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ค�ำน�ำ
ในโอกาสชาตกาล ๑๕๐ ปี ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  
และในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นบุคคล
ของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้จัดท�ำหนังสือ
ชุดธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน จ�ำนวน ๔ เล่ม ดังนี้ :-  
๑. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเทิดเกียรติคุณของท่าน
๒. หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยายของท่าน
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ซึง่ น�ำมาจากหนังสือทีแ่ จกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓ แต่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗) จัดพิมพ์
โดยชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งกองทุนฯ ได้ถ่ายเอกสารเพื่อ
น�ำมาจัดพิมพ์ในครั้งนี้ จากห้องหนังสือหายาก ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบนั มีการเผยแพร่ธรรมะของหลวงปูม่ นั่ ทางเว็บไซต์ตา่ ง ๆ โดยทีผ่ อู้ า่ นไม่ทราบว่า เป็นธรรมะ
จากต้นฉบับจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้จึงถือว่าเป็นต้นฉบับได้ เนื่องจากได้น�ำมาจากหนังสือที่แจก
ในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มั่น
บางเรื่องที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้น�ำมาจากหนังสือบูรพาจารย์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พฤศจิกายน
๒๕๔๓) ในอากาสครบรอบวันมรณภาพของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ๕๐ ปี เป็นการบันทึก
ปกิณกธรรมและเกร็ดประวัติขององค์ท่านในปัจฉิมสมัย พิมพ์ที่ บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และ
การพิมพ์ จ�ำกัด กรุงเทพฯ
บางเรือ่ งได้นำ� มาจากหนังสือบูรพาจารย์ ธรรมปฏิปทา และโอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทตฺตมหาเถร พิมพ์ครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๗) พิมพ์แจกเป็นธรรมทานในโอกาสปีที่ ๖๕
ในวันครบรอบวันละสังขารของท่านพระอาจารย์มั่น (๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) พิมพ์ที่ บริษัท
ชวนพิมพ์ ๕๐ จ�ำกัด กรุงเทพฯ
บางเรือ่ งน�ำมาจากบันทึกบนหินแกรนิต บนกุฏหิ ลวงปูม่ นั่ ทีว่ ดั ป่านาคนิมติ ต์ สกลนคร และ
บางเรื่องน�ำมาจากเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะของท่านพระอาจารย์มั่น ให้แพร่หลายไป
ในหมู่ผู้สนใจศึกษาเพื่อน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติตาม
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทัตตเถระว่า ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคน โอวาทข้อหนึ่ง
ที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยกล่าวไว้ใน ภูริทตฺตธรรมฺโมวาท คือ ทาน ศีล ภาวนา ธรรม ทั้ง ๓ นี้
เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็น
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ผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติ
อย่างแท้จริง
๓. หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ เป็นการรวบรวมเทศนาธรรม บรรยายธรรม และ
บทความธรรมะของพระสงฆ์และฆราวาส เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาธรรมะ
ได้อ่าน ได้ศึกษาแล้ว น้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติตาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคม
ตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือนิพพานสมบัติ
การพิมพ์หนังสือในครัง้ นี้ กองทุนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผทู้ สี่ นใจร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ
ชุดธรรมะ ๒ เล่ม (คือ เล่ม ๑ และ ๒) เพือ่ แจกเป็นธรรมทาน สามารถส่งเงินมาร่วมสนับสนุนการพิมพ์
ในครั้งนี้ได้ และกองทุนฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานโครงการหนังสือธรรมะธรรมทาน คือ
พระอาจารย์น�ำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม อ�ำเภอหางดง เชียงใหม่ ท�ำการประชาสัมพันธ์
โพสต์ลงในเฟสบุ๊คของกลุ่มโครงการธรรมะธรรมทานให้กับกองทุนฯ ด้วย
ส่วนหนังสือชุดธรรมะ เล่ม ๓ (เรื่องหนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔) กองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะ จะเป็นผู้จัดพิมพ์ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
ในการพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ มีเนื้อหาจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่สามารถพิมพ์
อยู่ในเล่มเดียวกันได้ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ จึงแบ่งพิมพ์เป็น ๒ เล่ม คือ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขออนุโมนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประวัติ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ในครั้งนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่พระภิกษุสามเณรวัดต่าง ๆ
ห้องสมุด และสาธุชนทั้งหลาย

วัตถุประสงค์ที่กองทุนฯ จัดพิมพ์หนังสือชุดธรรมะ ๓ เล่ม มีดังนี้ :๑. ต้องการเทิดเกียรติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๒. เพื่อรักษาต้นฉบับค�ำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ให้ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ
กองทุนฯ จึงได้น�ำต้นฉบับหนังสือแจกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มั่น มาพิมพ์
เป็นครั้งที่ ๓ (มกราคม ๒๕๖๓) ต่อจากการพิมพ์ครั้งแรก (๓๑ มกราคม ๒๔๙๓) และต่อจาก
การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๓๑ มกราคม ๒๕๒๗)
นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้รวบรวมโอวาทธรรมค�ำสอนและข้อวัตรปฏิบตั ขิ องท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทตฺตเถร จากแหล่งต่าง ๆ เท่าที่สามารถค้นได้มาพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจากพระสงฆ์รูปอื่น ๆ
ในยุค ๔.๐ ผ่านการอ่านเทศนาธรรมที่ทางกองทุนฯ ได้ถอดเทปวิดีโอจากช่อง Youtube
น�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่มรรค ผล นิพพาน ในชาติปัจจุบัน ตามความประสงค์ของพระพุทธองค์
ที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
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การท�ำหนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทานนั้น มีอานิสงส์สูงมาก กล่าวกันว่า “การให้ธรรมะ
ชนะการให้ทั้งปวง” เพราะผู้ที่ได้ศึกษาเกิดความศรัทธาแล้วน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติตามสามารถ
พ้นทุกข์ได้จริง และอาจส�ำเร็จเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ได้ในทีส่ ดุ ตามก�ำลังของความศรัทธา วิรยิ ะ สติ
สมาธิ ปัญญา ของแต่ละบุคคล

		
  

ชัชวดี คุณารักษ์
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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ค�ำปรารภ
วัดปทุมวนาราม เป็นพระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสถาปนาขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๐ ณ บริเวณพืน้ ทีช่ านพระนครด้านทิศตะวันออก เข้าใจว่าในพระชนมชีพ
ทรงสถาปนาพระอารามลักษณะนี้ขึ้น ๒ แห่ง คือ วัดบรมนิวาส และวัดปทุมวนาราม ทั้งสอง
พระอารามอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกัน เล่ากันว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จมาประทับแรมยังพระราชวังปทุมวัน ได้ประทับทรงพระกัมมัฏฐานในพระคูหาจ�ำลองทีท่ รงโปรด
ให้สร้างในพระราชวังปทุมวันนั้นเป็นประจ�ำ
พระปัญญาพิศาลเถร (สิงห์) เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ เป็นผู้มีเกียรติศัพท์เป็นที่เลื่องลือในด้านสอน
พระกัมมัฏฐาน พระปรมาจารย์สายพระกัมมัฏฐานอย่างพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
ก็เข้ามาศึกษากับท่านรูปนี้ ถึงพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นประทีปแห่ง
พระพุทธศาสนา เป็นจอมทัพธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงประทานการยกย่องท่านรูปนี้อยู่มาก
ถึงกับได้ทรงรจนาหนังสือสมถกัมมัฏฐาน ประทานเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของ
พระปัญญาพิศาลเถร (สิงห์) ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้ใช้เป็นต�ำราประกอบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
อยู่ในปัจจุบันนี้
สันนิษฐานว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล และ ท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต คงจะได้เริม่
เข้ามาพ�ำนักยังวัดปทุมวนารามตั้งแต่ยุคของท่านเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ นี้ และได้มีสหธรรมิกซึ่งคุ้นเคย
มากกับพระอาจารย์ม่ัน ภูริทตฺโต อยู่ที่วัดปทุมวนาราม ๒ รูป เคยเดินธุดงด์และจ�ำพรรษาร่วมกัน
ในเขตประเทศลาวและพม่า ซึ่งต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม คือ พระปัญญา
พิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ และพระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) อดีต
เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ นอกจากนี้ ยังมีศษิ ยานุศษิ ย์ของพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต หลายรูปเป็นสัทธิวหิ าริก
และอันเตวาสิกของวัดปทุมวนาราม เช่น พระวิสุทธิรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุก สุจิตฺโต)
วัดป่าสุทธาวาส เป็นต้น จึงเท่ากับว่า วัดปทุมวนารามมีความผูกพันกับท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต
ทั้งในฐานะสถานที่เคยจ�ำพรรษา ส�ำนักของสหธรรมิก และของศิษย์
ในขณะจ�ำพรรษาทีว่ ดั ปทุมวนาราม ท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต ได้มอบมรดกธรรมชิน้ ส�ำคัญ
ไว้คือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมบรรยายลายมือขององค์ท่าน อันเป็นหลักฐานลายมือ
เพียงชิน้ เดียวทีป่ รากฏอยูใ่ นปัจจุบนั ในบันทึกลายมือฉบับนัน้ องค์ทา่ นระบุวา่ “พระภูรทิ ตั โต (หมัน่ )
วัดสระปทุมวัน เป็นผู้แต่ง”
ในสายพระป่ า กั ม มั ฏ ฐาน ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ข องครู บ าอาจารย์ จ ะถื อ กั น ว่ า เป็ น มงคลสถานสู ง สุ ด
ครูบาอาจารย์สายพระกัมมัฏฐานหลายรูปจะกล่าวถึงวัดปทุมวนารามในฐานะ “วัดของครูบาอาจารย์”
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แม้พระธรรมวิสุทธิมงคล (พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) แห่งวัดป่าบ้านตาด หากพระภิกษุ
สามเณรวัดปทุมวนารามไปกราบสักการะจะเมตตาปรารภเสมอว่า “วัดสระปทุมวัน เป็นวัดพ่อแม่
ครูบาอาจารย์” ในวาระ ๑๕๐ ปีชาตกาลของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งได้เวียนมาครบ
ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ กอปรด้วยวาระโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกทางด้านวัฒนธรรม ประจ�ำวาระปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึงปีพุทธศักราช
๒๕๖๔ ซึง่ นับเป็นพระมหาเถระ ๑ ใน ๔ รูป/พระองค์ ของประเทศไทย ซึง่ มี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เพราะฉะนั้น หน่วยงานราชการทั้งทางภาครัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะพระอารามและสถานศึกษาทัว่ ประเทศ รวมทัง้ วัดปทุมวนาราม ต่างได้ดำ� ริจดั
กิจกรรมเฉลิมฉลองเพือ่ เป็นการระลึกถึงคุณปู การของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต ทีม่ ตี อ่ มนุษยชาติ
โดยตลอดชีวติ ของท่านการจาริกเทศนาสัง่ สอนประชาชนในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศใกล้เคียงอย่าง
ลาวและพม่า สร้างปรากฏการณ์ทนี่ ำ� ไปสูก่ ารตืน่ ตัวต่อการศึกษาเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามหลักพุทธธรรม
ในวงกว้าง มีนัยต่อการขยายตัวและความมั่นคงแห่งสันติธรรม
ในวาระนี้ กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้จัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมวิทยาทาน จ�ำนวน ๔ เล่ม
ประกอบด้วย
๑. ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
๒. หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย   ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของท่าน
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งมีประวัติวัดปทุมวนารามด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติและ
เกียรติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ให้ยืนยงแผ่ไพศาล
๓. หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒) เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะของ
พระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน  
จึงขออนุโมทนาสาธุการไว้ ณ โอกาสนี้
ในนามของพุทธบริษัททั้งปวง ขอนอบน้อมบูชาและร�ำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์
ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่มีต่ออดีตชน ปัจจุบันชน และอนุชนทั้งหลาย ปฏิปทา และ
คุณูปการของท่านพระอาจารย์จะถูกจารึกเป็นความทรงจ�ำของมวลมนุษยชาติตลอดไป

			

พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 7

ค�ำปรารภ

		
พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ท่านพระอาจารย์
มั่น ภูริทัตตเถระ เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ที่มีข้อวัตรปฏิบัติ ที่เคร่งครัดในพระวินัยตาม
พระไตรปิฎกตลอดชีวิตของท่าน ถือธุดงควัตรคือธุดงค์ ๑๓ หมายถึง องค์คุณเครื่องก�ำจัดกิเลส
ชื่อข้อปฏิบัติประเภทวัตร ที่ผู้สมัครใจจะพึงสมาทานประพฤติได้ เป็นอุบายขัดเกลากิเลส ส่งเสริม
ความมักน้อยสันโดษเป็นต้น มี ๑๓ ข้อ คือ
หมวดที่ ๑ จีวรปฏิสังยุต – เกี่ยวกับจีวร มี
๑. ปังสุกูลิกังคะ ถือใช้แต่ผ้าบังสกุล
๒. เตจีวริกังคะ ใช้ผ้าเพียง ๓ ผืน
หมวดที่ ๒ ปิณฑปาตปฏิสังยุต - เกี่ยวกับบิณฑบาต มี
๓. ปิณฑปาติกังคะ เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจ�ำ
๔. สปทานจาริกังคะ บิณฑบาตตามล�ำดับบ้าน
๕. เอกาสนิกังคะ ฉันมื้อเดียว
๖. ปัตตปิณฑิกังคะ ฉันเฉพาะในบาตร
๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม
หมวดที่ ๓ เสนาสนปฏิสังยุต - เกี่ยวกับเสนาสนะ มี
๘. อารัญญิกังคะ ถืออยู่ป่า
๙. รุกขมูลิกังคะ อยู่โคนไม้
๑๐. อัพโภกาสิกังคะ อยู่กลางแจ้ง
๑๑. โสสานิกังคะ อยู่ป่าช้า
๑๒. ยถาสันถติกังคะ อยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้
หมวดที่ ๔ วิริยปฏิสังยุต - เกี่ยวกับความเพียร มี
๑๓. เนสัชชิกังคะ ถือนั่งอย่างเดียวไม่นอน
ซึ่งเป็นเครื่องก�ำจัดกิเลสได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้า เรียกว่า ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
ตลอดชีวิตท่านมีการเดินทางไปจ�ำพรรษาในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ของ
ประเทศไทย และในระยะที่ท่านพระอาจารย์บวชใหม่ เคยธุดงค์ไปจ�ำพรรษาในประเทศลาวร่วมกับ
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ด้วย
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ในสถานที่แต่ละแห่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักจ�ำพรรษา จะมีพระภิกษุสามเณรมาฟัง
พระธรรมเทศนาของท่านเป็นจ�ำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระบูรพาจารย์
ของพระธุดงค์สายกรรมฐาน ท่านไม่ต้องการท�ำงานด้านบริหารในต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
แต่ต้องการที่จะโปรดชาวบ้านและชาวเขา ในชนบทมากกว่าในเมือง
ในบัน้ ปลายชีวติ ของท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านได้จำ� พรรษาในจังหวัดสกลนครเท่านัน้ ได้แก่ วัด
ป่านาคนิมติ ต์ และวัดภูรทิ ตั ตถิราวาส (วัดบ้านหนองผือ อยูท่ บี่ า้ นหนองผือ อ�ำเภอพรรณานิคม) เมือ่
ท่านอาพาธหนัก ท่านไม่ประสงค์ที่จะมรณภาพที่วัดภูริทัตตถิราวาส แต่ประสงค์ที่จะไปมรณภาพที่
วัดป่าสุทธาวาส ซึ่งอยู่ในอ�ำเภอเมือง ท่านปรารภว่า “ถ้าตายลง ณ บ้านหนองผือนี้ สัตว์ก็จะต้อง
ตายตามมิใช่นอ้ ย ถ้าตายทีว่ ดั สุทธาวาสก็คอ่ ยยังชัว่ เพราะมีตลาด” นอกจากท่านพระอาจารย์มนั่
จะมีความเมตตาสัตว์ที่จะถูกฆ่าแล้ว คงประสงค์ที่จะฝากศพแก่ชาวเมืองสกลนครด้วย ซึ่งเรื่องนี้
ท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสโส) ซึง่ เป็นผูเ้ รียบเรียงชีวประวัตขิ องท่านพระอาจารย์มนั่ ลงพิมพ์
ในหนังสือแจกในงานฌาปนกิจศพของท่าน ได้เขียนไว้ว่า รู้สึกอดที่จะภูมิใจแทนชาวเมืองสกลนคร
ไม่ได้ ที่ได้รับเกียรติอันสูงนี้ และต่อมาจนถึงปัจจุบัน ชาวเมืองสกลนครยังได้รับเกียรติ ได้ต้อนรับ
ศิษยานุศษิ ย์ผใู้ หญ่ของท่านพระอาจารย์มนั่ เป็นอันมาก ซึง่ มาจากทัว่ ทุกสารทิศมากมายหลายท่านด้วย
ถึงแม้วา่ ท่านพระอาจารย์มนั่ จะมรณภาพไปแล้ว ท่านเป็นผูบ้ รรลุถงึ อมฤตธรรม คือพระนิพพาน
ซึ่งเป็นผู้พ้นไปจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยสิ้นเชิง แม้ต้องทอดทิ้งสรีระไว้อย่างสามัญชนทั้งหลาย
ก็ยังคงปรากฏนามว่า ผู้ไม่ตาย อยู่นั่นเอง
การเดินทางน�ำท่านพระอาจารย์มั่นออกจากวัดภูริทัตตถิราวาส ในระยะที่ท่านอาพาธหนัก
เริ่มต้นคือคณสงฆ์และลูกศิษย์ได้น�ำท่านนอนบนแคร่ไม้ไผ่ มีคนช่วยกันหามแคร่เดินทางไปยัง
วัดป่าสุทธาวาส ระหว่างการเดินทางได้แวะพักที่วัดป่ากลางโนนภู่ ประมาณ ๑๐ วัน หลังจากนั้น
จึงเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปยังวัดป่าสุทธาวาส และมาถึงที่วัด เวลา ๑๒.๐๐ น. ในวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๔๙๒ หลังจากท่านพระอาจารย์มั่นมาถึงวัดป่าสุทธาวาสได้ประมาณ ๑๔ ชั่วโมง
ท่านได้ถงึ แก่มรณภาพด้วยอาการสงบ เมือ่ เวลา ๒.๒๓ น. ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ท่ามกลาง
ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย สิริชนมายุ ๘๐ ปี เท่าเวลาที่ท่านก�ำหนดไว้แต่เดิม
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเวลาที่ผ่านมา ๗๐ ปี หลังจากท่านพระอาจารย์มั่น
มรณภาพ และในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเวลาที่หากท่านพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่
ท่านจะมีอายุครบ ๑๕๐ ปี ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ในอากาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ทางที่ประชุม
องค์การ UNESCO (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ได้ประกาศ
ยกย่องให้ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจาก
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องค์การ UNESCO วัดป่าสุทธาวาสจึงจัดงานบูรพาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขึ้น และมีการแจกหนังสือชุดธรรมะ ๔ เล่ม (สนับสนุนการจัดพิมพ์โดยกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
และคณะ) ได้แก่ :เล่มที่ ๑. หนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
เขียนโดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อ
เทิดเกียรติคุณของท่าน
เล่มที่ ๒. หนังสือชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยายของ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เล่มที่ ๓. หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๔ (เล่ม ๑ และ เล่ม ๒)
เป็นการรวบรวมเทศนาธรรม บรรยายธรรม และบทความธรรมะของพระสงฆ์และฆราวาส
ในยุคปัจจุบัน เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาธรรมะได้อ่าน ได้ศึกษา แล้วน้อมน�ำไป
ประพฤติปฏิบัติตาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ คือ
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ หรือนิพพานสมบัติ
โดยถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี และแจกให้ผู้สนใจเป็นธรรมทาน
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เคยน�ำหนังสือธรรมะ เรื่อง ท�ำอย่างไรจะหายโกรธ (เขียนโดย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือ ป.อ. ปยุตโฺ ต) และเรือ่ ง มหัศจรรย์แห่งใจ (ไม่ทราบชือ่ ผูแ้ ต่ง เนือ่ งจาก
ผู้แต่งต้องการเน้นเรื่องข้อธรรมะมากกว่าเน้นที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้เขียน) จ�ำนวน ๗๐๐ เล่ม มาถวาย
วัดป่าสุทธาวาส เพื่อแจกผู้มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีผู้มา
สวดมนต์ข้ามปีน้อย จึงมีหนังสือเหลือประมาณ ๖๐๐ เล่ม ทางวัดป่าสุทธาวาสจึงอนุญาตให้กองทุน
ลักษณา ลีฬหาชีวะ น�ำหนังสือธรรมะเรือ่ งดังกล่าว มาแจกให้ผทู้ มี่ าร่วมงานบูรพาจารย์ ซึง่ จัดในระหว่าง
วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อจนหนังสือหมด
ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ในวันที่ ๒๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ วัดป่าสุทธาวาส ได้อนุญาตให้กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ น�ำหนังสือชุดธรรมะ
ทั้ง ๔ เล่ม ที่กองทุนฯ และคณะ สนับสนุนการจัดพิมพ์ มาแจกได้อีกครั้งหนึ่ง
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พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จัตตภโย)
เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร จาริกล้านนา
พระบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร เป็นพระปฐมาจารย์ของพระภิกษุสามเณร และ
พุทธศาสนิกชนทีม่ คี วามปรารถนาในการทีจ่ ะหาหนทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
ท่านได้จาริก และประกาศศาสนธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
จนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ได้กราบอาราธนา
พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
กรุงเทพฯ ให้มาบูรณะวัดเจดีย์หลวงอันเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางนครเชียงใหม่ เนื่องจากในเวลานั้น
มี ส ภาพเป็ น วั ด ร้ า ง และได้ ช ารุ ด ทรุ ด โทรมไม่ มี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรอยู ่ อ าศั ย พระเดชพระคุ ณ
พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์จงึ รับอาราธนาพร้อมทัง้ ได้นำ� พระภิกษุสามเณรเป็นจ�ำนวนมากเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครมายังนครเชียงใหม่ และได้เข้าพ�ำนัก ณ วัดเจดีย์หลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๑
จึงได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์ศาสนวัตถุพร้อมทัง้ เปิดให้มกี ารศึกษาพระปริยตั ธิ รรม การแสดงพระธรรมเทศนา
การประกาศศาสนธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฐานะของวัดเจดีย์หลวง
จึงกลับมาเป็นวัดที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระเดชพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จะกลับกรุงเทพมหานคร จึงได้
อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานให้มาด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาส
วัดเจดียห์ ลวง เมือ่ อยูจ่ ำ� พรรษาได้เพียง ๑ พรรษา ท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺโต จึงได้ลาออกจากความ
เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เพื่อจาริกไปบ�ำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ป่าเขาล�ำเนาไพร
ถ�้ำคูหา วัดร้างห่างไกลจากผู้คน และป่าช้า ที่สงบสงัด ตามที่บันทึกไว้ในประวัติ อาทิเช่น
วัดป่าดาราภิรมย์ ต�ำบลริมใต้ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมัยยังเป็นป่าช้า
วัดพระธาตุจอมแตง ต�ำบลสันโป่ง อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ สมัยยังเป็นวัดร้างอยูจ่ ำ� พรรษา
๑ พรรษา
วัดป่าน�้ำริน ต�ำบลขี้เหล็ก อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นป่ารกชัฏ
วัดถ�้ำเชียงดาว ต�ำบลเชียงดาว อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นถ้าโบราณสถานที่
สงบสงัด
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วัดอรัญญวิเวก ต�ำบลอินทขิล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นวัดร้างอยู่จ�ำพรรษา
วัดดอยนะโม ต�ำบลแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดร้างในสมัยนั้น
วัดดอยแม่ปั๋ง ต�ำบลแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นวัดร้าง
วัดป่าเมี่ยงแม่สาย ต�ำบลโหล่งขอด อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นเสนาสนะป่าบน
ดอยสูง
วัดป่าอาจารย์มั่น ต�ำบลเวียง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นวัดป่าแม่กอย
วัดป่าดอนมูล ต�ำบลทรายมูล อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นป่าช้าร้างท้ายหมูบ่ า้ น
วัดโรงธรรมสามัคคี ต�ำบลสันก�ำแพง อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สมัยเป็นศาลาโรงธรรม
ท้ายหมู่บ้าน
สวนล�ำไยบ้านป่าเปอะ ต�ำบลท่าวังตาล อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สมัยหลบภัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒
นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่าง ๆ อีกมากมาย จึงเป็นเหตุให้เขตจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน
มีวัด และส�ำนักสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรม เพื่อด�ำเนินรอยตามแนวปฏิปทาของพระบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น
ภูริทตฺตมหาเถร จ�ำนวน ๘๖ วัด มีส�ำนักสงฆ์ ๑๕๓ ส�ำนัก รวมเป็นจ�ำนวน ๒๓๙ แห่ง ที่เกิดขึ้น
จากการมาจาริกธรรม อบรมสั่งสอน และปฏิปทาของ พระบูรพาจารย์มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ซึ่งเป็น
พระบูรพาจารย์ของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ผู้ปรารถนาในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อขัดเกลา
อาสวกิเลสให้หมดไปจากจิตใจ เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร พระภิกษุ
สามเณร พุทธศาสนิกชนใดได้น�ำมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติแล้ว ย่อมจะมีอิทธิบาทธรรม และ
อินทรีย์พลังแก่กล้า ในการที่จะสามารถเอาชนะกิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเรา เพราะมีผู้น�ำเป็น
ตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติชั้นเลิศ
							
			
พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮอ่ งสอน (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
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ค�ำปรารภ
ขออนุโมทนาแด่ผมู้ ศี รัทธาตัง้ มัน่ ในพระพุทธศาสนาและปฏิปทาในหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั ตมหาเถระ
ท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวก ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ถึงแม้ทา่ นได้ละสังขาร
ร่างกายไปนานถึง ๗๐ ปี แต่คุณแห่งความดี ค�ำสอน การปฏิบัติ ของท่านยังปรากฏให้เห็นได้เด่นชัด
ถึงแม้ว่าเราเกิดมาภายหลังไม่เคยพบไม่เคยเห็นองค์หลวงปู่ แต่ค�ำสั่งสอนท่านเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้น�ำหลักค�ำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่น�ำหลักค�ำสอนมา
ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว จะรู้เองเห็นเอง (ปัจจัตตัง) ในความรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิด ได้สัมผัสในองค์ท่าน
ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ครั้งนี้ แต่ค�ำสอนท่านยังอยู่
ตราบนานเท่านาน ขออนุโมทนา กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ได้มีศรัทธาจัดท�ำหนังสือ ชีวประวัติ
มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ขององค์หลวงปู่มั่น เพื่อน้อมบูชาคุณ เป็น
อาจาริยบูชา (ปูชาจะปูชะนียานัง เอตัมมังคละมุตตมัง) และเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและน�ำมา
ประพฤติปฏิบัติตามสติปัญญาของตน

			

พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดเลียบ อุบลราชธานี
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
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ค�ำปรารภ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ใคร่ในการศึกษา ชีวประวัติปฏิปทาพระวิปัสสนา
กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นพระบูรพาจารย์ โดยมีคณะกองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะ มีกุศลเจตนา ริเริ่มและเรียบเรียงร่วมจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยได้น�ำเอาชีวประวัติ
เกร็ดค�ำสอนจากในที่ต่าง ๆ ที่ครูบาอาจารย์ ศิษยานุศิษย์ได้บันทึกไว้ จากหนังสือมุตโตทัย
บทประพันธ์ ธรรมบรรยาย ธรรมเทศนา และปกิณกะอื่น ๆ มารวมเรียบเรียงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
การรวบรวมเรื่องราวและเรียบเรียง ก็จัดว่าคัดเลือกเอาส่วนที่มีเนื้อหาสาระเป็นธรรมะ
อันชวนใคร่ครวญศึกษาค้นคว้าจ�ำนวนมาก นับตั้งแต่เบื้องต้นหลังอุปสมบท ตลอดข้อวัตรปฏิบัติ
ทางวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์ของท่าน และไปพ�ำนักในสถานที่ต่าง ๆ หลายจังหวัดทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง สัญจรไปตามป่าเขา ล�ำเนาไพร ถ�้ำ  เงื้อมผา เพื่อ
แสวงหาสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรม ความพ้นทุกข์ สุขสงบ กายใจ จนเป็นที่เลื่องลือรู้จักเคารพศรัทธา
เลื่อมใสของประชาชนทั่วไป
ในโอกาสชาตกาล ๑๕๐ ปี ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นี้
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ โดยคุณโยมชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุนฯ มีความประสงค์น�ำเอา
เรื่องราวชีวประวัติท่านพระอาจารย์มาลงพิมพ์เป็นเล่มหนังสือขนาดกลาง เหมาะส�ำหรับผู้ใฝ่การ
ศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์มคี ณ
ุ ค่าน�ำไปเป็นเนติแบบฉบับประพฤติปฏิบตั ติ ามความสามารถ
ของตนจะส�ำเร็จผลทุกประการ

			

พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (พยุง ชวนปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
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ค�ำปรารภ
วัดป่านาคนิมิตต์ เป็นสถานที่แสดงเทศนาธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เรื่อง
มุตโตทัย ซึ่งมีผู้บันทึกไว้คือ ท่านพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ในขณะที่อาตมาเป็นเด็กเคยพบกับ
ท่านพระอาจารย์มั่นครั้งหนึ่ง โดยติดตามหลวงปู่กงมาไปที่วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ)
ได้มโี อกาสไปเก็บใบพลูเคีย้ วหมากถวายท่านพระอาจารย์มนั่ และมีโอกาสได้ฟงั เทศน์ทา่ นพระอาจารย์
มั่นด้วย
หลวงปู่มั่น ท่านเข้าไปในป่า เข้าไปฟังธรรม ท่านยึดเอากิเลสเป็นตัวพระธรรม ยึดเป็นครูด้วย
เป็นอาจารย์ด้วย เขาไม่สอนเราก็ไม่รู้ ที่เรารู้เพราะเขาสอน เขาจะเอาอะไรมาสอน ให้เขาเอามา
เราจะฟัง ก�ำหนดจิตฟังตามเขา รู้ตามเขา แต่ไม่หลงไปตามเขา ฟังธรรมเป็นมันก็ฉลาด กิเลสของเรา
เป็นตัวพระธรรม ตัวปรุงแต่ง อะไรสารพัด เดี๋ยวก็ว่านั่นดี นี่ไม่ดี ฟังอย่างนี้แหละ ฟังธรรม
เขาหลอกลวงเรา ให้เราหลงไปตามเขา มีสติก�ำหนดรู้ตามเขา เขาจะเอาอะไรมาสอนก็ดี

เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
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สารบัญ
๑. ค�ำน�ำ ของประธานกองทุนลักษณาฯ
๒. ค�ำปรารภ ของเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่หลวงปู่มั่นเคยพักวิเวกหรือจ�ำพรรษา ได้แก่
๒.๑ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๒.๒ พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จัตตภโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒.๓ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๒.๔ พระครูอุบลคณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเลียบ อุบลราชธานี
๒.๕ พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๒.๖ พระอธิการอว้าน เขมโก
เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๓. ประวัติวัด
๓.๑ ประวัติวัดเลียบ
๓.๒ ประวัติวัดปทุมวนาราม
๓.๓ ประวัติวัดเจดีย์หลวง
๓.๔ ประวัติวัดป่านาคนิมิตต์
๓.๕ ประวัติวัดภูริทัตตถิราวาส
๓.๖ ประวัติวัดป่ากลางโนนภู่
๓.๗ ประวัติวัดป่าสุทธาวาส
๔. เรื่องที่น�ำมาจากหนังสืองานฌาปนกิจศพพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ มีดังนี้ :๔.๑ ชีวประวัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เขียนโดยพระอริยคุณาธาร
๔.๒ มุตโตทัย ธรรมเทศนาชุดแรก
บันทึกโดย พระภิกษุวิริยัง และพระภิกษุทองค�ำ ญาโณภาโส
๔.๓ ธรรมเทศนา ชุดปัจฉิมสมัย ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒
บันทึกโดย พระภิกษุทองค�ำ ญาโณภาโส และพระภิกษุวัน อุตตโม
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๘
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๑๓
๑๔
๑๕
๑๙
๓๗
๖๐
๗๘
๙๓
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๑๐๖
๑๒๐
๑๓๔
๑๔๗

๔.๔ บทประพันธ์
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ
๔.๕ บทธรรมบรรยาย
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ
๕. เรื่องที่ได้มาจากวัดเจดีย์หลวง
๕.๑ ขันธวิมุติสะมังคีธรรมะ
   ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (ลายมือ)
ลิขิต ครั้งเมื่ออยู่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๕.๒ ขันธวิมุติสะมังคีธรรมะ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (ตัวพิมพ์)
ลิขิต ครั้งเมื่ออยู่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๕.๓ Khandha Vimutti and Samangidhamma
Phra Būridatta (Mun)

๑๖๑
๑๗๒
๒๐๒
๒๑๕
๒๒๑

By Ajahn Paññāvaḍḍho

๕.๔ ประวัติพระอาจารย์ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ
๒๓๕
๕.๕ History of Luang Pu Panya Panyawattho or Phra Peter John Morgan ๒๓๙
๖. ข้อวัตรปฏิบัติในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺตเถระ
๒๔๓
จากเว็บไซต์ http://www.luangpumun.dra.go.th/best_practices
๗. ภูริทตฺตธมฺโมวาท      
๒๕๔
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๘. โอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ที่ให้ไว้แก่ศิษยานุศิษย์
๒๖๗
บันทึกธรรมโดยหลวงปู่หลุยส์ จนฺทสาโร
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๙. ประวัติอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ
๒๗๘
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
๑๐. คติธรรมค�ำสอนของพ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
๒๘๔
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
บันทึกจาก ข้อความที่จารึกบนแผ่นหินแกรนิต ที่อยู่บนกุฏิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วัดนาคนิมิต สกลนคร
๑๑. ผลงานหลวงปู่มั่น (เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าหนองผือ จ.สกลนคร)
๒๘๖
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
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๑๒. เมตตาธรรม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๑๓. ปกิณกธรรม
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๑๔. เคลื่อนขบวนไปสู่ความจริง
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
๑๕. ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
การถาม-ตอบระหว่างพระธรรมเจดีย์ (ผู้ถาม)
และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (ผู้ตอบ)
๑๖. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
๑๗. รายชื่อพระเถรานุเถระทั้งพระคณาจารย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่สืบแนวทางปฏิปทา
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
๑๘. อาจาริยธรรม ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
๑๙. ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ แสดงธรรม ณ วัดป่าหนองผือ สกลนคร
บันทึกธรรมโดยหลวงปู่หลุยส์ จนฺทสาโร
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๒๙๒
๓๐๕
๓๒๔
๓๓๑
๓๖๑
๓๖๔
๓๖๘
๔๔๙

ประวัติวัดเลียบ

ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ ถนนเขื่อนธานี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
คณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา จากหลักฐาน และบันทึกของพระเดชพระคุณ
พระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย) กล่าวว่าวัดนี้ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๑ จ.ศ. ๑๒๑๐
ร.ศ. ๖๗ ปีวอก สัมฤทธิ์ศก ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
(ไม่พบหลักฐานที่เป็นเอกสารการขอตั้ง) เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง ในแนวกั้นแม่น�้ำมูล ซึ่งต่อมา
คือ ถนนเขื่อนธานีนั่นเอง
ส่วนทีม่ าของชือ่ วัดนัน้ พระโพธิญาณมุนี ท่านสันนิษฐานไว้วา่ น่าจะเป็นวัดซึง่ สร้างเลียบคูเมือง
เพราะลักษณะของแนวริมแม่นำ�้ มูลซึง่ เป็นชัน้ สูงแล้วจึงลาดต�ำ่ ลงมา ทางทิศเหนือเป็นแอ่งอยูร่ ะหว่าง
แนวถนนศรีณรงค์ ในบริเวณซึง่ เรียกขานกันว่าหลุบยางใหญ่ มีหนองน�ำ้ อยู่ เรียกว่าหนองนกทา อีกทัง้
ยังมีชื่อของถนนเขื่อนธานีปรากฏอยู่ แต่ก็มีบางท่านสันนิษฐานว่า ชื่อวัดนั้นอาจมาจากกิริยาอาการ
เดินไปตามริมขอบคูเมืองของหลวงปู่เสาร์
เดิมเป็นส�ำนักสงฆ์สายวิปัสนา เมื่อส�ำนักสงฆ์แห่งนี้มีอายุได้ ๔๔ ปี มีเจ้าอาวาสปกครองมา
๑๐ รูป จนถึงยุคท่านพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสน (แท่นทิพย์) เป็นเจ้าอาวาส หลังจากท่าน
มรณภาพลง ก็ไม่มีพระสงฆ์องค์ใดครองส�ำนักสงฆ์แห่งนี้อีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้วัดเลียบต้องร้างไป
เป็นเวลาเกือบปี
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ในสมัยพระยาสิงหเทพ มาเป็นข้าหลวงก�ำกับราชการเมืองอุบลราชธานี จึงให้ทา้ วสิทธิสารบุญชู
คือ พระอุบลกาลประชานิจ กับเมืองแสนอุน่ กรมช้างทองจัน พร้อมด้วยญาติวงศ์พากันมาปฏิสงั ขรณ์
วัดเลียบขึน้ แล้วนิมนต์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร พระอาจารย์ฝา่ ยวิปสั สนามาครองวัด หลวงปูเ่ สาร์
กนฺตสีลเถร ได้บกุ เบิกเสริมสร้างขึน้ เป็นวัดธรรมยุต เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๔ ในรัชกาลที่ ๕ ภายในมีพระครู
วิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร ภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ
(บุญชู พรหมวงศานนท์) พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน และสังการีจารปัจฌา
สังการีจารเกษ และทายิกา ได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพืน้ ทีว่ ดั เพิม่ เติม โดยสร้างรัว้ รอบวัด เสนาสนะ
และถาวรวัตถุ
ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺสีลเถร ขอพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา โดยท้าวสิทธิสารและเพี้ยเมือง
จัน ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นวิสุงคามสีมา ตามพระราชโองการที่ ๘๗/๓๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๔๓๙ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เสนาสนะและถาวรวัตถุ
ในวัดมีเสนาสนะและถาวรวัตถุ ดังนี้:พระประธานปูนปั้น
(หน้าตัก ๑.๙๙ เมตรสูง ๒.๙๙ เมตร)
พัทธสีมา
หอแจก
หอฉัน
กุฏิ
โป่งหล่อด้วยทองส�ำริด

