เข็ญ 
สับเขกอยู่เสมอ จึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้าง ถ้าแสดงไปเรียบๆ ฟังไปเงียบๆ ไม่มี 
ทีส่ะดดุฉุดใจให้ตืน่เต้นตกใจและกลวับ้าง ใจคอยแต่จะหลบัใน ไม่ค่อยได้อบุายพอเป็น 
เคร่ืองส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลย กิเลสชนิดต่างๆ ที่คอยจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได ้
โอกาสออกเพ่นพ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมัน 
เมื่อได้รับอุบายแปลกๆ จากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุ สติ ปัญญา 
ก็รู้สึกคึกคักแพรวพราวขึ้นบ้าง ดังนั้น ที่หลวงปู่ขาวเรียนถามท่านอาจารย์มั่น แม้จะ
ผิดบ้างถูกบ้าง จึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆ ตามสมควร
ดังที่เคยได้รับเสมอมา
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ท่านว่าปีจ�าพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่ เกิดความปีติยินดีอย่าง
บอกไม่ถกู สมทีพ่ยายามตดิตามท่านมาหลายปี แม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในทีต่่างๆ 
ก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจ เดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทาง เมื่อสบโอกาส
วาสนาช่วยได้จ�าพรรษากบัท่านจริงๆ ในพรรษาน้ันจึงดใีจมาก และเร่งความเพยีรใหญ่ 
แทบไม่ได้หลับนอน บางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่ง คืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลง
อย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมา เกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสวของใจซึ่ง 
ไม่เคยเป็นถึงขนาดน้ันมาก่อน ท�าให้เพลดิเพลนิในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลบันอนเลย 
ในคืนวันน้ัน พอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปท�าข้อวัตรอุปัฏฐากท่านอาจารย์มั่น และขน 
บริขารท่านลงมาที่ฉัน พอท่านออกจากที่ภาวนา ตาท่านจับจ้องมองดูหลวงปู่ขาว 
จนผิดสังเกต ท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนท�าผิดอะไรไปหรืออย่างไร 
สักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่า ท่านขาวนี้ภาวนาอย่างไร คืนนี้จิตจึงสว่างไสวมาก 
ผิดกับทีเ่คยเป็นมาทกุๆ คนื นับแต่มาอยูก่บัผม ต้องอย่างน้ีซจึิงสมกบัผู้มาแสวงธรรม  
ทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหน คืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนล่ะท่านขาว สว่างอยู่ที่ใจ 
ครับผม ท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับค�าชมเชยแกม 
ค�าซกัถามเช่นน้ัน แต่ก่อนธรรมไปอยูท่ีไ่หนเล่า ท่านจึงไม่เหน็ น่ันแลธรรม ท่านจงทราบ
เสยีแต่บดัน้ีเป็นต้นไป ธรรมอยูท่ีใ่จน่ันแล ต่อไปท่านจงรักษาระดบัจิตระดบัความเพยีร 
ไว้ให้ดี อย่าให้เสื่อมได้ นั่นแลคือฐานของจิต ฐานของธรรม ฐานของความเชื่อมั่น 
ในธรรม และฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยูท่ีน่ั่นแล จงมัน่ใจและเข้มแข็งต่อความเพยีร 
ถ้าอยากพ้นทกุข์ การพ้นทกุข์ต้องพ้นทีน่ั่นแน่นอนไม่มทีีอ่ื่นเป็นทีห่ลดุพ้น อย่าลบูคล�า
ให้เสียเวลา เรามิใช่คนตาบอดพอจะลูบคล�า คืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่าน เห็นจิต
สว่างไสวทั่วบริเวณ ก�าหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างน้ันอยู่ตลอดจนสว่าง
เพราะคืนน้ีผมมิได้พกันอนเลย เข้าสมาธภิาวนาไปบ้าง ต้อนรับแขกเทพบ้าง ก�าหนดจิต 
ดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึก พอออกจากที่จึงต้องมาถามท่าน เพราะอยาก 
ทราบเร่ืองของหมู่คณะมานาน สบายไหม อัศจรรย์ไหม ทีน้ีท่านถาม ท่านเล่าว่า 
ท่านน่ิง ไม่กล้าเรียนตอบท่าน เพราะท่านดตูบัดปูอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพือ่
ประโยชน์อะไร นับแต่วันนั้นมายิ่งกลัวและระวังท่านมากขึ้น แม้แต่ก่อนก็เชื่อท่านว่า 



30

รู้จิตใจคนอย่างเต็มใจไม่มีทางสงสัยอยู่แล้ว ยิ่งมาโดนเข้าคืนน้ัน ก็ยิ่งเชื่อยิ่งกลัว 
ท่านมากจนพดูไม่ถกู นับแต่วนัน้ันเป็นต้นมา ท่านตัง้หลกัใจได้อย่างมัน่คง และเจริญ 
ยิ่งขึ้นโดยล�าดับไม่มีเสื่อมถอยเลย ท่านอาจารย์มั่นก็จี้ใจเราอยู่เสมอ เผลอตัวไม่ได้
เป็นโดนท่านดุทันที และดุเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อน การที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้น  
ความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาธรรมให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสีย นับแต่น้ันมาก็ได้ 
จ�าพรรษากับท่านเรื่อยมา พอออกพรรษาแล้วก็ออกเที่ยวบ�าเพ็ญในที่ต่างๆ ที่เห็นว่า 
สะดวกแก่ความเพียร ท่านอาจารย์เองก็ไปอีกทางหน่ึงโดยล�าพัง ท่านไม่ชอบให ้
พระตดิตาม ต่างองค์ต่างแยกกนัไปตามอธัยาศยั เมือ่เกดิข้อข้องใจค่อยไปเรียนถาม 
เพื่อท่านชี้แจงแก้ไขให้เป็นพักๆ ไป ความเพียรทางใจของหลวงปู่ขาวนับวันเจริญ
ก้าวหน้า สติปัญญาค่อยแตกแขนงออกไปโดยสม�่าเสมอจนกลมกลืนเป็นอันหน่ึง 
อนัเดยีวกันกบัใจ อริิยาบถต่างๆ เป็นอยูด้่วยความเพยีร มีสตกิบัปัญญาเป็นเพือ่นสอง 
ในการประกอบความเพียร จิตใจรู้สึกอาจหาญชาญชัย ไม่หวั่นเกรงต่ออารมณ์ที่เคย
เป็นข้าศึกและแน่ใจต่อทางพ้นทุกข์ไม่สงสัยแม้ยังไม่หลุดพ้น 

เวลาท่านไม่สบายอยูใ่นป่าอยู่ในเขา ท่านไม่ค่อยสนใจกบัหยกูยาอะไรเลยยิง่ไป
กว่าการระงับด้วยธรรมโอสถ ซึ่งได้ผลทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน และ
ยดึเป็นหลกัใจระลกึไว้ได้นานกว่าธรรมดา ท่านเคยระงับไข้ด้วยวธิภีาวนามาหลายคร้ัง  
จนเป็นทีม่ัน่ใจต่อการพจิารณาเวลาไม่สบาย เร่ิมแต่จิตเป็นสมาธคิอืมีความสงบเยน็ใจ 
เวลาเป็นไข้ทีไร ท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาด้วยความม่ันใจที่เคยเห็นผล
ประจักษ์มาแล้ว แรกๆ ได้อาศัยท่านอาจารย์ม่ันคอยให้อุบายเสมอในเวลาเป็นไข้  
โดยยกเร่ืองท่านขึ้นเป็นพยานว่า ท่านจะได้ก�าลังใจส�าคัญๆ ทีไร ต้องได้จากการ 
เจ็บป่วยแทบทั้งสิ้น เจ็บหนักป่วยหนักเท่าไร สติปัญญายิ่งหมุนตัวดีและรวดเร็วไป
กับเหตุการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วย โดยไม่ต้องถูกบังคับให้พิจารณา และ
ไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลย นอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของ 
ทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและโหมเข้ามาในเวลานั้นด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่
เป็นประจ�าจนช�านิช�านาญ บางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหา
เหน็บๆ ว่า ท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตาย ทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่ก�าลัง
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เป็นอยูข่ณะน้ีในภพชาตทิีผ่่านๆ มา เพยีงทกุข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดา ซึง่โลกๆ เขามไิด้ 
เรียนธรรมเขายังพออดทนได้ บางรายเขายังมีสติดีมีมรรยาทงามกว่าพระเราเสียอีก 
คือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทิ้งเน้ือทิ้งตัวเหมือนพระ
บางองค์ที่แย่ๆ ซึ่งไม่น่าจะมีแฝงอยู่ในวงพุทธศาสนาเลย และไม่น่าจะมีเพราะจะท�า 
ศาสนาให้เปื้อนเปรอะไปด้วย แม้เจ็บมากทุกข์มากเขายังมีสติควบคุมมรรยาทให้อยู่
ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชม ผมเคยเห็นฆราวาสป่วยมาแล้ว โดยลูกๆ เขามา 
นิมนต์ผมเข้าไปเยีย่มพ่อเขาเวลาจวนตวัจะไปไม่รอด พ่อเขาอยากพบเหน็และกราบไหว้ 
ในวาระสดุท้ายพอเป็นขวัญใจระลกึได้เวลาจะแตกดับจริงๆ ขณะเราเข้าถงึบ้าน พ่อเขา 
พอมองเห็นเราก�าลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอนเท่าน้ัน ทั้งที่ก�าลังป่วยหนัก ปกติลุกน่ัง 
คนเดยีวไม่ได้ ต้องช่วยพยงุกัน แต่ขณะน้ันเขายงัสามารถลกุพรวดพราดขึน้คนเดยีวได้ 
ด้วยสหีน้าทีย่ิม้แย้มแจ่มใสเตม็ที ่ไม่มอีาการไข้และป่วยหนักใดๆ ปรากฏเหลอือยูพ่อให้ 
ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลย ทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความร่ืนเริงบันเทิงในจิตใจและ
มรรยาททีอ่่อนน้อมสวยงาม จนใครๆ ในบ้านเกดิพศิวงงงงันไปตามๆ กนัว่าเขาลกุขึน้มา 
โดยล�าพังคนเดียวได้อย่างไร เมื่อปกติแม้จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆ ก็ได้
ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะความระมัดระวัง กลัวจะถูกกระทบกระเทือนมาก 
และอาจสลบหรือตายไปเสียในขณะนั้น แต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมา 
จากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้ว จึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้ และชาวบ้านพูดกับผมว่า 
เขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาใน 
ลมหายใจ และไปอย่างสงบ ประสบสคุโตไม่ผิดพลาด ส่วนท่านเองไม่เหน็เป็นไข้หนัก 
ถึงขนาดน้ัน ท�าไมนอนใจไม่พิจารณา หรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจ 
จึงท�าให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วย พระกรรมฐาน ถ้าขนืเป็นกนัลกัษณะน้ีมากๆ ศาสนา 
ต้องถกูต�าหนิ กรรมฐานต้องล่มจม ไม่มใีครสามารถทรงไว้ได้ เพราะมแีต่คนอ่อนแอ 
กรรมฐานอ่อนแอ คอยแต่ขึน้เขยีงให้กเิลสมันสบัเอาย�าเอา สตปัิญญาพระพทุธเจ้าท่าน 
มิได้ประทานไว้ส�าหรับคนขี้เกียจอ่อนแอ โดยนอนเฝ้าน่ังเฝ้าไข้อยู่เฉยๆ ไม่คิดค้น
พจิารณาด้วยธรรมดงักล่าวเลย การหายไข้หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์ 
อะไรเลย สูห้นูตายตวัเดยีวกไ็ม่ได้ ท่านอย่าน�าลทัธแิละวชิาหมนูอนคอยเขียงอยูเ่ฉยๆ 
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มาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐาน ผมอายฆราวาสผู้เขาดีกว่าพระ และอายหนู 
ตัวที่ตายแบบเรียบๆ ซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้วอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มี 
สตปัิญญารักษาตวั ท่านลองพจิารณาดูซว่ิา สจัธรรมมีทกุขสจัเป็นต้น ทีป่ราชญ์ท่านว่า 
เป็นธรรมของจริงสดุส่วนน้ันจริงอย่างไรบ้าง และจริงอยูท่ีไ่หนกนัแน่ หรือจริงอยูท่ีค่วาม 
ประมาทอ่อนแอดงัทีพ่ากนัเสริมสร้างอยูเ่วลาน้ี น่ันคอืการเสริมสร้างสมทุยัทบัถมจิตใจ 
ให้โงหัวไม่ขึ้นต่างหาก มิได้เป็นทางมรรคเครื่องน�าให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลย ผมที่ 
กล้ายืนยันว่าเคยได้ก�าลงัใจในเวลาป่วยหนักน้ัน ผมพจิารณาทกุข์ทีเ่กดิกบัตวัจนเหน็ 
สถานที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆ จิตที่รู้ 
ความจริงของทกุข์แล้วกส็งบตวัลง ไม่แสดงการส่ายแส่แปรสภาพไปเป็นอืน่ นอกจาก
ด�ารงตนอยู่ในความจริงและเป็นหน่ึงอยูเ่พยีงดวงเดยีว ไม่มีอะไรมารบกวนลวนลาม
เท่าน้ัน ไม่เหน็ความแปลกปลอมใดๆ เข้ามาเคลอืบแฝงได้เลย ทกุขเวทนาก็ดับสนิทลง 
ในเวลาน้ัน แม้ไม่ดบัก็ไม่สามารถทบัจิตใจเราได้ คงต่างอนัต่างจริงอยูเ่พยีงเท่าน้ัน น่ีแล
ทีว่่าสจัธรรมเป็นของจริงสดุส่วน จริงอย่างน้ีเองท่าน คือท่านอยูท่ีจิ่ตดวงมสีตปัิญญา 
รอบตวัเพราะการพจิารณา มิใช่เพราะอ่อนแอเพราะน่ังทบันอนทบัสตปัิญญาเคร่ืองมือ 
ที่ทันกันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆ 

ผมจะเปรียบเทยีบให้ท่านฟัง หนิน้ันปาหวัคนกแ็ตก ทบัหวัคนกต็ายได้ แต่น�ามา 
ท�าประโยชน์ เช่น เป็นหนิลบัมีดหรืออะไรๆ กไ็ด้ ตามแต่คนโง่จะน�ามาท�าลายสงัหารตน  
หรือคนฉลาดจะน�ามาท�าเป็นหินลับมีดหรืออื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการ 
สตปัิญญากเ็ช่นกัน จะน�าไปใช้ในทางผิด คดิไตร่ตรองในทางไม่ชอบ ฉลาดประกอบ
อาชีพในทางผิด เช่น ฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจ้ีเขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทัน  
กย่็อมเกดิโทษเพราะน�าสตปัิญญาไปใช้ในทางทีผิ่ด จะน�าสตปัิญญามาใช้เป็นการอาชพี
ในทางที่ถูก เช่น คิดปลูกบ้านสร้างเรือน เป็นช่างไม้ช่างเขียน ช่างแกะลวดลายต่างๆ 
เป็นต้น หรือจะน�ามาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่นแก่นวัฏฏะที่พาให้เวียนเกิด 
เวยีนตายอยู่ไม่หยดุจนหมดสิน้ไปจากใจ กลายเป็นความบริสทุธิถ์งึวมุิตตพิระนิพพาน
ทั้งเป็นในวันน้ีเดือนน้ีปีน้ีชาติน้ีก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะท�าได้ ดังที่ท่านผู้ฉลาด
ท�าได้กันมาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันน้ี ปัญญาย่อมอ�านวยประโยชน์
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ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวญไม่มีทางสิ้นสุด เพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอก 
ตัวเองแต่ไหนแต่ไรมา พอจะท�าให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไป จะกลายเป็น 
คนดีซ่านผลาญธรรมประคองตัวไปไม่รอดและจอดจมในกลางคัน สติปัญญาน้ี
ปราชญ์ท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกด�าบรรพ์มาไม่เคย 
ล้าสมัย ท่านจึงควรคิดค้นสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและท�าลายข้าศึกอยู่
ภายในให้สิน้ซากไป จะเหน็ใจดวงประเสริฐว่ามีอยูกั่บตวัแต่ไหนแต่ไรมา การสอนท่าน 
ด้วยธรรมเหล่านี้ ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้ว มิได้สอนแบบ 
สุม่เดาเกาหาทีค่นัไม่ถูก แต่สอนตามทีรู้่ทีเ่หน็ทีเ่คยเป็นมาไม่สงสยั ใครทีอ่ยากพ้นทกุข์ 
แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตน ไม่ยอมพิจารณา ผู้น้ันไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้ เพราะ
ทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กับสมุทัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมรรคเคร่ืองด�าเนิน 
พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆ พระองค์ ท่านส�าเร็จมรรคผลนิพพานด้วย
สัจธรรมสี่กันทั้งน้ัน ไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรมสี่โดยสมบูรณ์  
ก็เวลาน้ีมีสัจจะใดบ้างที่ก�าลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่าง 
เปิดเผย ท่านจงพจิารณาสจัจะน้ันด้วยสตปัิญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสจัจะน้ันๆ 
อย่าน่ังเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆ จะกลายเป็นโมฆบรุุษในวงสจัธรรมซึง่เคยเป็นของจริง 
มาดั้งเดิม ถ้าพระธุดงคกรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตน
อย่างเปิดเผยได้ กไ็ม่มใีครจะสามารถอาจรู้ได้ เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงทีใ่กล้ชดิ 
สนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆ ที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมด วงนอกจากน้ี 
แม้จะมีสัจธรรมประจ�ากายประจ�าใจด้วยกันก็จริง แต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณา 
อนัเป็นทางรู้แจ้งผิดกนั เน่ืองจากเพศและโอกาสทีจ่ะอ�านวยต่างกนั เฉพาะพระธดุงค-
กรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการด�าเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศ
อยู่กับตัวทุกเวลา ถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่ศาสดาทรงขนานให้ว่า ศากยบุตร 
พทุธชโินรส จริงๆ แล้ว ท่านจงพยายามพจิารณาให้รู้แจ้งสจัจะคือทกุขเวทนาทีก่�าลงั
ประกาศตวัอยูอ่ย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลาน้ี อย่าปล่อยให้ทกุขเวทนา
เหยียบย�่าท�าลายและกาลเวลาผ่านไปเปล่า ขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู ่
สติปัญญา และตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่า ความจริง
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สี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้น บัดนี้ทุกขสัจได้แจ้งประจักษ์กับสติ
ปัญญาเราแล้ว ไม่มทีางสงสยั นอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงน้ันๆ เจริญยิง่ข้ึน 
โดยล�าดบั จนหายสงสยัโดยสิน้เชงิเท่าน้ัน ถ้าท่านพยายามดงัทีผ่มสัง่สอนน้ี แม้ไข้ในกาย 
ท่านจะก�าเริบรุนแรงเพยีงไร ท่านเองจะเป็นเหมอืนคนมไิด้เป็นอะไร คอืใจท่านมไิด้ 
ไหวหวัน่สัน่สะเทอืนไปตามอาการแห่งความสขุความทกุข์ทีเ่กดิขึน้ในกายน่ันเลย มีแต่ 
ความภาคภูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดยสม�่าเสมอ ไม่แสดง 
อาการลุม่ๆ ดอนๆ เพราะไข้ก�าเริบหรือไข้สงบตวัลงแต่อย่างใด น่ีแลคอืการเรียนธรรม 
เพือ่ความจริง ปราชญ์ท่านเรียนกนัอย่างน้ี ท่านมิได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆ ให้เป็นไป 
ตามความต้องการ เช่น อยากให้เป็นอย่างน้ัน อยากให้เป็นอย่างน้ีตามชอบใจ ซึง่เป็น 
การสัง่สมสมทุยัให้ก�าเริบรุนแรงย่ิงขึน้ แทนทีจ่ะเป็นไปตามใจชอบ ท่านจงจ�าไว้ให้ถงึใจ 
พิจารณาให้ถึงอรรถถึงธรรมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเอง ซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได ้
ด้วยตนเองแต่ละรายๆ ผมเป็นเพยีงผู้แนะอบุายให้เท่าน้ัน ส่วนความเก่งกาจอาจหาญ 
หรือความล้มเหลวใดๆ น้ันขึน้อยูก่บัผู้พจิารณาโดยเฉพาะ ผู้อืน่ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องด้วย 
เอานะ ท่าน จงท�าให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอน อย่านอนเป็นที่เช็ดเท้า
ให้กิเลสขึ้นย�่ายีตีแผ่ได้ จะแย่และเดือดร้อนในภายหลัง จะว่าผมไม่บอก

ท่านเล่าว่า พอท่านเทศน์ให้เราแบบพายุบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไป เราเอง
รู้สกึตวัจะลอยเพราะความปีตยินิดีและตืน้ตนัในโอวาททีฉ่ลาดแหลมคม และออกมา
จากความเมตตาท่านล้วนๆ ไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้น พอท่าน 
ไปแล้วเท่าน้ัน เราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนา
ที่ก�าลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลย  
ขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้ว ราวกับท่านนั่งคอยดูและคอยให้อุบาย
ช่วยเราอยู่ตลอดเวลา ยิ่งท�าให้มีก�าลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้น ขณะพิจารณานั้น
ได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันธ์ๆ คือแยกกายและอาการต่างๆ ของกายออกเป็น
ขันธ์หน่ึง แยกสัญญาที่คอยม่ันหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันธ์หน่ึง แยกสังขาร
คือความคิดปรุงต่างๆ ออกเป็นขันธ์หนึ่ง และแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง แล้ว 
พจิารณาเทยีบเคยีงหาเหตผุลต้นปลายของตวัทกุข์ทีก่�าลงัแสดงอยูใ่นกายอย่างชุลมนุ
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วุน่วาย โดยมิได้มีก�าหนดว่าทกุข์จะดบัเราจะหาย หรือทกุข์จะก�าเริบเราจะตาย แต่สิง่ 
ที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลาน้ันคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย 
เหล่านั้น เฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือ ทุกขสัจ ว่าเป็นอะไรกันแน่ ท�าไมจึงมี 
อ�านาจมาก สามารถท�าจิตใจของสตัว์โลกให้สะเทอืนหวัน่ไหวได้ทกุตวัสตัว์ไม่ยกเว้น
ว่าเป็นใครเอาเลย ทั้งเวลาทุกข์แสดงข้ึนธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจาก 
เหตุต่างๆ ทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายภพภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่ 
สตัว์ทกุถ้วนหน้ารู้สกึหวัน่เกรงกันนักหนา ไม่มรีายใดหาญสูห้น้ากล้าเผชิญ นอกจาก
ทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่าน้ัน ถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่ 
คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกข์ตัวเดียวน้ีเท่าน้ัน เราเองก็นับเข้าในจ�านวน 
สัตว์โลกผู้ขี้ขลาดหวาดกลัวทุกข์ จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกข์ที่ก�าลังแสดงอยู่นี้จึงจะ
เป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยาน เอาละ เราต้องสูก้บัทกุข์ด้วยสตปัิญญา
ตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้ เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตา 
สัง่สอนอย่างถงึใจไม่มทีางสงสยั ท่านสอนว่าให้สูด้้วยสตปัิญญา โดยแยกแยะขนัธ์น้ันๆ  
ออกดูอย่างชัดเจน ก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไร เป็นรูป เป็นสัญญา เป็นสังขาร  
เป็นวญิญาณ และเป็นจิตได้ไหม? ถ้าเป็นไม่ได้ ท�าไมเราจึงเหมาเอาทกุขเวทนาว่าเป็นเรา  
เป็นเราทกุข์ เราจริงๆ คอืทกุขเวทนาน้ีละหรือ หรืออะไรกนัแน่ ต้องให้ทราบความจริงกนั 
ในวันนี้ ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจ แม้จะ 
ตายไปกบัทีน่ั่งภาวนาน้ีเรากย็อม แต่จะไม่ยอมลกุจากทีใ่ห้ทกุขเวทนาหวัเราะเย้ยหยนั 
เป็นอันขาด นับแต่ขณะนั้น สติปัญญาท�าการแยกแยะห�้าหั่นกันอย่างเอาเป็นเอาตาย 
เข้าว่า ระหว่างสงครามของจิตกบัทกุขเวทนาต่อสูก้นัอยูเ่วลาน้ันกนิเวลาห้าช่ัวโมง จึงได้ 
รู้ความจริงจากขนัธ์แต่ละขนัธ์ได้ เฉพาะอย่างยิง่รู้เวทนาขนัธ์อย่างชดัเจนด้วยปัญญา 
ทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวเต็มที่ ท่านว่าท่านได้เร่ิมเชื่อสัจธรรม 
มทีกุขสจัเป็นต้น ว่าเป็นของจริงแต่บดัน้ันมาอย่างไม่หวัน่ไหว แต่น้ันมาเวลาเกดิเจ็บไข้ 
ได้ป่วยต่างๆ ขึน้มา ใจมทีางต่อสูก้นักบัทกุขเวทนาเพือ่ชนะ ทางสตปัิญญาไม่อ่อนแอ 
ปวกเปียก ใจมักได้ก�าลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตาย 
กนัจริงๆ ธรรมทีเ่คยถอืเป็นของเล่นโดยไม่รู้สกึตวัมาประจ�านิสยัปถุชุนในเวลาธรรมดา 
ไม่จนตรอก กแ็สดงความจริงให้เหน็ชดัในเวลาน้ัน ขณะพจิารณาทกุขเวทนารอบแล้ว 
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ทุกข์ดับไป ใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิ หมดปัญหาต่างๆ ทางกายทางใจไปพักหนึ่ง 
จนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายช่ัวโมง มีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วย
ความอาจหาญต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้ว

ท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอ�านาจการพิจารณาแล้ว ไข้ได้หายไป 
แต่บดัน้ัน ไม่กลบัมาเป็นอกีเลย จึงเป็นทีน่่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไร ข้อน้ีส�าหรับ 
ผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่คัดค้าน เพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลกเ็ป็น 
แบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลย จึงท�าให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถ 
สามารถรักษาโรคได้อย่างลกึลบั และประจักษ์กบัท่านผู้ปฏบิตัทิีม่นิีสยัในทางน้ี โดยมาก 
พระธดุงคกรรมฐานท่านชอบพจิารณาเยยีวยาธาตขุนัธ์ของท่านเวลาเกดิโรคภยัไข้เจ็บ 
อย่างเงียบๆ โดยล�าพัง ไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆ นอกจากวงปฏิบัติด้วยกัน 
และมีนิสัยคล้ายคลึงกัน ท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจ ที่ว่าท่านบ�าบัดโรคด้วยวิธี
ภาวนาน้ัน มิได้หมายความว่าบ�าบดัได้ทกุชนิดไป แม้ท่านเองกไ็ม่แน่ใจว่าโรคชนิดใด 
บ�าบัดได้ และโรคชนิดใดบ�าบัดไม่ได้ แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับ 
ตวัท่าน ถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกาย แต่โรคในจิตคอืกิเลสอาสวะต่างๆ ก็ต้อง 
ให้ตายไปด้วยอ�านาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกัน ฉะน้ัน การพิจารณาโรคต่างๆ  
ทั้งโรคในกายและโรคในใจ ท่านจึงมิได้ลดละทั้งสองทาง โดยถือว่าเป็นกิจจ�าเป็น
ระหว่างขันธ์กับจิตจ�าต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้าย

คราวท่านจ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านโป่ง อ.สันมหาพล จ.เชียงใหม่ พรรษานั้นท่าน
เร่งความพากเพียรในท่าและอิริยาบถต่างๆ มากกว่าพรรษาก่อนๆ ซึ่งเคยเข้าใจว่ามี
ความเพยีรดี แต่พรรษาน้ีมีพเิศษไปกว่าพรรษาทีแ่ล้วๆ มา โดยมีอริิยาบถ ๓ ด้วยการ
ประกอบความเพยีรถ่ายเดยีว คอื ยนื เดนิ น่ัง ท�าความเพยีร ไม่ยอมนอน หากจะมี
หลบับ้างกใ็ห้หลบัในท่าน่ังท�าสมาธภิาวนาขณะทีธ่าตขุนัธ์เพยีบเตม็ทีต่ามสภาพของมัน 
ที่ทนทานต่อการไม่ยอมหลับเลยไปไม่ไหว ซึ่งเป็นเวลาที่สติอ่อนตัวลง แต่ไม่ยอม 
ทอดธรุะต่อการหลบันอนดงัทีเ่คยเป็นมาในอริิยาบถ ๔ ทัง้น้ีเพราะเหน็ผลประจักษ์ใจ 
ทัง้ด้านสมาธแิละด้านปัญญาว่าใจมีความสงบแนบแน่น ปัญญามีความละเอยีดแหลมคม 
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และคล่องตัวกว่าความเพียรที่ด�าเนินไปตามปกติธรรมดา จึงท�าให้มีก�าลังใจในการ
ประคองความเพยีรในท่าอริิยาบถ ๓ ตลอดพรรษา โดยไม่ยอมเอนกายล้มตวัลงหลบั 
นอนเลย ถ้าจะพดูตามภาษานักต่อสูเ้พือ่เอาแพ้เอาชนะกนัระหว่างกเิลสตวัเหน็แก่เสือ่ 
แก่หมอน นอนทอดอาลยัตายอยากแบบคนสิน้ท่า ล�าตวัยาวเหยยีดเหมอืนงู กบัศรัทธา 
ธรรม วิริยธรรม สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม แล้วก็ว่ากิเลสตัวดึงดูดพระ 
ลงเสือ่ลงหมอน ต้องทนอดอาหาร (เน้ือพระอร่อยส�าหรบักเิลส) ท้องแฟบไปสามเดือน 
พลธรรมทั้งห้าดังกล่าวแล้วได้โอกาสก้าวเดินตามวิถีทางของศาสดา มองเห็นชัยชนะ 
จากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอิริยาบถ ๓ ไม่ห่างไกลจากตัวเลย ราวกับจะได้ 
จะถงึธรรมอยูท่กุอริิยาบถ พอให้เกดิก�าลงัใจในความเพยีรอยูต่ลอดเวลา ร่างกายก็เบา 
ใจกเ็บาด้วยธรรมประเภทต่างๆ ความเพยีรกเ็บาในการเคลือ่นไหวเพือ่ต่อยุทธ์กบักเิลส 
ไม่สะทกสะท้านต่อความทกุข์ความล�าบากในการต่อสูก้บักเิลสทีเ่หน็ว่าเป็นข้าศกึอย่าง
ถึงใจ

ในคนืวนัหน่ึง ขณะน่ังสมาธภิาวนาจิตสงบลงอย่างละเอยีดถงึฐานสมาธ ิและพกัอยู่ 
เป็นเวลานานพอสมควรแล้วถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิ จิตปรากฏนิมิตเป็น 
แผ่นดนิไหวหมนุเป็นกงจักร จิตเพ่งพนิิจเท่าไร นิมติน้ันยิง่หมนุเร็วราวกบัฟ้าดินจะถล่ม 
ในขณะนั้น ในความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยมิได้ก้าวเดินเลย 
ขณะทีก่ายในนิมติเหาะลอยอยู่น้ัน คล้ายกบัเหาะลอยไปมาอยู่บนทางจงกรมทีเ่จ้าของ
เคยเดินในเวลาปกติ เหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจึงหยุด และปรากฏแสงสว่างขึ้น 
ในขณะทีก่ายหยดุเหาะลอย แสงสว่างในนิมติน้ันปรากฏว่ามาจากบนท้องฟ้าส่องสว่าง
เข้าในดวงใจท่าน ท�าให้มองเหน็อวยัวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้อย่างชดัเจนและ
เพลินในการพิจารณาดูร่างกายส่วนต่างๆ ด้วยอสุภกรรมฐานและไตรลักษณ์อยู่เป็น
เวลานาน ใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจ่างด้วยปัญญา ศรัทธา อุตสาหะ อย่างแรงกล้า 
อุบายต่างๆ อันเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆ เกิดขึ้นโดยสม�่าเสมอ นับว่า 
ในพรรษาน้ันใจมีก�าลงัมาก รู้เหน็ได้อย่างเด่นชัด ไม่มคีวามอบัเฉาเศร้าใจเข้ารบกวน
ดงัทีเ่คยเป็นบ่อยในกาลทีแ่ล้วๆ มา มีแต่ความม่ันคงทางสมาธแิละความแยบคายและ
คล่องตวัทางสตปัิญญาเป็นคู่มติรแห่งความเพยีรประจ�าใจในอริิยาบถต่างๆ ระหว่างจิต 
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กบัสตปัิญญา อนัเป็นลกัษณะความเพยีรอตัโนมัตเิร่ิมปรากฏตวัอย่างเด่นชัดภายในจิต  
อิริยาบถทัง้สีเ่ว้นแต่ขณะหลบั จิตอยู่ในท่าแห่งความเพยีรโดยสม�า่เสมอ ไม่ถกูบงัคบั
ขูเ่ขญ็เหมือนแต่ก่อนซึง่จ�าต้องบงัคับถูไถกนัเป็นประจ�า ไม่ง้ันกเิลสน�าขึน้เขยีงชนิดตาม 
ยือ้แย่งไม่ทนัเลย เพราะระยะน้ันกเิลสคล่องตวัรวดเร็วแหลมคมกว่าธรรม มีสตธิรรม 
ปัญญาธรรม วิริยธรรม เป็นต้น เป็นไหนๆ ใครจึงไม่ควรอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถ 
ขนาดจิตทีอ่ยูเ่พยีงสมาธคิวามสงบเท่าน้ัน แม้จิตสงบกย็งัตกอยูใ่นอ�านาจเพลงกล่อม
ของกิเลสให้ตดิในสมาธ ิไม่สนใจออกพจิารณาทางด้านปัญญาอนัเป็นอบุายถอดถอน
มันออกจากใจจนได้ ต่อเม่ือปัญญาเคลื่อนย้ายออกท�างานการรบการต่อสู้กับกิเลส
ประเภทต่างๆ และได้ชัยชนะไปโดยล�าดับไม่อับจนอย่างง่ายดาย นั่นแล จึงจะเริ่มรู ้
เพลงกล่อมของกิเลสชนิดต่างๆ ได้โดยล�าดบัว่าไพเราะเพราะพร้ิงอ้อยอิง่น่าตดิจมอยู่
กบัมนัจริงๆ ดังน้ัน สตัว์โลกจึงไม่เบือ่เพลงกล่อมชนิดต่างๆ ของกิเลสกนั แม้จะกล่อม
ซ�้าซากให้รักให้ชัง ให้เกลียดให้โกรธ ให้โลภมาก ให้อยากหิวโหย และเกิดความ 
อิดโรยและทนทุกข์ทรมานมากน้อยก่ีร้อยกี่พันกี่หม่ืนกี่แสนกี่ล้านและกี่ล้านๆ คร้ัง 
กไ็ม่เคยเบือ่หน่ายอิม่พอและเหน็โทษแห่งเพลงกล่อมของมันบ้างเลย จะมบ้ีางราวกบั
ฟ้าแลบก็ตอนได้รับความทุกข์ทรมานมากจนตรอกซอกมุมจนหาทางออกไม่ได้จริงๆ 
นั่นแล จากนั้นก็ถูกกล่อมให้เคลิ้มหลับไปอีกไม่มีวันตื่นพอเห็นโทษของมันบ้างเลย

ความเพยีรขัน้น้ีเร่ิมเป็นความเพยีรรุกความเพยีรรบ ความเพยีรตตีลบหลายสนั 
หลายคมเพื่อเข่นฆ่ากิเลสไปโดยล�าดับ ไม่อับเฉาเมามัวมั่วสุมกับกิเลสว่าเป็นมิตร
เป็นสหายและมอบเป็นมอบตายกบัมนัเหมอืนแต่ก่อนทีธ่รรมาวธุมสีตปัิญญาเป็นต้น 
ยังไม่อาจหาญเกรียงไกร ระยะน้ีธรรมาวธุทกุประเภททกุขนาดเร่ิมเกรียงไกรฉายแสง 
แพรวพราวออกมา แล้วสนุกขุดค้นหยิบยกขึ้นห�้าหั่นกับกิเลสชนิดต่างๆ อย่างไม่อั้น
ไม่ออมแรง ความมุง่มัน่ต่อแดนพ้นทกุข์นับวนัมกี�าลงักล้าถงึขนาดเร่งความเพยีรชนิด
กล้าเป็นกล้าตาย ใครดใีครอยู่ ใครไม่ดจีงบรรลยั ไม่มคี�าว่า เสยีดายป่าช้า การเกดิตาย 
ซึ่งเป็นขวากหนามที่กิเลสปักเสียบไว้ ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอ�านาจครอบครองมา
นานแสนนาน จะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไป ต้องเป็นวิสุทธิธรรมอัน
ประเสริฐเลิศเลอเท่าน้ันครอบครองใจ ที่จะยอมให้กิเลสวัฏจักรก็ครองใจ ธรรมก็
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ครองใจ แต่ถูกขับไล่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ร�่าไปดังที่เป็นมาแล้วน้ัน จะไม่ยอมให้
มีในใจดวงน้ีได้อีก อย่างไรต้องปราบวัฏจักรวัฏจิตให้บรรลัยลงจากใจในภพน้ีและ 
ในไม่ช้านี้ด้วยธรรมาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัย

พอออกพรรษาแล้ว ท่านกอ็อกเทีย่วธดุงคกรรมฐานไปตามอธัยาศยั ท่านเล่าว่า 
ท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีกุฎีเล็กเพื่อบ�าเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่ง 
เพราะทีน่ั่นเคยเป็นทีพ่กับ�าเพญ็ของพระธดุงคกรรมฐานมาก่อน เหน็ว่าสงัดดีและห่าง
จากหมู่บ้านพอประมาณ ท่านจึงเข้าพกับ�าเพญ็ทีน่ั่น วนัหน่ึงตอนกลางวนัฝนตกหนัก
ไม่อาจลงเดินจงกรมได้ ท่านจึงปิดประตูหน้าต่างฝาแถบ (ฝาขัดแตะ) นั่งภาวนาอยู่
ในกุฎน้ัีน ซึง่มีพืน้สงูพอประมาณ ขณะทีน่ั่งพจิารณาธรรมทัง้หลายอยู ่ปรากฏเหมือน
มีท่อไฟแทงขึ้นมาที่ก้นท่านร้อนแปลบๆ หยุดไปแล้วก็ร้อนขึ้นมาอีก ท่านจึงย้อนมา
พิจารณาว่าคืออะไร พอย้อนจิตมาก�าหนดจดจ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับท่อไฟที่ก�าลัง 
เผาก้นท่านอยู่นั้น ก็ทราบว่าไฟนี้เป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฎี มิได้
แสดงขึน้กบัใจท่านเอง ท่านก�าหนดพจิารณาทบทวนกท็ราบอยูอ่ย่างน้ันว่าเป็นไฟราคะ 
ตัณหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฎี ส�าหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคะ
ตัณหาแต่อย่างใด ขณะที่ท่านก�าลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการพิจารณาไฟชนิดน้ัน  
ก็ไม่คิดสะดุดใจว่าไฟนี้มาจากอะไรที่ไหน เป็นเพียงร�าพึงอยู่ภายในใจว่า ไฟราคะนี้
มันติดตามเรามาได้อย่างไร เพราะเรามิได้มีความก�าหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆ ใจก็ 
เป็นปกติ ไม่เกิดราคะ การไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความส�ารวมระวังมีสต ิ
อยูก่บัตวั ระวงัสงัเกตทกุแง่ทกุมมุบรรดาอารมณ์ทีเ่คยเป็นข้าศกึต่อจิตใจ ใจกไ็ม่เหน็
มีเร่ืองราคะตณัหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใด พอเร่ืองไฟสงบไม่แสดงอกี ท่านก็ลมืตาข้ึน
จะออกจากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้ว ก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหน่ึง
ก�าลงัเดนิออกไปจากใต้ถุนกุฎี ท�าให้ท่านน�าเร่ืองไฟทีเ่ผาก้นท่านออกพาดพงิกบัหญงิที่
เพิง่ออกไปจากกฎุท่ีาน หญงิคนน้ีคงคิดไม่ดกีบัเรา เหตกุารณ์จึงได้แสดงขึน้ท�านองน้ี 
ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้

ความจริงผู้หญงิคนน้ันอยูใ่นวยัเบญจเพส ยังไม่แก่อะไรเลย อาจจะเป็นสาวแก่
หรือแม่ม่ายมากกว่าหญงิทีม่สีามี แกมาเทีย่วเกบ็ผักหกัฟืนหาอยูห่ากินกไ็ม่อาจทราบได้  
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ในมือถือตะกร้าใบหนึ่ง ขณะที่แกมาถึงที่นั่น เกิดฝนตกหนักพอดี แกเลยรีบเข้ามา 
หลบฝนทีใ่ต้ถุนกุฎีหลวงปู ่จนฝนหยดุแล้วแกถงึได้ออกไปจากทีน่ั่น เวลาท่านมองออก 
ไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฝาขัดแตะห่างๆ จึงมองเห็นหญิงนั้นได้อย่างชัดเจน

ที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระเณรฟังตามโอกาสที่ควรนั้น ท่านมิได้เล่าด้วยการต�าหนิ
ตฉิินนินทาหญงิน้ันแต่อย่างใด เป็นเพียงท่านยกหญงิน้ันขึน้เป็นต้นเหตใุห้ได้ทราบเร่ือง
กระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกินกว่าธรรมดาจะรู้จะเห็นได ้
นอกจากการพจิารณาทางภาคปฏิบตัจิิตตภาวนาจึงสามารถทราบได้เป็นข้ันๆ ตอนๆ ไป  
ท่านว่าตอนน้ันจิตท่านละเอยีดมากพอสมควร สตปัิญญากด็แีละรวดเร็วต่อเหตกุารณ์
เหล่าน้ี ไม่ชกัช้าเหมือนขัน้เร่ิมต้นฝึกหดั เช่นขณะราคะภายในจิตตวัเองกระเพือ่มแยบ็
เท่าน้ัน สตกิท็นั แม้ปัญญาจะยังไม่สามารถตดัให้ขาดได้ในระยะน้ัน แต่ต่อมากพ้็นมือ 
ของสตปัิญญาทีฝึ่กซ้อมตวัอยูต่ลอดเวลาไปไม่ได้ ต้องขาดสะบัน้ไปจากใจอย่างประจักษ์  
ท่านเล่าว่าตอนน้ันความเพยีรท่านรู้สกึว่ารีบเร่งเก่งกาจมาก แม้เวลาท�าวตัรเช้าและเยน็ 
ท่านก็ท�าเพียงย่อๆ จิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติปัญญาอย่างมาก ส่วนการ 
สวดมนต์สตูรต่างๆ ดงัทีเ่คยสวดมาแต่เก่าก่อน ท่านต้องงดทัง้สิน้ เร่งทางด้านสตปัิญญา 
อย่างเดียวเพื่อให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วทันกาลเวลา กลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึง 
จุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอรหัตธรรม

พรรษาต่อมาน้ี ไข้กห็นัก ความเพยีรกเ็อาการ ไม่มใีครย่อหย่อนอ่อนข้อต่อใคร  
การไข้ก็ไข้ได้ตลอดพรรษา การพิจารณาทุกขเวทนากับกายอันเป็นเรือนรังของทุกข ์
กไ็ม่ลดละท้อถอย ไข้หนัก ทกุข์มากเท่าไร ยิง่ราวกบัไสเชือ้เพลงิป้อนสตปัิญญาให้แสดง 
ลวดลายอย่างเตม็ฝีมอื ใจถอืเอาทกุขเวทนาทีเ่กดิจากไข้และกายทีเ่กีย่วโยงกนักบัทกุข์ 
เป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น�้าในบางกาล ถ้าสติปัญญาจะมัวให้น�้าอยู่ ไข้ก็ 
เอาตายและแพ้ราบคาบหญ้า ต้องต่อสู้กันแบบสดๆ ร้อนๆ ไข้และทุกข์ไม่ผ่อนคลาย  
ความเพยีรจะผ่อนคลายไม่ได้ ไม่ทนักนั ปราบกนัไม่อยู ่ต้องเอาให้อยูใ่นเง้ือมมอืของ 
ความเพียร ขณะนัน้จะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ ตอ้งสู้จนเห็นเหตุเห็นผลท่าเดียวจงึจะ 
มีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเอง ในพรรษาน้ีนับว่าหนักและหักโหม
เอาการทั้งทางกายและทางจิต เพราะเป็นไข้มาลาเรียตลอดพรรษา ทุกข์ทางร่างกาย 
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จึงมาก ทางใจ ความเพยีรกห็มนุตวัเป็นเกลยีวไปตามไข้และทกุขเวทนา พอออกพรรษา 
ไข้ก็ค่อยๆ หายไป องค์ท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปตามอัธยาศัย  
ไม่เยื่อใยกับสิ่งใดนอกจากความเพียรอย่างเดียว ในระยะนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

เย็นวันหน่ึงเมื่อปัดกวาดเสร็จ ท่านออกจากที่พักไปสรงน�้า ได้เห็นข้าวในไร ่
ชาวเขาก�าลังสุกเหลืองอร่าม ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่า ข้าวมันงอกขึ้นมา
เพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิด ใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้อ
อยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าว เชื้อนั้นถ้าไม่ถูกท�าลายเสียที่ใจให้สิ้นไป จะต้องพา
ให้เกิดตายอยู่ไม่หยุด ก็อะไรเป็นเชื้อของใจเล่า ถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทาน  
คดิทบทวนไปมาโดยถืออวชิชาเป็นเป้าหมายแห่งการวพิากษ์วจิารณ์ พจิารณาย้อนหน้า 
ถอยหลงั อนุโลมปฏโิลม ด้วยความสนใจอยากรู้ตวัจริงแห่งอวชิชา นับแต่หวัค�า่จนดึก 
ไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจ จวนสว่างจึงตัดสินกันลงได้ด้วยปัญญา 
อวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจ ไม่มีอะไรเหลือ การพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุก
หมดการงอกอีกต่อไป การพิจารณาจติก็มายุติกันที่อวิชชาดับ กลายเป็นจติสุกขึ้นมา
เช่นเดียวกับข้าวสุก จิตหมดการก�าเนิดเกิดในภพต่างๆ อย่างประจักษ์ใจ สิ่งที่เหลือ
ให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆ ในกระท่อมกลางเขา มีชาวป่าเป็น 
ผู้อุปัฏฐากดูแล ขณะที่จิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏฏ์ไปได้แล้ว เกิดความอัศจรรย์อยู่ 
คนเดียว ตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้า ใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรม
อศัจรรย์ ถงึวมิตุตหิลดุพ้นในเวลาเดียวกนักบัพระอาทติย์อทุยั ช่างเป็นฤกษ์งามยาม
วิเศษเอาเสียจริงๆ 

พอฤกษ์งามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้ว ก็ได้เวลาออกบิณฑบาต ท่านเริ่ม
ออกจากทีม่หามงคล มองดูกระท่อมเลก็ทีใ่ห้ความสขุความอศัจรรย์ และมองดทูศิทาง
ต่างๆ ขณะน้ันปรากฏอะไรก็กลายเป็นมหาอดุมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิน้เชงิ  
ทัง้ทีส่ิง่ทัง้หลายกเ็ป็นอยูโ่ดยธรรมดาของตนๆ น่ันแล ขณะไปบณิฑบาต ใจกอ็ิม่ธรรม
มองเหน็ชาวป่าชาวเขาทีเ่คยอปัุฏฐากดูแลท่านมาราวกบัเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กนั
ทั้งสิ้น จิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นที่จะพรรณนาคุณให้ 
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จบสิน้ลงได้ เกดิความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณ อดทีจ่ะแผ่เมตตาจิต 
อุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนส�าราญ 
ขณะจัดอาหารทพิย์ของชาวเขาลงในบาตร ใจกอ็ิม่ธรรม ไม่คิดสมัผัสกบัอาหารทีเ่คย
ด�ารงและให้ความผาสกุแก่อตัภาพมาแต่อย่างใด แต่กฉั็นไปตามธรรมเนียมทีธ่าตกุบั 
อาหารเคยอาศัยกันมา ท่านเล่าว่า นับแต่วนัเกดิมากเ็พิง่มาเหน็ชีวติธาตขัุนธ์กับจิตใจ
ปรองดองสดช่ืนต่อกันเหลือจะพรรณนาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันน้ันเอง 
เป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมาย และกลายเป็นประวัติส�าคัญของชีวิต
อย่างประทับใจตลอดมา

นับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่มวัฏจักรภายในจิตจมหายไปแล้ว ธาตุขันธ์
และจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตน ไม่ถูกจับจองกดถ่วง 
จากฝ่ายใด อนิทรีย์ห้า อายตนะหก ท�างานตามหน้าทีข่องตนจนกว่าธาตขัุนธ์จะหาไม่  
โดยไม่มกีารทะเลาะววิาทกระทบกระเทอืนกันดงัทีเ่คยเป็นมา (การทะเลาะ ท่านหมายถงึ 
ความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกัน ท�าให้เกิดความยินดียินร้าย
กลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมา และเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้)  
คดีต่างๆ ภายในจิตที่มีมากและวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆ ในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบ 
นับแต่ขณะศาลสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้ว เร่ืองก่อกวน
ลวนลามต่างๆ ไม่มีประมาณ ซึง่เคยยึดจิตเป็นสนามเต้นร�าและทะเลาะววิาทบาดหมาง 
ไม่มเีวลาสงบลงได้ เพราะอวชิชาตณัหาเป็นหวัหน้าบงการบญัชางานให้โกลาหลวุน่วาย
ร้อยแปดพนัประการน้ัน ได้สงบลงอย่างราบร่ืนช่ืนใจ กลายเป็นโลกร้างว่างเปล่าภายในจิต 
ทีผ่ลติวิชาธรรมอนับวรขึน้เสวยเมอืงจิตราชแทนอธรรม กจินอกการภายในได้เป็นไป
โดยธรรมความสม�่าเสมอ ไม่มีอริข้าศึกศัตรูมาก่อกวนวุ่นวาย ตาเห็น หูได้ยิน จมูก
ดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส กายสมัผัสเยน็ร้อนอ่อนแข็ง ใจรับทราบอารมณ์ต่างๆ เป็นไปโดย
ธรรมชาต ิไม่อาจเอือ้มปีนเกลยีวยแุหย่แปรรูปคดใีห้ผิดเป็นถกู ผูกเป็นแก้ แย่เป็นดี  
ผีเป็นคน พระเป็นเปรต เปรตกลับเป็นคนดี ดังที่เจ้าอธรรมมีอ�านาจบัญชางานมา
แต่เก่าก่อน นั่งอยู่สบาย แม้เป็นหรือตายก็มีความสุข นี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ 
ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวง ซึ่งเป็นค�าท่านอุทานในใจท่านเวลานั้น
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หลวงปูข่าวกเ็ป็นอกีองค์หน่ึงทีเ่ป็นลกูศิษย์ท่านอาจารย์ม่ัน ซึง่เปลือ้งทกุข์สิน้ภยั 
ออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่านเล่าว่าสถานที่บ�าเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกข์
ภายในก็ดี กระท่อมกุฎีเล็กๆ พอหมกตัวท�าความเพียรและพักผ่อนกายก็ดี สถานที่ 
เดนิจงกรมกด็ ีสถานทีน่ั่งสมาธภิาวนาในกลางวนัและกลางคนืกดี็ หมูบ้่านเป็นทีโ่คจร
บิณฑบาตพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดี รู้สึกเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจผิดที่
ทั้งหลายอย่างบอกไม่ถูก และฝังใจตลอดมาจนทุกวันน้ีมิได้จืดจางรางเลือนไปเลย  
นับแต่ขณะที่วัฏจักรได้ถูกคว�่าลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้ว สถานที่น้ันได้
กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถทั้งหลายตลอดมา ราวได้เข้าเฝ้าพระศาสดาในสถานที่ 
ตรัสรู้และที่ทรงบ�าเพ็ญเพียรในที่ต่างๆ โดยตลอดทั่วถึงฉะน้ัน หายสงสัยใน
พระพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิพพานไปนานตามกาลของสมมุติ ประหน่ึงประทับอยู่บน 
ดวงใจเราทกุขณะ มิได้ทรงจากไปตามกาลแห่งปรินิพพานเลย หายสงสยัในพระธรรมว่า  
มาก น้อย ลึก ตื้น หยาบ ละเอียด ที่ประทานไว้แก่มวลสัตว์ ปรากฏว่าพระธรรม 
เหล่าน้ันสถิตอยู่ในใจดวงเดียว และใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมูล 
ไม่มีอะไรบกพร่อง หายสงสยัในพระสงฆ์สาวกองค์สปุฏปัินโน ผู้บริสทุธิท์ัง้สามรัตนะ
น้ีได้เก่ียวเน่ืองเชือ่มโยงเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ภายในใจมคีวามเป็นอยูด้่วย พทุธะ 
ธัมมะ และสังฆะ องค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียว มีความสบายหายห่วง 
นับแต่บดัน้ันเป็นต้นมา ไม่มีเคร่ืองกดถ่วงลวงใจ อยูใ่นอริิยาบถใดกเ็ป็นตวัของตวัไป 
ตามอริิยาบถน้ันๆ ไม่มีสิง่กดขีห่รือแอบแทรกขอแบ่งกนิแบ่งใช้เหมอืนแต่ก่อนทีอ่ยูก่บั 
นักขอทานโดยไม่รู้สกึตวั เดีย๋วขอน้ัน เด๋ียวขอน้ี อยูท่กุอริิยาบถ ค�าว่า ขอน่ันขอน่ี น้ัน 
ท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลน ไม่มีเวลาอิ่มพอประจ�านิสัยของมัน เมื่อมี 
อ�านาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้ว จึงต้องท�าการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอย 
ซึง่เป็นงานประจ�านิสยัของมนั โดยขอให้คดิอย่างน้ัน ขอให้พดูอย่างน้ี ขอให้ท�าอย่างโน้น 
ตามอ�านาจของมันอยู่ไม่หยุด ถ้าไม่มีธรรมไว้ปิดกั้นความร่ัวไหลจากการบังคับและ 
การขอเอาอย่างดื้อด้านของเหล่ากิเลส จึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัว 
ไม่มคีวามดตีดิตวัพอเป็นเคร่ืองสบืภพต่อชาตเิป็นคนดมีีศลีธรรมต่อไปได้ เกดิภพใด 
ชาตใิดกล้็วนแต่เกดิผิดทีผิ่ดฐาน ไม่มคีวามส�าราญบานใจได้บ้างพอควรแก่ภพก�าเนิด 
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ที่อุตส่าห์เกิดกับเขาทั้งชาติ ที่ท่านเรียกว่า ขาดทั้งทุนสูญทั้งดอก นั้นก็คือผู้ประมาท 
นอนใจ แบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจ ไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลย 
มันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวดังกล่าวแล้ว ท่านผู้หมดหน้ีสิน 
ความพะรุงพะรังทางใจแล้ว จึงอยู่เป็นสุขทุกๆ อิริยาบถในขันธ์ที่ก�าลังครองตัวอยู ่
เมือ่ถงึเวลาแล้วกป็ล่อยวางภาระในขนัธ์ เหลอืแต่ความบริสทุธิพ์ทุโธเป็นสมบตัทิัง้ดวง 
น่ันแล คอืความสิน้ทกุข์โดยสิน้เชงิตลอดกาล ซึง่เป็นความสิน้อย่างอศัจรรย์ และเป็น 
กาลอนัมคุีณค่ามหาศาล ไม่มสีิง่ใดเสมอเหมือนในไตรภพ ผิดกบัความเป็นของสมมตุิ 
ทัง้หลายทีต่่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตา มิได้สนใจในทกุข์ 
ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นๆ บ้างเลย ความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้น 
แยกกันไม่ออก แม้ไม่มากก็จ�าต้องมีจนได้ นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่า 
ความตาย ผิดกบัพวกเราทีก่ลวัความตายซึง่เป็นผลมากกว่ากลวัความเกดิทีเ่ป็นต้นเหต ุ
อันเป็นความกลัวที่ฝืนคติธรรมดาอยู่มาก ทั้งน้ีเพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่ง 
ความจรงิ จึงฝืนและเป็นทกุข์กนัอยู่ตลอดมา ถ้าปราชญ์ท่านมกีเิลสประเภทพาคนให้ 
หวัเราะเยาะกนัแล้ว ท่านคงอดไม่ได้ อาจปล่อยออกมาอย่างเตม็ทีส่มใจท่านทีไ่ด้เหน็
คนแทบทัว่โลกตัง้หน้าตัง้ตาฝืนความจริงกนัอย่างไม่มองหน้ามองหลงัเพือ่หาหลกัฐาน
ความจริงกันบ้างเลย แต่ท่านเป็นปราชญ์สมชือ่สมนาม จึงมไิด้ท�าแบบโลกๆ ทีท่�ากนั 
นอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอน ส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วย
ความหมดหวังจะช่วยได้