๑ องค์
๑ รูป
๑ หลัง
๑ หลัง
๔ หลัง
๑ ลูก
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ตู้พระไตรปิฎกลายรดน�้ำ
๑ หลัง
มีค�ำจารึกอักษรธรรมว่า พระครูเสาร์พร้อมด้วยสัทธิวิหาริกเป็นผู้ซ่อมแปงริจณา ได้จ้าง
ท้าวจันสีสุราชเป็นผู้เขียนลายโกเมด เจียผู้ผัวนางบุญตา พร้อมใจกัน ขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายไปสู่
พระนิพพาน นิพพานปัจจัยโยโหตุ... (ข้อความลบเลือน)
ธรรมาสน์
๒ หลัง
และยังได้ท�ำการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด ได้แก่ :ต้นมะพร้าว
จ�ำนวน
ต้นหมาก
จ�ำนวน
ต้นมะม่วง
จ�ำนวน
ต้นขนุน
จ�ำนวน
ต้นมะปราง
จ�ำนวน

๒๑๐ ต้น
๖๐ ต้น
๔๐๐ ต้น
๓๒๘ ต้น
๒๕ ต้น

ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
หลวงปู่เสาร์ในฐานะเจ้าอาวาสก็ได้ขอพระราชทานขอเป็นวิสุงคามสีมา โดย ท้าวสิทธิสาร
และเพี้ยเมืองจัน ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นวิสุงคามสีมาตามพระราชโองการที่ ๘๗/๓๐๓
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๕ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตรงกับปีที่ ๒๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ดังรายละเอียดพระบรมราชโองการพระราชทานวิสงุ คามสีมา
วัดเลียบ
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ที่ ๘๗/๓๐๓
มีพระบรมราชโองการประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่า ที่เขตรพระอุโบสถวัดเลียบแขวงเมือง
อุบลราชธานี โดยยาว ๗ วา กว้าง ๕ วาท้าวสิทธิสารกับเพีย้ เมืองจัน กรมการเมืองอุบลราชธานี ได้ให้
กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอเปนทีว่ สิ งุ คามสีมา พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนา อนุญาต
แล้ว โปรดให้กรมการปักก�ำหนดให้ตามประสงค์ ทรงพระราชอุทศิ ทีน่ นั้ ให้เปนวิสงุ คามสีมา แยกเปน
แผนกหนึง่ ต่างหากจาก พระราชอาณาเขตร เปนทีว่ เิ สศส�ำหรับพระสงฆ์แต่จาตุทศิ ทัง้ สี่ ท�ำสังฆกรรม
อุโบสถกรรมเปนต้น
พระราชทานตั้งแต่ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคมรัตนโกสินทรศก ๒๙ / ๑๑๕
พระพุทธสาสนกาล ๒๔๓๙ พรรษาเปนวันที่ ๑๐๓๖๓ ในรัชกาลปัจจุบันนี้
		

(พระปรมาภิไธย)

พัฒนาวัดเลียบ
หลวงปูเ่ สาร์ กนฺตสีโล ซึง่ ต่อมาได้รบั สมณศักดิเ์ ป็น “พระครูวเิ วกพุทธกิจ” นับเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเลียบ ท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจพัฒนาวัดเรื่อยมา อาทิ
ปี พ. ศ. ๒๔๓๔ ได้ท�ำการปั้น “พระพุทธจอมเมือง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตัก
๑.๙๙ เมตร สูง ๒.๙๙ เมตร ประดิษฐานไว้ในศาลาการเปรียญ (หอแจก)
ปี พ. ศ. ๒๔๓๕ ได้ท�ำการก่อสร้างอุโบสถ (สิมไม้) ซึ่งเป็นอุโบสถขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว
๑๒ เมตร ก่อสร้างด้วยไม้ หลังคามุงสังกะสี มีเฉลียงโดยรอบ

22 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ปี พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๓๗ ได้ท�ำการแกะสลักพระพุทธรูป เป็นพระไม้ปางสมาธิ ฐานกว้าง
๓๒ เซนติเมตร ยาว ๕๒ เซนติเมตร สูง ๒๖.๗ เซนติเมตร องค์พระหน้าตักกว้าง ๔๘.๕ เซนติเมตร
สูง ๘๘.๕ เซนติเมตร ศิลปะรัตนโกสินทร์อทิ ธิพลลาว ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ (สิมไม้)
และในช่วงเดียวกันนี้ก็ได้ท�ำการแกะสลักพระพุทธรูปยืน ปางประทานอภัย ศิลปะรัตนโกสินทร์
อิทธิพลลาว ด้วยอีกองค์หนึ่ง
วัดเลียบ ได้รับการพัฒนาโดยการน�ำของเจ้าอาวาสรูปต่อ ๆ มาโดยล�ำดับกระทั่งในปี พ.ศ.
๒๕๐๖ อุโบสถ (สิมไม้) ที่หลวงปู่เสาร์สร้างไว้ ช�ำรุดทรุดโทรมมาก จนไม่สามารถซ่อมแซมได้
พระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย) เจ้าอาวาสในสมัยนั้นจึงได้รื้อถอนลง และได้
เริ่มลงมือก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
อุโบสถหลังใหม่มขี นาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สูง ๒๗.๕ เมตร ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๐๖ ด้วยทุนทรัพย์ก่อสร้างครั้งแรก ๘๐, ๐๐๐ บาทเศษ
การก่อสร้างได้ด�ำเนินการเรื่อยมาเท่าที่ทุนทรัพย์จะอ�ำนวยให้ กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๗
พล.ท.อัมพร จินตกานนท์ ได้น�ำกฐินมาทอดถวาย ได้ปัจจัยมาด�ำเนินการก่อสร้างประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท และจากทุนทรัพย์ของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วม การก่อสร้างอุโบสถจึงแล้วเสร็จ
สมบูรณ์
อุโบสถหลังใหม่ทำ� การประกอบพิธผี กู พัทธสีมาฝังลูกนิมติ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
สิน้ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาทเศษ โดยอุโบสถหลังใหม่นไี้ ด้ประดิษฐานพระประธานนามว่า  “พระพุทธ
จอมเมือง” ที่หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ได้ท�ำการปั้นไว้
ต่อมา วัดเลียบได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีโดยก�ำหนดเขต กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๙๖
วัดเลียบได้มพี ระภิกษุสามเณรจ�ำพรรษาสืบต่อมา เป็นวัดฝ่ายธรรมยุตทีส่ บื ทอดเจตนารมณ์ของ
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ต้นธารแห่งพระสายกัมมัฏฐานองค์ส�ำคัญ สืบต่อมาจนตราบกระทั่งปัจจุบัน

สถานที่ส�ำคัญในวัดเลียบ
๑. เสาพระเจ้าอโศก
มู ล เหตุ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งเสาศิ ล าจารึ ก พระเจ้ า อโศกมหาราชในครั้ ง นี้ เกิ ด จากการเดิ น ทางไป
ประเทศอินเดียของคุณสุขวิช-คุณผิวผ่อง รังสิตพล จึงได้ทราบว่าเสาพระเจ้าอโศกนี้มีความส�ำคัญ
ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยุคนี้มาก เพราะเมื่อพระพุทธศาสนาได้หายไปจากประเทศอินเดีย
นานถึง ๗๐๐ ปี กระทั่งคนอินเดียลืมไปแล้วนั้น คนในประเทศอื่น ๆ กลับรู้จักพระพุทธศาสนาดีกว่า
คนในแดนภารตะ เมื่อจะฟื้นฟูก็ได้อาศัยเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนี้เป็นเครื่องบ่งชี้
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จุดต่าง ๆ เสาพระเจ้าอโศกนี้มีอายุ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว
หากไม่มเี สาพระเจ้าอโศกมหาราชบอกไว้กย็ ากทีใ่ ครจะบอก
ว่าสถานที่แห่งนั้น ๆ คืออะไรเป็นศาสนสถานในศาสนาใด
อีกประการหนึ่ง ด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีที่มี
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงเป็นพุทธมามกะ
และอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีบุญญาธิการดั่งพระเจ้าอโศก
มหาราชยุคปัจจุบัน จึงสมควรเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏ
อยู่ในแผ่นดินนี้ไปอีกตราบนานเท่านาน
ด้วยความเคารพบูชาเทิดทูนที่มีต่อองค์หลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล พระมหาเถระรูปส�ำคัญ ซึ่งถือก�ำเนิดที่จังหวัด
อุบลราชธานี มีข้อวัตรปฏิบัติอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่
ชาวโลกในฐานะแม่ทัพธรรมพระกัมมัฏฐาน และมีศิษย์
อันลือชือ่ คือ หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต ได้มาถวายตัวเป็นศิษย์ ณ สถานทีแ่ ห่งนี้ จึงควรจารึกคุณงามความดี
ลงในเสาศิลาจารึกไว้ ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นสถานที่หลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล เคยเป็นเจ้าอาวาส เพื่อประกาศชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านทั้งสองให้ปรากฏอยู่ในดินแดน
พุทธแห่งนี้ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนไทย ให้ชื่นชมบูชาและปฏิบัติตามสืบไป
ค�ำจารึกในเสาพระเจ้าอโศก

ด้านหน้า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
รัชกาลที่ ๙

พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิราชาแห่งอินเดีย ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงอุปถัมภ์
ทุกศาสนา พระองค์ได้ทรงปักเสาหินไว้ในพุทธสถาน ๘๔,๐๐๐ เสา น้อมเป็นพุทธบูชา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีวงศ์ ทรงเป็นพุทธมามกะ และ
ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาท�ำให้ประชาชนคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดุจพระเจ้าอโศกมหาราช
เสาพระเจ้าอโศกมหาราชนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลองทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี พระพุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
ด้านหลัง
“คนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกัน ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจ�ำชาติ”
รัชกาลที่ ๙
24 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

วัดเลียบแห่งนี้พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล อยู่จ�ำพรรษาบ�ำเพ็ญเพียรนาน ๑๐ ปี ระหว่าง
พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๕ พระอาจารย์เป็นพระวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงเกียรติคุณ ควรแก่การบูชา
มีปฏิปทาควรแก่การยึดถือ มีศิษย์อันลือชื่อ คือ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล เป็นที่ศรัทธายิ่งของปวงชนชาวอีสาน มีอัธยาศัยชอบสงบวิเวก
มุ่งสอนศิษย์เพื่อความหลุดพ้น สอนประชาชนให้รักสันติ ตามหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
อันเป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย
บัดนี้พระศรีญาณโสภณแห่งวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ พระครูอุบลคณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเลียบ และ นายสุขวิช-นางผิวผ่อง รังสิตพล เห็นสมควรสร้างเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก
เป็ นการเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช องค์ อัค รศาสนูปถัมภก แห่งพระราชอาณาจักรไทย ทรงครองราชย์ ๖๐ ปี และประกาศเกียรติคณ
ุ พระอาจารย์
เสาร์ กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ประดิษฐาน ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙. ๑๙ น.
๒. รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

มูลเหตุการณ์ก่อสร้าง
เนื่องจากวัดเลียบเป็นวัดที่มีหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และมีหลวงปู่มั่น
ภูรทิ ตฺโต มาศึกษาวิปสั สนาทีว่ ดั นีก้ บั หลวงปูเ่ สาร์ กนฺตสีโล เป็นเวลานานถึง ๑๑ พรรษา จึงกล่าวได้วา่
วัดเลียบเป็นสถานที่ปฐมวิปัสสนากัมมัฏฐานแห่งแรกของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต โดยมีหลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์คอยประสิทธิประสาท วิชาความรู้
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 25

เมือ่ พระวีระชัย อริญชโย หรือ พระครูอบุ ลคณาภรณ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดเลียบ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สืบต่อจากอดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนที่มรณภาพ (เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๒) ในขณะที่ท่านมีอายุ ๒๕ ปี พรรษา ๕ พระครูอุบลคณาภรณ์เป็นผู้ที่มีความศรัทธาใน
วัตรปฏิบัติปฏิปทา หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงเป็นที่มาของการสร้างเจดีย์ฯ
และรูปเหมือนเพือ่ ถวายองค์หลวงปูท่ งั้ สอง ให้เป็นปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทสี่ ำ� คัญของวัด เพือ่ ให้
ญาติโยมที่เข้ามาในวัดเลียบได้ร�ำลึกถึงธรรมะของพระพุทธองค์ที่ท่านได้น้อมน�ำมาสั่งสอน
๒.๑ การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล มี ๔ ระยะ กล่าวคือ
ระยะแรก มีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นองค์ทองเหลือง และอัญเชิญมา
ประดิษฐาน ภายในอุโบสถ ร่วมกับอัฐิธาตุของท่าน (ที่รักษาไว้ตั้งแต่เมื่อหลวงพ่อพระโพธิญาณมุนี
เป็นเจ้าอาวาส)
ระยะทีส่ อง ต่อมาในระยะทีพ่ ระครูอบุ ลคณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส มีผสู้ ร้างรูปเหมือนหลวง
ปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นหุ่นขี้ผึ้งถวายวัด จึงมีการน�ำรูปเคารพหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ที่เป็นองค์เดิม
(องค์ทองเหลือง) ไปถวายให้กับวัดบ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชานี เพราะเป็นวัด
บ้านเกิดของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ซึ่ง ตอนนั้นก็ยังไม่มีรูปเหมือนของท่านประดิษฐานอยู่
ระยะทีส่ าม รูปหุน่ ขีผ้ งึ้ หลวงปูเ่ สาร์ ทีม่ ผี สู้ ร้างถวายขึน้ ในระยะทีส่ อง ได้ชำ� รุดไปตามกาลเวลา
จนต้องน�ำไปซ่อม ในระหว่างนั้นพอดีมีญาติโยมท่านหนึ่ง มีจิตศรัทธาสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์
กนฺตสีโล องค์ใหม่มาถวายวัดเลียบ และได้น�ำมาประดิษฐานในเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานที่สร้าง
ขึ้นใหม่ แทนองค์ที่ช�ำรุดชั่วคราว
26 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ระยะที่สี่ รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ที่ประดิษฐานในเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานที่
สร้างขึ้นใหม่ แทนองค์ที่ช�ำรุดชั่วคราวนั้น เจ้าภาพเขาท�ำขึ้นเพื่อประดิษฐานที่หอไตรพิพิธภัณฑ์
(ซึง่ มีตพู้ ระไตรปิฎก) ร่วมกับพระพุทธรูปทีห่ ลวงปูเ่ สาร์แกะสลัก ร่วมกับพระพุทธรูปทีก่ รมสรรพสิทธิ
ประสงค์และเจ้าจอมมารดาทับทิมมาถวาย รวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยเก่า แต่เนื่องจากหุ่นขี้ผึ้ง
ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล องค์เดิมนั้นช�ำรุด และได้น�ำไปซ่อม จึงน�ำมาประดิษฐานไว้แทนเป็นการ
ชั่วคราว
ดังนั้นพระครูอุบลคณาภรณ์ จึงอนุญาตให้คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ สร้างรูปเหมือนหลวงปู่
เสาร์ กนฺตสีโล เนื้อส�ำริดขึ้นมา เพื่อประดิษฐานที่เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
แทนหุ่นขี้ผึ้งองค์เดิมที่ตั้งไว้ชั่วคราวแทนหุ่นขี้ผึ้งองค์ที่ช�ำรุด โดยมีอาจารย์เดชา สายสมบูรณ์ เป็น
ผู้ออกแบบ ปั้น และหล่อ เช่นเดียวกับรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
๒.๒ การสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
การก่อสร้างอนุสรณ์สถานเริ่มต้นขึ้น โดยมีนายไพศาล คุนผลิน เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
เพื่อหาทุนทรัพย์สร้าง มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันเกิดหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีพิธีฉลองสมโภช
เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน
ส�ำหรับรูปทรงของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ที่พระครูอุบลคณาภรณ์
ออกแบบนั้น เป็น เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานสี่เหลี่ยมย่อมุม อันหมายถึงจตุรารักษ์ คือ ๑. ระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย ๒. เจริญเมตตา ๓. เจริญอสุภ และ ๔. เจริญมรณสติ ซึ่งองค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
ใช้เป็นหลักธรรมในการปฏิบัติ
ระเบียงโดยรอบ ท�ำเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ขนาด ๑๒.๔๐ x ๑๒.๔๐ เมตร เข้าในหลักธรรม
อายตนะ ๑๒ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. อายตนะภายใน มี ๕ คือ ตา ๑ หู ๑ จมูก ๑ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑
๒. อายตนะภายนอก มี ๖ คือ รูป ๑ เสียง ๑ กลิน่ ๑ รส ๑ โผฏฐัพพะ ๑ ธรรมารมณ์ ๑
ตัวเลข ๔๐ หมายถึง กัมมัฏฐาน ๔๐ แห่งการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
กัมมัฏฐาน คือสิ่งที่ใช้ฝึกสมาธิ หรืออุบายกลวิธีเหนี่ยวน�ำสมาธิ สิ่งที่เอามาก�ำหนดเพื่อให้จิตสงบ
ส่วนต่อมาคือตัวอาคาร ซึ่งมีขนาดกว้าง-ยาวเท่ากับ ๗ x ๗ เมตร ซึ่งเลข ๗ นี้ หมายถึง
หลักธรรม สัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑. เป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) ๒. เป็นผู้รู้จักผล (อัตถัญญุตา)
๓. เป็นผู้รู้จักตน (อัตตัญญุตา) ๔. เป็นผู้รู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) ๕. เป็นผู้รู้จักกาล (กาลัญญุตา)
๖. เป็นผู้รู้จักบริษัท (ปริสัญญุตา) ๗. เป็นผู้รู้จักบุคคล (บุคคลัญญุตา)
ส�ำหรับผนังอาคาร เป็นรูปดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนเมืองอุบลราชธานี คันทวย ปั้น
เป็นรูปไก่ คือปีเกิดหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล คือ ปีระกา
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ไพบูลย์

ในส่วนของหน้าบันทั้ง ๔ ด้าน หมายถึงหลักธรรม สัมมัปปธาน ๔ คือ
๑. สังวรปธาน เพียรระวังหรือเพียรปิดกั้นยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
๒. ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรก�ำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ภาวนาปธาน เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิดกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๔. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจน

หน้าบันแต่ละด้านจะบอกถึงเรื่องราวของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล คือ
ทิศตะวันออก หมายถึง องค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ซึ่งเกิดวันจันทร์
ทิศใต้ หมายถึง องค์หลวงปู่เสาร์ นั้นท่านคิดเลื่อมใสในคณะธรรมยุต ท่านจึงได้ญัตติเป็น
พระภิกษุฝ่ายธรรมยุต โดยมีพระเทวธมมี (ม้าว) วัดศรีทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงมีตราคณะธรรมยุต
ติดไว้เพื่อแสดงความเลื่อมใสในคณะธรรมยุต
ทิศตะวันตก หมายถึง องค์หลวงปู่เสาร์ เกิดปีระกา
ทิศเหนือ หมายถึง หลักธรรมพรหมวิหารธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หลักธรรมนี้
องค์หลวงปู่เสาร์ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
ในส่วนยอดเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน เป็นยอดแปดเหลี่ยม เข้าหลักธรรมอริยมรรค ๘
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่องค์หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้บรรลุธรรม คือ
๑. สัมมาทิฏฐิ
คือ ความเข้าใจถูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปปะ
คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง
๓. สัมมาวาจา
คือ การพูดจาถูกต้อง
๔. สัมมากัมมันตะ
คือ การด�ำรงชีพถูกต้อง
๕. สัมมาอาชีวะ
คือ การด�ำรงอาชีพถูกต้อง
๖. สัมมาวายามะ
คือ ความเพียรถูกต้อง
๗. สัมมาสติ
คือ การระลึกประจ�ำใจถูกต้อง
๘. สัมมาสมาธิ
คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง
การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘
ส่วนสุดท้ายคือ ปลียอด เป็นกลีบ ๓ ชั้น หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา

๓. รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
หลังจากการสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในใจ
ของพระครูอบุ ลคณาภรณ์ ยังมีอกี สิง่ หนึง่ ทีย่ งั ติดค้างอยู่ นัน่ คือ อยากสร้างเจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถาน
และรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เคียงคู่กัน ในฐานะที่หลวงปู่มั่น เป็นศิษย์เอกหลวงปู่เสาร์ และ
ครั้งหนึ่งก็เคยมาฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ที่วัดเลียบแห่งนี้
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พระครูอบุ ลคณาภรณ์ เล่าว่า เรือ่ งการสร้างเจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถาน และรูปเหมือนหลวงปูม่ นั่
ภูริทตฺโต นั้นอยู่ในใจมานานเหมือนกัน ก็ได้แต่คิด ความเป็นไปได้นั้นแทบมองไม่เห็น เพราะว่าทาง
วัดเพิ่งจะสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ไป จึงไม่มีก�ำลังทรัพย์ จะปรึกษากับ
ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ก็เกรงจะถูกครหาว่า “ได้คืบจะเอาศอก”
“ตอนนั้น เมื่อไม่เห็นว่ามีวี่แวว อาตมภาพจึงได้แต่ตั้งสัจจอธิษฐานขอบุญบารมีหลวงปู่มั่น
ว่าถ้าอาตมาได้มีบุญวาสนาที่จะสร้างอนุสรณ์สถานถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ขอสิ่งที่ได้ตั้งสัจจอธิษฐานนั้นจงเป็นจริงและสําเร็จเทอญ การจะทํานั้นไม่ได้หวังสิ่งใด เพียงแต่
ขอเทิดทูนพระคุณครูบาอาจารย์ ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชา แด่
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ”
“ด้วยน้อมสักการบูชาอย่างยิ่ง เพราะครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สายพระกัมมัฏฐาน หลวงปู่มั่น
ได้มาศึกษาวิปัสสนาธุระ ณ สถานที่แห่งนี้ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สาธุชนทั้งหลายจะได้จารึกว่า
วัดเลียบแห่งนี้ ในอดีตเป็นบ่อเกิดแห่งพระอริยสงฆ์ ผู้ทรงคุณค่าแห่งการเคารพสักการบูชา เทิดทูน
แห่งการปฏิบัติ”
เจ้าอาวาสวัดเลียบได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจไม่ได้บอกใคร จนกระทั่งมีคุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์
ซึง่ เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี และได้มโี อกาสมาท�ำบุญทีว่ ดั เลียบตัง้ แต่ยงั เป็นเด็กกับพ่อแม่ มากราบ
ขอโอกาสพระครูอุบลคณาภรณ์ เป็นผู้สร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นและสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน
หลวงปู่มั่น ถวายวัดเลียบ
๓.๑ การสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
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ผู้เป็นปฏิมากรในการปั้นรูปเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คือ อาจารย์เดชา สายสมบูรณ์
เป็นอาจารย์สอนวิชาประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
อาจารย์เดชาเป็นผูท้ ไี่ ด้เคยร่วมงานสร้างรูปเหมือนเป็นพุทธบูชามาหลายครัง้ เช่น การสร้าง
รูปเหมือน พระมหากัสสปเถระ ที่วัดป่าขันติธรรม อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน และการสร้างรูป
แกะสลักหินทราย พระโพธิสตั ว์โพธิมงคล วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ�ำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๒o มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีเททองหล่อรูปส�ำริด โดยมีพระมงคลกิตติธาดา
เป็นองค์ประธานในพิธี ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อหล่อเสร็จแล้วจึงอัญเชิญ
รูปเหมือนหลวงปูม่ นั่ ไปตกแต่งทีโ่ รงหล่อจนส�ำเร็จเรียบร้อย เป็นรูปเหมือนทีม่ คี วามสวยงาม จากนัน้
พระครูอุบลคณาภรณ์และญาติโยม ร่วมอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่มั่นไปยังวัดเลียบ เมื่อวันที่ ๒๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๒. การสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
มีการวางศิลาฤกษ์ เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับขึ้น ๙ ค�่ำ  เดือน ๑๐ จากนั้นก็ด�ำเนินการก่อสร้างต่อทันที โดยทุกสิ่ง
ทุกขั้นตอนในการท�ำงาน สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ด้วยบารมีขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
การออกแบบเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คณะผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ได้ปรึกษากันว่า น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกับเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล โดย
ตั้งอยู่เคียงข้างกับเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เพียงแต่เจดีย์วิหารอนุสรณ์
สถานที่สร้างขึ้นใหม่นี้ จะมีความสูงไม่เท่ากัน เนื่องจากเล็งเห็นว่า หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นั้นเป็น
ลูกศิษย์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ความสูงของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานจึงไม่ควรจะสูงเกินกว่า
พ่อแม่ครูบาอาจารย์
เจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ออกแบบโดย พระครูอุบลคณาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเลียบ สร้างเป็นจัตรุ มุข ๔ ด้าน ผนังวิหารโดยรอบปัน้ เป็นบัว ๔ เหล่า ตัวอาคารขนาด
๗ x ๗ เมตร บันได ๓ ทาง จั่ว ๔ ด้าน ยอดเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานท�ำเป็นพระธาตุพนม สูงจาก
ฐานถึงยอดฉัตร ๑๓ เมตร
ซึ่งตัวเลขทั้งหมดที่ปรากฏนี้ ล้วนมีความหมายแห่งการบรรลุธรรมขององค์หลวงปู่มั่น
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :ระเบียงโดยรอบ ท�ำเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ขนาด ๑๒.๔๐ x ๑๒.๔๐ เมตร เข้าในหลักธรรม
อายตนะ ๑๒ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ :๑. อายตนะภายใน มี ๖ คือ ตา ๑ หู ๑ จมูก ๑ ลิ้น ๑ กาย ๑ ใจ ๑
๒. อายตนะภายนอก มี ๖ คือ รูป ๑ เสียง ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ โผฏฐัพพะ ๑ ธรรมารมณ์ ๑
ส�ำหรับเลข ๔๐ หมายถึง กัมมัฏฐาน ๔๐ แห่งการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ซึ่งค�ำว่า
กัมมัฏฐานนีห้ มายถึง สิง่ ทีใ่ ช้ฝกึ สมาธิ หรืออุบายกลวิธเี หนีย่ วน�ำสมาธิ สิง่ ทีเ่ อามาก�ำหนดเพือ่ ให้จติ สงบ
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ส่วนต่อมาคือ ขนาดความกว้าง-ยาว ของตัวอาคาร ก�ำหนดขนาดไว้ ๗ x ๗ เมตร
โดยเลข ๗ นี้ หมายถึงหลักธรรม โพชฌงค์ ๗ หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็นองค์ประกอบ เป็นเครือ่ ง
สนับสนุนให้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้เป็นเครื่องปลุกใจให้รู้ให้ตื่น ให้เบิกบาน ไม่ให้กิเลสครอบงํา ให้มืด
บอด หลับใหลหดหู่ หรือฟุ้งซ่าน ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ ๗ ประการ เรียกว่า โพชฌงค์ ๗ คือ
๑. สติ
มีความรู้สึกเต็มที่
(ไม่ฝันไปหรือมีสติวิปลาส)
๒. ธัมมวิจยะ
มีปัญญาชนธรรม
(ไม่ใช่คาดคะเนหรือเดา)
๓. วิริยะ
มีความเพียรพยายาม
(ไม่ใช่เป็นไปโดยบังเอิญ)
๔. ปีติ
มีความอิ่มใจ
(ไม่ใช่ทําด้วยความน้อยเนื้อต�่ำใจ)
๕. ปัสสัทธิ
มีความสงบใจ
(ไม่ใช่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน)
๖. สมาธิ
ต้องมีสมาธิ
(ไม่ใช่เกิดจากอาการอย่างอื่น)
๗. อุเบกขา
ต้องปล่อยวางอารมณ์
(ไม่ใช่ด้วยการยึดถือ)
โพชฌงค์ นอกจากเป็นสูตรที่ใช้สวดให้คนปกติได้ฟังเพื่อเตือนสติแล้ว ยังสามารถใช้สวดให้
ผูป้ ว่ ยฟังเพือ่ การรูจ้ กั ปลง รูจ้ กั วาง ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ซึง่ จ�ำให้อาการป่วยทุเลา หรือหายป่วยไปได้ในทีส่ ดุ
ดังมีตำ� นานกล่าวถึงโพชฌงค์สตู รว่า ครัง้ หนึง่ พระมหากัสสปเถระอาพาธหนัก พระบรมศาสดาเสด็จ
ไปเยี่ยมแล้วทรงแสดงโพชฌงค์สูตรให้ฟัง พระมหากัสสปเถระก็หายจากอาการอาพาธ
รัตนสัมโพชฌงค์ หรือ จักรีแก้ว ๗ ประการ คือ ๑. จักรแก้ว ๒. ช้างแก้ว ๓. ม้าแก้ว
๔. มณีแก้ว ๕. นางแก้ว ๖. ขุนคลังแก้ว ๗. ขุนพลแก้ว เป็นคู่บารมี เจ้าจักรพรรดิ ฉันใด แก้ว
๗ ประการ คือ ๑. สติแก้ว ๒. ธัมมวิจยะแก้ว ๓. วิริยะแก้ว ๔. ปีติแก้ว ๕. ปัสสัทธิแก้ว ๖. สมาธิแก้ว
๗. อุเบกขาแก้ว ย่อมเป็นคู่บารมีขององค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ฉันนั้น
และเป็นเครื่องบรรลุธรรมขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ด้วยเช่นกัน นี่คือที่มาของตัวเลข
๗ x ๗ เมตร ของตัวอาคาร
นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็นรูปปั้นประดับวิหาร โดยพระครูอุบลคณาภรณ์ ได้กําหนดไว้เป็น
รูปเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายที่ได้มาแสดงอนุโมทนาแห่งการบรรลุธรรมของพระอริยสงฆ์
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ส�ำหรับ ผนังตัวอาคารรอบนอก ปั้นเป็น ดอกบัว ๔ เหล่า ได้แก่
๑. ดอกบัวที่อยู่พ้นน�้ำ คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็
สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบกับดอกบัวเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที เรียกว่า
อุคฆฏิตัญญู
๒. ดอกบัวทีอ่ ยูป่ ริม่ น�ำ้ คือ พวกทีม่ สี ติปญ
ั ญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมือ่ ได้ฟงั ธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รบั การฝึกฝนเพิม่ เติม จะสามารถรูแ้ ละเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ชา้ หากเป็นดอกบัว
ก็จะบานในวันถัดไป เรียกว่า วิปจิตัญญู
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๓. ดอกบัวที่อยู่ใต้น�้ำ คือ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่น
ประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ หากเปรียบเป็นดอกบัว ในวันหนึ่ง
ข้างหน้า ซึ่งจะค่อย ๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ เรียกว่า เนยยะ
๔. ดอกบัวทีจ่ มอยูก่ บั โคลนตม คือ พวกทีไ่ ร้สติปญ
ั ญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟงั ธรรม
ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือยังขาดศรัทธา ปสาทะ ไร้ซงึ่ ความเพียร หากเปรียบกับดอกบัว ก็ยงั แต่
จะตกเป็นอาหารของเต่า ปลา ไม่มีโอกาสขึ้นพ้นน�้ำเพื่อเบ่งบาน เรียกว่า ปทปรมะ
บัวทั้ง ๔ เหล่านี้ จะเป็นเครื่องเตือนสติมนุษย์ว่าจะเลือกเป็นบัวเหล่าใด
ส่วนต่อมาคือ จัตรุ มุข ๔ ด้านของวิหาร หมายถึง อริยสัจ ๔ หรือความจริงทีม่ อี ยู่ ๔ ประการ
คือ การมีอยูข่ องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และหนทางน�ำไปสูค่ วามดับทุกข์ โดยมีรายละเอียด
ของความจริงแต่ละอย่าง คือ
๑. ทุกข์ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ล้วนเป็นทุกข์ ความโศกเศร้า ความ
โกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง ล้วนเป็นทุกข์ การพลัดพราก
จากของที่รักก็เป็นทุกข์
๒. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิต น�ำไปสู่การดับความเศร้าโศก
ทั้งมวล อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน
๔. มรรค คือ หนทางน�ำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค ๘ ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยง
ด้วยการด�ำรงชีวติ อย่างมีสติ ความมีสตินำ� ไปสูส่ มาธิและปัญญา ซึง่ จะปลดปล่อยให้พน้ จากความทุกข์
และความโศกเศร้าทั้งมวล นี่เป็นหลักแห่งการบรรลุธรรมหลวงปู่มั่น
ต่อมาในส่วนของ หน้าบัน เล่าถึงเรื่องราวของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ทิศตะวันออก แสดงความหมายถึง การที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้น้อมกาย น้อมใจ
น้อมวาจา ถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ
ทิศใต้ หมายถึง สมัยทีห่ ลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตโต มาถวายตัวเป็นศิษย์กบั หลวงปู่ เสาร์ ณ วัดเลียบ
ท่านได้สุบินนิมิตว่า มีม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่ทราบ ท่านก็ขึ้นขี่ม้าขาวทันที ม้าก็พาท่าน
วิ่งห้อเต็มเหยียดไปกลางทุ่ง การที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้ขี่ม้าขาวนั้น หมายถึงการเดินทางไปสู่
ความบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว
ทิศเหนือ หมายถึง ม้าขาวนัน้ ได้พาหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ไปพบตูพ้ ระไตรปิฎก ตัง้ อยูต่ รงหน้า
ม้าก็หยุดลงตรงนั้น แต่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ยังมิได้เปิดตู้พระไตรปิฎกนั้น ท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นเสียก่อน
การที่ม้าขาวน�ำท่านไปพบตู้พระไตรปิฎกแต่ไม่ได้เปิดดูตู้นั้น คือท่านไม่ได้ถึงปฏิสัมภิทาญาณ ถ้าเปิด
ตู้นั้นดู ก็จะแตกฉานกว่านี้ นี่เป็นเพียงพบตู้ ก็ถึงเพียงปฏิสัมภิทานุศาสน์ มีการสอนผู้อื่นบ้างเท่านั้น
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แสดงให้เห็นว่า ท่านสุบินนิมิตนี้ เป็นบุพนิมิต บอกความมั่นใจในการท�ำความเพียรของท่าน เมื่อแรก
อุปสมบท
ทิศตะวันตก หมายถึง การก�ำเนิดแห่งองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต คือ ปีมะแม
อีกส่วนส�ำคัญและโดดเด่นของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต นั่นคือ
ยอดเจดีย์ โดยก�ำหนดรูปแบบให้เป็น “พระธาตุพนม” ด้วยมูลเหตุดงั ที่ พระอุบลคณาภรณ์ ได้เล่า
ให้ฟังว่า ครั้งหนึ่ง ราวปี พ.ศ. ๒๔๔๔ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ธุดงค์กลับจาก
ประเทศลาวโดยข้ามมาบริเวณท่าข้าม เพือ่ มายังนครพนม และได้จำ� พรรษาอยูบ่ ริเวณทีป่ จั จุบนั นีค้ อื
วัดพระธาตุพนม
“สถานที่ขณะนั้นมีพระเจดีย์อยู่แล้ว แต่เป็นบริเวณป่ารกทึบ มีต้นไม้ใหญ่ และเถาวัลย์
ปกคลุมพระเจดีย์ ไม่มีใครเข้าไปบูรณะถากถาง เพราะกลัวอาถรรพ์”
“ช่วงที่คณะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หยุดพักเพื่อบ�ำเพ็ญสมณธรรม ณ บริเวณนั้น กลางคืน
ประมาณ ๔-๕ ทุ่ม จะมีแสงสีเขียวเป็นวงกลมขนาดเท่าลูกมะพร้าว และมีรัศมีสว่างเป็นทางผุดออก
จากยอดพระเจดีย์ แล้วก็ลอยห่างออกไปสุดสายตา ถึงช่วงตี ๓-๔ แสงนั้นจะลอยกลับเข้ามาจนถึง
องค์พระเจดีย์แล้วก็หายเข้าองค์พระเจดีย์”
“เห็นดังนั้น หลวงปู่เสาร์จึงพูดว่า “ที่พระเจดีย์นี้ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอน
หลังจากนั้น หลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่นจึงได้ชักชวนชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายในละแวกนั้น
มาช่วยกันถากถางท�ำความสะอาดรอบบริเวณองค์พระธาตุพนม” พระอุบลคณาภรณ์ เล่าไว้
และนี่คือ มูลเหตุที่ยอดเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ออกแบบ เป็นรูป
พระธาตุพนม โดยที่ฐานพระธาตุพนมนั้นเป็นดอกบัวคว�่ำบัวหงาย หมายถึง บูรพาจารย์หลวงปู่
เสาร์และหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยก�ำเนิด และได้เจริญรอยตามแห่ง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รอบพระธาตุปั้นเป็น ดอกบัวทั้ง ๔ ด้าน อันหมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่ง
พระพุทธศาสนา ตราบเท่า ๕,๐๐๐ วัสสา
ปลียอดพระธาตุ เป็นดอกบัว ๓ ชั้น หมายถึง พระรัตนตรัย อันประกอบด้วย พระพุทธเจ้า
พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า
ความสูงของพระธาตุพนมจําลอง จากฐานถึงยอดฉัตร ๑๓ เมตร อันหมายถึง ธุดงควัตร
๑๓ ที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้ยึดหลักในการปฏิบัติธุดงควัตร ได้แก่
๑. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
๒. ถือการนุ่งห่มผ้าสามฝันเป็นวัตร
๓. ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร
๔. ถือการบิณฑบาตไปโดยล�ำดับแถวเป็นวัตร
๕. ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร
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๖. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร
๗. ถือการห้ามภัตตาหารที่เขาน�ำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
๘. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
๙. ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร
๑๐. ถือการอัพโภกาสที่แจ้งเป็นวัตร
๑๑. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร
๑๒. ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร
๑๓. ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร
ดังนัน้ เจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถานหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต มีทงั้ ความงาม แล้วยังมีความหมาย
ธรรมอันลึกซึ้งที่พุทธศาสนิกชนจึงสดับ อีกทั้งยังเป็นปูชนียสถานที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งในเมือง
อุบลราชธานี
พระอุบลคุณาภรณ์ กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับการก่อสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถาน เพื่อบูชา
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครั้งนี้ว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธศาสนา
ด�ำเนินเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ ธุดงค์จาริกไปตามวนาป่าเขา เพื่อผลานิสงส์ ในการ
เพิม่ พูนบารมีธรรมแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ มรรคผลนิพพาน เพือ่ สงเคราะห์โลกและ
สรรพสัตว์ เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระศาสนา เป็นขุนพลกล้าแห่งกองทัพพระกัมมัฏฐานที่มีคุณูปการ
อเนกอนันต์ ตราบนิรันดร์สมัย
“ในการก่อสร้างเจดียว์ หิ ารอนุสรณ์สถานถวายแด่หลวงปูเ่ สาร์ กนฺตสีโล, หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต
และรูปเหมือน หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ในครั้งนี้ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นคุณค่าแห่ง
คุณความดี น้อมระลึกถึงปฏิปทาแห่งการปฏิบัติ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตามรอยองค์ท่านสืบไป และเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงไว้ว่า ครั้งอดีต มีพระอรหันต์ได้มา
บ�ำเพ็ญเพียรสมณธรรม ณ สถานที่แห่งนี้”
จะเป็นเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานที่ให้ผู้คนได้มาน้อมร�ำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่เสาร์
และหลวงปู่มั่น พระอรหันต์ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระภิกษุที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ
เพราะธรรมและคุณความดีของท่านยังสถิตอยู่
อยู่ที่ว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะยึดเป็นหลักปฏิบัติหรือไม่
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“การสร้างพระพุทธรูป และรูปเหมือนของพระอริยสงฆ์นนั้ ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ให้ใครมากราบไหว้
อ้อนวอนบนบานร้องขอ เพราะแบบนั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนา อยากให้การกราบไหว้น�ำมาซึ่ง พุทธา
นุสติ, ธัมมานุสติ, สังฆานุสติ ให้เป็นการเตือนสติ เตือนตน เตือนใจ ว่าเราเป็นชาวพุทธ ที่ยังโชคดี
มีบุญ ได้อยู่ในประเทศที่พระพุทธศาสนายังหยั่งรากฝังลึก เจริญรุ่งเรือง พระธรรมยังปรากฏชัด ยังมี
ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอน ยังมีสังคมที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม ยังมีอยากให้ได้น้อมร�ำลึกถึงธรรมะของ
พระพุทธองค์ถึงบูรพาจารย์ แล้วน�ำมาเป็นกรอบการด�ำเนินชีวิต รักษากาย วาจา ใจ อย่างไร ให้อยู่
ในธรรม อยู่ในความดี”
“เพราะการบูชาใด ๆ ก็ไม่เลิศเท่า ‘ปฏิบัติบูชา’ ซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง”
“วัดเลียบ เป็นวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาร์ท่านมาบูรณะ หลวงปู่มั่นมาฝากตัว
เป็นศิษย์ หวังว่าการสร้างเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานของท่านที่นี่ จะท�ำให้ผู้คนรุ่นหลังได้น้อมร�ำลึกถึง
ท่านและน�ำธรรมะค�ำสั่งสอนไว้ไปปฏิบัติ” คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ กล่าว
สิง่ สาํ คัญสุดทีอ่ าจารย์เดชา สายสมบูรณ์ ในฐานะผูป้ น้ั รูปเหมือนหลวงปูเ่ สาร์ กนุตสีโล และ
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต อยากเห็นคือ การได้มรี ปู เหมือนครูบาอาจารย์ที่ ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั ชิ อบ
ให้ลูกศิษย์ลูกหาคนรุ่นหลังได้กราบไหว้บูชา ร�ำลึกถึงหลักธรรมค�ำสอนของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็น
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
“และถ้าน�ำไปปฏิบตั ติ ามจริงในการด�ำเนินชีวติ ก็จะช่วยธ�ำรงพระพุทธศาสนาได้สบื ไป”

ล�ำดับเจ้าอาวาส
ล�ำดับที่
รายนาม
เริ่ม พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.
๑ พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล)
๒๔๓๕
๒๔๔๕
๒ พระมหาเสนามหาเสโน (ไม่ปรากฏภาพเขียนและภาพถ่าย) ๒๔๔๕
๒๔๕๒
๓ พระอาจารย์วิชิตอักษร คมฺภีโร (ขัมภรัตน์)
๒๔๕๒
๒๔๘๒
(ไม่ปรากฏภาพเขียนและภาพถ่าย)
๔ พระอาจารย์สนธิ สุวโจ
๒๔๘๒
๒๔๙๘
๕ พระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย)
๒๔๙๘
๒๕๓๑
๖ พระครูธรรมธรมาโนช โชติโก (ทรัพยานนท์)
๒๕๓๓
๒๕๓๗
๗ พระอธิการไพโรจน์ อิทฺธุปาโท (สุรพัฒน์)
๒๕๓๙
๒๕๔๑
๘ พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย บุตราช)
๒๕๔๒
ปัจจุบัน
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ประวัติวัดปทุมวนาราม
สถานที่ตั้ง
ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ ๙๖๙ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

ประวัติ
เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) เป็นแม่กอง และ
พระยาสามภพพ่าย (หนู) เป็นนายงานควบคุมการก่อสร้าง ต่อมา ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๐๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงก่อพระฤกษ์
พระอุโบสถ ได้ทรงนิมนต์พระครูกล�่ำ  ชาวลาว แขวงจ�ำปาศักดิ์ ซึ่งเคยเป็นพระฐานานุกรมเมื่อครั้ง
ที่ทรงผนวชอยู่วัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอาวาส พระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูปทุมธรรมธาดา
แล้วทรงนิมนต์พระภิกษุฝ่ายธรรมยุตมาจ�ำพรรษา พร้อมทั้งพระราชทานข้าพระจ�ำนวนหนึ่งส�ำหรับ
ปฏิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุ
นอกจากนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๐๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมา
ทรงบรรจุพระบรมธาตุ ใน พ.ศ. ๒๔๐๕ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงยกช่อฟ้าและบรรจุลูกนิมิต ใน
พ.ศ. ๒๔๐๗ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงลงรักปิดทองพระวิหาร และใน พ.ศ. ๒๔๑๐ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานสมโภชวัดปทุมวนารามอย่างยิ่งใหญ่ และได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็น
ประธานตลอดทั้ง ๕ ราตรีแห่งการฉลอง ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนอ้าย แรม ๑๐ ค�่ำ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๐ จนถึงวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๐
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การประดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญที่วัดปทุมวนาราม
นอกจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระเมตตาต่อชุมชนชาวลาวที่เข้ามา
พึ่งพระบรมโพธิสมภาร ด้วยการพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นในชีวิตแล้ว ยังมีพระราชด�ำริ
ถึงการบ�ำรุงขวัญก�ำลังใจให้แก่ชาวลาวด้วย
ดังนั้น เมื่อการก่อสร้างวัดปทุมวนารามแล้วเสร็จ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
พระสายน์ (พระใส) พระแสน และพระเสริม (พระเสิม) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชด�ำริว่า “...เปนพระพุทธรูปมีชื่อฤาเล่า แลเปนที่นับถือของราษฎรเปนอันมาก...” และ
“...ลาวเล่าฦาออกชื่อเชิดชูว่าศักดิ์สิทธิ์...” มาประดิษฐานที่วัดปทุมวนาราม

พระเสริมและพระแสน
ประดิษฐาน ณ พระวิหาร วัดปทุมวนาราม

พระสายน์
ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดปทุมวนาราม

นอกจากนี้ ยังมีต�ำนานเล่าลือเกี่ยวกับพระสายน์สืบมาว่ามีฤทธิ์ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นพระพุทธปฏิมายึดเหนี่ยวจิตใจชาวลาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ทุ่งปทุมวันที่ท�ำนาเป็นอาชีพ ดังความใน ต�ำนานพระสายน์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ จารึกเป็นพระคาถาอักษรขอม ภาษามคธ บนแผ่นไม้ดา้ นหลังซุม้ เรือนแก้ว
ที่ประดิษฐานพระสายน์ ความว่า
“...จะเป็นเพราะเหตุใด พระพุทธปฏิมานีจ้ งึ ได้นามว่าสายน์นนั้ ไม่มใี ครทราบ...ก็เพียงแต่ทราบ
กิตติศัพท์ที่เล่าลือกันว่าท่านมีฤทธิ์มากเท่าใด เมื่อได้เกิดฝนตกหรือฝนแล้ง เขาก็จะอัญเชิญท่านออก
มาบูชากัน ณ ที่ที่สะอาด กลางแจ้ง แล้วก็ขอฝน ฝนก็หลั่งลงมายังข้าวกล้าให้สมบูรณ์ ท�ำให้ไพร่ฟ้า
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ประชากรประสบความส�ำเร็จได้ ชนส่วนมากรู้จักพระพุทธปฏิมานี้ โดยกิตติศัพท์ที่เขาเล่ากันเพียงนี้
เท่านั้น เมื่อเกิดมีฝนแล้งขึ้น เขาก็จะบูชาท่านเพื่อขอฝน...”
การอัญเชิญพระสายน์และพระแสนมาประดิษฐานที่วัดปทุมวนารามนั้น ปรากฏหลักฐาน
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์วา่ ครัน้ ณ วันอังคาร
เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค�่ำ ปีมะเส็ง จ.ศ. ๑๒๑๙ (พ.ศ. ๒๔๐๐) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคแห่ขึ้นไปรับพระสายน์และพระแสน
ณ วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี มาประดิษฐานทีว่ ดั ปทุมวนารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีการฉลองสมโภช
ส�ำหรับพระเสริม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อญ
ั เชิญ
จากท้องพระโรงพระราชวังบวรสถานมงคลมาประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหาร
วัดปทุมวนาราม

การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “ศรีธนญไชย” ภายในพระวิหาร
มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรือ่ ง “ศรีธนญไชย” ภายในพระวิหารวัดปทุมวนาราม เป็นการ
ถ่ายทอดเรื่องราวนิทานพื้นบ้านเรื่อง “ศรีธนญไชย” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวลาวและชาวไทย
เพราะเป็นนิทานที่มีตัวเอกได้แสดงลักษณะพิเศษของความเป็นคนมีสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาด
มีเล่ห์เหลี่ยม มีการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขตัดสินปัญหา จนสามารถเอาชนะปัญหา และ
ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ อย่างไม่มใี ครคาดคิด ด้วยเหตุนเี้ อง ท�ำให้วดั ปทุมวนารามเปรียบเสมือน
บทบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ระหว่างชาวไทยและชาวลาว

สิ่งก่อสร้างในวัดปทุมวนาราม
๑. พระอุโบสถ
พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงโรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕ ห้องเสา มีเสาพาไล
ล้อมรอบ ตั้งอยู่บนฐานไพทียกที่ก่อล้อมด้วยกําแพงแก้วกรุกระเบื้องปรุเคลือบสีน�้ำเงิน มีทางเข้า
ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ ๒ ช่อง ขนาบช่องทางเข้าแต่ละตําแหน่งด้วยเสาหัวเม็ดสี่เหลี่ยม
ยอดทรงดอกบัว บนสันกาํ แพงทัง้ ๘ ทิศ ประดับหลักมหาสีมาจําหลักด้วยศิลาตัง้ บนฐานสิงห์ ลักษณะ
เป็นแท่งหินทรงสีเ่ หลีย่ มยอดแหลม สลักรูปพญานาคทีม่ มุ ทัง้ ๔ ตรงกลางผูกลายเป็นรัดอกรูปดอกบัว
ตามแบบพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาหรือบูรณปฏิสังขรณ์
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พระอุโบสถด้านหน้า

พระอุโบสถด้านข้าง

เครื่องบน มีโครงสร้างหลังคาระบบจันทัน หลังคาลดชั้น ๑ ชั้น ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ตับหลังคา ๒ ชั้น ทําเป็นพาไลปีกนก มุงหลังคาด้วยกระเบื้องลอนหรือกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา
หน้าบัน ประดับด้วยเครือ่ งลาํ ยองนาคสะดุง้ แบบไทยประเพณี มีชอ่ ฟ้าใบระกา รวยระกา และ
หางหงส์ ลวดลายหน้าบันเป็นเครื่องไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกสี ตอนกลางประดิษฐ์
เป็นรูปมงกุฎแบบมีกระบังหน้าทอดเหนือพานแว่นฟ้า ซ้อนอยู่ในกรอบลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือ
ทรงดอกบัวตูม โดยพื้นหลังผูกเป็นลายกระหนกเปลวขึ้นไปจรดตอนบนของหน้าบัน ส่วนตอนล่าง
ผูกเป็นลายกอบัว ซึ่งประกอบด้วยดอกบัว ใบบัว และฝักบัว อยู่บนลายคลื่นน�้ำ  มีปลาแหวกว่าย
เลาะตามก้านกอบัว ปิดด้านล่างด้วยกระจังฐานพระ
พระอุโบสถ เป็นอาคารที่มีพาไลล้อมรอบ รองรับชายคาปีกนกด้วยเสาพาไลสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ลดมุมชักคิว้ บัว ไม่ประดับบัวหัวเสาและเชิงเสา แต่ประดับใบเสมาซึง่ เป็นแผ่นศิลาสีเขียวสลักรูปแจกัน
ดอกบัวแบบจีนที่เชิงเสาพาไลด้านนอก เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเขตขัณฑสีมา ระหว่างเสาพาไล
กั้นพนักเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด ระหว่างช่องพนัก กรุด้วยลูกกรงกระเบื้องเคลือบสีเหลืองที่ได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตก ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษทีแ่ ตกต่างจากพระอารามทีส่ ร้างในสมัยเดียวกันหรือสมัย
ก่อนหน้าที่มักกรุพนักพาไลด้วยกระเบื้องปรุแบบจีน
ผนังพระอุโบสถ ฉาบปูนเรียบทาสีขาว ที่กึ่งกลางผนังด้านสกัดหน้าและหลัง เป็นซุ้มประตู
ทางเข้า ด้านละ ๑ ช่อง ฐานพระอุโบสถ เป็นฐานสิงห์ปูนปั้นทาสีขาว มีบันไดพนักพลสิงห์ปั้นปูน
ฉาบเรียบ ขัน้ บันไดกรุแผ่นหินทีเ่ ชิงตัง้ ตุก๊ ตาหินประดับเป็นคู่ ทางขึน้ อยูท่ ดี่ า้ นสกัดทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก ด้านละ ๑ ช่อง เป็นบันไดแบบประชิดแนบอาคารที่มีบันไดทางขึ้น ๒ ทางมา
บรรจบกันตรงกลาง
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เสาพนัก เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส มียอดเสาแบบหัวเม็ดทรงดอกบัว มีบันไดแบบประชิดแนบ
อาคารทางด้านหุ้มกลองทั้ง ๒ ด้าน
ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถ มีรูปแบบเดียวกัน คือเป็นซุ้มทรงอย่างเทศที่ตกแต่ง
ลวดลายปูนปัน้ ปิดทองประดับกระจกสีเป็นรูปหม้อบูรณฆฏะ มีดอกปทุมชาติผลิบานไสว ผูกประสาน
สลับลายเครือเถาและดอกพุดตาน
การผูกลายซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายดอกบัว นอกจากจะพ้องกับความหมายของนาม
พระอารามแล้ว ดอกบัวยังถือว่าเป็นดอกไม้มงคลทีน่ ยิ มใช้บชู าพระรัตนตรัยสัมพันธ์กบั ภาพเครือ่ งบูชา
ที่บานหน้าต่างและบานประตูด้านใน จึงมีความหมายโดยรวมเป็นการบูชาพระพุทธปฏิมาประธาน
ภายในพระอุโบสถ
บานประตูและบานหน้าต่างพระอุโบสถ ด้านนอกปัน้ ปูนปิดทองกรุกระจกผูกเป็นภาพวิถชี วี ติ
ชาวนาและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แวดล้อมไปด้วยทุง่ นา บึงบัว และบานเรือน สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมบริเวณวัดปทุมวนารามเมือ่ แรกสร้าง ซึง่ เดิมเป็นทีน่ าหลวง มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบลุม่
มีน�้ำล้อมรอบ และมีหนองบึงเป็นแห่ง ๆ ส่วนด้านในเขียนภาพเครื่องบูชาและสัญลักษณ์มงคลตาม
คติจีน
บนฝาผนังภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตกรรมซึง่ เป็นหนึง่ ในตัวอย่างผลงานจิตรกรรมในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สะท้อนให้เห็นอิทธิพลและเทคนิควิธีการเขียนภาพตาม
แบบอย่างตะวันตกผสมผสานกับรูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี นอกจากนี้ เนือ้ หาของ
ภาพยังมีความแตกต่างจากจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ที่มักเขียนภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ
และทศชาติชาดก โดยเนื้อหาและการจัดวางภาพจิตรกรรม มีการอธิบายอยู่ในพระราชกระแสรับสั่ง
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
“ภายในผ้าปูนั่งหว่างหน้าต่าง มีจิตรกรรมแสดงเรื่องสังฆกรรมวิธีในพระวินัย ที่บานกบข้างใน
มีเรื่องตามค�ำโคลงสุภาษิตต่าง ๆ บนหลังหน้าต่างขึ้นไปแสดงเรื่องเทพบุตร เทพธิดา มาประพาส
ในสวนที่ดาวดึงษ...”
ปัจจุบันยังปรากฏภาพต่าง ๆ สอดคล้องต้องกับพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดป่าปทุมวนาราม มีดังนี้ :๑. จิตรกรรมฝาผนัง สุทสั สนนคร อยูบ่ นผนังทิศตะวันตกด้านสกัดฝัง่ ตรงข้ามพระพุทธปฏิมา
ประธาน มีการเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรือ่ งเมือง สุทสั สนนคร บนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ (ตรัยตรึงศ์หรือ
ไตรตรึงษ์) ซึ่งเป็นสวรรค์ส�ำคัญตามคติเนื่องในพระพุทธศาสนาและจักรวาลวิทยาตั้งแต่ครั้งโบราณ
โดยเป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ จากสวรรค์ทั้งหมด ๖ ชั้น (ฉกามาพจร) อันประกอบด้วยจาตุมหาราชิกา
ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตตี โดยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ
และมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครอง
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๒. จิตรกรรมฝาผนัง จิตรลดาวันอุทยาน อยู่บนผนังด้านทิศใต้ เขียนภาพจิตรกรรมถ่ายทอด
จินตนาการของช่างเขียนภาพเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสวนจิตรลดาวัน
อุทยาน ที่มีความหมายว่า สวนหรือป่าที่มีเถาวัลย์หรือไม้เลื้อยหลากสีสวยงาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวัน
ออกของเมืองสุทัสสนนคร

จิตรกรรมฝาผนัง จิตรลดาวันอุทยาน

จิตรกรรมฝาผนัง ปารุสกวันอุทยาน

๓. จิตรกรรมฝาผนัง ปารุสกวันอุทยาน อยู่บนผนังด้านทิศใต้ ห้องด้านในสุด เขียนภาพ
จิตรกรรมจ�ำลองบรรยากาศสวนปารุสกวันอุทยาน ที่มีความหมายว่า สวนมะปรางหรือสวนลิ้นจี่
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสุทัสสนนคร
๔. จิตรกรรมฝาผนัง มิสสกวันอุทยาน ผนังด้านทิศเหนือ ห้องด้านในเขียนภาพจิตรกรรม
จ�ำลองบรรยากาศสวนมิสสกวันอุทยาน ซึง่ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของสุทสั สนนคร และเหตุทไี่ ด้ชอื่ ว่า
มิสสกวัน เนื่องจากเป็นสวนหรือป่าที่มีต้นไม้มากมายหลายหลากพันธุ์ขึ้นปะปนกัน (มิสก แปลว่า
เจือปน คละ)
๕. จิตรกรรมฝาผนัง นันทนวันอุทยาน ผนังด้านทิศเหนือ ห้องด้านนอก เขียนภาพจิตรกรรม
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสวนนันทนวันอุทยานหรือนันทนวโนทยาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
สุทัสสนนคร โดยเป็นสวนที่บันดาลความรื่นรมย์และเพลิดเพลินให้แก่เหล่าเทวดาและเทวธิดาที่มา
เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดีถึงกับมีการเปรียบไว้ว่า “ลืมโศกลืมตาย” ซึ่งเหมาะสมกับชื่อที่มีความหมาย
ว่า สวนหรือป่าแห่งความยินดี (นันทน แปลว่า ความสนุก ความยินดี ความรื่นเริง)
นอกจากสวนต่าง ๆ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ได้รับการจ�ำลองมาเป็นภาพจิตรกรรมโดย
จินตนาการของศิลปิน ซึ่งเป็นช่างเขียนภาพในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว
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ภายในพระอุโบสถ จิตรกรในอดีตยังเขียนภาพสระในกิ่งงาช้างเอราวัณซึ่งเป็นเทพยพาหนะของ
พระอินทร์ไว้ด้วย
๖. จิตรกรรมฝาผนัง สระบัวในกิง่ งาช้างเอราวัณ อยูท่ ผี่ นังด้านสกัด เบือ้ งพระปฤษฎางค์ของ
พระพุทธปฏิมาประธาน โดยเขียนเป็นภาพใบบัวและดอกบัวขนาดใหญ่ บัวแต่ละดอกผลิกลีบรองรับ
เหล่าเทวธิดาที่ก�ำลังร่ายร�ำ รวมทั้งสิ้น ๗ นาง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเนื้อความที่พรรณนา
ถึงช้างเอราวัณ

จิตรกรรมฝาผนัง สระบัวในกิ่งงาช้างเอราวัณ

๗. จิตรกรรมฝาผนังสังฆกรรมพิธีในพระวินัย อยู่บนผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่อง
สังฆกรรมพิธีในพระวินัย ซึ่งเป็นค�ำสอนที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นไว้
เพื่อเป็นปทัฏฐานแบบอย่างส�ำหรับปรับความประพฤติของเหล่าภิกษุให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
และปกครองกันตามวินัยบัญญัติ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประดุจดังมาลาพรรณ มีสี
สัณฐานต่าง ๆ ชนิด กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไป เมื่อน�ำมาร้อยด้วยด้ายให้เป็นระเบียบอันเดียวกัน
ก็จะดูสวยงามเจริญตาเจริญใจ โดยแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทที่เป็นข้อห้าม โดยห้าม
ไม่ให้ภกิ ษุประพฤติลว่ งละเมิดและปรับโทษแก่ผลู้ ว่ งละเมิดไว้ หนักบ้าง เบาบ้าง ตามโทษานุโทษทีไ่ ด้
กระท�ำลง เรียกว่า พุทธบัญญัติ และประเภทที่เป็นข้ออนุญาต คือ ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม อันภิกษุ
ควรประพฤติ เรียกว่า อภิสมาจาร ซึ่งเมื่อรวมเข้าทั้ง ๒ ประเภท คือทั้งพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร
เรียกว่า วินัย
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๒. พระเจดีย์
ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของพระอุโบสถ
เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ประดิษฐานพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ชั้ น ล่ า งก่ อ เป็ น ฐานไพที รู ป
สี่เหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวในแผนผัง
รูปสี่เหลี่ยม ๒ ชั้น ชั้นล่างก่อพระระเบียง
ล้อมรอบ มีซมุ้ คูหาประจ�ำทิศทัง้ ๔ ประดับ
ตกแต่งด้วยงานประติมากรรมปูนปั้นรูป
พญานาคบริเวณมุมทั้ง ๔ ของฐานบัวทั้ง
๒ ชั้น ตั้งประดับบัวกลุ่มเถาซ้อนลดหลั่น
กั น ๔ ชั้ น ที่ ห ลั ง ซุ ้ ม ด้ า นทิ ศ เหนื อ และ
ทิ ศ ใต้ มี บั น ไดทางขึ้ น สู ่ ล านประทั ก ษิ ณ
ชั้นบนซึ่งก่อก�ำแพงเตี้ย ๆ ล้อมรอบประดับกระเบื้องปรุดินเผาเคลือบสีเขียว
พระเจดีย์ชั้นบนมีซุ้มคูหาประจ�ำทิศทั้ง ๔ มีประตูทางเข้าภายในองค์พระเจดีย์ด้านทิศเหนือ
ส่วนทิศอื่นก่อเป็นซุ้มตื้น บนผนังปั้นประดับลายเฟื่องอุบะ ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวแผนผังรูปสี่เหลี่ยม
ต่อด้วยฐานเขียงผังกลมรองรับพระเจดีย์ทรงระฆัง ถัดขึ้นไปเป็นชุดมาลัยเถา ๓ ชั้น รองรับฐานบัว
ในผังกลมทีม่ กี ารเจาะท่อระบายอากาศ ๔ ทิศ ตกแต่งทางออกด้วยรูปหัวสิงห์แบบตะวันตก ถัดขึน้ ไป
เป็นองค์ระฆัง บัลลังก์รปู สีเ่ หลีย่ มตัง้ อยูเ่ หนือองค์ระฆังรองรับส่วนยอดซึง่ ประกอบด้วยแกนก้านฉัตร
หรือเสาหาน ปล้องไฉน ปลียอด และเม็ดน�้ำค้างรูปดอกบัว
๒.๑ รอยพระพุทธบาท
พื้นที่ภายในพระเจดีย์ชั้นล่างมีทางเดินเวียนประทักษิณล้อมรอบ ส่วนกลางเป็นห้องคูหา
ที่กลางห้องก่อภูเขาจ�ำลองประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง แกะสลักด้วยศิลปะพม่าสมัยเมือง
รัตนาภรณ์ - มัณฑเลย์ อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ผนังด้านในเจาะช่องส�ำหรับบรรจุอัฐิ
รอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานภายในห้องคูหาพระเจดีย์ชั้นล่างนี้ ก่อเป็นรูปภูเขาจ�ำลอง
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทแกะสลักด้วยหินอ่อน ลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาทเบือ้ งซ้าย จ�ำหลัก
เว้าลึกจากแนวระนาบ ภายในประกอบด้วยสัญลักษณ์มงคล ๑๐๘ ประการ บนนิ้วพระบาททั้ง ๕
แกะสลักลายรูปสังข์และที่ส่วนส้นพระบาทปรากฏรูปธรรมจักร มีการระบายสีรูปสัญลักษณ์มงคล
ด้วยสีด�ำ  ลักษณะดังกล่าวเป็นที่นิยมในการสร้างรอยพระพุทธบาท ศิลปะพม่าสมัยเมืองรัตนาภรณ์
- มัณฑเลย์

44 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

อนึง่ การสร้างรอยพระพุทธบาทประดิษฐานบนยอดเขา อาจมีความหมายทีเ่ กีย่ วกับการจ�ำลอง
รอยพระพุทธบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีป่ ระดิษฐานบนยอดเขาสุวรรณมาลิกและ
บนยอดเขาสุมนกุฏ ซึ่งเป็นคติทางพระพุทธศาสนาที่สืบมาจากศรีลังกา
๒.๒ พระพุทธปฏิมาไสยาสน์
พืน้ ทีภ่ ายในพระเจดียช์ นั้ บน บริเวณมาลัยเถาด้านในมีทางเดินเวียนประทักษิณล้อมรอบ ภายใน
ผนังด้านห้องคูหา บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ส่วนกลางห้องคูหาของพระเจดีย์ชั้นบน
ก่อเป็นแท่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรุหินอ่อน ประดิษฐาน พระพุทธปฏิมาไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ศิลปะ
พม่าสมัยเมืองรัตนาภรณ์ - มัณฑเลย์
พระพุทธปฏิมาไสยาสน์ ประดิษฐานบนแท่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในห้องคูหาของพระเจดีย์
ชั้นบน จ�ำหลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่ โดยจ�ำหลักส่วนพระพักตร์ยาวรีเป็นวงรูปไข่อุษณีษะ สร้าง
เป็นรูปครึ่งวงกลมประดับเหนือพระเศียร ไม่มีพระรัศมี ที่กรอบพระพักตร์มีการลงรักปิดทอง และ
ระบายสีพระเกศาด้วยสีด�ำ  พระเนตรปิดสนิท พระพุทธปฏิมาประทับสีหไสยาสน์ตะแคงเบื้องขวา
พระหัตถ์ขวาหนุนประคองพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายวางแนบข้างพระวรกาย ครองจีวรห่มเฉียง
เปิดพระอังสาขวา ลักษณะจีวรจ�ำหลักเป็นริ้วธรรมชาติ ส่วนพระบาทซ้ายทับพระบาทขวา ศิลปะ
พม่าสมัยเมืองรัตนาภรณ์ - มัณฑเลย์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

๓. พระวิหาร
พระวิหาร เป็นอาคารทรงโรง ขนาด ๗ ห้อง ก่ออิฐถือปูน มีมุขใต้ขื่อที่ด้านสกัดหน้าและหลัง
และมีเสาพาไลสีเ่ หลีย่ มล้อมรอบ มีประตูทางเข้าด้านหน้า ๓ ช่อง ช่องกลางเป็นประตูใหญ่ ช่องประตู
อีก ๒ ข้างมีขนาดย่อมกว่า ส่วนด้านหลัง มีประตู ๒ ช่อง โดยตอนกลางก่อเป็นซุม้ ทรงมงกุฎปูนปัน้ ปิด
ทองประดับกระจกสีที่ผูกเป็นลายดอกบัว
และใบบัว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ยืน ส�ำหรับด้านข้างพระวิหาร มีหน้าต่าง
ข้างละ ๗ ช่อง
ส่วนภายใน มีเสาร่วมใน ๒ แถว แถวละ
๖ ต้น เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่
ลบมุ ม ชั ก คิ้ ว บั ว ที่ หั ว เสาท� ำ เป็ น ลายเชิ ง
ตอนบนเขียนภาพลายกอบัวก้านแย่งคัน่ ด้วย
เส้นสินเทา ตอนล่างเขียนภาพพุทธบริษทั ๔
ที่เป็นเอตทัคคะและมีชื่อก�ำกับใต้ภาพ
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เสาแต่ ล ะต้ น ใช้ ค วามเข้ ม ของสี ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ สื่ อ ถึ ง ปริ ศ นาธรรมตามที่ ป รากฏใน
ฉฬาภิชาติสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานนท์ ขณะประทับที่เขาคิชกูฏ
ใกล้กรุงราชคฤห์ กล่าวถึงจิตใจของคน ๖ ประเภท ตั้งแต่ด�ำสนิทจนถึงขาวสะอาด โดยเริ่มจากเสา
ด้านหน้าเป็นสีมืด แล้วค่อย ๆ จางจนเป็นสีสว่างส�ำหรับเสาที่ใกล้พระพุทธปฏิมาประธาน คล้ายคลึง
กับเสาในพระวิหารวัดโสมนัสวิหารและพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
หน้าบันพระวิหาร ประกอบด้วยหน้าบันประธาน หน้าบันชัน้ ลด และหน้าบันมุขโถง ซึง่ ประดับ
ด้วยเครื่องล�ำยองนาคสะดุ้งแบบไทยประเพณี มีไขราหน้าจั่ว มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์
หน้าบันด้านทิศตะวันออก ประกอบด้วยหน้าบันประธานและหน้าบันชั้นลด หน้าบันประธาน
ตอนกลางเจาะเป็นช่องคูหา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั กรอบคูหาประดิษฐ์เป็นซุม้ เรือนแก้ว
เหนือกรอบหุ้มผูกลายเป็นพุ่มพระศรีมหาโพธิ ด้านข้างกรอบหุ้มทั้ง ๒ ข้าง ท�ำเป็นรูปเทวดา
ครุฑ ยักษ์ นั่งเรียงหน้ากระดานประนมมือ หันหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางซ้อนกัน ๓ แถว มีฉัตร ๗ ชั้น
บังสูรย์ และพัดโบกประกอบทั้ง ๒ ข้าง ถัดขึ้นไปจนจรดจั่วบนสุดผูกลายกระหนกเปลว ล่างสุด
จบด้วยลายกระจังฐานพระ
ส่วนหน้าบันมุขโถงด้านทิศตะวันออก ท�ำเป็นลายเทวดา ครุฑ ยักษ์ และฤๅษี นั่งประนมมือ
เรียงหน้ากระดานซ้อนกัน ๒ แถว หันหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งเป็นลายพานพุ่ม จบด้วยลายกระจังฐาน
พระที่แนวด้านล่าง
หน้าบันด้านทิศตะวันตก มีลวดลายคล้ายกับลายหน้าบันด้านทิศตะวันออก ที่ประกอบด้วย
หน้าบันประธานและหน้าบันชั้นลด แต่มีรายละเอียดของลวดลายภายในที่ต่างกัน โดยตอนกลาง
หน้าบันประธาน ท�ำเป็นซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ยอดซุ้มประดิษฐ์เป็นรูป
พญานาค ๗ เศียรแผ่พังพาน ตอนล่างของหน้าบันทางด้านข้างของกรอบซุ้มทั้ง ๒ ข้าง ประดับ
ลายกอบัว แทรกด้วยลายพญานาค ๕ เศียร เหนือลายกอบัวเป็นลายต้นไม้ที่มีพุ่มใบเป็นเกล็ด
ประกอบด้วยลายเทวดาแทรกอยู่ข้างละ ๓ องค์ และลายใบไม้นี้ต่อเนื่องไปจนถึงจั่วบนของหน้าบัน
ส่วนเบื้องล่างหน้าบันประธานจบด้วยลายกระจังฐานพระ
ส่วนหน้าบันชั้นลดด้านทิศตะวันตก ผูกเป็นลายกอบัว มีโขดหิน ต้นไม้ และลายพรรณพฤกษา
แทรกด้วยลายเทวดา พญานาค และสัตว์ต่าง ๆ เช่น สิงห์ เสือ ช้าง นก จบด้วยลายกระจังฐานพระ
ส�ำหรับหน้าบันมุขโถงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีลายประธานเป็นรูปเครื่องหมาย
พระราชลัญจกรประจ�ำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาพระอาราม
ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า ๒ ชั้น ประดับลวดลายกระหนก
เป็นพื้นหลัง ล้อมรอบด้วยกรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม ด้านข้างประดับฉัตร ๕ ชั้น
ทั้งสองข้าง ภายนอกกรอบผูกเป็นลายกระหนกเปลวแทรกลายเทพนม ๗ องค์
พระวิหารล้อมรอบด้วยพาไล มีหลังคาปีกนกคลุมโดยตลอด ด้านสกัดหน้าและหลังท�ำเป็น
มุขโถง ลดระดับต�ำ่ กว่าพืน้ พาไล มีบนั ไดแบบประชิดแนบอาคาร มีทางขึน้ ทัง้ ๒ ข้าง เสาพาไลทีร่ องรับ
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ชายคาปีกนกและเสามุขโถงเป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสลดมุมชักคิ้วบัว ปลายหัวเสาและเชิงเสาไม่มี
บัวประดับ โดยมีลักษณะพิเศษที่ตอนมุมของเสาประธานมุขโถงก่อเป็นผืนผนังกรุกระเบื้องเคลือบ
สีเขียวอมเทายาวขึน้ ไปจรดเพดาน ระหว่างเสาพาไลและมุขโถงกัน้ พนักถึงกันโดยตลอด ช่องระหว่าง
พนักกรุลูกกรงกระเบื้องเคลือบสีน�้ำเงิน รูปทรงเดียวกับลูกกรงกระเบื้องที่กรุพนักพาไลพระอุโบสถ
และพนักฐานทักษิณพระเจดีย์
พระวิหาร ตั้งอยู่บนฐานไพทีที่เป็นฐานปัทม์ปูนปั้นทาสีขาว มีมุขสกัดหน้าและหลังยื่นออกมา
ตามการยกมุขของมุขโถง บริเวณขอบของฐานไพทีก่อก�ำแพงกั้นพนักเชื่อมถึงกันโดยรอบ ระหว่าง
พนักก�ำแพงกรุกระเบื้องปรุแบบจีนสีเขียวอมเทาแบบเดียวกับกระเบื้องปรุที่กรุระหว่างช่องมุมเสา
มุขโถง เสาพนักก�ำแพงนีเ้ ป็นเสาสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ยอดเป็นหัวเม็ดทรงดอกบัว มีบนั ไดทางขึน้ แบบประชิด
ด้านสกัดหน้าและหลัง ด้านละ ๒ ช่อง ราวบันไดแบบเซาะเป็นแนวร่องปลายมนอย่างเทศ
ซุ้มประตูหน้าต่างพระวิหาร เป็นซุ้มยอดทรงมงกุฏปูนปั้น พื้นลายประดับกระจกสี กรอบ
หุ้มเป็นลายกอบัวที่ประกอบด้วยดอกบัวและใบบัวอย่างตะวันตก แต่กรอบซุ้มประตูบานกลางด้าน
ทิศตะวันตก ท�ำเป็นซุ้มจระน�ำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
บานประตูพระวิหารด้านนอกประดับลายปูนปั้นปิดทองเป็นภาพกอบัวซ้อนเป็นชั้น ๆ มีภาพ
เทพนมประกอบ พืน้ หลังภาพกรุกระจกสีขาว ส่วนบานหน้าต่างด้านนอกปัน้ ปูนปิดทองประดับกระจก
สีเป็นลวดลายดอกบัวใบบัวด้วยกระบวนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ส่วนบานประตูหน้าต่างด้านใน
เขียนภาพจิตรกรรมรูปมนุษย์ นาคหญิง และยักษ์ โผล่ขึ้นมาจากสระบัว

จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดปทุมวนาราม
จิตรกรรมฝาผนังด้านในพระวิหาร แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่
๑. ผนังตอนบนเหนือกรอบประตูหน้าต่าง เป็นภาพกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค
จิตรกรรมฝาผนัง กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ผนังเหนือกรอบหน้าต่างและประตูภายในพระวิหาร เรียงล�ำดับจากด้านสกัดฝั่งตะวันตก
ตรงข้ามพระพุทธปฏิมาประธาน ต่อเนื่องมายังด้านทิศเหนือแล้ววนมาบรรจบกับภาพพระพุทธเจ้า
ในภัทรกัป เขียนภาพจิตรกรรมบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดปทุมวนาราม
ภายหลังการฉลองพระอาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อความในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เรือ่ ง “ฉลองวัดปทุมวนาราม” ซึง่ บรรยายไว้วา่
“ในเดือนอ้าย โปรดให้ฉลองวัดประทุมวนาราม ณ วันจันทร์ เดือนอ้าย แรม ๑๐ ค�่ำ เวลา
บ่าย ได้ต้ังกระบวนแห่พระพุทธรูปผ้าไตรเครื่องบริขารลงเรือเอกไชย แต่หน้าพระที่นั่งชลังคพิมาน
กระบวนแห่มีเรือเอกไชยบุษบกล�ำหนึ่ง เรือดั้ง ๕ คู่ เรือกราบ ๒ เรือศรี ๒...”
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๒. ผนังตอนล่างระหว่างกรอบประตูหน้าต่าง เป็นภาพ “ศรีธนญไชย”
จิตรกรรมฝาผนัง “ศรีธนญไชย”
พื้นผนังระหว่างช่องหน้าต่างประตูภายในพระวิหาร เขียนภาพจิตรกรรมถ่ายทอดวรรณกรรม
เรื่อง “ศรีธนญไชย” ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๑๕ ตอน โดยเริ่มจากผนังด้านทิศใต้ห้องในสุด ตอนก�ำเนิด
ศรีธนญไชย เวียนต่อไปยังผนังเบือ้ งพระปฤษฎางค์ของพระพุทธปฏิมาประธานเป็นตอนที่ ๒ ต่อเนือ่ ง
ไปยังผนังระหว่างช่องหน้าต่างด้านทิศเหนือจ�ำนวน ๖ ตอน ถัดไปยังช่องประตู ๒ ตอน ผนังระหว่าง
ช่องหน้าต่างด้านทิศใต้ ๕ ตอน ซึง่ ด�ำเนินเรือ่ งช่วงวัยหนุม่ และการรับราชการใกล้ชดิ พระมหากษัตริย์
ส่วนผนังหุ้มกลองเบื้องพระปฤษฎางค์พระพุทธปฏิมาประธาน มีภาพเขียน ๒ ตอน ดังนี้ :๑. ผนังตอนบน เขียนภาพพระพุทธเจ้าในภัทรกัปประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้ว
จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้าในภัทรกัป
ผนังตอนกลางภายในพระวิหาร เบื้องพระปฤษฎางค์พระพุทธปฏิมาประธาน เขียนภาพ
จิตรกรรมรูปพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าใน
ภัทรกัปในอาการประทับยืน และรูปพระพุทธเจ้าในภัทรกัปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร โดยนั่งไขว้
พระชงฆ์ (แข้ง) แล้วหงายฝ่าพระบาททั้งสองข้าง พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย ทอดเหนือ
พระเพลา (ตัก) เป็นท่านั่งสมาธิท่ีพระบรมโพธิสัตว์ประทับนั่ง หลังจากที่ทรงรับหญ้าคา ๘ ก�ำ 
จากนายโสตถิยพราหมณ์แล้ว ทรงน�ำไปปูใต้ต้นพระศรีมหาโพธิแล้วประทับนั่ง และทรงอธิษฐานว่า
“เนื้อและเลือดในสรีระนี้ แม้จะเหือดแห้งไปหมดสิ้น จะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามที ถ้าเรา
ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็จักไม่ท�ำลายบัลลังก์นี้”
๒. ผนังตอนล่าง เขียนภาพพระบรมโพธิสัตว์ประทับยืนในซุ้มเรือนแก้ว
ภาพพระบรมโพธิสัตว์
เป็นรูปพระบรมโพธิสัตว์ประทับยืนอยู่ภายในซุ้มคูหาที่มีบัลลังก์รองรับ เบื้องล่างเขียนเป็น
รูปสัตว์สัญลักษณ์ประจ�ำพระองค์และมีอักษรขอมก�ำกับ เช่นเดียวกับรูปพระพุทธเจ้า เขียนเป็น
รูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิภายในซุ้มที่มีบัลลังก์รองรับ เหนือซุ้มเขียนภาพไม้โพธิอันหมายถึง
ต้นไม้ที่ตรัสรู้ เบื้องล่างมีอักษรขอมก�ำกับเรียงล�ำดับจากองค์ทางทิศใต้ (ขวามือของพระเสริม) ไปยัง
ทิศเหนือ ดังนี้
พระพุทธกกุสันธะ
ตรัสรู้ใต้ต้นมหาสิริสะ (ไม้ซึกใหญ่)
สัญลักษณ์รูปไก่
พระพุทธโกนาคมนะ ตรัสรู้ใต้ต้นอุทุมพร (ไม้มะเดื่อ)
สัญลักษณ์รูปนาค
พระพุทธกัสสปะ
ตรัสรู้ใต้ต้นนิโครธ (ไม้ไทร)
สัญลักษณ์รูปเต่า
พระพุทธโคตมะ
ตรัสรู้ใต้ต้นอสัตถพฤกษ์ (ไม้โพธิอสัตถพฤกษ์) สัญลักษณ์รูปโค
พระพุทธเมตไตรยะ ตรัสรู้ใต้ต้นนาคะ (ไม้กากะทิง)
สัญลักษณ์รูปสิงห์
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ภายในพระวิหาร มีเสาร่วมใน ๒ แถว แถวละ ๖ ต้น เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ บริเวณ
ตอนบนและตอนล่างเขียนลายเฟื่องอุบะและลายกรวยเชิงตามรูปแบบศิลปะไทยประเพณี แต่
ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เป็นรูปดอกบัว ส่วนตอนกลางเสา เขียนลายเป็นรูปดอกปทุมชาติผูกสลับ
เป็นลวดลายคล้ายรูปลายประจ�ำยามประดับโดยรอบ ถัดลงมามีเส้นสินเทาหรือเส้นหยักฟันปลา
แบ่งพื้นที่ช่องว่างภายในเขียนภาพพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ที่เป็น
เอตทัคคะหรือที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในทางหนึ่งทางใด
ในด้านต่าง ๆ โดยมีชื่อเขียนก�ำกับใต้ภาพด้วยอักษรขอมภาษาบาลี
ภาพจิตรกรรมพุทธบริษัท ๔
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทีม่ ภี าพบนเสาพระวิหาร เท่าทีป่ รากฏนามแน่ชดั เรียงลําดับ
จากเสาคู่ในสุดใกล้พระพุทธปฏิมาประธานไปจนถึงเสาคู่นอกสุด มีดังนี้
เสาคู่ที่ ๑ ฝั่งขวามือพระประธาน - พระวักกลิ (เอตทัคคะด้านศรัทธาวิมุตหรือหลุดพ้นจาก
กิเลสด้วยศรัทธา) พระลกุณฏกภัททิยะ (เอตทัคคะด้านเสียงไพเราะ) พระปิลินทวัจฉะ (เอตทัคคะ
ด้านเป็นที่รักของเทวดา) พระมหากัสสปะ (เอตทัคคะด้านถือธุดงค์)
เสาคู่ที่ ๑ ฝั่งซ้ายมือพระประธาน – พระนันทะ (เอตทัคคะด้านสํารวมอินทรีย์) พระนันทกะ
(เอตทัคคะด้านผูใ้ ห้โอวาทภิกษุณ)ี พระอุรเุ วละกัสสปะ (เอตทัคคะด้านผูม้ บี ริวารมาก) พระมหากัปปินะ
(เอตทัคคะด้านผู้ให้โอวาทภิกษุ) พระปิณโฑลภารทวาชะ (เอตทัคคะด้านบันลือสีหนาท) พระปุณณมันตานีบุตร (เอตทัคคะด้านแสดงธรรม)
เสาคู่ที่ ๒ ฝั่งขวามือพระประธาน - พระอานนท์ (เอตทัคคะด้านผู้เป็นพหูสูต ผู้มีสติ ผู้มีคติ
ผู้มีความเพียรและเป็นพุทธอุปัฏฐาก) พระสารีบุตร (เอตทัคคะด้านผู้มีปัญญามาก) พระอนุรุทธะ
(เอตทัคคะด้านจักษุทิพย์) พระอุบาลี (เอตทัคคะด้านทรงพระวินัย)
เสาคูท่ ี่ ๒ ฝัง่ ซ้ายมือพระประธาน - พระสุภตู ิ (เอตทัคคะด้านอรณวิหารคือเจริญฌานประกอบด้วย
เมตตา) พระมหาโมคคัลลานะ (เอตทัคคะด้านมีฤทธิ์มาก) พระกุมารกัสสปะ (เอตทัคคะด้าน
แสดงธรรมได้วิจิตร) พระเรวตขทิรวนิยะ (เอตทัคคะด้านอยู่ป่าเป็นวัตร) พระสีวลี (เอตทัคคะด้าน
มีลาภสักการะมาก)
เสาคู่ที่ ๓ ฝั่งขวามือพระประธาน - พระโสณโกฬิวิสะ (เอตทัคคะด้านปรารภความเพียร)
พระจูฬปันถกะ (เอตทัคคะด้านผูฉ้ ลาดในเจโตวิวฏั ฏ์หรือฤทธิท์ สี่ าํ เร็จด้วยใจ) พระรัฐบาล (เอตทัคคะ
ด้านบวชด้วยศรัทธา)
เสาคู่ที่ ๓ ฝั่งซ้ายมือพระประธาน - พระกังขาเรวตะ (เอตทัคคะด้านผู้ยินดีในฌานสมาบัติ)
พระมหาโกฏฐิตะ (เอตทัคคะด้านปฏิสัมภิทาหรือมีปัญญาแตกฉาน) พระพากุละ (เอตทัคคะด้าน
อาพาธน้อย) พระโสณกุฏิกัณณะ (เอตทัคคะด้านแสดงธรรมด้วยวาจาอันไพเราะ) พระกาฬุทายี
(เอตทัคคะด้านผูท้ าํ ตระกูลให้เลือ่ มใส) พระสาคตะ (เอตทัคคะด้านเตโชธาตุสมาบัต)ิ พระพาหิยทารุจีริยะ (เอตทัคคะด้านขิปปาภิญญาหรือตรัสรู้เร็ว)
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เสาคูท่ ี่ ๔ ฝัง่ ขวามือพระประธาน - พระโสภิตะ (เอตทัคคะด้านระลึกชาติ) พระวังคีสะ (เอตทัคคะ
ด้านมีปฏิภาณ) พระมหาปชาบดีเถรี (เอตทัคคะด้านรัตตัญญ คือบวชนาน) พระปฏาจาราเถรี
(เอตทัคคะด้านทรงพระวินัย)
เสาคู่ที่ ๔ ฝั่งซ้ายมือพระประธาน - พระราธะ (เอตทัคคะด้านผู้มีปฏิภาณ) พระโมฆราชมาณพ
(เอตทัคคะด้านยินดีในจีวรเศร้าหมอง) พระโสณาเถรี (เอตทัคคะด้านปรารภความเพียร) พระเขมาเถรี
(เอตทัคคะด้านมีปัญญามาก) พระนันทาเถรี (เอตทัคคะด้านผู้เพ่งด้วยฌาน) พระอุบลวรรณาเถรี
เอตทัคคะด้านมีฤทธิ์) พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะด้านตรัสรู้เร็ว)
เสาคูท่ ี่ ๕ ฝัง่ ขวามือพระประธาน - นายตปุสสะ (เอตทัคคะด้านถึงสรณะก่อนผูอ้ นื่ ) นายภัลลิกะ
(เอตทัคคะด้านถึงสรณะก่อนผู้อื่น) นายชีวกโกมารภัจจ์ (เอตทัคคะด้านนําผู้คนให้มาเลื่อมใส
พระพุทธศาสนา)
เสาคู่ที่ ๕ ฝั่งซ้ายมือพระประธาน - พระสกุลาเถรี (เอตทัคคะด้านมีจักษุทิพย์) พระธรรม
ทินนาเถรี เอตทัคคะด้านแสดงธรรม) พระมหานามศากยะ (เอตทัคคะด้านถวายทานด้วยของประณีต)
อนาถบิณฑิกเศรษฐี (เอตทัคคะด้านถวายทาน) นายจิตตคฤหบดี (เอตทัคคะด้านแสดงธรรม)
เสาคูท่ ี่ ๖ ฝัง่ ขวามือพระประธาน - นายอุคคตคฤหบดี (เอตทัคคะด้านผูใ้ ห้โภชนะทีช่ นื่ ชอบใจ)
นางสามาวดี (เอตทัคคะด้านมีเมตตา) นางสุชาดา (เอตทัคคะด้านถึงสรณะก่อนผู้อื่น) นางสุปปิยา
(เอตทัคคะด้านอุปัฏฐากภิกษุไข้) นางกานีกุรุรฆริกา (เอตทัคคะด้านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตาม
ผู้อื่น)
เสาคู่ที่ ๖ ฝั่งซ้ายมือพระประธาน - นางนกุลมารดาคหปตานี (เอตทัคคะด้านการคุ้นเคยกับ
พระพุทธองค์) นายนกุลบิดาคฤหบดี (เอตทัคคะด้านการคุ้นเคยกับพระพุทธองค์) นางสุปปวาสาโกลิยธิดา (เอตทัคคะด้านการถวายทานด้วยของที่มีรสประณีต) นางวิสาขา (เอตทัคคะด้านถวายทาน)
นางอุตตรานันทมารดา (เอตทัคคะด้านบ�ำเพ็ญฌาน) นางกาติยานี (เอตทัคคะด้านเลื่อมใสมั่นคง)
นางขุชชุตตรา (เอตทัคคะด้านแสดงธรรม)

๔. โพธิฆระ
โพธิฆระหรือเรือนพระศรีมหาโพธิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระวิหาร เป็นอาคารที่สร้างขึ้น
ล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ปลูกขึ้น ดังปรากฏเป็นหลักฐานในหมายรับสั่ง ความตอนหนึ่งว่า
“...แลให้สร้างที่ประดิษฐานไม้พระมหาโพธิ ซึ่งน�ำพืชมาแต่สีหฬทวีป มีระเบียงล้อมรอบทั้ง
๔ ด้าน แลสร้างวิหารใหญ่ เปนที่ธรรมสวนะสฐานส�ำหรับพระมหาโพธิ...”
โพธิฆระ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวคล้ายพระระเบียง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่
ตรงกลางก่อยกขึน้ เป็นฐาน ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ ผนังด้านในก่อทึบเจาะเป็นช่องทางเข้าทีก่ งึ่ กลาง
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ทั้ง ๔ ด้าน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ตั้งบนฐานสิงห์ เรียงรายอยู่โดยรอบ ส่วนหลังคา
มุงกระเบือ้ งลอนหรือกระเบือ้ งกาบกล้วยดินเผา ปลายสันหลังคาปัน้ ประดับด้วยหัวมังกรแบบกระบวน
ลายจีน

ต้นพระศรีมหาโพธิที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปปลูก
ณ พระอารามต่าง ๆ
ประเพณีการนับถือต้นพระศรีมหาโพธิหรือต้นโพธิ เป็นคติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้พบ
หลักฐานการนับถือโดยมีการสร้าง “โพธิฆระ” ล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิในภาพสลักทาง
พระพุทธศาสนาในแหล่งโบราณสถานส�ำคัญของอินเดีย เช่นทีอ่ มราวดี มถุรา สาญจี ภารหุต และมีการ
สืบทอดต่อไปยังลังกา ซึ่งปรากฏการสร้างโพธิฆระหลายแห่ง เช่นที่นิลลักคาม ศรีคีรียะ เวสสะคียะ
อภัยคีรีวิหาร โปโลนนารุวะ เป็นต้น
ส�ำหรับโพธิฆระที่วัดปทุมวนาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิที่เพาะจากกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิท่ีได้
มาจากลังกา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖
นอกจากต้ น พระศรี ม หาโพธิ ที่ วั ด ปทุ ม วนารามแล้ ว เมื่ อ ปลายรั ช กาล พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงได้รับเมล็ดพันธุ์พระศรีมหาโพธิจากพุทธคยาซึ่งทรงน�ำมาเพาะให้
เป็นต้น แล้วพระราชทานไปปลูกไว้ที่พระอารามต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือ ต�ำนานพระพุทธเจดีย์ ว่าน่าจะเป็นทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร
และที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี้ เมล็ดพันธุ์พระศรีมหาโพธิที่ได้มาแต่พุทธคยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงด�ำรงพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ ทรงได้รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระบรมชนกนาถมาทรงเพาะเป็นต้น แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
น�ำไปปลูกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอนงคาราม ต่อมา
ได้ทรงเพาะเมล็ดพันธุ์พระศรีมหาโพธินี้ขึ้นอีก แล้วพระราชทานไปปลูกที่วัดเทพศิรินทราวาส
วัดอุภัยราชบ�ำรุง (วัดญวน ตลาดน้อย) วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
วัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุรี
ครั้ น พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่อสมเด็จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพเสด็จ
ประพาสอินเดีย ได้ทรงรับหน่อพระศรีมหาโพธิจากเจ้าเมืองคยาจ�ำนวน ๓ หน่อ ได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�ำไปปลูก
ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และที่วัดอัษฎางคนิมิตร บนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง
สืบทอดธรรมเนียมปฏิบตั ดิ ำ� เนินตามรอยสมเด็จพระบรมปัยกาธิราชและสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช
โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทพี่ ระอารามหลายแห่ง เช่น เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๙
ที่หน้าพระอุโบสถวัดรังษีสุทธาวาส ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร และ พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ โพธิฆระ วัดบวร
นิเวศวิหาร แทนพระศรีมหาโพธิต์ น้ เดิมทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานมาปลูก
ซึ่งเกิดโรคและทรุดโทรมจนต้องตัดทิ้ง

๕. ศาลารายที่มุมก�ำแพงแก้ว
ศาลารายที่มุมก�ำแพงแก้ว เขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม ประกอบไปด้วยศาลาประดิษฐาน
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือศาลาพระจอมเกล้า ศาลาบูรพาจารย์
ซึ่งทั้งสองศาลาอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับศาลาเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งอยู่
สองข้างโพธิฆระ
๕.๑ ศาลาพระจอมเกล้าและศาลาบูรพาจารย์ ตั้งอยู่บริเวณมุมก�ำแพงแก้ว ทางด้านหน้า
พระอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทย รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕ ห้อง ฐานปัทม์ ยกพื้นสูง มีบันไดทางขึ้น
ทางด้านข้าง หันหน้าเข้าสู่ลานประทักษิณ โครงหลังคา ๒ ชั้น ยกหน้าบันแบบกระเท่เซขึ้นสูง ไม่มี
ไขราหน้าจั่ว
โครงสร้างหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงกระเบื้องลอนหรือกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา
เคลือบเชิงชายยกลายเทพนม และที่หน้าบันประดับลายปูนปั้นปิดทองลายประธานซึ่งประดิษฐาน
รูปตราสัญลักษณ์ ครบ ๒๐๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนศาลาบูรพาจารย์ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ประจ�ำ
วัดปทุมวนาราม ลายประกอบเบือ้ งล่างประดับลายปูนปัน้ รูปสระบัว ดอกปทุมชาติ และใบ มีคลืน่ น�ำ 
้
คล้ายกับหน้าบันพระอุโบสถ ส่วนเครื่องล�ำยองช่อฟ้า และหางหงส์ของศาลาทั้งสองหลังประดับ
ปูนปั้นเป็นรูปนาคเศียรเดียว ใบระกาและรวยระกาผูกเป็นลวดลายดอกบัว
๕.๒ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอาคารทรงไทย ขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร โครงสร้างอาคาร
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ฐานปัทม์ ยกสูงประมาณ ๑ เมตร ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีบันไดกลาง
ที่ทางขึ้นด้านทิศเหนือ ภายในเปิดโล่ง ไร้เสา เน้นพื้นที่ใช้สอย โครงหลังคา ๒ ชั้น ยกหน้าบันแบบ
กระเท่เซขึ้นสูง ไม่มีไขราหน้าจั่ว
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โครงสร้างหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มุงกระเบื้องลอนหรือกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา
เคลือบ เชิงชายยกลายเทพนม และที่หน้าบันประดับลายปูนปั้น ปิดทองลายประธานซึ่งประดิษฐาน
รูปตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลายประกอบเบื้องล่างประดับลายปูนปั้นรูปสระบัว ดอกปทุมชาติ และใบ
มีคลื่นน�้ำ  คล้ายกับหน้าบันพระอุโบสถ ส่วนเครื่องล�ำยอง ช่อฟ้าและหางหงส์ปั้นปูนเป็นรูปนาค
เศียรเดียว ใบระกาและรวยระกา ผูกเป็นลวดลายดอกบัว
๕.๓ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นอาคารทรงไทย ขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร โครงสร้างอาคารเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ฐานปัทม์ ยกสูงประมาณ ๑ เมตร ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีบันไดกลางที่
ทางขึ้นด้านทิศใต้ ภายในเปิดโล่ง ไร้เสา เน้นพื้นที่ใช้สอย
โครงสร้างหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกหน้าบันแบบกระเท่เซรขึ้นสูง ไม่มีไขราหน้าจั่ว
มุงกระเบื้องลอนหรือกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา เชิงชายยกลายเทพนม ที่หน้าบันประดับลายปูนปั้น
ปิดทองลายประธาน ซึง่ ประดิษฐานตราอักษรพระนาม “กว” ประจ�ำพระองค์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลายประกอบเบื้องล่างประดับลายปูนปั้น
รูปสระบัว ดอกปทุมชาติ และใบ มีคลืน่ น�ำ้ คล้ายกับหน้าบันพระอุโบสถ ส่วนเครือ่ งล�ำยอง ช่อฟ้า และ
หางหงส์ปั้นปูนเป็นรูปนาคเศียรเดียว ใบระกาและรวยระกา ผูกเป็นลวดลายดอกบัว

๖. หอระฆังและหอกลอง
หอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาส บริเวณริมก�ำแพงแก้ว ในแนวเดียวกับพระเจดีย์
โดยหอระฆังตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และหอกลองตั้งอยู่ทางทิศใต้
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของหอกลองและหอระฆังมีความคล้ายคลึงกัน คือเป็นหอสูง ๓ ชั้น
มีปีกด้านข้างสูง ๑ ชั้น ทั้งสองข้าง มีประตูทางเข้าอาคารที่ปีกทั้งสองข้าง ภายในมีบันไดไม้ส�ำหรับ
ขึน้ สูช่ นั้ บน ผนังอาคารก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว หลังคาทรงจัว่ มุงด้วยกระเบือ้ งดินเผาหางมน หน้าบัน
เป็นเครื่องล�ำยอง ประกอบด้วยช่อฟ้าและหางหงส์ ซึ่งปั้นปูนเป็นรูปหัวนกเจ่า กลางหน้าบันปั้นปูน
เป็นรูปพาน ประกอบลวดลายพฤกษชาติรูปดอกบัวและใบบัว

๗. อาคารอนุรักษ์ “อ้น ชูเกษ”
อาคารอนุรักษ์ “อ้น ชูเกษ” ตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาสติดกับหอกลองและก�ำแพงแก้วด้านทิศใต้
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ชั้นที่ ๒ มีดาดฟ้ากั้นด้วยพนักระเบียงกันตกโดยรอบ ผนัง
อาคารก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาว บานประตูหน้าต่างไม้ทาสีเขียว ลักษณะสถาปัตยกรรมโดยรวมผสม
ผสานศิลปะแบบตะวันตก
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อาคารแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส�ำหรับ
เป็นสถานทีเ่ ก็บอัฐขิ อง “คุณอ้น ชูเกษ” ซึง่ ต่อมาวัดปทุมวนารามได้บรู ณะและปรับปรุง ให้เป็นอาคาร
ส�ำหรับรับรองพระเถระและแขกส�ำคัญของวัด

๘. อนุสาวรีย์คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา
อนุสาวรียค์ ณ
ุ หญิงมโนปกรณ์นติ ธิ าดา ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าพระวิหาร สร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีร่ ะลึก
และบรรจุอัฐิของคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิติ สกุลเดิม สาณะเสน) ธิดาพระยาวิสูตรโกษา (ฟัก
สาณะเสน) และเป็นภริยามหาอ�ำมาตย์โท พระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรี
คนแรกของไทย
อนุ ส าวรี ย ์ มี ลั ก ษณะเป็ น แท่ ง ศิ ล าสี่ เ หลี่ ย ม แต่ ล ะด้ า นสลั ก เป็ น ภาพใบหน้ า สตรี ที่ ส วม
เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายคล้ายนางละคร แสดงอาการส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย ในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ (สิ่งที่มา
ถูกต้องกาย คือ สิ่งที่เป็น ร้อน อ่อน แข็ง หยาบ ละเอียด เป็นต้น) ซึ่งเป็นค�ำสรรเสริญอุปนิสัยของ
คุณหญิงและเป็นคติเตือนใจให้แก่ผู้คน
ด้านล่างอนุสาวรีย์ มีแผ่นหินสลักข้อความว่า “อนุสสาวรีย์นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานไว้เป็นที่ระลึกแก่คุณหญิง (นิติ) มโนปกรณ์นิติธาดา” ออกแบบโดยหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงบรรจุอฐั คิ ณ
ุ หญิงมโนปกรณ์นติ ธิ าดา เมือ่ วันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๗๕

๙. ก�ำแพงแก้วและซุ้มประตูเขตพุทธาวาส

ก�ำแพงแก้ว ที่ล้อมรอบเขตพุทธาวาสอันเป็นสถานที่ตั้งของพระอุโบสถพระเจดีย์ พระวิหาร
โพธิฆระ ศาลาพระจอมเกล้า ศาลาบูรพาจารย์ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หอกลองและหอระฆัง อาคารอนุรักษ์ “อ้น ชูเกษ” และอนุสาวรีย์คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา
มีลักษณะเป็นก�ำแพงก่ออิฐถือปูน มีทางเข้าเป็นซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ด้านละ ๑ ช่อง ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ด้านละ ๒ ช่อง
ผืนก�ำแพงแก้วด้านนอกก่อทึบ ส่วนด้านในมีการเจาะเป็นช่องแบบสันโค้งแหลมขนาดเล็ก
ส�ำหรับตามประทีปเป็นระยะ สันก�ำแพงเป็นแบบบัวหลังเจียด ประกอบด้วยชัน้ บัวคว�ำ 
่ หน้ากระดาน
บัวหงาย ท้องไม้ บัวลูกแก้ว และเส้นลวด ส่วนฐานก�ำแพงเป็นชุดฐานแบบบัวคว�่ำที่มีหน้ากระดาน
ประกอบตลอดทั้งผืนผนัง

54 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ซุ้มประตู มีรูปแบบเดียวกันทุกด้าน โดยมีลักษณะเป็นซุ้มแบบสันโค้งแหลมซ้อน ๒ ชั้น
ประกอบด้วยซุ้มประธานที่มีขนาดใหญ่ ทางด้านข้างทั้ง ๒ ข้างของมุขประธานมีมุขขนาดย่อมกว่า
หันขวางมุขประธาน ซึ่งมีองค์ประกอบล้อกับกรอบซุ้มประธาน ยอดซุ้มประดับปูนปั้นลายดอกบัว
และใบบัวอย่างเทศไปตามกรอบโค้งแหลม ภายในช่องเปิดประกอบด้วยบานประตู ทับหลัง และ
หน้าบันที่ท�ำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปดอกบัวมีรัศมีล้อมรอบ ที่ผืนผนังด้านในเจาะเป็นช่องคูหาแบบ
สันโค้งแหลมขนาดใหญ่ทั้ง ๒ ด้าน มีต�ำแหน่งอยู่ทางด้านนอกของบานประตู มีเสาที่รองรับยอดซุ้ม
เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปลายหัวเสาและเชิงเสาแบบบัวลูกแก้ว และที่ต�ำแหน่งเสาของซุ้มประตู
รวมถึงที่มุมทั้ง ๔ ของก�ำแพงแก้ว มีเสาหินสลักยอดทรงดอกบัวตูม ใช้เป็นนิมิตแสดงขอบเขต
มหาเสมา
การท�ำซุม้ ประตูเขตพุทธาวาสทีว่ ดั ปทุมวนารามนี้ อาจรับแบบอย่างมาจากซุม้ ประตูพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี คือ มีการเจาะช่องเปิดประตูแบบสันเหลี่ยมโค้ง อันเป็นอิทธิพลที่ได้รับ
มาจากตะวันตกอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งการเจาะช่องส�ำหรับตามประทีปที่ผนังก�ำแพง

๑๐. โรงเรียนพระปริยัติธรรม และพระสถูปบรรจุพระบรมอัฐิ พระอัฐิ และพระราชสรีรังคาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส แต่เดิมเป็นศาลาไม้จตุรมุข สร้างตามด�ำริของ
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระชนนีของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า
ภายหลังเมือ่ ศาลาช�ำรุดทรุดโทรม สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อแล้วสร้างใหม่ แล้วพระราชทานให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ส�ำหรับพระภิกษุสามเณร
ในครั้งนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกุฏิสองหลังขนาบข้างโรงเรียน เพื่ออุทิศ
พระราชทานขรัวยายมา บุนนาค และขรัวยายเลีย้ งสุด ซึง่ เป็นผูถ้ วายการอภิบาลพระองค์มาตัง้ แต่ยงั
ทรงพระเยาว์ โดยกุฏดิ า้ นทิศใต้ พระราชทานนามว่า “กุฏมิ าวิตตศาลา” บรรจุอฐั ขิ รัวยายมา บุนนาค
กุฏิด้านทิศเหนือ พระราชทานนามว่า “กุฏิสุทธิอาศรม” บรรจุอัฐิขรัวยายเลี้ยงสุด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีบันไดทางขึ้นด้านทิศเหนือและทิศใต้ที่บริเวณมุข
ด้านหน้าทางทิศตะวันออก ปั้นประดับผนังอาคารเป็นพระสถูปทรงระฆังครึ่งองค์บนลายราชวัตร
ปูนปัน้ ภายในพระสถูปเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธปฏิมาประจ�ำพระชนมวารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เบื้องพระปฤษฎางค์ เป็นห้องรูปครึ่งวงกลม ภายในเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมอัฐแิ ละพระมังสาส่วนพระเศียร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
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พระอัฐมรามาธิบดินทร พระสรีรังคาร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระอัฐิส่วนพระโสณี (กระดูกสะโพก) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระทนต์สมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระทนต์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้า
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระทนต์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๑๑. กุฏิพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นพระมหาเถระฝ่ายธรรมยุตที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการเผยแผ่และ
การศึกษาปฏิบตั ธิ รรมของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ไม่แต่เฉพาะในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิล�ำเนาของท่านเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและในการ
เผยแผ่พระธรรมนั้น เป็นเหตุให้พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโตต้องธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบปะ
กับสหธรรมิกและพุทธบริษัท ในการเดินทางมากรุงเทพ ฯ แต่ละครั้ง ในประวัติของพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺโต ได้กล่าวว่า ได้มาพ�ำนักที่วัดปทุมวนารามหลายครั้งซึ่งอาจเป็นด้วยพระปัญญาพิศาลเถร
(หนู ิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสรูปที่ ๕ ของวัดปทุมวนาราม เป็นสหธรรมิกกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ตลอดจนเสนาสนะต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดปทุมวนารามยังมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติวิปัสสนา
ด้วยเหตุนี้ ภายในวัดปทุมวนาราม จึงปรากฏมีกุฏิไม้ ๒ ชั้น ซึ่งพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
เคยพ�ำนักในยามที่เดินทางมาปฏิบัติสมณกิจที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ ซึ่งวัด
ปทุมวนารามได้อนุรักษ์ไว้และมีโครงการที่จะใช้เป็นที่จัดแสดงประวัติของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระและเป็นเครื่องเตือนใจให้
พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงค�ำสอนและศึกษาวัตรปฏิบตั ขิ องพระอาจารย์
มั่น ภูริทตฺโต และเจริญรอยตามต่อไป

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระครูวนิ ยั ธร (มัน่ ภูรทิ ตฺโต) หรือทีน่ ยิ มเรียกด้วยความเคารพว่า หลวงปูม่ นั่ หรือพระอาจารย์
มัน่ เป็นพระภิกษุสายธรรมยุตชือ่ ดังในประวัตศิ าสตร์พระกรรมฐานไทย ท่านเป็นพระภิกษุทปี่ ฏิบตั ติ น
อย่างเคร่งครัดและมุง่ มัน่ เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเน้นการปฏิบตั สิ มถะและวิปสั สนาตามหลักธรรม
ค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีพระสงฆ์และฆราวาสผูศ้ รัทธาในศีลาจารวัตร
ของท่านเป็นลูกศิษย์จ�ำนวนมาก
พระอาจารย์มั่นมีชื่อเดิมว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดที่บ้านค�ำบง อ�ำเภอโขงเจียม (ปัจจุบันคืออ�ำเภอ
ศรีเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายด้วงและนางจันทร์ แก่นแก้ว ได้บรรพชาเป็น
สามเณร เมื่ออายุ ๑๕ ปี ที่วัดบ้านค�ำบง เมื่อบรรพชาได้ ๒ ปี บิดาของท่านขอร้องให้ลาสิกขา
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เพื่อกลับมาช่วยงานทางบ้าน แต่ท่านยังหวนคิดถึงร่มผ้ากาสาวพัสตร์อยู่เนืองนิจ ครั้นอายุได้ ๒๒ ปี
พระอาจารย์มั่นจึงเข้าพิธีอุปสมบทในคณะธรรมยุต ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ วัดเลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้เข้าฝึกปฏิบัติธรรมในส�ำนักวิปัสสนากับหลวงปู่
เสาร์ กนตสีโล และได้ออกจาริกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ
ต่อมาพระอาจารย์มั่นได้เข้าศึกษาธรรมะกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) แห่ง
วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เรียนวิปัสสนากับพระปัญญาพิศาลเถร (สิงห์) เจ้าอาวาส
วัดปทุมวนาราม รูปที่ ๓ พระอาจารย์มนั่ จึงมีโอกาสติดตามพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (จันทร์ สิรจิ นฺโท)
มาพ�ำนักที่วัดปทุมวนารามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ พระอาจารย์มั่นยังเคยออกธุดงค์
พร้อมกับพระอาจารย์หนู ิตปญฺโญ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูปทุมธรรมธาดา
และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม รูปที่ ๕