หลวงปู ่ขาวเป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสาร บัดน้ีท่านถึง 
สอุปาทิเสสนิพพานในสถานที่มีนามว่า “โรงขอด” แห่งอ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ในราวพรรษาที่ ๑๖ หรือ ๑๗ ผู้เขียนจ�าไม่ถนัด จ�าได้แต่เป็นฤดูเร่ิมเก็บเกี่ยว 
ตอนออกพรรษาแล้วใหม่ๆ ท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกัน ซึง่เร่ิมแต่  
๒ ทุม่ ถงึ ๖ ทุม่เศษ ไม่มใีครมาเกีย่วข้องรบกวนให้เสยีเวลาในขณะน้ัน การสนทนา
ธรรมจึงเป็นไปด้วยความราบร่ืนทั้งสองฝ่าย จนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึ่งเป็นผลที่
เกิดจากการปฏิบัติ โดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่ ก. ไก่ ก. กา สระอะ สระอา คือ  
การฝึกหัดขั้นเร่ิมแรกที่คละเคล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลาน ทั้งความล้ม 
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ความเหลว ทั้งความดีความเลวสับปนกันไป ทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจาก
ความเป็นลุม่ๆ ดอนๆ ของการปฏบิตัทิีเ่พิง่ฝึกหดัในเบือ้งต้น จนถงึสดุท้ายปลายแดน 
แห่งจิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่าย ผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง  
เมือ่ได้โอกาสจึงได้อาราธนาน�าลงในปฏปิทาของพระธดุงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มัน่  
เพือ่ท่านผู้อ่านทีส่นใจใคร่ธรรมจะได้น�ามาพจิารณาไตร่ตรองและคดัเลอืกเอาเท่าทีค่วร
แก่จริตนิสัยของตนๆ ผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบร่ืนดีงามตาม
ความพยายามของแต่ละท่าน เพราะหลวงปูข่าวท่านเป็นพระทีพ่ร้อมจะยงัประโยชน์ให้
เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาทการแสดงออก
ทางอาการ ทัง้ความรู้ทางภายในทีฝั่งเพชรน�า้หน่ึงไว้อย่างลกึลบัยากจะค้นพบได้อย่าง
ง่ายดาย ถ้าไม่รอดตายกไ็ม่อาจรู้ได้ เฉพาะองค์ท่าน ผู้เขียนลอบขโมยถวายนามท่านว่า  
“เพชรน�า้หน่ึง” ในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์ม่ันมาเกอืบ ๓๐ ปีแล้ว โดยไม่กระดาก
อายคนจะหาว่าบ้าเลย เพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเอง

พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๔๘๙ พรรษานี้ท่านจ�าที่แม่หนองหาน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ในพรรษา ท่านเมตตาเทศนาอบรมสัง่สอนศรัทธาพอสมควร เพราะจิตท่านพ้นดงหนา 
ป่าทึบ ออกสู่แดนเวิ้งว้างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้ จิตเป็นอวกาศจิต ธรรมเป็น
อวกาศธรรม กลมกลืนเป็นอันเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอะไรมากีดขวางลวงใจ 
เหมือนแต่ก่อน อิริยาบถทั้งสี่เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ เพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมของจิต
เป็นความอยู่สบาย

พอออกพรรษาแล้ว ท�าให้ท่านระลึกถึงความหลังก่อนที่จะออกแสวงธรรม  
เพื่อมรรคผลนิพพานด้วยธุดงคกรรมฐานอยู่เสมอ ความหลังปรากฏข้ึนเตือนใจอยู่
บ่อยๆ ความปณธิานทีต่ัง้ไว้ตอนบวชทแีรกว่าจะออกแสวงธรรมเพือ่มรรคผลนิพพาน
ถ่ายเดียว เมื่อถูกประชาชน ครูอาจารย์ทั้งหลาย คัดค้านต้านทาน จึงได้ประกาศ
ความจริงใจออกมาให้ทราบว่า เมื่อออกไปแล้ว ถ้ากระผมและอาตมาไม่รู้เห็นธรรม
คอืมรรคผลนิพพานเตม็ดวงใจแล้ว จะไม่ยอมกลบัมาให้ท่านทัง้หลายชีห้น้าตราความ 
ล้มเหลวใส่หน้าผากอย่างเดด็ขาด การกลบัมาจึงมธีรรมดงักล่าวน้ีเป็นเคร่ืองประกันตวั 
เต็มอยู่ภายในใจโดยถ่ายเดียว ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้แต่บัดน้ี นานไปจะ 
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หลงลืมไปเสียเวลาเห็นหน้ากลับมา เมื่อคิดตกลงใจเรียบร้อยแล้ว จึงได้ร�่าลาศรัทธา 
ทัง้หลายซึง่ต่างมคีวามอาลยัเสยีดายไม่อยากให้ท่านจากไป แต่ความจ�าเป็นจ�าใจบงัคบั 
ตามกฎอนิจฺจ� ทีต้่องมีการพลดัพรากจากกนัทัง้เป็นทัง้ตาย จึงยอมไปตามกฎแห่งคติ 
ธรรมดา ท่านจึงมาชวนหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นเพื่อนเดินทางกลับอีสานด้วยกัน 
เพื่อเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเดิมและวงศาคณาญาติที่ได้จากกันไปเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี  
นับว่าเป็นเวลานานพอประมาณ หากชวีติไม่ทนทาน ทัง้เขาทัง้เรากอ็าจตายไปเสยีก่อน 
ไม่ได้พบเห็นกันอีก และเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ไปกราบเยี่ยมท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งระยะนั้นท่านก�าลังพักพรรษาอยู่บ้าน 
หนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งมีพระธุดงคกรรมฐานจ�าพรรษา  
และห้อมล้อมอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านจ�าพรรษาอยู่เป็นจ�านวนมาก แต ่
หลวงปูแ่หวนท่านบอกว่า ท่านยงัไม่กลบั ถ้ายงัไม่บรรลอุรหนัต์ตามความมุง่หวงัอย่าง
เตม็หวัใจเสยีเมือ่ไร ต้องอยูบ่�าเพญ็ให้ถงึอรหตัก่อนถึงจะไปไหนมาไหนจากเชียงใหม่
ถ้าอยากไป ถ้าไม่อยากไปกจ็ะอยูเ่ชยีงใหม่ต่อไปจนตาย ท่านเองถ้าได้บรรลอุรหตัแล้ว 
จะน�าธรรมไปแจกพระแจกชาวบ้าน ผมก็ขอโมทนา แต่อย่าน�ากิเลสหรือธรรมเมา 
ไปแจกเขานะ เพราะกิเลสและธรรมเมามีเกลื่อนแผ่นดินถิ่นที่สัตว์โลกอยู่อาศัย 
ไม่เคยมีวันบกพร่องขาดแคลน มีธรรมเท่าน้ันบกพร่องขาดแคลนในหัวใจสัตว์โลก
ทุกวันน้ี โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขเย็นกายเย็นใจไม่ได้ ไปที่ไหน 
มแีต่คนบ่นว่าทกุข์ว่าล�าบากยากเยน็เขญ็ใจให้ฟัง แม้ในบ้านในเมืองทีนิ่ยมกนัว่าเจริญ
ก็ไม่พ้นที่จะได้ยินค�าบ่นทุกข์บ่นยากกัน เวลาท่านไปทางภาคอีสานจงึนมินต์น�าธรรม
สมบูรณ์ ธรรมไม่บกพร่องขาดแคลน ธรรมสงบเย็นปากเย็นใจ ไม่บ่น ไม่เดือดร้อน
นอนคราง ไปแจกเขาบ้าง เขาจะได้โมทนาในการไปเยีย่มเยยีนญาตขิองท่าน ผมเวลาน้ี 
ก�าลงัต่อสูก้บัธรรมเมา ยงัไม่สร่าง ยงัไม่หายเมา น่ังอยูก่เ็มา ยนือยูก่เ็มา เดินอยูก่เ็มา 
นอนอยู่กเ็มา น่ังสมาธ ิเดนิจงกรมภาวนาอยูก่เ็มา กเิลสตวัพาให้ประมาทมวัเมามันยงั
ไม่ยอมลงจากบนบ่า บนหลงั บนคอ บนหวัใจ เคลือ่นไหวไปมาในทีใ่ด มแีต่ธรรมเมา 
เหล่านี้ออกท�างานเพ่นพ่านเต็มกาย เต็มวาจา เต็มหัวใจ เมื่อไรจะหายเมายังไม่รู้ได้ 
ท่านไปภาคอีสานนิมนต์น�า มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาให้สร่าง วฏฺฏูปจฺเฉโท 
ธรรมตัดวัฏจิต ตณฺหกฺขโย ธรรมสิ้นตัณหา วิราโค ธรรมสิ้นราคะความก�าหนัดยินดี 
นโิรโธ ธรรมดบักเิลสทั้งปวง นพิพฺาน ํความดบัสนทิแหง่กเิลสสมมตุิทั้งมวล ไปแจก 
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ชาววัดและชาวบ้าน เขาจะได้ดีใจโมทนาสาธุการสมกับท่านจากเขาไปนาน น่ีท่าน 
หลวงปูแ่หวนสัง่หลวงปูข่าวเวลาท่านหลวงปูข่าวจะกลบัไปทางภาคอสีาน ส�าหรับองค์ 
หลวงปู่แหวนเองท่านไม่ไป ท่านจะอยู่บ�าเพ็ญให้ได้อรหัตเสียก่อน อยากไปไหน 
ท่านจึงจะไปหลังจากสมหวังดังใจหมายแล้ว ท่านจึงนิมนต์หลวงปู่ชอบ หลวงปู่บุตร 
ไปด้วย ทั้งสามองค์เดินทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปภาคอีสาน และเดินทางไปกราบ 
นมัสการหลวงปู่ม่ันที่วัดบ้านหนองผือนาใน โดยพักค้างคืนหน่ึงคืน ระหว่างทาง 
บ�าเพญ็จิตบ�าเพ็ญธรรมเพือ่บชูาพระคุณหลวงปมูัน่ท่าน ขณะท�าความเพยีรกร็�าพงึในใจ 
ว่า ป่านน้ีหลวงปูม่ั่นคงน่ังภาวนามองดูตบัไตไส้พงุของพวกเราทะลปุรุโปร่งไปหมดแล้ว 
ก่อนทีเ่ราจะไปถงึท่าน เคร่ืองในในตวัเราคงไม่มอีะไรเหลอื ท่านหลวงปูม่ัน่คงขยีข้ย�า
ด้วยญาณท่านหมดแล้ว

เป็นทีน่่าอศัจรรย์ทีเ่ป็นความจริงตามทีค่ดิไว้ พอไปถงึ ท่านกเ็ทศนากณัฑ์ใหญ่ 
เลยว่า กลัวแต่คนอื่นจะเห็นตับไตไส้พุงของตัว แต่ตัวเองไม่สนใจดูตับไตไส้พุง 
และจิตใจของตวัว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในน้ัน มัวเพลนิดูเพลนิฝันเพลนิคดิแต่ภายนอก 
ไม่สนใจคิดเข้าภายในกายในจิตของตัวบ้าง จะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหน 
นักปฏิบัติเรา ผู้ปฏิบัติเพื่อรู้หลักความจริงต้องดูตัวดูใจอันเป็นมหาเหตุก่อเรื่องต่างๆ 
มากกว่าดสูิง่ภายนอกหรือสิง่อืน่ใด และแสดงวธิรัีกษาปฏบิตัติวั ปฏบิตัใิจ ด้วยความ
ระมดัระวงัในอริิยาบถต่างๆ ด้วยความมสีตแิละปัญญา ระลกึรู้ไตร่ตรองในเหตกุารณ์
ทีม่าเกีย่วข้องกับตนด้วยความไม่ประมาทและชนิชากบัสิง่ใดในแดนสมมตุซิึง่ล้วนเป็น
แดนแห่งทุกข์และความเกิด-ตายของสัตว์โลกทั้งมวล

เม่ือพักผ่อนฟังธรรมเคร่ืองร่ืนเริงจากหลวงปู่ม่ันพอสมควร จึงเข้ากราบลา
หลวงปู่มั่นออกเที่ยววิเวกกรรมฐานแถวบริเวณใกล้เคียงหลวงปู่มั่นพักอยู่ เช่น  
บ้านโคกมะนาว บ้านกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร บ�าเพญ็เพยีรอยูแ่ถวๆ น้ันเป็นเวลา 
หลายเดือน จึงเริ่มพาพระเณรออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิม

เมือ่ท่านกลบัไปถงึปิตภุมิู คอืสถานทีเ่กดิทีอ่ยูเ่ดมิของท่าน ประชาชน ญาตพิีน้่อง 
พอทราบว่าท่านกลับมาเยี่ยม ต่างก็พากันดีใจราวกับจะเหาะจะบินไปตามๆ กัน และ
พร้อมกนัอาราธนาให้ท่านโปรดเมตตาจ�าพรรษาทีน้ั่น ท่านกรั็บนิมนต์ และสร้างทีพ่กัข้ึน 
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จ�าพรรษาที่บ้านบ่อชะเนง เป็นบ้านของท่านเองหนึ่งพรรษา พอออกพรรษาแล้วก็ลา
ญาตโิยมกลบัมาจังหวดัสกลนครตามเดมิ และท่องเทีย่วไปตามอ�าเภอต่างๆ ทีม่ป่ีามีเขา 
เหมาะกับการบ�าเพญ็สมณธรรม เช่น เทีย่วตามชายเขาภูพาน ภเูหลก็  อ.สว่างแดนดนิ 
เป็นต้น จ�าพรรษาที่บ้านหนองหลวงบ้าง ที่ถ�้าเป็ดบ้าง ที่บ้านหวายสะนอยบ้าง ที่บ้าน
ชุมพลบ้าง ในเขตอ�าเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตามอัธยาศัย มีพระเณรติดตาม
พอประมาณ เพราะท่านห้ามไม่ให้ติดตามไปมาก ไม่สะดวกแก่การพักบ�าเพ็ญและ 
การโคจรบณิฑบาต เน่ืองจากท่านชอบไปพกัตามหมูบ้่านเลก็ๆ ราว ๕-๖-๗ หลงัคาเรือน 
เท่าน้ัน เพราะสะดวกแก่สมณธรรม ไม่วุน่วายด้วยฝูงชนพระเณรเข้าๆ ออกๆ ดังหมูบ้่าน 
และวัดใหญ่ๆ ที่เคยผ่านมา

หลวงปู่ขาวท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมา คร้ังหน่ึงท่านพักอยู่
ภูเขาแถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรีย หลังจากฉันเสร็จวันน้ัน  
ก็เร่ิมไข้จับสั่นขึ้นในทันทีทันใด ผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆ หาความอบอุ่น 
ไม่มีเลย ท่านจึงสั่งให้งดการบ�าบัดหนาวทางภายนอก จะบ�าบัดทางภายในด้วยธรรม
ดังที่เคยได้ผลมาแล้ว และสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมด ให้รอจนกว่ามองเห็น 
บานประตูกระต๊อบกุฎีเล็กๆ เปิดเม่ือไรค่อยมาหาท่าน เมื่อพระไปกันหมดแล้ว  
ท่านกเ็ร่ิมภาวนาพจิารณาทกุขเวทนาดงัทีเ่คยพจิารณามา ทราบว่าเร่ิมแต่เก้านาฬิกาคือ
สามโมงเช้า จนถงึบ่ายสามโมงจึงลงกนัได้ ไข้กส็ร่างและหายไปแต่บดัน้ัน จิตกร็วมลง 
ถงึฐานและพกัอยู่ราวสองชัว่โมงเศษจนร่วมหกโมงเยน็จึงออกจากทีส่มาธภิาวนาด้วย
ความเบากายเบาใจ ไม่มีอะไรมารบกวนอกีเลย ไข้กห็ายขาด จิตกป็ราดเปร่ืองลอืเลือ่ง 
ในองค์ท่าน และอยู่ด้วยวิหารธรรมเร่ือยมาจนปัจจุบัน ท่านเป็นพระที่อาจหาญ 
เฉียบขาดทางความเพียรมาก ยากจะหาผู้เสมอได้องค์หน่ึง แม้อายุจะก้าวเข้าวัย
ชราภาพแล้ว แต่การท�าความเพียรยังเก่งกล้าสามารถเสมอมามิได้ลดละ เดินจงกรม
แต่ละครั้งตั้งห้าหกชั่วโมงจึงหยุดพัก แม้แต่พระหนุ่มยังสู้ท่านไม่ได้ นี่แลความเพียร 
ของปราชญ์ ท่านต่างกบัพวกเราอยูม่ากซึง่คอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดยีว ประหน่ึง
หมอนเป็นสิง่ประเสริฐเลศิกว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆ คดิดูแล้วน่าอบัอายตวัเอง
ที่เก่งในทางไม่เป็นสาระ
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การจ�าพรรษา บางปีท่านจ�าทีภ่เูขาองค์เดียวโดยอาศยัชาวไร่เพยีงสองสามครอบครัว 
เป็นที่โคจรบิณฑบาต ท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อ 
ปฏบิตัธิรรม วนัคืนหน่ึงๆ เตม็ไปด้วยความเพยีร ไม่มภีารกจิการใดๆ เป็นเคร่ืองกงัวล 
เวลาเป็นของตัว ความเพียรเป็นของตัวทุกๆ อิริยาบถ จิตใจกับธรรมเป็นของตัวใน 
อิริยาบถทั้งปวง ไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจากปกติเดิม 
วันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรน้ีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก 
จนหาอะไรเทียบมิได้ ท่านว่าตอนท่านจ�าพรรษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัด 
สกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวสามสี่ร้อยเส้น ที่น่ันมีสัตว์ป่า 
ชุกชุมมาก เช่น เสือ ช้าง กระทิง วัวแดง อีเก้ง หมู กวางต่างๆ เวลากลางคืน 
จะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆ บริเวณที่ท่านพักอยู่
แทบทุกคืน บางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆ ที่อยู่ท่านมาก ท่านเองรู้สึก
เพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขา

ปีท่านเข้าไปจ�าพรรษาอยูอ่งค์เดยีวในภเูขาลกูน้ี แต่จ�าไม่แน่ว่าเป็น พ.ศ. เท่าไร 
จ�าได้แต่เพียงว่าท่านจ�าพรรษาที่น่ันหลังจากท่านอาจารย์ม่ันมรณภาพแล้วไม่นานนัก  
ท่านว่าในพรรษาน้ันเวลาท�าสมาธิภาวนา ปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยม และ 
แสดงสมัโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษา การท�าข้อวตัรในบริเวณทีพ่กัจ�าพรรษา
ตลอดการจัดบริขารต่างๆ ไม่ถูกต้องประการใด ท่านได้ตกัเตอืนอยูเ่สมอ พรรษาน้ัน 
จึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลา ท่านมาแสดงประเพณีของ 
พระธุดงค์ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่าธุดงควัตรต่างๆ ควรรักษาให้ถูกต้องตามที่ 
พระพทุธองค์ประทานไว้ อย่าให้เคลือ่นคลาด และยกธดุงควตัรสมัยทีท่่านพาหมูค่ณะ
ปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ�้าอีก เพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมู่คณะด�าเนินตลอด 
วันสิ้นอายุของผม ก็เป็นธุดงควัตรที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจ และ
ปฏิบตัติามด้วยความเอาใจใส่ และอย่าพงึเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบตัขิองพระพทุธเจ้า
และเป็นสมบตัขิองพระสาวกองค์หน่ึงองค์ใด แต่เป็นสมบตัขิองผู้รักใคร่สนใจปฏบิตัิ
ทุกๆ คนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนา พระพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลาย ท่านไม่ทรง 
มีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้ส�าหรับโลกเลย อย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวก
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ทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วย จะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็น
เร่ืองของเราเป็นรายๆ ไป มไิด้เกีย่วกบัพระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลาย ท่านมาปฏบิตัิ
อยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่านโดยเฉพาะ การปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของ
ท่านเองโดยเฉพาะเช่นกนั ฉะน้ัน จงท�าความระมัดระวงัการปฏบิตัเิพือ่ความอยู่สบาย 
ในทิฏฐธรรม ท่านเองก็ก�าลังจะเป็นอาจารย์ของคนจ�านวนมาก จึงควรท�ากรุยหมาย 
ที่ถูกต้องดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลัง ผู้ด�าเนินตามจะไม ่
ผิดหวัง ความเป็นอาจารย์คนนั้นส�าคัญมาก จึงควรพิจารณาด้วยดี อาจารย์ผิดเพียง 
คนเดยีวอาจพาให้คนอืน่ๆ ผิดไปด้วยเป็นจ�านวนมากมาย อาจารย์ท�าถูกเพยีงคนเดยีว 
ก็สามารถน�าผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกัน ท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ความเป็นอาจารย์ของคนจ�านวนมากให้รอบคอบเพื่อคนอื่นจะมีทางเดินโดยสะดวก
ราบรื่นไม่ผิดพลาด เพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอน ค�าว่า “อาจารย์” ก็คือ
ผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการควรให้ผู้อาศัย 
ยึดเป็นหลักด�าเนินได้ ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการ 
พิจารณาไตร่ตรองก่อนแสดงออกมา พระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกน้ัน  
มิได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่าน้ัน แต่ทรงเป็นศาสดา
ของโลกอยู่ทุกอิริยาบถ ทรงสีหไสยาสน์คือนอนตะแคงข้างขวาก็ดี ประทับน่ังก็ดี 
ประทับยืนก็ดี เสด็จไปในที่ต่างๆ แม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดี ล้วนเป็นศาสดาประจ�า 
พระอาการอยู่ทกุๆ อริิยาบถ พระองค์ไม่ทรงท�าให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลย  
ผู้มีสตปัิญญาชอบวนิิจฉัยไตร่ตรองอยูแ่ล้วย่อมยดึเป็นคตติวัอย่างเคร่ืองพร�า่สอนตน
ได้ทกุๆ พระอาการทีท่รงเคลือ่นไหว อย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละมรรยาท
เหมือนโลกทั้งหลายที่ชอบท�ากิริยาต่างๆ จากคนๆ เดียวในสถานที่ต่างๆ อยู่ที่หนึ่ง
ประพฤติตัวอย่างหนึ่ง ไปอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่ง ไปอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่ง 
แสดงกิริยาอาการอย่างหน่ึง เป็นลักษณะเปรตผีทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนชั่วทั่วทุกทิศ
ไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่น ส่วนพระพุทธเจ้ามิได้เป็น 
อย่างโลกดังกล่าวมา แต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพาน แต่ละ
พระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจ�ามิได้บกพร่องเลย ใครจะยึดเป็นสรณะคือ
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หลักพึ่งพิงเพื่อด�าเนินตามเมื่อไรก็ได้เมื่อน้ัน โดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือ 
พระอาการใด จึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกทัง้สาม แม้ขณะจะเสด็จนิพพานกท็รง 
สีหไสยาสน์นิพพาน มิได้นอนทึ้งเน้ือทึ้งตัวกลัวความตายร่ายมนต์บ่นเพ้อไปต่างๆ 
ดังที่โลกเป็นกันมาประจ�าแผ่นดิน แต่ทรงสีหไสยาสน์นิพพาน ส่วนพระทัยก็ทรง 
ท�าหน้าทีนิ่พพานอย่างองอาจกล้าหาญ ราวกบัจะทรงพระชนม์อยูก่บัโลกตัง้กปัตัง้กลัป์  
ความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌาน
และนิโรธสมาบัติ ทรงถอยเข้าถอยออกจนควรแก่กาลแล้วจึงเสด็จปรินิพพานไป 
แบบศาสดาโดยสมบรูณ์ ไม่ทรงเยือ่ใยกบัสิง่ใดๆ ในสามภพ น่ันแล ศาสดาของโลก 
ทั้งสามท่านทรงท�าตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู้จนวันเสด็จ
ปรินิพพาน ไม่ทรงลดละพระอาการใดๆ จากความเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่าง 
คนสามัญธรรมดาท�ากัน ทรงปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้าย

จึงควรน้อมน�าตวัอย่างของศาสดามาปฏบิตัดิ�าเนิน แม้ไม่สมบรูณ์ตามแบบศาสดา 
ทกุๆ กระเบยีด แต่กย็งัอยูใ่นเกณฑ์ของลกูศษิย์ทีม่คีรูสัง่สอนบ้าง ไม่เคว้งคว้างเหมอืน 
เรือที่ลอยล�าอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้ทอดสมอ การปฏิบัติของนักบวชที่ไม่ม ี
หลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวน้ัน ย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัย 
หรือจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆ ไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มี 
หางเสอืบงัคับ ย่อมไม่สามารถแล่นไปถงึทีห่มายได้ และยงัอาจลอยไปตามกระแสน�า้ 
และเป็นอนัตรายได้อย่างง่ายดาย ฉะน้ัน หลกัธรรมวนัิยมีธดุงควตัรเป็นต้นคอืหางเสอื 
ของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัย จงยึดให้มั่นคง อย่าโยกคลอนหวั่นไหว ผู้คอย 
ด�าเนินตามซึ่งมีจ�านวนมากที่ยึดเราเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตาม ธุดงควัตรคือ 
ปฏิปทาอันตรงแน่วไปสูจุ่ดหมายโดยไม่มปีฏปิทาใดเสมอเหมือน ขอแต่ผู้ปฏบิตัจิงใช้ 
สตปัิญญา ศรัทธา ความเพยีรพยายามด�าเนินตามเถดิ ธรรมทีมุ่ง่หวงัย่อมอยูใ่นวสิยั 
ของธุดงค์ที่ประทานไว้จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาแลอุปสรรคกีดขวางได้ เพราะ 
ธดุงควตัรเป็นทางเดียวทีพ่าให้พ้นทกุข์ไม่เป็นอย่างอืน่ จึงไม่ควรท�าความเคลอืบแคลง 
สงสัย และธรรมน้ีเป็นที่รวมปฏิปทาเคร่ืองด�าเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วย 
พระที่มีความรักชอบในธุดงควัตรคือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อพระศาสดา 
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ผู้เป็นบรมครู พระผู้มีธดุงควตัรเป็นเคร่ืองด�าเนินคอืผู้มีฝ่ังมฝีามศีาสดาเป็นสรณะใน 
อริิยาบถทัง้ปวง อยูท่ีใ่ดไปทีใ่ดมีธรรมคอยคุม้ครองรักษาแทนศาสดา ไม่ว้าเหว่เร่ร่อน 
คลอนแคลน มีหลักใจเป็นหลักธรรม มีหลักธรรมเป็นดวงใจ หายใจเข้าหายใจออก 
เป็นธรรม และกลมกลนืเป็นอันหน่ึงอนัเดยีวกนักบัใจ ผู้น้ีคอืผู้มรีาตรีเดียวอยูก่บัธรรม 
ไม่หวั่นไหวเอนเอียง ส�าหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริง แต่ผู้เก่ียวเน่ืองกับท่านม ี
มากมาย จึงควรเป็นห่วงหมูค่ณะและประชาชนทีค่อยเดนิตามหลงับ้าง เขาจะได้มคีวาม 
อบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเคร่ืองด�าเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นย�า ไม่มี 
ผิดพลาดดังนี้ ท่านสอนผม

ท่านเล่าว่า เพยีงนอนตืน่ผิดเวลาบ้างเลก็น้อย ท่านพระอาจารย์มัน่ยงัมาเตอืนว่า  
อย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าธรรม ตัวเองคือวัฏฏะ ธาตุขันธ์เป็นผลของวัฏฏะมาดั้งเดิม  
ควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้ อย่าปล่อยตามขันธ์จนเกินไป ผิดวิสัยของพระ  
ทีเ่ป็นเพศไม่น่ิงนอนใจ การหลบันอนของนักปราชญ์ ท่านเพยีงเพือ่บรรเทาธาตขุนัธ์ไป
ชัว่ระยะเท่าน้ัน ไม่ได้หวงัความสขุความส�าราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลยีทาง
ธาตขุนัธ์น้ันเลย พระนอนตามแบบพระจริงๆ ต้องระวงัตวัเพือ่จะตืน่ เหมอืนแม่เน้ือนอน  
ซึง่มสีตริะวังตวัดกีว่าปกตเิวลาเทีย่วหากนิ ค�าว่า จ�าวดั กค็อืความระวงัตัง้สตหิมายใจ
จะลุกตามเวลาที่ก�าหนดไว้ตอนก่อนนอน มิได้นอนแบบขายทอดตลาดดังสินค้าที่
หมดราคาแล้วตามแต่ลูกค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตน พระที่นอน
ปล่อยตวัตามใจชอบ มใิช่พระศากยบตุรพทุธบริษทัผู้รักษาศาสนาให้เจริญในตนและ
ผู้อื่น แต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรมจะตีราคาเอาเอง การจ�าวัด
ของพระที่มีศีลวัตรธรรมวัตรต้องมีก�าหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลาก่อนหลับและ
ระวังตัวอยู่ตามวิสัยของพระผู้ก�าลังจ�าวัดคือหลับนอน พอรู้สึกตัวต้องรีบลุกขึ้นทันที 
ไม่ซ�้าซากอันเป็นลักษณะคนขี้เกียจนอนตื่นสายและตายจมอยู่ในความประมาทไม่มี
วันรู้สึกตัว การนอนแบบนี้เป็นลัทธิของสัตว์ตัวไม่มีความหมายในชีวิตของตัว และ
เป็นนิสัยของคนเกียจคร้านผลาญสมบัติไม่มีงอกเงยขึ้นมาได้ ไม่ใช่ทางของศาสนา 
จึงไม่ควรส่งเสริม จะกลายเป็นกาฝากขึน้มาในวงศาสนาและพระธดุงค์ทัง้หลายซึง่เป็น
เร่ืองท�าลายตวัเอง ดังกาฝากท�าลายต้นไม้ทีม่นัอาศยัน่ันแล ท่านควรขบคดิค�าว่า จ�าวัด
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กบัค�าว่า นอน ซึง่เป็นค�าทัว่ๆ ไปเทยีบกนั ดจูะเหน็ว่าผิดกนัและมคีวามหมายต่างกนั 
อยูม่าก ระหว่างค�าว่า จ�าวดั ของพระศากยบตุร กบัค�าว่า นอน ของคนและสตัว์ทัว่ไป  
ดังนั้น ความรู้สึกของพระศากยบุตรที่จะปลงใจจ�าวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความส�าคัญ
ตดิตวัในขณะน้ันและเวลาอืน่ๆ จะสมชือ่ว่าผู้ประคองสต ิผู้มปัีญญาคดิอ่านไตร่ตรอง
ในทุกกรณี ไม่สักว่าคิด สักว่าพูด สักว่าท�า สักว่านอน สักว่าตื่น สักว่าฉัน สักว่าอิ่ม 
สกัว่ายนื สกัว่าเดนิ สกัว่าน่ัง สกัเป็นอาการปล่อยตวัเกนิเพศเกนิภมูขิองพระศากยบตุร 
ทีไ่ม่สมควรอย่างยิง่ ในวงปฏบิตัโิดยมากมกัเข้าใจกนัว่า พระพทุธเจ้าและสาวกอรหนัต์ 
ทัง้หลายนิพพานไปแล้ว สาบสญูไปแล้ว ไม่มคีวามหมายอะไรเกีย่วกบัท่านและตนเอง
เสียแล้ว ก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นธรรมของท่าน 
ผู้ใดขุดค้นขนมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่า? และพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้
อย่างไร ท�าไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเล่า? ความจริงพุทธะกับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์
ทีพ้่นวสิยัแห่งความตายและความสาบสญูอยูแ่ล้วโดยธรรมชาต ิจะให้ตายให้สาบสญู
ให้หมดความหมายไปได้อย่างไร เมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับสมมุติ มิได้อยู่ใต้
อ�านาจแห่งความตาย มิได้อยู่ใต้อ�านาจแห่งความสาบสูญ มิได้อยู่ใต้อ�านาจแห่งการ
หมดความหมายใดๆ พุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดี ธัมมะจึงคือธัมมะอยู่โดยดี และ
สังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดี มิได้สั่นสะเทือนไปกับความส�าคัญใดๆ แห่งสมมุติที่
เสกสรรท�าลายให้เป็นไปตามอ�านาจของตน ฉะน้ัน การปฏบิตัด้ิวยธมัมานุธมัมะจึงเป็น 
เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอดเวลาที่มีธัมมานุธัมมะ 
ภายในใจ เพราะการรู้พทุธะ ธมัมะ สงัฆะ โดยหลกัธรรมชาต ิจ�าต้องรู้ข้ึนทีใ่จซึง่เป็น 
ที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วน ไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่าดังนี้

น้ีเป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่า
หลวงปูข่าวอาจท�าอะไรผิดพลาดไปบ้าง เช่น การปฏิบตัธิดุงควตัรไม่ถกู ไม่สนิทกบัธรรม 
เป็นบางข้อหรือบางประการ และการจ�าวดัตืน่ผิดเวลา ความจริงท่านว่า ท่านอาจารย์มัน่ 
มิได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านท�าผิดโดยถ่ายเดียว แต่ท่านเตือนโดยเห็นว่า  
หลวงปูข่าวจะมส่ีวนเกีย่วข้องกบัหมูค่ณะทัง้พระเณรและประชาชนจ�านวนมากในวาระ
ต่อไป ท่านจึงเตือนไว้เพื่อหลวงปู่ขาวจะได้ตระหนักในข้อวัตรต่างๆ ต่อไปด้วยความ
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เข้มแข็ง เพื่อถ่ายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเณรที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไป
ประดับตวัดงัองค์ท่านอาจารย์มัน่เคยพาหมูค่ณะด�าเนินมาแล้ว ท่านว่าการวางบริขาร 
เช่น บาตร กาน�้า สบง จีวร หรือบริขารอื่นๆ ที่ใช้ในส�านัก ต้องวางหรือเก็บให้เป็น
ระเบยีบเรียบร้อย เช่น ผ้าเชด็เท้า เป็นต้น ถ้าเหน็ไม่สะอาดควรแก่การใช้สอย ต้องเกบ็
ไปซกัฟอกให้สะอาดจึงน�ามาใช้อกี หลงัจากใช้แล้วต้องพบัเก็บไว้เป็นทีเ่ป็นฐาน ไม่ทิง้ 
ระเกะระกะ ถ้าวนัใดเกดิเผลอขึน้มาเพราะธรุะอย่างอืน่มาแทรก พอตกกลางคนืเวลา
ท�าสมาธิภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้

ท่านพักอยู่ถ�้าดังกล่าวในพรรษาน้ันเพียงองค์เดียว กลางคืนจะปรากฏท่าน 
อาจารย์ม่ันมาเยีย่มเสมอโดยทางนิมิตภาวนา แม้กลางวนัเงียบๆ เวลาน่ังภาวนาในบางวนั 
ยังเห็นท่านมาเยี่ยมเช่นเดียวกับกลางคืน ท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหาต่างๆ  
กบัท่านจนเป็นทีเ่ข้าใจแจ่มแจ้ง เพราะท่านอธบิายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วว่องไวมาก  
และได้ความชดัเจนหายสงสยัทกุๆ ข้อไป ปัญหาบางอย่างเพยีงแต่ร�าพงึสงสยัตามก�าลงั 
โดยมิได้นึกถึงท่านเลย พอตกกลางคืนเข้าที่ภาวนา ท่านก็มาอธิบายให้ฟังเสียแล้ว  
โดยยกข้อทีเ่ราสงสยัขึน้อธบิายให้เราฟังราวกบัได้เรียนท่านไว้แล้ว ท่านว่าแปลกและ
อศัจรรย์มาก แต่พดูให้ใครฟังไม่ได้ เด๋ียวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้า แต่ธรรมเคร่ืองแก้
กิเลสชนิดต่างๆ โดยมากย่อมเกดิจากทางสมาธภิาวนาโดยล�าพงั และเกดิจากทางนิมติ  
มีท่านอาจารย์ม่ันเป็นต้น มาเตือนให้อุบายและแสดงธรรมสั่งสอนโดยสม�่าเสมอ  
อันเป็นการส่งเสริมสตปัิญญาให้คิดอ่านไตร่ตรองมิให้ประมาท ท่านว่าพรรษาทีจ่�าอยู่ 
ในถ�้าแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวน้ีท�าให้เกิดอุบายต่างๆ ที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอก
มากมายตลอดเวลาทัง้กลางวนักลางคืน ผิดทีท่ัง้หลายอยูม่าก เป็นผู้มีราตรีเดียวด้วย
ความร่ืนเริงอยูก่บัธรรมในอริิยาบถต่างๆ ยนื เดนิ น่ัง นอน เตม็ไปด้วยธรรมปีตริะหว่าง
สันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจ�าความบริสุทธิ์ และธรรมประเภทต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา
สัมผัสกับใจแล้วแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆ กัน ท�าให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริง
เหมือนต้นไม้ทีไ่ด้รับการหล่อเลีย้งด้วยปุย๋และน�า้ มอีากาศเป็นทีเ่หมาะสมคอยชโลม
ให้ล�าต้นกิง่ก้านสาขาดอกใบของมนัสดชืน่อยูต่ลอดเวลา ฉะน้ัน ท่านว่าคนเราเมือ่จิต 
มรีาตรีเดียวกบัธรรมความสงบร่มเยน็ ไม่ว้าวุน่ขุน่มวัมัว่สมุกบัสิง่ใดแล้ว กม็คีวามสขุ 
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อยู่ในโลกแห่งขันธ์เราน้ีเอง ไม่จ�าต้องดิ้นรนหาความสุขในที่อื่นภพอื่นซึ่งเป็นการ 
วาดภาพหลอกตวัเองให้เกดิความทะเยอทะยานเสริมตณัหาสมุทยัอนัเป็นเช้ือแห่งทกุข์
เข้ามาเผาลนตัวเองให้เกิดความทุกข์ล�าบากไปเปล่าๆ เพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่ 
เป็นอยูก่บัใจน้ันเป็นความสขุทีพ่อกับตวัแล้ว โลกน้ีทัง้โลกและโลกอืน่ๆ ไม่มปีระมาณ 
ในสงสารราวกับไม่มีอยู่ สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏครอบ 
โลกธาตุ ไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะน�ามาเทียบมาวัดได้ เพราะจิตกับอัจฉริยธรรมที่ 
ครองกันอยู่มิใช่สมมุติ จึงไม่เป็นฐานะจะน�ามาเทียบกัน

พอออกพรรษาแล้ว คณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปัฏฐากรักษาท่านก็พากันไป 
อาราธนานิมนต์ท่านลงมา และอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้าน  
แถบอ�าเภอสว่างแดนดนิ จังหวดัสกลนคร ท่านจ�าต้องลงมาทัง้ทีอ่าลยัเสยีดายสถานที ่
แห่งน้ัน ไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆ เม่ือลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้ว  
ได้โอกาส ท่านก็ออกเทีย่วธดุงคกรรมฐานไปตามอธัยาศยั โดยข้ามไปทางฝ่ังแม่น�า้โขง 
ของประเทศลาวบ้าง ข้ามมาฝั่งไทยเราบ้าง แล้วเที่ยวบ�าเพ็ญอยู่แถบอ�าเภอบึงกาฬ 
อ�าเภอโพนพสิยั ซึง่มป่ีามีเขามาก ทีน้ั่นเรียกว่า ดงหม้อทอง และมที�าเลดเีหมาะกบัการ
บ�าเพ็ญอยู่หลายแห่ง มีหมู่บ้านที่ไปตั้งใหม่อยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เขาอาราธนาท่านให้
อยูจ่�าพรรษาเพ่ือโปรดเขา ซึง่เป็นสถานทีส่บกบัอธัยาศยั ท่านจึงตกลงจ�าพรรษาทีน่ั่น 
ตอนท่านพักบ�าเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอ�าเภอโพนพิสัยนั้น ท่านว่าท่านเพลิดเพลิน
รื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ด้วยความเมตตาเขามาก มีไก่ป่า ไก่ฟ้า นกนานาชนิด 
มีนกเงือก นกยูง เป็นต้น และเม่น อีเห็น อีเก้ง หมู กวาง ลิง ค่าง บ่าง ชะนี 
หมาป่า เสือโคร่ง เสือดาว ช้าง กระทิง วัวแดง ซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับที่ 
ทั้งหลาย เที่ยวมาเป็นฝูงๆ โขลงๆ ทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้น 
ส่งเสียงร้องลั่นสน่ันป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอ บางวันเวลาออกไปบิณฑบาต  
ก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าท่านไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลย 
ด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสยัของมัน ท่านว่าขณะทีม่นัเดินฉากหน้าท่านไป 
ซึ่งเป็นที่โล่งพอสมควร ดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมาก ขณะที่พบกันทีแรก 
มนัช�าเลอืงดทู่านนิดเดยีวกเ็ดนิต่อไปโดยไม่มองกลบัมาดทู่านอกีเลย ดลูกัษณะท่าทาง
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มันก็ไม่กลัวท่านนัก แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีสติดีและมีความ 
ระวังตัวไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆ เฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคย
ได้เห็นมันมาบ้าง และเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปเสียแล้วเวลาพักอยู่ 
ในที่ต่างๆ เร่ือยมา ซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พรรค์น้ีประจ�าอยู่เสมอในที่บ�าเพ็ญน้ันๆ  
จึงไม่นึกกลัว

คนืวนัหน่ึง ท่านก�าลงัน่ังอบรมกรรมฐานแก่พระทีจ่�าพรรษาด้วยกนัราวสามสีอ่งค์ 
ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโตสามตัวลายพาดกลอนดังกระหึ่มๆ ขึ้นข้างๆ บริเวณที่พัก
แห่งละตวั จากน้ันก็ได้ยินเสยีงค�ารามขูเ่ขญ็กนับ้าง เสยีงกดักนับ้าง แล้วกเ็งียบหายไป  
เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงขู่เข็ญและกัดกันขึ้นอีกข้างๆ ที่พักนั่นแล ทีแรกได้ยินเสียงมันเล่น
และกดักนัอยู่ข้างนอกบริเวณทีพ่กั นึกว่าจะพากนัหนีไปทีอ่ืน่หายเงียบไปแล้ว เพราะ
เสยีงสงบเงียบไปพกัหน่ึง แต่ทีไ่หนได้จากการหายเงียบไปได้พกัหน่ึงเท่าน้ัน ประมาณ
สามทุม่กชั็กชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณศาลาเลก็ๆ ทีพ่ระก�าลงัน่ังสมาธฟัิงการอบรม
ธรรมอยู่ ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่าน้ัน และส่งเสียงกระหึ่มค�ารามและ 
กัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆ นั้น จนท่านต้องตะโกนบอกว่า เฮ้ย สามสหายอย่าพากัน
ส่งเสียงอื้ออึงนักซิ พระท่านก�าลังเทศน์และฟังธรรมกัน เดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุม
ฉิบหายกันหมดนะ จะว่าไม่บอก เพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอ็ดตะโรโฮเฮกันนี่นา จงพากันไป
เทีย่วร้องครางทีอ่ืน่ ทีน่ี่เป็นวดัของพระทีท่่านชอบความสงบ ไม่เหมือนพวกแก ไปเสยี 
พากันไปร้องที่อื่นตามสบาย ไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอก ที่น่ีเป็นที่พระท่านอยู่ 
บ�าเพญ็ธรรม ท่านจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสยีงอือ้องึนัก พอได้ยนิเสยีงพระท่านร้องบอก 
ก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหน่ึง แต่ยังพอได้ยินเสียงเกี้ยวพาราสีกันซุบซิบอู๋อี๋เบาๆ  
อยู่ใต้ถุนศาลา อันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักซิ พระท่าน
ร�าคาญและร้องบอกมาน่ันไงล่ะ ท�าเสยีงเบาๆ หน่อยเถอะเพือ่น เดีย๋วเป็นบาปข้ีกลาก
ขึ้นหัวนะ แล้วก็หยุดไปพักหนึ่ง ต่อไปก็มีเสียงครวญครางและกัดกันขึ้นอีก ไม่ยอม
หนีไปทีอ่ื่นตามค�าท่านบอก และพากนัเหมาใต้ถนุบรรณศาลาเป็นทีเ่ล่นสนุกกนัตัง้แต่
หวัค�า่จนสองยาม พระทีน่ั่งท�าสมาธภิาวนากนับนศาลา หลงัจากฟังการอบรมธรรมแล้ว 
ก็ท�าด้วยความไม่สนิทใจ เพราะกลัวเสือจะพากันโดดขึ้นมาภาวนาด้วย เน่ืองจาก
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ขณะน้ันเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ยังส่งเสียงขู่เข็ญค�ารามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลา 
น้ันด้วย จนถงึหกทุม่จึงเลกิจากกนัไป พระกล็งไปทีพ่กัของตน เสอืกเ็ข้าป่าไป คนืน้ัน
เป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เที่ยวธุดงคกรรมฐานมาหลายปีและเคยเที่ยวไป
สถานทีต่่างๆ หลายแห่งหนต�าบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆ มากต่อมาก แต่ไม่เคยมสีตัว์
เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้ฝากเป็นฝากตาย 
กนัมานาน เพิง่มาพบในคนืวนัน้ันเอง ตามปกต ิเสอืเป็นสตัว์กลวัคนตามสญัชาตญาณ  
แม้จะเป็นสตัว์ทีมี่อ�านาจท�าให้คนขยาดคร่ันคร้ามอยูบ้่างกว่าสตัว์อืน่ๆ แต่เสอืย่อมกลวั 
และหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบซ่อน แต่เสือสามตัวนี้นอกจาก 
ไม่กลวัคนแล้ว ยงัพากนัมาแอบยึดเอาใต้ถนุศาลาหลงัเลก็ทีพ่ระยงัชมุนุมกนัอยูข้่างบน  
เป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเลย จึงเป็นเร่ือง
อศัจรรย์ทีส่ตัว์ไม่เคยรู้เร่ืองกบัศีลธรรมเหมอืนมนุษย์ทัง้หลาย แต่กริิยาทีเ่ขามาตสีนิทสนม 
กับพระนั้น ราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบศีลธรรมดีและปฏิบัติศีลธรรมเช่นเดียวกับ 
มนุษย์ทั้งหลายด้วย จึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัว นอกจากเขาแสดงต่อ 
พวกเขาเอง ซึง่กท็ราบกริิยาท่าทางของกนัและกนัอยูแ่ล้วท่านว่า ฟังท่านเล่าแล้วขนลกุ
กลวับ้าอยู่คนเดยีว ทัง้ทีเ่ร่ืองกผ่็านไปนานแล้ว เร่ืองของคนไม่เป็นท่ากเ็ป็นอย่างน้ีเอง  
แม้ท่านแสดงเร่ืองต่างๆ อนัเป็นคตธิรรมให้ฟังกต็าม แต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟัง 
เพื่อยึดเป็นคติได้เลย แต่จะดันไปเฉพาะเส้นทางสายไม่เป็นท่าของตนน่ันแล  
ดังผู้เขียนแสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้าท่านในเวลาฟังค�าบอกเล่าน่ันแล 
นอกจากน้ันยังมาประกาศขายความขี้ขลาดของตัวในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะ 
เข้าอีก ซึ่งนับว่าเลวพอใช้ อ่านแล้วกรุณาระวัง อย่าให้เรื่องท�านองนี้แทรกสิงเข้าไปสู่
จิตใจได้ จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่เป็นท่าไปอีกหลายคน

ท่านเล่าว่า คืนวันน้ันพระที่น่ังฟังการอบรมและท�าสมาธิภาวนาต่อไปหลังจาก 
การอบรมแล้ว ต่างมีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกางไปตามๆ กันที่ได้ยิน  
อาจารย์ใหญ่ทั้งสามตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู ่ที่ใต้ถุนในลักษณะ 
แผลงฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขา ท�าเอาพระน่ังภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆ กัน  
จิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้ เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้งสามจะพากันโดดขึ้นมา 
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ให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆ แต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สามตัวที่ไม่แสดง
โลดโผนเกนิกว่าเหต ุอตุริโดดขึน้บนศาลาในเวลาน้ัน ยงัรู้จักฐานะของตวัของท่านบ้าง  
ไม่ก้าวก่ายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตน แสดงเพียงเบาะๆ พอหอมปากหอมคอ
แล้วก็เลิกรากันไป นับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลย ส่วนสถานที่ 
และบรเิวณที่พระอาศัยอยู่นั้น ก็คือท�าเลเที่ยวของสัตว์จ�าพวกนีแ้ละสัตว์อื่นๆ เราดีๆ  
นี่เอง ไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจ�าพวกใดจ�าพวกหนึ่งเข้ามาจนได้ เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าทุกจ�าพวก เนื่องจากป่าและเขาแถบนั้นกว้างขวางมาก คนเดินผ่าน
เป็นวันๆ ก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆ ดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมาก พวกช้างเป็นโขลงๆ 
หมูป่าเป็นฝูงๆ ซึ่งแต่ละโขลงและฝูงมีจ�านวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนัก  
ปีท่านจ�าพรรษาทีน่ั่น อบุายต่างๆ เกิดขึน้โดยสม�า่เสมอ และต้องคอยเตอืนพระเสมอ
ไม่ให้ประมาทในการรักษาธดุงควตัร เพราะอยูใ่นท่ามกลางสิง่ทีค่วรระวงัหลายอย่าง
ต่างๆ กนั โดยอาศัยธดุงควตัรเป็นเส้นชวีติจิตใจ มีธรรมวนัิยเป็นทีฝ่ากเป็นฝากตาย 
ใจจึงอยูเ่ป็นสขุ ไม่หวาดเสยีวสะดุง้กลวัต่างๆ การขบฉันกน้็อยเพยีงเยยีวยาธาตขุนัธ์
ไปวนัๆ เท่าน้ัน เพราะศรัทธาญาตโิยมมน้ีอยและเป็นบ้านเพิง่ตัง้ใหม่มไีม่กีห่ลงัคาเรือน  
ยงัไม่เป็นหลกัฐานม่ันคง และเป็นความมุง่หมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมะจึงพงึ
ฝึกฝนอดทนเพือ่ธรรมความอยูส่บายทางภายใน จึงไม่กงัวลทีอ่ยูอ่าศยัอาหารบณิฑบาต
ให้มากไปอันจะเป็นอปุสรรคต่อความเพยีร ยาแก้ไข้กถ็อืความอดทนต่อสูด้้วยความ
เพียรทางสมาธิภาวนา โดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เป็นเพื่อน และสักขีพยานว่า 
เขากมิ็ได้เกดิมากบัหยกูยาชนิดต่างๆ และคลอดทีโ่รงพยาบาล มหีมอและนางพยาบาล 
คอยรักษาผดุงครรภ์ แต่เขายังเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ สืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขา 
โดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการบ�ารุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและ 
นางพยาบาล ตลอดเคร่ืองบ�ารุงต่างๆ ส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นศากยบุตร 
พทุธชาตศิาสดาองค์ลอืพระนามสะเทอืนทัว่ไตรภพว่าเป็นผู้ทรงเรียนจบคมัภร์ีไตรภมูิ
ด้วยพระขนัต ิวริิยะ พระปัญญาปรีชาสามารถในทกุทาง ไม่มีค�าว่า จนตรอก อ่อนแอ 
ท้อถอย แต่พระเราจะมาถอยหลงัหลัง่น�า้ตาเพราะความทกุข์ล�าบากเพยีงการเจ็บไข้ได้ป่วย 
อันเป็นของธรรมดาแห่งขันธ์เท่านี้ ก็ต้องเป็นผู้ขาดทุนล่มจม จะน�าตนและศาสนาไป
ไม่ตลอด นอกจากต้องเป็นผู้อาจหาญอดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัส
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ทั้งหลายด้วยสติปัญญาหยั่งทราบไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่าน้ัน ไม่มีทาง
เพ่ือเอาตัวรอดหวังจอดในที่ปลอดภัยได้ จิตเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกย่อมมี
ความรื่นเริงในธรรมพอใจประคองตนไปตามวิถีแห่งมรรคและผล ไม่มีการปลีกแวะ  
ไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเอง ปฏิปทาก็สม�่าเสมอ ไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาด
ที่พึ่งทั้งภายนอกภายใน มีใจกับธรรมเป็นเคร่ืองชโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่น
เย็นใจ อยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุคโตแบบลูกศิษย์ตถาคต ไม่แสดงความอดอยาก
ขาดแคลนในทางใจ พระธุดงคกรรมฐานที่มุ่งต่อธรรม ท่านไปและอยู่โดยอาการ 
อย่างน้ี ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ ยอมอดยอมทนความล�าบากหวิโหยได้อย่างสบายหายห่วง
กับสิ่งทั้งปวง มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจ

เรื่องสัตว์ต่างๆ ที่ชอบมาอาศัยพระ ท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้
เพยีงไรบ้าง แต่ก่อนคดิเร่ืองสตัว์ป่า กรุณาคดิเร่ืองสตัว์บ้านก่อนทีช่อบเข้าไปอาศัยอยู่
ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไปในวันหน่ึงๆ 
สุนัขและนก เป็นต้น ที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว ์
เหล่าน้ีอาศัย เพราะมีมามากด้วยกัน อันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ  
ที่มักเข้าไปเที่ยวป้วนเปี้ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์ท่านพักอยู่  
ดงัทีเ่ขยีนผ่านมามากพอด ูทัง้ประวตัท่ิานอาจารย์มัน่ และปฏิปทาพระธดุงค์สายของ
ท่านอาจารย์มั่น ซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระลงแฝงมาเสมอๆ ตามประสบการณ์ที่ได้
รับทราบมาเป็นความจริง จึงเป็นเร่ืองน่าคดิในแง่ธรรมอนัเป็นหลกัธรรมชาตใิห้ความ
ร่มเย็นและเป็นธรรมแก่สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษา โดยที่สัตว์ทุกๆ จ�าพวกไม่จ�าเป็น
ต้องทราบว่าธรรมคืออะไรกต็าม แต่สิง่ทีแ่สดงออกให้สตัว์ยนิดีรับกนัทัว่โลกไม่มใีคร 
รังเกียจนั้นคือธรรมโดยธรรมชาติ ธรรมนั้นแสดงอาการความสงบสุข ความร่มเย็น 
ความไว้วางใจ ความมีแก่ใจ ความเมตตา ความเอ็นดูสงสาร ความมาเถิดอยู่เถิด 
ไม่เป็นภัยแน่นอน เป็นต้น การแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพยีงเท่าน้ี สตัว์ทกุจ�าพวกชอบ 
และยอมรับกนัทนัทโีดยไม่ต้องมโีรงเรียนไว้สอนเขาเลย เพราะจิตใจกบักระแสธรรม 
เป็นของคู่ควรกันยิ่งกว่าอ�านาจราชศักด์ิใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมกันข้ึน  
ย่อมสลายไปตามเหตกุารณ์ไม่แน่นอน ดงัน้ัน สตัว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมะคืออะไร 
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ก็ตาม แต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่อมแสวงหาเอง ดังสุนัขเข้าไป 
อาศยัวัด สตัว์ป่าเข้าไปอาศยัพระธดุงค์ เพราะธรรมคอืความเยน็ ความไว้วางใจ เป็นต้น 
ที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่น้ัน จึงเสาะแสวงหาไปตามประสา แม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจ 
กับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นน้ันแต่
โบราณกาลมาถึงปัจจุบัน เพราะไปท�าที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้น เพียงเท่านี้
ก็พอทราบได้ว่า ธรรมและสถานที่ผู้บ�าเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไป 
จึงไม่ค่อยระแวงระวังกัน และบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิด  
โดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลย  
แม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดี ความชั่ว คนดี คนชั่ว สัตว์ดี สัตว์ชั่ว  
ได้เช่นมนุษย์ทั่วไป จึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้าง ไม่ปล่อย
ร้อยเปอร์เซนต์ไปเสยีทเีดียวในทีท่กุสถาน ยงัจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสตัว์เป็น
ที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้าง ไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่า 
ใครเป็นใคร เพราะอะไรๆ ก็แบบเดียวกันเสียสิ้น

หลวงปู่ขาวชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ท�าความเพียรอยู่เสมอ ปกติก็ชอบ
เที่ยวธุดงค์ไปตามป่าตามเขาอยู่แล้ว แล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ท�าความเพียรอยู่
เร่ือยๆ เช่น ไปพกัอยูท่ีน่ั่นเป็นปกตแิล้ว แต่เวลาเช้าไปท�าความเพยีรกลบัไปอยูท่ีห่น่ึง  
ตอนบ่ายๆ หรือเย็นก็เปลี่ยนไปท�าอีกแห่งหนึ่ง กลางคืนก็เที่ยวไปท�าความเพียรอยู่ 
อกีแห่งหน่ึงในแถบทีท่่านพกัอยูน่ั่นแล เปลีย่นทศิทางบ้าง ไปใกล้บ้าง ไกลบ้าง ไปอยู ่
ในถ�้าอื่นจากถ�้าเดิมบ้าง ขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้าง ตามหินดานบ้าง ดึกๆ จึงกลับมา 
ที่พัก ท่านให้เหตุผลส�าหรับนิสัยท่านว่า เวลาก�าลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลส  
การเปลี่ยนอุบายต่างๆ เช่นนั้น ปัญญามักเกิดขึ้นเสมอ กิเลสตั้งตัวไม่ติด เพราะถูก
อุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆ ให้หลุดลอยไปเป็นพักๆ ถ้าอยู่ในที่แห่งเดียว 
ท�าให้ชนิต่อสถานที ่แต่กเิลสมิได้ชนิกบัเรา มนัสัง่สมตวัขึน้เสมอไม่ว่าเราจะขึน้กบัอะไร 
หรือไม่กต็าม เราจ�าต้องพลกิแพลงเปลีย่นแปลงอบุายและสถานทีเ่พือ่ปลกุสตปัิญญา
อยู่เสมอให้ทันกับกลมายาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลา 
พกัผ่อนตวัตลอดเวลา ถ้าเว้นบ้างกเ็พยีงเวลาหลบัสนิทเท่าน้ัน นอกน้ันเป็นเวลาท�างาน
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ของมันเสยีสิน้ ดงัน้ัน การท�าความเพยีรจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพีย้นเลือ่นเวลาอยู่  
จึงท�าให้กเิลสตวัขยันหวัเราะเอา การเปลีย่นสถานทีแ่ละอบุายอยูเ่สมอจึงพอมองเหน็ 
ความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้าง ไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังน้ี 
เหตผุลของท่านก็น่าฟังและเป็นคตไิด้ดีส�าหรับผู้ไม่นอนใจให้กเิลสขึน้เหยยีบย�า่ท�าลาย 
เอาทุกๆ กรณทีี่จติไหวตัว ทา่นชอบเทีย่วไปทางภสูิงห ์ภวูวั ภลูงักา และดงหม้อทอง  
เขตอ�าเภอเซกา อ�าเภอโพนพสิยั อ�าเภอบงึกาฬ จังหวดัหนองคาย และอ�าเภอบ้านแพง  
จังหวัดนครพนม แถบน้ันมีเขามาก เช่น ภสูงิห์ ภวูวั และภลูงักา ซึง่ล้วนเป็นท�าเลดีๆ   
เหมาะแก่การบ�าเพญ็ธรรมอย่างยิง่ แต่ห่างไกลหมู่บ้านมาก บณิฑบาตไม่ถงึ ต้องมคีน 
ผลัดเปลี่ยนกันขนส่งอาหาร ที่ดังกล่าวเหล่าน้ีเป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด 
มีเสือ ช้าง กระทิง วัวแดง เป็นต้น พอตกบ่ายๆ และเย็น จะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ 
ร้องสน่ันหว่ันไหวไปทั่วทั้งป่า ผู้ไม่สละตายจริงๆ ยากจะอยู่ได้ เพราะเสือชุมมาก
เป็นพเิศษและไม่ค่อยกลวัคนด้วย บางคนืพระท่านเดินจงกรมท�าความเพยีรไปมาอยู่ 
มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลย แต่ไม่ท�าอะไร มันอาจสงสัยแล้ว 
แอบด้อมเข้ามาดูก็ได้ พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกต นึกประหลาดใจส่องไฟฉายไปดู 
ยังเหน็เสอืโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตากยั็งม ี แม้เช่นน้ันท่านกย็งัเดินจงกรม 
ท�าความเพียรต่อไปได้ ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลย ทั้งน้ีเพราะ 
ความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือ จึงพออดทนท�าความเพียรต่อไปได้ บางวัน 
พอตกเย็น พระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งก�าลังพากัน 
ออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลๆ สามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่าง
ชัดเจน ทั้งตัวเล็กๆ และตัวใหญ่ซึ่งก�าลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากิน ท่านว่าเวลาดู
ช้างทัง้โขลงใหญ่ๆ ทีก่�าลงัหยอกเล่นกันอย่างเพลดิเพลนิเช่นน้ันท�าให้เพลนิดมัูนจนค�า่ 
ไม่รู้ตัวก็มี เพราะสัตว์พรรค์นี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เอง

หลวงปูข่าวท่านมคีวามเด็ดเดีย่วมากดงัทีเ่ขยีนผ่านมาแล้ว การน่ังภาวนาตลอดสว่าง 
ท่านท�าได้อย่างสบาย ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ก็การน่ังภาวนาแต่หัวค�่ายันสว่างน้ัน
มิใช่เป็นงานเล็กน้อย ถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหาญกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆ จะท�าไม่ได้  
จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจ ดังน้ัน ท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอน 
คณะสานุศิษย์ให้ได้รับความร่มเย็นเร่ือยมาจนปัจจุบันน้ี ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ 
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ท่านเองร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันธ์อยู่ 
ปล่อยขนัธ์เมือ่ไรกเ็ป็น ปรม ํสขุ ํล้วนๆ เม่ือน้ัน หมดความรับผิดชอบกงัวลโดยสิน้เชิง

ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ หลวงปูเ่ทีย่ววเิวกจากทีจ่�าพรรษาปีทีแ่ล้ว คอื วดัป่าแก้วชมุพล 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มาทางอุดรธานี เที่ยววิเวกไปแถว อ.หนองบัวล�าภู และ
วัดถ�้ากลองเพล ซึ่งเป็นป่าเป็นเขาอันรกชัฏในสมัยนั้น ท่านเห็นว่าเหมาะกับอัธยาศัย
ในการอยู่และบ�าเพ็ญสมณธรรม จึงพักบ�าเพ็ญอยู่ที่น่ันเร่ือยมาจนวาระสุดท้ายแห่ง
ชีวิตท่าน

ทีม่ช่ืีอว่า “ถ�า้กลองเพล” ด้ังเดิมก่อนจะเป็นวดัถ�า้กลองเพลข้ึนให้ทราบกนัทัว่ไป
อย่างกว้างขวางน้ัน ในถ�า้น้ันเคยมีกลองเพลใหญ่อยูป่ระจ�าถ�า้หน่ึงลกู มขีนาดใหญ่โตมาก  
ส่วนจะมีมาแต่สมัยใดน้ันไม่มีใครทราบและบอกเล่ากันมาบ้างเลย คงจะมีมานาน
เป็นร้อยปีขึ้นไปจนกลองเพลน้ีมีความคร�่าคร่าผุพังแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นใหญ่ 
ชิน้เลก็ไปเองโดยไม่มใีครท�าลาย จ�าพวกนายพรานเทีย่วหาล่าเน้ือ เวลามาพกันอนในถ�า้ 
ยงัได้เอาเศษไม้ทีแ่ตกกระจัดกระจายออกจากกลองเพลมาหงุต้มอาหารรับประทานกนั  
ชาวบ้านใกล้เคียงแถวนั้นจึงพากันให้ชื่อให้นามถ�้านั้นว่า ถ�้ากลองเพล ครั้นต่อมามี 
พระธดุงคกรรมฐานไปเทีย่วบ�าเพญ็ธรรมและพกัในถ�า้น้ันบ่อยๆ จนถ�า้น้ันกลายเป็นวดั 
คือที่อยู่ของพระขึ้นมาจึงพากันให้นามว่า “วัดถ�้ากลองเพล” เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้

แต่ดัง้เดมิมา ในถ�า้กลองเพลน้ีมพีระพทุธรูปขนาดต่างๆ กนัมากมาย ทัง้ซ่อนไว้ 
ในที่ลับตาคน ทั้งประดิษฐานไว้ในถ�้าอย่างเปิดเผย แต่ดั้งเดิมที่คนน�าพระพุทธรูปมา
ประดิษฐานรวมไว้ในถ�้านี้มีมากมายไม่อาจคณนานับได้ แม้พระพุทธรูปทองค�า เงิน  
นาก ทองสมัฤทธิ ์ก็มีไม่น้อย แต่ถูกมารศาสนาเอาไปกนิกนัเรียบวธุไม่มีเหลอืมานานแล้ว  
เหลือแต่พระพุทธรูปธรรมดาดังที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้น

สิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างย่ิงคือ วัดเป็นสถานที่ส�าคัญในวงพุทธศาสนา
และพุทธบริษัท ซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้  
ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัด เพราะค�าว่า “วัด” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่
โบราณกาล โดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่า เนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจ และ
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สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ตลอดเจตนาดีสงูส่งของพทุธบริษทัไม่มปีระมาณไว้โดยไม่มีทาง 
ร่ัวไหล แม้วัดจะทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไร ใจท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนา 
ทัว่ๆ ไปย่อมมคีวามเคารพอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ ด้วยเหตน้ีุชาวพทุธผู้ก้าวเข้าไปในวดัใด  
จะเป็นกรณใีดกต็าม จึงควรระวงัส�ารวมอนิทรีย์ด้วยดใีห้อยูใ่นความดีงามพอสมควร 
ตลอดการนุ่งห่มต่างๆ ควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปใน
สถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลก 
ทัง้สาม เฉพาะวดัป่าต่างๆ พระท่านเป็นเหมือนพระลงิพระค่าง ไม่ค่อยมโีอกาสวาสนา 
ได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมน�าสมัย เมื่อเห็นท่าน 
ผู้น�ายุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัด ท่านรู้สึกหวาดเสียวใจพิกล คล้ายจะเวียนศีรษะ
และเป็นไข้ในเวลาน้ัน ทัง้น้ีอาจเป็นความตืน่ตกใจทีไ่ม่เคยพบเหน็เพราะความเป็นป่า
กส็นันิษฐานยาก เพราะปกตท่ิานกเ็ป็นป่าอยูแ่ล้ว แต่พอมาเจอสิง่แปลกตาล่าธรรมเข้า 
จึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชข้ึนมา โดยมากพระธุดงค์ป่าๆ 
ท่านพูดในท�านองเดียวกัน ซึ่งน่าเห็นใจสงสาร แม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของ
บ้านเมืองทัง้ด้านวตัถแุละวฒันธรรมให้ท่านฟังว่า เป็นสิง่เจริญทดัเทยีมกนัหมดเวลาน้ี 
ทัง้นอกและในประเทศ ทัง้ในเมืองและบ้านนอก ทัง้วดับ้านและวดัป่า ทัง้ในทีธ่รรมดา 
และในป่าในเขา แต่ท่านไม่ยอมเชื่อ มีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวช
เอาท่าเดียว จนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางท�าให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้ 
จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆ 

วดัหลวงปูท่่านอยูใ่นป่าในภูเขา เป็นท�าเลบ�าเพญ็ภาวนาดมีาก เตม็ไปด้วยหนิผา
ป่าไม้น่ารื่นรมย์ ทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกสิ่งดังกล่าวมาก ถ้าจะว่าท่านป่าเถื่อน
เหมือนพระธดุงค์ทัง้หลายก็ไม่อาจต�าหนิได้ลงคอ เพราะท่านมคีณุธรรมสงูมาก พ้นทาง 
ทีน่่าต�าหนิเสยีแล้วในความรู้สกึของผู้เขยีน จึงเพยีงสนันิษฐานว่าท่านอาจมนิีสยัระวงัตวั 
กลัวภัยในป่าติดตัวมา แม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยน้ันไม่ขาด อาจเป็น 
ตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่า นิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาด นอกจาก
พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาด 
สิน้เชงิ หลวงปูข่าวน้ีเวลามีคนเข้าไปพลกุพล่านไม่เข้าเร่ืองเข้าราวมากๆ ท่านจะปลกีตวั 
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หนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้นจนกว่าเรื่องสงบลง ตอนเย็นๆ หรือค�่ามืด 
ถึงจะลงกลับมาที่พัก เมื่อถูกถามว่าท�าไมท่านจึงหลบหลีกปลีกตัวออกไปอยู่ในที ่
เช่นน้ันเล่า? ท่านกใ็ห้เหตผุลว่า ธรรมเรามน้ีอย สูก้�าลงัของโลกทีเ่ช่ียวจัดไม่ไหวจ�าต้อง 
หลบหลีกไป ขืนอยู่ต่อไปธรรมต้องแตกทลาย ที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิด
เพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้ แต่เท่าที่ทราบมา ท่านมีความเมตตา
อนุเคราะห์ประชาชนอยูม่ากตามปกตนิิสยั ทีท่่านปลกีตวัหลบหลกีไปในบางกรณน้ัีน  
น่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่า ที่ฝ่ายท�าลายโดยไม่มีเจตนาหรือมกี็ไม่อาจทราบได้ 
ซึง่มจี�านวนมากและโดนอยูเ่สมอ แต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรมความดงีามไว้ 
มจี�านวนน้อยต้านทานน�า้หนักไม่ไหว กจ็�าต้องได้รับความล�าบากเป็นธรรมดา ส่วนมาก 
ประชาชนเป็นฝ่ายสงัเกตพระมากกว่าจะสงัเกตตวัเอง เวลาเข้าไปในสถานทีค่วรเคารพ 
นับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาน่าคิดส�าหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัว 
ไม่ส�ารวมที่เคยเป็นนิสัยมา โดยมิได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้าง  
จึงล�าบาก
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เรื่องคนหน้าด้านสันดานสัตว์

ตามธรรมดาพระพทุธรปูทัง้มวลย่อมเป็นทีก่ราบไหว้บชูาของชาวพทุธทัว่ดินแดน 
ไทยและต่างประเทศ ไม่มีใครถือเป็นของเสนียดจัญไรให้โทษให้ทุกข์แต่อย่างใด  
แม้จะเป็นคนดีคนชั่วขนาดไหน เม่ือมาเจอพระพุทธรูปเข้า จิตใจย่อมอ่อนโยน
เคารพกราบไหว้บูชา ไม่ถือเป็นอริศัตรูแต่อย่างใด พระพุทธรูปที่อยู่ในถ�้ากลองเพล 
ก็เช่นเดียวกัน พวกนายพรานที่มาพักค้างคืนที่ถ�้าน้ันย่อมกราบไหว้บูชาและขอขมา 
ลาโทษกัน บางรายทีพ่สิดารแปลกเพือ่นฝูงอยูบ้่างแต่ไม่ถงึกบัเป็นแบบมนุษย์สนัดานสตัว์ 
ดังที่เขียนไว้ข้างบนน้ัน ยังอธิษฐานขอให้หลวงพ่อพระพุทธรูปช่วยบันดาลให้สัตว ์
ให้เน้ือที่จะเป็นอาหาร เช่น อีเก้ง กวาง เป็นต้น จงเดินซมซานตาฝ้าตาฟาง 
ไม่มสีตสิตงัระมดัระวงัตวัเดินงุ่มง่ามต้วมเตีย้มแบบสตัว์ตายมาแถวบริเวณทีน่ายพราน 
จดจ้องคอยทอียูแ่ละยงิเอาๆ จนหาบหามไปไม่หวาดไหวโน่นเถดิ ดังน้ีกมี็ มนุษย์เรา 
มันหลายแบบ

แต่นายพรานพสิดารทีก่ล่าวถงึข้างบนน้ีกลบัคดิและท�าแบบมนุษย์ทัง้หลายไม่คดิ 
และท�ากันเลย เขาชื่อ นายพรานบุญหนา ที่พ่อแม่ญาติวงศ์ตั้งให้แต่วันเริ่มแรกเกิด  
(ที่ถูก เขาควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ที่เขาท�าใน
ปัจจุบนัว่า นายบาปหนา จะเหมาะดี) วนัน้ันเขาไปเทีย่วล่าเน้ือทีไ่หนๆ ไม่มอีะไรตดิมอื 
มาเลย จึงเข้ามาแวะพักที่ถ�้ากลองเพลด้วยความอ่อนกายอ่อนใจ แม้แต่ก่อนที่เขามา
เที่ยวล่าเนื้อแถวนั้น เขาก็เคยมาแวะพักที่ถ�้านั้นเหมือนกัน เป็นแต่เขาไม่คิดพิสดาร
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เหมือนคร้ังน้ี มาเที่ยวน้ีบวกกับความเสียใจที่ไม่มีเน้ือชนิดใดผ่านสายตาและยิงได้
ติดมือมาบ้างเลย เขาจึงเร่ิมแสดงความพิสดารข้ึนในท่ามกลางเพื่อนๆ นายพราน 
ด้วยกัน โดยไปจับเอาพระพทุธรูปทีต่ัง้เรียงรายกนัอยูใ่นถ�า้มาตัง้เป็นแถวยาวเหยยีด
หลายแถวด้วยกนั พร้อมกับพดูขึน้ด้วยเสยีงอนัดงัว่า วนัน้ีหายงิเน้ือทัง้ป่ากไ็ม่ได้เน้ือ 
สกัตวัเดยีวตดิมอืมา ต้องเป็นเพราะพระพทุธรูปเหล่าน้ีเองร่ายมนต์ไล่เน้ือให้หนีห่างไกล 
จากอันตรายคือนายพรานที่มาเที่ยวล่ายิงเขาตามบริเวณน้ี เราต้องเอาพระพุทธรูป 
เหล่าน้ีมายนืเป็นแถวเหมอืนทหารและฝึกหดัพระพทุธรูปเหล่าน้ีแบบทหาร และสัง่สอน 
เสยีบ้างจะได้รู้กฎระเบยีบของนายพราน พระเหล่าน้ีจึงจะเขด็หลาบไม่ร่ายมนต์ไล่เน้ือ 
ให้หนีไกลอกีต่อไป ในมอืถอืไม้คอยตคีอยหวดหลงัพระพทุธรูปองค์ทีไ่ม่ท�าตามค�าสัง่ 
และท�าการฝึกหัดพระพุทธรูปที่ตั้งเป็นแถวเรียงรายกันอยู่น้ันเช่นเดียวกับเขาฝึกหัด 
ทหารว่า ขวาหันบ้าง ซ้ายหันบ้าง กลับหลังหันบ้าง หน้าเดินบ้าง พร้อมกับเอาไม้ที่ถือ 
อยูใ่นมือตด้ีานหลงัพระพทุธรูปบ้าง หวดลงด้านบนเศียรพระบ้าง หาว่าไม่ท�าตามค�าสัง่ 
ของนายทหาร (คือนายพรานบ้าคนน้ัน) พระพุทธรูปที่ถูกตีตกออกไปนอกแถว 
ก็จับขึ้นมาตั้งในแถวแล้วสั่งประกาศว่า ขวาหัน ซ้ายหัน ไปเรื่อย หวดพระพุทธรูป 
ตกกระจัดกระจายและเที่ยวจับขนมาไว้ในแถวแล้วสั่งงานและหวดดะไปท�านองน้ัน 
จนหมดฤทธิ์บ้าแล้วจึงหยุด 

บรรดานายพรานที่ไปด้วยกันต่างก็ได้ห้ามปรามตั้งแต่ข้ันเร่ิมแรกที่เห็นอาการ
ไม่ดีของเขาแสดงออก โดยให้เหตุผลต่างๆ ที่ไม่ควรท�าต่อท่าน จะเป็นบาปหนักและ
ตกนรกทัง้เป็นกไ็ด้ถ้าขนืท�า เพราะพระพทุธรูปแต่ละองค์น้ันคอืองค์แทนพระพทุธเจ้า 
การท�าลายพระพทุธรูป โลกถอืว่าเป็นการท�าลายพระพทุธเจ้าด้วย ซึง่เป็นบาปหนักมาก 
ไม่ควรท�าลายอย่างย่ิง เน่ืองจากพระพทุธเจ้าแลพระพทุธรปูคอืหวัใจชาวพทุธ ทัง้มนุษย์ 
ทัง้เทวบตุรเทวดา อนิทร์ พรหม ยมยกัษ์ นาค ครุฑ เปรต ผีทัง้มวล แต่นายบาปหนา 
ไม่ยอมฟังเสียง มีแต่จะท�าและท�าท่าเดียว พวกนายพรานเมื่อเห็นว่าไม่ได้การ 
จึงต่างคนต่างเผ่นหนีไปคนละทศิละทางและวิง่กลบับ้านเล่าเร่ืองบ้าหนักบาปหนาของ
อีตาคลังนรกคนเป็นให้ชาวบ้านฟัง ต่างเกิดความสลดสังเวชไปตามๆ กัน เพราะเป็น
สิ่งไม่เคยมี เรื่องไม่เคยปรากฏ
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ก่อนทีแ่กพดูว่าจะจับพระพทุธรปูมาตัง้เรียงแถวและฝึกวชิาทหารให้น้ัน ดูๆ แก
กม็สีตดิอียูเ่หมือนคนธรรมดาทัว่ไป พดูอะไรกร็ูเ้ร่ืองกนัอยูใ่นขณะน้ัน จะว่าแกเป็นบ้า 
ก็ไม่สนิทใจ เป็นแต่มีอาการโทสะให้เห็นชัดอันเน่ืองมาจากแกไม่ได้พบเน้ือยิงเน้ือ
และได้เนื้ออะไรในวันนั้น ดังที่แกพูดโมโหให้พระพุทธรูปว่า ร่ายมนต์ไล่เนื้อหนีไป
ที่อื่นๆ หมด แกจึงโกรธให้ท่าน และจับมาทุบตียี่ย�าไปตามอารมณ์เท่านั้น ก็ไม่เห็น
อารมณ์บ้าจริงๆ ในเวลานั้น

อนัพระพทุธรูปทัง้หลายทัว่แดนไทยชาวพทุธเรา ใครกท็ราบอยูแ่ล้วอย่างเตม็ใจว่า  
ท่านมิใช่ทหาร ท่านมิใช่วัวควายพอจะจับท่านมาฝึกหัดแบบต�ารวจทหาร และจับมา 
ใส่คราดใส่ไถใส่ล้อใส่เกวยีน ท�าไมแกจึงกล้าไปจับท่านมาท�าอย่างน้ันได้ลงคอ ถ้าไม่ใช่ 
บ้าจนเกินบ้ามนุษย์ในโลกเรา น่ีก็น่าคิดถ้าจะคิด ถ้าไม่คิดก็เบาสมอง ไม่เป็นบ้า 
อีกแง่หนึ่งไปตามแก ผู้เปิดทางบ้าไว้ให้คนดีพลอยเป็นบ้าย่อยๆ ไปด้วย

เม่ือหมดฤทธิบ้์านรกแตกแล้ว เวลาแกกลบัไปถงึบ้าน แกกเ็ป็นคนดีมสีตอิยูเ่หมือน 
คนธรรมดา เป็นแต่อาการฉุนเฉียวยังมีอยู่ในอาการของแก ขณะนั้นใครๆ ก็ไม่กล้า 
ทกัทายไต่ถามแกเลย เพราะต่างกท็ราบการกระท�าอนัเลวทรามจนหาทีเ่ปรียบเทยีบของ
แกไม่ได้อยูแ่ล้ว ต่างคนจึงเกบ็ตวัสงบอาการแสดงออกใดๆ ทัง้สิน้ กระทัง่คนในบ้าน 
แกเอง เป็นเพยีงคอยสงัเกตความเคลือ่นไหวไปมาของแกอยูเ่ท่าน้ัน แกเองกม็อีาการ
เคร่งขรึมไม่พดูอะไรซึง่เป็นเร่ืองน่ากลวัไม่น่าไว้ใจอยูแ่ล้ว จึงไม่มีใครกล้าแสดงกริิยา
อาการใดๆ ให้แสลงหูแสลงตาและแสลงใจแก
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เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์

พอตกกลางคนืมาได้ยนิแกพดูแกบ่นว่าคันตามร่างกายในลกัษณะของคนมสีติ
ทัว่ๆ ไป คนในครอบครัวได้โอกาสกม็าไต่ถามเร่ืองราวกบัแก แกกเ็ปิดอวยัวะส่วนต่างๆ  
ให้ดูพร้อมกับบอกว่าเจ็บปวดแสบร้อนและคนัมากจนแทบทนไม่ไหว อยากร้องคราง
ให้คนมาช่วย ขณะที่แกเปิดร่างกายส่วนต่างๆ ให้ดูทั้งในและนอกร่มผ้า ปรากฏว่า 
เป็นผ่ืนและพองไปทัง้ตวัและเป็นขึน้มาอย่างรวดเร็วผิดธรรมดา ทัง้การเจ็บปวดแสบร้อน 
ก็ตามๆ กันมาอย่างรวดเร็วเช่นกันจนทนไม่ไหว แกร้องให้คนช่วยและร้องไห้ราวกับ
เด็กๆ ในเวลานั้น จนเรื่องกระเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ต่างคนซึ่งคอยฟังคอยทราบ
เหตกุารณ์อนัลามกจกเปรตของแกทีท่�าต่อพระพทุธรูปอยูแ่ล้ว ต่างกว็ิง่กระหดืกระหอบ 
มาในทนัททีนัใด และเหน็เหตกุารณ์อย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจ แต่ยงัไม่มใีครกล้าพดู 
ความจริงที่แกท�าต่อพระพุทธรูปออกมาอย่างเปิดเผย เกรงว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โต 
เพิ่มขึ้นอีกในเวลาน้ัน เป็นเพียงคนแก่ผู้ฉลาดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน 
หาอุบายพูดเปรียบเปรยให้แกฟังโดยท�านองเรื่องพรรค์นี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เคย
เป็นๆ กัน แต่น่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เข็ญเวรภัยเรื่องอุบัติเหตุมากกว่า ขอให้แกคิด
ทบทวนดูว่าในระหว่างน้ีได้ท�าอะไรทีไ่ม่ดีไม่งามมาบ้าง ลองคดิทบทวนดบูางทอีาจมไีด้  
ดูเหตุการณ์ที่ก�าลังเป็นอยู่เวลาน้ีมันผิดธรรมดาสามัญอยู่มาก การคันการเจ็บปวด 
แสบร้อนในร่างกาย ใครๆ กเ็คยเหน็เคยเป็น แต่ไม่เป็นอย่างผิดสงัเกตมากดงัทีแ่กก�าลงั
เป็นอยูเ่วลาน้ี น่ีดรู่างกายทกุส่วนมันลกุลามไปอย่างรวดเร็วเหมอืนไฟลามทุง่ยงัไงพกิล 
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ร่างกายก็เป็นผ่ืนและพองขึน้ๆ รวดเร็วผิดธรรมดา มนัน่าจะมอีะไรบนัดาลให้เป็นไป 
ไม่ใช่ธรรมดาพาให้เป็นไป ถ้าพดูตามภาษาชาวบ้านกว่็ากรรมบนัดาล กรรมพาให้เป็นไป 
น่ันเอง ลองพิจารณาทบทวนดูความเคลื่อนไหวไปมาและการกระท�าของตนดูให้ดี  
คนเราย่อมมีความพลั้งเผลอและหลวมตัวได้เป็นธรรมดา ถามไปพลาง พยาบาล
รักษากันไปพลาง ดูอาการดีและชั่วของคนเจ็บไปพลาง ถามเลียบๆ เคียงๆ ไปพลาง  
ถามคนเดียวไปพลาง ผลดัเปลีย่นกนัถามทลีะคนๆ ไปพลาง เว้นแต่พวกนายพรานที่
เหน็เหตกุารณ์ของแกไม่ยอมมาเยีย่มบ้านแกเลยกม็ ีเพราะสะเทอืนใจจากการกระท�า
ไม่ดขีองแกเป็นอย่างมากเกนิกว่าจะมาไต่ถามอนัเป็นการประจานหน้าแกต่อธารก�านัล 
แม้นายพรานที่มาก็ด้อมๆ มองๆ ไม่ยอมให้แกเห็นหน้าเลย กลัวจะเกิดเร่ืองราว 
ไม่ดขีึน้อกี เมือ่เล่าเร่ืองดเีร่ืองชัว่ต่างๆ และซกัไปถามมาหลายคร้ังหลายหนจากหลายผู้ 
หลายคน ด้วยอาการเลยีบๆ เคยีงๆ ทางบญุทางบาปตลอดนรกสวรรค์ไม่หยดุหย่อน 
ท�าให้แกระลกึรูด้-ีชัว่-บญุ-บาปได้ และพดูให้คนทัง้หลายฟังตามเหตกุารณ์ทีแ่กไปท�า 
กับพระพุทธรูปในถ�้ากลองเพลมาด้วยความมีสติสตังระลึกรู้บุญบาปเหมือนคน 
ธรรมดาทั่วๆ ไป ไม่มีวิกลจริตผิดธรรมดาแฝงออกมาแต่อย่างใดเลย เมื่อเห็นเป็น
ช่องโอกาสอันดี คนแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและเป็นที่เคารพนับถือของ
ตัวแกเอง ก็พูดเป็นเชิงตกใจกลัวบาปและตกนรกทั้งเป็นให้แกฟังโดยประการต่างๆ 
เช่นพดูว่า พระพทุธรูปทัง้หลายเป็นองค์แทนพระศาสดาองค์บรมครูของโลก และเป็น 
จุดรวมแห่งดวงใจชาวพุทธทั้งหลายทั่วดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่  
ตลอดเทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาค ครุฑ เปรต ผี ไม่มีประมาณ 
ล้วนเคารพนับถือและรักสงวนกันมาก พร้อมทั้งการอารักขาไม่ให้ใครมาแตะต้อง
ท�าลายสิง่ศกัด์ิสทิธิเ์หล่าน้ันได้ พระพทุธรูปแต่ละองค์น้ันมเีทวดา นาค ครุฑ ทัง้หลาย 
รักษาท่านอยูเ่ป็นประจ�า ใครจะไปท�าสุม่สีสุ่ม่ห้าไม่ได้ จะถูกเทวดาทีอ่ารักขาทัง้หลาย
ท�าโทษเอาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแต่ฤทธาศักดานุภาพของเทวดานั้นๆ จะแสดงตาม
ความเห็นควรของตน และตามกรรมหนักเบาของผู้ไปรุกรานนั้นๆ 

ถ้าเป็นดังที่แกเล่ามานี้ ตัวพ่อเองและชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่อาจสงสัยที่ร่างกาย 
ของแกก�าลงัเป็นไฟเผาทัง้ตวัอยู่เวลาน้ี ต้องเป็นเพราะแกคดิไม่ดีท�าไม่ดีต่อพระพทุธรูป 
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เหล่าน้ันแน่นอน เอาละไม่เป็นไร เม่ือทราบต้นสายปลายเหตุแจ่มแจ้งอย่างน้ีแล้ว 
ย่อมเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์น้ีให้เบาบางและหายไปได้ไม่สุดวิสัย  
พ่อจะพาลกูขอขมาโทษต่อพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ท่าน ให้อดโทษแก่หลาน
ได้หายจากโรคอุบาทว์ในไม่ช้าน้ี แม้ตวันายพรานบญุหนา (บาปหนา) น้ันกเ็ชือ่ตามค�า 
ทีค่นแก่ชีแ้จงให้ฟังทกุอย่าง ไม่ขดัขนื และยิม้แย้มแจ่มใสหน้าตาสดชืน่ขึน้ในเวลาน้ัน 
อย่างเห็นได้ชัดในสายตาคนทั่วไป

ปัญหาทีย่งัไม่ลงกนัได้สนิทในเวลาน้ันมอียูว่่า คนป่วยแสดงความท้อใจทีจ่ะไป 
ขอขมาโทษต่อพระพุทธรูปที่ถ�้ากลองเพลในเวลาน้ันว่าจนใจจะท�าอย่างไร เวลาน้ี 
ก�าลงัเจ็บมากคนัมากออกร้อนมากอยู ่ยงัไม่สามารถไปได้จะให้ท�าอย่างไร คนแก่พดู 
ปลอบโยนในทันทีทันใดว่า ไม่เป็นไร แม้จะยังไปไม่ได้ในเวลานี้ พวกเราก็สามารถ
ขอขมาโทษท่านได้อย่างไม่มีปัญหา คือพวกเราเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของ
พระพุทธเจ้ามาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้าน้ี แล้วหาดอกไม้ธูปเทียนมากราบคารวะ
ขอโทษท่านที่น้ีก่อน เมื่อหายจากป่วยแล้วค่อยไปคารวะท่านที่ถ�้ากลองเพลทีหลัง  
ผลยังได้พอๆ กนั ไม่ต้องเสยีใจ ว่าแล้วกส็ัง่ให้คนเชญิพระพทุธรูปมาตัง้ประดษิฐาน 
ไว้ตรงหน้าคนเจ็บ แล้วน�าคนป่วยกล่าวค�าขอขมาโทษพระพุทธรูปนั้น เสร็จลงด้วย
ความเบากายโล่งใจทัง้สองฝ่าย งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทกุอย่างท่ามกลางหมูช่น 
จ�านวนเป็นร้อยๆ ซึ่งล้วนเป็นไทยมุงแตกตื่นแห่แหนกันมาดูเหตุการณ์ในเวลาน้ัน
ราวกับฟ้าดินถล่มและเป็นประวัติการณ์น่าอัศจรรย์ บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี  
ได้แสดงขึ้นอย่างเห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจแก่คนทั้งหลายที่ทราบเหตุการณ์ของ 
นายพรานบญุหนาได้ด ีโรคพิสดารเกนิคนของนายพรานบญุหนาได้เร่ิมสงบลงโดยล�าดบั 
นับแต่การเห็นโทษและขอขมาพระพุทธรูปผ่านไปแล้ว และหายไปอย่างสนิทในเวลา
อันรวดเร็วผิดธรรมดา นายพรานได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอและต่อกร 
กับอาจารย์ชั้นเยี่ยมคือพระพุทธรูปที่ถ�้ากลองเพลมาแล้ว เขาเข็ดหลาบคาบหญ้า 
ปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่ล่วงเกินท่านด้วยกิริยาอาการใดๆ อีกเป็น 
อันขาดตลอดวันตาย เพราะได้ประจักษ์กับตัวเองชนิดไม่มีวันหลงลืมแล้ว
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พอเรื่องผ่านไปไม่กี่วัน โรคหายเป็นปกติแล้ว เขาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไป 
ขอขมาโทษพระพุทธรูปที่ถ�้ากลองเพลซึ่งเขาเคยถือว่าท่านเป็นทหารฝึกหัดของเขา  
กราบแล้วกราบเล่า พร้อมกับค�าขอขมาลาโทษและค�าอธิษฐานจะไม่เป็นคนสันดาน
หยาบช้าลามกดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกต่อไป แม้ที่เคยเป็นนายพรานก็จะหยุดอย่าง 
เดด็ขาดตัง้แต่บดัน้ีเป็นต้นไปจนกระทัง่วนัตาย ด้วยความถงึใจว่า บาปม ีบญุม ีนรกมี 
สวรรค์มี ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ไม่สงสัย เรื่องของนายพรานจึงขอจบลง

ดังนั้นค�าว่า กิเลส ตัวเศร้าหมองมืดมนที่จอมปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น ทรงต�าหนิสาปแช่งตลอดกาลน้ัน มนัเป็นภยัต่อหวัใจของสตัว์โลกอย่างแท้จริง
ดังที่ทรงต�าหนิ เพราะเป็นตัวปฏิเสธลบล้างธรรมที่แสดงไว้ตามความสัจความจริงว่า 
ไม่จริง ว่าไม่มี ไม่เป็น มาตลอด ไม่เคยยอมรับความจริงทั้งหลายแม้น้อยพอให้ได้ 
ชมบ้างว่า เอ้อ กิเลสก็มีธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่สัตว์โลกที่ครอบครอง
เหมือนกัน เช่น ยอมรับว่า บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี เป็นต้น แม้จะปฏิเสธว่า 
นิพพานไม่มีก็ตาม ก็ยังนับว่ากิเลสยังมีส่วนดีและเป็นพยานแห่งธรรมที่แสดงไว้  
ไม่ปฏิเสธลบล้างเสียจนหมดสิ้น สัตว์โลกที่อยู่ใต้อ�านาจของมันยังมีช่องทางได้ 
เชื่อบุญ เชื่อบาป เชื่อนรก เชื่อสวรรค์ และพยายามละบาปบ�าเพ็ญบุญเพื่อไปสวรรค์
กนับ้าง ไม่จมอยูใ่นความมดืบอดและกองทกุข์น้อยใหญ่เพราะกลหลอกลวงและการ
ปิดบังของมันโดยถ่ายเดียว

แต่ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ว่าชนิดใด มันเป็นโคตรแซ่ของจอมหลอกลวงต้มตุ๋น 
สตัว์โลกให้มดืมิดปิดทวารและนอนจมอยูใ่ต้อ�านาจของมนัทัง้สิน้ ดงันายพรานบญุหนา  
(นายพรานบาปหนา) เป็นตัวอย่างสดๆ ร้อนๆ ในสมัยปัจจุบัน ซึ่งถูกกิเลสขโมย 
ก่อไฟไว้ แล้วกม็าหลอกให้นายพรานเข้ากองไฟด้วยความคกึคะนอง จับพระพทุธรูป 
อนัเป็นสิง่วเิศษศกัดิส์ทิธิโ์ดยธรรมมาฝึกทหารและเฆีย่นตด้ีวยประการต่างๆ จนกระทัง่ 
เจอด ีคอืร่างกายเกดิพพุองหนองไหลขึน้สดๆ ร้อนๆ ต่อหน้าต่อตา จะเป็นแหล่จะตายแหล่ 
เตรยีมลงนรกทัง้เป็นทัง้ตายขณะน้ัน จึงมเีทวบตุรมาโปรดให้เหน็โทษแห่งการกระท�า 
ของตน และได้กลบัตวัมาทางธรรมยอมรับความจริงว่า บาปม ีบญุมี จึงรอดพ้นภยัพบิตัิ 
ไปในเวลาน้ัน ไม่ถกูกเิลสตวัพาให้มดืบอดลากลงนรกทัง้เป็นเสยีทเีดียวชนิดจมไปเลย 
ไม่มีวันโผล่
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เราชาวพทุธทัง้หลายจึงควรพจิารณาไตร่ตรองด้วยดีในหลกัความจริงแห่งธรรม 
ที่จอมปราชญ์แสดงไว้ และความจอมปลอมของกิเลสที่คอยกระซิบหลอกลวงอยู่
ภายในใจตลอดเวลา อย่าเห็นแก่ได้แก่กิน แก่คดแก่โกง อย่าเห็นแก่ตัวจัด อันเป็น
สายทางให้ลบล้างท�าลายทรัพย์สินสมบัติและจิตใจผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องก่อไฟนรกเผาตัว 
ทัง้มวล ธรรมของปราชญ์ท่านสอนให้กลวัในสิง่ทีค่วรกลวัโดยธรรม เช่น บาป เป็นต้น 
และสอนให้กล้าในสิง่ทีค่วรกล้า เช่น บญุ เป็นต้น ซึง่เป็นค�าสัง่สอนทีถ่กูต้องต่อความจริง 
โดยถ่ายเดียว ไม่ผิดพลาดคลาดเคลือ่นเลือ่นลอยเหมอืนกลลวงของกเิลสทกุประเภท 
ใครเชื่อมันจมทั้งสิ้น ไม่มีค�าว่าฟื้นว่าฟูเหมือนความเชื่อธรรม

ค�าว่า กิเลสๆ ปราชญ์ทั้งหลายขยะแขยงกันทั้งนั้น ไม่มีท่านผู้ใดรักสนิทติดจม 
กบัมนั นอกจากผู้เชือ่กเิลสกลลวงของกเิลสทีเ่สีย้มสอนให้เกลยีดธรรมและลบล้างธรรม  
ผลก็คือไฟเผาตัวเท่าน้ัน ส่วนกิเลสตัวหลอกลวงมันไม่ยอมมารับเคราะห์กรรมกับ 
พวกเรา นอกจากหลอกให้จมร�่าไปเท่าน้ัน จึงกรุณาพิจารณาด้วยดีสมกับเราเป็น
มนุษย์ผู้ฉลาดและเป็นชาวพทุธเป็นบตุรธดิาของพระพทุธเจ้าผู้เป็นจอมปราชญ์ฉลาด
แหลมคมเหนือกิเลสทุกประเภท ไม่ยอมหลงกลใดๆ ของมันเลย พวกเราชาวพุทธ 
จงพยายามเดินตามครูด้วยความระมดัระวงัทกุด้านทกุอาการและทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ข้ามา 
เกี่ยวข้องสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อย่ายอมให้กิเลสจับโยนลงเหวลงบ่อได้ 
จะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคน ของดีไม่ได้ชม ปล่อยตัวให้ล่มจมไปทั้งชาต ิ
ไม่สมควรอย่างย่ิงกับเราทัง้หลายทีมี่ธรรมตะโกนช่วยเหลอือยูต่ลอดเวลา ตามครูอาจารย์ 
ตามสถานที่ต่างๆ และตามคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้ไม่อดไม่อั้นไม่ตีบไม่ตันทันกับกิเลส
ตลอดไป ไม่มีค�าว่าธรรมคือความจนตรอกจนมุม ธรรมหมุนได้รอบตัวรอบด้าน  
ต้านทานได้ทุกแง่ทุกมุมที่น�ามาใช้มาช่วยตัวเอง จงอย่าเกรงธรรมที่น�าไปสู่ทางดี  
แต่จงกลัวกิเลสที่จะน�าไปสู่ทางชั่วมั่วกับกองทุกข์สุขไม่มีวันเจอแบบคนหมดหวัง 
ทัง้ทีย่งัมชีวีติลมหายใจอยู่ ไม่สมควรแก่เราอย่างยิง่ จงอย่าน่ิงนอนใจ อย่าเหน็ภยัว่า 
เป็นคุณ อย่าเห็นบุญว่าเป็นบาป จงเข็ดหลาบกับความช่ัวแลกองทุกข์ทั้งมวลเสีย 
แต่บัดนี้ จะเป็นคนดี สุคโตเป็นที่ไปไม่สงสัยในตัวเราเอง สมกับธรรมท่านสอนไว้ว่า 
พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วดังนี้
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นบัแตเ่รือ่งนายพรานบุญหนากระฉ่อนออกสูป่ระชาชนทั้งบรเิวณใกล้เคยีงและ
กว้างขวางได้ทราบทั่วถึงกันแล้ว ต่างก็กลัวกันไม่กล้ามาท�าปู้ยี่ปู้ย�าเหมือนแต่ก่อน 
บริเวณถ�้าและแถบน้ันจึงเป็นสถานที่สงัดวิเวกควรแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรมของ 
พระธุดงคกรรมฐานทั้งหลาย เพราะชาวบ้านแถบน้ันถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ ์
ไม่กล้าไปท�าอะไรตามใจชอบดังแต่ก่อน

หลวงปู่ขาวท่านพาคณะลูกศิษย์ไปเที่ยวธุดงคกรรมฐานและพักบ�าเพ็ญเพียร 
ที่ถ�้ากลองเพลนั้น เห็นว่าที่นั่นสะดวกสบายทางร่างกายและจิตใจ ตลอดการบ�าเพ็ญ
สมณธรรมก็อ�านวยอวยพรในความละเอียดแยบคายดี ท่านจึงปลงใจอยู่สถานที่นั่น
เร่ือยมาจนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันธ์ ท่านได้ปลดปล่อยธาตุขันธ์ลงที่วัดถ�า้กลองเพล
ตามวัน เดือน ปี ดังที่ทราบกัน

เวลาท่านครองขันธ์และปกครองพระเณรอยู่วัดถ�้ากลองเพล ท่านเมตตาให้
โอวาทแก่พระเณรเถรชโีดยสม�า่เสมอ ไม่ลดละปล่อยวางเร่ือยมา ธรรมทีท่่านมกัยกข้ึน 
แสดงในขั้นเริ่มต้นแห่งการอบรมเสมอนั้น คือ จตุปาริสุทธิศีล คือ

๑. อนิทรียสงัวรศลี ได้แก่ การส�ารวมระวงัอนิทรีย์ ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  
ไม่ให้เกดิความยนิดยีนิร้าย เกดิความรักความชัง ความเกลยีด ความโกรธ ความโลภ 
อยากได้ในสิ่งสัมผัสนั้นๆ ไม่อิ่มพอ เพราะอายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ กับอายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องถูกต้องสัมผัส และ 
ธรรมารมณ์จากสิ่งที่มาสัมผัสน้ันๆ เพราะอายตนะภายในและอายตนะภายนอก 
ดงักล่าวน้ีเป็นคู่ปรับกันทีจ่ะยังเร่ืองต่างๆ เข้าสูใ่จได้อย่างง่ายดายแต่แก้ไขถอดถอนยาก  
ขณะที่ทั้งสองอายตนะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมดเข้าสัมผัสกัน ท่านจึงสอนให้
ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาส�าหรับนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์โดยประการ
ทั้งปวง ไม่ปล่อยให้อายตนะภายใน มีตาเป็นต้น สัมผัสกับอายตนะภายนอก มีรูป 
เป็นต้น ด้วยความไม่มีสติประจ�าใจ ผู้ตั้งใจส�ารวมระวังตามที่ท่านสอนไว้ชื่อว่า 
ผู้บ�าเพ็ญตนเพื่อช�าระกิเลสโดยล�าดับ และไม่ชักช้าต่อทางด�าเนินจะถึงฝั่งแห่งความ
ปลอดภัยไม่เน่ินนาน เท่าที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายไปไม่ตลอดมักจอดจมงมทุกข์ไปเสีย 
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ปล่อยให้ยักษ์โข ยักษิณี คว้าไปกินเสียในระหว่างทาง (ระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่)  
กเ็พราะขาดความส�ารวมระวงัหรือไม่สนใจระวงั สตปัิญญากม็น้ีอย แต่ชอบสกุก่อนห่าม 
และออกสูส่งัคมยักษ์ (สนามแห่งอารมณ์เป็นภยัร้อยแปดพนัเก้านับไม่จบ) การส�ารวม
ระวังก็เจ๊ง สตปัิญญาหายเข้าป่าไปหมด ปล่อยให้คนเก่งสูเ้สอืมอืเปล่า สดุท้ายกข้ึ็นเขียง 
ให้กิเลสราคะตัณหาสับย�าเป็นอาหารของมันอย่างเอร็ดอร่อย สิ่งที่เด่นในตัวก็มีแต่  
“สิ้นท่า”

ดังนั้น การส�ารวมในอินทรีย์ ๖ จึงเป็นงานจ�าเป็นของนักบวชนักปฏิบัติอยู่มาก  
ผู้เคยปฏิบัติงานน้ีก็รู้เองโดยไม่มีใครบอก ไม่มีงานใดๆ หนักเทียบเท่าเสมอได้  
หนักกห็นัก ล�าบากกล็�าบาก เพราะตัง้ท่าส�ารวมระวงัใจอนัเป็นตวัการใหญ่อยูต่ลอดเวลา 
ในอริิยาบถต่างๆ ทัง้ตัง้ท่าสู ้ตัง้ท่าถอดถอนกเิลสทีเ่ป็นลกูศรแทงอยูภ่ายใน ทัง้ตัง้ท่า 
ต่อสู้กิเลสซึ่งก�าลังหลั่งไหลมาทางอายตนะภายใน ๖ ทั้งตั้งท่าช�าระถอดถอนกิเลสที่
มีอยู่กับใจซึ่งก�าลังก่อเรื่องวุ่นวายอยู่ภายใน ไม่มีงานใดหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลส 
งานช�าระกเิลส งานถอดถอนกเิลสตวัเป็นฟืนเป็นไฟทีเ่ผาไหม้คกุรุ่นอยูภ่ายในใจตลอด
เวลาน้ี ปราชญ์ทัง้หลายมีพระพทุธเจ้าเป็นต้น ท่านถอืเป็นงานระดบัไตรภพ ใครเรียนจบ 
คนน้ันวเิศษโดยไม่ต้องหาใครมาเสกสรรป้ันยอว่าดว่ีาวเิศษ แต่ดเีองวเิศษเองโดยหลกั
ธรรมชาติของธรรมที่ผู้เข้าถึงพึงทราบเองโดยสันทิฏฐิโก ไม่สงสัยไม่เป็นอื่น

งานส�ารวมอนิทรีย์น้ี คร้ังพทุธกาลยงัน�ามาเป็นคูแ่ข่งกนัได้ ทัง้น้ีเพราะใครรักษา
อายตนะใดก็ยากราวกับไม่มีอายตนะใด และใครรักษายากล�าบากเท่าอายตนะที่ตน
รักษาอยู ่เช่น ปัญจภกิข ุภกิษุ ๕ รปู ต่างรักษาคนละอายตนะ รูปหน่ึงรักษาตา เกีย่วกบั 
เวลาเห็นรูปโดยเฉพาะ องค์หนึ่งรักษาหู เกี่ยวกับเวลาฟังเสียงโดยเฉพาะ องค์หนึ่ง 
รักษาจมูก เกี่ยวกับเวลาดมกลิ่นโดยเฉพาะ องค์หนึ่งรักษาลิ้น เกี่ยวกับเวลาลิ้มรส 
โดยเฉพาะ องค์หน่ึงรักษากาย เกีย่วกบัเวลาถูกต้องสมัผัสกบัสิง่เยน็ร้อนอ่อนแข็งต่างๆ 
โดยเฉพาะๆ ไม่ทัว่ไปกับอายตนะทัง้หลาย เวลามาสนทนากนัต่างก็คุยอวดว่าอายตนะ 
ทีต่นก�าลงัรักษาอยูน้ั่นยากล�าบากกว่าการรักษาอายตนะอืน่ๆ จนเกดิการทะเลาะววิาท 
กนัขึน้ เพราะไม่มีใครยอมรับของใครว่ายากเหมอืนอายตนะทีต่นรักษาอยู ่และไม่ยอม 
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ให้ความเสมอภาคในการรักษาอายตนะของกนัและกนั จนพระพทุธเจ้าทรงตดัสนิให้ 
และประทานพระโอวาทว่า ไม่ว่าอายตนะใด มันรักษายากด้วยกันนั่นแหละ เพราะ 
ตาก็อยากเห็นรูปสวยๆ งามๆ ที่พึงตาพึงใจ หูก็อยากฟังเสียงอันไพเราะเพราะพริ้ง 
จมกูกอ็ยากสดูดมกลิน่ทีห่อมหวนชวนให้ร่ืนเริง ลิน้ก็อยากลิม้รสอันโอชา กายก็อยาก 
สมัผัสสมัพนัธ์กบัสิง่สมัผัสอนัอ่อนนุ่มชวนให้เพลดิเพลนิตลอดเวลา ไม่มคีวามอิม่พอ 
ทั้งน้ีเพราะใจเป็นส�าคัญของอายตนะน้ันๆ ใจเป็นตัวคึกตัวคะนองอยู่ตลอดเวลา 
ไม่สนใจมองความผิด-ถูก ชั่ว-ดี ประการใด ขอให้ได้อย่างใจที่อยากที่ต้องการ 
ก็เป็นพอ จึงท�าให้อายตนะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นกังหันหมุนไป
ตามอารมณ์ใจ (อารมณ์กิเลสบีบบังคับใจให้ดิ้นรน)