๑๒. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
วัดส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ มักมีพนื้ ทีส่ ว่ นหนึง่ เป็นทีต่ งั้ สถานศึกษาให้นกั เรียนในบริเวณใกล้เคียง
หรือทีห่ า่ งไกลได้อาศัยเล่าเรียน เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์อนั จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับ
การประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตต่อไป เช่นเดียวกับวัดปทุมวนาราม ซึ่งเอื้อเฟื้อที่ดินส่วนหนึ่งให้
เป็นทีต่ งั้ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เป็นสถานทีบ่ ม่ เพาะปัญญาแก่เยาวชนไทยทีม่ คี วามเก่าแก่มากกว่า
๗๐ ปี แต่ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ที่แออัดไปด้วยศูนย์การค้าการบริการและ
อาคารที่พักอาศัย จึงยากที่จะขยับขยายให้กว้างขวาง เพื่อให้สามารถรองรับนักเรียนซึ่งนับวันจะมี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เอาพระราชหฤทัยใส่ด้านการศึกษา ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนไทย จึงได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นการส่วนพระองค์ ด้วยตั้งอยู่ใกล้วังสระปทุมซึ่งเป็น
ที่ประทับ และทรงรับโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริ
ให้ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งได้
พระราชทานที่ดินบริเวณหลังวัดปทุมวนาราม ให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารเรียน ๗ ชั้น
แทนอาคารหลังเก่าที่สูงเพียง ๒ ชั้นและมีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก อีกทั้งมีพระราชด�ำริให้เพิ่ม
การศึกษาด้านการฝึกอาชีพแก่นักเรียนอีกด้วย
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงมีการเปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น
โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
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เฉลิมพระเกียรติราชนารีทมี่ พี ระราชอุปการคุณแก่โรงเรียน ซึง่ ช่วยให้นกั เรียนทีส่ ว่ นใหญ่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนใกล้เคียงวัดปทุมวนารามได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

๑๓. สวนปทุมวนานุรักษ์
พื้นที่โดยรอบวัดปทุมวนารามหรือที่เรียกว่าย่านปทุมวัน ในปัจจุบันนับว่ามีมูลค่ามหาศาลใน
เชิงพาณิชย์ ด้วยเป็นทีต่ งั้ เขตเศรษฐกิจส�ำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ทีแ่ ออัดไปด้วยศูนย์การค้าและอาคาร
ที่พักอาศัย
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสิง่ ก่อสร้างเหล่านี้ ยังมีทดี่ นิ กว่า ๔๐ ไร่ ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ำริให้พัฒนาเป็นโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะลักษณะสวนป่า
ที่เน้นความเป็นธรรมชาติและความร่มรื่นจากไม้ยืนต้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
รวมทั้งการเล็งเห็นคุณประโยชน์ของธรรมชาติ
ในการนี้ ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยไ์ ด้รบั สนองแนวพระราชด�ำริดว้ ยการ ปรับปรุง
พืน้ ทีด่ งั กล่าวให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมือง โดยมีการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น ๓ ส่วน เพือ่ ให้
ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด คือ
ส่วนที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ มีการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครนําไปก่อสร้างโรงเรียน
วัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ เสร็จเรียบร้อย
และได้ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๒ เป็นสถานที่ส�ำหรับก่อสร้างถนนขนาด ๔ ช่องจราจร เพื่อเชื่อมต่อศูนย์การค้า
สยามพารากอนกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึง่ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระรามที่ ๑
และบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี และเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๓ เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมด ได้ด�ำเนินการตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
และความสดชื่นรื่นรมย์ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ โดยได้รับพระราชทานนามว่า สวนปทุมวนานุรักษ์ และได้เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงปลูกต้นยางนาเพื่อความเป็น
สิริมงคล เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และยังได้พระราชทานชื่อมูลนิธิที่จะดูแลบริหารจัดการ
สวนแห่งนี้ว่า มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์
ปัจจุบันพื้นที่สวนปทุมวนานุรักษ์เป็นแหล่งบ่มเพาะต้นไม้หลายชนิดให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้
ใหญ่ที่สามารถจะเป็นสวนให้ร่มเงาแก่ประชาชนที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในอนาคตอันใกล้ ขณะนี้
มีโครงการตกแต่งภูมิสถาปัตยกรรมของบริเวณสวนให้มีความงดงามควบคู่ไปกับความรื่นรมย์ของ
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สภาพแวดล้อมที่เขียวขจี ซึ่งในอนาคตสวนแห่งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งจะเป็น “ปอด”
แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ ฯ แล้ว ยังจะมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเมือง เช่น
การฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติ และมีบทบาทในการเป็นพื้นที่เก็บกักหรือระบายน�้ำของบริเวณ
โดยรอบในวิกฤตการณ์น�้ำท่วม เป็นต้น

ล�ำดับเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายนาม
พระครูปทุมธรรมธาดา (ก�่ำ)
พระครูปทุมธรรมธาดา (สิงห์ อคฺคธมฺโม)
พระปัญญาพิศาลเถร (สิงห์)
พระวิสุทธิสารเถร (ผิว)
พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ิตปญฺโญ)
พระธรรมปาโมกข์ (บุญมั่น มนฺตาสโย)
พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร)
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)

เริ่ม พ.ศ.
๒๔๐๐
๒๔๓๗
๒๔๔๔

๒๔๘๔
๒๕๒๒
๒๕๓๖

สิ้นสุด พ.ศ.
๒๔๓๗
๒๔๔๔

๒๔๘๔
๒๕๒๒
๒๕๓๖
ปัจจุบัน

เอกสาร
๑. ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท อมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน). ๒๕๕๕ : ๑๘-๑๓๕.
๒. https://insidewatthai.com/วัดปทุมวนาราม/
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ประวัติวัดเจดีย์หลวง
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ ถนนพระปกเกล้า
ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
๕๐๒๐๐ เป็นพระอารามหลวง มีเนื้อที่ ๓๒ ไร่
๑ งาน ๒๗ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๒๕๕๓๓๕๔๘
สมัยก่อนเรียกว่า “วัดโชติการาม” หรือ
“ราชกุฎาคาร” สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา
รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์
พ.ศ. ๑๙๒๙-๑๙๔๔) ไม่ปรากฏปีทส่ี ร้างวัดแน่ชดั
วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ
ที่แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไว้เป็นสัดส่วน
มี ๕ เขตด้วยกันคือเขตพุทธาวาส ๓ สังฆาวาส
อีก ๔ ที่ตั้งรายล้อมเขตพุทธาวาสอยู่ทั้ง ๔ ทิศ
กิจวัตรประจ�ำวันเช่นไหว้พระสวดมนต์แต่ละ
สังฆาวาสหรือคณะต่างคนต่างท�ำในวิหารของตน
ถ้าเป็นงานส�ำคัญ ๆ เกี่ยวกับทางบ้านเมืองหรือศาสนกิจวันส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนาจึงจะ
ร่วมกันจัดในพระวิหารหลวงและถ้าเป็นสังฆกิจสังฆกรรมส�ำคัญก็จะร่วมประกอบพิธีในพระอุโบสถ
ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเขตพุทธาวาสและเป็นหมวดอุโบสถที่มีวัดในการปกครอง ๑๒ วัดเหตุที่ได้ชื่อว่า
“วัดเจดียห์ ลวง” ตัง้ แต่โบราณกาลมาเพราะถือเอาพระธาตุเจดียห์ ลวงเป็นเนมิตกนาม (ค�ำว่า หลวง
= ใหญ่) กล่าวได้ว่าเป็นเจติยสถานที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสมัยโบราณ

พุทธาวาสสังฆาวาสทั้ง ๕
๑. พุทธาวาสเขตพุทธาวาส ตั้งอยู่กึ่งกลางสังฆาวาสทั้ง ๔ มีศาสนสถานส�ำคัญคือพระธาตุ
เจดีย์หลวง, พระวิหารหลวง, พระอุโบสถ, พระพุทธไสยาสน์, พระเจดีย์องค์เล็ก ๒ องค์, วิหาร
เสาอินทขีล, ศาลกุมภัณฑ์ เมื่อก่อนเขตพุทธาวาสมีก�ำแพงล้อมรอบเป็นเอกเทศ (รื้อก�ำแพงออก
เมื่อปี ๒๔๘๐-๑)
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๒. สังฆาวาสสบขมิ้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุเจดีย์หลวงปัจจุบันเป็น
ที่ตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๓. สังฆาวาสสบฝาง (ป่าฝาง) ตั้งทิศตะวันตกขององค์พระธาตุเจดีย์หลวง ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
อาคารกาญจนาภิเษก
๔. สังฆาวาสหอธรรม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระเจดีย์หลวง ปัจจุบันคือคณะหอธรรม
ของวัดเจดีย์หลวง
๕. สังฆาวาสพันเตาคือวัดพันเตา ปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุ
เจดีย์หลวง

เอกภาพหนึ่งเดียว
ปีพทุ ธศักราช ๒๔๗๑ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๙ ซึง่ เป็นองค์สดุ ท้าย
แห่งวงศ์ทพิ จักร / ทิพช้าง (พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๘๒) ได้อาราธนาพระเดชพระคุณพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์
(จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ ขึ้นมาบูรณะพัฒนาวัดเจดีย์หลวงจึงได้รวม
สังฆาวาสทั้ง ๔ เขตเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงปีพุทธศักราช ๒๔๗๑-๒๔๗๔ (ยกเว้นสังฆาวาส
พันเตาที่ไม่รวม) และเรียกชื่อ “วัดเจดีย์หลวง” ตามโบราณเรียกขานกัน
ช่วงพุทธศักราช ๒๔๗๑-๒๔๘๑ ถือได้ว่า เป็นทศวรรษแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาใหม่ในทุก ๆ ด้านของวัดเจดีย์หลวง ท�ำการรื้อถอนสิ่งปรักหักพัง แผ้วถางป่า
ที่ขึ้นคลุมเสนาสนะโบราณสถานต่าง ๆ ออก แล้วสร้างเสริมเสนาสนะใหม่ให้เป็นวัดสมบูรณ์แบบ
ในเวลาต่อมา จนมีพระสงฆ์สามเณรอยู่ประจ�ำปีละมาก ๆ หลังจากขาดการปรับปรุงพัฒนามานาน
และจัดตั้งส�ำนักเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาปริยัติศึกษาแผนใหม่ในจังหวัด
เชียงใหม่ (สถานะนี้ปัจจุบันยังคงมีอยู่) ด้วยการมองการณ์ไกลและผลงานที่เป็นรูปธรรมดังกล่าว
จึงท�ำให้วัดเจดีย์หลวงได้รับการสถาปนาเป็น “พระอารามหลวงชั้นตรี” ชนิด “วรวิหาร” เป็น “วัด
เจดีย์หลวงวรวิหาร” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ เป็นต้นมา ตามหลักการแล้ววัดเจดีย์หลวงเป็น
พระอารามหลวงมาแต่แรกสร้างแล้ว เพราะพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้าง

สถานที่ส�ำคัญในวัดเจดีย์หลวง
๑. พระธาตุเจดีย์หลวง
เป็นพระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า ๖๐๐ ปีสูงที่สุดในอาณาจักรล้านนาและประเทศไทย สร้าง
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๑๙๓๔ สมัยพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย
(ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๒๙-๑๙๔๔) เมื่อพระองค์สวรรคตพระนางติโลกจุฑาพระมเหสีและพระเจ้า
สามฝั่งแกนพระราชโอรสของพระองค์ทรงสร้างต่อจนแล้วเสร็จ
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ปี พ.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๔ สมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์มังราย
(ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๓๐) ได้ท�ำการสร้างเสริมพระเจดีย์เสียใหม่ให้มีส่วนสูง ๔๕ วา ฐาน
สีเ่ หลีย่ มกว้างด้านละ ๓๐ วา โดยให้ทำ� การปรับปรุงดัดแปลง ผสมผสานด้านสถาปัตยกรรมโครงสร้าง
รูปลักษณ์ทรงพระเจดีย์เสียใหม่ให้เป็นแบบ “พุทธศิลปสถาปัตยกรรมล้านนา โลหะปราสาทของ
ลังกาและรูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกามพม่า” ที่ส�ำคัญก็คือได้ดัดแปลงซุ้มจระน�ำมุขเจดีย์ด้าน
ทิศตะวันออกให้เป็นซุ้มและแท่นฐานที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
ตลอดเวลา ๘๐ ปีที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ ณ นคร เชียงใหม่ (๒๐๑๑-๒๐๙๑) ประดิษฐาน
อยู่ในพระวิหารหลวง ๑ ปี ประดิษฐาน ณ ซุ้มจระน�ำมุขตะวันออกของพระธาตุเจดีย์หลวงอีก ๗๙ ปี
ปี พ.ศ. ๒๐๕๕ สมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์รัชกาลที่ ๑๑ แห่งราชวงศ์มังราย (ครองราชย์
พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘) ท�ำการบูรณะอีกครั้งด้วยการขยายฐานให้ใหญ่ขึ้น เสริมฐานและก�ำแพงแก้ว
ให้ใหญ่กว่าเดิม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๐๘๘ สมัยพระนางเทวีจิรประภา รัชกาลที่ ๑๕ ราชวงศ์มังราย
(ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๘๘-๒๐๘๙) เกิดพายุฝนตกหนักแผ่นดินไหวท�ำให้พระเจดีย์หักพังทลายลงมา
เหลือเพียงครึ่งองค์ สุดที่จะท�ำการซ่อมแซมบูรณะให้กลับดีดังเดิมได้ จึงถูกทิ้งร้างให้เป็นเจดีย์
ปรักหักพังมานานกว่า ๔ ศตวรรษ
๔ มิถุนายน ๒๕๓๓ รัฐบาลโดยกรมศิลปากรได้ท�ำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทศิวกรการช่างจ�ำกัด
ท�ำการบูรณปฏิสงั ขรณ์พระธาตุเจดียห์ ลวง ใช้ทนุ บูรณะ ๓๕ ล้านบาทแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๓๕ พระธาตุเจดีย์หลวงเมื่อบูรณะเสร็จแล้วฐานกว้างด้านละ ๖๐ เมตรเท่ากันทั้ง ๔ ด้านส่วนสูง
ปัจจุบัน ๔๒ เมตร
ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์แปลโดย ศ.ร.ต.ท.แสง มนวิฑูร พิมพ์เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๐๑ หน้า ๑๐๔-๑๐๕-๑๑๖-๑๒๐ และหน้า ๑๓๔ กล่าวถึงเจดีย์หลวงไว้ดังนี้ “จุลศักราช ๒๘๙
(พ.ศ. ๑๘๗๔) พระเจ้าแสนภู โปรดให้สร้างเมืองเชียงแสน ต่อมาอีก ๔ ปี ทรงสร้างมหาวิหารขึ้น
ในท่ามกลางเมืองเชียงแสน” มหาวิหารทีว่ า่ นีค้ อื วัดและเจดียห์ ลวงองค์ที่ ๑ อยูใ่ นวัดพระเจ้าตนหลวง
เมืองของแสน (อ�ำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย) ราชธานีอาณาจักรโยนก
“พระเจ้าแสนเมืองมาพระชนมายุ ๓๙ ครองราชย์สมบัติได้ ๑๖ ปี พระองค์ทรงเริ่มสร้างเจดีย์
หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ สร้างยังไม่เสร็จ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตพระราชินีผู้เป็นอัครมเหสีของ
พระองค์ได้โปรดให้ท�ำยอดพระธาตุเจดีย์หลวงจนแล้วเสร็จ”
“พระธาตุเจดีย์หลวงเมื่อสร้างเสร็จ (พระเจ้าติโลกราชสร้างเสริมให้สูงใหญ่ขึ้น) เรียบร้อยแล้ว
มีระเบียบกระพุ่มยอดเป็นอันเดียว”
“พ.ศ. ๒๐๕๕ พระราชา (พระเมืองแก้ว) พร้อมด้วยชาวเมืองทั้งหลาย เอาเงินมาท�ำก�ำแพง
ล้อมพระธาตุเจดีย์หลวง ก�ำแพงนั้นมีถึง ๓ ขั้น ได้เงิน ๒๕๔ กิโลกรัม แล้วเอาเงินจ�ำนวนนั้น
แลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าทองค�ำ  ซื้อทองค�ำด้วยเงินจ�ำนวนนั้น ได้ทองค�ำจ�ำนวน ๓๐ กิโลกรัม แล้วแผ่
เป็นแผ่นทึบหุ้มองค์พระธาตุเจดีย์ เมื่อรวมกับจ�ำนวนทองค�ำที่หุ้มพระเจดีย์อยู่เดิมได้น�้ำหนักทองค�ำ
ถึง ๒,๓๘๒.๕๑๗ กิโลกรัม”
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ภายในวัดเจดีย์หลวงนอกจากพระธาตุเจดีย์หลวงแล้ว ยังมีพระเจดีย์ขนาดเล็กอีกสององค์
ตั้งกระหนาบพระวิหารอยู่ทั้งเหนือ/ใต้ เยื้องไปทางด้านหน้าพระวิหาร เป็นเจดีย์ที่สร้างมานานแล้ว
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่สร้าง เจดีย์องค์ด้านเหนือ รูปทรงฐาน ๔ เหลี่ยมย่อเก็จ ๓ ชั้น ส่วนฐาน
ปัทม์ย่อเก็จข้อนกัน ๒ ชั้น ตั้งแต่คอระฆังขึ้นไป หุ้มแผ่นทองจังโกปิดทองค�ำเปลว ปลียอดและฉัตร
ท�ำด้วยทองเหลืองปิดทองค�ำเปลว เจดีย์องค์นี้ฐาน ๔ เหลี่ยม กว้างด้านละ ๖.๕๕ เมตร สูง
๑๓.๔๓ เมตร พระเจดีย์ทั้งสององค์นี้สร้างแบบศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาเชียงใหม่
๒. พระวิหารหลวง
ตัง้ อยูห่ า่ งจากพระธาตุเจดียห์ ลวง ไปทางทิศตะวันออก ๑๕.๘๔ เมตร สร้างครัง้ แรกโดยพระนาง
ติโลกจุฑา พระราชมารดาของพระเจ้าสามฝั่งแกน เมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๔ พร้อมทั้งหล่อพระอัฏฐารส
พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร อัครสาวก พร้อมทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานไว้ใน
พระวิหาร

พระวิหารหลวง

ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๐๑๗ พระเจ้าติโลกราชให้รอื้ วิหารหลังเก่า แล้วสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ๙ วา ยาว
๑๙ วา ขึ้นแทน มาปี พ.ศ. ๒๐๕๘ พระเมืองแก้วให้รื้อวิหารหลวงหลังเก่า สร้างขึ้นใหม่ในที่เก่าอีก
ครั้นถึงสมัยพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ ไฟไหม้พระวิหารหลวงเสียหาย จึงรื้อถอนแล้วสร้างขึ้นใหม่ทับที่เดิม
มาในยุคเจ้าผูค้ รองนคร พ.ศ. ๒๔๒๓ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๑๖-๒๔๔๐) วงศ์ทิพจักร/ทิพช้าง ให้รื้อพระวิหารหลวงหลังเก่า สร้างพระวิหารหลวง
หลังใหม่ในที่เดิม
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มาในสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๙ พระเดชพระคุณพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงรูปแรก (ยุคใหม่) ให้รื้อพระวิหารหลวง
หลังเก่าออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ แล้วสร้างพระวิหารหลวงขึ้นหลังใหม่ในที่เดิม กว้าง ๑๙. ๗๐ เมตร
ยาว ๕๐.๘๐ เมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ถือเป็นการสร้างครั้งที่ ๖
ตัง้ แต่ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมือ่ วันที  ่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๑๖ เป็นต้นมา พระวิหารหลวง
จึงเป็นทั้งพระวิหารและพระอุโบสถในหลังเดียวกัน และได้เลิกใช้อุโบสถหลังเก่าที่ตั้งอยู่ทิศตะวันตก
พระธาตุเจดียห์ ลวงประกอบสังฆกรรมตัง้ แต่ปี ๒๕๑๘ เพราะคับแคบ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
จึงได้ท�ำการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต โดยกันเขตร่วมในพระวิหารหลวง ๓ ห้องคือ ห้องที่ ๖, ๗, ๘,
(นับจากประตูใหญ่ด้านหน้าพระวิหาร) เป็นพระอุโบสถ
ในการบูรณะสร้างเสริมพระวิหารหลวงใหม่ครั้งที่ ๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ให้ถือเอา
ศิลป-สถาปัตยกรรมแบบล้านนาเดิม ที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗
สร้างไว้ทกุ อย่างเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๒๓ แต่ได้มกี ารปรับปรุงให้มสี ว่ นสูงโปร่งขึน้ มีซมุ้ หน้าต่าง หลังคามุข
หน้าพระวิหารลดหลั่นเป็น ๓ ชั้น พื้นหลังคา ๒ ตับ ขยายพื้นที่มุขโถงด้านหน้าพระวิหารให้มากขึ้น
หลังคามุขหลังพระวิหารลดหลั่นเป็น ๓ ชั้น (หลังเก่า ๒ ชั้น) ผืนหลังคา ๒ ตับ เพิ่มพื้นที่โถงด้านหลัง
พระวิหารให้มากขึ้น และมีหลังคา หน้าบันเป็นลายไม้แกะสลักพันธุ์พฤกษา
พระวิหารกว้าง ๑๘.๔๐ เมตร ยาว ๖๓.๑๐ เมตร สูง ๒๓.๒๕ เมตร (ไม่นับปราสาทเฟื้อง)
ถือเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ มีหน้าต่างรวม ๒๐ ช่อง ๒ ประตูเล็กข้างพระวิหารด้านทิศเหนือ / ใต้
๔ ประตูเล็กด้านหน้า/หลังพระวิหาร ๒ ประตูใหญ่ทางเข้าพระวิหารด้านหน้า (ซุม้ ประตูโขง) ขัน้ ตอน
การบูรณะพระวิหารหลวงครั้งที่ ๗ มีดังนี้ :๑. ท�ำการรื้อถอนพระวิหารหลังเก่า รื้อถอนโครงสร้างข้างบนและเสาออก คงผนังและฐาน
วิหารไว้ เป็นแต่กะเทาะปูนฉาบที่หมดอายุออก ท�ำการโบกปูนฝาหนังใหม่จึงเรียกว่า บูรณะใหม่
แทนที่จะเรียกว่า สร้างใหม่ ช่วงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ (งบประมาณของวัด
๒,๓๖๓,๓๐๖.๐๐ บาท)
๒. ท�ำการบูรณะพระวิหารหลวงระยะที่ ๑ รัฐบาลจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๔๙
ส่วนที่เป็นงบกลางเฉพาะกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เริ่ม ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ - ๑๗
กันยายน ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๕ วัน (รวม ๑๑ งวดงาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท)
๓. การบูรณะพระวิหารหลวงระยะที่ ๒ รัฐบาลจัดสรรเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเริม่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ - ๒๒ กันยายน
๒๕๕๑ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๘ วัน (รวม ๑๘ งวดงาน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
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พญานาคคู่พระวิหารหลวง สองข้างบันไดทางเข้าประตูหน้าพระวิหารหลวง เหนือราวบันได
ก่อเป็นรูปพญานาคคู่ชูเศียรหางตวัดพันกันเหนือประตูพระวิหารท�ำได้สัดส่วน สีสันลายปูนปั้น
เกล็ดนาค ฝีมอื ประณีตงดงามมาก กล่าวกัน
ว่า เป็นรูปพญานาคสวยที่สุดในภาคเหนือ
นาคราวบันไดสร้างพร้อมพระวิหารหลังแรก
แต่ รื้ อ สร้ า งใหม่ ห ลายครั้ ง พญานาคคู ่
ปัจจุบัน พระครูบาปัญญา วัดแสนฝาง เป็น
ผูส้ ร้าง แต่ได้รบั การบูรณะหลายครัง้ ผลงาน
ของท่านที่ยังปรากฏอยู่คือ นาควัดแสนฝาง
อ�ำเภอเมือง วัดป่าแงะ อ�ำเภอแม่รมิ วัดหัวริน
อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านมีชีวิต
ร่วมสมัยรัชกาลที่ ๔ ราชวงศ์จักรี
พญานาคคู่พระวิหารหลวง
๓. พระอัฏฐารส
พระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวงซึง่ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองส�ำริด ปางห้ามญาติ
สูง ๘.๒๓ เมตร (๑๖ ศอก ๒๓ ช.ม.) พร้อมทั้งพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะ สูง ๔.๔๓ เมตร
และพระสารีบตุ ร สูง ๔.๑๙ เมตร หล่อโดยพระนางติโลกจุฑา เมือ่ พ.ศ. ๑๙๕๔ นอกจากท�ำการหล่อ
พระอัฏฐารส พระอัครสาวกทัง้ สององค์แล้ว ยังได้หล่อพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จ�ำนวนมาก ประดิษฐาน
รายล้อมพระอัฏฐารสอยู่ด้านหน้า และผินพระพักตร์สู่ทิศต่าง ๆ การหล่อพระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ
ครัง้ นัน้ ต้องใช้เบ้าเตาหลอมทองจ�ำนวนมาก เป็นพันเตา พันเบ้า ต่อมาสถานทีต่ งั้ เตาหลอมทองหล่อ
พระพุทธรูป ได้สร้างเป็นวัดและเรียกชื่อว่า วัดพันเตา
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๔. วิหารเสาอินทขีล
อินทขีล คือ หลักเมืองเชียงใหม่ ตัง้ อยูใ่ นวิหารแบบจตุรมุข รูปลักษณ์คล้ายมณฑปหลังคาสองชัน้
ชั้นล่างมี ๔ มุข ชั้นบนมี ๒ มุข เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มุงด้วยไม้เกล็ด หน้าบันมุขชั้นล่างทั้ง ๔ มุข
และหน้าบันมุขชัน้ บนทัง้ ๒ มุข มีลายเขียนสี และเหนือหน้าบันมีชอ่ ฟ้าใบระกาปิดกระจกสี ศิลปกรรม
ล้านนาสวยงาม เสาอินทขีลตั้งอยู่กึ่งกลางวิหาร เป็นเสาปูนปั้น ติดกระจกสีสูง ๑.๓๕.๕ เมตร
วัดรอบเสาได้ ๕.๖๗ เมตร แท่นฐานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหนือเสาอินทขีลสูง ๙๗ เซนติเมตร
วัดรอบได้ ๓.๔ เมตร เสาอินทขีลสร้างขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้ามังรายสร้างนครเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๑๘๓๙
แรกสร้างอยู่ทวี่ ัดสะดือเมือง ข้างหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ พระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
องค์ที่ ๑ วงศ์ทิพจักร ทิพช้าง (พ.ศ. ๒๓๒๔-๒๓๕๘) ให้ย้ายเสาอินทขีลมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวง
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๓

วิหารเสาอินทขีล

ภายในวิหารเสาอินทขีล

เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่บ้านเมืองและผู้คนชาวเชียงใหม่ และฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ทั้งเพื่อ
เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที คารวะสักการะ ร�ำลึกถึงบุรพชน ทุก ๆ ปีจึงมีการจัดงาน
ฉลองสมโภชเสาอินทขีลเป็นเวลา ๗ วัน ด้วยการบูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน น�้ำอบน�้ำหอม
การละเล่นพื้นเมือง ศิลปะพื้นบ้านต่าง ๆ ที่เรียกว่างานประเพณีบูชาเสาอินทขีล เริ่มงานวันแรม
๑๒ ค�ำ 
่ เดือน ๘ เหนือ งานวันสุดท้าย ขึน้ ๓ ค�ำ 
่ เดือน ๙ (ภาคเหนือนับเดือนเร็วกว่าภาคอืน่ ๆ ๒ เดือน)
ขึ้น ๔ ค�่ำเดือน ๙ เป็นวันท�ำบุญอุทิศบุรพชน ชาวเชียงใหม่เรียกว่า “เดือน ๘ เข้าเดือน ๙ ออก”
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๕. ต้นยางใหญ่ไม้หมายเมือง
ต้นยางนาและกุมภัณฑ์ในวัดเจดีย์หลวง มี
ต้นยางใหญ่ ๓ ต้น อายุกว่า ๒๐๐ ปี ปลูกสมัย
พระเจ้ากาวิละ ต้นหนึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างวิหาร
อินทขีลและศาลกุมภัณฑ์ด้านหน้าวัด ซึ่งเป็นต้นที่
ใหญ่และสูงที่สุด วัดรอบโคนได้ถึง ๑๐.๕๖ เมตร
ส่วนสูงไม่ต�่ำกว่า ๔๐ เมตร ต้นที่สองอยู่ตอนกลาง
ทางทิศใต้ก�ำแพงวัด ต้นที่สามซึ่งเล็กกว่าสองต้น
อยู่ทิศตะวันตกของวัด ส่วนกุมภัณฑ์ที่สร้างไว้เพื่อ
ให้คอยรักษาเสาอินทขีลมีอยู่ ๒ ตน ๒ ศาล คือ
ด้านหน้าวัดติดก�ำแพงใกล้วัดพันเตา และติดกับ
สนามโรงเรี ย นเมตตาศึ ก ษาในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด เสาอินทขีลต้นยาง
กุมภัณฑ์ และรูปปั้นพระฤๅษี เป็นของคู่กัน จะขาด
อย่างหนึ่งอย่างใดไปมิได้
ต้นยางใหญ่ไม้หมายเมือง
๖. พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระเมืองแก้วรัชกาลที่ ๑๑ ราชวงศ์มังราย
(ครองราชย์ ๒๐๓๐ - ๒๐๖๐) มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก หันพระเศียรสูท่ ศิ ใต้ พระพักตร์หนั เข้าหา
พระธาตุเจดียห์ ลวง สร้างด้วยปูนปัน้ ลงรักปิดทอง สูง ๑.๙๓ เมตร ยาว ๘.๗๐ เมตร ประดิษฐานอยูใ่ น
วิหารทางทิศตะวันตกองค์พระธาตุเจดียห์ ลวง  ได้รบั การบูรณะใหม่ทงั้ องค์พร้อมกับวิหารหลังปัจจุบนั
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เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ แล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ (สิ้นทุนทรัพย์ ๒, ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
นางฐาวรา หวั่งหลี ให้ความอุปถัมภ์ ท�ำบุญสมโภชถวายวัด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๗. บ่อเปิง
บ่อน�้ำใหญ่ ลึก ก่ออิฐกันดินพังไว้อย่างดี ส่วนขอบปากบ่อก่ออิฐฉาบปูนสูงกว่าระดับพื้นดิน
๘๒ เซนติเมตร อยูห่ า่ งพระเจดียไ์ ปทางทิศใต้ ๕๗.๗๕ เมตร ค�ำว่า “เปิง” แปลว่า “คูค่ วร-เหมาะสม”
หมายถึงเป็นบ่อน�้ำใหญ่ สมกับที่ขุดขึ้นเพื่อน�ำน�้ำมาใช้ในการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์หลวง ที่เป็น
พระเจดีย์สูงใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ ตามประวัติบอกว่าขุดสมัยพระเจ้าติโลกราชทรงสร้างเสริม
พระธาตุเจดีย์หลวง (๒๐๒๒-๒๐๒๔) เมื่อก่อนนั้นทั่วทั้งวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มีบ่อน�้ำถึง ๑๒ บ่อ
ถูกถมไปก็มี เพื่อเอาพื้นที่สร้างถาวรวัตถุ
นอกจากบ่อน�้ำแล้ว ด้านมุมวัดติดก�ำแพงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศใต้ ยังมีสระน�้ำ
ขนาดใหญ่และลึกอยู่สองสระ ซึ่งเกิดขึ้นจากการขุดเอาดินมาท�ำอิฐก่อสร้างพระธาตุเจดีย์หลวง
จึงถือว่าเป็นของเก่าโบราณคู่กับพระเจดีย์ ควรแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง
๘. หอธรรมและพิพิธภัณฑ์วัดเจดีย์หลวง
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๐๑๗ พระเจ้าติโลกราชได้สร้างพระวิหารหลวงเสียใหม่ พร้อมทัง้ ให้สร้างหอธรรม
(หอพระไตรปิฎก) ไว้ทางด้านเหนือองค์พระเจดีย์คือ สังฆาวาสหอธรรมและด้านใต้ในเขตพุทธาวาส
แต่ที่มีหลักฐานมีอาคารหอธรรมสืบทอดมาให้เห็นจนถึงปี ๒๕๓๐ จะด้วยการบูรณะหอธรรมเก่าไว้
หรือสร้างขึ้นใหม่ก็ตามคือหอธรรม ในคณะหอธรรมวัดเจดีย์หลวง ตรงกับซุ้มจระน�ำมุขด้านเหนือ
พระธาตุเจดีย์หลวง ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อจะสร้างกุฏิสมเด็จ จึงรื้ออาคารหอธรรมหลังเก่าออก แล้ว
สร้างหอธรรมใหม่ขึ้นแทน ณ มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด ต่อมาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้รอื้ ถอนพร้อมกับถมสระสร้างอาคาร
พระพุทธพจนวราภรณ์ อาคารเรียนและหอประชุมขนาดใหญ่ ๓ ชัน้ ทางวัดจึงรือ้ ถอนอาคารรุจริ วงศ์
ออก เอาพื้นที่สร้างพิพิธภัณฑ์และหอธรรมหลังใหม่แบบเรือนยอดหรือปราสาท เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แล้วเสร็จ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ (งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
วัดเจดีย์หลวงเป็นแหล่งสะสมรักษา ค้นพบ คัมภีร์ใบลาน วรรณกรรมส�ำคัญ ๆ จ�ำนวนมาก
อาทิ โคลงเมืองเป้า โคลงปทุมสังกา โคลงมังทรารบเชียงใหม่ โคลงอมราพิศวาส (ศ.เกียรติคุณ มณี
พยอมยงค์ พิ ธี บ วงสรวง ประวั ติ วั ด โชติ ก าราม ๒๕๓๓) และตู ้ พ ระธรรมเก่ า แก่ มี ค ่ า อี ก มาก
รวมทั้งหนังสือวรรณกรรม ต�ำนานต่าง ๆ ที่พระมหาหมื่น วุฑฺฒิญาโณ แห่งวัดเจดีย์หลวงผู้เป็น
นักประวัติศาสตร์ นักปราชญ์ คนส�ำคัญของเชียงใหม่ ล้านนาไทย ได้ศึกษาค้นคว้า ปริวรรตต้นฉบับ
คัมภีร์เก่า เขียนหรือแต่งหนังสือขึ้นใหม่ รวบรวมไว้จ�ำนวนมาก
๙. พระมหากัจจายนะ
ประดิ ษฐานอยู่ใ นวิหารหลังเล็ก อยู ่ ห ่ า งพระเจดี ย ์ ไ ปทางทิ ศเหนื อ พระธาตุ เจดี ย ์ ห ลวง
คณะหอธรรม ๔๖.๐๗ เมตร ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ทาสีทองสูง ๓.๗๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๓.๒๘ เมตร
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พระมหากัจจายนะ

ไม่มีหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด แต่เชื่อว่าเก่า แก่หลักฐานพอ ๆ กับพระนอน พระมหากัจจายนะอีกองค์
อยู่ติดกับวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นของสร้างใหม่ เมื่อก่อนอยู่หน้าวัด ย้ายมาไว้ใกล้วิหารพระนอน
เมื่อปี ๒๕๓๘
๑๐. กุฏิแก้วนวรัฐ
กุฏหิ ลังแรกของวัด ทีเ่ ป็นถาวรวัตถุสร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง เจ้าแก้วนวรัฐสร้างถวายวัดเจดียห์ ลวง
เมื่อปี ๒๔๗๑ เป็นอาคารไม้สองชั้น หันหน้าสู่พระวิหารทางทิศเหนือ มีสามมุข มุขกลางคือ มุขจามรี
มุขตะวันตกคือ มุขราชบุตร (วงศ์ตะวัน) สร้างเสริมใหม่เมื่อปี ๒๕๑๑ ส่วนมุขตะวันออก คือ มุขแก้ว
นวรัฐเป็นส่วนของอาคารกุฏิแก้วนวรัฐ สร้างครั้งแรกปูพื้นด้วยกระดานไม้สักเชื่อมต่อกันทั้งสามมุข
มุงด้วยกระเบื้องดินขอพื้นเมือง (ปลายปี ๒๕๓๗-๒๕๓๘) ทายาทพ่อเจ้าแก้วนวรัฐคือ เจ้าระวิพันธุ์
สุจริตกุล พร้อมญาติมิตรเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้บริจาคทรัพย์ท�ำการบูรณะใหม่ทั้งหลัง
กุฏิแก้วนวรัฐนี้สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ แม้จะท�ำการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ ก็ควรรักษารูป
ทรงเดิมไว้ หากท�ำเป็นอาคารส�ำหรับเก็บรักษาศิลปวัตถุ ปูชนียวัตถุ ของเก่าของมีค่าต่าง ๆ บรรดา
ที่มีในวัด รวบรวมมาจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ ให้เป็นแบบพิพิธภัณฑ์ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างหา
ที่สุดมิได้
๑๑. พระพุทธเฉลิมสิริราช
ช่วงปี ๒๕๓๐-๒๕๔๐ มีมหามงคลสมัยในบ้านเมืองคือ ๒๕๓๔ พระธาตุเจดีย์หลวงครบ
๖๐๐ ปี, ๑๒ เมษายน ๒๕๓๙ เชียงใหม่ครบ ๗๐๐ ปี, ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารที่มีพระธรรมดิลก
(จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาสเป็นประธาน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๗ ให้สร้างพระพุทธรูปหยกประดิษฐานไว้ ณ ซุ้มจระน�ำมุขตะวันออก
พระธาตุเจดีย์หลวง ที่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เคยประดิษฐานอยู่
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ในโอกาสส�ำคัญนี้ พระราชธรรมเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
กรุงเทพฯ และนางรัตนา สมบุญธรรม เจ้าของโรงเรียนมนตเสรี ส�ำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
อุปถัมภ์ การจัดหาหยกสีเขียวจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา มาสร้างเป็นพระหยกครั้งนี้
๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๗ เวลา ๑๒.๓๙ น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก ทรงเจิมหยก ณ วัดธรรมมงคล ๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ ลงมือแกะสลักที่โรงงาน
บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงรายตามหุน่ ต้นแบบพุทธศิลป์ “พระคงเจดียห์ ลวง” ทีป่ ระดิษฐาน
อยู่ ณ ซุ้มจระน�ำด้านทิศเหนือองค์พระธาตุเจดีย์หลวง
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นพระพุทธรูปแบบสิงห์ ๓ สมาธิราบ ปางตรัสรู้
พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย ทอดไว้เหนือพระเพลา พระเมาลีตูม มีเม็ดพระศกขมวดก้นหอย
สังฆาฏิเล็ก ยาว พาดพระอังสาแนบพระวรกายลงถึงพระนาภี ด้านพระปฤษฎางค์พาดลงถึง
พระอาสน์ สูง ๗๐ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๕๒ เซนติเมตร หนัก ๙๙.๓ กิโลกรัม
๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. อัญเชิญพระพุทธรูปหยกไปประดิษฐาน ณ พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงพระราชทานนามพระพุทธรูป พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธเฉลิมสิรริ าช” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานนาม พระพุทธรูป ทรงเจิม ทรงพระสุหร่าย
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. อัญเชิญพระพุทธเฉลิมสิริราช จากวัดธรรมมงคล
กรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ โดยทางรถยนต์ เวลา ๑๖.๕๔ น. ถึงสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ประดิษฐาน
ณ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ๑ คืน ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๘ เวลา ๑๖.๐๖ น. อัญเชิญสูว่ ดั เจดียห์ ลวงวรวิหาร
๑-๙ เมษายน ๒๕๓๘ ฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์หลวง พระพุทธเฉลิมสิริราช ๓ เมษายน
๒๕๓๘ ภาคเช้า นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสมโภช ภาคค�ำ 
่ เวลา ๑๙.๕๙ น.
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยพิธี
มหาพุทธาภิเษกสมโภช มีสมเด็จพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ ๖๐๐ รูป นัง่ สมาธิภาวนา แผ่เมตตา
รอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวง (มีฝนโปรยลงมา)
๒๐ เมษายน ๒๕๓๘ เวลา ๑๐.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธเฉลิมสิริราชขึ้นประดิษฐาน ณ ซุ้มจระน�ำมุขด้านทิศตะวันออก
องค์พระธาตุเจดีย์หลวง
๑๒. วิหารบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
เป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านนา จ�ำลองแบบมาจากวิหารวัดต้นเกว๋นหรือวัดอินทราวาส
หมู่ ๔ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๑ สมัยพระเจ้า
กาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๖ วงศ์ทิพจักร ทิพช้าง เป็นอาคารกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๑๒ เมตร (งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นางฐาวรา หวั่งหลี และคณะเป็นเจ้าภาพ)
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สร้างแล้วเสร็จท�ำพิธีถวายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
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วิหารบูรพาจารย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานบุษบกบรรจุอัฐิธาตุ ฟันกราม และรูปเหมือน
ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นเคยพ�ำนักอยู่วัดเจดีย์หลวง ปฏิบัติศาสนกิจช่วยงาน
พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๔ และเป็น
เจ้าอาวาสอยู่ ๑ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ก่อนจะออกปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเขา บริเวณด้านหน้าวิหาร
หลวงปู่มั่น เยื้องไปทางทิศใต้เล็กน้อย เคยเป็นที่ตั้งกุฏิทันฑเขตที่หลวงปู่มั่นเคยพ�ำนัก
๑๓. วิหารจตุรมุขบูรพาจารย์
เป็นปูชนียสถานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุพระสงฆ์สุปฏิปันโน สายหลวงปู่มั่น
ภูริทัตฺโต และรูปเหมือนของพระธรรมวิสุทธิมงคล วิหารจตุรมุขบูรพาจารย์ที่สร้างไว้ เคียงคู่กับ
วิหารบูรพาจารย์หลวงปู่มั่น หันหน้าสู่ทิศตะวันออก มีบันไดทอดลงสู่ลานประทักษิณพระธาตุ
เจดีย์หลวง
วางศิลาฤกษ์ทำ� การก่อสร้าง เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อันเป็นวันท�ำบุญอายุครบ ๘๗ ปี
พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และพระพุทธพจนวราภรณ์เป็นประธานร่วม ในการวางศิลาฤกษ์
นางฐาวรา หวัง่ หลี เป็นเจ้าภาพให้ความอุปถัมภ์ในการก่อสร้าง (สิน้ ทุนทรัพย์ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
เป็นอาคารขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สร้างเสร็จท�ำบุญสมโภชถวายเป็นสมบัติ
พระศาสนาเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๔๙
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วิหารจตุรมุขบูรพาจารย์ เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพื้นบ้านล้านนาล�ำปาง จ�ำลองแบบ
มาจากมณฑปจตุรมุขวัดปงสนุกใต้ (กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดปงสนุกเหนือ อันเป็นวัดพี่
วัดน้องในชุมชนเดียวกัน เพียงแต่แยกเป็นเหนือ ทิศใต้) ซึง่ เป็นวัดประจ�ำชุมชนปงสนุก ต�ำบลเวียงเหนือ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ชุมชนปงสนุกนี้เป็นชาวโยนกเชียงแสน ที่ถูกกวาดต้อนมาสมัยเจ้าผู้ครอง
นครล�ำปางองค์ที่ ๒ (พระเจ้าดวงทิพย์) บริเวณชุมชนปงสนุก เคยเป็นวัดเก่าแก่สืบมาแต่ครั้งพระเจ้า
อนันตยศ พระโอรสของพระนางจามเทวี ชาวโยนกเชียงแสนได้ฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดอีกครั้ง ต่อมาในสมัย
เจ้าผู้ครองนครล�ำปางองค์ ๗-๘ (ราว พ.ศ. ๒๔๒๙-๒๔๓๐) พระอาโนชัยธรรมจินดามุนี (ครูบาโน)
จึงได้สร้างมณฑปจตุรมุขอันเป็นสถาปัตยกรรมทรัพย์สิน “ทางศรัทธา” ชั้นเยี่ยมของเมืองล�ำปาง
๑๔. อุโบสถหลังเก่า
เป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านล้านนายุคเจ้าผู้ครองนคร ที่ยังไม่ถูกครอบง�ำด้วยงานศิลป์และ
สถาปัตย์จากภูมิภาคอื่น สร้างในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗
วงศ์ทิพจักร เชื้อเจ็ดตน “เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ พระองค์โปรดให้รื้อพระวิหารหลวงหลังเก่า แล้วสร้าง
พระวิหารใหม่ สร้างพระอุโบสถวิหารพระนอน กุฏิสงฆ์ และโปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอัฏฐารสพร้อม
พระอัครสาวกทัง้ สอง เจดียร์ ายสององค์ วิหารเสาอินทขีล ศาลกุมภัณฑ์ ซุม้ พระฤๅษี พอปี พ.ศ. ๒๔๒๙
โปรตให้ท�ำบุญฉลองพร้อมกับวิหารวัดพันเตา, วิหารวัดสบขมิ้น วิหารวัดหอธรรม”

อุโบสถหลังเก่า แม้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง หลังสุดบูรณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ด้วยเหตุที่
วัสดุอุปกรณ์หมดอายุผุพัง ท�ำให้โครงสร้างหลังคาผุกร่อน ปั้นลมแตกหัก ปูนฉาบโป่งพองหลุดร่วง
ไม้ฝ้าเพดาน ฝ้าขึ้นราหมดอายุ กระเบื้องมุงหลังคาแตกหัก พอเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงท�ำให้เกิดการแตกร้าวทรุดหนัก ส�ำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
72 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

จึงได้เข้ามาก�ำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๓๔๕,๑๗๙.๐๐ บาท มาท�ำการ
บูรณะ เพราะเป็นโบราณสถานทีจ่ ะต้องบูรณะให้คงสภาพเดิมไว้ เริม่ ท�ำการบูรณะ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
เสร็จ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แบ่งเป็น ๕ งวดงานตามสัญญา
ปัจจุบันวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีอุโบสถาคารสองหลังคือ
๑) ก�ำหนดเอาเขตร่วมในพระวิหารหลวง ๓ ห้องเป็นอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมือ่ ปี ๒๕๑๖ ผูกพัทธสีมา ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ เป็นสถานทีป่ ระกอบสังฆกรรมต่าง ๆ แทนอุโบสถ
หลังเก่าที่คับแคบ และทรุดโทรม
๒) อุโบสถหลังเก่าที่ยังคงสถานะเดิมไว้ ด้วยเป็นหนึ่งในหมวดอุโบสถส�ำคัญในเขตก�ำแพงเมือง
เชียงใหม่ ๔ หมวดมาแต่โบราณ มีวัดต่าง ๆ ขึ้นอยู่ในปกครอง ใช้อุโบสถท�ำสังฆกรรมร่วมกัน ๑๒ วัด
จ�ำต้องอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และประเพณีปฏิบัติของพื้นถิ่นไว้ นอกจากความเป็นโบราณสถานที่
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของชาติแล้ว
๑๕. ชฎาทองค�ำล�้ำค่า
ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. เล็กน้อยของวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๔ นายจีรพันธ์ กิติบุตร ไวยาวัจกร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้น�ำชฎาทองค�ำ  ๒ หัว มามอบให้พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร ณ กุฏิจันทร์กุสโล เพื่อให้ทางวัดเก็บรักษาดูแล และให้ประชาชนได้ชม ได้ศึกษา
ชฎาทองค�ำทัง้ ๒ หัวนี้ เป็นศิลปวัตถุโบราณทีไ่ ด้จากบริเวณฐานวิหารเก่าสังฆาวาสสบขมิน้ (เมือ่
ครั้งส�ำรวจวัดในเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ
ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารปัจจุบัน เป็นที่ตั้งวัดสบขมิ้น) เมื่อก่อนเป็นวัดหรือเขตสังฆาวาสหนึ่งในสี่
ที่รายล้อมเขตพุทธาวาส พระธาตุเจดีย์หลวงอยู่ ต่อมาปี ๒๔๗๑ สมัยพระเดชพระคุณพระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสรูปแรก (๒๔๗๑-๒๔๗๓) ในยุคฟื้นฟูวัดเจดีย์หลวง ได้ยุบ
สังฆาวาสต่าง ๆ รวมเป็นวัดเดียวกันกับวัดเจดีย์หลวงตั้งแต่นั้นมา
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พระวินัยโกศล (จันทร์ กุสโล) ผู้ริเริ่มก่อตั้ง บริหารโรงเรียนเมตตาศึกษา ในช่วง
ก่อตัง้ ได้ยา้ ยโรงเรียนเมตตาศึกษามาไว้ในเขตสังฆาวาสสบขมิน้ จึงให้รถไถมาเกรดปรับพืน้ ทีว่ หิ ารเก่า
สังฆาวาสสบขมิ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร “ตึกกิมเฮียง บ�ำรุงนวกร” (รื้อออก
เพื่อสร้างอาคารอนุสรณ์ ๘๔ ปีพระธรรมดิลก เมื่อกลางปี ๒๕๔๓)
ในการปรับพืน้ ทีใ่ นวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๐๒ ได้พบของมีคา่ คือชฎาทองค�ำประดับพลอยหรือทับทิม
๒ หัวน่าจะเป็นชฎาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องทรงเครื่องบูชาส�ำหรับพระพุทธรูปส�ำคัญ หรืออาจจะ
เป็นพระพุทธรูปส�ำคัญคู่พระบารมีกษัตริย์ ราชวงศ์องค์ใดองค์หนึ่งสมัยราชวงศ์มังราย เหมือน
พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาวแห่งวัดเชียงมั่น เมื่อก่อนเป็นพระพุทธรูปคู่พระบารมีพระนาง
จามเทวี แห่งนครหริภุญไชย ต่อมาปี พ.ศ. ๑๘๒๔ สมัยพระยายีบา พระเจ้ามังรายยึดหริภุญไชยได้
พระเสตังคมณีกก็ ลายเป็นพระพุทธรูปคูพ่ ระบารมี พระเจ้ามังราย เสียดายทีไ่ ม่พบพระพุทธรูปคูช่ ฎา
และชฎาก็พบเพียง ๒ หัวเท่านั้น ชฎาที่พบครั้งนี้มี ๒ แบบด้วยกันคือ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 73

๑. ชฎาทองค�ำทึบลายนูนแบบขมวดก้นหอย ยอดฐานชฎากลมแล้วเรียวเล็กจนถึงยอดสุด
(แบบรูปทรงปราสาทขอม) ตรงยอดสุดเป็นรอยฝังอัญมณีประดับไว้ (คงหลุดหายไปนานแล้ว) มีพลอย
หรือทับทิมประดับอยู่ส่วนฐานของยอดชฎา ๓ อันเล็ก ๆ ชฎาแบบทึบนี้มีส่วนสูง ๑๔ ซม. วัดรอบ
๒๗.๕ ซม. น�้ำหนักทอง ๙ บาท (น�้ำหนักน่าจะมากกว่านี้เพราะไม่ได้ชั่งดู เขียนตามค�ำบอกพระครู
จิรายุฯ ผู้ที่พบครั้งแรก)
๒. ชฎาทองค�ำแบบโปร่งลายฉลุส่วนหน้า (หน้าผาก) ของชฎา มีอัญมณีสีเขียวครามประดับ
อยู่ ๒ อัน อันบนใหญ่ราวเมล็ดถั่วเหลือง ใหญ่กว่าอันที่อยู่ต�่ำติดขอบชฎา ๒ เท่า ด้านหลังของซฎา
มีรอยฝังอัญมณีประดับขนาดเขื่องที่หลุดหายไป ส่วนฐานของยอดชฎาท�ำเป็นปล้อง ๒ ปล้อง แล้ว
เรียวเล็กตามล�ำดับจนถึงส่วนยอด ตรงยอดสุด มีรอยฝังอัญมณีประดับไว้เช่นกัน (คงหลุดหายไปนาน
แล้ว) สูง ๑๕ ซม. วัดรอบได้ ๒๗ ซม. ยอดแหลมหักเช่นกัน
เพราะเป็นศิลปกรรมล�้ำค่า เป็นโบราณวัตถุ เป็นเครื่องทรงของพระพุทธรูป ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุ
ส�ำคัญ จึงต้องเก็บรักษาไว้อย่างดี เมื่อพบครั้งแรกก็ได้เก็บรักษาไว้ที่กุฏิแก้วนวรัฐ ที่พระเดชพระคุณ
พระธรรมดิลก (ขันติข์ นฺตโิ ก) อดีตเจ้าอาวาสพ�ำนักอยู่ ท่านดูแลรักษาไว้อย่างดีไม่มใี ครเห็น จนมีเสียง
ร�่ำลือว่าสูญหายไปแล้ว
ต่อมาวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๔๓๔ ท่านมรณภาพที่โรงพยาบาลลานนา และในวันที่มรณภาพนั้นเอง
คณะกรรมการสงฆ์ กรรมการวัดได้ท�ำการส�ำรวจทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ท่านเก็บรักษาไว้ในกุฏิแก้วนวรัฐ
ก็ได้พบชฎาทองค�ำ ๒ หัวนี้รวมอยู่ในทรัพย์สินอื่น ๆ ด้วย
คณะกรรมการเห็นว่า ทรัพย์สินมีค่าคือชฎาทองค�ำ ๒ หัว ควรมอบหมายให้ไวยาวัจกรวัด คือ
จีรพันธ์ กิติบุตร น�ำไปเก็บรักษาไว้ให้วัด ในวันท�ำการส�ำรวจทรัพย์สินนั้นเอง นายจีรพันธ์น�ำไปใส่
ในตู ้ เซฟเก็ บ รั ก ษาไว้ ที่ บ ้ า นตลอดมา โดยไม่ ไ ด้ ฝ ากธนาคารรั ก ษาตามที่ เ ป็ น ข่ า วแต่ อ ย่ า งใด
พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์เห็นว่า ของมีคา่ ต่าง ๆ อันเป็น
ทรัพย์สินของวัดที่มีอยู่กระจัดกระจาย ควรจะได้เก็บรวบรวมท�ำประวัติและสร้างที่เก็บรักษาเสมือน
พิพิธภัณฑสถานให้ประชาชน ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป
๑๖. อัฐิธาตุฟันกรามหลวงปู่มั่น
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๔ ได้มีการส�ำรวจพบอัฐิธาตุ ฟันกรามของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่กุฏิจงจิตรโดยบังเอิญ เนื่องจากกุฏิหลังนี้เดิมเป็นกุฏิที่
พระปลัดเกตุ วณฺณโก พระภัณฑาคาริก (ดูแลรักษาของ ๆ วัด) และเป็นพระทีห่ ลวงปูม่ นั่ เป็นอุปชั ฌาย์
อุปสมบทให้เพียงรูปเดียว เมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
หลวงปู่มั่น เคยอยู่วัดเจดีย์หลวงร่วมสมัยกับพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์
สิริจนฺโท) ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๔ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงปู่มั่นได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เพียง
ปีเดียวก็ออกธุดงค์ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ที่บ้านค�ำบง
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ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นบุตรของนายค�ำด้วง - นางจันทร์ แก่นแก้ว ได้เข้าอุปสมบท
ณ พัทธสีมาวัดศรีทองหรือวัดศรีอบุ ลรัตนาราม อุบลราชธานี เมือ่ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๔๓๖ (ประวัติ
ที่ “หลวงตาบัว” บอกว่าบวชที่วัดเลียบ) ต่อมาหลวงปู่มั่นเดินทางมาพ�ำนักที่เชียงใหม่ เพื่อช่วยงาน
พระเดชพระคุณพระอุบาลีฯ ทีว่ ดั เจดียห์ ลวงและแสวงหาความวิเวก หลวงปูม่ นั่ จาริกปฏิบตั ธิ รรมอยู่
ตามป่าเขา คามนิคมในภาคเหนือและเชียงใหม่ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงเดินทางกลับภาคอีสาน และ
ไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อกี เลย จนกระทัง่ มรณภาพเมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ ทีว่ ดั ป่าสุทธาวาส
จังหวัดสกลนคร ฌาปนกิจศพ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๙๓ ณ วัดป่าสุทธาวาส หลังการฌาปนกิจศพ
หลวงปู่มั่นแล้ว คณะกรรมการได้แบ่งอัฐิธาตุของหลวงปู่ให้กับวัดต่าง ๆ ซึ่งพระปลัดเกตุก็ได้รับ
อัฐิธาตุหลวงปู่ด้วย
พระปลัดเกตุได้รบั ส่วนแบ่งอัฐธิ าตุหลวงปูก่ ลับมาจากสกลนคร และเก็บรักษาไว้ในโกศไม้ และ
ก่อนหน้านัน้ พระปลัดเกตุยงั ได้เก็บรักษาฟันกรามของหลวงปูม่ นั่ ทีไ่ ด้รบั เมือ่ ครัง้ หลวงปูม่ นั่ พ�ำนักอยู่
วัดเจดียห์ ลวง จึงเก็บไว้ในโกศหินอ่อนซึง่ ต่อมาได้มกี ารเทียบเคียงหลักฐานจากหนังสือ “กองทัพธรรม
สายวิปัสสนาธุระ” ปรากฏว่าตรงกัน เพราะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ จึงได้รายงานถวายพระธรรมดิลก
(จันทร์ กุสโล) เจ้าอาวาส เพือ่ จะได้หาทางเก็บรักษาอัฐธิ าตุและฟันกรามของหลวงปูม่ นั่ ไว้ในสถานที่
ทีส่ มควรต่อไป เพือ่ ให้ชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนทัว่ ประเทศได้สกั การบูชาต่อไป (พระครูโสภณ
กวีวัฒน์ ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๔)
๑๗. สถานศึกษาภายในวัด
วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร เป็นศูนย์กลางการบริหาร การศึกษาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในภาคเหนือ
ตัง้ แต่สมัยพระเดชพระคุณพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (จันทร์ สิรจิ นฺโท) เจ้าอาวาสองค์แรก ทีข่ นึ้ มาบูรณะ
ฟืน้ ฟูวดั เจดียห์ ลวง ช่วงปี ๒๔๗๑-๒๔๗๔ โดยเฉพาะด้านการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ทัง้ แผนกนักธรรม
และบาลีไวยากรณ์ เปิดเป็นศูนย์การศึกษาธรรมบาลีภาคเหนือมาแต่ต้น ต่อมาวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๒๔ ได้ทำ� การเปิด “ศูนย์การศึกษาธรรม บาลีภาคเหนือ” อีกครัง้ หนึง่ ท�ำการเปิดสอนปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี ๒๕๓๔ (หยุดกิจการหลายปี) เปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามเณร
ทุกคณะนิกายมาเรียนร่วมกัน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารดังนี้ :๑. “ศูนย์การศึกษาธรรม บาลีภาคเหนือ” ส�ำนักเรียนวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารเปิดสอนทัง้ แผนก
นักธรรม ธรรมศึกษา และบาลีไวยากรณ์สถานที่ท�ำงานและเรียนอยู่ที่อาคาร ญสส. ศาสนทายาท
๒. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ๑-๖ ท�ำการสอนการเรียนอยู่ที่
อาคาร ญสส. ศาสนทายาท
๓. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดสอนหลักสูตร ๒ ระดับ คือ
- ระดับปริญญาตรี มี ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะบรรพชิต) และเปิดสอนภาคสมทบส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป คือ คณะ
สังคมศาสตร์ สาขาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง คณะมนุษยศาสตร์สาขาเอกภาษาอังกฤษ (ปริญญาตรี)
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- ระดับปริญญาโท (บรรพชิตและบุคคลทั่วไป) เปิดสอน ๕ สาขาวิชา คือ
๑) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)
๒) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (Buddhism and Philosophy)
๓) สาขาวิชาสังคมวิทยา (Sociology)
๔) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (Government)
๕) สาขาวิชาการจัดการศึกษา (Educational Management)
๔. โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด เป็นโรงเรียนแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าเล่าเรียน เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ
เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยม ๑-๓ เปิดด�ำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ.
๒๕๐๒ โดยอาศัยอาคารห้องสมุดพุทธสถานเชียงใหม่ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ในความอุปถัมภ์
ของยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดเชียงใหม่ ย้ายมาด�ำเนินการในวัดเจดียห์ ลวงเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ปัจจุบนั
อยู่ในความอุปถัมภ์ของ มูลนิธิเมตตาศึกษา มีพระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต) เป็นประธาน
๑๘. “อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาตญาณ (อมฺพรหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก” พุทธศักราช ๒๕๖๑
เพื่อไหว้พระ สวดมนต์ ฟังเทศน์ และปฏิบัติธรรม
๑๙. กุฏิรับรองคองประเสริฐ
เป็นกุฏิรับรองพระเถระที่อาราธนามาปฏิบัติศาสนกิจ
๒๐. อาคารส�ำนักงานของวัด
๒๑. กุฏิ ๕๐ ปี วิถีพรตสมเด็จพระธีรญาณมุนี
๒๒. กุฏิ ดร.สุขุม - รศ.ปราณี อัศเวศน์ น.ส.วัฒนาวรรณ อัศเวศน์
กุฏินี้ ดร.สุขุม - รศ.ปราณี อัศเวศน์ สร้างทดแทนกุฏิไม้หลังเดิมที่ทรุดโทรม สร้างในที่เดียวกัน
ชื่อ กุฏิเนื่องตุทานนท์ มารดาของ รศ.ปราณี อัศเวศน์ เป็นผู้สร้างถวายวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖

จ�ำนวนพระภิกษุสามเณร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดใหญ่พระอารามหลวง เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๑๔ ตัง้ อยูก่ ลางเมืองเชียงใหม่ มีเจ้าอาวาสตัง้ แต่ปี ๒๔๗๑-๒๕๕๓ รวม ๘ รูป มีพระภิกษุสามเณร
และศิษย์วัดจ�ำนวนมาก ปี ๒๕๖๒ มีพระภิกษุรวม ๔๑ รูป สามเณร ๑๘๘ รูป เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ ๑ รูป พระราชาคณะชั้นสามัญ ๑ รูป พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๗ รูป พระครู
ฐานานุกรม ๖ รูป พระเปรียญธรรม ๑๘ รูป พระภิกษุสามเณรนักธรรม ๕๘ รูป พระอันดับเรียน
ธรรมวินัย ๔ รูป สามเณรเรียนธรรมวินัย ๑๖๗ รูป พระภิกษุปาฏิโมกข์ ๗ รูป
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รายนามเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง (อดีต-ปัจจุบัน)
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘

รายนาม
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
พระครูนพีสีพิศาลคุณ (ทอง โฆสิโต)
พระพุทธิโศภน (แหวว ธมฺมทินฺโน)
พระญาณดิลก (พิมพ์ ธมฺมธโร)
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ
กรุงเทพฯ) (ต�ำแหน่งพิเศษมิใช่เจ้าอาวาส)
พระธรรมดิลก (ขันติ์ ขนฺติโก)
พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)
พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)

เริ่ม พ.ศ.
๒๔๗๑
๒๔๗๕
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๔๘๐

สิ้นสุด พ.ศ.
๒๔๗๔
๒๔๗๖
๒๔๗๗
๒๕๐๒
๒๔๘๓

๒๕๐๓
๒๕๓๔
๒๕ พ.ค.
๒๕๕๓

๒๕๓๔
๒๕๕๑
ปัจจุบัน

เอกสาร
๑. พระครูโสภณกวีวฒ
ั น์ ในหนังสือ น�ำชมวัดเจดียห์ ลวง A GUIDE TO WAT CHEDI LUANG. พิมพ์ครัง้ ที่ ๔
โรงพิมพ์นันทพันธ์พริ้นติ้ง จ�ำกัด เชียงใหม่. ๒๕๕๓ : ๑๗-๔๗.
๒. สมณศักดิแ์ ละพระภิกษุสามเณรจ�ำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒. ในหนังสือ ทีร่ ะลึกงานท�ำบุญประจ�ำปี
๒๕๖๒ สลากภัต ปีที่ ๙๑ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เมืองเชียงใหม่. ๒๕๖๒ : ๑๕.
๓. ส. กวีวัฒน์ สถาปัตยกรรมประยุกต์. ในหนังสือ ๔ ยุคเปลี่ยนผ่านล้านนากับจดหมายเหตุน่าทึ่ง.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๖๑ : ๒๕-๒๙.
๔. http://www.dhammathai.org/watthai/north/watchediluang.php
๕. https://travel.mthai.com/region/129662.html
๖. https://raktiaw.com/วัด/วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-จั/
๗. https://templeofchiangmai.weebly.com/3623363336043648359236043637361836
603627362136233591.html
๘. https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g293917-d447585-i144599108
-Wat_Chedi_Luang_Varavihara-Chiang_Mai.html
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ประวัติวัดป่านาคนิมิตต์
(วัดป่าบ้านนามน)

สถานที่ตั้ง
วัดป่านาคนิมติ ต์ บ้านใหม่นามน ต�ำบลตองโขบ อ�ำเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๘๐

ความเป็นมาของวัด
เป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร เป็นผู้สร้าง เนื่องจากได้เดินธุดงค์ตามรอยท่าน
พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลมหาเถระ ท่านพระอาจารย์เสาร์พักที่ไหน ท่านพระอาจารย์มั่นก็พักที่นั่น
ในวันหนึง่ ท่านพระอาจารย์มนั่ มาเห็นพืน้ ทีส่ ปั ปายะแห่งนี้ เมือ่ ท่านพระอาจารย์มนั่ ปรารภกับญาติโยม
ว่า “คิดจะสร้างเป็นวัด” จึงมีการให้เจ้าหน้าที่มารังวัดจับจองที่ดิน แล้วยกถวายท่าน และมีการ
สร้างเสนาสนะแบบชัว่ คราวพออาศัยอยูไ่ ด้ แล้วท่านพระอาจารย์มนั่ จึงเดินธุดงค์ตอ่ ไปทางภาคเหนือ
หลังจากนัน้ จึงกลับมาจ�ำพรรษาทีน่ เี่ ป็นครัง้ ที่ ๒ (ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ ๒) ในครัง้ นีช้ าวบ้านนามน
ได้สร้างกุฏถิ วายองค์ทา่ น เช้าของวันทีเ่ ริม่ ต้นก่อสร้างกุฏิ หลวงปูม่ นั่ ได้ชบี้ ริเวณทีโ่ ยมจะสร้างกุฏถิ วาย
ท่านว่า “นั่นแหละ พญานาคท�ำรอยไว้ให้แล้ว” ชาวบ้านไปดู เห็นเป็นรอยกลม ๆ จึงใช้รอยนั้น
เป็นเครื่องหมายในการขุดหลุม ตั้งเสากุฏิ ท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดกับโยมว่า “ให้วัดนี้มีชื่อว่า
วัดป่านาคนิมิตต์” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดป่าบ้านนามน ตามชื่อหมู่บ้านนั้น ต่อมาเมื่อมีการ
จดทะเบียนชื่อวัด จึงได้ใช้มงคลนามที่หลวงปู่มั่นมอบให้นี้เป็นชื่อวัด คือ วัดป่านาคนิมิตต์
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ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลมหาเถระ

ในปีนไี้ ด้มพี ระคณาจารย์หลายรูป ได้แก่ หลวงปูเ่ ทสก์ เทสรงฺสี หลวงปูอ่ อ่ น ญาณสิริ หลวงปูห่ ลุย
จนฺทสาโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ พระอาจารย์ทองสุข สุจิตฺโต หลวงตา
มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน และพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร เป็นต้น เดินทางมากราบหลวงปู่มั่น
วัดป่านาคนิมติ ต์น้ี ยังเป็นทีก่ ำ� เนิดบันทึกพระธรรมเทศนาทีส่ ำ� คัญของหลวงปูม่ นั่ คือ “มุตโตทัย”
ได้มีการบันทึกเป็นครั้งแรก ณ วัดนี้ โดยพระอาจารย์วิริยังค์ ได้เล่าถึงความเป็นมาไว้ในบันทึก
ใต้สามัญส�ำนึกจากการฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นฯ ดังนี้ :เมื่อเวลาท่านแสดงธรรม พยายามก�ำหนดไว้ในใจอย่างมั่นคง เพราะขณะนั้นความจ�ำของ
ผู้เขียน ยังใช้การได้ดี เมื่อท่านแสดงธรรมจบแล้ว ผู้เขียน ยังต้องมีหน้าที่ถวายการนวดอีกไม่ต�่ำกว่า
๒ ชั่วโมง เมื่อถวายการนวดเสร็จแล้ว ก็รีบกลับที่พักและจับปากการีบเขียนธรรมเทศนาของท่าน
ก่อนความจ�ำนั้นจะเลือนลางไป ตอนนั้นอยู่ในระหว่างสงคราม ปากกา ดินสอ น�้ำหมึกไม่ต้องหา
ไม่มใี ช้ เผอิญผูเ้ ขียนมีปากกาอยู่ ๑ ด้ามติดตัวไป น�ำ้ หมึกไม่มี ผูเ้ ขียนต้องคิดต�ำราท�ำน�ำ้ หมึกใช้โดยเอา
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ผลสมอไทย ผลมะเหลื่อม ผลมะขามป้อม เอามาต�ำแช่น�้ำ แล้วเอาเหล็กที่มีสนิมมาก เช่น ผาลไถนา
แช่ลงไปด้วย เมื่อแช่ ๒ - ๓ วันได้ที่แล้ว เอามากรองด้วยผ้าบางจนใสแล้ว ก็เอาเขม่าติดก้นหม้อสีด�ำ
ใส่เข้าไป คนจนเข้ากันดีแล้ว กรองอีก คราวนีก้ เ็ อามาใช้ได้ผล ข้าพเจ้า (พระอาจารย์วริ ยิ งั ค์) ได้ใช้มนั
จนเขียนได้เป็นเล่ม แต่เวลาเขียนมันจะไม่แห้งทันที ต้องรอนานกว่าจะแห้ง
ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านไม่จำ� พรรษาทีเ่ ก่า ท่านจ�ำพรรษาทีเ่ ก่าเฉพาะบ้านหนองผือแห่งเดียว
ส่วนที่บ้านนามน บ้านโคก บ้านห้วยแคน บ้านห้วยหีบ ท่านก็ไปพักอยู่บ้าง พักแต่ละครั้งไม่นานนัก
ออกจากนี้แล้ว จึงไปอยู่บ้านหนองผือ
แต่เดิมวัดป่าบ้านนามนเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางส�ำหรับพระสงฆ์ ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่น
จะย้ายไปจ�ำพรรษาที่บ้านหนองผือ พระที่บ้านห้วยหีบ บ้านห้วยแคน บ้านโคก ก็ต้องมาร่วมลง
อุโบสถที่นี่ (บ้านนามน) พระสงฆ์ที่จ�ำพรรษาอยู่บ้านโคก มีรายชื่อต่อไปนี้คือ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
หลวงปู่ค�ำพอง ติสฺโส กับหลวงปู่อุ่น กลฺยาณธมโม ส่วนวัดป่าบ้านนามนนั้นพอท่านพระอาจารย์มั่น
จากไปแล้ว หลวงปูก่ งมานัน่ แหละเป็นผูด้ แู ลวัดป่าบ้านนามน เพราะบ้านโคกเป็นบ้านของหลวงปูก่ งมา
ท่านจึงมาดูแลวัดที่อยู่บริเวณนี้
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ครัน้ ท่านพระอาจารย์มนั่ เดินธุดงค์ออกจากวัดป่านาคนิมติ ต์ไปแล้ว วัดนีก้ ร็ กร้าง จึงมีชาวบ้าน
มารุกล�้ำเอาที่ดินของวัดไปเป็นของตัวเอง เหลือที่ให้วัดเพียง ๕ ไร่ หลวงปู่กงมาไม่สามารถเจรจา
ให้ชาวบ้านที่รุกล�้ำที่ดินของวัดป่านามน (วัดป่านาคนิมิตต์) คืนที่ดินให้วัดได้ หลวงปู่กงมาจึงไม่ดูแล
วัดป่านามน (วัดป่านาคนิมิตต์) อีกต่อไป และขึ้นไปอยู่วัดบนภูเขาคือ วัดดอยธรรมเจดีย์