การรักษาแต่ละอายตนะต้องรักษาใจไปในขณะเดยีวกนั เพราะใจเป็นตวัการให้ 
อยากเห็น อยากได้ยิน อยากสูดกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ไม่มีเวลาสิ้นสุดยุติ ใจเป็น
ตัวอยาก ตัวหิวโหย ตัวเสาะแสวง ใจจึงใช้เครื่องมือ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  
เป็นทางเดินออกหาอารมณ์ต่างๆ (หาอาหาร แต่ส่วนมากเป็นยาพิษ) จ�าต้องรักษาใจ
ด้วยสต ิพนิิจพจิารณาด้วยปัญญา อย่าให้ออกเพ่นพ่านเกีย่วเกาะในสิง่เป็นภยั ใช้สติ 
ควบคุมใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอารมณ์ที่เกิดจากการสัมผัส รูป เสียง กลิ่น รส  
เคร่ืองสัมผัส ให้รู้เห็นตามความจริงของสิ่งน้ันๆ ใจจะไม่ไปยินดียินร้าย รัก ชัง 
เกลียด โกรธ ใจจะย้อนเข้าสู่ความสงบเย็น ไม่เป็นภาระกังวลกับสิ่งใดๆ ภายนอก 
เมื่อจิตอิ่มตัวในความสงบแล้ว ก็ออกพิจารณาอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้น และพิจารณาอารมณ์กับใจที่กลมกลืนกัน
อยู่อย่างแนบสนิทราวกับเป็นอันเดียวกัน

การพิจารณาร่างกายตามแต่ถนัด ทางอสุภะอสุภัง หรือ อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา  
แยกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตามความสะดวกและถนัดใจ การพิจารณาอารมณ์ของใจใน
เบื้องต้นมักประสานกับสิ่งภายนอก เช่น รูป เป็นต้น แยกแยะตลบทบทวนจนเข้าใจ
ทัง้อารมณ์ว่าเป็นสิง่ทีแ่ฝงหรือแทรกซมึ มใิช่อนัเดยีวกนักบัใจ พจิารณาจนเป็นทีเ่ข้าใจ 
ในงานของตน โดยถอือายตนะภายนอกกบัอายตนะภายในเป็นทีท่�างานทาง สต ิปัญญา 
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ศรัทธา ความเพยีร ไม่ลดละท้อถอย เมือ่พจิารณารอบแล้ว ส่วนทีป่ลอมจะหลดุลอย 
ออกไปจากใจ ส่วนทีจ่ริงจะเป็นคู่เคียงของใจและสนับสนุนใจให้ด�าเนินงานด้วยความ 
สะอาดคล่องตัวต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้

เมื่อประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการรักษาอายตนะสิ้นสุดลง พระทั้งห้าองค์นั้น 
ได้ส�าเร็จอรหัตภูมิต่อพระพักตร์ของพระศาสดา สิ้นภาระกังวลกับการระวังรักษา
อินทรีย์แบบนักโทษในเรือนจ�าแต่บัดนั้น พร้อมทั้งการยุติข้อทะเลาะวิวาทกัน ดังนั้น
การรักษาอินทรีย์เกี่ยวกับอายตนะ ๖ จึงเป็นสิ่งที่รักษายากมากเสมอกัน ไม่มีอะไร
ยิ่งหย่อนกว่ากัน เพราะเป็นทางผลักดันของกิเลสตัวมหาอ�านาจด้วยกัน กิเลสออก 
ทางใด ถ้าไม่มีสตริะวงัตัง้ตวั มปัีญญากลัน่กรองด้วยดีแล้ว ต้องล้มทัง้หงายกนัทัง้น้ัน  
ไม่มีใครกล้ามาคุยอวดว่าเก่งกล้าสามารถและบริสุทธิ์พุทธะได้เพราะการปล่อยตัว 
ปล่อยใจเลย ดงัน้ัน จตปุาริสทุธศิลี จึงเป็นธรรมจ�าเป็นและส�าคัญมากในวงชาวพทุธ 
และนักปฏิบัติเท่าน้ัน ส�าหรับผู้เขียนแล้ว ไม่อาจเอื้อมกับกิเลสทุกชนิดทั้งที่ไม่มี
ธรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือต่อสูก้บัมนั หาญสูก้จ็บ ไม่มีทางชนะมนัได้เลย เพราะท่าน 
ผู้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นบุคคลวิเศษขึ้นมาให้โลกกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ 
อยู่เวลานี้ ล้วนเป็นผู้เหนียวแน่นแก่นนักรบจบพรหมจรรย์ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้น

๒. ปาฏโิมกขสงัวรศลี ส�ารวมระวงัพร้อมกบัการรักษาตนด้วยศลีในพระปาฏิโมกข์  
ไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่อันเป็นมรรยาทและทางด�าเนินอันดีงามของ
นักบวช ศีลในพระปาฏิโมกข์มี ๒๒๗ ข้อ อนุบัญญัติที่ทรงบัญญัติในล�าดับต่อๆ มา 
มีมาก ถ้าเทยีบแล้วมีมาในพระปาฏิโมกข์มีเพยีงนิดเดยีว ทีม่านอกปาฏโิมกข์มมีากมาย 
หลายร้อยหลายพนัข้อ ผู้เป็นลกูศิษย์ทีดี่เดนิตามครูคอืศาสดาย่อมเคารพในศีลอนัเป็น 
ฝ่ายพระวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา

๓. อาชวีปาริสทุธศิลี เลีย้งชพีแบบพระ แบบลกูศษิย์พระตถาคต เช่น เทีย่วบณิฑบาต 
ด้วยก�าลังปลีแข้งมาบริโภคขบฉัน ไม่แสวงหาด้วยกลมารยาปลิ้นปล้อนหลอกลวง 
ปัจจัยสี่ ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ผู้ให้ก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้รับก็รับด้วยความ 
บริสทุธิใ์นการแสวงหา และการรับไม่มเีล่ห์กลแฝงอยูแ่บบโลกทีเ่ป็นกนั แสวงหาแบบพระ  
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ฉันแบบพระ อยูแ่บบพระ ใช้สอยปัจจัยสีแ่บบพระล้วนๆ ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อคะนอง ตัง้อยู ่
ในธรรมสันโดษ มักน้อย อันเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่และการด�าเนินของพระ 
ผู้มีอาชีวปาริสุทธิศีลเป็นเครื่องประดับเพศ จะอดหรืออิ่มก็งดงามในเพศ ไม่ข้ามเขต 
ข้ามแดนแห่งความสวยงามของพระ ธรรมข้อน้ีเป็นเคร่ืองประดับปากประดับท้องและ
ประดับเพศของพระให้สวยงามไม่มีวันจืดจางตลอดอวสาน

๔. ปัจจยสนันิสสติศีล ส�ารวมระวงัเพือ่ความบริสทุธิใ์นปัจจัยสีท่ีต่นอาศยั ไม่โลเล 
ในอาหารปัจจัยต่างๆ อันเป็นทางไหลมาแห่งมลทินความไม่ดีทั้งหลาย ปัจจัยเครื่อง
อาศัยของสมณะน้ันมี ๔ คอื จีวร เคร่ืองนุ่งห่มตามเพศของพระ มขีนาดความสัน้ยาว 
พอดีกับเจ้าตัวผู้ครอง สีย้อมด้วยน�า้ฝาดที่ท่านเรียกว่า ผ้ากาสาวะ ผ้าที่ย้อมด้วย 
น�้าฝาดที่ต้องมีประจ�าองค์พระขาดไม่ได้มีอยู่ ๓ ผืน คือ จีวร สังฆาฏิ อันตรวาสก  
ผ้านุ่ง นอกนั้นก็ผ้าอังสะ ผ้าอาบน�้าฝน และผ้าบริขาร เครื่องใช้สอยเล็กๆ น้อยๆ 
บิณฑบาต คือก้อนข้าว คืออาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานกันเป็นอาชีพตลอดมา
อาหารหวานคาวที่ไม่ผิดพระวินัยจัดเข้าในบิณฑบาตด้วยกัน ที่พระผู้บวชแล้วต้อง
อาศัยเช่นโลกทัว่ไป เสนาสนะ ทีอ่ยูอ่าศัยหลบันอนและบ�าเพญ็สมณธรรมตามอริิยาบถ 
อัธยาศัยของผู้ไม่เกลือ่นกล่นวุน่วาย เช่น รุกขมูลร่มไม้ ตามถ�า้ เง้ือมผา ในป่า ในเขา  
หลังเขา ไหล่เขา ชายเขา ป่าช้า ป่าชัฏ และกระต๊อบเล็กๆ พอหมกตัวหลับนอนและ
บ�าเพญ็ธรรมในวนัคนืหน่ึงๆ เหล่าน้ีท่านเรียกว่า เสนาสนะ คอืทีอ่ยูอ่าศยัอนัเหมาะสม 
ส�าหรับพระผู้บวชและปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อความ
หลุดพ้นจริงๆ เสนาสนะเหล่าน้ีเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอยู่บ�าเพ็ญได้เป็น
อย่างดี ถ้าจะน�าออกประกวดดังโลกเขาประกวดวัตถุต่างๆ กัน โดยพระพุทธเจ้า 
ทรงน�าออกประกวดด้วยพระองค์เอง มิใช่คลังกิเลสน�าออกประกวด ก็น่าจะได้
คะแนนน�าตามหลักศาสนธรรม มิน่าเป็นชนิดหรูๆ หราๆ แน่นหนามั่นคง สวยงาม 
หลายชั้นหลายเชิง หลายห้องหลายหับราคาแพงๆ จะเป็นคะแนนน�า เสนาสนะที่เป็น
คะแนนน�าในครั้งพุทธกาลท่านนิยมและสนใจกันมาอย่างนั้น นับแต่พระบรมศาสดา
เป็นล�าดับมาถงึสาวกทัง้หลาย มไิด้ก้าวก่ายกนัถงึกบัประกาศไว้ในธรรมทัง้หลายอย่าง
เปิดเผย กลุบตุรทัง้หลายได้อ่านได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏบิตัติามสบืทอดกนัมาจนถงึ
สมัยปัจจุบันนี้
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ส่วนมากต่อมาก สรณะของโลกชาวพทุธเราท่านมกัอบุตัข้ึินตามเสนาสนะอนัอดุม 
สมบรูณ์ด้วยคณุสมบตัทิีส่่งเสริมอรรถธรรมโดยถ่ายเดยีวดงักล่าวน้ีแทบทัง้น้ัน เพราะ
เป็นสถานทีใ่ห้ความสะดวกแก่การอยู ่การบ�าเพญ็ การพกัผ่อนหลบันอน ตามอธัยาศยั
ของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารด้วยใจจริง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ มักเกิดขึ้นในที่เหล่านั้น 
และเกดิได้ง่ายกว่าทีเ่กลือ่นกล่นวุน่วาย ซึง่ร้อยทัง้ร้อยมกัเป็นทีเ่พาะและบ�ารุงส่งเสริม 
กิเลสวัฏ เพื่อกรรมวัฏ วิปากวัฏ เป็นกงล้อกงจักรหมุนไปเวียนมาเป็นวงกลม 
หาทางออกไม่ได้ ราวกับมดแดงไต่ขอบด้งฉะน้ัน สรุปความแล้ว เสนาสนะดังทีธ่รรม 
แสดงไว้แล้วม ีรุกขฺมลูเสนาสน� เป็นต้น เหล่าน้ันแลเป็นเสนาสนะทีท่นัสมัยและหนุน
ความเพียรเพื่อขับไล่กิเลสให้จนตรอกจนมุมและพังทลายออกจากใจได้ไม่เน่ินนาน 
ดังนั้น ผู้ที่เริ่มบวชใหม่ พระอุปัชฌาย์จ�าต้องบอกสอนเสนาสนะที่เหมาะสมทันสมัย 
ให้ทุกๆ รูป เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีค�าว่า รุกฺขมูลเสนาสน� จะล้าสมัย ถ้าไม่ใช่ 
ตวัผู้บวชถกูกเิลสฉุดลากบบีบงัคบัให้ล้าสมยัในธรรมเหล่าน้ีเสยีเอง จึงไม่มทีีค่ดัค้าน 
สวากขาตธรรม ทีต่รัสไว้ชอบแล้วได้เร่ือยมา เพราะผู้มุง่รู้เหน็ธรรมภายในใจด้วยการ 
ปฏิบัติจิตตภาวนาตามทางศาสดาทรงด�าเนินและสอนไว้กับความรักชอบรุกขมูล  
ร่มไม้ ในถ�้า เงื้อมผา ป่าช้า ป่าชัฏ ย่อมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะเป็น
สถานที่เหมาะสมและสนับสนุนทางความเพียรได้ดีกว่าที่ทั้งหลาย แม้โลกนิยมว่าด ี
มรีาคามาก เช่น ทีย่่านชมุนุมชน ทีส่ร้างตลาดร้านค้า ท�าเลดีๆ  ราคาแพงๆ เน่ืองจากธรรม 
และผู้แสวงธรรมไม่เหมือนโลกแม้อยู่ด้วยกัน เพราะความรู้ความเห็นความคิดอ่าน
ไตร่ตรองต่างกัน การอยู่และการเสาะแสวงจึงต่างกัน ฉะน้ัน สถานที่ธรรมนิยม 
ดงักล่าวจึงเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมกบัการบ�าเพญ็ธรรมอยูโ่ดยสม�า่เสมอ ไม่มีค�าว่าครึ 
ล้าสมัย แต่เป็นชยัสมรภมูทิีท่นักบัการต่อกรกบักเิลสประเภทต่างๆ เสมอไปตราบเท่า
ฟ้าดินสลาย (ศาสนธรรมหมดจากความนับถือของหมู่ชน) นั่นแล

คิลานเภสัช คือ ยาแก้โรคต่างๆ ที่ควรน�ามาเยียวยารักษาเช่นโลกทั้งหลาย  
เพราะธาตขุนัธ์ของนักบวชกบัธาตขุนัธ์ของโลกทัว่ไปย่อมเหมือนๆ กนัในความเป็นอยู่ 
และการรักษาด้วยอาหารและหยูกยาต่างๆ แต่คร้ังพุทธกาลรู้สึกจะมีหยูกยาน้อย 
ผิดกับสมัยนี้อยู่มาก แม้โรคก็น่าจะไม่พิสดารเหนือเมฆดังสมัยนี้ เพราะยังขึ้นอยู่กับ 
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ดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อมตลอดเคร่ืองส่งเสริมอยู่บ้าง ในอนุศาสน์จึงมีเพียง 
ฉันยาดองด้วยน�้าปัสสาวะ หรือสมุนไพรบ้างเล็กๆ น้อยๆ ไม่มากจนกลายเป็นสินค้า 
ล้นตลาดดงัสมยัปัจจุบนัน้ี สมยัน้ีคนกม็าก โรคกม็าก หมอกม็าก ยากม็าก คนล้มตาย 
เพราะโรคชนิดต่างๆ ทีย่าและหมอตามไม่ทนักม็าก สมัยก่อนๆ คนมน้ีอย โรคมน้ีอย 
หยูกยาก็มน้ีอย การตายเพราะโรคพสิดารเกนิคาดกม็น้ีอย ใครๆ จึงไม่กระตอืรือร้น
กับหยูกยาและหมอเหมือนสมัยปัจจุบัน

พระครั้งพุทธกาลตามต�าราที่จารึกไว้ ท่านไม่ค่อยแสดงความกังวลและหนักใจ
กบัโรคภยัไข้เจ็บอะไรมากนัก ค�าว่า น�ายาตดิตวั น้ันน่าจะไม่ม ีถ้าจะมีกเ็พยีงมะขามป้อม  
สมอ เพื่อแก้ความอ่อนเพลียเป็นบางเวลาของธาตุขันธ์เท่าน้ัน แต่สิ่งที่ท่านถือเป็น 
ข้อหนักแน่นกว่าสิ่งใดนั้นน่าจะได้แก่มรรคผลนิพพาน จิตท่านหมุนไปทางด้านอรรถ
ด้านธรรมเพื่อความหลุดพ้นมากกว่าจะหมุนมาหาความกลัวโรคภัยไข้เจ็บ ความล้ม
ความตาย และหยูกยา ความกลัวตายมีน้อย แต่ความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกิเลส 
แลกองทกุข์น้ันมีมาก วนัคืนและอริิยาบถหน่ึงๆ จิตท่านหมุนอยูก่บัธรรมทัง้หลาย คือ 
ศรัทธาธรรม วิริยธรรม สตธิรรม สมาธธิรรม ปัญญาธรรม ตลอดเวลา หากเกดิโรคภัย 
ไข้เจ็บต่างๆ ขึ้นมา ท่านมักพิจารณาลงในสัจธรรมกลายเป็นเร่ืองเยียวยาทั้งโรค 
ฆ่าทั้งกิเลสไปในขณะเดียวกัน ไม่อ่อนเปียกเรียกหายาและหมอมาเป็นคู่ชีวิตจิตใจ 
คู่พึง่เป็นพึง่ตายจนเกนิกว่าความพอดีของพระผู้เช่ือธรรม เช่ือกรรม และเช่ือสจัธรรม 
ซึง่เป็นของจริงอนัตายตวั เวลาปกตท่ิานกส็งบงามตา เวลาเจ็บไข้ได้ทกุข์ ท่านก็ไม่แสดง 
อาการทุรนทุรายระส�่าระสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งกิริยามรรยาทอันดีงามของสมณะ มีสติ
ประคองตัวไม่โศกเศร้าเหงาหงอย ไม่ลืมอรรถลืมธรรมประจ�าใจ

แม้พระธดุงคกรรมฐานในสมัยปัจจุบนั ท่านกป็ฏิบตัต่ิอตวัท่านเองในเวลาเจ็บไข้ 
ได้ทุกข์ต่างๆ เช่นเดียวกับพระที่กล่าวมาในครั้งพุทธกาล ท่านไม่วิตกกังวลกับไข้ว่า 
จะหายหรือไม่หาย จะเป็นหรือจะตาย มากไปกว่าการพิจารณาเป็นสัจธรรมเพื่อรู้ 
เท่าทนักายและทกุขเวทนา สญัญา สงัขาร อนัเป็นเคร่ืองหลอกจิตในเวลาน้ัน ซึง่เป็น 
การท�าลายกิเลสไปในขณะเดยีวกนั การทีโ่รคจะหายหรือไม่น้ัน ท่านมอบไว้กบัความจริง 



80

ของโรคของทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในเวลาน้ัน แต่กลมารยาของใจอันถูกผลักดันออกมา 
จากก�าลงัของกิเลสน้ัน ท่านถอืเป็นส�าคญัมาก สตปัิญญาต้องจดจ่อต่อเน่ืองกนักบัทกุข์ 
กับกายและกับใจที่เกี่ยวโยงกันเพื่อความรู้แจ้งเห็นชัดตามความจริงที่มีอยู่แสดงอยู่
ด้วยปัญญา และปล่อยวางกันตามล�าดับที่สติปัญญาหยั่งทราบความจริง การรักษา
ด้วยยาท่านก็รักษา การรักษาด้วยธรรมโอสถท่านก็รักษา ซึ่งเป็นการเข่นฆ่ากิเลสไป 
ในขณะเดียวกัน ท่านไม่น่ังนอนเฝ้าทุกข์ให้หายด้วยยาอย่างเดียวด้วยใจอ่อนเปียก
เรียกหาแต่คนมาช่วยแบบน้ัน แต่ท่านเรยีกหา ศรัทธา วริิยะ สต ิสมาธ ิปัญญา มาช่วย 
บ�าบัดรักษาไข้และฆ่ากิเลสด้วยในประโยคแห่งความเพียรอันเดียวกัน ผลที่ได้รับ  
โรคก็ทราบว่าโรคเกิดในกาย แต่ไม่อาจเสียดแทงจิตใจท่านได้ ใจก็อาจหาญเชื่อต่อ
สัจธรรมประจักษ์ตัว สติปัญญาก็คล่องตัว ไม่กลัวทุกข์ ไม่กลัวตาย อยู่อย่างสบาย
หายห่วง นี่คือการรักษาโรคด้วยธรรมโอสถของพระธุดงคกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน 
ซึ่งท่านท�ากันเป็นประจ�าในวงสัจธรรม

(จบปาริสุทธิศีล)

หลวงปู่ขาวท่านมีลูกศิษย์มากมาย ทั้งพระเณรและฆราวาสจากภาคต่างๆ ของ
เมืองไทย มาศึกษาอบรมศีลธรรมกบัท่านเสมอมิได้ขาด แต่เมือ่ชราภาพลง ท่านพยายาม 
รักษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปรกติที่เคยเป็นมาเพื่อวิบากขันธ์จะได้
สืบต่อกันไปเท่าที่ควร และเพ่ือท�าประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมาย  
ปกตหิลงัจากฉันเสร็จแล้ว ท่านเร่ิมเข้าทางจงกรมท�าความเพยีรราวหน่ึงถงึสองชัว่โมง 
แล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพัก และท�าภาวนาต่อไปจนถึงบ่ายสองโมง ถ้าไม่มี 
ธุระอื่นๆ ก็เข้าทางจงกรมท�าความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ท่านถึงจะ 
ออกมาจากที่ท�าความเพียร หลังจากสรงน�้าเสร็จ ก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรม
ท�าความเพียรต่อไปถึงสี่หรือห้าทุ่มจึงหยุด แล้วเข้าที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึง
เวลาจ�าวดั แลว้พกัผ่อนร่างกาย ราวสามนาฬิกาคอืเก้าทุม่เป็นเวลาตื่นจากจ�าวดั และ
ท�าความเพยีรต่อไปจนถงึเวลาโคจรบณิฑบาต จึงออกบณิฑบาตมาฉันเพือ่บ�าบดักาย
ตามวิบากที่ยังครองอยู่ นี่เป็นกิจวัตรประจ�าที่ท่านจ�าต้องท�ามิให้ขาดได้ นอกจากมี
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ธุระจ�าเป็นอย่างอื่น เช่น ถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆ ก็มีขาดไปบ้าง ท่านผู้มีคุณธรรมสูง 
ขนาดน้ีแล้ว ท่านไม่หวงัความสขุร่ืนเริงจากอะไรยิง่กว่าความสขุร่ืนเริงในธรรมภายในใจ 
โดยเฉพาะ ท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมภายใน อยู่ในท่าอิริยาบถใด 
ใจกม็คีวามสขุเสมอตวั ไม่เจริญขึน้และเสือ่มลง อนัเป็นลกัษณะของโลกทีมี่ความเจริญ
กับความเสื่อมเป็นของคู่กัน ทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วน มีธรรม 
แท่งเดียวเป็นเอกีภาพ ไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่ดีแข่งเด่น จึงเป็นความสงบสุข 
ที่หาอะไรเปรียบมิได้ จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัว  
ไม่ต้องการอะไรมาเพิม่เตมิส่งเสริมให้เป็นความกระเพือ่มกงัวลเปล่าๆ ไม่เกดิประโยชน์ 
แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อย ท่านที่ครองจิตดวงนี้จึงชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบความ 
เกลื่อนกล่นวุ่นวาย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติ
ทีเ่ป็นอยูอ่ย่างพอตวัให้กระเพือ่มรับทราบทางทวารต่างๆ ท่านจึงชอบหลกีเร้นอยูต่าม 
อธัยาศยัซึง่เป็นการเหมาะกบัจริตนิสยัทีส่ดุ แต่ผู้ไม่เข้าใจตามความจริงของท่านกม็กั 
คดิไปต่างๆ ว่า ท่านไม่ต้อนรบัแขกบ้าง ท่านรังเกยีจผู้คนบ้าง ท่านหลบหลกีเอาตวัรอด 
แต่ผู้เดียวไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้าง ความจริงก็เป็นดังที่เรียนมาน่ันเอง 
การอบรมสัง่สอนคน จะหาใครทีอ่บรมด้วยความบริสทุธิใ์จและเตม็ไปด้วยความเมตตา 
ไม่สนใจกบัอามิสหรือสิง่ตอบแทนใดๆ เหมอืนท่าน รู้สกึจะหายากมาก เพราะการอบรม 
สัง่สอนคนทกุชัน้ทกุเพศทกุวยั ท่านสอนด้วยความรู้จริงเหน็จริงจริงๆ และมุง่ประโยชน์ 
แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาทีต่�าหนิมไิด้ นอกจากทีไ่ปรบกวนท่านแบบนอกลูน่อกทาง 
จึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไป เพราะสุดวิสัยของพระจะท�าไปนอกลู ่
นอกทางตามค�าขอร้องเสยีทกุอย่างของผู้ไม่มีขอบเขตความพอดี ท่านเองกพ็ลอยได้รับ 
ความล�าบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสาร

เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเณรจ�านวนมาก ตลอด
ประชาชนในภาคต่างๆ แห่งประเทศไทย พากนัไปกราบไหว้บชูาฟังการอบรมกบัท่าน
เสมอมิได้ขาด ทางวัดเห็นความล�าบากในองค์ท่านเพราะเข้าวัยชราแล้ว จ�าต้องจัด 
ให้มีกาลเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยม รับการอบรม และเวลาพักผ่อนพอสมควร เพื่อท�า
ประโยชน์แก่โลกไปนาน ไม่หกัขาดสะบัน้ลงในระหว่างทีอ่ายยุงัไม่ถงึกาลทีค่วรจะเป็น  
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โดยมากการต้อนรับขบัสูก้นัระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กบัประชาชนจ�านวนมากทีม่า
จากทีต่่างๆ ประกอบนานาจิตตงัด้วยแล้ว พระอาจารย์องค์น้ันๆ มกัจะเป็นฝ่ายบอบช�า้
อยูเ่สมอทกุเวลานาททีีม่ผู้ีไปเกีย่วข้อง ซึง่ส่วนมากกห็วงัให้ได้อย่างใจของตวั ไม่ค�านึง
ถงึความล�าบากและหน้าทีก่ารงานของท่านทีท่�าประจ�าวนัเวลาบ้างเลย จึงมักถกูรบกวน
ยิ่งกว่าน�้าบึงน�้าบ่อเสียอีก หากไม่สมใจหวังบ้างก็ท�าให้เกิดความขุ่นมัวภายในว่า  
ท่านรังเกียจถือตัว ไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อช�าระกิเลสประเภท
ถือตัวและขัดใจคน นอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆ 
อันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียตามๆ กันมาไม่มีสิ้นสุด พระที่ควรเคารพเลื่อมใส
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีศาลใด 
กล้าตัดสินลงได้ ความจริงพระบวชมาก็เพื่อท�าประโยชน์แก่ตนและแก่โลกเต็มความ
สามารถ ไม่น่ิงนอนใจ เวลาหน่ึงท�างานอย่างหน่ึง อกีเวลาหน่ึงท�างานอย่างหน่ึง ไม่ค่อย 
มเีวลาว่างในวันคนืหน่ึงๆ ทัง้จะเจียดเวลาไว้ส�าหรับโลก ทัง้จะเจียดไว้ส�าหรับพระเณร
ในปกครองและทั่วไปที่มาเก่ียวข้อง ทั้งจะเจียดไว้ส�าหรับธาตุขันธ์และจิตใจให้จีรัง 
ไปนานเพื่อท�าประโยชน์แก่โลกสืบไป วันคืนหน่ึงๆ กายกับใจหมุนตัวเป็นกงจักร 
ไม่มีเวลาพกัผ่อนหย่อนกายหย่อนใจบ้างเลย คดิดูแล้วแม้แต่เคร่ืองใช้สอยต่างๆ เช่น 
รถยนต์ เป็นต้น ยงัมเีวลาพกัเคร่ืองหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบรูณ์เพือ่
ท�าประโยชน์ต่อไป ไม่เช่นนั้นก็ฉิบหายบรรลัยไปในไม่ช้า พระก็มิใช่พระอิฐพระปูน 
ทีต้่องถูกโยนขึน้บนตกึน้ันร้านน้ีเพือ่การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ สดุแต่นายช่าง 
เห็นสมควรจะโยนขึ้น ณ ที่แห่งใด เมื่อเป็นเช่นน้ีจ�าต้องมีเม่ือยหิวอ่อนเพลียและ
มีการพักผ่อนหย่อนภาระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้าง 
โดยมากญาตโิยมเข้าหาพระมกัจะน�านิสยัและอารมณ์ตามชอบใจเข้าไปทบัถมรบกวน
พระให้ท่านอนุโลมท�าตาม โดยมไิด้คดิค�านึงว่าผิดหรือถกูประการใด เพราะนิสยัเดิม
มิได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วเท่าที่ควรมาก่อน เมื่อเกิดความต้องการประสงค์
ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใด จึงไม่ค่อยคิดนึกว่าพระกับฆราวาสมีจารีต
ประเพณต่ีางกนั คอืพระท่านมหีลกัธรรมวนัิยเป็นเคร่ืองประพฤตดิ�าเนิน จารีตประเพณ ี
ของพระก็คือพระธรรมวินัยเป็นเคร่ืองแสดงออก ซึ่งจ�าต้องค�านึงความผิดถูกช่ัวด ี
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อยูต่ลอดเวลาว่า สิง่น้ีควรหรือไม่ควรเป็นต้น ส่วนฆราวาสไม่ค่อยมธีรรมวินัยประจ�าตวั 
เป็นหลกัปฏบิตั ิโดยมากจึงมักถือความชอบเป็นความประพฤต ิเมือ่น�าเข้าไปเกีย่วข้อง 
กับพระ ฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและท�าลายโดยไม่มีเจตนา หรือถูกท�าลายทางอ้อม 
อยู่เสมอ เช่น ไปขอให้ท่านบอกเบอร์ ซึง่เป็นการขดัต่อพระธรรมวนัิยของพระ ไปขอ 
ให้ท่านท�าเสน่ห์ยาแฝดอนัเป็นการท�าให้หญงิกบัชายรักชอบกนั ไปขอให้ท่านบอกฤกษ์ 
งามยามดีเพื่อโชคลาภร�่ารวย หรือเพื่ออะไรร้อยแปดพรรณนาไม่จบ ให้ท่านดูดวง 
ชะตาราศที�านายทายทกั ให้ท่านบอกคาถาอาคมเพือ่อยูย่งคงกระพนัชาตรี ยงิฟันไม่ออก 
แทงไม่เข้า ทุบตีไม่แตก ไปขอให้ท่านรดน�้ามนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์เข็ญเวรภัยร้ายดี 
ต่างๆ เหล่าน้ี ซึง่เป็นการขดัต่อจารีตประเพณีคอืพระธรรมวนัิยของพระทีจ่ะอนุโลมได้ 
ยิ่งครูอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเร่ือง 
ดงักล่าวและเร่ืองอืน่ๆ ในท�านองเดียวกนัมากมายจนไม่อาจพรรณนาได้ในวนัหน่ึงๆ 
เฉพาะพระธุดงค์ที่ท่านมุ่งอรรถมุ่งธรรมมุ่งความหลุดพ้นในสายท่านอาจารย์ม่ัน 
ท่านมิได้สนใจกับสิ่งพรรค์นี้ ท่านถือว่าเป็นข้าศึกต่อการด�าเนินโดยชอบธรรม และ
เป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากข้ึน หนักเข้าอาจเป็นการท�าลายพระและพระศาสนา 
อย่างออกหน้าออกตาก็ได้ เช่น เขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ ศาสนาบัตรเบอร์ 
พระเสน่ห์ยาแฝด ศาสนาเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น ซึ่งท�าให้พระและศาสนามัวหมอง
และเสื่อมคุณภาพลงโดยล�าดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลน้ันสืบเน่ืองมาจากการกระท�า 
ดงักล่าว การกล่าวทัง้น้ีมไิด้คดิต�าหนิท่านสาธชุนทัว่ๆ ไป และมิได้คิดต�าหนิท่านผู้เข้าหา 
พระโดยชอบธรรม เป็นเพียงเรียนเผดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติต่อกันระหว่างพระ 
กับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบร่ืน 
สมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมา และต่างฝ่ายต่างหวังเชิดชู
พระศาสนาด้วยกัน



84

ปีพรรษาที่ ๔๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

หลวงปู่ป่วยหนัก

เริ่มแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๐ หลวงปู่เริ่มป่วย ขั้นเริ่มแรกก็เป็นไข้หวัด
แต่อาการของหวดัน้ันผันแปรไปในแง่ต่างๆ ทีจ่ะยงัโรคอืน่ๆ ให้แทรกซ้อนและก�าเริบ
รุนแรงไปตามๆ กัน หนักเข้าจนฉันไม่ได้ เริ่มแรกเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ยังไม่แปรเป็น
โรคอื่นๆ หลายชนิดในธาตุขันธ์นั้น ท่านยังอุตส่าห์ลงไปฉันจังหันร่วมพระเณรในวัด
ที่หน้าถ�้ากลองเพลได้ตามปกติ ในสายตาคนภายนอกก็อาจคิดว่าท่านมิได้เป็นอะไร
นอกจากโรคชราประจ�าคนแก่อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่เพราะโรคก�าเริบแปรเป็นอย่างอืน่ 
ไปไม่มีสิ้นสุด ก�าลังธาตุขันธ์ก็ทรุดลงทุกวันเวลาจนไม่สามารถไปฉันร่วมหมู่คณะที่
ถ�้าได้ ท่านยังยอมอดยอมทนและฝืนฉันแม้จะได้เล็กๆ น้อยๆ ที่กุฎีท่านเอง จนฉัน
ไม่ได้ ก�าลังอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด การพลิกแพลงอวัยวะจ�าต้องมีพระเณรคอยดูแล
อุปัฏฐากตลอดเวลา

ข่าวคราวความไม่สบายของหลวงปู่กระจายไปถึงไหน คลื่นมนุษย์ ประชาชน 
พระเณร มาถึงน้ันอย่างรวดเร็ว เพราะต่างคนต่างมีจิตใจใฝ่ฝันยึดมั่นในองค์ท่าน
เป็นทีฝ่ากเป็นฝากตายภายในใจอย่างแนบสนิทอยูแ่ล้ว เม่ือทราบข่าวว่าท่านไม่สบาย
ก็จ�าต้องสะเทือนใจอย่างหนัก ราวกับฟ้าดินถล่ม ข้ัวหัวใจจะขาดหายไปจากร่าง 
ในเวลาน้ันจนได้ นับแต่ข่าวน้ันผ่านเข้าความรู้สึกต่างก็หลั่งไหลมาทุกทิศทุกทาง  
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ทัง้ประชาชนทัง้พระเณรจากทศิต่างๆ ทัง้ใกล้และไกลต่างหลัง่ไหลมาเยีย่มอาการของท่าน 
ด้วยความกระหายอยากพบอยากเหน็อยากกราบไหว้บชูาเป็นขวญัตาขวญัใจในขณะ
ที่เข้ามากราบไหว้ท่าน

วัดถ�้ากลองเพลในช่วงที่ท่านป่วยน้ันจึงเป็นเหมือนมีงานในวัด แออัดไปด้วย
ผู้คนหญิงชาย พระเณรแลฆราวาสที่มาจากที่ต่างๆ จนทางวัดไม่อาจรับรองได้ทั่วถึง 
ทั้งที่พักหลับนอน อาหารการบริโภค ต่างให้ช่วยตัวเองบ้างช่วยกันเองบ้างในเวลา
ขาดแคลนจ�าเป็น เพราะวัดก็เป็นสถานที่อยู่ของนักบวชผู้ขอทานชาวบ้านมาฉัน มิใช่
สถานทีอ่ยูข่องมหาเศรษฐซีึง่ต่างก็ทราบกนัอยูแ่ล้ว แต่กด็อีย่างหน่ึงทีว่ดัถ�า้กลองเพล
มีบริเวณอันกว้างขวางและเต็มไปด้วยป่าด้วยเขา ร่มไม้ เง้ือมผาต่างๆ การพักอยู่
หลับนอนจึงสะดวก โดยยึดเอาป่าเขาร่มไม้ในบริเวณวัดเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเลย
ทีเดียวอย่างสบายหายห่วง เป็นความสะดวกทั้งพระเณรและประชาชนจ�านวนมาก
ที่มาพักเยี่ยมอาการท่านชั่วคราว

เฉพาะอาหารบณิฑบาตส�าหรับพระเณรและประชาชน แทนทีจ่ะอดอยากขาดแคลน 
เพราะคนมากด้วยกัน แต่ก็มีอุดมสมบูรณ์แต่ต้นชนปลายที่ท่านป่วยซึ่งเป็นเวลา  
๔ เดือนกว่า ไม่บกพร่องขาดเขินเลย นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ในบุญวาสนาบารมีของ
หลวงปูท่่านคุ้มครอง แม้ผู้คนพระเณรจ�านวนมากทีม่าคละเคล้ากนักเ็ป็นประหน่ึงลกู 
ของพ่อแม่เดียวกันหรือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข  
ไม่มีอธกิรณ์หรือเร่ืองราวใดๆ เกดิขึน้เลย ต่างมีใบหน้ายิม้แย้มแจ่มใส พบปะทกัทายกัน 
อย่างนุ่มนวลอ่อนหวานราวกับเคยพบเหน็และสนิทสนมกนัมาเป็นเวลานานปี เร่ิมแรก 
ทีท่่านป่วย ทางวดัและครอูาจารย์ทัง้หลายปรึกษากนัไว้เกีย่วกบัผู้คนพระเณรมามาก 
อาจเกดิความไม่สงบขึน้ได้ พร้อมกบัความเข้มงวดกวดขันพระเณรทีก้่าวเข้ามาในวดั 
เพือ่รักษาความสงบในหมู่คณะทีเ่ข้าเกีย่วข้องกนัไว้ไม่ประมาท เร่ืองราวกผ่็านไปด้วย
ความสงบราบร่ืนดงีามทกุประการ น่าอนุโมทนาอย่างยิง่ ไม่น่าจะหลงลมืได้ลงคอในชวีติ 
ของผู้เขียนและท่านผู้เคยได้พบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยกัน
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หลวงปู่ฉันไม่ได้และทรุดลงโดยล�าดับ ประชาชนพระเณรยิ่งหลั่งไหลมาทุกทิศ 
ทกุทาง ระยะทีท่่านป่วยนับแต่เร่ิมต้นป่วยหนัก ผู้เขียน (หลวงตาบวั) กม็าอยูก่บัท่าน
เป็นประจ�าหลายวนั จะกลบัไปค้างวดัสกัคืนสองคนืกต้็องรีบกลบัมา ทัง้น้ีเพราะเป็นห่วง 
ท่านมากและเพื่อความสงบเรียบร้อยในด้านอื่นๆ แต่ก็เดชะบารมีของหลวงปู่ท่าน
คุ้มครองรักษาสถานการณ์ทุกด้านสงบเรียบร้อยดี ส�าหรับอาการของท่านเมื่อขบฉัน
อะไรไม่ได้ ธาตุขันธ์ก็ยิ่งทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดในสายตาทั่วๆ ไป เมื่อเรียนถามถึง
ความเป็นอยู่และการจากไป ท่านให้เหตุผลอย่างจับใจไพเราะมากว่า จะมีอะไรใน 
ธาตขุนัธ์อนัน้ี จะไปเม่ือไรกมิ็ได้วติกวจิารณ์อาลยัเสยีดายมันน่ี เพราะกเ็หน็แต่ ดนิ น�า้  
ลม ไฟ อันเป็นส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันอยู่เท่านั้น ถ้าผู้รู้คือใจไปปราศเสียเมื่อไร 
เมื่อนั้นมันก็กระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนทันทีไม่รอฟังเสียงใครๆ ทั้งสิ้นเลยแหละ  
ถ้าไม่คิดเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมอยู่ด้วยแล้ว  
แม้ขันธ์จะแตกไปเดี๋ยวน้ีก็ให้แตกไป เราก็หมดความรับรู้ความรับผิดชอบลงทันที 
ไม่มภีาระใดต้องแบกหามอกีแล้ว ค�าว่า อนาลโย ทีเ่ป็นฉายาของเรามาแต่วนัเร่ิมบวช
จะได้เป็นความจริงตัวจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ เวลานี้ที่อนาลโยของเรายังไม่สมบูรณ์ 
ก็เพราะขันธสมมุติขันธปัญจกขอแบ่งไว้ ต้องรับผิดชอบเขาทุกด้านทุกทาง คือต้อง 
พาอยู่ พากิน พาหลับ พานอน พาขับ พาถ่าย พาเปลี่ยนอิริยาบถท่านั้นท่านี้ ไม่ได้
หยดุหย่อนผ่อนคลายบ้างเลย ราวกบัพดัลมหมนุติว้ๆ อยูท่�านองน้ัน ข้ึนช่ือว่าสมมุติๆ   
มันมีความสงบนิ่งอยู่เป็นปกติสุขได้เมื่อไร ต้องหมุนของมันอยู่ท�านองนั้น ข้างนอก 
กห็มนุ ข้างในกห็มนุ แม้ขนัธ์ห้าในร่างกายของเราน้ีกห็มนุ มนัอยูส่งบสขุไม่ได้ จะไป 
หวังเอาความสุขความสบายจากมันซึ่งเป็นตัวหมุนติ้วๆ อยู่น้ีได้อย่างไร ถ้าใครจะ
หวังเอาความสขุความสบายจากขนัธ์อนัเป็นบ่อแห่งความทกุข์ความกงัวลน้ี ผู้น้ันกค็อื 
ผู้พลาดหวังตลอดไป จะไม่มีขันธ์ใดมาสนองตอบความสมหวังน้ันเลย ผมเองก ็
ครองขันธ์นี้แบกขันธ์นี้มาร่วมเข้าแปดสิบปีนี้แล้ว ก็ไม่เห็นได้สิ่งพึงใจสนองตอบจาก
ขนัธ์อนัน้ี ทีเ่ด่นๆ กม็แีต่ทกุข์เท่าน้ัน ทัง้ทกุข์ย่อยทกุข์ใหญ่แสดงอยูต่ลอดเวลากว่็าได้  
ไม่เคยเหน็ความสงบสขุของขนัธ์ปรากฏให้รู้เหน็อย่างชัดเจนบ้างเลย เวลาปกตไิม่เจ็บไข้ 
ได้ป่วยก็แสดงความทุกข์ประจ�าขันธ์ขึ้นมาอยู่นั่นแล เช่น เจ็บนั้นปวดนี้ตามอวัยวะ 
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น้อยใหญ่ ไม่เหน็แสดงความสขุให้เหน็น่ีนา ทีว่่ากนัว่า สขุๆ น้ันกเ็สกสรรเอาเฉยๆ ด้วย
ความตดิปากตดิใจในสขุต่างหาก ความจริงแล้วร่างกายส่วนต่างๆ ไม่เคยแสดงความสขุ 
อย่างเด่นชดัให้เหน็เหมือนแสดงความทกุข์ให้แบกหามซึง่แต่ละคร้ังแทบสลบไสลและ
ตายได้ถ้าทุกข์น้ันไม่หยุดการแสดงตัว ใครๆ อย่าไปหลงลมหลงแล้งในขันธ์ว่าจะ 
เอาสขุมาแจกแบ่งพอให้ดใีจบ้าง นอกจากทกุข์ร้อยแปดคณนาไม่จบสิน้เท่าน้ันทีม่นัมา 
ทุม่ให้แบกให้หามเร่ือยมา ผมเองกย็อมรับว่าแบกขันธ์อนัเป็นกองทกุข์น้ีมาแปดสบิปี 
น้ีเอง ยังจะให้ทนแบกไปถงึไหนกนัอกี พดูจบประโยคแล้วท่านยิม้นิดๆ ราวกบัท่านยิม้ 
เยาะเย้ยกิเลสและวิบากของกิเลสคือขันธ์ที่ท่านก�าลังครองอยู่ จะให้ผมแบกกองฟืน 
กองไฟไปหาอะไร โดยเข้าใจว่าขันธ์นี้จะเอาของอัศจรรย์มาหยิบยื่นให้ ผมไม่สงสัย 
ในขันธ์นี้ทั้งที่ก�าลังครองตัวอยู่และสลายจากกันไป ผมเป็นผม ขันธ์เป็นขันธ์ จะให้ 
คว้ายดึมาบวกกนัหาอะไร การปล่อยขนัธ์โดยสิน้เชงิเท่าน้ัน อนาลโย จึงสมบรูณ์แบบ 
การเมตตาสงสารหมู่เพือ่นและประชาชนน้ันยอมรับว่าเตม็ดวงใจไม่มบีกพร่อง การฝืน 
อยู่ทั้งที่รู้ว่าขันธ์น้ีเป็นทุกข์ก็ฝืนอยู่เพราะความเล็งประโยชน์แก่ผู้ควรได้รับซึ่งมีอยู ่
จ�านวนมากต่อมากน้ันแล ล�าพงัตวัผมเองพร้อมเสมอทีจ่ะปล่อย ภารา หเว ปญจฺกขฺนฺธา  
ทีเ่คยเป็นบ่อแห่งน�า้ตาของสตัว์โลกและของเราผู้เคยหงึหวงมนั เวลาน้ีเราไม่ห่วงไม่หวง 
และพร้อมทีจ่ะปล่อยวางลงตามธาตเุดมิของเขา ไม่ขดัไม่ขนืไม่ฝืนความจริง เน่ืองจาก 
เคยฝืนมาแล้วเจอแต่ทุกข์จนเข็ดหลาบอย่างถึงใจ มาบัดน้ีจึงไม่ฝืน ปล่อยตาม 
คติธรรมดาซึ่งเป็นทางเดินของธรรมคือความจริงอันตายตัว

ท่านผู้เคยรับผิดชอบกอบกู้ตัวเองมาโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบอกไม่มี
ใครบังคับ แต่ความจ�าเป็นหากบังคับตัวเองให้จ�าต้องรับผิดชอบในตัวเองด้วยกัน 
ทกุตวัสตัว์ จงอย่าประมาท และจงถือจิตเป็นรากฐานส�าคัญพาด�าเนินทัง้การอาชพีและ
การบ�าเพ็ญความดีทั้งหลาย ตลอดความประพฤติอัธยาศัยการแสดงออกทุกอาการ 
จงแสดงออกด้วยการรับผิดชอบตวัเอง โดยท�าความรู้สกึตวัอยูเ่สมอว่า เราเป็นผู้ท�าดี 
ท�าชั่ว เราเป็นผู้แสดงออกด้วยอาการต่างๆ ซึ่งมีเจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบ คือเราเอง
เป็นผู้คอยรับผลดี-ชั่วของงานน้ันๆ ผลงานน้ันๆ ไม่สูญหายไปไหน จะไหลเข้าสู ่
ต้นเหตุ คือเราซึ่งเป็นผู้ท�า ผู้แสดงออก ค�าว่า เรา อันเป็นหลักใหญ่ในตัวคนก็คือใจ  
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ใจเป็นของไม่ตาย และไม่เคยตายมาแต่กาลไหนๆ นอกจากระเหเร่ร่อนไปเกิดใน 
ก�าเนิดดี-ชั่วต่างๆ ตามอ�านาจของวิบากกรรมดี-ชั่วที่ตนท�าไว้พาให้เป็นไปเท่าน้ัน  
ยิง่ค�าว่า ตายแล้วสญู น่ันไม่มีในใจดวงใดๆ เลย ทัง้ใจสตัว์ใจบคุคล แม้ใจพระพทุธเจ้า 
และใจพระอรหนัต์ผู้สิน้กิเลสตวัพาให้เกิด-ตายแล้วกไ็ม่สญู แต่ไม่เทีย่วแสวงหาทีเ่กดิ 
ต่อไปเหมือนใจที่มีกิเลสเป็นเชื้อพาให้เกิด-ตายเท่านั้น เพราะใจนั้นเป็นใจ อนุปาทิ-
เสสนิพพานของผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้ว

อนัค�าว่า ตายแล้วสญู กด็ ีค�าว่า บาปไม่มีกด็ ีค�าว่า บญุไม่มีกด็ ีค�าว่า นรกไม่มกีด็ี 
ค�าว่า สวรรค์ไม่มีก็ดี ค�าว่า นิพพานไม่มีก็ดี เหล่านี้เป็นหลักวิชาในคัมภีร์ของกิเลส
ตวัครองไตรภพ มันเรียนจบวชิาเหล่าน้ีแล้วจึงครองหวัใจสตัว์โลก แม้มนัจะโขกจะสบั 
สัตว์โลกลงหนักเบามากน้อยเพียงไร ก็ท�าได้ไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงและสะทกสะท้าน
ต่อผู้ใดว่าจะมาหาญสูก้บัมนั เพราะวชิามนัด ีทนัสมยั สตัว์โลกยอมรับอย่างหมอบราบ 
ไม่กล้าฝ่าฝืน ร้อยทั้งร้อยวิชาทุกแขนงจากคัมภีร์กิเลสที่เสี้ยมสอนไว้ต้องเป็นวิชา
ลบล้างความจริงของธรรมที่แสดงไว้ทั้งสิ้น เช่น ความจริงแห่งธรรมแสดงไว้ว่า  
ตายแล้วเกิด วิชาจากคัมภีร์ของกิเลสต้องสอนกลับกันว่า ตายแล้วสูญ เช่น ธรรมว่า  
บาปมี บุญมี นรกมี สวรรค์มี นิพพานมี วิชาของกิเลสจะปฏิเสธหรือลบล้างทันทีว่า 
บาปไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี ดังนี้ ทุกคัมภีร์ไม่ก้ายก่ายกัน

ดังน้ัน พวกเราชาวพุทธจ�าต้องได้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วน 
ไม่งั้นต้องโดนคัมภีร์ของกิเลสฉุดลากลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจี เพราะความหลงเชื่อ
กลมันชนิดไม่มีใครช่วยได้ เพราะสายเกินแก้เสียแล้ว การแก้หรือการช�าระล้างกิเลส 
และคัมภีร์ของกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในใจเรา จึงควรแก้ควรล้างด้วยคัมภีร์พุทธธรรม
เสยีแต่บดัน้ีทีย่งัมชีวีติและเป็นกาลอนัควรอยู ่ตายแล้วหมดโอกาสจะท�าได้ นอกจาก
เสวยผลดี-ชั่วที่ตนเคยท�าไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์เท่านั้น

ค�าว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นั้นท่านสอนให้พึ่งตัวเอง ไม่ให้หวังพึ่งใคร 
ในภพก�าเนิดใดทัง้สิน้ ท่านสอนให้ท�าความดเีพือ่ตวัเองเสยีแต่บดัน้ี จะอบอุน่ภายในใจ 
ทัง้ยงัมชีวิีตอยูแ่ละเวลาตายไป เน่ืองจากความมคีณุธรรมคุม้ครองป้องกนัตวั ผิดกบั
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ผู้ไม่มีบุญมีธรรมอยู่มากซึ่งไปถือก�าเนิดเกิด ณ ที่ใด ก็มีแต่ก�าเนิดที่เกิดที่อยู่อันเป็น
ฟืนเป็นไฟไปตามๆ กันหมด ขึ้นชื่อว่ากิเลสตัวเป็นมารของธรรมแล้ว ต้องเป็นมาร
ของสตัว์โลกไม่มีทางสงสยั การแสดงออกของมันมีแต่การหลอกลวงสตัว์โลกให้เข้าสู่ 
หลุมถ่านเพลิงคือกองทุกข์ไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียว หาที่พอเชื่อถือและยึดเป็นที่
อาศัยชัว่ระยะเดียวกไ็ม่ได้ ผลเตม็ไปด้วยฟืนด้วยไฟทกุกิง่ทกุแขนง ไม่มเีกาะมดีอน 
พอให้หายใจด้วยมันได้ ปราชญ์ท่านจึงต�าหนิติเตียนมาตลอดทุกยุคทุกสมัย 
ไม่เคยยกยอบ้างเลยว่า กิเลสก็ท�าให้โลกร่มเย็น กิเลสก็เป็นธรรมให้ความเสมอภาค
ยตุธิรรมแก่โลก เป็นต้น นอกจากกลหลอกลวงเตม็ตวัของมนัมาทกุยคุทกุสมยั ไม่เคย 
ทิง้ลวดลายแห่งการปลิน้ปล้อนหลอกลวงสตัว์โลกผู้โง่เขลาทีน่่าสงสารบ้างเลย ส�าหรับ
ธรรมมีแต่ความอ่อนโยนเมตตาสงสารกรุณาช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากความโง่เขลา 
เบาปัญญา ให้พ้นจากความทกุข์ทรมานต่างๆ พยุงส่งเสริมให้บรรเทาเบาบางจากทกุข์
ให้มีความสงบสขุโดยถ่ายเดยีว ระหว่างกเิลสกบัธรรมต่างกนัมากจนหาส่วนเทยีบกนั
ไม่ได้ เดินสวนทางกันร้อยเปอร์เซ็นต์ กิเลสหลอกลวงสัตว์ ผูกมัดสัตว์ให้จมอยู่ใน 
วัฏทกุข์โดยถ่ายเดยีว ส่วนธรรมพยงุส่งเสริมสตัว์ ร้ือขนสตัว์ให้ขึน้จากวฏัทกุข์โดยล�าดบั 
จนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิง ฉะน้ัน ระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต่างกันมาก 
ดังที่กล่าวมาดังนี้

หลวงตาบัว ผู้เขียนกราบเรียนถามความรู้สึกของท่านที่มีต่อขันธ์เวลาน้ัน  
ท่านเทศน์เสียยกใหญ่ราวกับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอ่อนเพลียในธาตุขันธ์บ้างเลย พูดจน 
ผู้ฟังสะดุ้งไปตามๆ กนั ทัง้สุม้เสยีง ทัง้กริิยาการแสดงออก ทัง้ความเข้มข้นแห่งธรรม 
ที่หลั่งไหลออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของท่านเวลาน้ัน ซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่าท่านจะ
สามารถฝืนขันธ์แสดงได้อย่างถึงพริกถึงขิงถึงกิเลสถึงธรรมขนาดน้ัน ผู้ฟังทั้งหลาย
ต่างยิม้แย้มแจ่มใสหตูาสว่างไปตามๆ กันในขณะน้ัน ผู้เขยีนมีนิสยัไม่พอด ีจึงมกัไม่มี
ความอิม่พอในธรรมทีท่่านเมตตาอธบิายให้ฟัง ยงัอยากฟังให้ยิง่ข้ึนไป แล้วสอดแนบ 
ปัญหาธรรมแถมพกถวายท่านตอนท้าย ต่อไปน้ีครูบาอาจารย์จะนับวนัหายวนัหายคืน 
ไปโดยล�าดับและหายขาดเป็นปกติในธาตุขันธ์ไม่อาจสงสัยเลย เพราะธรรมที่ครูบา
อาจารย์โปรดเมตตาคร้ังน้ี เป็นธรรมประเภทเผาเกลีย้งเตยีนโล่งโรคในขนัธ์ โรคต้อง 
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แตกกระจายไปหมด ไม่มีโรคชนิดใดจะหาญสู้ธรรมประเภทเผาเกลี้ยงนี้ได้ แม้แต่
กเิลสทีเ่หนียวแน่นกว่าโรคชนิดต่างๆ มนัยงัต้องพนิาศไปเพราะธรรมประเภทน้ีสงัหาร
ท�าลาย