ท่านพระอาจารย์มั่นที่หลวงปู่อว้านได้พบตอนเด็ก
อาตมา (หลวงปูอ่ ว้าน) ออกโรงเรียนแล้ว ก็ได้ตดิ ตามหลวงปูก่ งมาไปกราบท่านพระอาจารย์มนั่
ภูรทิ ตฺตมหาเถระ ทีว่ ดั ป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูรทิ ตั ตถิราวาส) ไปพักทีน่ นั่ ๓ คืนพักกับหลวงปูก่ งมา
พอไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นบ่นเกี่ยวกับ พระอาจารย์ถวิล จิณฺณธมฺโม ซึ่งท่านเอาปูนซีเมนต์หุ้ม
ต้นเสากันมดไม่ให้ขึ้น ท่านบ่นแล้วบ่นเล่าว่า “ไม่ดี ๆ” เช้ามาหลวงปู่กงมาก็พาหมู่ทุบแล้วก็ท�ำใหม่
พระอาจารย์ถวิลก็มาช่วยท�ำอีกอย่างเก่า ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านเดินดูตามลูกกรงส่องมาดู ท่านว่า
“ท่านถวิลมันเฮ็ดหยังคือไก่เขี่ยเนี่ย” ท่านพูดให้พระอาจารย์ถวิลองค์เดียว ตอนอาตมาเป็นเด็ก
ก็ได้ยิน ได้ช่วยท่านก่อปูนด้วย แต่ไม่รู้จักความหมาย
ต่อเมือ่ อาตมาเข้ามาบวชคราวนี้ ก็ได้นำ� ค�ำพูดค�ำนัน้ มาศึกษาดู แปลว่ายังไง ก็พระอาจารย์ถวิล
ท่านเก่งทางปูน ท่านเป็นช่างปูน แต่ท�ำให้ท่านพระอาจารย์มั่นติแล้วติเล่า น�ำมาศึกษาดูก็ได้ความว่า
“ท่านเตือนสติ ท่านให้มีสติส�ำรวม ส่งจิตไปอื่นไม่ได้ แล้วถ้าส่งจิตไปเพื่อความสวยความงามนั้นไม่ได้
ท่านพระอาจารย์มั่นอนุญาตให้ท�ำได้ ถ้าท�ำเพื่อให้แข็งแรงทนทานตั้งอยู่ได้นาน แต่ถ้าจะเพ่งเพื่อ
ความสวยความงามไว้อวดคนอื่นอย่างนั้นไม่ได้” ท่านพระอาจารย์มั่นท่านคุมสติ เมื่อตอนอาตมา
เข้าไปที่วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) อาตมาได้เข้าไปกับหลวงปู่กงมาตอนเป็นเด็ก
ตอนนัน้ หลวงปูบ่ า้ นตาด (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ก็อยูท่ วี่ ดั ด้วย ท่านใช้อาตมาให้ไปเก็บพลู
เคี้ยวหมากมาถวายท่านพระอาจารย์มั่น
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อาตมาไปพักอยู่ที่นั่น ๓ คืน อย่างอื่นที่เห็นแปลก ๆ มีแมวตัวหนึ่ง แมวเหลือง ตอนกลางคืน
มันก็ไปฟังเทศน์ท่านทุกคืน พระก็นั่งตามระเบียงรอบนอกนั่นแหละ ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เดียว
นัง่ ข้างบน แมวตัวนัน้ ก็หมอบอยูต่ รงหน้าท่านพระอาจารย์มนั่ จนกระทัง่ เลิกนัน่ แหละจึงไป ทัง้ ๓ คืน
เห็นแมวตัวนั้น ตลอดตอนเช้า ก็ไปหมอบอยู่ตรงที่ท่านพระอาจารย์มั่นฉันนั่นแหละ ไม่ได้ร้องอะไร
จนกว่าท่านฉันเสร็จ ท่านถึงให้แมวตัวนั้นกิน แล้วกลางวันก็ไปอยู่กุฏิเณร อยู่กระต๊อบกับเณร
กลางคืน ๓ คืน เห็นหมอบอยู่ทุกคืน แมวตัวนั้น
ท่านพระอาจารย์มั่นที่อาตมาเคยได้พบนั้นมีความอบอุ่น ท่านค่อนข้างผอม แต่น่าเกรงขาม
จะว่าดุก็ไม่ดุหรอก “อะไรที่ผิดทาง ท่านตะโกน ถ้าผิดทางของท่านนะ” หลวงปู่อ่อนเคยเล่าว่า
“หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ท่านออกบวช ท่านก็สละสมบัติออกบวช ท่านไม่มีลูก บวชแล้วท่านมา
สร้างโบสถ์ (วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี) แล้วไปกราบท่านพระอาจารย์มั่น ที่วัดป่า
บ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) พอเข้าถึงประตูวัดป่าบ้านหนองผือ ท่านพระอาจารย์มั่นคอย
(แล) เห็น “นั่นใคร ท่านพรหมหรือ? ออกไปเดี๋ยวนี้ๆ”
ท่านเห็น หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ ตั้งแต่เข้าประตูวัด หลวงปู่พรหมก็มาถึงศาลา หมู่เพื่อนภิกษุ
ก็หาน�้ำหาท่ามาถวายท่าน ท่านก็บ่น อยู่กุฏิของท่านนั้นแหละ “ออกไปเดี๋ยวนี้ๆ” ไม่รู้ว่าผิดอะไร
หลวงปูพ่ รหมถ้าไม่ออกไปก็กลัวท่านจะเหนือ่ ย กลัวจะเป็นบาป ท่านก็เลยออกไปพักบ้านหนองสะไน
ตามที่หลวงปู่อ่อนเล่า ไม่รู้ว่าผิดอะไร นี่แหละที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดอย่างนั้น ได้ยินได้ฟัง
ก็วินิจฉัยดู “มิใช่ผิดทางท่านสอนรึ?” ที่ท่านดุนั้นเรียกว่าผิดทางที่ท่านสอน “การสร้างนั้นมิใช่ทาง
พ้นทุกข์ ทางพ้นทุกข์ไม่สร้างอย่างนั้น”
ตอนอาตมาไปคารวะ หลวงปูห่ ล้า เขมปตฺโต ทีว่ ดั ภูจอ้ ก้อ (วัดบรรพตคีร)ี อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร
ท่านก�ำลังสร้างศาลาใหญ่ท่านบอกอาตมาว่า “ถ้าอาจารย์มั่นยังอยู่ ท�ำอย่างนี้ไม่ได้นะ ท่านว่า
ท�ำอย่างนี้โดนท่านดุเอา” แต่มาสมัยนี้โยมเขาว่า “ถ้าไม่ท�ำจะไปอยู่ไหน หลวงปู่ไม้มันก็จะหมด
หาหญ้าหาอะไร มันก็ไม่มี” จริงของเขาท่านว่าหลวงปู่หล้าก็เลยท�ำ “ที่หลวงปู่หล้าท่านท�ำ มันพร้อม
หมดทุกอย่างแล้ว แต่สมัยก่อนไม่พร้อม มันเป็นทุกข์ การสร้างก็เป็นทุกข์ สร้างแล้วความปรารถนา
อยากเป็นนั่นเป็นนี่นั่นก็เป็นทุกข์อีก ไม่พ้นทุกข์ ทางท่านพระอาจารย์มั่นสอน ท่านสอนพ้นทุกข์
ถ้าผิดทางของท่าน ท่านจะดุเอาอย่างนั้นแหละ ถ้าไม่ผิดทางท่าน ท่านก็จะไม่ดุ”

ท่านพระอาจารย์มั่นไปตามญาณ
ธรรมะท่านพระอาจารย์มั่น ที่อาตมาได้รับทราบจากหลวงปู่อ่อนว่า “ท่านพระอาจารย์มั่น
ท่านไปทางไหนท่านไปตามญาณ” อย่างเช่นที่ท่านไปพักที่ ถ�้ำสาริกา เขาใหญ่ ท่านก็ปรารภ “จะไป
ปฏิบัติที่ไหนหนอ จึงจะรู้ จึงจะหายสงสัยในธรรม” ท่านได้ปรารภ ท่านอยากรู้ อยากหายสงสัย
ในธรรม ในนิมติ ก็บอกว่า “ถ�ำ้ สาริกาเขาใหญ่” ท่านก็เดินทางไปแหละ ท่านไม่เคยไป พบโยมเลีย้ งควาย
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ท่านก็ถามถึงทางไปถ�้ำสาริกา เขาใหญ่ “ไปทางไหนโยม” โยมคนนั้น “ไม่บอกให้ท่านไปหรอก
เดี๋ยวท่านจะไปตาย เพราะที่นั่นพระตายหลายองค์แล้ว”
ท่านก็เลยพูดกับโยมเขาใหญ่ “อาตมาก็รู้ ใครจะอยากไปตายล่ะโยม อาตมาอยากไปดู ไปชม
เฉย ๆ ดอก” พอว่าอยากไปดู ไปชมเฉยๆ เขาก็เลยพาท่านไป ไปก็เห็นบาตรบริขารพระที่ตายนะ
ที่พัก ร้านพักทางจงกรมก็มีอยู่ พอไปถึง ท่านก็ให้โยมหาไม้ตาดปัดกวาดทางจงกรม ร้านพังเพราะ
มอดกิน มันช�ำรุดก็ให้โยมหาไม้ใหม่มาซ่อม พอซ่อมดีแล้ว ท่านก็ขนึ้ นัง่ บนร้านนัน่ แหละ พูดกับโยมเขา
“เออวันนี้ค�่ำแล้ว กลับบ้านเสียเถอะอาตมายังเบิ่งบ่คัก อยากนั่งเบิ่งคัก ๆ” (อยากดูให้ดี ๆ ชัด ๆ)
พอท่านให้กลับ โยมเขาก็กลัว เขาก็รีบกลับเลย
เช้าท่านลงไปบิณฑบาตบ้านโยมคนนั้นแหละ เขาก็ใส่บาตรทุกวัน ท่านก็บิณฑบาตมาฉันอยู่
องค์เดียวของท่าน ไปได้ ๒ วัน ๓ วัน ท่านเดินจงกรมอยู่ตอนกลางวัน ท่านก็ได้ส่งจิตออกไปนอก
“ถ�้ำชื่อว่า ถ�้ำสาริกา ชื่อเขาเขาก็เรียกว่า เขาใหญ่ สัตว์ใหญ่จะมีบ้างไหมหนอ?” ท่านนึกในใจ พอนึก
เท่านั้นแหละ มีหมูป่าตัวใหญ่เดินตัดเขาขึ้นไป ท่านก็มองดูหมูป่าตัวใหญ่ตัวนั้น เดี๋ยวสักครู่มีหมา
ในฝูงหนึ่ง หัวหน้าฝูงมาถึงท่านก่อน ท่านพระอาจารย์มั่นนี้ศักดิ์สิทธิ์นะ พอหมาในมาถึง เขาก็ยืนดู
(ท�ำจมูกฟึดฟัดๆใส่ทา่ น) ฝูงเขามาถึง เขาก็มายืนดู ผ่านไปแล้ว ท่านจึงได้มจี ติ ส�ำนึก ถ�ำ้ นีศ้ กั ดิส์ ทิ ธิน์ ะ
“ไม่ส�ำรวมไม่ได้นะ ต้องส�ำรวม” ท่านเตือนจิตของท่าน
ท่านพระอาจารย์มั่นท่านอยู่ที่ถ�้ำสาริกาเขาใหญ่ ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนมียุงมาก ยุงได้กัดท่าน
ท่านก็เอามือไล่ไปตามร่างกาย มือไปถูกยุงตาย พอถูกยุงตายก็ส�ำคัญตัวเองว่าเป็นโทษ “เราจะไป
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แสดงอาบัติกับใคร อยู่องค์เดียว เพื่อนแสดงอาบัติก็ไม่มี” ก็นึกว่าตัวเองเป็นโทษ มันร้อนขึ้นมาหมด
ตามร่างกาย มีแต่ร้อน มีแต่ทุกข์ ธาตุก็พิการ ฉันข้าวเข้าไปยังไง ถ่ายออกมายังเป็นเม็ดข้าวอยู่
โยมเขาไม่ค่อยเห็นท่านลงไปบิณฑบาต เขาก็ท้วงมา “ท่านก็จะตายอีกแล้วนี่ ไม่ได้ ๆ ต้องลง ๆ”
เขาก็จะตามท่านขึน้ มา จะเอาบาตรบริขารท่านลงไป ท่านไม่ยอมนะ “ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น ยังไม่หายสงสัย
ในธรรมไปไม่ได้ จะไปก็ต้องรู้ หายสงสัยในธรรมนั่นแหละ จึงจะไปได้” ท่านก็ทนทุกข์อยู่นั่นแหละ
อยู่องค์เดียวของท่าน
ไปได้ ๒-๓ วัน ปรากฏเสียงดังลงมาจากยอดเขาโน้น ตะโกนลงมาอย่างแรงว่า “ท่านมาปฏิบัติ
เอาทุกข์หรือ? ท่านมาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มิใช่หรือ?” เมื่อท่านได้ยินเสียงนั้นแล้วท่านก็มีจิตส�ำนึก
เราเป็นโทษก็วกิ ปั เก็บเอาไว้กอ่ นก็ได้ หากมีเพือ่ นมาทีหลังแสดงอาบัตกิ บั เพือ่ นเอาก็ได้ หรือไม่มใี ครมา
เราไปข้างหน้าพบเพื่อนข้างหน้าแสดงอาบัติกับเพื่อนข้างหน้าก็ได้ พอได้ยินเสียงนั้นแล้ว ที่เป็นทุกข์
มาก่อนค่อยเย็นลงๆ นึกถึงธรรมถึงวินัยก็นึกได้ นึกถึงอะไรก็นึกได้ อยากรู้อะไรก็ได้ แล้วท่านก็อยาก
รู้ว่าพระที่ตายนั้น ท�ำไมจึงมาตายที่นี่ ท่านก็รู้ได้พระที่ตายนั่น ไม่ส�ำรวมในศีล ไปเก็บเอาผลไม้ในป่า
ที่มันหล่นไม่มีใครประเคนให้ แล้วผลไม้ก็มีเมล็ดข้างใน ก็เคี้ยวกินเมล็ด ไม่ได้ท�ำกัปปิยะ ศีลจึงวิบัติ
ในเขาลูกนั้นมีเปรตจ�ำพวกหนึ่ง มีแต่รบราฆ่าฟันกัน ไม่ได้อยู่ได้กินอะไรแหละ เขารบราฆ่าฟัน
กันมา พระก็ไปขวางทางเขา เขาก็เลยทุบตีเอา พระรูปนั้นก็เลยป่วยอาพาธตายไป แล้วท่านอยากรู้
เหตุที่มันเป็นเปรตอยู่ที่เขาลูกนั้น เขาสร้างกรรมอย่างไรจึงไปเป็นเปรตที่นั่น ท่านก็รู้ได้อีก เปรต
พวกนั้นเป็นคนประกอบอบายมุข ขึ้นชื่อว่าอบายมุขแล้วไม่เว้นแหละ มั่วสุมกันอยู่นั่นแหละ ถึงกับ
พระราชาออกกฎบังคับ วันพระวันศีล ใครประกอบอบายมุขไม่ได้ ต้องมีโทษหนัก วันพระวันศีล
ให้เข้าวัด ให้ทาน รักษาศีล คนทั้งปวงก็เข้าวัด ให้ทานรักษาศีลกัน เลิกอบายมุขเพราะกลัวโทษ
แล้วเปรตพวกนัน้ ถึงวันพระวันศีลจึงได้กนิ ข้าวกินน�ำ 
้ มีปราสาทวิมานอยู่ ถ้าพ้นจากวันพระวันศีลแล้ว
กลับเป็นเปรตรบราฆ่าฟันกันอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่ได้อยู่ได้กินอะไร เปรตพวกนั้น ท่านอยากรู้อะไร
ท่านก็รู้ได้ที่ถ�้ำสาริกา เขาใหญ่ นั้นแหละ
ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านจะไปไหนไปตามญาณ อย่างหลวงปูอ่ อ่ นท่านเล่าว่า หลวงปูข่ าว อนาลโย
ตามธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาลูกหนึ่ง สูงก็สูง กันดารก็กันดาร น�้ำบนยอดเขาโน้นไม่มี
หลวงปู่ขาวนึกในใจ “เออที่กันดารอย่างนี้ ท�ำไมท่านพามาอยู่นานนัก”
หลวงปู่ขาวยังไม่ทราบถึงสาเหตุตอนไปถึงครั้งแรก ที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเตือน “ไม่ให้
ประมาท ตากผ้าคลุมบนพุ่มไม้ไม่ได้ ต้องส�ำรวม ท่านห้าม จะถ่มน�้ำมูกน�้ำลายอะไรก็ให้ส�ำรวม”
ไปได้ ๕ วัน ๗ วัน ท่านจึงได้บอกกับหมู่ว่า “ใครจะตากยังไงก็ตากได้แล้ว พญานาคเขาอนุโมทนา
แล้ว” เมื่อไปถึงครั้งแรกเขามักขู่ เขายังไม่เลื่อมใส พญานาคเขาท�ำปราสาทอยู่ที่เขาลูกนั้น อดีตชาติ
เป็นพี่ชายใหญ่ของท่าน ท่านไปโปรดพี่ชายใหญ่ของท่าน เมื่อเขาเลื่อมใสใน พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์แล้ว ท่านก็พาหมู่เดินต่อไป
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อย่างทีท่ า่ นไปอยูบ่ า้ นสามผง ต�ำบลสามผง อ�ำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พักอยูท่ นี่ ไี่ ม่ได้
ย้ายไปอยู่ที่โน้น ไปที่โน้นไม่ดี ก็ย้ายอีก ท่านก็พูดกับหมู่ “เออ เราเคยเป็นไก่ป่ามาตายที่นี่ เคยเป็น
หมูปา่ มาตายทีน่ ี่ ถึงว่ามันต้องมาอยูท่ นี่ ”ี่ นัน่ ท่านพระอาจารย์มนั่ ไปตามญาณ อย่างท่านพระอาจารย์
เสาร์เดินธุดงค์มาพักก่อน ท่านพระอาจารย์มั่นเดินธุดงค์มาทีหลัง ท่านรู้นะ ท่านพระอาจารย์เสาร์
ท่านแวะพักที่ไหน ท่านพระอาจารย์มั่นก็พักที่นั่น เพราะในอดีตชาติเคยเป็นพ่อค้าพาณิชย์ร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์เสาร์นเี่ ป็นหัวหน้าใหญ่ เป็นนายฮ้อย ท่านพระอาจารย์มนั่ เป็นรอง ท่านเจ้าคุณ
พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ก็รองลงมาอีก แต่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์นี้ ท่านปฏิบัติอย่างไร
ถึงไปพักอยู่นาน พักในอสนีพรหมนานเป็นกัปป์ (ตามที่หลวงปู่อ่อนเล่าให้ฟัง) จึงได้กลับมาเกิด
กลับมาเกิดก็ได้พบกันอีก นี้ล้วนแต่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาทั้งสามองค์ ทั้งท่านพระอาจารย์เสาร์
ท่านพระอาจารย์มั่น และท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์

ปัญหาธรรม คติธรรม ค�ำผญาของท่านพระอาจารย์มั่น
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เล่าให้ อาตมา (หลวงปู่อว้าน) ฟังว่า ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจะพูด
อะไร ท่านจะพูดเป็นปัญหาธรรมะ ค�ำพูดของท่านพระอาจารย์มั่น จะพูดอย่างไรก็ต้องแปล แปลว่า
อย่างไร หมายความว่าอย่างไร
		
“หวายซาววา
หยั่งลงบ่เห็นส้น
		
ลึกบ่ตื้น
ค�ำข้าวหย่อนลงกะถึง”
หวายซาววา (หวายยาวขนาด ๒๐ วา) หยั่งลงบ่เห็นส้น (หยั่งลงไปจนสุดปลายก็ยังไม่ถึง) ท่าน
อุปมาว่า ผู้ที่แสวงหาธรรมนั้น มักจะซาวหา (ค้นคว้า) ศึกษาไปตามพระสูตรบ้าง พระอภิธรรมบ้าง
พระไตรปิฎกบ้าง ท�ำให้ยิ่งจะห่างจากตัวธรรมออกไปไกล ยิ่งหาก็ยิ่งไกล ยิ่งจะไม่เห็น เพราะติดแต่
ในต�ำราแล้วจะหลงทางแสวงหาธรรม จะไปค้นหาตามแบบตามต�ำรา ยิ่งหาก็ยิ่งไกล
ลึกบ่ตนื้ ค�ำข้าวหย่อนลงก็ถงึ นัน้ หมายความว่า ผูท้ แี่ สวงหาธรรมนัน้ ท่านให้หาเข้ามาท่ามกลาง
อก (หัวใจ) ของเรานี้เองจึงจะเห็นตัวธรรม หากค้นคว้าออกไปข้างนอกมันจะไกลออกไป ธรรมะ
ทัง้ หลายให้ยอ้ นกลับเข้ามาหาทีท่ า่ มกลางอกของตน ไปหาไกลมันไม่สามารถจะเห็นธรรมได้ หาเข้ามา
ภายในจึงจะเห็นธรรมที่เป็นกุศลก็ดี ธรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ก็ตัวเราทั้งนั้นเป็นผู้ท�ำ  ปัจจุบันนี้มันเป็น
กุศลหรืออกุศลล่ะ หากเป็นกุศลเราจึงค่อยท�ำ  หากเป็นอกุศลเราก็ไม่ท�ำเสีย ท่านให้เรียนเข้ามาหา
ตรงนี้ ไม่ให้เรียนออกไปไกล ถ้าเรียนออกไปข้างนอกแล้วมันก็ไกลจากหลักธรรม
นีแ่ หละตอนเป็นเด็ก อาตมา (หลวงปูอ่ ว้าน) ไปฟังเทศน์ทา่ นพระอาจารย์มนั่ ก็จำ� ได้ไม่กคี่ ำ� นะ
ไปก็มีหลวงตามาจากกรุงเทพฯ มาคืนแรก คืนสอง หลวงตานั้นก็มาพัก ก็ขึ้นไปฟังเทศน์ท่าน
พระอาจารย์มั่น หลวงตานั้นมีเจตนาจะมาเที่ยวแสวงหามรรค ท่านตั้งใจจะมาจังหวัดสกลนคร
อุดรธานี หนองคาย และนครพนม ถ้าไม่ได้มรรค จะกลับเข้ากรุงเทพฯ ท่านพระอาจารย์มั่นท่าน
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บอกทางมรรคให้ หลวงตานั้นไม่เข้าใจท่านตบกระดานนะ เติ้มๆๆ เสียงดังคับวัดนั่นแหละ เสียงท่าน
พระอาจารย์มั่นนะ
ท่านพูดเสียงดัง “มคฺโค มคฺค แปลว่า ทาง ถ้าเราเดินถูกทางจึงจะเห็น ถ้าเดินผิดทางแล้วจะ
ไม่เห็น ทางพระพุทธเจ้าก็บอกแล้ว สมฺมาทิฏฺฐิ ความเห็นของเรา เห็นยังไงล่ะ? ชอบหรือไม่ชอบ
สมฺมาสงฺกปฺโป ความด�ำริ เรามีความด�ำริยังไงล่ะ ชอบหรือไม่ชอบท่านให้ศึกษา ถ้ามันชอบก็เรียกว่า
ชอบทางมรรคนัน่ แหละ” ท่านพระอาจารย์มนั่ อธิบายบอกทางให้กไ็ ม่เข้าใจ หลวงตานัน่ ไม่รู้ ส�ำคัญว่า
มรรคอยูท่ โี่ น้นทีน่ ้ี ไปคารวะท่าน ท่านพูดอีกก็จำ� ได้ตอนคารวะนี้ “จะเทีย่ วหามรรคหาผลหาจนกระดูก
เข้าหม้อพู้น มันก็ไม่เห็นดอกมรรคผล ไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่”
ค�ำที่กล่าวเป็นภาษาอีสาน เป็นค�ำพังเพย ค�ำผญา
		
“ไม้ซกงก
หกพันง่า
		
กะปอมก่าแล่นขึ้น
มื้อละฮ้อย
		
กะปอมน้อยแล่นขึ้น
มื้อละพัน
		
ตัวใด๋มาบ่ทัน
แล่นขึ้นน�ำคู่มื้อ ๆ”
ไม้ซกงก ได้แก่ ร่างกายตัวตนที่ตั้งอยู่ของเรานี่แหละ
หกพันง่า ได้แก่ อายตนะทั้ง ๖ นั่นเอง
กะปอมก่า คือกิเลสตัวใหญ่ ตัวแก่กล้านั่นแหละ
แล่นขึ้น มื้อละฮ้อย (มื้อละร้อย) มันวิ่งขึ้นใจคนเราวันละร้อยครั้ง
กะปอมน้อยแล่นขึ้น มื้อละพัน คือกิเลสตัวเล็กตัวน้อยวิ่งขึ้นใจวันละพันครั้ง
ตัวใด๋มาบ่ทัน แล่นขึ้นน�ำคู่มื้อ ๆ
ร่างกายตัวตนของเรา ท่านเปรียบอุปมาเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ ที่ท่านว่าหกพันง่า (หกพัน
กิ่งก้าน) ก็ได้แก่อายตนะทั้ง ๖ นี้เอง มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละ ทางเกิดของกิเลส เวลากิเลส
เข้ามา จะมาทางไหนล่ะทีนี้ ตัวทีม่ นั ใหญ่มนั แก่กล้ามันจะเข้ามา จะมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้
ทางกาย หรือทางใจล่ะ หากใครมีสติปัญญาตั้งอยู่แล้วก็จะรู้จะเห็น หากใครไม่มีสติปัญญาแล้วก็จะ
ไม่รไู้ ม่เห็นแหละ กะปอมใหญ่ (กิง้ ก่า) แล่นขึน้ มือ้ ละร้อย กะปอมน้อยแล่นขึน้ มือ้ ละพัน ตัวใดมาบ่ทนั
แล่นขึ้นน�ำคู่มื้อ ๆ กะปอม (กิ้งก่า) คือกิเลสตัวใหญ่ อุปมาเหมือนกิ้งก่า กะปอมน้อย อุปมาเหมือน
กิเลสตัวเล็กน้อย ตัวแล่นมาบ่ทัน ก็แล่นขึ้นน�ำคู่มื้อ ๆ ก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นั่นแหละที่แล่นขึ้นน่ะ
กิเลสก็เลยขึน้ ครอบครองต้นไม้เลย หากเรามีสติอยูก่ ข็ บั ไล่ลงไม่ให้กเิ ลสขึน้ หากเราไม่มสี ติรเู้ ห็นแล้ว
กิเลสนัน่ แหละจะขึน้ มาครอบครองหัวใจ เราจะกลายเป็นทาสกิเลส กิเลสเป็นนายเรา กิเลสจะบังคับเรา
ให้ท�ำอะไรก็ได้ เราต้องท�ำตามทุกอย่าง เพราะมันเป็นนายของเรา ท่านจึงให้ส�ำรวมระวังให้มาก
โดยการตัง้ สติปญ
ั ญาส�ำรวมรักษาไว้ ถ้าไม่สำ� รวมระวังแล้วกิเลสก็สามารถเกิดได้ทกุ ทาง จะเป็นทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ เหมือนที่ท่านอุปมาว่า กะปอมก่าวิ่งขึ้นได้ทุกง่า (กิ่งก้าน)
หลวงปู่มั่นท่านจึงประกาศว่า “แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตก คาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้ แขวนคอต้อติแต่ง
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แก้บ่พ้น คาก้นยางยาย คายางยาย เวียนตายเวียนเกิด เวียนเอาก�ำเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสาม
เป็นเรือนเจ้าอยู”่ ภพทีเ่ กิดได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพนีแ้ หละ ตราบใดทีม่ ตี ณ
ั หาอุปาทานก็สามารถ
ไปเกิดได้ทกุ ภพนัน่ แหละ ท่านจึงไม่ให้ประมาท ภพทีก่ ำ� เนิดมันนับไม่ถว้ น เมือ่ กิเลสยังมีกส็ ามารถจะไป
เกิดในทีใ่ ดก็ได้ ไปเป็นหนอนในหลุมถานก็ไปได้ ก็จติ มันติดในปฏิกลู ก็ตอ้ งไปเกิดในทีป่ ฏิกลู นัน่ แหละ
จิตมันติดในกองทุกข์เกือกกลั้วในทุกข์ ก็ต้องไปเกิดในกองทุกข์นั่นแหละ ที่ไหนบ้างล่ะจะเป็นทุกข์
ในนรกหรืออเวจีเป็นทุกข์ทั้งนั้น เกิดในนรกอเวจีก็ได้ เกิดเป็นสัตว์เป็นหนอนในหลุมในถานก็ได้
เมื่อแก้ใจตนไม่ได้ ท่านจึงไม่ให้ประมาท
“หินก้อนล้านหนักหน่วงเสมอจิต
เอาสโนมาติดคือสิซั่งซากันได้
บัดเฮาเอาตาซ้ายเล็งเบิ่ง (เล็งดู)
คือสิหนักไปทางสโน”
นักปราชญ์เมืองอุบลราชธานี เขาเรียนสนธิ์เรียนมูลกระจาย เขาผูกเป็นปัญหา หมอล�ำเขา
เอาไปร้องนะ ผูกเป็นปัญหาไปถามให้เขาตอบ ใครตอบได้ถือว่าเก่ง ตอบไม่ได้ก็ไม่เก่ง เขาผูกเป็น
ปัญหา คือ เขาเรียนสนธิ์เรียนมูลจบแล้วผูกเป็นปัญหาธรรมได้ ผูกเป็นปัญหาถามคนอื่นให้เขาตอบ
ถ้าเขาติด (ตอบไม่ได้) ก็ถือว่าไม่เก่ง ถ้าคนไหนไม่ติดก็ถือว่าเป็นคนเก่งล่ะ
ภาษาบาลี สีลัง ก็แปลว่า ศีล ศิลา แปลว่า หิน
หินก้อนล้านหนักหน่วงเสมอจิต จิตตัวเดียวนี้แหละ ที่เป็นผู้ประมาทหรือไม่ประมาทในธรรม
ทั้งหลายก็ดี เป็นผู้ส�ำรวมหรือไม่ส�ำรวมในธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นก็ดี ล้วนเกิดจากจิตตัวเดียวนี้
แหละ เกิดภายในจิตตัวเดียวทั้งนั้น จึงเที่ยวไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้
เอาสโนมาติดคือสิซั่งซากันได้ สโน – มโน แปลว่าใจ ใจของคนเราโดยส่วนมากมักจะเบา
สามารถวิ่งไปกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบได้ง่าย ก่อให้เกิดทุกข์เกิดยากบ่อย ๆ ใจนี่เดี๋ยวมันก็ส่าย
หาความรัก เดีย๋ วมันก็สา่ ยหาความชัง มันเอียงอยูอ่ ย่างนัน้ มันไม่ตรง ท่านจึงให้เอาธรรมมีสติเป็นต้น
มาคอยก�ำกับใจไว้เพื่อจะให้ใจของเราหนักแน่นขึ้น ไม่ล่องลอยไปง่าย ๆ เหมือนเก่าก่อน
บัดเฮาเอาตาซ้ายเล็งเบิ่ง คือสิหนักไปทางสโน ใจมันเป็นอย่างนั้น ท่านจึงให้มีสติส�ำรวมอยู่ที่
จิตใจของเรา ขณะเราพูด จิตของเรา ใจของเรามันเอียงไปทางไหนแล้ว ถ้าเอียงไปทางความรัก
เอียงไปทางความชัง ก็ผิดทาง ท่านให้ส�ำรวม
สโน นี่เป็นของเบา ถ้าจะว่าตามภาษาทางนี้ เพราะสโน (ไม้สโน) มันเกิดในน�้ำ  เขาเอามาท�ำ
จุกขวด มันไม่แตก มันอ่อน ไม้นั้นมันอ่อน ท�ำจุกขวดมันไม่แตก ขวดไม่แตก มันอ่อน มันนิ่ม ไม้นั้น
เป็นของเบา
สโน สโน แปลศัพท์ มโน ก็แปลว่าใจ ใจของเรานี่แหละสโนนั่น แต่ใจของคนเราเดี๋ยวก็เอียง
หาความรัก เดี๋ยวก็เอียงหาความชัง ค�ำว่า ส่าย น่ะมันเอียง
“กล้วย ๔ หวี
จั๋วน้อย (สามเณรน้อย) นั่งเฝ้า
พระเจ้านั่งฉัน”
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 87

กล้วย ๔ หวี ได้แก่ ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
จั๋วน้อยนั่งเฝ้า หมายถึง บุคคลผู้มีปัญญาโง่เขลา ไม่เห็นประโยชน์ของการพิจารณาธาตุทั้ง ๔
คือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ ให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริง ก็ได้แต่มัวแต่นั่งเฝ้าร่างกายของตัวเองอยู่
อย่างนั้น ไม่รู้ว่าในตัวของตนนั้นมีอะไรบ้าง ไม่รู้จักน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อจิตใจของตน
พระเจ้านั่งฉัน หมายถึง บุคคลผู้มีปัญญา (พระอริยเจ้า) รู้จักประโยชน์ของการพิจารณา
ธาตุทั้ง ๔ เวลาภาวนาท่านได้ยกเอาธาตุทั้ง ๔ (กล้วย ๔ หวี) นี้ขึ้นมาพิจารณาให้เข้าใจตามสภาพ
ความเป็นจริง จนท่านเหล่านั้นส�ำเร็จคุณธรรมเบื้องสูง คือพระอรหันต์ท่านไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉย ๆ
ท่านพระอาจารย์มั่นมักจะสอนลูกศิษย์เป็นปริศนาธรรมเป็นต้นว่า “พระสูตร เป็นตัวกลอง
พระวินัย เป็นหนังรัด พระปรมัตถ์ เป็นผืนหนัง จตุ ฑนฺทํ เป็นไม้ค้อนตีประกาศก้องดังกังวาน
กลอง (พระสูตร) จะดังดีกต็ อ้ งอาศัยหนังรัด (พระวินยั ) ให้ตงึ ถ้าหนังรัดไม่ตงึ แล้ว เวลาตีกลอง
มันก็ไม่ดัง ท่านอุปมาเหมือนเวลาเราจะตีกลอง ค�ำว่า กลองได้แก่ กองรูป กองเวทนา กองสัญญา
กองสังขาร กองวิญญาณ (ค�ำว่ากลอง ภาษาไทยอ่านออกเสียงเป็น “กอง”) นีแ่ หละ ท่านให้พจิ ารณา
เข้ามาในกองเหล่านี้ ตีให้มันแตก จะเป็นกองรูปก็ดี กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณก็ดี ถ้าไม่ตี
เข้ามาตรงนี้ก็จะไม่ถูกตัวกลอง ไม่ถูกธรรม เสียงมันจึงไม่ดัง
จตุ แปลว่า ๔ ก็คือ ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้ำ ไฟ ลม
ฑนฺทํ แปลว่า ไม้คอ้ น ผูม้ ใี จอันหนักแน่นนัน่ แหละ ท่านเปรียบเป็นไม้คอ้ น เอาค้อนคือสติปญ
ั ญา
ความเพียร มาตีธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม ให้แตก จะตีกองไหนท่านก็ให้ตีกองนั้นจนแตก จึงจะได้
ประโยชน์ คือ เอาใจพิจารณาธาตุ ๔ ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง ใจของเราจึงจะปล่อยวางได้
ท่านจึงว่ากลองจะดังก็ต้องอาศัยหนักรัดตึง ถ้าหนักรัดหย่อนตีได้ก็ไม่ดัง ตีกลองต้องตีเข้ามาหา
กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ ตีให้มันแตก ถ้าตีถูกตัวกลอง กลองจะ
ดังก้องกังวาน ตีลงไปในกองรูป ให้ตีลงในธาตุทั้ง ๔ ตัวคนประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ เมื่อเข้าใจแล้ว
ก็ไม่หลงยึดในตัวตนต่อไป “ผู้มีปัญญาจงพิจารณารู้เองเถิด”

เดินหาพุทโธ
การเดินธุดงค์ของท่านพระอาจารย์มั่น เดินทุกข์จริง ๆ นะ พักในป่า ไปบิณฑบาตได้แต่
ข้าวเปล่า ๆ มาถึงทีพ่ กั แล้ว ก็ให้เณรหาฟืนมาก่อขึน้ ก่อไฟให้เป็นถ่าน แล้วก็เอาข้าวเหนียวปัน้ ไม้เสียบ
ไปขาง (ย่างไฟ) เอาเทียนไข (แต่กอ่ นเป็นเทียนผึง้ แท้) ของเณรนีแ่ หละทา ท่านฉันข้าวจีท่ าเทียนไขน่ะ
ข้าวจี่ทาเทียนไขท่านก็ฉัน ท่านเดินธุดงค์ เดินทุกข์ เดินทุกข์จริง ๆ ที่ท่านเดินธุดงค์ไปโปรดชาวเขา
หลวงปู่อ่อนท่านเล่า ชาวเขาเขาไม่เคยเห็นพระ ท่านไปอยู่กับเขา เขาก็เลื่อมใสในการปฏิบัติ
ของท่าน หากท่านต้องการทางจงกรม เขาก็ท�ำให้ ต้องการร้านพักที่พัก เขาก็ท�ำให้ พอท�ำแล้วท่านก็
เดินจงกรม กลางวันชาวเขาเขามาพบเห็นเข้า เขาก็มายืนดู “ตุ๊เจ้าเดินหาอะไร เดินกลับไปกลับมา
ก้มดูแต่ในดิน” เขาแปลกใจ เขาเข้าไปถามท่าน “ตุ๊เจ้าเดินหาอะไร”
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ท่านก็ตอบเขาว่า “เดินหาพุทโธ” พุทโธเขาไม่รู้ เป็นยังไง เขาไม่รู้ ถามท่านพุทโธเป็นยังไง
ท่านก็มีศรัทธาช่วยตอบเขาว่า “พุทโธใสเหมือนดวงแก้ว” ว่าดวงแก้ว เขารู้ เขามีศรัทธาอยากช่วย
ท่านหา ท่านก็ว่า “เออดีละ ถ้าสู่ชวยหาด้วย” ท่านก็แนะน�ำบอกทางให้เขาหา “ให้ส�ำรวม จะเดิน
ไปไหนก็ดี ให้ส�ำรวม มิให้เหลียวซ้ายแลขวา มิให้ก้มนักเงยนัก ให้ทอดสายตาห่างจากตัวเรา
เพียงแค่ ๔ ศอก เดินไปทางไหนก็พุทโธ ๆ ๆ ไปตลอด” ชาวเขาก็น�ำไปปฏิบัตินะ เขาไปไร่ไปสวน
ก็ส�ำรวม พุทโธ ๆ ไป พุทโธไปหลายมื้อหลายวันเข้า จิตเขาก็รวมเป็นสมาธิ ใจเขามันใส ของที่อยู่ใกล้
อยู่ไกล เขารู้เห็นได้ เมื่อเขารู้เห็น เขาไปดูก็เป็นจริงตามที่เขาเห็น ในเมื่อเขารู้เห็นอย่างนั้น เขาก็
แปลกใจ “ตุ๊เจ้าว่าพุทโธใสเหมือนดวงแก้ว มิใช่ใจของเรานี้เหรอเปรียบเหมือนดวงแก้ว” มาถาม
ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านก็รบั รอง “เออ ใจนัน่ แหละเปรียบเหมือนดวงแก้ว แก้วดวงนีแ้ ก้วสารพัดนึก
นึกยังไงก็ได้” โปรดชาวเขาท่านก็โปรดง่าย ๆ นะ เพราะชาวเขาคนชือ่ ว่ายังไงเขาก็เชือ่ น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้