ท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่า ขันธ์เป็นขันธ์ โรคเป็นโรค กิเลส
เป็นกิเลส ธรรมเป็นธรรม มันคนละอย่าง หยูกยาควรแก่การรักษาโรคปราบโรค 
ธรรมควรแก่การแก้กิเลสปราบกิเลส จะน�ามาปราบโรคบางชนิดมันไม่เหมาะสมกัน 
โรคที่ควรจะหายด้วยธรรมก็มี ที่ไม่อาจหายได้ด้วยธรรมก็มี ผู้ปฏิบัติควรท�าความ
เข้าใจเอาไว้ อย่าให้ความรู้ความเชื่อการกระท�าเลยเถิดแห่งธรรมคือความพอดี  
การแสดงวันนี้ เราแสดงเป็นธรรมล้วนๆ เพื่อความรื่นเริงในธรรมทั้งหลายและเพื่อ 
ถอดถอนกเิลสในขณะฟัง มไิด้เกีย่วกบัขนัธ์จะหายโรคจะพนิาศดังทีเ่ข้าใจน้ัน ขันธ์จะ 
หายหรือจะตายไม่ส�าคญั แต่ส�าคญัทีใ่ห้กเิลสตายจากใจ เพราะธรรมทีแ่สดงน้ีเผาผลาญ 
น่ันเป็นความเหมาะสมอย่างยิง่ส�าหรับพวกเรานักปฏบิตัธิรรม ดังน้ัน จงพากนัพจิารณา 
ไตร่ตรองด้วยปัญญาในธรรมที่กล่าวมา จะเป็นก�าลังใจและส่งเสริมอุบายสติปัญญา 
ถอดถอนกิเลสภายในออกได้เป็นวรรคเป็นตอน คร้ังพุทธกาลท่านฟังธรรมด้วย 
โอปนยิโก น้อมธรรมเข้าสู่ตนโดยล�าดับที่ได้ยินได้ฟัง ไม่ยอมให้ธรรมน้ันร่ัวไหล 
หลดุลอยผ่านหผู่านใจไปเปล่าๆ ดงัพวกเราส่วนมากฟังกนั ผลคือการแก้การถอดถอน 
กิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควร ดีไม่ดีคอยสั่งสมกิเลสในขณะฟังยังมี 
ดาษด่ืนเพียงแต่ไม่สนใจคิดกัน จึงไม่ทราบได้ว่าตนฟังเพื่อธรรมหรือฟังเพื่อกิเลส
พอกพูนตัวหัวเราะธรรม

พระพุทธเจ้าแลสาวกท่านเทศน์ เทศน์จากธรรมของจริงภายในพระทัยและ 
ใจล้วนๆ มิได้เทศน์จากความจ�าของสัญญาดังพวกเราเทศน์ ปฏิปทาเคร่ืองด�าเนิน
ทุกประเภท ทั้งหยาบ ทั้งกลาง ทั้งละเอียด ท่านบ�าเพ็ญมาอย่างเต็มก�าลังและรู้อย่าง
เต็มพระทัยและเต็มหัวใจ ทั้งฝ่ายมรรคเป็นขั้นๆ ทั้งฝ่ายผลเป็นภูมิๆ นับแต่ภูมิต�่า
จนถึงภูมิอันสูงสุดวิมุตติหลุดพ้น ท่านจึงเทศน์อย่างไม่อัดไม่อั้น มีแต่ธรรมบริสุทธิ์
ล้วนๆ หลั่งไหลออกมาจากกระแสแห่งใจกลมกลืนกันออกมากับกระแสเสียง ผู้ฟัง
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ด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆ จึงสามารถตกัตวงเอาธรรมของจริงข้ึนมาอย่าง
เต็มหัวใจ ไม่ขาดทุนสูญดอกจากการฟังธรรมแต่ละคร้ังๆ กิเลสจะเป็นประเภทใด
ก็ตาม แม้ฝังลึกลงขั้วหัวใจ เมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้น เขย่าก่อกวนลวนลามอยู่ไม่
หยุดย้ัง กิเลสย่อมโยกคลอนและถกูถอนข้ึนมาทลีะช้ินละอนั สดุท้ายใจกเ็ป็นเรือนร้าง 
ว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวง กลายเป็นใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมข้ึนมาอย่างไม่คาดฝัน  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาน้ี จงพากันตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ถึงใจทุกอย่าง  
ความจริงใจต่อธรรมเข้าถงึไหน ความโยกคลอนถอนตวัของกเิลสจะกระเทอืนถงึน้ัน 
โดยไม่ต้องสงสยัทัง้คร้ังน้ีและคร้ังพทุธกาล ผู้ปฏิบตัจิริงสามารถบรรลมุรรคผลนิพพาน 
ได้เท่าเทียมกัน สมกับธรรมเป็นหลักธรรมชาติคงเส้นคงวา มัชฌิมาปฏิปทา เป็น
ธรรมเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสให้หลุดลอยจากใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ไม่มีอะไร 
ยิ่งใหญ่ไปกว่า จงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นคู่แข่งธรรม อย่าให้มันปีนขึ้นบนหัวได้
จะถ่ายรดลงทันที จงระวังให้ดี 

เอาละ พูดพอเป็นคติเตือนใจท่านผู้มีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์อุตส่าห์มา
เยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของผู้เคารพนับถือกัน
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อาการป่วยท่านค่อยทุเลาและหายเป็นปกติในที่สุด

นับแต่ท่านเร่ิมป่วยดงัทีเ่ขยีนผ่านมาแล้ว เป็นเวลา ๔ เดอืนกว่า บรรดานายแพทย์ 
ผู้พยาบาลรักษาม ีศ.จ. นายแพทย์ อวย เกตสุงิห์ เป็นต้น ตลอดนายแพทย์และพยาบาล
ทางโรงพยาบาลอดุรธานี ต่างท่านมไิด้น่ิงนอนใจ ช่วยกนัพยาบาลรักษาท่านสดุก�าลงั
ความสามารถเร่ือยมาแต่เร่ิมแรกป่วยจนอาการกลบัดีข้ึน เพราะคณะแพทย์ผู้เชีย่วชาญ
พยาบาลรักษา และค่อยดีขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปกติได้ นับว่าหลวงปู่ท่านชุบชีวิตใหม่ 
เป็นผู้ใหม่ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่า ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆ ด้วยที่เรียนเล่า 
ประวัติการป่วยของหลวงปู่ขาวเพียงย่อๆ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นมา  
ทัง้น้ีเพราะหลวงตาผู้เขยีนก็แก่มากแล้ว สขุภาพไม่อ�านวย งานก็ยุง่และสบัสนราวกบั
ตามรอยโคในคอกนั่นแล จึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดี

(ตอนป่วยปี ๑๐ จบแค่นี้)

ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือเวลาท่านนึกถึงอะไร สิ่งนั้นมักจะมาตามความร�าพึง
นึกคิดท่านเสมอ เช่น นึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆ แล้ว ไม่เห็นผ่านมาทางนี้ 
บ้างเลย หรือถกูนายพรานยิงตายเสยีแล้ว พอตกกลางคนืดกึๆ ช้างตวัน้ันกม็าหาจริงๆ  
และเดนิตรงเข้ามายงักฏิุทีท่่านพกัอยู ่มายนืลบูคล�าสิง่ต่างๆ ในบริเวณกฏิุท่านพอให้
ทราบว่าเขามาหา แล้วกก็ลบัเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลบัมาอกี เวลาร�าพงึ
นึกถงึเสอืกเ็หมอืนกันว่า เสอืทีเ่คยเดินผ่านมาทีน่ี่บ่อยๆ บดัน้ีหายหน้าไปไหนนานแล้ว 
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ไม่เห็นมาอีก หรือถูกเขาฆ่าตายกันหมดแล้ว เพียงนึกถึงเสือตอนกลางวัน แต่พอ 
ตกตอนกลางคนื เสอืกม็าเทีย่วเพ่นพ่านภายในวดัและบริเวณทีท่่านพกัอยูจ่ริงๆ พอเป็น 
นิมิตให้ท่านทราบว่าเขายงัอยูย่งัไม่ตายดังทีว่ติกถงึ แล้วกห็นีไป ไม่มาซ�า้ๆ ซากๆ อกีเลย  
ท่านเล่าว่า ตอนนึกถงึสตัว์ต่างๆ รู้สกึแปลกอยูม่าก ผิดธรรมดา พอนึกถงึทไีร ถงึสตัว์ 
ชนิดไร สตัว์ชนิดน้ันมกัจะมาหาท่านแทบทกุคร้ังทีนึ่กถงึเขา คล้ายกบัมอีะไรไปบอกข่าว 
ให้สตัว์น้ันๆ ทราบและให้มาหาท่าน พระวเิศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักษ์ 
คอยให้อารักขาและคอยอ�านวยความสะดวกตามความคิดเหน็ต่างๆ อยู่เสมอ พอคิด
อะไรขึน้มาจึงมกัมเีคร่ืองสนองตอบทางความคดิเสมอมา ถ้าไม่ม ีท�าไมจะมีอะไรมาหา
ท่านตรงตามความคดิเสยีทกุคร้ังเช่นน้ัน อย่างเราๆ ท่านๆ คดิคนละกีร้่อยกีพ่นัเร่ือง 
และกี่ร้อยกี่พันหน ก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความนึกคิดความต้องการบ้างเลย 
พอให้ทราบว่าเรากม็อีะไรดีๆ  พอตวัผู้หน่ึงทีค่วรได้รับความเทดิทนูอย่างท่าน นอกจาก
คดิลมๆ แล้งๆ ไปพอให้กวนใจได้รับความล�าบากทรมานเปล่าๆ เท่าน้ัน ไม่เหน็มอีะไร 
พอเป็นชิน้ดแีฝงมาบ้างเลย จึงน่าอบัอายความคดิของตวัทีข่นแต่กองทกุข์มาให้วนัละ 
กี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดก�าลังที่จะท�างานต่อไป
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ปฏิปทาการด�าเนินของหลวงปู่

ทั้งสมัยยังหนุ่มและชราภาพ

หลวงปูข่าวท่านมนิีสยัใจเดด็เดีย่ว ความเพยีรกล้าทัง้สามอริิยาบถ คอืเดนิจงกรม 
ก็เก่ง เดินแต่ฉันเสร็จแล้วถึงเที่ยง เข้าพักร่างกายพอบรรเทาขันธ์ แล้วเข้านั่งสมาธิ 
พอประมาณราว ๑-๒ ชัว่โมง จากน้ันกเ็ข้าสูท่างจงกรมท�าความเพยีรละหรือถอดถอน
กิเลสประเภทต่างๆ ที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆ  
กี่ชั่วโมงท่านไม่ค่อยก�าหนด จนถึงเวลาปัดกวาดบริเวณที่อยู่ของพระองค์เดียวที่ 
ไม่ชอบกงัวลกบัสิง่ใดผู้ใด ท่านจึงออกมาปัดกวาด สรงน�า้ น่ังร�าพงึไตร่ตรองอรรถธรรม 
ในแง่ต่างๆ ตามอัธยาศัย หลังจากน้ันส่วนมากท่านมักเข้าทางจงกรมมากกว่าการ 
เข้าน่ังสมาธภิาวนา ท่านเดินจงกรมแต่ละคร้ังราว ๓-๔-๕ ช่ัวโมง บางคร้ังถงึ ๖ ช่ัวโมง  
จึงจะเข้าที่พัก ซึ่งส่วนมากมักเป็นเพิงบ้าง เป็นปะร�าเล็กๆ บ้าง ในหน้าแล้งฝนไม่ตก  
ถ้าหน้าฝนก็อยู่กุฎีซึ่งเป็นกระต๊อบพอหมกตัวอยู่ได้ ไม่หรูหราน่าอยู่อะไรเลย ยังน่า
สังเวชด้วยซ�้าในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปรนปรือหรูหรามาก่อน เร่ิมไหว้พระ
สวดมนต์ก่อนน่ังสมาธิภาวนา ท่านชอบสวดมนต์นานด้วย กว่าจะหยุดเวลาเป็น 
ชั่วโมงๆ หลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็เข้าที่ท�าสมาธิภาวนาต่อไปเป็นหลายๆ ชั่วโมง
กว่าจะพกัผ่อนหลบันอน การเดนิจงกรมของท่านกน็าน การน่ังภาวนากน็านเป็นเวลา 
หลายๆ ชัว่โมง การยนืกน็าน เมือ่ถงึวาระทีค่วรยนืร�าพงึอรรถธรรมภายในใจด้วยปัญญา  
ท่านยนืได้เป็นชัว่โมงๆ เช่นกนั จนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อธรรมทีร่�าพงึไตร่ตรองน้ันๆ  
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ท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไป การนั่งสมาธิภาวนา ท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้ใน
บางคืน ท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อยๆ สมัยยังหนุ่มอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟ้อดัง 
พระเณรหนุ่มทัง้หลาย เพราะตอนท่านออกบวชอายทุ่านกไ็ด้สามสบิกว่าปีแล้ว ท่านเป็น 
นักรบนักต่อสู้ในทางธรรมจริงๆ 

ท่านเคยเทศน์ให้พระเณรฟังอย่างเด็ดๆ ก็มีในบางโอกาสว่า ท่านทั้งหลาย 
ทราบไหมว่า สกุลของกิเลสที่ครองอ�านาจบนหัวใจสัตว์โลกในไตรภพมานานจน
ประมาณกาลเวลาของมันไม่ได้น้ัน เป็นสกุลที่เหนียวหนับตับแข็งมาก มีก�าลังมาก 
ฉลาดแหลมคมมากยิง่กว่าน�า้ซบัน�า้ซมึเป็นไหนๆ กลมารยามากร้อยสนัพนัคม คว�า่กนิ
หงายกนิปลิน้ปล้อนหลอกลวงสตัว์โลกไม่อาจพรรณนาวชิาการและลวดลายของมนัให้ 
จบสิน้ลงได้ เน่ืองจากมนัมมีากย่ิงกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรสดุสาครเป็นไหนๆ ในสามแดน 
โลกธาตุน้ีอยู่ในข่ายแห่งวิชาและอ�านาจของมันครอบง�าทั้งสิ้น ไม่มีช่องว่างแม้เม็ด
ทรายหน่ึงที่วิชากลอุบายอันแยบคายของมันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝงหรือซึมซาบอยู่ 
หากเป็นตุ่มก็เต็มตุ่มล้นตุ่ม เป็นยุ้งก็เต็มยุ้ง เป็นฉางก็เต็มฉาง เป็นบ้านก็เต็มบ้าน 
เป็นเมืองกเ็ตม็เมอืง เป็นโลกกเ็ตม็โลก เป็นท้องฟ้ามหาสมทุรกเ็ตม็ท้องฟ้ามหาสมทุร 
เป็นโลกธาตุก็เต็มโลกธาตุ ไม่มีว่างเว้นจากมันคือสกุลกิเลสที่ทรงพลังมหาศาล 
จะไม่ดักข่ายครอบไว้ ทัง้สามโลกธาตน้ีุคอือาณาจักรและขอบข่ายแห่งอ�านาจของสกลุ
กิเลสทั้งมวลและแน่นหนามั่นคงมาก ยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือท�าลายออก
มาได้ นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น ถ้าท่านทั้งหลายยังไม่ทราบวิชา
ร่ายมนต์กล่อมสัตว์โลกของมัน ก็ขอนิมนต์ทราบแต่ขณะนี้ จะได้มีสติตื่นตัวตื่นใจ 
ไม่นิ่งนอนดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้

การพดูสกลุกเิลสให้ท่านทัง้หลายฟังน้ี ผมพดูออกมาจากความทีเ่คยเคยีดแค้น
ต่อมันตามระยะเวลาและก�าลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห�้าหั่นกับมัน ขั้นเร่ิมแรก 
มีแต่แพ้มันอย่างหลุดลุ่ย หมดทางต่อสู้เป็นพักๆ ฟิตใหม่สู้ใหม่ สู้ใหม่เป็นพักๆ 
และแพ้มันแบบล้มลุกคลุกคลานเป็นตอนๆ พอโงหัวขึ้นได้บ้างก็สู้ใหม่ๆ ด้วยใจของ 
นักต่อสู้ โดยยึดเอาตายกับชัยชนะมันเป็นเดิมพัน สู้ไม่ถอย นั่งอยู่ก็สู้ คือก็เพียร  
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เดินอยู่ก็สู้ ยืนอยู่ก็เพียร นอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ ในท่าต่างๆ เป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้น 
แม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอย เพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั้งเดิมคือตายและชนะ
อย่างเด็ดขาดเท่านั้น จึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้ เมื่อสู้ไม่ถอย เพียรไม่ถอย ก�าลังและ
ความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็ค่อยๆ ขยับตัวข้ึนมา ใจที่เคยคึกคะนองเหมือนม้า 
ตวัผาดโผนกค่็อยสงบลงได้ ใจทีเ่คยเรียนเคยจ�าได้แต่ช่ือแต่นามว่าสมาธิๆ  ความสงบ 
ม่ันคง ก็ค่อยปรากฏเป็นสมาธคิวามสงบมัน่คงขึน้มาในตวัเองให้ได้เหน็ได้ชมจนประจักษ์ 
กบัตวัเองว่า อ้อ ค�าว่า สมาธิๆ  ทีท่่านจารึกไว้ในต�าราน้ัน ความจริง ความม ีความเป็น  
ความปรากฏแห่งสมาธิแท้นั้นปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือ เออ บัดนี้เราหายสงสัยเรื่อง
สมาธิในต�าราแล้ว เพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเอง เวลาน้ีใจสงบ  
ใจสว่าง โล่ง ภายในใจทีเ่คยอดัอัน้ตบีตนัและปิดทางตวัเองมานานแสนนานเร่ิมลมืตา 
อ้าปากพูดจาปราศรัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจแน่ใจและมั่นใจต่อมรรคผล
นิพพานว่าจะไม่ตายเสยีก่อนจะได้ชม แม้เพยีงขัน้สมาธคิวามสงบกนั็บว่าพอกนิพอใช้
ไม่ฝืดเคืองส�าหรับฐานะเราคนจนมาตลอดภพชาติต่างๆ 

ต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรรคผลนิพพานที่เรามั่นใจว่าจะต้องถึง 
ในวันเวลาข้างหน้า คอื สมาธสิมบตั ิความสงบเยน็ใจ เราได้เป็นต้นทนุประจักษ์แล้ว 
เวลาน้ี เรามหีวังในธรรมสมบตัขิัน้สงูส่งขึน้ไปโดยล�าดบัด้วยความพากเพยีรทีเ่ป็นมา
และเป็นอยู่ อทิธบิาทสีน้ี่เร่ิมปรากฏขึน้มาบ้างแล้ว คอื ฉันทะ พอใจทัง้การบ�าเพญ็เพยีร 
ภาวนา พอใจทั้งผลที่ปรากฏกับใจขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ขาดวรรคขาดตอนราวกับน�้าซับ
น�้าซึม จิตใจชุ่มเย็นโดยสม�่าเสมอในอิริยาบถต่างๆ วิริยะ เพียรไม่ถอยทุกอิริยาบถ
เป็นไปด้วยความเพียรปราบกิเลสถอนกิเลสสกุลมหิมา จิตตะ มีความฝักใฝ่ใคร่ต่อ
การบ�ารุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชา พยายามระวังรักษาไม่ให้รสอันเป็นพิษภัย
แทรกสงิใจ วิมงัสา พจิารณาใคร่ครวญไตร่ตรองมองหาเหตหุาผลทีม่าเกีย่วข้องกบัใจ
ด้วยความไม่ประมาท พยายามฝึกจิตทีเ่คยโง่เพราะความปิดบงัของกเิลสให้คลีค่ลาย
ขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญา ใจไม่อับเฉาเมามัวเหมือนแต่ก่อน 
อิทธิบาททั้งสี่นับวันมีก�าลังเข้มแข็งขึ้นตามๆ กัน ทั้งฉันทะ ทั้งวิริยะ ทั้งจิตตะ และ
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วิมังสาธรรม กลมกลนืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั และมกี�าลงักล้าพร้อมเผชิญหน้ากิเลส
โดยไม่เลือกกาลสถานที่และเหตุการณ์ใด มีจิตมุ่งมั่นจะหั่นแหลกกันโดยถ่ายเดียว

เมือ่สมาธปิรากฏเป็นปากเป็นทางพอตัง้ตวัได้แล้ว กเ็ร่งทางปัญญาออกพจิารณา
ธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกประสานกันรวมลงในไตรลักษณ์ คือ อนิจฺจ� ทุกฺข� 
อนตฺตา อิทธิบาททั้งสี่จึงเร่ิมประสานงานกันอย่างสนิทติดพันจนกลายเป็นอิทธิบาท
อตัโนมตัไิปตามสตปัิญญาทีพ่าให้เป็นไปนับแต่บดัน้ันแล จะเรียกว่าเข้าสูส่งครามกบั
กิเลสชนิดต่างๆ แบบตะลุมบอนก็ไม่ผิด เพราะความรู้สึกนึกคิดที่หนักไปในธรรม 
วมุิตต ินับวนัเวลามีก�าลงัและสะกดิใจไม่หยดุหย่อนในลกัษณะสูไ้ม่ถอย เอาให้หลดุพ้น 
โดยถ่ายเดียว แม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบ คือตายในวงความเพียรท่าต่อสู ้
อย่างเดียว หากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสหมอบราบและตายเกลื่อนให้เห็นประจักษ์ใจ
ทุกระยะแห่งการต่อสู้ด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมาวุธอันทันสมัย
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ปฏิปทาที่ผาดโผนมากและเห็นผลประจักษ์

การท�าความพากเพยีรในขัน้เร่ิมแรกและต่อมาจนจิตสงบลงเป็นสมาธไิด้ แม้จะ 
เป็นความเพียรผาดโผนด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตาม แต่การเพียรการต่อสู้ใน
ระยะน้ี เป็นการต่อสูท้ีบ่อบช�า้มาก แต่ผลปรากฏมีน้อย ไม่สมดลุกนั ทัง้น้ีเพราะยงัไม่รู้
วธิกีารต่อสูแ้ละพากเพยีรเท่าทีค่วร แต่นักปฏิบตัธิรรมทัง้หลายจ�าต้องยอมรับยอมโดน 
ความบอบช�า้ไปก่อนเพือ่ทราบเหตผุลจากประสบการณ์ทีเ่คยผ่านมา แล้วปรับตวัปรับ
ความเพียรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอันดับต่อไป ส�าหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมาน้ี 
(หลวงปู่พูด) กว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้ก็เกือบเป็นเกือบตาย

เมื่อการปฏิบัติทางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆ ออกคลี่คลายดูด้วย
ปัญญาจนปรากฏชดัทัง้ อสภุะอสภัุง ทัง้ ทกุขฺ� อนิจฺจ� อนตตฺา ในร่างกายโดยล�าดบัแล้ว 
น่ันแลความเพียรจึงนับวันผาดโผนโจนทะยาน ทั้งประโยคพยายาม ทั้งสติปัญญา 
ที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐานห้า มี เกสา โลมา เป็นต้น ตลอดสภาวธรรมทั่วๆ ไป  
ด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกลกายส่วน
ต่างๆ จนตลอดทั่วถึง ประสานกับสภาวธรรมภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปว่ามีลักษณะ
อย่างเดียวกัน หายสงสยัและปล่อยวางไปโดยล�าดบั สตปัิญญาขัน้พจิารณารูปขนัธ์น้ี 
ผาดโผนมาก ผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วๆ ไป แต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็น
งานหยาบที่จ�าต้องใช้สติปัญญาอันผาดโผนไปตามๆ กัน เช่นเดียวกับท่อนไม้ซึ่งอยู่
ในขั้นที่ควรถากอย่างหนักมือก็จ�าต้องท�าเช่นนั้น สติปัญญาที่ท�าการพิจารณาร่างกาย
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ซึ่งเป็นขันธ์หยาบก็จ�าต้องด�าเนินไปตามความเหมาะสมของงาน เมื่อสติปัญญารู้เท่า 
และปล่อยวางขันธ์น้ีแล้วก็ลดการพจิารณาแบบน้ันลงไปเอง เช่นเดยีวกบัไม้ ซึง่นายช่าง 
ดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดย 
ไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้น

ส่วนนามขนัธ์ ได้แก่ เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ น้ันเป็นขนัธ์ละเอยีด 
การพิจารณาทางด้านปัญญาก็ละเอียดไปตามๆ กัน สติปัญญาที่พิจารณาขันธ์ทั้งสี่นี้
ย่อมเป็นไปอย่างละเอียดสุขุมราวกับน�้าซับน�้าซึมน่ันแล แต่การพิจารณาขันธ์ทั้งสี่น้ี 
พิจารณาลงในไตรลักษณ์ล้วนๆ จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ได้ตามแต่ความถนัดของการ
พจิารณา ไม่มคี�าว่า อสภุะอสภัุง เหมอืนพจิารณาร่างกายอนัเป็นขันธ์หยาบ การพจิารณา
ขนัธ์สีน้ี่จะพจิารณาขนัธ์ใดกไ็ด้ตามแต่ถนัด เช่น ทกุขเวทนาขนัธ์ เป็นต้น ประสานกนั 
กับกายกับจิตกับทุกขเวทนา โดยพิจารณาแยกแยะเทียบเคียง รูป ลักษณะ อาการ 
ความรู้สึก ว่าอะไรเป็นอะไร ทั้งสามอย่างน้ีเป็นอันเดียวกัน หรือเป็นคนละอย่าง 
แยกแยะดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆ อย่าสักแต่พิจารณาพอผ่านๆ ไป น่ันเป็น
ลักษณะของกิเลสท�างาน เอาความขี้เกียจอ่อนแอมาทับเราต่างหากซึ่งมิใช่ทางเดิน 
ของธรรมคอืสตปัิญญาอย่างแท้จริงด�าเนิน จะไม่เหน็ความจริงแต่อย่างใด ต้องพจิารณา 
แบบสติธรรมปัญญาธรรมจนเป็นที่เข้าใจตามความจริงอย่างถึงใจทุกส่วน

อันความอยากหายจากทุกขเวทนานั้น อย่าอยาก อยากให้หายเท่าไร ยิ่งเพิ่ม
สมุทัยตัวผลิตทุกข์มากขึ้นเท่าน้ัน แต่ให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนา 
ที่แสดงอยู่กับกายกับใจเท่าน้ัน น่ันคือความอยากอันเป็นมรรคทางเหยียบย�่ากิเลส  
ซึง่จะท�าให้เกดิผลคือการเหน็แจ้งตามความจริงของกาย เวทนา จิตทีก่�าลงัพจิารณาอยู่
ในขณะนั้น ความอยากรู้จริงเห็นจริงนี้มีมากเท่าไร ความเพียรพยายามทุกด้านยิ่งมี
ก�าลงัมากเท่าน้ัน ฉะน้ัน จงสนใจเฉพาะความอยากรู้จรงิเหน็จริงประเภทน้ีอย่างเดยีว  
และผลักความอยากให้ทุกข์หายออกจากวงการพิจารณาในเวลาน้ันทันทีๆ อย่าให้
โผล่หน้าขึน้มากดีขวางได้ จะมาท�าลายความอยากประเภทมรรคเพือ่ผลให้จมหายไป 
โดยไม่รู้ตัว สิ่งที่ต้องการจะไม่เจอ แต่จะไปเจอแต่ความกลัวตาย ความอ่อนเปียก
เรียกหาคนอื่นมาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเร่ืองของกิเลสสมุทัยทั้งมวลเข้าท�างานในวง 
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ความเพียร จึงรีบเตือนนักปฏิบัติจิตตภาวนาไว้ เกรงจะเสียท่าให้มันเพราะกิเลสมัก 
รวดเร็วมากกว่าธรรมจะตามรู้ตามเห็นทันมัน

นักปฏบิตัจิิตตภาวนาเท่าน้ันจะรู้มารยาของกเิลสประเภทต่างๆ ดงักล่าวมาได้ด ี
ประจักษ์ใจและขับไล่ให้สิ้นซากไปได้ไม่สงสัย

การพจิารณาทกุขเวทนาในขนัธ์ มรูีปขนัธ์เป็นส�าคญั จงอย่าค�านึงความเจ็บปวด
รวดร้าวจะหาย ตัวจะเป็นจะตาย ยิ่งกว่าความอยากรู้อยากเห็นความจริงจากกาย  
จากเวทนา จากจิต ซึง่พร้อมจะแสดงความจริงให้นักปฏบิตัผู้ิแกล้วกล้าหน้านักรบเพือ่ 
เรียนจบอริยสจัรูป้ระจักษ์ด้วยสตปัิญญาอนัคมกล้าของตนอยูแ่ล้ว อนัความกลวัเป็น 
กลวัตาย ความอยากให้ทกุข์หายในเวลาน้ัน น่ันคอืแม่ทพัใหญ่ของสกลุกเิลสจะคอย 
ท�าลายบังลังก์แห่งความเพียรทุกด้านให้ล้มละลายแบบไม่เป็นท่า จงพากันทราบไว้ 
ทุกๆ องค์ อย่าหลงกลมัน ซึ่งดักรออยู่ปากคอกจะออกกีดขวางต้านทานทางเดินของ 
ธรรมอยู่ตลอดเวลาที่ได้ช่องได้โอกาส กรุณาทราบไว้ด้วยว่า กิเลสทุกประเภทไม่
เผลอเรออ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเซ่อซ่าเซอะซะเหมือนนักปฏิบัติภาวนาแต่กิริยา  
ส่วนใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปถลุงหุงต้มกินเลี้ยงกันอย่างเอร็ดอร่อยพุงมันน่ะ  
ดงัน้ัน ในเวลาทีเ่ข้าด้ายเข้าเขม็ระหว่างทกุขเวทนากล้ากบัสตปัิญญาพจิารณาแยกแยะกนั 
เพือ่หาความจริง จงขยบัสตปัิญญาเพือ่ต่อยเพือ่สูท่้าเดยีว คอืสตปัิญญาหมุนติว้เข้าสู่
จุดที่ทุกขเวทนากล้าสาหัสปรากฏอยู่ในวงของกาย สติจดจ่อ ปัญญาคลี่คลายเวทนา  
กาย ใจ ทีก่�าลงัคลกุเคล้ากันอยู่ ว่าทัง้สามน้ีเป็นอนัเดยีวกนัหรือเป็นคนละอนั แยกแยะ 
ดูให้ละเอียดถี่ถ้วน ย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนในระหว่างกาย เวทนา จิต ด้วย
สติปัญญา อย่าสนใจกับเรื่องทุกข์จะหายและการจะเป็นจะตาย ตลอดสถานที่เวล�่า
เวลาใดๆ ทัง้สิน้ในขณะน้ัน จงสนใจแต่การพจิารณาเพือ่ความรู้แจ้งในกาย ในเวทนา  
ในจิตอย่างเดียว สติปัญญาจงให้เป็นปัจจุบันจดจ่อต่องานอย่างใกล้ชิดติดพัน  
อย่าหันเห อย่าคาดคะเน อย่าด้นอย่าเดา ทั้งสมุทัย - ทุกข์ ทั้งมรรค - นิโรธ ว่า
จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะทั้งนี้ล้วนเปิดช่องให้สมุทัย
ท�างานของมันในวงความเพียรและเพิ่มโทษเพิ่มทุกข์ให้แก่เราถ่ายเดียว ผู้ปฏิบัต ิ
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จงระวังให้มาก เพราะเป็นกิเลสโดยแท้ที่ต้องระวังตั้งตัวอยู่เสมอ ไม่เผลอให้มัน  
ขณะเดียวกันก็ตั้งท่าพิจารณาดังกล่าวแล้ว จงพิจารณาแบบตะลุมบอนใครดีใครอยู่
เป็นคู่เคียงของสจัธรรม วมุิตตธิรรม ใครไม่ดจีงพงัไป แต่อย่าให้เราผู้ทรงความเพยีร
พังก็แล้วกัน ต้องสู้เพื่อให้กิเลสพังท่าเดียว ท่าอื่นไม่ถูก ไม่เหมาะส�าหรับนักปฏิบัติ 
ผู้เป็นเหมือนนักรบในสงครามเพื่อชัยชนะโดยถ่ายเดียว

การพจิารณาทกุขเวทนาในกายประสานกันกบัจิต แยกแยะทัง้สามอย่างน้ีออกสู่
ความจริงด้วยปัญญาไม่หยุดยั้ง ย่อมจะทราบความจริงของกาย ของเวทนา ของจิต 
ได้อย่างชดัเจนหายสงสยั และได้ชยัชนะเป็นพกัๆ ตอนๆ ได้ความอาจหาญในทกุขเวทนา 
ตลอดความล้มความตายกก็ลายเป็นความจริงขึน้มาเช่นเดยีวกบักาย เวทนา จิต และ 
หายจากความกลัวตายดังที่กิเลสเคยหลอกมาเป็นประจ�า พอความจริงเข้าถึงกันแล้ว 
ต่างอนักต่็างจริง กายก็จริงตามสภาพของกาย เวทนากจ็ริงตามสภาพของเวทนา จิตกจ็ริง 
ตามสภาพของจิต ต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกระเทือนกัน แม้ความตายก็เป็น 
สัจธรรมความจริงอันหนึ่ง จะตื่นให้กิเลสหัวเราะท�าไม

เมือ่สตปัิญญาพจิารณาไม่ถอยจนทราบความจริงของกาย เวทนา จิต ประจักษ์ใจ 
แล้ว ๑. ทุกขเวทนาดับวูบลงในขณะนั้น ๒. แม้ทุกขเวทนาไม่ดับ ก็ไม่ประสานกัน 
กบัจิตดงัทีเ่คยเป็นมา ๓. จิตสงบตวัอย่างละเอยีดลออและอศัจรรย์เกนิคาด ๔. จิตที่
สงบตัวนั้นปรากฏสักแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้น ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง ๕. ขณะจิตสงบ
เตม็ที ่กายหมดไปจากความรู้สกึโดยสิน้เชงิ ๖. ถ้าจิตพจิารณารอบตวัและตดัขาดจาก
เวทนาแล้ว แต่ไม่รวมลงเป็นเอกเทศ เป็นเพียงรู้ๆ อยู่ด้วยความรอบตัว ร่างกายก็
สักแต่ปรากฏว่ามี แต่ไม่ประสานกันกับจิต นี่คือผลแห่งการพิจารณาด้วยอุบายวิธีที่
กล่าวมาเป็นดงัน้ีในวงปฏบิตั ิถ้าอยากรู้อยากเหน็อยากชม จงปฏบิตัติามวธิทีีก่ล่าวมา  
ที่เคยได้อ่านในหนังสือซึ่งท่านอธิบายไว้จะมาปรากฏที่ใจของเราเองโดยไม่อาจสงสัย 
น่ีคอืวธิกีารพจิารณาทกุขเวทนาเวลาเกดิขึน้กบัร่างกาย จงพจิารณาอย่างน้ี จะรู้อย่างน้ี 
จะเห็นอย่างนี้ ไม่เป็นอื่น
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ในนามขนัธ์หรือนามธรรมทัง้สามคอื สญัญา สงัขาร และวญิญาณ เวลาพจิารณา
ก็เก่ียวโยงกับกายเหมอืนกนัในบางกรณ ีข้อน้ียกให้เป็นข้อคดิข้อพจิารณาของผู้ปฏบิตัิ
จะพึงรู้และปฏิบัติต่อตัวเองตามเหตุการณ์ที่เกิดกับตน เพราะนามขันธ์ทั้งสามน้ี 
ท่านพจิารณาเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงหลงัจากจิตรู้เท่าปล่อยวางรูปขันธ์เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อจิตยังไม่ปล่อยรูปขันธ์ การพิจารณาจ�าต้องประสานถึงรูปขันธ์อย่างแยกไม่ออก 
แต่ทัง้น้ีเป็นหน้าทีแ่ละเป็นกจิจ�าเป็นของนักปฏบิตัจิิตตภาวนาโดยเฉพาะเป็นรายๆ ไป  
หากรู้กบัตวัเองว่าจะควรพจิารณาทัว่ไปกบัขนัธ์ทัง้หลาย หรือจะพจิารณาขนัธ์ใดในกาล 
เช่นไรโดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่าน้ันจะเข้าใจในการพิจารณาขันธ์ห้าให ้
เหมาะสมกับการปล่อยวางเป็นวรรคเป็นตอนไป การพิจารณาอย่างกว้างขวางก็ในวง
รูปขนัธ์เท่าน้ัน รูปขนัธ์น้ีพสิดารอยูม่าก การพจิารณาจึงไม่ขึน้อยูก่บัผู้ใด สดุแต่ถนัด 
ต่อการพิจารณา จะแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆ ออกเป็นช้ินเป็นอันจากค�าว่าสัตว ์
ว่าบุคคลก็ได้ จะพิจารณาเป็นอสุภะสิ่งปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างก็ได้ จะพิจารณาไป 
ทางไตรลกัษณ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทัง้สามไตรลกัษณ์กไ็ด้ จนจิตมคีวามช�านิช�านาญ
ทั้งภาคอสุภะและภาคไตรลักษณ์จนหาที่ติดที่ข้องไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไปเอง

เมื่อจิตปล่อยวางรูปขันธ์แล้ว จิตจะหมุนเข้าสู่นามขันธ์ทั้งสาม คือ สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อย่างเต็มสติปัญญาที่มีอยู่ต่อไป ไม่มีค�าว่า ท้อถอยลด-ละเลย  
สติปัญญาจะหมุนตัวไปเองโดยไม่ถูกบังคับใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นข้ันสติปัญญา 
คล่องตัวแล้ว เรื่องสติปัญญาคล่องตัวนี้ เริ่มเป็นมาแต่ขั้นพิจารณาอสุภะในรูปขันธ์
คล่องตวัอยู่แล้วจนถงึขัน้ปล่อยวาง เมือ่ก้าวเข้าสู ่สญัญา สงัขาร วญิญาณ จึงคล่องตวั 
ต่อการพิจารณาทุกแง่ทุกมุม ไม่มีค�าว่า อืดอาดเนือยนาย ดังที่เคยเป็นมา นอกจาก
ต้องร้ังเอาไว้เมื่อเห็นว่าจะเพลินต่อการพิจารณาจนเกินไป ไม่ยอมพักตัวในเรือน 
คือสมาธิ ที่เคยเห็นในต�าราว่า มหาสติ มหาปัญญา นั่นจะปรากฏกับสติปัญญาของ 
ผู้ปฎิบัติที่หมุนตัวไปกับการพิจารณาไม่หยุดหย่อนผ่อนคลายในการท�างานไปเอง  
ไม่ต้องถามใคร

นับแต่ขัน้รู้เหน็อสภุะเด่นชดัด้วยการพจิารณาเร่ือยมา ความขีเ้กยีจ ความท้อแท้
อ่อนแอ ความอดิหนาระอาใจ หายหน้าไปหมดไม่ปรากฏในจิตดวงน้ันเลย ด้วยเหตน้ีุแล 
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จึงท�าให้รู้ประจักษ์ใจว่า อนัความขีเ้กียจไม่เอาไหน เป็นต้น มนัเป็นสกลุกเิลสทัง้มวล 
เป็นตวัมดัแข้งมดัขามดัจิตมดัใจสตัว์โลกไว้ให้ก้าวสูค่วามดีงามไม่ออก พอถกูตปธรรม 
มสีตปัิญญา เป็นต้น เผาผลาญให้พนิาศไปแล้ว สิง่เหล่าน้ีไม่มใีนจิตใจเลย มีแต่ความ 
เข้มข้นแห่งความเพยีรทกุๆ อริิยาบถ เว้นแต่หลบัเท่าน้ัน นอกน้ันเป็นท่าแห่งความเพยีร 
ทั้งสิ้น กิเลสเหล่านั้นไม่กล้ามาขัดขวางแม้จะยังมีอยู่ภายในใจก็ตาม เพราะนับวันจะ 
กุสลามันอยู่แล้วอย่างมั่นใจ เพราะฉะนั้น การพิจารณานามขันธ์ทั้งสามของท่านผู้มี 
สตปัิญญาอนัเกรียงไกรมาแต่รูปขนัธ์แล้วจึงคล่องตวัรวดเร็ว ไม่มสีตปัิญญาใดในโลก 
สมมุติจะรวดเร็วเทียมเท่าได้

จิตทีป่ล่อยรูปขนัธ์แล้ว ยังต้องฝึกซ้อมสตปัิญญาจากความคดิปรุงภาพแห่งขันธ์ 
ให้ปรากฏขึ้นแล้วดับไป ปรากฏขึ้นแล้วดับไปๆ จนรูปขันธ์ที่ปรากฏขึ้นจากความปรุง
ดับอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าแลบ จากนั้นก็เป็นจิตว่างจากรูปจากวัตถุต่างๆ ทั้งภายใน
ภายนอก หมดความสนใจพจิารณาต่อไปอกี มแีต่หมนุเข้าสูน่ามธรรมทัง้สามอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือทัง้สามโดยถ่ายเดยีว โดยถอืจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพจิารณา เน่ืองจาก
อาการทั้งสามนี้ปรากฏขึ้นจากจิตและดับไปที่จิต สังเกตสอดรู้อาการเหล่านี้ขณะเกิด
และดบั เม่ือสตปัิญญารู้เท่าทนั สญัญากด็ ีสงัขารก็ดี วญิญาณกด็ ีจะมีเพยีงปรากฏขึน้ 
แล้วดับไปๆ ไม่สืบต่อกับอะไร

จิตขัน้พจิารณานามธรรมน้ี เป็นจิตว่างจากสิง่ภายนอกทัง้ปวง แต่ยงัไม่ว่างจากจิต 
และนามธรรมทัง้สามน้ี จึงต้องพจิารณาจุดน้ีโดยความเป็น อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา ซ�า้ๆ 
ซากๆ จนจิตพอกับขันธ์และหยั่งเข้าสู่จิตล้วนๆ อันเป็นเรือนรังของอวิชชาโดยเฉพาะ  
พิจารณากันในจุดน้ันกับนามขันธ์ประสานกัน จนสติปัญญาเห็นความเหลวไหล 
หลอกลวงของนามขนัธ์พร้อมทัง้จิตอวชิชาประจักษ์ใจแล้ว อวชิชาภายในใจก็พงัทลาย
หายซากลงไปในขณะนั้นด้วยสติปัญญาที่ทันสมัย

อวชิชาอนัเป็นกเิลสโดยตรงน้ันดบั ส่วนขนัธ์อนัเป็นเคร่ืองมอืของกเิลสอวชิชาน้ัน 
ไม่ดบัไม่หายซากไปกบัอวชิชา แต่กลบัมาเป็นเคร่ืองมือของจิตบริสทุธิแ์ละเป็นขนัธ์ล้วนๆ  
ไม่มกีเิลสเข้าครองอ�านาจเหมือนแต่ก่อน เพราะจิตบริสทุธิธ์รรมบริสทุธิน้ั์นไม่บบีบงัคับขนัธ์ 
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เหมอืนกเิลส และไม่ยึดเหมอืนกเิลส เพยีงอาศยัขันธ์เป็นเคร่ืองมอืด้วยความยตุธิรรม
เท่าน้ัน น่ีคอืการล้างป่าช้าความเกดิ-ตายให้สิน้ซากไปจากใจ ปราชญ์ท่านล้างอย่างน้ีแล  
จงพากันจ�าไว้ให้ถึงใจและน�าไปปฏิบัติให้ถึงธรรม จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายใน
ขณะที่จิตเข้าถึงธรรมบริสุทธิ์เต็มดวงน่ันแล หายสงสัยในพระพุทธเจ้า พระธรรม  
พระสงฆ์ โดยประการทั้งปวง สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันภายในวง 
ความเพียรของนักปฏิบัติจิตตภาวนาโดยยึดใจเป็นเวทีสนามรบ มาจบมายุติกันที่ใจ
ดวงบริสุทธิ์หลังจากกิเลสสิ้นซากไปหมดแล้ว ปัญญาทั้งมวลมาหมดกันที่นี่แล 

ดงัน้ัน จึงขอนิมนต์พระลกูพระหลานทัง้หลายรู้เน้ือรู้ตวัด้วยธรรมกระเทอืนโลก
ทีป่ลกุสตัว์ทัง้หลายให้ตืน่จากความหลบัของกเิลสแต่บดัน้ีทีก่�าลงัมคีรูอาจารย์สัง่สอนอยู่ 
จะไม่เสยีทใีห้กเิลสชนิดต่างๆ อยูร่�า่ไปดงัทีเ่คยเป็นมา ซึง่น่าทเุรศเอานักหนาในสายตา
ของนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมเหนือกเิลสโดยประการทัง้ปวงแล้ว พวกเราทีถ่กูกเิลส
กล่อมใจให้หลับทั้งที่ตื่นอยู่ มักเห็นขี้ดีกว่าไส้ เห็นภัยว่าเป็นคุณ เห็นบุญว่าเป็นบาป  
เห็นหาบเห็นหามอันเป็นภาระหนักว่าเป็นเคร่ืองประดับตกแต่งที่สวยงามอร่ามตา 
แช่มชืน่ใจ ท�าอะไรทีเ่ป็นสารคณุจึงมกัท�าแบบสกุเอาเผากนิ แบบขอไปทีๆ  ผลจึงลุม่ๆ 
ดอนๆ หาความสม�่าเสมอและหลักเกณฑ์ไม่ได้ ราวกับไม้ปักกองขี้ควาย คอยแต่จะ
หกล้มก้มกราบหาความเป็นตวัของตวัไม่ได้ มแีต่ความไร้สาระเตม็ตวัเตม็ใจ กริิยาใดๆ  
แสดงออกมีแต่กิริยาอาการท�าลายตัวเอง ทั้งนี้เพราะความเคยชินของนิสัยที่ไม่ได้รับ
การเหลยีวแลจากเจ้าของในทางทีถ่กูทีดี่เท่าทีค่วร พระทัง้องค์ คนทัง้คน จึงกลายเป็น
เศษพระเศษคนไปได้และเกลื่อนกล่นอยู่ในท่ามกลางแห่งคนดีซึ่งมีจ�านวนน้อยกว่า
ประเภทเศษเดนระหว่างแห่งพระดี พระแท้ ด้วยสุปฏิบัติ คนดี คนแท้ ด้วยทาน ศีล  
ภาวนา สัมมาคารวะ กับพระเศษ พระเดน คนเศษ คนเดน เราจะสมัครทางไหน 
จงรีบตดัสนิใจจากการพจิารณาด้วยดเีสยีแต่บดัน้ี เวลาตายแล้ว ความดีงามทีพ่งึหวงั 
มไิด้ขึน้อยูก่บัผ้าเหลอืงทีห่่มคลมุและการนิมนต์พระมา กสุลา มาตกิา บงัสกุลุ อะไรนะ 
แต่มันขึ้นอยู่กับตัวเรา ฝึกเราให้มีกุสลาธรรม คือความฉลาดเปลื้องตนจากสิ่งไม่ดี 
ทั้งหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ต่างหาก จะว่าผมไม่บอกไม่เตือน น่ีคือค�าบอกค�าเตือน 
ท่านทัง้หลายโดยแท้จริงอย่างถงึใจเร่ือยมา ไม่มเีพยีงคร้ังน้ีหนเดียว จงจดจ�าให้ถงึใจ 
และปฏิบัติตามตลอดไป ด้วย อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ พยายามท�าตนให้เป็นเนื้อ 
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เป็นหนังของตน ด้วยธรรมเคร่ืองด�าเนินและส่องทาง จะไม่เป็นพระครึ เณรครึ  
พระล้าสมัย เณรล้าสมัย คนครึ คนล้าสมัย ต่อความดีงามและมรรคผลนิพพานที่
พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างสดๆ ร้อนๆ ด้วยพระเมตตาสุดส่วนไม่มีใครเสมอเหมือน

ผมเองกน็บัวันแกล่ง การแนะน�าสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ไมส่ะดวก พระเณรกน็ับวัน
หลั่งไหลมามากเพื่อรับการอบรมสั่งสอน ขณะมาอยู่และศึกษาอบรมก็จงตั้งใจจริง 
อย่าน�าความเหลาะๆ แหละๆ มาสังหารตนและท�าลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรม 
จะเสียไปทั้งเราและผู้อื่น ขึ้นชื่อว่า กิเลส แล้วไม่ไว้หน้าใคร มันท�าลายทั้งสิ้น ค�าว่า
พระๆ เณรๆ หรือความเข้าใจว่าเราเป็นพระเป็นเณรนั้น พึงทราบว่ากิเลสคือกิเลส 
ที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเต็มตัว ไม่กลัวใคร อย่าเข้าใจว่ามันจะมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์
ก้นกุฏิ ถวายการอุปัฏฐากรักษาเพื่อเป็นความสะดวกปลอดภัยไร้สิ่งรบกวนในการ
ประกอบความพากเพยีรของพระทีต่นเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมนัเลย จงทราบว่าแม้เรา 
บวชเป็นพระเป็นเณรแล้ว แต่กิเลสมันก็คือกิเลสอย่างเต็มตัวและขึ้นอยู่บนหัวคน  
หวัพระ หวัเณร เร่ือยมาแต่ก่อนบวชจนบดัน้ีไม่ยอมลงเลย ฉะน้ัน มนัจึงไม่กลวัพระ 
กลัวเณรและกลัวคนกลัวสัตว์โลกใดๆ ทั้งสิ้น แต่มันเป็นายและเป็นข้าศึกของคน 
ของสตัว์ของพระเณรเร่ือยมา และยังจะเร่ือยไปถ้าไม่รีบก�าจัดมนัเสยีแต่บดัน้ีให้ฉิบหาย 
สิ้นซากไปจากใจ การเทศน์วันน้ีก็เทศน์อย่างหมดไส้หมดพุง ไม่มีอะไรหลงเหลือ 
ตกค้างอยู่ภายในใจเลย ทั้งเหตุคือปฏิปทาเครื่องด�าเนินเผ็ดร้อนหนักเบาประการใด 
ทีเ่คยต่อสูก้บักเิลสมา ทัง้ผลทีป่รากฏขึน้จากการปฏบิตัมิากน้อย หยาบละเอยีด กไ็ด้
ขุดคุ้ยมาแสดงให้ฟังอย่างหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงไม่มีลี้ลับปิดบังไว้แม้แต่น้อย  
ดงัน้ัน จงน�าอุบายวธิเีหล่าน้ีไปฝึกหดัดดัสนัดานกิเลสตวัร้ายกาจแสนพยศของแต่ละท่าน 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ แต่ระวังอย่าให้กิเลสฝึกหัดดัดสันดานเอาเสียอย่าง 
หมอบราบแทนที่จะดัดมันก็แล้วกัน ข้อนี้ผมกลัวนักกลัวหนา ไม่อยากเห็นไม่อยาก
ได้ยนิเพราะผมเองเคยโดนมนัดดัสนัดานมาแล้ว จึงเป็นบทเรียนอย่างดทีีอ่ดจะน�ามา
เตือนท่านทั้งหลายไม่ได้ ขอจบเสียที จงพากันสวัสดีมีชัยทั่วหน้ากัน

จบเทศน์เท่านี้
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โอวาทของท่านพระอาจารย์ขาว อนาลโย

วัดถ�้ากลองเพล อุดรธานี

อุเทสคาถา “จิตฺต� ทนฺต� สุขาวห�”

อธบิายความ ผู้อบรม ผู้ฟอกฝนจิตของตน สัง่สอนจิตของตน มสีตสิมัปชัญญะ 
ระวงัตนอยูท่กุเมือ่ รักษาในคณุความดี เป็นผู้หมัน่ขยนัตัง้อยูใ่นความเพยีร ช�าระมลทนิ 
บาปทัง้หลายเหล่าน้ีออกจากดวงจิต มากระท�าความเพยีรอยูท่กุขณะทกุวนั ช�าระมลทนิ 
ออกจากจิตแล้ว ฝนทัง่ให้เป็นเขม็ ฝนไป ฝนไป อาศยัฉันทะ ความพอใจ อาศยัวริิยะ 
ความพากเพียร อาศัยจิตตะ ตั้งจิตจดจ่อมุ่งมั่น อาศัยวิมังสา ใคร่ครวญพิจารณา 
ให้รอบคอบอยู่เสมอ จะฝนจิตของเราให้เลื่อมประภัสสร ฝนไป ฝนไป ให้มลทิน 
อ่อนช้อย หมดมลทิน แล้วมีแต่ธาตุรู้ ธาตุอันบริสุทธิ์ เรียกว่า “อัญญาตาวินทรีย์” 
เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง จิตบริสุทธิ์แล้วจะไปทางไหนก็ได้ ไม่มีการขัดข้อง

ทน้ีีไม่มคีวามเดอืดร้อน เพราะไม่มมีลทนิมาฉาบทา จิตอนัน่ันเป็นสขุ ท่านจึงว่า  
จิตทีฝึ่กฝนดแีล้วน�าสขุมาให้ อยูใ่นโลกน้ีกมี็แต่ความสขุ ความทกุข์ไม่มี มันเป็นธรรมดา 
ของอตัภาพความเป็นเองของมัน ถึงมันจะทกุข์ปานใด ไม่มคีวามเดอืดร้อนหวาดเสยีว 
ต่อความทุกข์น้ัน จะเป็นจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์มัน น้ีท่านเรียกว่ารู้เท่าสังขาร 
จิตไม่หวั่นไหว จิตของผู้นั้นได้ชื่อว่า ไม่มีโศก ไม่มีเศร้า ท่านผู้รู้จึงว่า “อโสก� วิรช�” 
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จิตมีกิเลสเพียงดังธุลีไปปราศแล้ว จิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์ จิตสูง ขาดจากความยึด 
ความถือ จิตของพระอริยเจ้าเป็นอย่างนั้นแหละ

จิตของพระพทุธเจ้าไม่หวัน่ไหวต่อโลกธรรม คอืมลีาภกไ็ม่มคีวามยนิด ีเสือ่มลาภ 
ก็ไม่มีความยินร้าย ความสรรเสริญ พระพุทธเจ้าก็ไม่ตื่น นินทา พระพุทธเจ้าก็ไม่ 
โศกเศร้าเสียใจ ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ท่านจึงว่า มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ  
มนิีนทา มสีรรเสริญ มสีขุ มทีกุข์ ๘ อย่างเหล่าน้ี พระพทุธเจ้าและพระสาวกทัง้หลาย 
ไม่มีความหว่ันไหว ไม่มีความยินดียินร้ายในอารมณ์ ๘ อย่างน้ี จึงได้ช่ือว่า  
จิตประเสริฐ จิตเกษม จิตฝักใฝ่ในคุณงามความดี ฝักใฝ่อยู่ในสติ จิตให้รู้จักจิต  
ใจให้รู้จักใจ ให้จิตอยูใ่นทีจิ่ต ให้ใจอยูใ่นทีใ่จ มีสตปิระจ�าไว้อยูอ่ย่างน้ัน ให้เตอืนตน 
อยู่อย่างนั้น

ถ้าผู้ตัง้ใจบ�าเพญ็ฝึกหดัท�าสตขิองตนให้ส�าเหนียกแม่นย�า “ตตถฺ เปกขฺา ภวสิสฺาม” 
เป็นผู้ส�าเหนียกท�าสตใิห้ส�าเหนียกแม่นย�าอยูอ่ย่างน้ัน เป็นผู้มีสตสิมบรูณ์แล้ว ได้ชือ่ว่า 
เป็นผู้สมาทานอยู่ในสิกขาของตนให้เป็นอธิศีล อธิศีล คือไม่หวั่นไหว ไม่ขาดวิ่น 
ไม่ขาดตกบกพร่อง เรียกว่า ปกติศีล ปกติศีล คือศีลไม่ขาด ไม่มีด่าง ไม่มีพร้อย 
“อธิสีลสิกฺขา สมาทาเน อธิจิตฺตสิกฺขา สมาทาเน อธิปญฺญาสิกฺขา สมาทาเน ตตฺถ 
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” ด้วยความไม่ประมาท มีสติอยู่ทุกเมื่อ ผู้มีสติสัมปชัญญะ 
หัดท�าให้แม่นย�า ให้ช�านาญ ผู้นั้นได้ชื่อว่าใกล้เข้าๆ ใกล้อะไร ใกล้ต่อพระนิพพาน 
ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ตกปากทางของพระนิพพานแล.
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พระขนฺติธโร หลวงปู่หล้า

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา





พระขนฺติธโร หลวงปูหลา
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หลวงตาหล้า เป็นบคุคลทีน่่าสนใจคนหน่ึง ท่านเกดิเมือ่เดอืน ๑๐ ปีมะโรง พ.ศ. 
๒๔๓๔ ที่ประเทศลาวฝั่งโขงทางโน้น อพยพมาตั้งรกรากท�ามาหากินอยู่ที่วัดห้วยหัด 
น้ีหลายปี จนมีครอบครัวได้ลกูชายหน่ึงคน แล้วภรรยาท่านเลยตายหนีจากไป ท่านมี 
ศรัทธาออกบวชปฏิบตักิรรมฐานอย่างเคร่งครัด นับว่าเป็นพระองค์แรกทีบ้่านห้วยหดั
ที่ออกบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติกรรมฐาน

ท่านออกบวชเมื่ออายุได้ ๓๔ ปี ที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี 
เจ้าคณุพระธรรมเจดีย์ (เม่ือด�ารงสมณศกัดิท์ีพ่ระราชเวท)ี เจ้าคณะจังหวดัอดุรธานี (ธ.)  
เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้ฉายาว่า “ขันติธโร”

 ท่านมรณภาพที่วัดป่าบ้านนาเก็น ต�าบลหนองแวง อ�าเภอน�้าโสม จังหวัด
อุดรธานี ในคืนวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เวลาประมาณบ่าย ๓ รวมอายุ
ของท่านแต่เกิดมาได้ ๗๖ ปี พรรษา ๔๒

เดิมท่านบวชเป็นตาปะขาวอยูก่บัพระอาจารย์ค�า หดัภาวนาพทุโธๆๆ จนจิตรวม
เข้าเป็นสมาธิ แล้วเกิดนิมิตเห็นตัวหนังสือตัวโตเบ้อเร่อและบอกชัดว่าเป็นตัวอะไร  
ชื่ออะไร เมื่อออกจากภาวนาแล้วก็ยังจ�าได้อยู่ ท่านจึงหัดเขียนและอ่านจนได้ชัดเจน 

ชีวประวัติ

พระขนฺติธโร หลวงปู่หล้า
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ต่อมาท่านก็หัดเขียนตัวหนังสือ สระ และพยัญชนะจนได้ แล้วเอาหนังสือที่เขาพิมพ์
เป็นต�ารามาอ่าน ทแีรกกอ่็านได้แต่หนังสอืทีเ่ป็นธรรม ต่อมาท่านกอ่็านได้หมดทัง้ทีเ่ป็น 
ธรรมและมใิช่ธรรม ต่อมาท่านสัง่ซือ้หนังสอื บพุพสกิขาวรรณนา มหาขนัธกวนัิย และ 
วสิทุธมิคัค์ มาอ่านได้สบาย ท่านเป็นคนขยนัอยูแ่ล้ว เมือ่อ่านหนังสอืได้แล้ว ท่านกอ่็าน 
แต่หนังสือเป็นกิจวัตรของท่าน

หลวงตาเป็นพระชอบสงัดสันโดษวิเวกอยู ่เฉพาะองค์เดียวโดยส่วนมาก  
วัดหินหมากเป้ง ก็ท่านองค์นี้แหละมาริเริ่มตั้งเป็นองค์แรก จนกระทั่งเป็นวัดพัฒนา
ตัวอย่างของจังหวัดหนองคาย เม่ือท่านมาตั้งที่น้ีคร้ังแรก มีเถรองค์หน่ึงเป็นคน 
บ้านสามผง อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มาอยู่ด้วย เถรองค์น้ันท่านมี 
ทฐิมิานะมาก วนัหน่ึงท่านโต้วาทะกบัหลวงตาไม่ลงรอยกนั คืนวนัน้ันดกึสงัด มเีสยีง 
อะไรไม่ทราบดังโครมครามๆ ขึ้นมาจากแม่น�้าโขง เหมือนเสียงควายขึ้นมาชนเสา
กระต๊อบที่ท่านอยู่กระเทือนทั้งหลัง ท่านกลัวจนตัวสั่นเลยจับไข้อยู่ไม่ได้ กลัวตาย 
รุ่งเช้าขึ้นมาเมื่อฉันจังหันแล้วเปิดหนีเลย

หลวงตาหล้า ท่านไม่ค่อยอยู่เป็นที่ ออกพรรษาแล้วท่านก็เที่ยวไปในที่ต่างๆ  
โดยส่วนมากเทีย่วอยู่ตามแถบเทอืกเขาภูพาน ผาดัก ผาตัง้ ถ�า้พระบด ถ�า้พระนาหลวง  
ถ�้าพระนาผักหอก หนองแวง บ้านน�้าซึม และอ�าเภอน�้าโสม

ชาวบ้านที่ถือผียอมเคารพนับถือท่าน ไปที่ไหนผีดุๆ มานิมนต์เอาหลวงตาหล้า 
ไปท�าพิธีแล้วผีสงบ อยู่กันอย่างสบาย ท�ามาหากินคล่อง อย่างหนองแวง บ้านน�้าซึม 
เป็นต้น ที่นั้นเป็นหนองกว้างใหญ่ ตรงกลางหนองมีป่าชะโนดเต็มไปหมด เมื่อก่อน 
ใครจะไปแตะต้องไม่ได้เด็ดขาด ต้องมีอันเป็นไปต่างๆ นานา เมื่อนิมนต์เอา 
หลวงตาหล้าไปภาวนา ณ ทีน้ั่นแล้ว ชาวบ้านทีไ่ปจับจองเอาทีร่อบหนองน้ันท�านาได้สบาย  
ได้นาครอบครองมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งหลายเจ้า

ผู้เขียนได้ถามท่านถึงวิธีท�าให้ผีสยบกลัว ท่านบอกว่า “เม่ือเขานิมนต์ให้ไป 
กไ็ปอย่างน้ันแหละ ไม่ทราบว่ามีผีหรือไม่มกีไ็ม่รู้ เมือ่ไปถงึกท็าํพธิไีหว้พระธรรมดาๆ  
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อย่างของเราทีเ่คยท�าน้ีแหละ แล้วก็แผ่เมตตาไปทัว่ทกุทศิ จึงน่ังสมาธภิาวนา พจิารณา
กายของเราน้ีเป็นของอสภุะแตกดบัไปตามสภาพของมัน แล้วจิตจะรวมเข้าเป็นสมาธ”ิ 
ท่านใช้ค�าว่า “รวมกึ๊ก” แล้วจิตจะนิ่งเฉยอยู่พักหน่ึง แล้วเข้าไปมองดูจิตตรงนั้นอยู่
สักพักหน่ึง แล้วจิตจะรวมเข้าไปอีก ท่านใช้ค�าว่า “กึ๊ก” แล้วจะสว่างจ้ามองเห็น 
สิ่งรอบๆ ตัว หรือรู้อะไรต่างๆ มากมาย ตอนนั้นถ้ามีผีชื่ออะไร เป็นอย่างไรจึงมา
อยู่ที่นี้ ท�าไมจึงมาอาละวาดเขา ก็จะรู้ขึ้นทันที และจะต้องภาวนาคาถาบทไหนผีมัน
จึงกลัวที่สุด ก็จะรู้ขึ้นในขณะเดียวกัน โดยส่วนมากคาถาที่ท่านรู้ขึ้นมานั้นก็จะอยู่ใน 
บทสวดมนต์เจ็ดต�านาน เช่น นักขตัตยกัขภตูานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา เมตตาจิตตงั- 
นุภาเวนะ เป็นต้น ผู้เขยีนถามว่า “แปลว่าอย่างไรรู้ไหม” “ท่านบอกไม่รู้” แล้วท่านกจ็ะ 
น�าเอาคาถานั้นไปสอนให้ชาวบ้านเขาภาวนา

ก่อนจะสอนให้เขาภาวนา ท่านจะให้เขาปฏิญาณตนให้ถึงพระไตรสรณคมน์
เสียก่อน คือท�าพิธีไหว้พระแล้วกล่าวพระไตรสรณคมน์ คือตั้งแต่ พุทธัง สะระณัง 
คัจฉามิ...ไปจนจบ แล้วต่อด้วยแผ่เมตตาตน เมตตาสัตว์ จบแล้วจึงให้สมาทาน 
ศีลห้า ต่อนั้นก็สอนให้ภาวนาคาถาที่ท่านรู้ขึ้นมาทันที เป็นอันเสร็จพิธีของท่าน

ท่านจะสอนให้เขารักษาศีลจริงๆ เมื่อเขากลัวผีอยู่แล้ว เขาก็ยิ่งตั้งใจรักษาศีล 
จนเตม็ก�าลงั แล้วบอกเขาว่าไม่ต้องกลวัผีต่อไปแล้ว ทีพ่ากนัถอืมาแต่ก่อนน้ันว่า ค�า่แล้ว 
แบกไม้เข้าบ้านไม่ได้ วนัศีลกเ็อาไม้เข้าบ้านไม่ได้ กลางคนืก็ต�ากระเด่ือง หรือท�าการงาน 
ที่เสียงดังๆ ไม่ได้ ต่อนี้ไปให้พวกเขาท�าได้เลย เมื่อเขาท�าตามที่ท่านบอก ก็ไม่เห็นมี
อะไรเกิดขึ้น เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นตามค�าสอนของท่านมาก มันก็แปลกเหมือนกัน แต่ก่อน 
แต่ไรมา การท�าสิง่เหล่าน้ันต้องมอีนัเป็นไปต่างๆ เป็นต้นว่า จะปรากฏรอยเสอืเข้าบ้าน 
อยู่ตรงกองไฟที่ควายหรือสุนัขนอนอยู่เฉพาะบ้านคนที่ท�าเท่าน้ัน แต่ควายหรือสุนัข 
กไ็ม่ตืน่และเห่าแต่อย่างไร เม่ือเขาเหล่าน้ันท�าตามท่านสอนแล้ว สิง่เหล่าน้ันจะท�าอย่างไรๆ  
ก็ไม่ปรากฏ นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งของพวกเขาที่ไม่เคยถือพระไตรสรณคมน์

ผู้เขยีนถามท่านต่อไปอกีว่า “เมือ่ทาํอย่างน้ันแล้วท่านทาํอย่างไรต่อ” ท่านบอกว่า  
“ก�าหนดจิตให้ลกึเข้าไปอกี จิตกจ็ะรวมเข้าลกึลงไป คราวน้ีลงกึก๊เข้าไปแล้วจะน่ิงเฉย
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อยู่สบาย” (พร้อมหัวเราะแหะๆ ท่านเป็นคนขบขัน) คราวนี้จะอยู่นานเท่าไรก็อยู่ได้ 
บางทีอยู่นานตั้ง ๓-๔ ชั่วโมง

หลวงตาหล้า นับว่าเป็นผู้เชีย่วชาญในการเข้าสมาธอิงค์หน่ึงในบรรดาผู้เข้าสมาธิ
ทั้งหลาย ท่านบอกว่า ก�าหนดจิตพิจารณากายแล้วเด้อ อสุภะเห็นเป็นของเปื่อยเน่า
ไปหมดทั้งตัว จนกระทั่งเป็นดิน น�้า ไฟ ลม ตามสภาพของมัน แล้วจิตจะรวมเข้า
เป็นสมาธิ เป็นขั้นหนึ่ง

เม่ือก�าหนดเอาแต่จิตทีไ่ปเหน็อสภุะน้ันอย่างเดียวแล้ว จิตจะรวมเข้าไปลกึกว่าเก่า 
แล้วจะเกดินิมติและความรู้ต่างๆ หลายอย่าง (ตอนน้ีใช้สมาธทิ�างานได้) แล้วเลกิถอน
นิมิตและความรู้ต่างๆ น้ันเสยี ถอืว่าความรู้อนัน้ีกเ็ป็นของหยาบและท�าให้จิตใจวุน่วาย 
แล้วก�าหนดเอาแต่จิตผู้ไปรู้ไปเหน็อย่างเดยีว แล้วกจ็ะเหลอืแต่ใจผู้รู้อย่างเดยีวเท่าน้ัน 
แล้วใจก็น่ิงเฉยแต่รู้ว่าน่ิงเฉย เป็นอันว่าท่านรู้จักใช้จิตเป็น ใช้มันสมควรแก่การณ์
แล้วเก็บมาไว้ที่ใจ

บางท่านบางองค์ใช้จิตที่เกิดความรู้อะไรต่างๆ นั้นไม่รู้จักเก็บ เตลิดเปิดเปิงไป 
ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เขาเรียกว่า โมคคัลลานะหลงทีป ความจริงพระโมคคัลลานะท่าน 
ไม่ได้หลงหรอก โมหะคนหลงต่างหาก ไปโทษเอาท่านผู้น้ันยิง่เป็นโมหะใหญ่ การรู้จัก 
ใช้จิตให้สมควรแก่ภาวะของตนนี้ เป็นคุณลักษณะของปราชญ์ ไม่มีการเสื่อมไปจาก
คุณธรรม มีแต่เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

หลวงตาหล้าท่านบวชเม่ือแก่ ท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไร แม้แต่หนังสือก็
อ่านไม่ได้ เพิง่มาอ่านหนังสอืได้เมือ่บวชแล้วภาวนาเกดิความรู้ขึน้ดงัได้อธบิายมาแล้ว 
ในเบือ้งต้นน้ัน ฉะน้ัน ในการประพฤตใินพระธรรมวนัิยทีเ่ป็นของละเอยีดอ่อน ท่านก็ยงั 
มีผิดพลาดอยู่บ้าง เมื่อหมู่เพื่อนตักเตือนท่าน ท่านจึงสงสัยข้องใจ เมื่อถามผู้เขียน 
ผู้เขียนได้อธิบายให้ฟังแล้ว ท่านก็สิ้นสงสัยและปฏิบัติตามทุกอย่าง หลวงตาหล้ากับ
ผู้เขียนถูกคอกันดี พูดกันรู้เรื่องกันดี
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ในอวสานแห่งชวีติของท่าน ท่านได้มรณะทีบ้่านนาเกน็ ต�าบลหนองแวง อ�าเภอ
น�้าโสม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ก่อนจะมรณภาพ ท่านไปอยู่ที่ถ�้าพระนาผักหอกแล้วเป็นไข้ ลูกศิษย์ของท่าน 
ซึง่เป็นคนบ้านกลางใหญ่จึงนิมนต์เอาท่านไปรักษาทีบ้่านกลางใหญ่ รักษาอยูไ่ด้ไม่กีว่นั 
ทัง้ทีไ่ข้ยงัไม่หายดี ท่านก็บอกว่า “เอาละ ฉันจะไปตายทีบ้่านนาเกน็ วดัของฉัน” ลกูศษิย์ 
กอ้็อนวอนว่า “ขอใหห้ายไข้แลว้จงึค่อยไป พวกผมจะไปสง่” ทา่นกไ็ม่ฟงัเสียง จะไป 
ท่าเดียว

พอถึงวัดป่าบ้านนาเก็น เย็นวันนั้นท่านก็เดินรอบๆ วัด ไปเจอะเอาต้นไม้แดง 
ต้นหน่ึงตายยนืต้นอยู ่ท่านกบ็อกว่า “น่ีฉันตายแล้ว ให้เอาต้นไม้แดงต้นน้ีเผาฉัน และ
อย่าเอาไว้ให้ข้ามวนัข้ามคนื ตายเด๋ียวน้ันก็ให้เอาไปเผาเดีย๋วน้ันเลย” พอตกราวสองทุม่ 
เศษๆ ท่านกจั็บไข้แล้วกก็�าเริบไม่หยดุ หนักลงโดยล�าดบั พร้อมด้วยโรงพยาบาลกอ็ยู ่
ห่างไกล ทางคมนาคมก็ไม่สะดวก เวลาประมาณบ่ายสามเศษ ท่านก็มรณภาพโดย
ความสงบ เหมือนกับคนนอนหลับหายไปเลย บรรดาลูกศิษย์โดยถือค�าสั่งของท่าน 
จึงพร้อมกนัโค่นต้นไม้แดงต้นไม้ทีท่่านชีบ้อกน้ันเอามาเผาท่านในคืนวนัน้ัน แล้วกเ็กบ็ 
เอากระดูกไปทิ้งลงน�้า
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เขยีนมาถงึตอนน้ี มีเร่ืองเกีย่วเน่ืองกนัทีค่วรจะน�ามาลงเพือ่ท่านผู้อ่านได้พจิารณา 
ตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้ว ในวงพระธดุงค์ซึง่เป็นลกูศษิย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มัน่
ผู้หน่ึง เวลาน้ันท่านอาจารย์องค์น้ีเทีย่วธดุงค์ไปฟากแม่น�า้โขงทางฝ่ังประเทศลาวกบั 
ตาปะขาวคนหน่ึง ขณะนั้นท่านพักอยู่ในเงื้อมผาแห่งหนึ่ง ตาปะขาวผู้ถือศีล ๘ ก็พัก
อยู่เงื้อมผาแห่งหนึ่ง ห่างกันประมาณ ๓ เส้น ตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านพักอยู่ที่นั่น 
เป็นเวลาหลายเดือน โดยเห็นว่าเป็นความสะดวกแก่สุขภาพทางกายและทางใจ  
การบ�าเพ็ญสมณธรรมเป็นไปโดยสม�่าเสมอไม่มีอะไรติดขัดทั้งท่านเองและตาปะขาว 
การโคจรบณิฑบาตกส็ะดวก ไม่ห่างจากทีพ่กันัก ราว ๔ กโิลเมตร มหีมู่บ้านประมาณ 
๑๕ หลังคาเรือน ชาวบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ล�าบากและเสียเวลาบ�าเพ็ญเพียร  
ต่างคนต่างท�าธุระหน้าที่ของตนไปตามเรื่อง

วันหน่ึงตอนบ่าย ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้ มีอาการคร่ันเน้ือ 
ครั่นตัวพิกล พอตาปะขาวมาหาที่พัก ท่านจึงสั่งให้แกไปต้มน�้าร้อนมาผสมกับยาฉัน 
ทดลองดบู้าง บางทอีาจหายได้ เพราะยาทีต่ดิตวัไปน้ัน หมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ป่า
ได้ด้วย ท่านเองเกรงจะเป็นไข้ป่ากับเขา เน่ืองจากที่น้ันไข้ป่าชุมและคนก็เป็นไข้ป่า 

หลวงปู่หล้า ขันติธโร

จากปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน

โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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กันมาก เพราะแถวนั้นเป็นป่าทึบมาก คนแถวทุ่งๆ ไปอยู่มิได้ ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์
ด้วยเสือนานาชนิด กลางคืนเสียงร้องอึกทึกครึกโครม ทราบว่าแถวนั้นมีเสือกินคน
อยู่บ้างห่างๆ ทั้งน้ีก็เน่ืองจากชาวญวนเหมือนกันเป็นต้นเหตุท�าให้เสือดุร้ายไม่ค่อย
กลัวคน พอตาปะขาวทราบแล้วก็ถือกาต้มน�้าไปที่พักของตน ต่อจากนั้นก็หายเงียบ
ไปเลย ไม่เห็นเอาน�้าร้อนกลับมาถวายท่านเพื่อผสมยา

ท่านเองก็รอคอยน�้าร้อนจากตาปะขาวจนค�่าก็ไม่เห็นมา ท่านคิดว่าตาปะขาว 
อาจจะลืมไป เมื่อนั่งภาวนาเพลินๆ ท่านเลยทอดธุระ อาการไข้ก็ค่อยเบาบางลงและ
หายไปในทีส่ดุ ส่วนตาปะขาวเม่ือเอากาน�า้ไปแล้วกเ็ตรียมก่อไฟ แต่ก่อเท่าไรไฟไม่ตดิ  
เลยเกดิโมโหขึน้มาจึงลมืว่าตนเป็นตาปะขาวลกูศษิย์พระกรรมฐานองค์ส�าคญั ปบุปับ
ลุกขึ้นพร้อมกับความโมโหว่า ไฟน้ีเราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันคร้ังแล้ว แต่คร้ังน้ี 
มันท�าไมก่อไม่ติด ไฟนีต้้องการน�า้หรืออย่างไร ถ้าต้องการน�า้ เราก็จะให้น�า้ ว่าแล้วก็  
(ขออภัย) ยืนปัสสาวะรดลงที่กองไฟจนเปียกหมด แล้วก็เดินหนีไปเงียบ ไม่มาบอก
อาจารย์ทีค่อยน�า้ร้อนอยูแ่ต่วนัจนค�า่เลย พอตกกลางคนืเร่ืองทีไ่ม่คาดฝันกไ็ด้เกดิขึน้  
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่มาก

แต่ก่อนที่เคยพักมานานแล้วไม่เคยมีเร่ืองอะไรเกิดข้ึน เฉพาะคืนวันน้ันเวลา
ประมาณ ๓ ทุม่ ตาปะขาวก�าลังน่ังภาวนาร�าพึงถึงความผิดพลาดที่ตนได้ท�าความ
ประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหต ุจึงได้ลกุข้ึนปัสสาวะรดกองไฟ มหิน�า 
ยงัไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให้ท่านงดโทษอโหสกิรรมให้ ขณะทีน่ั่งร�าพงึโทษของตวั 
อยูอ่ย่างกระวนกระวาย เสยีงทีไ่ม่คาดฝันกไ็ด้ดงัข้ึนข้างมุ้งด้านหลงัห่างกนัไม่ถงึวาเลย  
เป็นเสยีงค�ารามของเสอืโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนที่ก�าลังหมอบหันหน้า ตาจ้องมองมา 
ทางตาปะขาวราวกับจะโดดตะครุบกนิเป็นอาหารในขณะน้ัน พร้อมทัง้เสยีงครวญคราง 
เบาๆ พอเป็นการทดลองความเก่งกาจแห่งความโมโหของลกูศษิย์กรรมฐานขนาดพอให้ 
ได้ยนิไปถงึอาจารย์ทีอ่ยู่เง้ือมผาทางโน้น ขณะทีก่�าลงัครวญครางน้ัน ทัง้เอาหางฟาดลง 
พื้นดินดังตุบๆ ทั้งเสียงครางเบาๆ ทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลังท�าท่าจะตะครุบ
ตาปะขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้จงได้
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พอตาปะขาวได้ยินเสียงประหลาด ซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดน้ันนับแต่มา 
อยูท่ีน้ั่นเป็นเวลาหลายเดือนกต็กใจกลวั รีบหนัหน้าไปดทูนัท ีระยะน้ันเดอืนก�าลงัหงาย 
เตม็ที ่กไ็ด้เหน็เสอืโคร่งใหญ่หมอบจ้องมองท�าท่าอยูอ่ย่างชดัเจน ตาปะขาวกลวัตวัสัน่
ราวกับจะสลบไปในขณะนั้น คิดอะไรไม่ทัน ใจหันเข้าพึ่ง พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นที่
ฝากเป็นฝากตายว่า ขอพระพุทโธ ธัมโม สังโฆ ได้มาคุ้มครองปกเกล้าปกกระหม่อม
จอมขวญัผู้ข้าเถดิ อย่าให้เสอืตวัน้ีเอาไปกนิเสยีในคนืวนัน้ี จะไม่ทนัได้ไปขอขมาโทษ 
อาจารย์ทีต่นท�าผิดต่อท่านเม่ือบ่ายวนัน้ี ขอพระพทุโธจงช่วยชวีติของข้าไว้ให้ตลอดคนื
วันนี้ด้วยเถิด สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ท�าผิดไปแล้ว ขอพระธรรมและอาจารย์จงโปรดเมตตา
อโหสิให้ อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเลย

ทั้งบนทั้งบ่น ทั้งบริกรรมพุทโธ ทั้งสั่นทั้งกลัว ทั้งหันหน้าจ้องมองเสือกลัวมัน 
จะตะครุบไปกนิเสยีในขณะน้ัน เสอืพอมองเหน็คนหนัหน้ามาจ้องมองกท็�าเป็นถอยห่าง 
ออกไปบ้างเล็กน้อย และท�าเสียงครวญครางไม่ลดละ สักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าเข้ามา 
ทางใหม่และถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ท�านองน้ัน ส่วนตาปะขาวเลยจะตายทั้งเป็น  
ที่ต้องหันรีหันขวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆ ไปมาอยู่รอบๆ มุ้ง ไม่ลดละ  
พอคนตั้งท่าจ้องมองหนักเข้าก็ถอยห่างออกไป บางคร้ังท�าท่าเหมือนจะหนีไปจริงๆ 
โดยท�าเป็นถอยออกไปห่างๆ พอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามาเกือบถึงตัว พุทโธกับใจ 
ปราศจากกนัไม่ได้ ต้องท่องจนตดิใจยึดไว้เป็นหลกัประกนัชวีติอยูต่ลอดเวลา พอพทุโธ 
ห่างบ้างทีไร เสือเป็นต้องขยับเข้ามาทุกที

เมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบริกรรมพุทโธและวิงวอนให้พุทโธช่วยชีวิตไว้ พอพุทโธ
สนิทกับใจ เสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆ แต่นิสัยคนเราชอบบังคับ
ประจ�าสันดาน ฉะนั้น พอเสือถอยออกห่างบ้าง พุทโธก็เริ่มห่างจากใจ คิดว่าตัวจะ 
ไม่ตาย ฝ่ายเสือก็เร่ิมขยับเข้ามาและท�าท่าจะตะครุบอยู่ท�านองน้ัน แต่ก็ไม่ท�าไม  
เป็นแต่เปลีย่นทศิทางเข้ามาทางน้ันบ้างทางน้ีบ้าง ไม่ลดละความเพยีรพยายาม ระหว่าง
เสอืกับตาปะขาวเป็นสงครามกนัอยู ่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ลดราวาศอกให้แก่กนัเลยน้ัน  
เร่ิมแต่เวลา ๓ ทุ่ม จนสว่าง น�้าตาตาปะขาวที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาเพราะความ 
กลวัตายน้ัน แต่ขณะแรกถงึสว่างคาตาจนไม่มีอะไรจะไหล พอสว่างเสอืก็ค่อยๆ ถอย 
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ห่างออกไปๆ ประมาณ ๔ วา แล้วกค่็อยๆ เดนิหลบฉากห่างออกไปโดยล�าดบัจนพ้น 
สายตา

พอเสอืพ้นไปแล้ว ตาปะขาวยงัตัง้ท่าระวงัอยูใ่นมุ้งอกีนานไม่กล้าออกมา กลวัว่า 
มันจะแอบซุ่มอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงน้ัน เวลาคนเผลอตัวออกมาจากมุ้ง มันจะ 
กระโดดออกมาคาบไปกนิเสยี จ�าใจต้องน่ังรอดเูหตกุารณ์อยูใ่นมุง้เป็นเวลานาน เหน็มัน 
เงียบหายไปไม่กลับมาอีก จึงรีบออกจากมุ้งแล้ววิ่งถึงที่พักอาจารย์ด้วยตัวสั่นตาลาย 
พูดไม่เป็นถ้อยเป็นค�าจับต้นชนปลายไม่ถูก ฝ่ายอาจารย์เห็นอาการแปลกผิดปกติ 
จึงถามดูก็ได้ความว่า มาขอขมาโทษที่ท�าผิดต่ออาจารย์เมื่อบ่ายวานนี้ และเล่าเหตุที่
ท�าผิดตลอดเรื่องที่เสือมาเฝ้าทั้งคืนแทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทุกประการ

แต่แทนทีท่่านจะงดโทษให้ในทนัททีนัใด ท่านกลบัพดูท�าท่าขูเ่ขญ็เพิม่ความเข้า 
อีกว่า ก็แกชอบสิ่งใด แกก็เจอสิ่งนั้น ชอบดีก็เห็นของดี ชอบชั่วก็เห็นของชั่ว นี่แก 
ชอบเสอื แกกไ็ด้เจอเสอื แล้วจะมาขอขมาโทษกับเราเพือ่ประโยชน์อะไร เรายังอดโทษ 
ให้แกไม่ได้ อย่างน้อยแกกค็วรจะได้พบของดทีีแ่กชอบอกีสกัคนืหน่ึง ถ้าไม่ตายเพราะ 
เสอืกนิ กพ็อให้ได้ทีร่ะลกึไปนานๆ บ้าง เสอืมนัดกีว่าอาจารย์ อาจารย์กจ็ะมอบให้เสอื 
เป็นผู้อบรมสั่งสอนต่อไป ว่าอย่างไร จะมอบให้เสือในคืนวันน้ีถ้ามันสอนไม่ฟัง 
กจ็ะมอบให้เป็นอาหารของมันไปเสยีรู้แล้วรู้รอดไป ขีเ้กยีจสัง่สอน ว่ายงัไง จะเอาไหม 
ที่เจอเสือและฟังเทศน์เสือทั้งคืนน้ันเหมาะกับเหตุดีแล้ว คืนน้ีจะให้มันมาสอนอีก 
ถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะมอบให้เป็นเสบียงเดินทางของมันไปเสีย มันคงสบายท้องไป 
หลายวัน จะเอาอย่างไหนดีรีบตอบมา อย่ามัวชักช้า อาจารย์กับเสือใครจะดีกว่ากัน 
เอาตอบเดีย๋วน้ีอย่ารอช้าอยู่ เดีย๋วจะบอกให้เสอืมารับตวัไปใช้สอยเสยีเดีย๋วน้ีจะดีกว่า 
อาจารย์ใช้เป็นไหนๆ ว่าแล้วก็ท�าเป็นเชงิตะโกนเรียกเสอืว่า เสอืตวัน้ันไปอยูท่ีไ่หนเวลาน้ี 
ให้รีบมารับเอาตวัตาปะขาวไปอยูด้่วยเดีย๋วน้ี อาจารย์มอบตาปะขาวคนน้ีให้เป็นลกูศิษย์
ของเสอืแล้ว รีบมารับเอาไปเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าเลย 

ตอนนี้ตาปะขาวร้องไห้โฮอย่างไม่เป็นท่า และขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเข็ดแล้ว  
ขอท่านอย่าได้เรียกมนัมา กระผมจะตายขณะน้ีอยูแ่ล้ว คนืน้ีก็นึกว่าตายไปหนหน่ึงแล้ว  
แต่กลบัฟ้ืนคืนมาพอได้สตจึิงรีบมาหาอาจารย์ขอความช่วยเหลอื มหิน�ายงัจะเรียกมนั 
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มาอกี กระผมจะไปเอาชวีติจิตใจมาจากไหนต้านทานกบัมนั ขอท่านจงบอกให้มันงด 
อย่าให้มันมาอีก ทั้งร้องไห้ทั้งขอร้องไม่ให้ท่านเรียกเสือมาอีก ทั้งกราบไหว้วิงวอน
ขอชีวิตชีวาไว้พอมีลมหายใจต่อไป ทั้งยอมเห็นโทษที่ท�าผิดแล้วจะส�ารวมระวังต่อไป  
ทัง้ปฏญิาณตนด้วยความเขด็หลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ท�าอย่างน้ันอกีต่อไป ทัง้ร้องขอ
ให้ท่านอโหสกิรรมให้ พอเหน็เป็นการอนัควรแล้ว ท่านจึงรับขมาโทษและอบรมสัง่สอน
ต่อไป และพดูปลอบโยนต่างๆ ว่า ทีเ่สอืมาน้ันมใิช่อะไรอืน่พาให้มา กรรมช่ัวของแกเอง 
บนัดาลให้มา ถ้าแกยงัไม่ยอมเหน็โทษแห่งความช่ัวของตวักต้็องเหน็ดกัีนในคืนน้ีน่ีแล 
พอตกมืดเสือตัวนั้นก็จะมาและเอาตัวแกไปพร้อมโดยไม่มีวันกลับมาอีก แล้วมันจะ
ไม่พูดพล่ามท�าเพลงเหมือนคืนที่แล้วนี้เลย

เม่ือเจ็บแล้วต้องจ�า เพราะบาปมบีญุมีประจ�าโลก ใครจะมาลบล้างธรรมทัง้สอง 
อย่างน้ีไม่ได้ ถ้ากรรมอยู่ใต้อ�านาจของผู้หน่ึงผู้ใดได้แล้ว ผู้มอี�านาจน้ันจะต้องลบล้าง
กรรมเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกนานแล้ว ไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลย เท่าที่ 
กรรมดี-ช่ัวยังมีอยู่ ก็เพราะกรรมมิได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะ แต่ขึ้นอยู่กับผู้ท�า 
กรรมน้ันๆ เท่าน้ัน น่ีก็แกท�ากรรมชัว่ไว้เมือ่บ่ายวานน้ี แกกต้็องเหน็กรรมช่ัวของแกเอง  
ถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัว ก็แน่ทีเดียวในคืนวันนี้พญากรรมตัวลายพาดกลอน
จะมาตามเอาตัวแกไปดูผลของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเอง

พออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไปที่พักตามเดิม แต่ตาปะขาวคนน้ัน
ไม่ยอมไป กลัวว่าเสือตัวน้ันจะแอบมาโดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีก ท่านต้องขู่ 
ด้วยอุบายให้กลัวอีกคร้ังว่า ก็เม่ือก้ีน้ีก็ว่ายอมเห็นโทษแห่งความดื้อดึงของตัวว่า 
จะไม่ท�าอีก แต่พูดยังไม่ขาดค�า ท�าไมจึงแสดงความดื้อด้านขึ้นมาอีกเล่า ถ้าอย่างนั้น 
ก็จงด้ืออยู่ที่น่ีหากจะทนต่อเสือตัวน้ันได้จริงๆ พอพูดจบค�า ท่านก็เรียกหาเสือ
ตัวน้ันมาอีกว่า เสือตัวเป็นอาจารย์ของตาปะขาวคนน้ีไปไหนเสีย รีบกลับมารับ
ตาปะขาวผู้ด้ือด้านน้ีไปอบรมให้หน่อยเถอะ เราเบื่ออบรมจะตายอยู่แล้ว รีบๆ  
มาเร็วๆ หน่อย พอพูดจบค�า ตาปะขาวร้องไห้ขึ้นอีก พร้อมรับค�าว่ากระผมจะรีบไป
เดี๋ยวนี้ ขอท่านอย่าให้เสือมาเลย กระผมกลัวมัน คืนนี้แทบปอดหลุดหายอยู่แล้ว 
แต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลย
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เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับแต่วันน้ันมาไม่เคยปรากฏว่าเสือ
ตวัน้ันมาลอบๆ มองๆ แถบบริเวณน้ันอกีเลย จนกระทัง่จากทีน้ั่นไปซึง่กเ็ป็นเวลาอกี
หลายเดือน ถ้าคดิตามสามญัส�านึกกน่็าจะมอีะไรมาบนัดาลใจเสอืตวัน้ันให้มาทรมาน
ตาปะขาวผู้เก่งกาจอาจหาญพาลพาโลท�าในสิ่งไม่ควรท�า เช่น ยืนปัสสาวะรดกองไฟ 
แม้แต่คนธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหาญท�าได้ คนชนิดน้ีไม่มีอะไรจะเอาให ้
อยู่ในเง้ือมมือได้นอกจากเสือโคร่งใหญ่ตัวน้ันพอเป็นคู่ทรมานกันได้ แกถึงได้ยอม 
จ�านนอย่างราบ นับแต่วนัน้ันมา ท่านว่าตาปะขาวกไ็ม่เคยแสดงอาการดือ้ดงึอกีเลย นับว่า 
ได้ผลดี เสือทรมานคนเก่งมากท�าให้เข็ดไปนานเสียด้วย

ตอนน้ีขอแทรกเร่ืองพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอ คือผู้เขียนเองก็คิด
อยากได้เสือสักตัวมาอยู่แถวใกล้เคียงวัดป่าบ้านตาด เพื่อช่วยภาระบางอย่างให้เบา
ลงบ้าง เวลาพระเณรเถรชหีรือท่านผู้ใดกต็ามทีข่ีเ้กยีจภาวนาขึน้มา มวัแต่นอน จะได้ 
ช่วยให้ขยันขึ้นบ้าง แม้ไม่มาให้เห็นตัวเสือ แต่เพียงช่วยทางเสียงก็คงพอจะท�าให้
ตาตัง้หกูางและลกุขึน้ภาวนากนับ้าง ไม่สนุกนอนจนเกนิไป แต่ถ้าเสอืมาอยูท่ีน้ั่นแล้ว  
สุนัขบ้านที่มาอาศัยวัดอยู่หลายตัวซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี้เกียจปิดประตู และ
เกบ็รักษาสิง่ของไว้รับประทาน จะพากันกลวัวิง่แตกหนีหมด กจ็ะขาดก�าลงัทางหน่ึงไป

ความจริงเราอยากได้ไว้ที่วัดทั้งสองอาจารย์ คือ อาจารย์เสือและอาจารย์หมา 
นั่นแล จะได้ช่วยกันเตือนทั้งความพากเพียร ทั้งการเก็บรักษาสิ่งต่างๆ ไว้ดีๆ วัดจะ
สมบรูณ์ทัง้คนขยันท�าความเพยีร ทัง้คนขยนัเกบ็รักษาสิง่ของต่างๆ ไว้รับประทานด้วย
ความปลอดภัย คงดีมากถ้าท�าอย่างนี้ พระเณรเถรชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากที่
ต่างๆ ซึ่งเป็นนักกลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆ ก็จะพาลโมโหอาจารย์เข้า
ให้อีกว่าไปเอาเสือเอาอะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่องก็จะยุ่งกันใหญ่ แต่ความจริงก็น่า
จะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้าง เฉพาะอาจารย์คนเดียวดูแลไม่ทั่วถึง

โดยมากทางครัวทีค่ณะลกูศษิย์ฝ่ายผู้หญงิและอบุาสกิามาจากทีต่่างๆ มาพกักนั  
มักจะเสียเปรียบพวกสุนัขบ้านที่แอบซ่อนอยู่ในวัดเป็นฝูงๆ ขโมยสิ่งของไปกินเสมอ 
แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่าเสียดาย ก็เป็นความบกพร่องซึ่งไม่อยากให้มี เพราะค�าว่า
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บกพร่องแล้ว อยู่กับอะไรไม่ดีทัง้สิน้ ยิง่มาอยูกั่บคนและไม่สนใจช�าระแก้ไขด้วยแล้ว 
ยิ่งไม่ดีเลย ที่น�าสัตว์น�าเสือมาลงบ้างต้องขออภัยด้วย เห็นว่าเร่ืองเกี่ยวเน่ืองกัน 
พอเป็นคติได้บ้างจึงได้น�าลง

ขอย้อนพดูเร่ืองท่านอาจารย์กบัตาปะขาวต่อไปซึง่ยงัไม่จบ พอเวลาต่อไปตาปะขาว 
ตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ใจมองเห็นภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวน้ัน 
อย่างชัดเจนตลอดเวลา และคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็น ไม่มี
เวลาสบายใจได้เลย มัวคิดว่าเสือตัวน้ันจะโดดโผงผางมางับคอไปกินอยู่เร่ือยไป  
แต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ระลึกเห็นภาพเสือทีไรก็ระลึกถึงพุทโธทีนั้นไปพร้อมๆ กัน ไม่มี
เวลาพลัง้เผลอ พอเร่ิมมดืกเ็ร่ิมเข้าทีน่ั่งภาวนาพทุโธบ้าง คดิว่าเสอืจะมาบ้าง สบักันไป  
ไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้เหมือนแต่ก่อนเลย ภาวนาไป ตาคอยจ้องมอง 
เสอืไป คืนน้ันเลยสว่างคาตาไม่ได้หลบันอนตลอดรุ่ง เพราะถ้าเผลอหลบัไปเผ่ือเสอืมา 
ในระยะนั้นจะท�าอย่างไร ก็เท่ากับนอนคอยท่ามันเอาไปกินอย่างง่ายๆ 

พอสว่างกรี็บไปหาอาจารย์ ท่านถามว่า เป็นอย่างไรเสอืทีเ่ป็นอาจารย์มาเยีย่มบ้าง 
หรือเปล่าคืนนี้ แกเรียนตอบท่านว่า ไม่มา ท่านจึงปลอบใจให้มีความอบอุ่นบ้างว่า  
จะกลวัมันท�าอะไร ถ้ากลวัความชัว่ของตวัเองเท่ากลวัเสอืกพ้็นทกุข์ไปนานแล้ว จงรีบ
ก�าจัดความชัว่ทีซ่่องสมุอยูใ่นใจให้เบาบางและสิน้ไป จะไปสนใจอะไรกบัเสอื มนัไม่มา 
ท�าไมหรอก เชือ่เราเถอะ ถ้าไม่ท�าชัว่อกีเสอืก็ไม่มา จงภาวนาให้ใจสบาย เสอืจะได้สบาย 
หายห่วง ไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อย ขาดการหากินของมันไปเปล่าๆ ที่เสือมานั้น 
มันมาช่วยฉุดแกขึ้นจากนรกต่างหากเพราะการท�าผิดของแก มิฉะน้ันแกจะตกนรก 
จรงิๆ เสอืมไิด้มาเพื่อตั้งใจจะกนิถ้าแกไม่ท�าชัว่อกี คอยรกัษาตัวดีๆ  กแ็ลว้กนั ถ้าแก 
พยายามและขยันภาวนาแล้ว แกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นแล้วจะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลย 
กระทั่งพวกเราจากที่นี่ไป

นับแต่วนัน้ันกไ็ม่เคยเหน็เสอืตวัน้ันเดนิผ่านกล�า้กรายแถวๆ น้ันอกีเลยดงักล่าว
แล้ว แม้จะมเีสยีงกระหึม่ไปมาบ้างกเ็ป็นธรรมดาดงัทีเ่คยได้ยนิทัว่ๆ ไป ไม่เคยมารบกวน 
ให้ล�าบากใจ ตาปะขาวกข็ยนัภาวนาและสละทฐิมิานะทกุอย่างกลายเป็นคนดทีัง้ภายใน
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ภายนอก ไม่มทีีต้่องต ินับแต่วนัเสอืมาช่วยอบรมให้เพยีงคนืเดยีว จึงน่าประหลาดใจอยู่ 
ไม่ลืมจนบัดน้ี ส�าหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวเลย แม้ตาปะขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉยๆ 
เสือตัวที่มานั้นก็เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากท่านว่า

ท่านอาจารย์องค์น้ีเป็นศษิย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มัน่ ท่านชอบอยูล่�าพงัองค์เดยีว 
ในป่าในเขาลกึ อาศยัชาวไร่ชาวสวนเป็นทีโ่คจรบณิฑบาต เวลาท่านพกัอยูเ่ง้ือมผากบั 
ตาปะขาวน้ันมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากกว่าที่อื่นๆ จึงได้พักอยู่ที่น่ันหลายเดือน  
จนก้าวเข้าฤดูฝนจึงได้กลบัมาฝ่ังไทย ท่านว่าขณะเสอืค�ารามตาปะขาวเบาๆ ท่านก็ได้ยนิ
ชดัเจนแต่มิได้สนใจเพราะเคยได้ยนิอยู่เสมอจนชินหเูสยีแล้ว ต่อเมือ่ตาปะขาวมาเล่า 
ให้ฟังด้วยทัง้ร้องห่มร้องไห้เพราะความกลวั จึงได้พจิารณาตามเหตกุารณ์และเทวดามา
เล่าให้ฟังจึงทราบว่าเทพบนัดาลให้เสอืตวัน้ันทรมานแกเพือ่หายพยศ ไม่เช่นน้ันแกจะ 
เคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยๆ ท�าให้เป็นบาปเพิ่มขึ้น เวลาตายแกจะลงนรก 
จึงได้รีบแก้ไขด้วยวิธีที่แกจะเข็ดหลาบไม่หาญท�าอีกต่อไป

ท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้ท่านฟัง เพราะนับแต่วนัน้ันมา นิสยัใจคอ 
ความประพฤติทุกด้านของแกเปลี่ยนไปหมดจนกลายเป็นคนละคนไปได้ แต่ก่อน 
แกมีนิสยัด้ือๆ อยูบ้่าง บางคร้ังเป็นลกัษณะเหมือนคนไม่เตม็เตง็บ้าง เรากไ็ม่ค่อยถือสา
กบัแก ปล่อยไปตามนิสยัของแกเร่ือยมา จนวนัเสอืมาดดัสนัดานหยาบปราบความดือ้ดงึ 
ของแกลงได้ จึงได้ทราบชดัว่าแกมนิีสยัไม่ดตีดิตวัมาจริงๆ มใิช่คนไม่เตม็เตง็ มิฉะน้ัน 
แม้ถกูเสอืทรมานแล้วกไ็ม่เขด็ นิสยัไม่เตม็เตง็กค็งกลบัมาอกี แต่น่ีนับแต่วนัน้ันมาแล้ว 
ไม่มีอะไรที่ไม่ดีกลับมาอีกเลย เรียบร้อยดีงามตลอดมา

ท่านอาจารย์องค์น้ีท่านมีคณุธรรมสงูมาก น่ากราบไหว้บชูา แต่ท่านเสยีไปได้ราว  
๔-๕ ปีแล้ว เวลาท่านจะจากขนัธ์ไป กท็ราบว่าไม่ให้ใครวุน่วายกบัท่านมากเป็นกังวล 
ไม่สบาย ท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตาย จึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของ 
พระปฏบิตั ิไม่เกลือ่นกล่นวุน่วาย เวลาประชุมเพลงิท่านกท็ราบว่าพระผู้ใหญ่ทัง้หลาย 
ไม่ค่อยทราบกนัเลย เน่ืองจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุง่ไปมาก วุน่เปล่าๆ วุน่กบัคนตาย 
หมดราคาค่างวดแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เหมือนวุ่นกับคนเป็น ท่านพูดอย่างสบาย 
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ง่ายๆ อย่างนี้เอง ใครจึงไม่กล้าขัดขืนค�าท่าน ประการหนึ่งก็เป็นค�าท่านสั่งเสียด้วย 
ใจจริงด้วย กลัวเป็นบาปถ้าขืนค�าท่าน แม้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ ผู้เขียนก็เคยได้ไปพัก 
อาศัยอยู่กับท่านในเขาลึกราวคร่ึงเดือน ที่ท่านพักอยู่เวลาน้ันเป็นป่าเขาอาศัยอยู่กับ 
ชาวไร่บณิฑบาตพอเป็นไปวนัหน่ึงๆ ทราบว่าท่านจ�าพรรษาทีน้ั่นหลายพรรษาเหมือนกนั 
ทีน้ั่นผู้เขยีนเคยตัง้เวลาดูตอนออกเดินทางกลบัจากทีพ่กัท่านออกมาหมูบ้่านกว่าจะพ้น 
จากป่าก็เป็นเวลา ๓ ชั่วโมง ๒๐ นาที พอดี จนถึงหมู่บ้านก็ร่วม ๔ ชั่วโมง

ชื่อท่านว่า ท่านอาจารย์หล้า ภูมิล�าเนาเดิมอยู่เวียงจันทน์ นับแต่อุปสมบทแล้ว 
ท่านเลยอยูฝ่ั่งไทยตลอดมาจนวนัมรณภาพ เพราะทางฝ่ังไทยมีหมูค่ณะและครูอาจารย์
ทางฝ่ายปฏบิตัมิาก การบ�าเพญ็สมณธรรม ท่านมนิีสยัเดด็เด่ียวอาจหาญ ชอบอยูแ่ละไป 
คนเดยีว อย่างมากกมี็ตาปะขาวไปด้วยเพยีงคนเดียว ท่านมีนิสยัชอบรู้สิง่แปลกๆ ได้ด ี
คอืพวกกายทพิย์ มเีทวดา เป็นต้น พวกน้ีเคารพรักท่านมาก ท่านว่าท่านพกัอยูท่ีไ่หน 
มักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอ ท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบ 
ออกสงัคมคือหมู่มาก ชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากบัพวกชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกตติลอดมา 
ท่านมีคุณธรรมสงูน่าเคารพบชูามาก คุณธรรมทางสมาธปัิญญารู้สกึว่าท่านคล่องแคล่วมาก 
แต่ผู้คนพระเณรส่วนมากไม่ค่อยทราบเร่ืองน้ีมากนัก เพราะท่านไม่ค่อยแสดงตวั มเีพยีง 
ผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดี

ราว พ.ศ. ๒๔๙๓ ทีผู้่เขยีนไปอาศยัอยูก่บัท่าน ได้มโีอกาสศกึษาเรียนถามธรรมท่าน 
รู้สกึว่าซาบซึง้จับใจมาก ท่านอธบิายปัจจยาการคอือวชิชาได้ดลีะเอยีดลออมาก ยากจะม ี
ผู้อธบิายได้อย่างท่าน เพราะปัจจยาการเป็นธรรมละเอยีดสขุมุมาก ต้องเป็นผู้ผ่านการ 
ปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช�่าชองจึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้อง  
เน่ืองจากปัจจยาการหรืออวชิชาเป็นกเิลสประเภทละเอยีดมาก ต้องเป็นวสิยัของปัญญา 
วิปัสสนาขั้นละเอียดเท่าๆ กันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปัจจยาการคือ 
อวิชชาจริงได้และอธิบายได้อย่างถูกต้อง ท่านอาจารย์องค์น้ีเป็นผู้หน่ึงที่อธิบาย 
อวิชชาปัจจยาการได้โดยละเอียดสุขุม เกินความสามารถของผู้เขียนจะน�ามาอธิบาย
ในที่นี้ได้ จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดาย
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ท่านอาจารย์องค์น้ี ท่านเร่ิมฉันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขา 
กับท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาร์ มาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณภาพ  
ไม่เคยลดละข้อวตัรปฏบิตัแิละความเพยีรทางใจตลอดมา นับว่าเป็นอาจารย์ทีเ่หนียวแน่น 
ทางธรรมปฏบิตัทิีห่ายากองค์หน่ึงในสมัยปัจจุบนั ควรเป็นคตติวัอย่างแก่ท่านผู้สนใจ
ปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดี จึงขอยุติเรื่องท่านไว้เพียงนี้
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พระอกิญฺจโน หลวงปู่สาม

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา





พระอกิญฺจโน หลวงปู่สาม

วัดป่าไตรวิเวก อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
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พระคณุเจ้าหลวงปูส่าม อกญิจโน แห่งส�านักวดัป่าไตรวเิวก อ�าเภอเมอืง จังหวดั
สริุนทร์ เป็นศิษย์รุ่นอาวโุสองค์หน่ึงของท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตมหาเถระ ผู้ทีไ่ด้ 
รับการถวายสมัญญาว่าเป็นบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่สายพระกรรมฐานในสมัย 
ปัจจุบัน 

หลวงปูส่าม อกญิจโน เป็นพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ มชีือ่เสยีงขจรขจายเป็นทีเ่คารพ 
นับถือของมหาชนทั่วประเทศ ได้ถือแบบอย่างการปฏิบัติเยี่ยงพระป่าสายกรรมฐาน 
ตามรอยบาทแห่งบูรพาจารย์ของท่านอย่างเคร่งครัด นับเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดี  
ปฏิบตัติรง ปฏบิตัเิพือ่รู้ธรรม เป็นเคร่ืองออกจากทกุข์ มุ่งตรงต่อพระนิพพานตามค�า 
สั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 

หลวงปูส่ามได้เพาะบ่มคุณธรรมความดไีว้ในตวัอย่างเตม็เป่ียมบริบรูณ์ พร้อมที่ 
จะหว่านความดีน้ีให้แพร่ไปสู่จิตใจของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขให้เกิดแก่ปวงชนและสรรพสัตว์ทั่วไป

อุปนิสัยของหลวงปู่ โดยปกติท่านพูดน้อย สงบเสงี่ยม มศีลีาจารวตัรงดงาม
ในความเป็นสมณะแห่งพุทธสาวก บอกถึงความปรารถนาวิมุตติสุขตามค�าสอนของ
พระพทุธองค์ ส�าหรับลกูศษิย์ลกูหาและสาธชุนทีเ่คยเดนิทางไปนมสัการจะตระหนักดว่ีา  

ชีวประวัติ

พระอกิญฺจโน หลวงปู่สาม



130

หลวงปู่สามมีความคล้ายคลึงกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโล แห่งวัดบูรพาราม มากทีเดียว  
กล่าวคอื หลวงปูท่ัง้ ๒ องค์น้ีมากไปด้วย ขนัต ิอดทน สงบเงียบ เยอืกเยน็ และเป่ียมล้น 
ด้วยจิตเมตตา ไม่เคยขัดศรัทธาญาติโยมใครๆ เลย 

จากค�าบอกเล่าของศษิย์ผู้ปรนนิบตัใิกล้ชิดได้บอกเล่าต่อกนัมาว่า ภายในกฏุขิอง
หลวงปู่สามในยามค�า่คนื จะมองเหน็แสงสว่างเร่ือเรืองเป็นดวงๆ ดแูต่ไกลประหน่ึงว่า 
มกีารจุดประทปีดวงน้อยๆ ตามไว้รอบห้อง แต่เมือ่เข้าไปดใูกล้ๆ ปรากฏว่าไม่มดีวงไฟ  
หรือเทียนแม้แต่เล่มเดียว แต่แสงเรื่อเรืองนั้นได้แตกสว่างอยู่ในอากาศ ระบายเป็น 
จุดสว่างอยู่ทัว่ไปภายในกฏิุของท่าน เมือ่มผู้ีเรียนถามหลวงปูว่่าเป็นแสงอะไร หลวงปู่ 
ได้ตอบด้วยความเมตตาว่า เป็นแสงเรื่อเรืองของเทพยดาต่างๆ ที่มีความผูกพันกับ 
สถานที่นั้น และเทพยดาเหล่านั้นได้มาพบเห็นท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อ 
หลดุพ้น เช่นน้ีเข้า เทพยดาเหล่าน้ันจึงได้มาเฝ้าพทิกัษ์รักษาปรนนิบตัท่ิานเพือ่ท่านจักได้ 
ปฏิบัติสมณธรรมได้สะดวกราบรื่น 
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ชาติก�าเนิดในชีวิตเมื่อยังเยาว์วัย

หลวงปูส่าม อกิญจโน เป็นชาวจังหวดัสริุนทร์โดยก�าเนิด ท่านเกดิเมือ่วนัอาทติย์
เดือน ๑๐ ปีชวด ตรงกบัวนัที ่๑๒ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ ทีบ้่านนาสาม ต�าบลนาบวั  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๑๓ 
กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามถนนสายสุรินทร์-ปราสาท 

หลวงปู่เกิดในตระกูล “เกษแก้วศรี” บิดาช่ือ นายปวม มารดาช่ือ นางกึง 
ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวชาวนา มีฐานะจัดอยู่ในขั้นปานกลาง เมื่อเทียบกับ
ครอบครัวเกษตรกรส่วนใหญ่ในแถวนั้น

หลวงปูม่อีธัยาศยัชอบความสงบมาตัง้แต่วยัเด็ก ไม่เคยมีนิสยัเกะกะระราน หรือ
หาเร่ืองทะเลาะววิาทกบัใคร ท่านมนิีสยัใฝ่ในทางบญุกศุล รู้จักการท�าบญุ บรจิาคทาน
ฟังเทศน์ฟังธรรมมาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ท่านมีความอ่อนน้อมและเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
จึงเป็นที่รักใคร่ของบิดา มารดา ญาติมิตร และผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
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สละเพศฆราวาสเข้าสู่บวรพุทธศาสนา

ในสมัยที่หลวงปู่ยังเป็นเด็กน้ัน ยังไม่มีโรงเรียนสอนหนังสือเหมือนสมัยน้ี  
ท่านได้ฝึกอ่านเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาขอม จากการบวชเรียนภายในวัด 

คงเป็นด้วยบุญบารมีที่หลวงปู่ได้รับการฝึกอบรมและสร้างสมบุญมาแต่ชาติ
ปางก่อน จิตใจของท่านจึงฝักใฝ่ในทางบุญและโน้มน�าท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรม 
ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 

เมื่อหลวงปู่อายุ ๑๙ ปี ได้ขออนุญาตบิดามารดาบวชเณรเพื่อแทนพระคุณ  
ซึ่งท่านก็ได้รับอนุญาตด้วยดี และน�าความปลาบปลื้มใจมาให้ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง  
รวมทั้งญาติผู้ใหญ่ทุกท่านต่างก็ร่วมอนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาของหลวงปู่ใน 
ครั้งนั้น หลวงปู่จึงได้บวชเณรที่วัดนาสาม บ้านเกิดของท่านเอง 

หลวงปู่บวชเณรอยู่ ๒ พรรษา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ 
อยู่ ๒ ปี เมื่ออายุ ๒๑ ปี ครบบวช ก็ได้เข้าอปุสมบทเป็นพระภกิษทุีว่ดัเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ในฝ่ายมหานิกาย โดยมีพระครูวิมลศีลพรต เป็นพระอุปัชฌาย์  
หลวงพ่อเอีย่ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์สาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
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ขณะที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดบ้านเกิด ก็ได้อาศัยศึกษาด้านพระธรรมวินัย 
และศีลสิกขาบท รวมทั้งข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ จากพระอาจารย์ที่วัด ซึ่งก็เป็นไปอย่าง 
พื้นๆ แกนๆ เยี่ยงวัดชนบททั่วไป หลวงปู่จ�าพรรษาอยู่ที่นี่ได้ ๓ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๖๕  
ก็คิดอยากจะศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและศึกษาพระพุทธศาสนาให้แตกฉาน 
ท่านจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ คร้ังแรกตั้งใจจะขอพ�านักที่วัดสัมพันธวงศ์  
(วัดเกาะ) แต่ทางวัดไม่สามารถรับให้พ�านักได้ เนื่องจากกุฏิไม่พอ แม้หลวงปู่จะรู้สึก 
ผิดหวังบ้าง แต่ก็ไม่ได้ท้อถอยจากความต้องการบวชเรียนในพระพุทธศาสนาแต่
อย่างใด 

เมื่อหลวงปู่ไม่สามารถหาที่พ�านักจ�าพรรษาที่กรุงเทพฯ ได้ ครั้นจะหวนกลับวัด
บ้านเกดิในตอนน้ันกรู้็สกึอาย ท่านจึงได้เสาะแสวงหาทีพ่�านักจ�าพรรษาต่อไป พอดเีพือ่น 
พระภกิษุได้ชักชวนท่านให้ไปอยูจ่�าพรรษาด้วยกนัทีจั่งหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่านจึง
ตดัสนิใจเดนิทางไปจ�าพรรษาอยูท่ีน่ั่นในปีน้ัน เมือ่ออกพรรษาแล้ว หลวงปูไ่ด้พจิารณา
เหน็ว่าคงหมดโอกาสทีจ่ะเรียนด้านปริยัตธิรรมอย่างทีต่ัง้ใจแน่นอนแล้ว ท่านจึงเดนิทาง 
กลับจังหวัดสุรินทร์ และมาพักจ�าพรรษาที่วัดนาสามตามเดิม
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พบพระกรรมฐานฝ่ายอรัญญวาสี

การหวนกลบัจังหวดัสริุนทร์ในคร้ังน้ัน อาจเป็นด้วยกศุลกรรมแต่ชาตปิางก่อน  
ทีท่่านเคยสร้างไว้มากกว่็าได้ และกุศลกรรมน้ันได้หนุนน�าให้ท่านได้พบครูบาอาจารย์ 
ผู้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบในชาตน้ีิ ท่านจึงได้พบกบัหลวงปูดู่ลย์ อตโุล (พระราชวฒุาจารย์)  
ศิษย์องค์ส�าคัญของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ท�าให้หลวงปู่เปลี่ยนวิถีชีวิต 
จากการคดิทีจ่ะศกึษาพระปรยิตัธิรรม มาเปน็การเข้าสูก่ารปฏบิตัิวปิสัสนากมัมฏัฐาน 
มุ่งแสวงหาวิมุตติสุขต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ หลวงปูไ่ด้ทราบกติตศัิพท์และปฏปิทาของหลวงปูด่ลูย์ อตโุล  
เกดิความเลือ่มใสศรัทธา อยากจะหาโอกาสไปกราบและขอศึกษาธรรมะและข้อปฏบิตั ิ
จากท่าน ประกอบกบัขณะน้ันได้ทราบข่าวว่าหลวงปูดู่ลย์ได้ธดุงค์มาพ�านักทีป่่าหนองเสมด็ 
ต�าบลเฉนียง ซึง่อยูห่่างจากวดัทีห่ลวงปูพ่�านักอยูไ่ม่ถงึ ๑๐ กโิลเมตร กมี็ความปีตยินิดี 
เป็นอนัมาก จึงได้ไปกราบนมสัการ เกดิความเสือ่มใสในปฏปิทาและจริยวตัรอนังดงาม 
ของหลวงปู่ดูลย์ ท่านจึงถวายตัวเป็นศิษย์ขอเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานจาก 
หลวงปู่ดูลย์เป็นเบื้องต้น 
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หลวงปู่ดูลย์ก็แสดงความยินดีและแนะน�าสั่งสอนเร่ืองการน่ังสมาธิภาวนา  
รวมทั้งเอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนหลวงปู่สามให้เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว 

เมื่อได้ปักใจในการปฏิบัติด้านสมาธิภาวนาแล้ว หลวงปู่ก็ได้บ�าเพ็ญเพียรด้วย
ความตัง้ใจจริง มีจิตใจม่ันคงยิง่นัก เพยีงไม่นานกส็ามารถอบรมจิตใจให้มัน่คงอยูใ่น 
สมถกรรมฐานได้ มีสมาธิลุ่มลึก เชื่อมั่นในการปฏิบัติภาวนายิ่งขึ้น 

หลวงปูส่ามใช้ความพากเพยีรฝึกปฏิบตักิรรมฐานตามแนวทางทีไ่ด้รับการสอน
จากหลวงปู่ดูลย์จนมีความเข้าใจในการควบคุมจิตและอารมณ์ ตลอดจนการบังคับ
ตดิตามกองลมได้เชีย่วชาญบ้างตามสมควร เกดิความเชือ่มัน่ในพระพทุธศาสนาและ
มีก�าลังใจที่จะปฏิบัติธรรมอย่างมอบกายถวายชีวิตเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรม 
ค�าสอนของพระพุทธองค์ต่อไป
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เริ่มออกเที่ยวธุดงค์ครั้งแรก

เมื่อหลวงปู ่สามได้ไปกราบและฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาพระกรรมฐานกับ 
หลวงปู่ดูลย์แล้ว ในพรรษาน้ันหลวงปู่สามได้อยู่ภาวนาจ�าพรรษาที่ป่าหนองเสม็ด  
ที่พ�านักของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ในขณะนั้น ส่วนหลวงปู่ดูลย์ท่านกลับไปจ�าพรรษา
ที่วัดนาสาม ในปีนั้น 

เมือ่ออกพรรษาแล้ว หลวงปูส่ามได้พจิารณาจิตใจของตนเอง เหน็ว่ามีความน่ิงสงบ 
เป็นสมาธิพอสมควร มีสติพอประคับประคองจิตได้ แต่ยังพิจารณาธรรมไม่เข้าใจ
ละเอียดถี่ถ้วน ท่านจึงตัดสินใจออกเที่ยวธุดงค์เพื่อแสวงหาธรรมะภาคปฏิบัติให้
เข้าใจลึกซึ้งต่อไป 

คร้ังแรกหลวงปู่ได้เร่ิมทดลองออกเที่ยวธุดงค์ในบริเวณใกล้เคียง คือภายใน
จังหวดัสริุนทร์ก่อน ในสมยัน้ันยังมีป่าไม้อยูห่นาแน่น หาทีว่เิวกปฏิบตัภิาวนาได้สะดวก  
ป่าไม้ยังหนาทึบ การเดินทางต้องใช้การเดินเท้าหรือใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกของ 
ยงัไม่มถีนนหนทางทีส่ะดวกสบายเหมือนเช่นปัจจุบนั ผู้คนกม็ไีม่มาก ส่วนใหญ่จะอยู่ 
เป็นหมู่บ้านป่าซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่กระจายห่างๆ กันออกไป 

ในช่วงการทดลองเดินธุดงค์นี้ หลวงปู่ได้ไปปักกลดภาวนาอยู่ที่เขาพนมสวาย 
ซึง่เป็นหมูเ่ขาเตีย้ๆ อยูห่่างจากวดันาสาม ทีห่ลวงปูพ่�านักอยูไ่ปทางตะวนัตกประมาณ 
๑๐ กิโลเมตร จะเห็นได้ 
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ภูเขาพนมสวายแห่งน้ีถือเป็นเขาคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุรินทร์ ที่บนเขามี
มณฑปและพระพุทธบาทจ�าลองเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดใกล้เคียง มีงานประเพณีขึ้นเขาพนมสวายและนมัสการพระพุทธบาทจ�าลอง
เป็นประจ�าทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จัดว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่งานหน่ึง  
มีประชาชนจากที่ใกล้ไกลหลั่งไหลไปร่วมงานอย่างคับคั่งทุกปี 

ในสมัยของหลวงปู่ บริเวณเขาพนมสวายเป็นป่ารกชัฎ มีหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างไกล  
พอจะเดินบิณฑบาตได้ไม่ล�าบากนัก จึงนับเป็นที่สัปปายะต่อการปักกลดธุดงค์พอ
สมควร 

หลวงปู่ดูลย์ก็เคยมาตั้งส�านักปฏิบัติธรรมที่ภูเขาพนมสวายแห่งน้ี เม่ือคร้ัง 
หลวงปูด่ลูย์มรณภาพ ก็ได้ตัง้เมรุพระราชทานเพลงิศพของท่านทีบ่ริเวณเขาพนมสวาย
แห่งน้ีเช่นกัน ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีเป็นสถานที่เคารพสักการะเพื่อระลึกถึงหลวงปู่ 
ดูลย์ อตุโล แห่งหนึ่งด้วย 

พูดถึงประชาชนชาวบ้านแถบเขาพนมสวาย ในคร้ังที่หลวงปู่สามมาปักกลด 
ธุดงค์นั้น มีการนับถือเรื่องภูตผีปีศาจกันมาก มีการบนบานกราบไหว้ผีบ้านผีเรือน  
กราบไหว้วิญญาณในศาลประจ�าหมู่บ้าน ตลอดจนวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ 
ต่างๆ ซึ่งการนบัถือผนีีเ้ป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนทั่วไป ยากที่จะขจัดให้ 
หมดลงได้

วันแรกที่หลวงปู่ไปปัดกลดน้ัน ท่านต้องเผชิญกับความยากล�าบากในเร่ือง
อาหารการฉัน เพราะชาวบ้านต่างเห็นพระธุดงค์เป็นเร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับพวกเขา  
การบิณฑบาตของหลวงปู่ในวันแรกจึงไม่มีใครตักบาตรท่านเลย ในวันน้ันท่านจึง 
ไม่ได้ฉันข้าวเลย ต้องฉันน�า้เปล่าๆ พอดบัทกุขเวทนาไปได้บ้าง แต่หาได้เป็นอปุสรรค
ต่อการปฏบิตัธิรรมของท่านไม่ ตรงกนัข้าม ท่านกลบัมมีานะพากเพยีรทีจ่ะปฏบิตัธิรรม 
ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 
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เช้าวันต่อมาได้มีชาวบ้านบางคนเอาข้าวเหนียวและน�้าปลากับพริกมาใส่บาตร
ท่านจึงมีอาหารฉันพอให้ร่างกายด�ารงอยู่ได้ สามารถปฏิบัติธรรมและบ�าเพ็ญเพียร 
ต่อไป วันต่อๆ มาก็มีชาวบ้านมาใส่บาตรกันมากข้ึน ท่านก็ได้แผ่เมตตาจิตให้กับ 
ชาวบ้านทกุวนั ไม่ช้าชาวบ้านแถบน้ันก็มคีวามเข้าใจและคุน้เคยกบัท่าน มผู้ีมาขอธรรมะ 
และฝึกภาวนาอยู่กับหลวงปู่มากพอสมควร 

หลวงปูไ่ด้พ�านักปักกลดอยูท่ีเ่ขาพนมสวายนานพอสมควร ได้อบรมชาวบ้านให้
มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย หลายคนได้ปฏิบัติธรรมภาวนาจนจิตสงบเป็นสมาธิ 
พอเหน็แนวทางและเกดิก�าลงัใจทีจ่ะบ�าเพ็ญภาวนายิง่ๆ ข้ึนไปแล้ว หลวงปูก่อ็อกจาก 
ทีน่ั่นไปตัง้ส�านักปฏบิตัธิรรมทีบ้่านถนน ซึง่อยูใ่นเขตต�าบลเฉนียง ต�าบลใกล้เคียงกนั 
นั่นเอง ท่านได้พ�านักปฏิบัติธรรมและอบรมสั่งสอนประชาชนที่นั่นอยู่ ๒ เดือนกว่าๆ 
เหน็ว่าชาวบ้านมีความเลือ่มใสและเข้าใจแนวทางปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาพอสมควร
แล้ว ท่านจึงได้ย้ายไปบ�าเพ็ญเพียรที่อื่นต่อไป
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มุ่งแสวงหา

หลวงปูส่ามยังคงแวะเวยีนไปขอค�าแนะน�าจากหลวงปูดู่ลย์อยูเ่นืองๆ หลวงปูดู่ลย์  
เห็นปฏิปทาและความตั้งใจจริงของหลวงปู่สาม จึงได้เมตตาให้ค�าแนะน�าสั่งสอนมา
เป็นอย่างดี

หลวงปู่ดูลย์ได้ให้การฝึกสอนอบรมทางด้านพระวินัยและการปฏิบัติในสมถะ
เบื้องต้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานให้แก่หลวงปู่สาม ตามแนววิธีที่ท่านเคยได้รับมาจาก 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ ซึ่งวิธีการน้ีนับว่าตรงกับความสนใจของ 
หลวงปู่สามเป็นอย่างมาก ได้เกิดก�าลังใจที่จะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติไปสู่ความ
หลุดพ้นต่อไป 

หลวงปู่สามได้เร่ิมพากเพียรพยายามฝึกปฏิบัติภาวนาตามแนวทางที่ได้รับจาก
หลวงปูด่ลูย์ จนมคีวามพอใจในการควบคมุจิตและอารมณ์ ตลอดจนการบงัคับตดิตาม 
กองลมได้เชี่ยวชาญบ้างตามสมควร 

หลวงปู่ดูลย์ได้พิจารณาเห็นปฏิปทาและศรัทธาแรงกล้าของหลวงปู่สามในการ 
ปฏิบัติธรรมทางด้านวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจัง จึงได้แนะน�าหลวงปู่สามให ้
เดินทางไปศึกษาทางด้านปฏิบัติจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้ 
มีความช�านาญ คล่องแคล่ว ลุ่มลึก และเฉียบคม ในการบ�าเพ็ญภาวนาเพื่อมุ่งตรงสู่ 
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พระนิพพาน หลวงปู่สามได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าหลังจากออกพรรษาในปีน้ันแล้ว  
จะต้องกราบลาหลวงปู่ดูลย์เดินทางไปหาหลวงปู่มั่นในทันที

ในระหว่างที่พ�านักอยู่กับหลวงปู่ดูลย์น้ัน หลวงปู่สามได้เพียรบ�าเพ็ญสมาธิ 
ภาวนาในสมถะกรรมฐานอย่างมุ่งม่ัน จิตใจเกิดความสงบสงัดและปลอดโปร่งเป็น
อันมาก หลับตาทอดใจให้ด่ิงลงสู่สมาธิในยามใดให้รู้สึกสงบเยือกเย็นดื่มด�่าใจ  
มกี�าลงัใจและเชือ่มัน่ในพระธรรมค�าสอนของพระพทุธองค์อย่างแน่วแน่ ไม่ลงัเลสงสยั
ในเรื่องมรรค ผล นิพพาน หรือเรื่องบาปเรื่องบุญอีกต่อไป จึงเกิดความรู้สึกใคร่ 
ที่จะบ�าเพ็ญสมณธรรมอย่างมอบกายถวายชีวิตต่อไป 

พอถงึกาลออกพรรษา หลวงปูจึ่งได้กราบลาหลวงปูดู่ลย์ออกเดินทางจากจังหวดั 
สุรินทร์ มุ่งหน้าเสาะหาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ต่อไป
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หลวงปู่สามพบพระอาจารย์ใหญ่

ในปีนั้นเป็นปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลวงปู่มั่นพ�านักอยู่ที่เสนาะป่าบ้านสบบง อ�าเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในขณะนั้นหลวงปู่สามอายุได้ ๒๖ ปี บวชเป็นพระภิกษุ
มหานิกายได้ ๕ พรรษา 

ในการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปกราบหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่น้ี  
ได้มีท่านสกุยร่วมเดินทางไปด้วย ท่านทั้งสองเดินทางด้วยเท้า พักปักกลดธุดงค์ใน
เวลาค�่าคืน ใช้เวลาเดินทาง ๑๕ วัน จึงถึงบ้านสบบง สถานที่ๆ หลวงปู่มั่นพ�านักอยู่

เมือ่ทราบว่าหลวงปูส่ามมาจากส�านักหลวงปูดู่ลย์ พระอาจารย์ใหญ่กรั็บเป็นศษิย์ 
ด้วยความยินดี ได้พ�านักปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่น ๓ เดือน เพื่อรับการอบรมและ
ปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานร่วมกับพระภิกษุอื่นๆ อีกหลายรูป

พระภิกษุทีร่่วมปฏบิตัธิรรมอยูก่บัหลวงปูม่ั่นในขณะน้ัน ได้แก่ พระอาจารย์กงมา  
จิรปญุโญ พระอาจารย์สลีา พระอาจารย์ญาคดีู พระอาจารย์พร พระอาจารย์จ�าปี เป็นต้น  
นอกจากน้ีพระอปัุชฌาย์เกิง่ อธมิตุตโก ยงัได้น�าพระภกิษลุกูวดัของท่านมาศกึษาและ
ได้อปุสมบทแปรญตัตใิหม่ เป็นพระภิกษธุรรมยตุกินิกายหมดทัง้วดั จ�านวน ๑๔ รูป 
ด้วยกัน 
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ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน หลวงปู่สามได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น  
ซึ่งท่านเป็นศิษย์ที่หลวงปู่ม่ันวางใจองค์หน่ึง จนแม้แต่การจัดวางเคร่ืองอัฐบริขาร 
ส่วนตัวของหลวงปู่มั่นในที่พ�านัก หลวงปู่มั่นก็ยังอนุญาตให้เข้าไปจัดวางให้ท่าน  
ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดใีนหมู่สานุศษิย์ของท่านว่า หลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต น้ันมคีวามเข้มงวด 
ในเร่ืองระเบียบวินัยและมารยาทยิ่งนัก จนกระทั่งเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่มั่นน้ันดุ  
ได้รับการบอกเล่าต่อกันมาว่า มอียู่คร้ังหน่ึง หลวงปูม่ัน่ได้อบรมศษิย์โดยได้กล่าวลอยๆ  
ว่า “เวลาเดินผ่านกลดหรือผ่านกุฏิของใคร อย่าได้ส่งเสียง ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้อง
เอื้อเฟื้อการปฏิบัติธรรมต่อกัน ไม่ควรพูดหรือคุยกัน เพราะการส่งเสียงดังเป็นการ
ท�าลายสมาธิรบกวนการปฏิบัติอย่างยิ่ง”

นับแต่น้ันมา บรรดาผู้ปฏบิตัธิรรมทัง้หลายไม่มใีครพดูคยุกนัอกีเลย เม่ือจ�าเป็น
ต้องพดูคยุกนั กจ็ะพากนัออกไปไกลๆ แล้วกระซบิทีข้่างหพูอให้ได้ยนิเท่าน้ัน แม้แต่
จะกระแอมหรือไอ กจ็ะต้องเอาผ้าปิดปากให้แน่น ไม่ให้เสยีงเลด็ลอดออกไปได้ และ
ด้วยเหตน้ีุ ในระยะต่อมาจึงปรากฏว่าลกูศษิย์ของหลวงปูม่ัน่ต้องพกผ้าผืนน้อยตดิตวั
อยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะเป็นความเคยชินจากการปฏิบัตินั่นเอง 

หลวงปู่สามอยู่ปฏิบัติธรรมและรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอยู่ ๓ เดือน เมื่อได้รับ 
การอบรมฟังค�าเทศนาชีแ้จง และอบรมสัง่สอนถงึวธิปีฏบิตัวิตัรต่างๆ ตลอดจนอบุายใน
การท�าใจให้เป็นสมาธ ิน้อมลงสูว่ปัิสสนาเพือ่พจิารณาเสาะหาสจัธรรมจนมคีวามเข้าใจ 
ในการปฏิบัติได้ลึกซึ้งดีแล้ว หลวงปู่ม่ันจึงบอกให้หลวงปู่สามเดินทางไปปฏิบัติกับ 
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านต่อไป
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เดินทางไปกราบพระอาจารย์สิงห์

หลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต เหน็ว่าพระอาจารย์สงิห์ ขนัตยาคโม มคีวามคุน้เคยต้อนรับ 
พระทีม่าจากจังหวดัสริุนทร์ เพราะหลวงปูด่ลูย์ อตโุล กเ็ป็นสหธรรมิกของท่าน ดงัน้ัน 
หลวงปูม่ัน่จึงได้แนะน�าให้หลวงปูส่ามไปอยูป่ฏิบตัธิรรมและช่วยเหลอืพระอาจารย์สงิห์ 
ต่อไป 

ขณะนั้น พระอาจารย์สิงห์พ�านักอยู่ที่กิ่งอ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร
หลวงปูใ่ช้เวลาเดินทาง ๑ วนั กับ ๑ คืน จึงไปถงึ ได้เข้าไปกราบนมสัการพระอาจารย์สงิห์  
ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี และอนุญาตให้พ�านักอยู่ ณ ที่นั่นด้วย 

พอจวนจะเข้าพรรษา พระอาจารย์สิงห์ก็จัดให้หลวงปู่สามแยกไปปฏิบัติอยู ่
อีกแห่งหน่ึงซึง่ไม่ห่างกันมากนัก เพือ่จะได้มีเวลาก�าหนดพจิารณาด้วยตนเองได้เตม็ที่  
ถ้ามีกิจธุระหรือข้อสงสัยในการปฏิบัติประการใด ก็สามารถเดินทางมาปรึกษาได้
สะดวก
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ล้มป่วย

ในปีน้ัน หลวงปูส่ามได้รับทกุขเวทนาเกีย่วกบัสขุภาพร่างกายอย่างหนัก คือท่าน 
ล้มป่วยด้วยไข้ป่า (มาลาเรีย) ซึ่งเป็นหนักมาก จวนเจียนจะเอาชีวิตไม่รอด ร่างกาย
ผ่ายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส 

สถานการณ์ยิง่เลวร้ายลงอกี เน่ืองด้วยในช่วงเวลาน้ันในหมูบ้่านใกล้เคยีงเกดิมี 
โรคห่า (อหวิาตกโรค) ระบาดซ�า้อกี หลวงปูใ่ช้ความอดทนเป็นอย่างยิง่ บ�าเพญ็ภาวนา 
อย่างไม่ย่อท้อ ท่านใช้ธรรมโอสถเป็นอาวธุในการต่อสูบ้�าบดัจากอาการของโรคร้ายน้ัน 
ด้วยจิตใจทีห่นักแน่นมัน่คง ไม่ได้ท้อถอยหรือห่วงใยต่ออตัภาพร่างกาย ทัง้น้ีเพราะท่าน 
ได้ตั้งใจสละกายถวายชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ ได้ด�าเนินสมณธรรม 
อย่างเคร่งครัดเยี่ยงพระอริยเจ้าเหล่าพุทธสาวกทั้งหลาย 

เม่ือหลวงปูไ่ด้รับการรักษาจนอาการทเุลาลงบ้างแล้ว กต้็องพกัฟ้ืน และหดัเดนิ
อยู่ร่วมเดือนกว่าจึงพอจะลุกเดินได้บ้างโดยใช้ไม้เท้าช่วยพยุง ถึงกระนั้นก็หาได้เกิด
ความรู้สึกท้อถอยแต่อย่างใดไม่
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เดินทางสู่อุบลราชธานี

เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่ก็ได้ร่วมธุดงค์ไปทางจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ 
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม และคณะ การเดินทางในคร้ังน้ันมีพระสงฆ์ร่วม 
เดินทางไปเป็นหมู่มากถึง ๑๐๐ กว่าองค์ 

เมื่อไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี หาสถานที่พ�านักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะของ
ท่านพระอาจารย์สงิห์กไ็ด้เริม่ออกแนะน�าสัง่สอนญาตโิยมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติภาวนา ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ามาฟังธรรมและภาวนาเป็นจ�านวนมาก 

ในปีน้ัน หลวงปู่ตั้งใจจะจ�าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะของท่าน
พระอาจารย์สงิห์ แต่ท่านเจ้าคณุมณฯี เจ้ากรมมณฑลอสีานในสมยัน้ัน ไม่อนุญาตให้ 
ท่านอยูวั่ดป่า คงด้วยเหตทุีห่ลวงปูเ่ป็นพระสงักดัในมหานิกาย จึงได้ให้ท่านไปจ�าพรรษา 
ที่วัดสุทัศน์ ในตัวเมืองอุบลราชธานี ดังนั้น พระอาจารย์สิงห์ และท่านพระอาจารย์ 
มหาป่ิน ปัญญาพโล จึงแนะน�าให้หลวงปูส่ามกลบัไปจ�าพรรษาทีจั่งหวดัสริุนทร์เสยีก่อน 
ในปีน้ันหลวงปูจึ่งได้กลบัมาจ�าพรรษาทีว่ดับ้านถนน ต�าบลเฉนียง อ�าเภอเมือง จังหวดั
สุรินทร์ 

เม่ือออกพรรษาแล้ว หลวงปูพ่ร้อมทัง้ท่านสกุยกอ็อกเดนิธดุงค์จากจังหวดัสริุนทร์ 
ไปพบพระอาจารย์สิงห์และคณะที่จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมในกองทัพธรรม 
อีกต่อไป
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แปรญัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุต

ท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พาคณะออกธุดงค์จาริกไปทางยโสธร ซึ่งขณะน้ัน 
ยังเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และในปีนั้นเองที่หลวงปู่สามได้อุปสมบท
แปรญตัตใิหม่เป็นพระฝ่ายธรรมยตุ โดยม ีพระครูวจิิตรวโิสธนาจารย์ เป็นพระอปัุชฌาย์ 
พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระมหาปิ่น ปัญญาพโล 
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

ขณะนั้นหลวงปู่อายุ ๒๘ ปี อุปสมบทเมื่อเวลา ๑๖.๐๖ น. วันที่ ๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ พระอุปสมบทวัดสร่างโศก อ�าเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี 

เมือ่แปรญตัตเิรียบร้อยแล้ว หลวงปูส่ามกไ็ด้ออกเทีย่วธดุงค์อยูแ่ถบน้ัน พอจวน 
จะเข้าพรรษาก็ได้กลับไปจ�าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ส�านักสงฆ์ท่าวังหิน  
ซึง่เป็นทีส่งบสงัด วเิวก เหมาะแก่การปฏบิตัภิาวนา มพีระอาจารย์สงิห์ พระอาจารย์กงมา 
พระอาจารย์มหาปิ่น พร้อมกับพระภิกษุสามเณรอีกกว่า ๔๐ กว่ารูป พ�านักอยู่ ณ 
ที่นั้น

ณ ส�านักสงฆ์ท่าวังหินแห่งน้ี หลวงปู่สามได้พบกับพระอาจารย์ลี ธัมมธโร  
(ท่านพ่อลีแห่งวัดอโศการาม สมุทรปราการ) ซึ่งมาพ�านักด้วยในภายหลัง 

ในหนังสือประวัติท่านพ่อลีได้บันทึกไว้ว่า “ได้พบเพื่อนที่หวังดี ๒ องค์ 
ได้ร่วมอยูร่่วมฉันร่วมศกึษาสนทนากนัตลอดมา เพือ่น ๒ องค์น้ันคอื พระอาจารย์กงมา 
และพระอาจารย์สาม ได้พากเพียรภาวนาอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืน”
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ร่วมเผยแพร่ธรรมะที่ขอนแก่น

คร้ันเมือ่ออกพรรษาในปีน้ันแล้ว ท่านพระอาจารย์สงิห์ได้พาคณะออกเดนิธดุงค์ 
พร้อมกบัแนะน�าสัง่สอนธรรมะให้แก่ญาตโิยมแถวอ�าเภออ�านาจเจริญ อ�าเภอม่วงสามสบิ  
ซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านพ่อลี ธัมมธโร และท่านก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ในคณะด้วย 

พอใกล้เข้าพรรษาในปีน้ัน หลวงปู่มั่นได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ 
น�าขบวนการปฏิบัติธรรมไปท�าการเผยแพร่ธรรมะที่จังหวัดขอนแก่น ตามค�านิมนต์
ของท่านพระครูพิศาลอรัญเขต ดังนั้น หลวงปู่สามจึงได้ร่วมขบวนไปด้วย สานุศิษย์
ของหลวงปู่มั่นในขบวนการปฏิบัติธรรมภายใต้การน�าของท่านพระอาจารย์สิงห์  
ในครั้งนั้นมี ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่ฝั้น  
อาจาโร หลวงปู่ภูมี พระอาจารย์อุ่น พระอาจารย์เกิ่ง พระอาจารย์สีลา หลวงปู่กงมา  
หลวงปู่ดี ฉันโน หลวงปู่ซามา เป็นต้น 

การเดนิทางไปจังหวดัขอนแก่นในคร้ังน้ัน เป็นการไปอย่างนักธดุงค์เดินด้วยเท้า  
คณะของท่านพระอาจารย์สงิห์ได้ตัง้ส�านักอยูท่ีว่ดัป่าช้าบ้านเหล่างา จากน้ันจึงแยกย้าย 
กันไปปฏิบัติและประกาศธรรมะยังสถานที่ต่างๆ กัน ส่วนหลวงปู่สามได้พ�านักที ่
ส�านักบ้านโนนรังบ้าง ที่เสนาสนะป่าใหญ่อ�าเภอน�้าพองบ้าง และที่อ�าเภอพระลับบ้าง  
พอออกพรรษาแล้วกม็าพบท่านพระอาจารย์สงิห์ทีป่่าช้าบ้านเหล่างา  โดยปกตหิลวงปูส่าม 
พ�านักทีบ้่านเหล่างาเพยีง ๕-๖ วนั กล็าไปหาทีว่เิวกตามถ�า้ตามป่าสถานทีส่งัดเพือ่บ�าเพญ็ 
สมณธรรมปรารภความเพียรโดยไม่เลือกกาลตามค�าสอนของพระพุทธองค์ เมื่อมี 
ฆราวาสมากราบเพือ่ขอปฏบิตั ิท่านก็แนะน�าสัง่สอนให้เขาเหล่าน้ันตามก�าลงัสตปัิญญา
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สอนให้เลิกละการนับถือผี

ชาวบ้านในขอนแก่นในสมัยคร้ังกระโน้นก็เช่นเดียวกับชาวบ้านในถิ่นอื่นทั่วไป
คือมีการเชื่อถือเร่ืองภูตผีปีศาจ มีการกราบไหว้บูชาบนบานศาลกล่าวผีสางนางไม้
บวงสรวงเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน เป็นต้น นั่นคือนับถือผีเป็นสรณะที่พึ่ง โดยเชื่อมั่นว่า 
ผีเหล่าน้ันสามารถดลบนัดาลสิง่ทีต่นปรารถนาและขจัดปัดเป่าความโชคร้ายต่างๆ นานา 
ให้กับตนเอง คนในสมยัน้ันจึงเคารพกราบไหว้ผีกนัอย่างมงาย ยากทีถ่อดถอนให้ละเลกิ 
ความเชื่อเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้ ดังจะเห็นว่าความเชื่องมงายเหล่านี้ยังหลงเหลือมาจน 
ถึงปัจจุบัน 

ความจริงแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธเร่ืองภูตผีและวิญญาณต่างๆ  
สิง่เหล่าน้ีมจีริง แต่ไม่ใช่สิง่ทีเ่ราจะมากราบไหว้ยดึถอืเป็นสรณะ พระพทุธองค์สอนให้
เรารู้จักพึง่ตนเองและยดึถอืพระรัตนตรัย คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ึง่ 
สูงสุด

เรามทีีพ่ึง่สงูสดุดงัน้ีแล้ว คนเราก็ยังหลงงมงายต่อการกราบไหว้อ้อนวอนขอความ 
ช่วยเหลอืจากภตูผีปีศาจ ทัง้น้ีกด้็วยความหลงผิด ความไม่รู้ และความไม่เชือ่มัน่ในตนเอง 
ยิง่กว่าน้ันยงัมีผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากการหลงผิดเหล่าน้ีของประชาชนได้พยายามเน้นย�า้ 
ให้ประชาชนหลงงมงายมากยิ่งขึ้น

คณะของพระอาจารย์สิงห์ นอกจากจะเผยแพร่ธรรมปฏิบัติแล้ว ยังได้เร่ิม
ขบวนการปราบผี เพื่อสอนให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ละความหลงผิดใน 
เรื่องนี้
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เดินทางสู่นครราชสีมา

ระหว่างน้ันเป็นเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ขณะทีท่่านพระอาจารย์สงิห์ก�าลงั 
ออกเทศนาสั่งสอนประชาชนในเขตอ�าเภอน�้าพองอยู่น้ัน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  
(ติสโส อ้วน) ด�ารงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนีในขณะน้ัน ได้ส่งโทรเลขถึงนายอ�าเภอ 
น�า้พอง ให้อาราธนาพระอาจารย์สงิห์มาพบท่าน แล้วให้พาคณะไปเผยแพร่ธรรมทีจั่งหวดั 
นครราชสีมา 

พระอาจารย์สงิห์และคณะจึงได้เดนิทางไปจังหวดันครราชสมีา และได้ส่งข่าวให้ 
หลวงปู่สามให้ไปพบท่านที่นั่น 

หลวงปูส่ามพกัอยูท่ีส่ระหงษ์ จังหวดัชยัภมู ิประมาณ ๒ สปัดาห์ กไ็ด้รับจดหมาย 
จากท่านพระอาจารย์สิงห์ให้ไปประชุมที่จังหวัดนครราชสีมา คณะของหลวงปู่จึงได ้
เดนิทางตามลงไป ใช้เวลาเดนิทางด้วยเท้า ๔ วนั กบั ๔ คนื กถ็งึจังหวดันครราชสมีา 
ได้เข้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์สิงห์ เมื่อพระทุกองค์ที่ได้รับการนัดหมาย 
มาพร้อมกันแล้ว ท่านพระอาจารย์สิงห์จึงได้ประชุมปรึกษากันเกี่ยวกับการตั้งส�านัก 
วิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่บริเวณใกล้กับหอรถไฟนครราชสีมา และให้ช่ือส�านักว่า 
วัดป่าสาลวัน แล้วได้ท�าการพฒันาจนเจริญรุ่งเรืองสบืต่อมาจนถงึปัจจุบนั พระอาจารย์สงิห์ 
ได้พ�านักเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่น่ีจนถึงวาระสุดท้ายของท่าน และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
ได้เป็นเจ้าอาวาสท�าการปกครองวัดป่าสาลวันสืบมาจนถึงปัจจุบัน



150

หลวงปูส่ามได้พ�านักอยู่ทีว่ดัป่าสาลวนัหน่ึงพรรษา ปีต่อมาท่านได้ธดุงค์กลบัไป
ที่ขอนแก่น ไปอยู่จ�าพรรษาที่วัดเขาเม็งกับหลวงปู่ค�าดี ปภาโส เมื่อออกพรรษาแล้ว 
ก็เดินทางกลบันครราชสมีา พ�านักอยูก่บัท่านพระอาจารย์สงิห์ เดือนกว่าๆ กอ็อกธดุงค์ 
แสวงหาความสงบต่อไป

หลวงปูไ่ด้ธดุงค์ไปทางภาคกลางถงึจังหวดัลพบรีุ พกัจ�าพรรษาทีว่ดัเขาพระงาม 
๓ ปี ออกจากเขาพระงามกเ็ดนิธดุงค์กลบัไปนครราชสมีาอกีคร้ัง ท่านพระอาจารย์สงิห์  
ได้สัง่ไว้ว่าให้พยายามปฏิบตัวิปัิสสนาให้ด ีและยดึในธดุงควตัรให้มาก และมอบหมาย
ให้หลวงปูไ่ปอยูท่ีด่งขมิน้ในเขตจังหวดับรีุรัมย์ ซึง่แถวน้ันเตม็ไปด้วยสตัว์ร้ายมากมาย 

ทีด่งขม้ิน หลวงปูไ่ด้อบรมจิตใจของญาตโิยมและพาน่ังสมาธ ิแนะน�าให้รักษาศีล  
ภาวนา รวมทั้งสอนให้รู้จักท�าบุญบริจาคทาน
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ร่วมสร้างอุโบสถวัดบูรพาราม

หลวงปู่พ�านักอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ พรรษา ก็ได้รับหนังสือแจ้งจากหลวงปู่ 
ดูลย์ อตุโล ให้ไปพ�านักที่จังหวัดสุรินทร์ ในขณะน้ันหลวงปู่ดูลย์ได้รับค�าสั่งจาก 
เจ้าคณะมณฑลให้มาเป็นเจ้าอาวาสและปฏิสังขรณ์วัดบูรพาราม หลวงปู่ดูลย์ได้เร่ิม
สร้างพระอุโบสถหลังใหญ่ขึ้น จึงได้มีจดหมายแจ้งให้หลวงปู่สามเดินทางมาพ�านักที่ 
วัดบูรพาราม เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถดังกล่าว

หลวงปูส่ามได้พ�านักจ�าพรรษาอยูท่ี่วดับูรพาราม จงัหวดัสรุนิทร์ นานถงึ ๑๐ ปี 
ได้ร่วมกับหลวงปู่ดูลย์สร้างพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อย และปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญ
รุ่งเรือง

หลงัจากน้ัน หลวงปูก่เ็ดินทางกลบัไปพ�านักทีถ่�า้พระงาม จังหวดัลพบรีุ อยู ่๑ พรรษา 
แล้วออกธดุงค์มุง่หน้าเข้ากรุงเทพฯ มพีระอาจารย์จินดา คุตวโร ร่วมทาง ใช้เวลาเดนิทาง 
หลายวัน เมือ่ถงึกรุงเทพฯ ได้ไปพกัทีบ้่านข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ท่านหน่ึงมบีรรดาศักดิ ์
เป็นท่านขุน ท�างานอยู่การรถไฟ
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สู่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

จากกรุงเทพฯ หลวงปู่กับพระอาจารย์จินดาก็ออกธุดงค์แสวงหาความวิเวก
บ�าเพ็ญเพียรต่อไป ครั้งนี้ได้มุ่งหน้าไปฝั่งทะเลตะวันออก พักปักกลดไปเรื่อยไปถึง
เกาะลอย อ�าเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ และอาศัยเรือซึง่บรรทกุแตงโมมาขายเดนิทาง 
ไปถึงจังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากหลวงปู่ไม่คุ้นเคยกับทะเล การเดินทางในครั้งน้ัน
เป็นการมาทางทะเลเป็นครั้งแรก ท่านจึงเมาคลื่นและอาเจียนเป็นอย่างมาก ใช้เวลา 
เดินทาง ๓ วัน กับ ๓ คืน ก็ถึงจังหวัดจันทบุรี 

พอขึ้นจากเรือ หลวงปู่ก็ธุดงค์โดยเดินเท้าไปเรื่อยๆ ไปปักกลดพักที่เขากระแจ 
๑ คืน แล้วเดินทางไปตามป่าเขาเรื่อยๆ จนถึงวัดป่าคลองกุ้ง และได้พ�านักจ�าพรรษา
กับท่านพ่อลี ธัมมธโร พระสหธรรมิกของท่าน

เมือ่ออกพรรษาแล้ว หลวงปูส่ามกบัพระอาจารย์จินดา กแ็ยกทางกนั ต่างคนกต่็าง 
เที่ยวแสวงหาวิโมกขธรรมตามล�าพัง

พระอาจารย์จินดา ปัจจุบันพ�านักอยู่ที่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ  
ท่านเล่าว่า หลวงปู่สามเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก ท่านเป็นนักปฏิบัติ  
ส่วนเร่ืองกนิ เร่ืองนอน ท่านไม่ได้ถอืเป็นเร่ืองส�าคัญเลย หลวงปูส่ามได้ธดุงค์ไปเทีย่วที ่
เขาน้อยท่าแฉลบ ต่อไปยงัเกาะหมาก แล้วธดุงค์ปักกลดไปตามเกาะต่างๆ ได้แก่ เกาะช้าง 
เกาะแม่ชี เกาะกูด เกาะสีชัง เป็นต้น ในปีนั้นท่านได้จ�าพรรษาที่เกาะหมากแต่ผู้เดียว 
การเดินธุดงค์ไปแต่ผู้เดียวท�าให้การปฏิบัติได้ผลดีมาก 

พอออกพรรษาแล้ว หลวงปูไ่ด้เทีย่วธดุงค์ไปจนถงึจังหวดัตราด พกัปักกลดตาม 
สวนทเุรียนสวนเงาะของชาวบ้าน เกอืบทกุแห่งทีห่ลวงปูพ่กัปักกลด จะมีญาตโิยมมาขอ 
รับฟังธรรมและฝึกสมาธิภาวนาด้วย
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กลับมาพบผมให้ทันนะ

กล่าวกนัว่า ในการมากราบหลวงปูม่ั่นในคร้ังน้ัน หลวงปูส่ามได้รับค�าชมจากท่านว่า  
เป็นผู้เจริญด้วยธุดงควัตร จ�าพรรษาได้มากแห่ง และเป็นผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร 

หลวงปูส่ามกบัหลวงปูเ่ทสก์ ได้กราบลาหลวงปูม่ัน่ออกเดนิธดุงค์ต่อไป ก่อนออก 
เดนิทาง หลวงปูม่ัน่ได้สัง่หลวงปูส่ามกบัหลวงปูเ่ทสก์ ว่า “ปีน้ีผมอาย ุ๘๐ แล้ว ท่านเทสก์ 
และท่านสาม ต้องกลบัมาพบผมให้ทนันะ” แล้วหลวงปูท่ัง้สององค์กอ็อกเดนิทางธดุงค์ 
ต่อไป โดยมุง่หน้าไปทีอ่�าเภอท่าบ่อ จังหวดัหนองคาย เพือ่ไปเยีย่มเยยีนและโปรดโยม 
บดิามารดาของหลวงปูเ่ทสก์ แล้วได้แสวงหาความวเิวกในท้องถ่ินแถบน้ันเป็นเวลานาน 
พอสมควร

เม่ือใกล้จะเข้าพรรษาในปีน้ัน หลวงปู่สามและหลวงปู่เทสก์ก็ออกเดินทาง 
ร่วมกนัมาทางฝ่ังทะเลตะวนัออก แล้วมาแยกกนัทีจั่งหวดัชลบรีุ โดยหลวงปูเ่ทสก์กลบั
มาส�านักเขาน้อยท่าแฉลบ จังหวดัจันทบรีุ และพกัจ�าพรรษาอยูท่ีน่ั่น ส่วนหลวงปูส่าม 
มาจ�าพรรษาที่บางพระ จังหวัดชลบุรี
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อยู่ภูเก็ตเจ็ดพรรษา

เมือ่พธิปีระชมุเพลงิศพหลวงปูม่ั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงปูส่ามกอ็อกธดุงค์ต่อ  
กลับมาที่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นก�าเนิดของท่าน แล้วเที่ยวธุดงค์ไปแถบน้ันอยู่ประมาณ  
๑ เดอืน จึงธดุงค์ต่อไปทางจังหวดัชลบรีุ หลงัจากน้ันอกีเดอืนกว่าๆ กไ็ด้รับจดหมาย
จากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งส่งไปจากจังหวัดภูเก็ต อาราธนานิมนต์ให้หลวงปู่สาม 
ลงไปช่วยเผยแผ่ธรรมะและแนวทางธดุงคกรรมฐาน รวมทัง้ช่วยอบรมกรรมฐานให้แก่ 
ญาตโิยมทางปักษ์ใต้ ดังน้ัน หลวงปูส่ามจึงได้ออกเดนิทางลงใต้ตามค�าอาราธนา ปีน้ัน 
เป็นปี พ.ศ. ๒๔๙๓ หลวงปูส่ามมอีายุพรรษาได้ ๓๑ การเดนิทางคร้ังน้ีมพีระตดิตามไป 
ด้วยหนึ่งองค์ 

ในปีแรกของการลงใต้ หลวงปู่สามได้ไปบ�าเพ็ญภาวนาแถวเกาะสมุย จังหวัด
สรุาษฎร์ธานี แล้วได้พ�านักจ�าพรรษาทีน่ั่น เม่ือออกพรรษาแล้ว ท่านกไ็ด้จาริกไปอ�าเภอ 
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ธุดงค์อยู่แถวนั้นระยะหนึ่งจึงได้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต 

ในขณะน้ัน หลวงปู่เทสก์ได้ไปสร้างส�านักปฏิบัติธรรมข้ึนใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต 
คอืวดัเจริญสมณกจิ ช่วงน้ันมคีรูบาอาจารย์องค์อืน่อยูท่างปักษ์ใต้หลายองค์ เป็นต้นว่า 
ครูบาพูน พระอาจารย์มหาปิ่น ชลิโต หลวงพ่อค�าพอง ติสโส เป็นต้น ครูบาอาจารย์
เหล่าน้ันได้แยกย้ายออกแสวงหาสถานทีป่ฏิบตัแิละเผยแพร่ธรรมะให้แก่ประชาชนใน
สถานที่ต่างๆ กัน 
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เม่ือถึงเกาะภเูกต็แล้ว หลวงปูส่ามได้พ�านักจ�าพรรษาทีท่่าฉัตรไชยอยู ่๑ พรรษา 
แล้วธดุงค์ไปทางต�าบลไม้ขาว พ�านักจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัไม้ขาว ๑ พรรษา ได้สามเณรฉลอง 
อยู่ปฏิบัติรับใช้ 

หลวงปู่สามพ�านักอยู่ทางปักษ์ใต้นานถึง ๗ ปี ได้อบรมสั่งสอนประชาชน และ
พระภกิษุสามเณรในแถบน้ันตลอดเวลา เมือ่ว่างเว้นจากการอบรมสัง่สอน ท่านกไ็ด้ใช้
เวลาท�าความเพียรภาวนาอย่างเต็มที่ ด้วยการถืออิริยาบถ ๓ คือ นั่ง ยืน และ เดิน  
โดยงดเว้นการนอน หมายความว่าตลอดเวลาที่ท่านพ�านักจ�าพรรษาอยู่ที่นี่ ท่านได้
อธิษฐานในข้อที่ว่าด้วยเนสัชชิกธุดงค์ ถือการไม่นอนเป็นวัตร ตลอดเวลาที่อธิษฐาน
ธุดงค์ข้อนี้จะงดเว้นการนอน ไม่ยอมให้หลังแตะพื้น มุ่งมั่นบ�าเพ็ญสมณธรรมเพื่อ 
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มุ่งปฏิบัติตรงสู่พระนิพพาน 

หลวงพ่อค�าพอง ติสโส ได้กล่าวถึงหลวงปู่สามในช่วงที่พ�านักจ�าพรรษาอยู ่
ภาคใต้ว่า “ตอนน้ันท่านแขง็แรงด ีปฏบิตัมิาก ถ้าท่านได้ท�าความเพยีรแล้ว ท่านท�าจริงๆ  
ชนิดทีเ่รียกว่าถ้าได้น่ังภาวนาแล้วกน่ั็งตลอดคืน ถ้าได้เดนิจงกรมแล้ว เดนิขัน้เอาเป็น 
เอาตาย ชนิดที่เรียกว่าเร่ืองหลับนอนไม่ส�าคัญและไม่เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับท่านใน
ระหว่างนั้น 

หลวงปู่สามท่องเที่ยวธุดงค์และอบรมประชาชนอยู่ทางภาคใต้ ได้พ�านักใน
สถานที่ต่างๆ หลายแห่ง ผู้ศรัทธาเลื่อมใสก็มีมาก ในทางตรงข้าม ต่างก็มีผู้ไม่พอใจ
และไม่อยากให้ท่านอยู่ แต่ท่านได้พิจารณาเห็นว่าการเผยแพร่หลักธรรมค�าสอน 
ให้แก่ญาติโยมในทางที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกของพระตถาคตเจ้า
โดยตรง ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจของใครทั้งสิ้น ท่านจึงได้ประกาศ
ธรรมะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและเมตตาสงสาร อยากให้ประชาชนได้รู้เเละด�าเนินตาม 
ค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างถูกต้อง
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ธุดงค์ชายแดนเขมร

หลวงปูส่ามพ�านักอยู่ทีปั่กษ์ใต้นานถึง ๗ ปี ท่านได้สามเณรฉลองมาอยูอ่ปัุฏฐาก 
รับใช้อยู่ถึง ๔ ปี ท่านพิจารณาดูอุปนิสัยใจคอของสามเณรฉลอง เห็นว่าเป็นผู้สนใจ
ในการประพฤติปฏิบัติธรรมพอสมควร ท่านจึงได้น�าสามเณรฉลองเดินทางข้ึนไป
จังหวัดสุรินทร์ด้วย

เมือ่ถงึจังหวดัสริุนทร์แล้ว ก็พาสามเณรฉลองไปกราบนมสัการหลวงปูด่ลูย์ทีว่ดั
บรูพาราม พกัอยู่ไม่นาน ท่านก็กราบลาหลวงปูดู่ลย์ไปเยีย่มญาตพิีน้่องทางบ้านนาสาม 
แล้วก็เที่ยวธุดงค์เดินไปตามป่าเขาแถบชายแดนเขมรเป็นเวลาหลายเดือน แล้วท่าน 
ก็เดินทางวกกลับมาบ้านนาสามอีก พักอยู่ที่บ้านนาสามไม่กี่วัน หลวงปู่ก็ออกธุดงค์ 
ต่อไปในทางบ้านนอกและบ้านสวาย ถ่ินที่เคยไปปักกลดธุดงค์เป็นคร้ังแรกในชีวิต 
ธุดงค์ของท่าน หลวงปู่ได้พาสามเณรฉลองปักกลดธุดงค์ไปเร่ือยๆ จนถึงอ�าเภอ 
ล�าปลายมาศ จังหวดับรีุรัมย์ พกัอยูแ่ถวน้ันนานเป็นเดอืน แล้วจึงวกกลบัมาจ�าพรรษา
ที่บ้านนาสาม ๑ พรรษา
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ลงใต้ครั้งที่สอง

เมื่อออกพรรษาในปีนั้นแล้ว หลวงปู่ได้ลงไปทางใต้อีกเป็นครั้งที่สอง ได้พ�านัก 
ปฏิบัติธรรมบ�าเพ็ญภาวนาที่ควนกะไหล บ้านกะไหล อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
ออกจากควนกะไหล ก็มีญาตโิยมนิมนต์ให้อยูจ่�าพรรษาทีส่�านักสงฆ์โคกกลอยนากลาง
หลวงปู่ได้รับนิมนต์ให้เป็นประธานสงฆ์ในระหว่างน้ัน คณะญาติโยมเลื่อมใสใน
ปฏปิทาท่านมาก หลวงปูไ่ด้ฉลองศรัทธาโดยยอมพกัจ�าพรรษาอยูท่ีโ่คกกลอยนากลาง 
๑ พรรษา เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านก็ได้ธุดงค์ไปจังหวัดภูเก็ต พักจ�าพรรษาอยู่ที่ 
ท่าฉัตรไชย ๑ พรรษา 

เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านก็ออกธุดงค์ไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าหลวงปู่ไม่ได้ติดยึด 
อยูก่บัสถานทีเ่ลย พกัปัดกลดแสวงหาความวเิวกตามป่าตามเขา ตามป่าช้า และทีส่งบสงัด 
แถบชายทะเลในท้องที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา 

โดยอุปนิสัย หลวงปู่มีความยึดมั่นในความสันโดษมักน้อย ยินดีในความสงบ
วิเวก ปรารภความเพียร ท่านพูดน้อยแต่ปฏิบัติมาก เวลาญาติโยมเข้าไปหา ท่านจะ
ชกัชวนพดูถงึเร่ืองธรรมะมากกว่าพดูคยุเร่ืองอืน่ หลวงปูม่กัแสดงธรรมในหวัข้อสัน้ๆ 
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการปฏิบัติ เช่น หลวงปู่สอนว่า 

“ธรรมะของจริงกอ็ยูก่บับคุคลทกุคน เว้นไว้แต่ไม่ท�า ถ้าท�าต้องมทีกุคน เพราะ
ธรรมะเป็นของจริง ต้องทําจริงจึงจะเหน็จริงๆ การกระทํากต้็องเสยีสละเวลาตัง้แต่กาย 
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วาจา และใจ โดยระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เป็นสรณะ 
ที่พึ่งของตน แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมกําหนดจิตว่าพุทโธๆๆ”

ในช่วงอยูท่ีภ่าคใต้โดยการน�าของหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีได้มคีรูบาอาจารย์องค์อืน่ 
ร่วมเผยแพร่ธรรมะด้วยหลายองค์ ในช่วงเวลาน้ันก็มีหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  
หลวงปูห่ล้า เขมปัตโต หลวงพ่อค�าพอง ตสิโส พระอาจารย์วนั อตุตโม พระอาจารย์ค�าดี  
ปัญโญภาโส พระอาจารย์มหาป่ิน ชลโิต พระอาจารย์จันทร์โสม กติตกิาโร พระอาจารย์ 
สุวัจน์ สุวโจ เป็นต้น 

หลวงปูส่ามได้ออกเดนิธดุงค์จาริกแสวงหาสถานทีว่เิวกไปเร่ือยๆ พ�านักจ�าพรรษา 
ทีเ่ขาแก้ว ๒ พรรษา แล้วเดนิธดุงค์มุง่หน้าไปทางฝ่ังทะเลตะวนัออกแถบจังหวดัจันทบรีุ 
ท่านบ�าเพญ็ความเพยีรอย่างจริงจังโดยไม่มเีวลาหยดุหย่อน ปฏบิตัภิาวนาชนิดเอาเป็น 
เอาตายเพื่อฝึกจิตใจให้ปลอดพ้นจากสภาวะของกิเลส ละทิ้งปล่อยวางทั้งความรัก 
และความชงั หากปล่อยวางได้หมดสิน้แล้วกจ็ะพบความบริสทุธิส์ะอาดหมดจด เหลอืแต่ 
จิตว่างเปล่าตั้งอยู่เป็นหนึ่ง นั่นคือทางหลุดพ้น เป็นหนทางเข้าถึงมรรค ผล นิพพาน 
ตามแนวทางของพระพุทธองค์
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จาริกแสวงบุญไปภาคเหนือ

หลวงปู่เดินธุดงค์ไปถึงจังหวัดพิษณุโลก ได้พ�านักในป่าแห่งหนึ่ง ญาติโยมผู้มี 
จิตศรัทธาได้สร้างกุฏิเล็กๆ ให้อยู่จ�าพรรษา โยมที่สร้างกุฏิที่พ�านักมีความศรัทธา 
หลวงปูม่าก ได้มานอนเฝ้าปฏบิตัธิรรมภาวนากบัหลวงปูแ่ทบทกุคืนไม่เว้น ถ้าคืนไหน 
มาไม่ได้ก็จะให้ลูกชายมาเฝ้าดูแลแทน

ในช่วงที่จ�าพรรษาอยู่ที่พิษณุโลก การปฏิบัติภาวนาเป็นไปด้วยดี ทางจิตใจ
มีความสงบสงัดดี แต่สภาวการณ์ภายนอกไม่สู้จะดี กล่าวกันว่ามีผู้ประสงค์ร้าย 
มาลอบยงิหลวงปูถ่งึ ๓ คร้ัง แต่มอีนัต้องแคล้วคลาด เพราะโยมทีน่อนเฝ้าได้รู้สกึตืน่ขึน้ 
ทกุคร้ัง การลอบท�าร้ายจึงไม่ส�าเร็จ คงเป็นเพราะหลวงปูมิ่เคยเบยีดเบยีนพยาบาทใคร
ตรงข้ามท่านมีแต่จิตเมตตา จึงท�าให้ท่านรอดพ้นอันตรายไปได้ในระหว่างพรรษานั้น 

เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่ก็เดินธุดงค์ขึ้นเหนือมุ่งสู่เชียงใหม่ ผู้ร่วมเดินทาง 
ในคร้ังน้ันม ีท่านค�าด ีสามเณรฉลอง และโยมทีต่ดิตามไปจากจังหวดัสริุนทร์คนหน่ึง 
ชือ่โยมพ ุ(ต่อมาภายหลงั โยมพไุด้บวชเป็นพระ ปัจจุบนัจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัโคกหม่อน
จังหวัดสุรินทร์) 

จุดประสงค์ของการเดนิทางไปคร้ังน้ันกเ็ช่นเดยีวกบัการออกธดุงค์ไปยงัสถานที่ 
อื่นๆ คือแสวงหาที่วิเวกเพื่อเร่งท�าความเพียรทางจิตใจของตน พร้อมทั้งศึกษา
ภูมิประเทศ และอบรมสั่งสอนประชาชน 



160

หลวงปู่ได้พ�านักจ�าพรรษาอยู่ที่บ้านแม่หลอด อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้อาศัยบิณฑบาตและอบรมสั่งสอนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าอื่นๆ 

การออกธดุงค์ในช่วงน้ัน หลวงปูไ่ด้ไปพ�านักอยูท่ี ่ถ�า้ผาเด่ง ต�าบลป่าแป๋ อ�าเภอ
แม่แตง พบกบัพระอาจารย์บญุฤทธิ ์(ปัจจุบนั พระอาจารย์บญุฤทธิพ์กัจ�าพรรษาอยูท่ี ่
ประเทศออสเตรเลีย) และได้พักปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่ที่นั่น 

ในพรรษาต่อมา ท่านพ่อลี ธัมมธโร ก็ธุดงค์ไปที่นั่น และพ�านักกับหลวงปู่สาม 
อยู่ระยะหน่ึง แล้วทั้งหลวงปู่และท่านพ่อลีก็ออกจาริกต่อไปโดยแยกเดินทางไป 
คนละทาง 

ในภายหลัง หลวงปู่กับท่านพ่อลีได้มาพบกันอีกคร้ังที่บ้านยาง ซึ่งขณะน้ัน 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม (ปัจจุบันท่านพ�านักอยู่ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวดัเลย) เป็นศิษย์รุ่นอาวโุสทีส่ดุของหลวงปูม่ัน่ทีย่งัมชีวีติอยูใ่นขณะน้ี กธ็ดุงค์ไป
ถึงบ้านยาง ผาแด่น เช่นเดียวกัน หลวงปู่สามเกิดอาพาธขึ้น จึงได้ธุดงค์กลับมาพัก
ที่เดิมคือ ผาเด่ง พระอาจารย์บุญฤทธิ์ได้ตามลงมาด้วย ที่บ้านผาเด่งนี้ ชาวบ้านได้ 
ช่วยกนัสร้างกฏุเิป็นเพงิพกัชัว่คราวให้ท่าน มญีาตโิยมมาท�าบญุและปฏิบตัธิรรมภาวนา 
ด้วยเป็นจ�านวนมาก ช่วงนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ในปีน้ัน ท่านพระอาจารย์จันดีและพระอาจารย์ศรีจันทร์ได้เดินทางไปขอฝึก
อบรมสมาธิภาวนาอยู่กับหลวงปู่ พระอาจารย์ทั้งสององค์ไปถึงประมาณบ่าย ๓ โมง
พบหลวงปู่นั่งอยู่บนศาลาเล็กๆ จึงเข้าไปกราบนมัสการขอฟังธรรมปฏิบัติกับหลวงปู่ 
หลวงปู่บอกว่าท่านชอบนักปฏิบัติ ถ้าใครไม่ปฏิบัติจะอยู่ด้วยที่นั่นไม่ได้ หลวงปู่ได้ 
ก�าหนดให้พระอาจารย์ทั้งสององค์แยกย้ายไปอยู่กุฏิองค์ละแห่ง ขอให้ต่างองค์ต่าง
ปฏิบัติ อีก ๓ วัน ถึงวันพระ จึงค่อยมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาด้วยกันที่ศาลา 

ในช่วงทีพ่กัทีว่ดัถ�า้ผาเด่ง หลวงปูแ่ละพระอาจารย์อกี ๒ องค์ ต่างแยกย้ายกนั 
ไปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมคนละหมู่บ้าน แล้วน�าอาหารที่บิณฑบาตได้มารวมกัน 
ต้มให้ร้อนเสียก่อนจึงฉันได้ เพราะอาหารแต่ละอย่างน้ันค่อนข้างคาวจัด อาหาร 
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ส่วนใหญ่ได้แก่พวกปลา หนู กบ กุง้ และเขยีด ชาวบ้านไม่มีเกลอืใช้ มแีต่น�า้ปลากบัพริก 
พอดบักลิน่คาวได้บ้าง ปกตหิลวงปูไ่ม่ค่อยพดู เม่ือฉันเสร็จ ต่างองค์ต่างแยกย้ายกนั
ไปปฏิบัติภาวนาอยู่ที่กุฏิของแต่ละท่านซึ่งอยู่ห่างๆ กัน แต่ละองค์ต่างก็ตั้งใจภาวนา
และเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้อยู่ในความประมาทและไม่ได้คุยกัน 

พอถึงวันพระ หลังจากฉันเสร็จแล้ว หลวงปู่บอกว่าค�่านี้ประมาณ ๒ ทุ่ม ให้มา 
ไหว้พระและน่ังสมาธิภาวนารวมกันที่ศาลา ซึ่งหลวงปู่จะให้การอบรมแต่เพียงสั้นๆ 
ว่า “ให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบ อย่าส่งจิตออกไปทางอื่น ทําใจให้ตรงให้แน่วแน่  
เพ่งลงมาทีใ่จ” หลวงปูม่กัจะให้การอบรมเพยีงแค่น้ี แล้วต่างคนต่างกภ็าวนาดจิูตดใูจ 
ของตนเอง
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หลวงปู่ถูกลอบท�าร้าย

ในช่วงเดอืนเมษายน ๒๕๐๗ พระอาจารย์จันดีและพระอาจารย์ศรีจันทร์ ได้กราบ 
ลาหลวงปูไ่ปท�าบุญสงกรานตท์ี่วดัปา่บา้นหว้ยรนิ อ�าเภอแม่รมิ หลวงปูจ่งึอยูว่ดัเพยีง 
องค์เดยีว เหตกุารณ์คร้ังน้ีสบโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดเีข้าลอบท�าร้ายท่านจนจวนเจียน
จะเอาชีวิตไม่รอดในคืนวันหนึ่ง

กล่าวถึงเรื่องการที่หลวงปู่ถูกลอบท�าร้าย บางแหล่งบอกว่าเป็นการจ้างวานของ 
พระภิกษุซึ่งอยู ่ในวัดท้องถิ่นต้องการขับไล่ให้หลวงปู ่หนีออกไปอยู ่ที่อื่นเพราะ 
ชาวบ้านในแถบน้ันต่างหนัมาเลือ่มใสหลวงปูก่นัหมด ท�าให้ศรัทธาต่อพระเจ้าถิน่ลดลง 
จึงเกิดการอิจฉาริษยาระหว่างพระด้วยกัน ค�าบอกเล่าอีกเหตุการณ์หน่ึงบอกว่า 
เป็นเพราะหมอผีในท้องถิ่นเสียผลประโยชน์ ทั้งนี้เพราะหลวงปู่มักเทศน์สอนให้คน 
ละเลิกความเชื่อถือผีสางนางไม้ แล้วหันมายึดถือพระไตรสรณคมน์คือพระพุทธเจ้า  
พระธรรม และพระอรยิสงฆ์ เป็นทีพ่ึง่ กลบัให้สร้างความดใีห้เกดิขึน้กบัตวัเองด้วยการ 
ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ด้วยเหตุนี้ความศรัทธาต่อหมอผีจากชาวบ้านจึงเสื่อมลง 
น่ันหมายถึงอามิสและผลประโยชน์ที่พึงได้จากการสอนให้คนหลงงมงายจึงลดน้อย
ลงด้วย การจ้างวานให้ท�าร้ายหลวงปู่จึงได้มีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าคงไม่ใช่
ประเด็นส�าคัญที่พวกเราจะต้องมาสืบค้นหาต้นตอกันเพราะไม่ได้ท�าให้เกิดประโยชน์
อันใด รวมทั้งหลวงปู่เองก็ไม่ได้ติดใจที่จะเอาโทษ ด้วยจิตเมตตาท่านได้ให้อภัยแก่ 
ผู้คิดประทุษร้ายเหล่าน้ันหมดสิ้นแล้ว พวกเราซึ่งเป็นลูกหลานของหลวงปู่ควรรับรู้
เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แล้วกัน คงไม่ต้องสอบถามหาว่าใครเป็นผู้ก่อกรรมชั่ว 
อันนั้น ซึ่งผลชั่วก็ได้ตอบสนองผู้กระท�านั้นแล้ว 
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เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในคืนวันหนึ่ง หลวงปู่สามก�าลังนั่งบ�าเพ็ญเพียรภาวนา
อยู่ในกุฏิกระต๊อบที่โยมได้ปลูกให้ท่านพ�านักอาศัยอยู่เป็นการช่ัวคราว ขณะที่จิต
ของท่านดิ่งสู่สมาธิในฌานสมาบัติอยู่นั้น ได้มีชายสองคนลอบเข้ามาแล้วเอาก้อนหิน 
ขนาดใหญ่ทุ่มลงไปที่ศีรษะของหลวงปู่จนแตก เลือดสาดกระเซ็นเปรอะเปื้อนไป 
ทัว่พืน้และฝากระต๊อบ หลวงปูส่ามยงัน่ังสมาธน่ิิง ไม่รู้สกึตวั ท่านยงัคงน่ังน่ิงไม่ไหวตงิ 
ทรงอยูใ่นณานสมาบตั ิชายผู้ลอบท�าร้ายคดิว่าหลวงปูค่งจะมรณภาพแล้ว เพราะไม่มี
ใครทีจ่ะสามารถทนทานต่อน�า้หนักของหนิขนาดน้ันได้ เขาจึงพงัฝากระต๊อบให้ทบัลง
บนร่างของหลวงปู่ แล้วจึงหลบหนีไป 

คร้ันเม่ือหลวงปูถ่อนจิตออกจากสมาธแิล้ว ทัง้รู้สกึแปลกใจทีเ่หน็กระต๊อบพงัลง 
มาทับตัวท่าน ฟันท่านหักไปหลายซี่ และมีรอยเลือดเปรอะเปื้อนตัวท่านเกรอะกรัง  
รวมทั้งเปื้อนพื้นและฝากระต๊อบอย่างมากมาย เมื่อหลวงปู่พิจารณาดูจึงเห็นว่าเลือด
เหล่าน้ันไหลออกจากบาดแผลในร่างกายของท่าน ฟันในปากหกัและโยกคลอนหลายซี่  
ภายในปากก็แตก แต่ที่ใบหน้ากลับไม่ปรากฏบาดแผลแต่อย่างใด ท่านจึงรู้ได้ว่า 
จะต้องมผู้ีลอบมาท�าร้ายในขณะทีท่่านก�าลงัท�าสมาธอิยู่ เมือ่พจิารณาแล้ว ท่านกรู้็สกึ
ขบขัน และไม่ได้รู้สึกโกรธหรือต้องการเอาโทษแต่ประการใด 

พอรุ่งเช้า หลวงปูก่เ็ข้าไปบณิฑบาตในหมู่บ้าน เมือ่ชาวบ้านเหน็ว่าร่างกายและจีวร
ของท่านเตม็ไปด้วยเลอืดแห้งเกรอะกรัง จึงพากนัโกรธแค้นมาก พากนัสบืจนทราบตวั 
ผู้จ้างวานและผู้ท�าร้ายหลวงปู ่ชาวบ้านรวมตวักนัจะแก้แค้นให้ แต่หลวงปูไ่ด้ห้ามปราม  
หลวงปู่ขอไม่ให้เอาเรื่องและเห็นว่าเป็นเคราะห์กรรมของท่านเอง

ในส่วนของชายคนทีรั่บจ้างมาท�าร้ายหลวงปูน้ั่น เม่ือเหน็ว่าหลวงปูย่งัไม่มรณภาพ 
ตามทีเ่ขาตัง้ใจกมี็ความกลวัเป็นอนัมาก ได้เข้ามากราบสารภาพผิดต่อหลวงปู ่ด้วยความ 
เมตตาหลวงปู่ก็อโหสิกรรมให้ ไม่ถือโทษโกรธเคืองหรืออาฆาตพยาบาทแต่อย่างใด 
แต่เพราะบาปกรรมทีท่�าร้ายพระภิกษผูุ้ทรงศลีและวนัิยอนัสะอาดบริสทุธิข์ณะทรงฌาน 
บาปน้ันได้สนองคนร้ายในเวลาต่อมาด้วยการประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักและ 
เสียชีวิต เรียกว่าได้รับผลกรรมทันตาเห็น
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นิมิตของพระอาจารย์จันดี

ประมาณวันที่ ๘ หรือ ๙ เมษายน ๒๕๐๗ หลวงปู่ได้ให้พระอาจารย์จันดี 
กับพระอาจารย์ศรีจันทร์ไปร่วมงานบุญสงกรานต์ที่วัดป่าห้วยน�้าริน อ�าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวมาข้างต้น เหลือแต่หลวงปู่อยู่ที่วัดองค์เดียว พระอาจารย์
ทั้งสองได้ไปกราบเยี่ยมพระอาจารย์มหาปราโมทย์ที่วัดป่าบ้านปง (ปัจจุบันคือ 
วัดอรัญญวิเวก ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหลวงพ่อเปลี่ยน 
ปัญญาปทีโป เป็นเจ้าอาวาส) พระอาจารย์มหาปราโมทย์ได้ชวนอาจารย์ทั้งสององค์ 
ไปกราบหลวงปู่แหวนที่ดอยแม่ปั๋ง อ�าเภอพร้าว 

ต่อมาคืนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๗ พระอาจารย์จันดีฝันเห็นหลวงปู่สาม 
อาเจียนเป็นเลือดและถ่ายเป็นเลือดเต็มกุฏิไปหมด ไม่มีใครดูแลปฏิบัติท่าน  
พอสงกรานต์เสร็จ ท่านก็กลับมาที่วัดป่าบ้านปง ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ถูกท�าร้ายที่
วัดถ�้าผาเด่ง มาพักรักษาตัวอยู่ที่อ�าเภอแม่แตง พระอาจารย์จันดีก็รีบเดินทางมาที่ 
วัดปากทาง อ�าเภอแม่แตง ซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ทราบว่าหลวงปู่สาม 
เพ่ิงออกจากโรงพยาบาลได้ ๒ วัน และพักอยู่ที่วัดแห่งน้ี หลวงปู่สามได้เล่าให้ 
พระอาจารย์จันดีฟังว่า ท่านโดนเขาตฟัีนหกัปากแตก เลอืดไหลทัว่ห้อง สลบไป ไม่รู้สกึตวั 
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ท่านเล่าเหตกุารณ์ในคนืน้ันว่า พอถงึ ๖ โมงเยน็ ท่านกเ็ข้าฝึกจิตท�าสมาธภิาวนาไป  
ไม่ทราบว่าเขามาตเีวลาไหน มารู้สกึตวัตอนฟ้ืนข้ึนมาเท่าน้ัน คอืเมือ่ออกจากสมาธแิล้ว
รู้สกึแปลกๆ ไปหมดทกุอย่าง ฝากฏุพิงัลงมา รู้สกึตงึๆ ทีใ่บหน้า มเีลอืดเปรอะเป้ือน 
อยู่มากมาย เอามือลูบคล�าทั่วตัวก็ไม่มีที่เจ็บ พอเอามือลูบปากและใบหน้าก็พบว่ามี
เลอืดเตม็ แล้วค่อยๆ รู้สกึเจ็บปวดมากขึน้ เหน็ก้อนหนิตกอยูใ่กล้ๆ สามก้อน เข้าใจว่า 
๒ ก้อน ถูกเฉพาะมุ้งและจีวร อีกก้อนหนึ่งถูกปากอย่างจัง เลือดไหลออกจากปาก 
แห่งเดยีวในขณะทีอ่ยูใ่นฌานสมาธโิดยไม่รู้สกึตวั พวกคนร้ายคงนึกว่าท่านมรณภาพ 
แล้ว จึงพังฝากุฏิให้ลงมาปิดร่างกายของท่านไว้ 

เยน็วนัน้ัน พระภิกษุสามเณรทีว่ดัปากทาง ประมาณ ๒๐ รูป กม็าประชุมสวดมนต์ 
ท�าวัตร ฟังเทศน์ และภาวนาตามปกต ิหลวงปูต่ือ้ได้บอกกบัหลวงปูส่ามว่า อย่าข้ึนไปอยู ่
ที่วัดถ�้าผาเด่งอีกเลย เรื่องมรรค ผล นิพพาน ท�าที่ไหนก็ได้ ที่ไหนมันเป็นอันตราย 
กอ็ย่าไปเลย หลวงปูก่ลบัตอบว่า ท่านสงสารโยมทีเ่ขามศีรัทธาเลือ่มใสกบัพระปฏบิตั ิ
เมือ่พวกเขาทิง้พระวดับ้านกนัหมด เขากไ็ม่มทีางไป ชาวบ้านกจ็ะหนัเหลงัเล ไม่ทราบ 
จะไปทางไหน หลวงปูบ่อกว่า ท่านเหน็จะต้องขึน้ไปจ�าพรรษาอยูก่บัพวกเขาสกัพกัก่อน 
พระอาจารย์จันดีก็ยินดีจะไปพักจ�าพรรษาร่วมกับหลวงปู่ โดยตอบว่า “ถ้าหลวงปู่ไป 
ผมก็ยินดีจะไปด้วย” แล้วก็ชวนพระอาจารย์ค�าแปงไปด้วยอีกองค์หนึ่ง 

หลวงปู่ตื้อก็ไม่ได้ทัดทานอีก นอกจากแนะน�าให้ขอความมั่นใจจากชาวบ้านว่า
จะช่วยกันดูแลหลวงปูไ่ม่ให้ได้รับอนัตรายอย่างทีเ่ป็นมา ถ้าพวกเขารับรองไม่ได้ กใ็ห้ 
ย้ายไปจ�าพรรษาอยู่ที่อื่น
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กลับไปจ�าพรรษาที่วัดถ�้าผาเด่ง

หลังจากนั้น ๒ วัน หลวงปู่สาม พระอาจารย์จันดี และพระอาจารย์ค�าเเปง  
ออกเดนิทางไปวดัถ�า้ผาเด่ง  เดินทางวนัที ่๒ จึงไปถงึวดัเวลาประมาณบ่าย ๓-๔ โมงเยน็ 
พอเข้าไปในเขตหมูบ้่าน ชาวบ้านกต่็างดใีจ ออกมารับเคร่ืองอฐับริขารพาไปวดั พอถงึวดั 
ชาวบ้านต่างก็ออกมาประชุมพร้อมกันด้วยความปีติยินดีที่หลวงปู ่ของพวกเขา 
ได้ปลอดภัยจากภัยจากอันตราย และเดินทางกลับมาพ�านักที่หมู่บ้านของพวกเขา 
เช่นเดิม 

พระอาจารย์จันดีถามชาวบ้านว่า ท�าไมจึงปล่อยให้หลวงปูถ่กูท�าร้าย มันเกดิข้ึน
ได้อย่างไร ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๗ เกิดจาก  
“ตุ๊เจ้าวัดบ้าน” ได้เรียกเพื่อนมาสองคนมาเลี้ยงสุรากัน พอเมาแล้ว ตุ๊เจ้าวัดบ้าน 
ก็จ้างคนทั้งสองคนละ ๔ บาท ให้ไปตี “ตุ๊เจ้าวัดป่า” ที่อยู่องค์เดียว ทั้งสองคนก็ไป  
พอไปถึงก็เอาก้อนหินก้อนเท่าก�าปั้นขว้างไปที่กุฏิของหลวงปู่ เป็นกุฏิเล็กๆ ยกพื้น
สูงประมาณ ๑ เมตร กั้นด้วยฝาใบไม้ ไปถูกตัวท่าน ท่านก็ไม่รู้สึกตัวเพราะท่าน 
น่ังสมาธอิยู ่พอก้อนที ่๒ ประมาณเท่าหวัคนขว้างไปอกี ถกูฝากฏิุทะลกุลดถกูปากถกูฟัน 
ท่านหัก ท่านก็สลบไป พอฟื้นขึ้นมารู้สึกเจ็บๆ และผ้าจีวรเปียก ก็เลยจุดไฟส่องดู 
เห็นเป็นเลือด ท่านก็เลยร้องขึ้นว่า ใครมาท�าอะไรที่นี่ หลังจากนั้นอีกสักชั่วโมงหนึ่ง  
หลวงปู่ก็เข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นท่านได้รับบาดเจ็บก็พากันไปที่วัด ค้นหาคนที่
ท�าร้ายหลวงปู่กันทั้งคืนก็ไม่พบ ถ้าพบก็คงถูกชาวบ้านฆ่าตายไปแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า พวกเขาทราบตัวคนร้ายแล้วจะให้ไปจับตัวเขาไหม จะให้ฆ่า 
เขาไหม หลวงปูไ่ด้ห้ามไม่ให้ชาวบ้านไปเอาเร่ืองเอาราวกบัเขา ท่านว่าทีเ่ขาท�าไปกด้็วย
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ความไม่รู้ ควรจะสงสารเขา ส�าหรบัหลวงปูเ่องกไ็ม่ได้ตดิใจเอาเร่ืองพวกเขาแต่อย่างใด  
และเหน็ว่าเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดถอืเป็นคราวเคราะห์ของท่านเอง ท่านอโหสใิห้เขา 
หมดทั้งสิ้น ไม่ได้ถือโทษและไม่ได้จองเวรจองกรรมแต่อย่างใดเลย 

ฝ่ายคนร้าย เมือ่ทราบว่าหลวงปูย่งัไม่มรณภาพตามทีพ่วกเขาตัง้ใจ จึงเกดิความกลวั 
แล้วมากราบสารภาพโทษกับหลวงปู่ หลวงปู่ก็ยกโทษให้ทุกคน แต่คงเป็นเพราะ 
กรรมหนักที่ท�าร้ายพระภิกษุผู้ทรงศีลและพระวินัยอันบริสุทธิ์ขณะทรงฌาน บาปนั้น
ได้สนองพวกเขาอย่างหนัก และเป็นไข้ตายทุกคน เรียกว่า “บาปกรรมทันตาเห็น”

พระอาจารย์จันดบีอกชาวบ้านว่า ต่อไปน้ี คณะอาตมา ๓ องค์ จะจ�าพรรษาอยูท่ีน่ี่ 
พวกญาติโยมจะให้ความอารักขาคุ้มครองพวกอาตมาไม่ให้มีเร่ืองเช่นน้ีเกิดขึ้นอีก 
ได้ไหม ชาวบ้านกรั็บปากอย่างแขง็ขนั ทัง้ ๓ องค์ กต็กลงจะจ�าพรรษาอยูท่ีน่ั่น แต่พอ
ก่อนจะเข้าพรรษาประมาณคร่ึงเดอืน พระอาจารย์ค�าแปงเกดิแพ้อากาศ สูค้วามหนาว 
ไม่ได้ จึงได้ลงมาจ�าพรรษาที่เชียงใหม่ จึงเหลือพระจ�าพรรษาอยู่ที่นั่นเพียง ๒ องค์
คือ หลวงปู่สามกับพระอาจารย์จันดี เท่านั้น 

พอตกกลางคืน จะมชีาวบ้านมาน่ังสมาธภิาวนาอยูก่บัหลวงปูจ่นดกึดืน่เทีย่งคนื 
ตลอดพรรษา

หลวงปูส่าม ท่านเทศน์ไม่มาก ให้ชาวบ้านน่ังสมาธกินั ให้ตัง้จิตให้ม่ัน บริกรรม 
ค�าว่าพทุโธตามลมหายใจเข้าออกเพยีงอย่างเดยีว อย่าส่งจิตใจไปทางอืน่ ท�าพทุโธให้ 
แน่วแน่ ท�าพุทโธให้เกิดขึ้น

ท่านเทศน์สอนท�านองน้ีทกุวนั จ้ีจุดลงไปทีจิ่ตใจ ตัง้สตใิห้แน่วแน่ เมือ่ภาวนานาน
พอสมควรก็ให้เปลีย่นอริิยาบถเป็นเดนิจงกรม แล้วกลบัมาน่ังสมาธต่ิอจนถึงเทีย่งคนื 
จึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนหรือบ�าเพ็ญเพียรต่อตามความต้องการของแต่ละคน 
ท่านสอนอย่างนี้ตลอดพรรษา
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กลับมาตุภูมิ

พอออกพรรษาแล้ว ในปีต่อมาคือปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลวงปู่สามไปจ�าพรรษาที่
วัดป่าบ้านปง อ�าเภอแม่แตง เชียงใหม่ พอออกพรรษาแล้ว ก็เที่ยวธุดงค์ต่อไปทาง
บ้านจอ และบ้านถ�้าเชียงดาว แล้วย้อนกลับมาพ�านักที่บ้านปงอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นที่
พ�านักจ�าพรรษาแห่งสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ของหลวงปู่ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ญาตขิองท่านทีเ่ป็นพระภกิษุชือ่หลวงพ่อโบร์ (นามสกลุเดิม 
สายไทย) ได้ธุดงค์จากจังหวัดสุรินทร์ไปถึงเชียงใหม่ สืบถามหาจนพบหลวงปู่ซึ่ง
พ�านักอยู่ที่วัดบ้านปง จึงกราบอาราธนาขอให้ท่านกลับไปพ�านักและโปรดญาติโยม 
ที่จังหวัดสุรินทร์ บ้านเกิดของท่าน 

ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ ก่อนรุ่งอรุณเช้าวันหน่ึง หลวงปู่ได้นิมิตเห็นภาพ
แสงอรุณเป็น ๓ สีซ้อนกันอยู่ ทั้งๆ ที่ญาติโยมที่อยู่ที่เดียวกันน้ันไม่มีใครเห็น 
รังสีทั้ง ๓ นั้น มีแสงสีขาวเป็นแสงเงิน สีเหลืองเป็นแสงทอง สีแดงเป็นแสงทองแดง 
เมือ่หลวงปูไ่ด้ตรกึตรองดแูล้วกเ็หน็เหตผุล ๓ ประการทีค่วรกลบัมาสูม่าตภุมู ิได้แก่ 

ประการที ่๑ เราได้เทีย่วธดุงค์ในทีว่เิวกต่างๆ ตัง้แต่ยังเป็นหนุ่มมีร่างกายแข็งแรง 
จนแก่ชราภาพ ร่างกายอ่อนแอลง ก�าลังวังชาเสื่อมถอยลงมาก สมควรกลับมาตุภูมิ 

ประการที ่๒ ได้มโีอกาสใกล้ชดิครูบาอาจารย์ซึง่ชราภาพมากแล้วคอื หลวงปูด่ลูย์  
อตุโล 

ประการที่ ๓ ได้มีโอกาสแนะน�าสั่งสอนธรรมปฏิบัติแก่ญาติโยม ตลอดจน
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง 



169

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลวงปู่สามจึงได้กลับจังหวัดสุรินทร์ตามค�านิมนต์ของ 
หลวงพ่อโบร์และญาตโิยมในจังหวดัสริุนทร์ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ คร้ังแรก ญาตโิยมได้จัด 
ทีพ่�านักจ�าพรรษาให้ท่านทีบ้่านร�าเบอะ อ�าเภอปราสาท จังหวดัสริุนทร์ เป็นเวลา ๑ พรรษา 
ต่อมาชาวบ้านส่วนหน่ึงในละแวกน้ันได้ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ว่า บริเวณที่หลวงปู ่
พ�านักจ�าพรรษาน้ัน เป็นท�าเลเลีย้งสตัว์ของหมูบ้่าน ไม่อยากให้พระภกิษุพ�านักอยูใ่น 
บริเวณนั้น หลวงปู่จึงย้ายมาพ�านักอยู่ที่ป่าบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๑ ถนนสายสุรินทร์-
ปราสาท ก็ได้รับการคัดค้านร้องเรียนให้ย้ายที่อีกเป็นครั้งที่ ๒ 

ต่อมาญาตโิยมผู้มจิีตศรัทธาและเคารพเลือ่มใสในหลวงปู ่ได้ช่วยกนับริจาคทรัพย์ 
ซือ้ทีด่นิบริเวณกโิลเมตรที ่๑๒ สร้างเป็นวดัเลก็ๆ ถวายให้เป็นทีพ่�านักทีถ่าวรของหลวงปู่ 
ต่อมาญาติโยมก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินขยายออกไปจนเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจน 
กลายเป็นวัดป่าไตรวิเวก และเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน 

เหตทุีช่ือ่ วดัป่าไตรวเิวก หมายถงึ ความวเิวก ๓ ประการ ได้แก่ กายวเิวก วาจาวเิวก 
และอปุธวิเิวก น่ันเอง และหลวงปูไ่ด้พ�านักจ�าพรรษาประจ�าอยูท่ีว่ดัแห่งน้ีตราบจนวาระ 
สุดท้ายในชีวิตของท่าน 

ภายใต้การน�าของหลวงปู ่ได้ก่อสร้างถาวรวตัถหุลายอย่างจนวดัป่าไตรวเิวกได้
พฒันาขึน้เป็นวดัวปัิสสนากรรมฐานทีส่มบรูณ์แบบ นับเป็นส�านักปฏบิตัธิรรมทีส่�าคญั
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ 

หลวงปูส่าม พระอริยเจ้าแห่งส�านักวดัป่าไตรวเิวก ได้บ�าเพญ็เพยีรมาตลอดชวีติ 
อันยาวนานอย่างมอบหมายกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา โดยมิได้ย่อท้อ 
เบือ่หน่าย หรือเกรงกลวัต่ออปุสรรคใดๆ การปฏบิตัแิละปฏปิทาของท่านเป็นลกัษณาการ
ของพระอริยบคุคลทีช่าวพทุธสมควรกราบไหว้บชูา ท่านเป็นพระทีป่ฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ 
ถูกต้องร่องรอยในพระธรรมวินัย บ�าเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารเพื่อความ
สงบสขุทัง้แก่ตวัท่านเองและแก่ปวงชน ด�าเนินรอยตามแบบอย่างพระบพุพาจารย์เจ้า 
ทัง้หลายทีไ่ด้ประพฤตปิฏบิตัสิบืต่อกนัมา สมกบัทีท่่านเป็นพระผู้เจริญในธรรมสมควร
แก่การกราบไหว้บูชาแก่สาธุชนโดยทั่วไป
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ช่วงสุดท้ายในชีวิตของหลวงปู่

ต่อไปนี้เป็นการบันทึกของพระอาจารย์สนอง เขมสรโณ วัดป่าไตรวิเวก ศิษย์
อปัุฏฐากใกล้ชดิหลวงปูอ่งค์หน่ึง ซึง่ได้บนัทกึเหตกุารณ์ช่วงท้ายในชวีติของหลวงปูด่งัน้ี 

หลวงปูส่าม อกญิจโน ได้มาเร่ิมก่อสร้างวดัไตรวเิวกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในขณะน้ัน 
หลวงปูอ่ายุได้ ๖๘ ปี ท่านได้พาพระภกิษสุามเณร ลกูศษิย์ลกูหา และศรัทธาญาตโิยม 
จากทัว่ประเทศ ร่วมกันก่อสร้างและพฒันาส�านักวปัิสสนากรรมฐานแห่งน้ีเป็นล�าดบัมา  
โดยเริ่มจากที่ดินผืนเล็กๆ ที่มีสภาพแห้งแล้ง เพาะปลูกอะไรไม่ได้เลย มีสภาพเป็น
ป่าละเมาะที่หมดสภาพป่า แล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โดยการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ และ
พัฒนาเสนาสนะเท่าที่จ�าเป็นควบคู่มาด้วยกัน จนกลายเป็นวัดป่าไตรวิเวกที่มีความ
ร่มเย็นและสง่างาม และเป็นวัดปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบดังเช่นปัจจุบันนี้ ในด้าน
ถาวรวัตถุ ก็ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง โรงครัว กุฏิที่พักส�าหรับ
พระภิกษุสามเณร และเขตพักอาศัยของชี และที่พักปฏิบัติธรรมของฆราวาส 

เมื่อหลวงปู่ชราภาพมากแล้ว คณะลูกศิษย์ลูกหาก็ร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อ
รวบรวมวตัถสุิง่ของและเร่ืองราวทีเ่กีย่วกบัหลวงปูข่ึน้ถวาย ๑ หลงั เพือ่ให้เป็นอนุสรณ์
ที่ศึกษาค้นคว้าและสถานที่ร�าลึกสักการะส�าหรับหลวงปู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป 

หลวงปู่ได้หยุดพักชีวิตธุดงค์ และพักจ�าพรรษาประจ�าที่ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นมา 
ท�าให้ลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีความเคารพศรัทธาในหลวงปู่ได้มีโอกาสกราบเยี่ยม
นมัสการท่านได้สะดวกยิ่งขึ้น
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ในช่วงที่หลวงปู่พ�านักที่วัดป่าไตรวิเวกน้ี อายุสังขารของท่านเร่ิมเข้าสู ่วัย
ชราภาพแล้ว สุขภาพพลานามัยเริ่มมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของ
สังขาร การเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนิดๆ หน่อยๆ ก็มีเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุ แต่ไม่เคย 
ป่วยหนักถงึขัน้ล้มหมอนนอนเสือ่ จัดว่าหลวงปูม่สีขุภาพพลานามัยดีมากเมือ่เทยีบกบั 
ผู้สูงอายุโดยทั่วไป

หลวงปู่ป่วยหนักคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วยการเข้ารับการผ่าตัดต่อม 
ลกูหมากโต ทีโ่รงพยาบาลศริิราช ในคราวน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ได้ทรง 
โปรดเกล้าฯ รับหลวงปู่เป็นคนไข้ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์

หลวงปูไ่ด้อยูพ่กัรักษาตวัอยูร่่วมเดือน พออาการดขีึน้กไ็ด้กลบัวัด ในขณะทีพ่กั 
รักษาตวัทีโ่รงพยาบาลน้ัน ก็ได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประดษิฐ์ เจริญไทยทว ีซึง่ได้รับ 
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายการดแูลและรักษาหลวงปูอ่ย่างใกล้ชดิ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงโปรดให้ทาง
ราชเลขาธกิารส่วนพระองค์มาเยีย่มเยยีนสอบถามอาการของหลวงปูเ่ป็นประจ�า พร้อม
ทั้งทางส�านักพระราชวังก็ได้จัดภัตตาหารมาถวายเป็นประจ�าทุกวัน

หลังจากหลวงปู่กลับมาอยู่วัดแล้ว สุขภาพพลานามัยของท่านก็แข็งแรงดี และ
ต้องไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นประจ�าทุกปี
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การอาพาธครั้งสุดท้าย

การอาพาธครั้งสุดท้ายของหลวงปู่ เริ่มเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๔ เวลา
ประมาณ ๐๖.๐๐ น. หลวงปูเ่ร่ิมมอีาการปวดท้อง พระลกูศษิย์ผู้ดูแลอปัุฏฐากได้ถวาย 
ยาลดกรดให้หลวงปู่ฉัน ด้วยเข้าใจว่าหลวงปู่ปวดท้องธรรมดา เพราะมีกรดใน
กระเพาะมาก แต่อาการปวดท้องของหลวงปู่ก็ไม่หาย 

พอเวลา ๐๘.๐๐ กไ็ด้เวลาถวายภัตตาหาร พระผู้ดแูลกนิ็มนต์หลวงปูล่กุขึน้ฉัน 
แต่พอลกุขึน้น่ัง หลวงปูก่ม็อีาการปวดท้องอย่างมาก ด้วยสงัเกตเหน็ท่านมีอาการสะดุง้ 
แล้วบอกว่าปวดท้องมาก พระผู้ดูแลก็ถวายยาลดกรดให้หลวงปู่ฉันซ�้าอีก แล้วท่าน 
ก็นอนลงพักหนึ่ง แล้วก็ลุกมาอีกพร้อมทั้งบอกว่ายังเจ็บอยู่ 

พระผู้ดูแลได้โทรศัพท์ไปหาหมอธงชัย ตรีวิบูลย์วณิช ที่โรงพยาบาลสุรินทร์  
ซึง่เป็นหมอทีถ่วายการดแูลหลวงปูเ่ป็นประจ�าทีว่ดั หมอธงชัยได้เอารถของโรงพยาบาล
มารับหลวงปู่เพื่อไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ นิมนต์หลวงปู่พักรักษาอยู่ที่ 
ห้องพิเศษ อาคาร ๗ ชั้น ๑ ห้อง ๒ 

ในขณะพกัอยูท่ีโ่รงพยาบาล หลวงปูม่อีาการปวดท้องมากข้ึน ฉันอาหารไม่ได้เลย  
ทางหมอได้ถวายน�า้เกลอืตลอด และพาหลวงปูไ่ปเอก็ซเรย์ พบจุดด�าๆ ทีล่�าไส้ หมอสงสยั 
ว่าจะเป็นล�าไส้อกัเสบ ได้ปรึกษากนัว่าควรถวายการผ่าตดัรีบด่วน แต่ปัญหากเ็น่ืองจาก 
หลวงปูช่ราภาพมากแล้ว (อาย ุ๙๑ ปีเศษ) เกรงจะไม่ปลอดภยั จึงได้โทรศพัท์ปรึกษา 
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ไปทางโรงพยาบาลศริิราช และได้รับค�าแนะน�าให้พาหลวงปูไ่ปทีศ่ริิราชโดยด่วน โดยทาง 
ศริิราชได้ตดิต่อเคร่ืองบนิจากทางส�านักพระราชวงัมารับหลวงปู ่ในวนัที ่๓๑ มกราคม 
๒๕๓๔ เวลาประมาณบ่ายสามโมง

เวลา ๑๕.๐๐ น. เคร่ืองบนิจากส�านักพระราชวงักม็ารับหลวงปูท่ีส่นามบนิ ๒๑๖ 
สุรินทร์ ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ก็ถึงสนามบินดอนเมืองเวลา ๑๖.๐๐ น. มีพระ 
ผู้ดแูล และหมอจากโรงพยาบาลสริุนทร์ ได้ตดิตามไปถวายการดแูลหลวงปูอ่ย่างใกล้ชิด 

ที่สนามบินดอนเมืองได้ถวายการต้อนรับอย่างดี มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาล
ศิริราช มารอรับ พร้อมรถต�ารวจทางหลวงน�าขบวน เดินทางถึงศิริราชเวลาประมาณ 
๑๗.๓๐ น. พอมาถงึตกึ ๘๔ ปี กมี็หวัหน้าฝ่ายการพยาบาลและคณะพยาบาล มารอรับ 
อยู่เต็มไปหมด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม ลิม่วงศ์ แพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้นิมนต์หลวงปู่ 
เข้าห้องตรวจและซกัถามอาการอย่างละเอยีดจากคุณหมอธงชยั และคณุหมอฉัตรชยั 
ที่ติดตามหลวงปู่ไปจากจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นก็นิมนต์หลวงปู่ขึ้นพักที่ห้องพักชั้น ๕ 
ตึก ๘๔ ปี 

รุ่งเช้าวนัที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทางโรงพยาบาลได้พาหลวงปู ่
ไปเอก็ซเรย์ แล้วน�าหลวงปูก่ลบัมาทีห้่องพกั สกัพกัหน่ึง ศ.นพ.เกษม ลิม่วงศ์ กไ็ด้มา 
บอกพระผู้ดูแลว่าทางโรงพยาบาลจะถวายการผ่าตัดหลวงปู่

พอเวลา ๑๓.๐๐ น. ทางหมอกม็ารับหลวงปูเ่ข้าห้องผ่าตดั เสร็จแล้วกพ็าไปพกั
ที่ห้อง ไอ.ซี.ยู เพื่อถวายการพักฟื้นและการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

สกัพกัใหญ่ๆ หลวงปูก่รู้็สกึตวั ลมืตาข้ึนมาเหน็สายออกซเิจน ท่านคงรู้สกึร�าคาญ 
พยายามจะดึงออก แต่หมอขอร้องไว้ ท่านจึงตามใจ และนอนพักด้วยอาการสงบนิ่ง 
ไม่แสดงอาการอืน่ใด พอเวลา ๑๙.๓๐ น. ในค�า่วนัน้ัน คอืวนัที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๔ 
หลวงปูก่ไ็ด้มรณภาพละทิง้ขนัธ์ไปด้วยอาการสงบ สริิรวมอายหุลวงปูไ่ด้ ๙๑ ปี ๔ เดอืน 
กับ ๑๙ วัน
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ธรรมของจริง

โดยปกติหลวงปู่ไม่ค่อยเทศนา ท่านเน้นเร่ืองการภาวนาหรือภาคปฏิบัติเป็น
ส�าคัญ เมื่อภาวนาจนจิตสงบแล้วก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง

ต่อไปน้ีเป็นธรรมค�าสอนของหลวงปู่ตอนหน่ึงที่เทศนาโปรดญาติโยมเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติธรรมโดยตรง ในหัวข้อธรรมว่า “ธรรมของจริง” มีใจความดังต่อไปนี้ 

ธรรมะของจริงก็อยู่กับบุคคลทุกคน เว้นไว้แต่ไม่ท�า ถ้าท�าต้องมีทุกคน เพราะ
ธรรมะเป็นของจริง ต้องท�าจริงจึงจะเห็นธรรมะของจริง 

การกระท�าก็ท�าจิตใจให้สงบ ใจจะสงบได้ก็ต้องอาศัยการพยายามท�าจิตใจให้
มันดี ท�าจิตใจให้พอในใจ เพราะธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้ง

ของจริงมันมีทกุๆ คน ธรรมะแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ กม็อียูใ่นคนทกุคน  
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ กม็อียูท่กุคน แต่เราท�าไมถงึไม่ถึงพระพทุธ ไม่ถงึพระธรรม 
ไม่ถึงพระสงฆ์ 

ต้องอาศยัการกระท�าฝึกหดัดัดแปลงจิตให้มันดี ให้มันสงบ ให้เป็นสมาธ ิจิตใจ
จะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยการพยายาม มีสติก�าหนดจิตใจให้มันอยู่ 

ความรู้ความเหน็ทกุอย่างน้ันมันเป็นโลกธรรมของจิต มนัต้องพยายามท�าใจให้
มนัอยู่จนพรากจากอารมณ์ภายนอก ความคดิความนึกทกุอย่างไม่ต้องค�านึง จนตัง้อยู่ 
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เป็นอันเดียว พอรู้สึกอยู่อย่างเดียว สติ ความระลึก สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ก็ต้อง
รู้อยู่กับที่นั่น

ถ้าใจมนัละเอยีดไป มนักต้็องรู้อยูก่บัที ่ถ้าจิตใจมนัละเอยีดไปแล้ว มนักแ็น่วแน่ 
เป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องพยายาม

การภาวนาก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมาย ถ้าได้ท�าทุกๆ วัน ท�าได้เสมอไป ก็เป็น
บญุกุศลทกุวนั ให้คิดดูความแก่ ความเจ็บ ความตาย จะมาถงึวนัไหนเรากไ็ม่รู้ ไม่ว่า 
แต่คนแก่คนเฒ่า คนหนุ่มกย็งัตาย ถ้าได้ฝึกหดัท�าทกุวนัๆ มนัตายไปกยั็งได้ขึน้สวรรค์ 

การกระท�าจิตใจนี้เป็นของดี เป็นยอดของทาน ฝึกหัด อริยทรัพย์ภายใน

อริยทรัพย์ภายนอก ก็มีการท�าบุญการให้ทาน เรียกว่า อริยทรัพย์ภายนอก

ทรัพย์ภายในน้ันเป็นอริยะ ฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้มันดี ให้มันบริสุทธิ ์
หมดมลทิน เพราะฉะนั้น ต้องรีบท�าทุกๆ คน ท�าคุณงามความดีให้มีให้เกิดขึ้นใน
ดวงจิตดวงใจเพือ่เป็นอปุนิสยั ถ้ายงัไม่ถงึมรรค ผล นิพพาน กย็งัมอีปุนิสยัตดิในจิต 
ในใจ พกแต่สิ่งที่ดีที่ชอบไปในอนาคตกาลข้างหน้าอีกก็จะดีไปทุกภพทุกชาติ

ต้องอาศัยการกระท�า ถ้าเราไม่ท�าก็ไม่มีอะไร ถ้าฝึกหัดไปทุกวันๆ จะเป็นหรือ 
ไม่เป็น ก็ท�าให้เรามีศรัทธาในการภาวนา 

การกระท�าทุกๆ วันไป ถ้าท�าแล้วก็ต้องเป็นล่ะ ท�าให้มันนานๆ นั่งสักชั่วโมง 
สองชัว่โมง ถ้าใจมันสงบลงไปแล้ว เราจะน่ังสกัสามช่ัวโมง สีช่ัว่โมง กไ็ม่เป็นไร ไม่เจ็บ 
ไม่ปวด ไม่เหนื่อยอะไร ต้องหัดกระท�าอยู่อย่างนั้นจนใจนี่มันตั้งแน่วแน่ หรือท�าไป 
สงบไป ปีติก็เกิดขึ้น เม่ือปีติเกิดขึ้นแล้วความสุขก็เกิดขึ้น ความเข้าใจก็เกิดขึ้น  
ความกล้าหาญ ความอาจหาญ มันก็มีอยู่ในใจ ต้องอาศัยการกระท�า ถ้าเราไม่ท�า 
ก็ไม่มีอะไร ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นกุศล ถ้าเราท�าไปต้องได้บุญได้กุศลทุกวันทุกเวลาไป

ทกุคนืเราจะนอนกไ็หว้พระ ไม่ได้อะไรกท็�าสมาธภิาวนาไป ไหว้พระ ๓ ท ี๑๐ ที  
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง เป็นสรณะของตน แล้วก็น่ังสมาธิไป 
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ภาวนาไป พทุโธ พทุโธ หลบัตา น่ังนานๆ ไม่นานมากก ็๕ นาท ี๑๐ นาท ีค่อยหดัไป 
ทุกๆ วัน ดีกว่านอนเปล่าๆ ไม่มีอะไร

อยากได้คุณงามความดี สิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ ก็ต้องประกอบให้เกิดขึ้นในจิตใจ

การเจริญสมาธภิาวนาเป็นยอดของทานอนัเลศิเกบ็อยูใ่นจิตในใจทกุภพทกุชาตไิป 
จนได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ต้องอาศัยบ�าเพ็ญบารมีของตนนี้แหละ

บารมขีองตนน้ีแหละเป็นเสบยีงอาหารไปข้างหน้า เกดิไปชาตไิหนกเ็ป็นคนทีม่คีวามดี 
ความงามอยู่ในจิตใจ เพราะเราได้ฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของเราให้มันบริสุทธิ์กาย  
บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ
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ต้องอาศัยความเพียร

เพราะฉะน้ันต้องท�าให้เสมอไป สมดงัภาษิตท่านว่า วริิเยนะ ทกุขะมจัเจต ิคนผู้จะ 
ล่วงทุกข์ได้ต้องอาศัยความเพียร 

เพยีรนอกกต้็องท�าเหมือนกนั การท�าบญุการให้ทาน หรือพวกชาวไร่ชาวนากต้็อง 
อาศัยความพากเพียรมันถึงจะมีผล ท�าอะไรก็ท�าด้วยความเพียรความพยายาม

การท�าจิตใจกเ็หมอืนกนั กต้็องอาศัยความพยายาม ต้องอาศัยความเพยีร เพือ่จะ 
ให้จิตมันอยู่ มันสงบ ให้มันบริสุทธิ์ไป จึงจะได้มรรคผลเกิดขึ้นตามภูมิตามธรรม 

ถ้าจิตของเรามันรวมสักคร้ังหน่ึงก็ติดอยู่ในใจเสมอไป เพราะฉะน้ัน เราควร
พยายามในการบุญการกุศล 

คนทุกวันนี้ก็มีแต่เรื่องมีแต่ความวุ่นวายมากมาย รีบท�าคุณงามความดีให้มันมี 
ขึน้ในจิตในใจ หลดุพ้นจากความไม่ดี ท�าจิตใจให้มนัละเอยีดไป ละเอยีดไปจนกว่าจะละ 
เรื่องโลก

โลกน้ีมแีต่ความรู้ความเหน็ความเข้าใจทกุอย่างตามทางโลก ธรรมะของจริงมีแต่ 
หมดไปๆ 

ให้ตัง้จิตแน่วแน่เป็นหน่ึง ดวงจิตดวงเดยีวให้มันแน่วแน่อยูน่ั่น อย่างทางจะไป
นิพพาน ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามจนมันตั้งแน่วแน่ได้ 
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โลกน้ีมันประกอบไปด้วยความทะเยอทะยาน ถ้าท�าจิตใจให้มนัดี ให้มนัสงบไป  
ดกีว่าโลกน้ีหลายเท่า ท�าใจให้สงบคร้ังหน่ึงๆ อย่างน้ี โอ๊ย--จิตใจมนัมีความปลาบปลืม้ 
ในจิตในใจความยินดีในใจ หาที่สุดมิได้ 

การพยายามท�าตนของตนให้มันดีขึ้นน่ียากเหลือเกิน สมัยน้ีทุกวันมีแต่ความ
เพลิดเพลินกับการดูหนัง ดูยี่เกทั่วๆ ไป ประโยชน์ของตนไม่ได้คิดถึงเลย 

โลกน้ีประกอบไปด้วยกองทกุข์ทัง้หลาย ความเกดิกเ็ป็นทกุข์ ความแก่กเ็ป็นทกุข์  
ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ บางคนก็ทุกข์ยากจนจะหากินเช้าเย็นก็ยัง 
ไม่พอกิน ยากเท่าไหร่ ทกุข์เท่าไร คนไม่มีบญุ ไม่มวีาสนา มักไม่ค่อยท�าบญุ คนเขาเคย 
ท�าบุญให้ทาน เขาก็เกิดในทรัพย์ในสมบัติ 

ดเูถิด คนไม่เหมอืนกนั ในโลกมต่ีางๆ กนั จิตใจกไ็ม่เหมือนกนั บางคนกใ็จร้าย
สามารถฆ่าคนได้ มนัต่างกนัอย่างน้ีแหละ แล้วการบญุการกศุลกไ็ม่เชือ่อกี หวัใจมนั 
โหดร้าย ต้องพยายามให้ท�าจติใจให้สงบ จิตใจมันก็อ่อนน้อมต่อธรรมต่อวินยัต่อค�า 
สั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ถ้าใจเรามนัดขีึน้เร่ือยๆ ละก ็ใจมันอ่อน ถ้าฝึกหดัตนให้ช�านิช�านาญ ใจกก็ล้าหาญ 
 ก�าจัดโรคก�าจัดภัยได้ทุกอย่าง 

การเจริญสมาธิภาวนาท�าให้หายจากเหน็ดเหน่ือย ถ้าวันไหนไม่ได้เจริญสมาธิ
ภาวนาก็อ่อนเพลีย ถ้ามานั่งสมาธิได้สักชั่วโมงก็หายเหนื่อย สบาย

การฝึกจิตใจให้มอีปุนิสยัตดิอยูใ่นจิตในใจ จะท�าให้จิตใจของคนดีขึน้ทกุชาตไิป  
ถ้าภาวนา บางคนท�ายาก ทางที่ดีส�าหรับเขาก็การท�าบุญให้ทานนั่นแหละดีแล้ว 

การเจริญภาวนาจนใจวางภาระในโลกน้ีได้ ท�าจิตใจให้มนัแน่วแน่จึงจะถกูหนทาง 
ไปพระนิพพาน
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