นายช่างเหล็ก
ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านรูบ้ รรดาลูกศิษย์ทมี่ าปฏิบตั ริ ว่ มกับท่าน ท่านอุปมาเปรียบตัวของท่าน
เหมือนนายช่างเหล็ก นายช่างเหล็กนะรู้เหล็กนี้ดีหรือไม่ดี จะตียังไง นายช่างตีเหล็กตียังไง ท่าน
พระอาจารย์มั่นสอนลูกศิษย์ก็สอนอย่างนั้นแหละ ตีเหล็กถ้าไม่เผาไฟให้มันแดงมันร้อน ก็ตีไม่ได้
ต้องเผาไฟให้มันร้อนมันแดงก่อนจึงเอามาตี เอาฆ้อน ๘ ปอนด์ตีแรง ๆ แต่งให้เป็นรูป เป็นร่าง
แล้วเอาฆ้อนน้อยมาเคาะมาแต่งอีกให้มันสวยมันงาม แล้วก็ยังไม่พอ ก็ต้องเอามาขัด มาฝน
ให้มนั เรียบ แล้วจึงเอาไปชุบ ชุบแล้วก็เอามาฝน (ลับ) เอามาลอง (ทดลอง) ถ้ายังบ่าน (แตกร้าว,
บิ่น) ยังเป้ (เบี้ยว) อยู่ก็ยังไม่ดี เอาไปชุบใหม่ ตีใหม่ เอาไปทดลองอีก ถ้ายังแตก ยังเบี้ยวอีก
เรียกว่าเหล็กนั้นไม่ดี ท่านทิ้ง
บรรดาลูกศิษย์ก็เหมือนกัน ศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นต้องผ่านการเข่น การตี การทดลอง
ถ้าไม่แตก ไม่เบี้ยว เรียกว่าดี ความคิดของท่านนั้น ถ้ายังมีแตกอยู่ ชุบที่ไหนก็มีแต่แตกแต่เบี้ยว
ท่านก็ทิ้ง ท่านไม่สอน ท่านเน้นควบคุมสติ ทุกอย่างให้มีสติ ทุกอิริยาบถสติควบคุมจิต จิตของเรา
เวลานี้มันคิดไปยังไง เอียงไปยังไงให้รู้ ถ้าไม่รู้มันแก้ไม่ทัน ถ้ารู้เราก็แก้ทัน
ส�ำหรับท่านพระอาจารย์มั่น ท่านไม่ให้ดูหนังสือนะ ถ้าดูหนังสือท่านจะดุเอา ดูหนังสือ
ตามแบบภาวนาตามแบบ ไม่เป็นไปตามแบบ ท่านให้ดูแต่จิตใจ ถ้ารู้เห็นจิตใจของเรา แล้วเรายัง
สงสัย อยากไปดูต�ำรา ท่านจึงอนุญาตให้ดูได้ ถ้ายังไม่เห็นจิตเห็นใจของเรานี่ ท่านห้าม จะบวชท่าน
ก็ยงั ไม่บวชให้ ถ้ายังไม่เห็นจิตเห็นใจ ถ้าเห็นกายเห็นจิตของเราแล้ว ท่านจึงจะบวชให้บางราย ๒-๓ ปี
ก็ผ้าขาวอยู่นั่นแหละ ท่านทรมาน
หลวงปู่อ่อนเล่าว่า ลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์ม่ันมีศรัทธาอยากจะบวช แต่ท่านไม่รับ ท�ำยังไง
ท่านก็ไม่รับ เขาก็เลยมานอนทอดบังสุกุล เอาผ้าขาวพาดบนอกนอน ท่านเดินจงกรมอยู่ ท่านก็เห็น
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“เอ้า! ใครมานอน ไม่เห็นไปสักที” ท่านเดินมาเห็นผ้า ท่านเลยชักบังสุกุลเอาผ้าในอกนั่น เมื่อท่าน
ชักบังสุกุลเอาแล้ว ถือว่าท่านรับเอาตัวเองด้วย ก็เลยอยู่ไป อยู่ด้วยความเกรงกลัวนั่นแหละ ท่าน
พระอาจารย์มั่นท่านรู้ ถ้าจะรับเอาตามปกติธรรมดา คนนี้จะส�ำคัญตัวว่า “ตัวเองดีตัวเองเก่ง”
ท่านทรมานท่านรู้จักทรมาน ทิฏฐิ ความถือตัวไม่ให้มี เรียกว่า “อยู่ด้วยความเกรงกลัว” ถ้าท่าน
ไม่รับ เรียกว่า “ไม่ดี” เราไม่ดีท่านไม่รับ อยู่ด้วยความเกรงกลัวนี่แหละ เป็นการทรมานของ
ท่านพระอาจารย์มั่น อุบายทรมานของท่าน
แต่ศิษย์บางองค์ของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นคนป่าก็มีนะ ชาวบ้านเขาไปไล่จับเอาในป่าโน้น
เอามาเลี้ยงไว้ แล้วเห็นเจ้าเมืองไม่มีลูก เลยเอาไปถวายเป็นลูกบุญธรรมเจ้าเมือง เจ้าเมืองก็รับเอา
เจ้าเมืองให้นอนอยูใ่ ต้ถนุ บ้านท่าน ก็นอนอยูใ่ ต้ถนุ นัน่ แหละ ชือ่ ญาท่านก�ำ่ ชือ่ คนป่านะ ท่านเป็นคน
ขยัน คนซือ่ สัตย์ เจ้าเมืองก็รกั เหมือนลูก ก็ให้ขนึ้ นอนบนบ้าน ท่านไม่ยอมขึน้ ท่านถือว่าท่านเป็นข่อย
เป็นข้า พอเติบใหญ่มา ท่านก็อยากได้บุญด้วย จะให้ไปบวช ท่านก็ไปบวช บวชแล้วพระท่านสอน
ให้เดินจงกรม ท่านก็เดินจงกรม เดินจงกรมเหนื่อยแล้วก็ขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ท่านก็ท�ำ
อยู่นั่นแหละ
พอท่านบวชได้อายุพรรษามากแล้ว ท่านอยากไปอยู่องค์เดียวของท่าน ก็ไม่มีใครไปเยี่ยมดูแล
แหละเป็นคนป่าไม่มีความรู้ พอมีคนคิดถึงท่าน ว่าท่านอยู่องค์เดียว ที่อยู่ของท่านจะรกหรือเปล่า
ไปดูท่านก็พูดธรรมะเก่ง ตอนที่ท่านเป็นเด็ก เป็นคนป่านะ คนเขาไล่ โดนเถาวัลย์เกี่ยวขาล้ม เขาเลย
จับเอา ท่านเดินธุดงค์ไปที่ไหนถ้ามีเถาวัลย์ ท่านจะนอนหันหัวมาหาเถาวัลย์นั่นแหละ ท่านเคารพ
เถาวัลย์ เพราะว่านั่นเป็นอาจารย์ใหญ่ของท่าน มีบุญคุณต่อท่าน ถ้าเถาวัลย์ไม่เกี่ยวขาท่าน ท่านจะ
ไม่ได้มาเป็นคนอย่างนี้ ญาท่านก�่ำ
ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาร์ คนโบราณทางนี้เรียก ญาท่าน ญาท่านนี้เป็นผู้มี
คุณธรรมสูง ญาท่านก�่ำที่เป็นคนป่า นี่มีคุณธรรมสูง ท่านคงจะไม่มาเกิดอีกแหละ ได้ยินหลวงปู่อ่อน
ท่านเล่า แต่อาตมา (หลวงปู่อว้าน) ไม่ทันหรอก ยกขึ้นญาท่านเหมือนกับพระยานั่นแหละ คนทางนี้
เรียกท่านพระอาจารย์เสาร์ ท่านพระอาจารย์มั่นว่า ญาท่านเสาร์ ญาท่านมั่น ผู้มีคุณธรรมทาง
เมืองอุบลราชธานีเขาเรียก “ญาท่าน”

การสอนธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น
ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านสอนลูกศิษย์ คนนี้เป็นคนอย่างไร ท่านจะสอนอย่างนั้น ลูกศิษย์ที่
มานี่ อย่างหลวงปู่อ่อนไปมอบตัวกับท่าน ท่านก็สอนค�ำบริกรรม “กายเภทํ กายมรณํ มหาทุกฺขํ”
ให้บริกรรมค�ำนี้ หลวงปู่อ่อนก็น�ำไปบริกรรม แล้ววันหลังท่านก็มาถาม “เป็นอย่างไรสบายไหม?”
หลวงปู่อ่อนตอบว่า “ไม่สบายขอรับ” มันยาก มันขัดว่า “ไม่สบาย”
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ท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็รู้ว่า “ไม่ถูกกับจริตนี้” ท่านเลยเปลี่ยนค�ำบริกรรมให้ใหม่ ท่านให้
บริกรรม “เยกุชฺโฌ ปฏิกุโล” หลวงปู่อ่อนท่านก็น�ำไปบริกรรมภาวนา   แล้ววันหลังท่านก็ถาม
“เป็นอย่างไร สบายไหมค�ำนี้” หลวงปู่อ่อนกราบเรียนท่านว่า “สบาย เหมือนค�ำว่าพุทโธขอรับ”
ท่านก็ให้บริกรรมค�ำนี้แหละ
เมือ่ ตอนทีห่ ลวงปูอ่ อ่ น ญาณสิริ ไปอบรมธรรมปฏิบตั อิ ยูก่ บั ท่านพระอาจารย์มนั่ นัน้ หลวงปูอ่ อ่ น
ท่านมีกำ� ลังมาก ไปอยูก่ บั ท่านพระอาจารย์มนั่ กลางวันไม่ได้พกั ผ่อน ท่านพาไปท�ำงาน ท�ำงานก็ไม่ใช่
งานหนักอะไรหรอก งานเบา ๆ นี่แหละ เป็นผ้าเช็ดเท้าเย็บกันทั้งวัน กลางคืนก็ไปบีบนวดถวายท่าน
ตี ๒ ท่านตื่น จึงออกไปได้ ถ้าท่านไม่ตื่นออกไปไม่ได้ การบีบนวดท่านพระอาจารย์มั่นนั้น ถ้าท่าน
นอนหลับถือว่าท่านหลับแล้วจะไปเลยไม่ได้ วันหลังจะมาบีบนวดให้ไม่ได้ ท่านไม่ยอมนอนนั่นแหละ
ท่านทรมาน ท่านรู้จักทรมาน ท่านทรมาน เอาตี ๒ แล้ว จะไปนอนก็ยังไงอยู่ เช้าก็กลัวจะมารับ
บาตรท่านไม่ทัน ต้องไปเดินจงกรมก่อน ไม่ได้หลับได้นอน ถ้าคิดอยากนอนก็คงหงายตึงเลย ท่าน
พระอาจารย์มนั่ ท่านรูจ้ กั ในการทรมานหลวงปูอ่ อ่ น ซึง่ เป็นอุบายอบรมธรรมของท่านพระอาจารย์มนั่
ตามที่หลวงปู่อ่อนเล่าให้อาตมา (หลวงปู่อว้าน) ฟัง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หลวงปู่อว้านได้ปรารภในการสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น ด้วยกุฏิหลังเดิม
ไม่สามารถจะท�ำศาสนกิจอื่น ๆ ได้ เพราะมีขนาดเล็ก โดยท่านกล่าวว่า
“กุฏหิ ลังเล็ก ท�ำกิจกรรมอะไรก็ไม่ได้ จึงได้ยกหลังใหม่ขนึ้ เพราะสามารถไหว้พระสวดมนต์
และบวชพระได้”
ท่านจึงมีดำ� ริในการสร้างศาลาหลังใหม่ขนึ้ เพียงแต่ยา้ ยต�ำแหน่งทีต่ งั้ ใหม่ โดยเอาต�ำแหน่งเดิม
ของกุฏิหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นมงคลสถานนั้น ให้เป็นทั้งอุโบสถและศาลา เพื่อใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุม
อย่างสมบูรณ์ ส่วนกุฏิของหลวงปู่มั่นนั้นยังคงสภาพเดิมไว้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่

สภาพในปัจจุบัน
วัดป่านาคนิมิตต์ ในปัจจุบันมีพระอาจารย์อว้าน เขมโก เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันยังมีเสนาสนะ
เก่าแก่ที่ยังอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้แก่ กุฏิหลวงปู่มั่นที่ยังอยู่ในสภาพดี และกุฏิพระอาจารย์วิริยังค์
ทีท่ า่ นใช้จำ� พรรษาและบันทึกธรรมะ “มุตโตทัย” ทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไป ก็อยูใ่ นสภาพดีเช่นกัน สภาพวัดทัว่ ไป
ยังคงความสงบร่มเย็นเป็นสัปปายะ สถานที่เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงปู่มั่นยังรักษาสภาพแวดล้อม
และข้อวัตรปฏิบัติได้เป็นอย่างเข้มแข็ง

ล�ำดับเจ้าอาวาส
หลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาส ตั้งแต่ ๒๕๒๗ - ปัจจุบัน
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ประวัติวัดภูริทัตตถิราวาส

สถานที่ตั้ง
เป็นวัดหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากในสายวัดป่ากรรมฐาน ตัง้ อยูท่ ี่ ต�ำบลนาใน อ�ำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐
เมือ่ ดูตามแผนที่ วัดนีต้ งั้ อยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร และตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของอ�ำเภอ
พรรณานิคม แต่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองผือ
ได้รับอนุญาตเอกสารสิทธิ์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๙๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมกับได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน

ความเป็นมาของวัด
เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่าพงดงดิบ เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด เช่น เสือ หมี อีเก้ง
กวาง หมูป่า สัตว์เลื้อยคลาน (มีแลนและงูชนิดต่าง ๆ) สัตว์ปีก มีนกเกือบทุกชนิด นอกจากนั้นยัง
ชุกชุมไปด้วยเชื้อไข้ป่ามาลาเรียเป็นอันมาก
ต่อมาสถานที่แห่งนี้มีผู้เข้าไปหักร้างถางพง ท�ำเป็นไร่ปลูกพริก ปลูกฝ้าย แล้วจับจองหมายเอา
เป็นที่ของตนเอง บางคนจับจองแล้วท�ำไม่ไหว ก็ปล่อยทิ้งให้รกร้างอยู่เป็นเวลานานหลาย ๆ ปี จน
เกิดป่าขึ้นมาใหม่ เพราะที่ป่าสมัยนั้นมีเป็นจ�ำนวนมาก จะเลือกจับจองหมายเอาที่ป่าตรงไหนที่ตน
ชอบใจก็ย่อมได้หากใครมีก�ำลังพอ มีมากจนท�ำเป็นไร่ปลูกพริก ปลูกฝ้าย ไม่หวาดไม่ไหว ภายหลัง
พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร ท่านธุดงค์หาที่วิเวกอยู่แถวบริเวณนี้ ต้องการที่จะสร้างที่พักสงฆ์
แห่งหนึง่ ทีไ่ ม่หา่ งไกลจากหมูบ่ า้ นมากนัก ครอบครัวของพ่อออกต้น โพธิศ์ รี จึงถวายทีด่ นิ ของตนเอง
ให้เป็นทีพ่ กั สงฆ์แด่ พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร จนกระทัง่ มีการพัฒนากลายเป็นวัด พระอาจารย์หลุย
จนฺทสาโร เป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เข้าไปสั่งสอนชาวบ้านหนองผือ ให้ได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หลักธรรม และข้อประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ที่พักสงฆ์ชั่วคราวแห่งนี้ มีพระภิกษุสามเณรเดินธุดงค์สัญจรผ่านไปมาเข้าพักพิง พึ่งพาอาศัย
อยู่ไม่ขาดสาย ภายหลังสถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นที่พักสงฆ์และส�ำนักสงฆ์ถาวรตามล�ำดับ จน
กระทั่งได้พัฒนามาเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ตอนแรกให้ชื่อว่า “วัดสันติวนาราม” ต่อมาหลังจากท่าน
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พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร มรณภาพแล้ว (พ.ศ. ๒๔๙๒)
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโร)
วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ซึง่ ขณะนัน้ ท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเจ้าคณะมณฑลในเขตนี้ และเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน
พระอาจารย์มั่นด้วย ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในสถานที่แห่งนี้
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่น เคยพ�ำนักจ�ำ
พรรษาอยู่เป็นเวลาถึง ๕ ปีติดต่อกัน ท่านจึงด�ำริให้เปลี่ยน
ชื่อวัดเสียใหม่ เพื่อเชิดชูบูชาคุณให้สอดคล้องกับนามฉายา
ของท่านพระอาจารย์มั่น อันเป็นมงคลนามว่า “วัดภูริทัตต
ถิราวาส” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
๕ ปี ก่อนที่พระอาจารย์มั่นจะละสังขาร พระอาจารย์
หลุยสั่งให้โยมพ่อออกพุฒ ซึ่งเป็นทายกวัดบ้านหนองผือ
หุ่นขึ้ผึ้งหลวงปู่มั่นบนกุฏิ
ไปกราบอาราธนาพระอาจารย์มั่น ซึ่งขณะนั้นพักอยู่ที่พักสงฆ์บ้านห้วยแคน (ซึ่งอยู่ในเขตอ�ำเภอ
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร) มาบ้านหนองผือโดยด่วน ให้ทันก่อนที่จะเข้าพรรษา เนื่องจาก
ตอนทีพ่ ระอาจารย์มนั่ มาพักวิเวกอยูท่ สี่ ำ� นักสงฆ์วดั ป่าบ้านม่วงไข่ผา้ ขาว (ขณะนีอ้ ยูใ่ นอ�ำเภอพังโคน)
พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร ได้ชวนญาติโยมทายกวัดป่าบ้านหนองผือ ๔-๕ คน ไปกราบนมัสการ
พระอาจารย์มั่นที่นั่น พระอาจารย์มั่นกล่าวกับคณะของท่านพระอาจารย์หลุยว่า “แถวอื่น ๆ
เคยไปหมดแล้ว แต่ไม่รู้เป็นอย่างไรตรงหุบเขาบริเวณบ้านหนองผือนั้นยังไม่เคยได้เข้าไป เอาล่ะ
ถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไป”
พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร จึงสั่งให้เกณฑ์คนแก่และคนหนุ่ม ๆ ที่แข็งแรงประมาณ ๑๒ คน
จากบ้านหนองผือไปช่วยขนของ เครื่องใช้สัมภาระต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับองค์พระอาจารย์มั่น
ตลอดจนของใช้อื่น ๆ จากที่พักสงฆ์บ้านห้วยแคน มาที่วัดบ้านหนองผือ
เมื่อมาถึงวัดป่าบ้านหนองผือ ก็นิมนต์ให้ท่านขึ้นพักอยู่กุฏิหลังหนึ่งที่เห็นว่าถาวรที่สุดใน
สมัยนั้น อยู่ตรงบริเวณใกล้ ๆ ใต้ต้นไม้พะยอม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลาหลังใหญ่ในขณะนี้
หลังจากนัน้ ท่านก็ได้อยูพ่ กั ผ่อนท�ำความเพียรตามอัธยาศัย พร้อมทัง้ ได้อบรมสัง่ สอนพระภิกษุ
สามเณรตลอดทัง้ ญาติโยมมาเรือ่ ย ๆ พระภิกษุสามเณรก็เริม่ ทยอยมากันมากขึน้ จนกระทัง่ ใกล้จะเข้า
พรรษา ท่านจึงได้ย้ายจากกุฏิหลังที่อยู่เดิม ขึ้นไปอยู่ที่ห้องบนศาลาสวดมนต์หลังเก่าซึ่งมองเห็นอยู่
ทางทิศตะวันตกของศาลาหลังใหญ่ในขณะนี้ เพือ่ ให้สะดวกในการต้อนรับพระภิกษุสามเณร ตลอดทัง้
ญาติโยมทีม่ ากราบนมัสการท่าน เพราะเป็นสถานทีก่ ว้างขวางพอสมควรจนออกพรรษา เมือ่ ออกพรรษา
แล้วก็มพี ระภิกษุสามเณรเข้าไปกราบฟังเทศน์กบั ท่านบ้างเข้าไปพักฝึกฝนอบรมข้อวัตรปฏิบตั กิ บั ท่าน
หรือเข้าไปปรึกษาหรือแก้ไขปัญหา ข้อสงสัยในธรรมะต่าง ๆ บ้าง ทัง้ นีม้ พี ระภิกษุระดับชัน้ ผูใ้ หญ่เป็น
ท่านเจ้าคุณถึงมหาเถระ จะระดับเล็กถึงสามเณรน้อย ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกา (แต่ยังมีไม่มาก)
ทยอยกันเข้ามาทุกสารทิศ
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ถึงแม้ว่าบ้านหนองผือในสมัยนั้นยังเป็นที่ทุรกันดารมาก ทางสัญจรไปมาก็ล�ำบากเพราะเป็น
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่แอ่งเขา จะเข้าจะออกต้องเดินด้วยก�ำลังฝีเท้าข้ามภูเขา มิฉะนั้นก็ต้องนั่งเกวียน
อ้อมเขาไปออกทางบ้านห้วยบุ่น บ้านนาเลา ทะลุถึงบ้านนาเชือก…โคกกะโหล่ง แล้วโค้งอ้อมไป
ทางบ้านอุ่มไผ่…บ้านกุดก้อม หรือไปทางบ้านโคกเสาขวัญจนถึงเมืองพรรณานิคมโค้งอ้อมไปโน้น
ถึงอย่างนั้นผู้คนก็ยังอุตส่าห์พยายามดั้นด้นเดินทางเข้าไปนมัสการท่านโดยไม่เกรงกลัวอันตราย
ใด ๆ ทั้งสิ้น ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้าย พวกเสือ พวกหมี พวกงู และไข้มาลาเรียก็ตาม
ไม่ได้ค�ำนึงถึง เพราะอรรถธรรมกิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่น ผู้ที่เดินทางเข้าไปส่วนมากเป็น
พระภิกษุสามเณร บางท่านก็ไปพัก ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน บางท่านก็อยู่จ�ำพรรษา พอออกพรรษาแล้ว
ก็เที่ยวเดินธุดงค์ต่อไป บางท่านก็อยู่จ�ำพรรษาประจ�ำกับองค์ท่านตลอดจนท่านนิพพานก็มี สร้างกุฏิ
ถวายท่านพระอาจารย์มั่น
พ.ศ. ๒๔๘๙ ญาติโยมชาวบ้านหนองผือ คิดอยากจะสร้างกุฏิถาวรถวายท่านพระอาจารย์มั่น
สักหลังหนึ่ง จึงพากันไปขออนุญาตจากท่าน ตอนแรกท่านไม่อนุญาตให้สร้าง ท่านว่า “แค่นี้ก็พอ
อยูแ่ ล้ว” ต่อมาอีกไม่นานญาติโยมก็ไปขอท่านสร้างอีกเป็นครัง้ ทีส่ อง ท่านก็ไม่อนุญาต พอครัง้ ทีส่ าม
ท่านจึงอนุญาตให้สร้าง
เมื่อท่านอนุญาตแล้วญาติโยมจึงพากันจัดเตรียมหาเครื่องสัมภาระที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น
ไม้เสาก็ได้จากชาวบ้านที่มีศรัทธาบริจาคให้บ้างจนครบ นอกจากนั้นก็จัดหาเครื่องประกอบและ
อุปกรณ์อย่างอืน่ ๆ เช่น ไม้ทำ� ขือ่ แป ตง กระดานฝา และกระดานพืน้ ตลอดทัง้ ไม้กระดานมุงหลังคา
จนครบทุกอย่าง เช่นกันไม้ที่ได้มาเหล่านี้บางส่วน ได้มาจากการที่ญาติโยมพร้อมครูบาอาจารย์ พระ
เณร ในวัดช่วยกันจัดหามา ส่วนที่ยังไม่พอจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องป่าวร้องให้ลูกบ้าน
ช่วยกันจัดหามาจนเพียงพอ จึงลงมือปลูกสร้างได้ เพราะการท�ำงานทุกอย่างต่อหน้าพระอาจารย์มนั่
นั้น จะต้องระมัดระวังคิดให้รอบคอบ อย่าให้งานนั้นยืดเยื้อยาวนานหรือสะดุดหยุดลงเสียกลางคัน
ให้งานนั้นท�ำไปเป็นช่วง ๆ และเรียบร้อย จึงจะสมที่ตนเองมีศรัทธาอยากจะสร้างจริง ๆ

กุฏิของหลวงปู่มั่น
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เมื่อวันลงมือปลูกสร้างนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นยังได้ไปเดินดูงานเองด้วย บางครั้งท่านก็
ตอกตะปูเอง บางครั้งท่านก็แนะให้โยมผู้เป็นช่างท�ำตามที่ท่านต้องการ เช่น ไม้กระดานมุงหลังคา
ท่านบอกว่า “อย่าท�ำเป็นรูปทรงปลายแหลมมันไม่งาม ให้ทำ� เป็นรูปทรงปลายครึง่ วงกลมมันจึงงาม”
(เดิมไม้กระดานมุงหลังคาจะเป็นแผ่น ๆ ที่ผ่าจากท่อนซุง ซึ่งตัดเป็นท่อนยาวขนาดช่วงแขนหนึ่ง
แต่ละแผ่นผ่ากว้างประมาณคืบกว่า ๆ ก่อนจะเอาขึ้นมุงหลังคา เขาจะต้องใช้มีดพร้าโต้ที่คม
ซ่อนปลายข้างหนึ่งเสียก่อน ท�ำเป็นรูปทรงปลายแหลมก็มี ท�ำเป็นรูปทรงปลายครึ่งวงกลม แล้วแต่
จะชอบแบบไหน แต่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบแบบทรงปลายครึ่งวงกลม จึงสั่งให้โยมท�ำแบบ
ทรงครึ่งวงกลม)
วันหนึง่ โยมคนงานทีม่ าท�ำงาน บางคนนัง่ คุยกัน บางคนนอนคุยกันไปด้วย พอท่านพระอาจารย์
มั่นเห็น ท่านก็เดินดิ่งเข้าไปที่โยมซึ่งก�ำลังนั่งนอนคุยกันอยู่นั้น พร้อมพูดขึ้นว่า “โยมเป็นอะไรหรือ?
ป่วยไข้ไม่สบายหรือ? ถ้าป่วยก็ขึ้นไปนอนซะที่บ้าน ไม่ต้องมานอนที่นี่” พอโยมกลุ่มนั้นได้ฟังแล้ว
ก็แตกตื่นออกจากกลุ่ม ไปจับงานนั้นบ้างงานนี้บ้าง พอแก้เก้อ ต่อมาไม่มีใครกล้ามานั่งนอนคุยกัน
อูง้ านอย่างนีอ้ กี เลย จนกระทัง่ กุฏเิ สร็จขึน้ เป็นหลังเรียบร้อยดังทีพ่ วกเราท่านทัง้ หลายเห็นเป็นทีร่ ะลึก
อยู่จนทุกวันนี้
กุฏทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ หลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ใน
คราวเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรโครงการสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยหินลาด บ้านนาใน และห้วย
ผึ้ง บ้านหนองผือ ต�ำบลนาใน อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมากุฏิหลังนี้ได้จดทะเบียนขึ้น
กับกรมศิลปากร เป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒
ท่านพระอาจารย์มนั่ ได้มาจ�ำพรรษา ณ วัดป่าบ้าน
หนองผือ ติดต่อกันเป็นเวลาถึง ๕ พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๘๘-๒๔๙๒ ทั้ง ๆ ที่ในอดีตองค์ท่านไม่เคยจ�ำพรรษา
ซ�้ำที่ไหนเป็นปีที่ ๒ เลย การที่ท่านจ�ำพรรษาที่นี่นานเป็น
พิเศษนั้น พระอาจารย์วิริยังค์ได้บันทึกถึงสาเหตุไว้ใน
หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นไว้ดังนี้ :“...ในการที่ท่านอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนี้ มีความ
ประสงค์เพื่อให้บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่เข้ามาศึกษา
เป็นการเปิดโอกาสแก่บรรดาพระภิกษุสามเณร และเพื่อ
ให้เข้าใจในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น กับทั้งการแสดงธรรมนั้นยัง
ความชื่นชมและแก้ความสงสัยให้อย่างไม่มีข้อแย้ง ซึ่ง
คล้ายกับว่าท่านจะรูจ้ กั กาลแห่งสังขารธรรมจักอยูไ่ ปไม่ได้
ที่เดินจงกรมของหลวงปู่มั่นข้างกุฏิ
นาน ใคร่จะสอนให้แก่บรรดาศิษย์เป็นผู้เข้าใจในธรรม
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ศาลาโรงฉันของหลวงปู่มั่น

อันควรทีจ่ ะพึงรูพ้ งึ เข้าใจ สืบแทนท่านได้เป็นหลักฐานแก่คณะกัมมัฎฐานต่อไป...เมือ่ ท่านพระอาจารย์
มัน่ ได้พกั อยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านหนองผือตลอดระยะเวลา ๕ ปี ก็มปี ระโยชน์ ทีไ่ ด้วางแผนงานขัน้ สุดท้ายให้แก่
คณานุศิษย์และพระคณาจารย์ของท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความส�ำคัญในการเป็นทายาท
ของท่านอย่างยิ่ง...”
สภาพวัดป่าบ้านหนองผือในสมัยนัน้ หลวงพ่อชา สุภทั โฺ ธ ได้เล่าถึงบรรยากาศในช่วงทีท่ า่ นมา
ศึกษาธรรมปฏิบัติกับองค์หลวงปู่มั่น ณ วัดป่าบ้านหนองผือไว้ในหนังสือ “ใต้ร่มโพธิญาณ” ดังนี้ :“...ที่ผมได้ความรู้ความฉลาด จนได้มาแบ่งปันพวกท่านทั้งหลายนั้น ก็เพราะผมได้ไปกราบ
ครูบาอาจารย์มนั่ ...ไปพบท่าน แล้วก็เห็นสภาพวัดวาอารามของท่าน ถึงจะไม่สวยงามแต่กส็ ะอาดมาก
พระเณรตั้งห้าสิบหกสิบ เงียบ! ขนาดจะถากแก่นขนุน (แก่นขนุนใช้ต้มเคี่ยว ส�ำหรับย้อมและ
ซักจีวร) ก็ยังแบกเอาไปฟันอยู่โน้น... ไกล ๆ โน้น เพราะกลัวว่าจะก่อกวนความสงบของหมู่เพื่อน...
พอตักน�้ำท�ำกิจอะไรเสร็จ ก็เข้าทางจงกรมของใครของมัน ไม่ได้ยินเสียงอะไร นอกจากเสียงเท้าที่
เดินเท่านั้นแหละ บางวันประมาณหนึ่งทุ่ม เราก็เข้าไปกราบท่านเพื่อฟังธรรม ได้เวลาพอสมควร
ประมาณสีท่ มุ่ หรือห้าทุม่ ก็กลับกุฏิ เอาธรรมะทีไ่ ด้ฟงั ไปวิจยั ... ไปพิจารณา เมือ่ ได้ฟงั เทศน์ทา่ น มันอิม่
เดินจงกรมท�ำสมาธินี่... มันไม่เหน็ดไม่เหนื่อย มันมีก�ำลังมาก ออกจากที่ประชุมกันแล้วก็เงียบ!
บางครั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อนเขาเดินจงกรมอยู่ตลอดคืน ตลอดวัน จนได้ย่องไปดูว่าใคร ท่านผู้นั้นเป็น
ใคร ท�ำไมถึงเดินไม่หยุดไม่พัก นั่น...เพราะจิตใจมันมีก�ำลัง...”
จึงถือได้ว่าวัดป่าบ้านหนองผือในสมัยนั้นเปรียบดั่งมหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา โดย
มีองค์หลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์ใหญ่ มีหลักสูตรคืออริยมรรคและธุดงควัตร มีกฎระเบียบคือ
พระธรรมวินัย ข้อวัตรต่าง ๆ มีปริญญาคือความพ้นทุกข์เป็นหลักชัย ตามแนวทางแห่งพระบรมครู
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรดาพระอาจารย์ท่านต่าง ๆ ที่ได้หลั่งไหลมาศึกษา ณ วัดป่าบ้านหนองผือ
นี้ ก็คือครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการเผยแพร่พระอริยสัจธรรมในเวลาต่อมา
นั่นเอง
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สภาพวัดป่าบ้านหนองผือในปัจจุบัน

วัดป่าบ้านหนองผือ หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “วัดภูริทัตตถิราวาส” ซึ่งเป็นนามที่ตั้งโดย
ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธโุ ล) ตามฉายาของหลวงปู่มั่น เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แก่องค์ท่าน
ที่ได้เมตตาจ�ำพรรษาที่นี่นานที่สุด ในปัจจุบันเสนาสนะต่าง ๆ ในสมัยหลวงปู่มั่นก็ยังคงรักษาและ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้แก่ กุฏิพร้อมทางเดินจงกรม ศาลาโรงธรรม ศาลาฉันภัตตาหาร และของใช้
เล็ก ๆ น้อย ๆ ขององค์ท่าน สภาพบรรยากาศวัดก็ยังคงความสงบวิเวกอยู่เช่นเดิม
ป่าไม้ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีกุฏิกรรมฐานซ้อนตัวอยู่จุดต่าง ๆ ภายในวัด ภายใต้ร่มไม้ที่เปรียบ
ดั่งหลังคาธรรมชาติร่มเย็นตลอดทั้งวัน เป็นรมมณียสถานส�ำหรับการภาวนาอีกแห่งหนึ่งส�ำหรับ
นักปฏิบัติทั้งหลาย

ศาลาหลังใหญ่ปัจจุบัน
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ล�ำดับเจ้าอาวาส
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รายนาม
พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร
พระใบ (ไม่ทราบฉายา)
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
พระทองค�ำ ญาโณภาโส
พระจันทา เขมาภิรโต
พระสอน ญาณวีโร
พระอธิการพยุง ชวนปญฺโญ

เริ่ม พ.ศ.
๒๔๗๘
๒๔๘๔
๒๔๘๘
๒๔๙๓
๒๕๐๘
๒๕๒๕
๒๕๓๓

สิ้นสุด พ.ศ.
๒๔๘๓
๒๔๘๗
๒๔๙๒
๒๕๐๗
๒๕๒๑
๒๕๓๓
ปัจจุบัน

ปัจจุบนั มีทา่ นพระครูสทุ ธธรรมมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส ซึง่ ท่าน
ยังคงรักษาข้อวัตรต่าง ๆ ไว้เช่นเดียวกับสมัยหลวงปูม่ นั่ รวมถึงพยายามจ�ำกัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้มีแต่พอดี เพื่อให้วัดแห่งนี้ยังคงสภาพเดิมต่อไป
ในทุกวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายนของทุกปีจะมีจดั งาน วันน้อมร�ำลึกครบรอบคล้ายวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งในงานจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมร�ำลึกถึง
องค์หลวงปู่
กิจกรรมทางศาสนาที่ส�ำคัญที่ปฏิบัติมาภายในวัดคือ ถือเอาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็นวันจัดงานน้อมบูชา แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณกับท่านพระอาจารย์ ซึง่ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพ
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ผู้เป็นบูรพาจารย์ หรือบิดาแห่ง
พระกัมมัฏฐานในยุคปัจจุบนั ของศิษยานุศษิ ย์และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปได้นอ้ มร�ำลึกถึงปฏิปทาข้อวัตร
และจริยวัตร ที่ท่านได้ด�ำเนินมาเป็นแบบอย่างอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
ของท่าน เพื่อความสงบสุขร่มเย็นและเป็นการสร้างกุศลเพิ่มพูนบารมีธรรมของตนสืบไป

เอกสาร
๑. ท่านพระอาจารย์มั่นมาบ้านหนองผือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๘. ในหนังสือ บูรพาจารย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ำกัด. ๒๕๔๓. ๑๐๔-๑๑๔.
๒. http://district.cdd.go.th/phannanikhom/2017/04/04/วัดป่าภูริทัตตถิราวาส/
๓. http://luangpumun.org/wara/nangpep.html
๔. http://www.luangpumun.dra.go.th/archives/1451
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ประวัติวัดป่ากลางโนนภู่

บ้านกุดก้อม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ บ้านกุดก้อม หมู่ ๗ ต�ำบลไร่ อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐ มีเนื้อที่
๒๘ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ
จดที่ดิน นายหวัง โมราราษฎร์ ยาวประมาณ ๘ เส้น ๓ วา
ทิศใต้
จดคลองส่งน�้ำ และที่ดิน นายบุญเหลือ กะพุทธา ยาวประมาณ ๓ เส้น ๗ วา
ทิศตะวันออก จดที่ดนิ นายหนูเจียม พรหมดีราช และทางสาธารณะ ยาวประมาณ ๓ เส้น
๑๕ วา
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์ ยาวประมาณ ๕ เส้น ๑๗ วา

ความเป็นมาของวัด
ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมอาจเป็นวัดร้าง หรือ
วัดเก่า ความเป็นมาก่อนการสร้างวัดคือ พระอาจารย์
ฉลวย (หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม วัดป่าวิทยาลัย อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ มรณภาพแล้ว)   ได้ธุดงค์จากหัวหิน
เพื่อไปกราบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก่อนเดินทาง
เข้าไปที่วัดหนองผือ พระอาจารย์ฉลวย ได้แวะพักที่บ้าน
ของนายอ่อน โมราราษฎร์ (เป็นผู้อุปฐากให้ที่พักและ
คอยรับส่งผู้ที่จะเข้าไปยังวัดป่าบ้านหนองผือ เพื่อกราบ
พระอาจารย์มั่น) ๑ คืน
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หลังจากที่พระอาจารย์ฉลวย ไปกราบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าบ้านหนองผือแล้ว
ก่อนเดินทางกลับ พระอาจารย์มั่น สั่งให้ไปพบ นายอ่อน โมราราษฎร์ ที่บ้านกุดก้อม เพื่อหาที่
สร้างวัด พระอาจารย์ฉลวย ได้มาพบนายอ่อน เพือ่ สอบถามถึงสถานทีส่ ร้างวัดในบริเวณบ้านกุดก้อม
นายอ่อนเล่าให้พระอาจารย์ฉลวยฟังว่า ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เคยกล่าวถึงวัดร้าง
ว่า มีทําเลดี เหมาะสมที่จะสร้างวัด พระอาจารย์ฉลวยจึงขอให้นายอ่อนพาไปดู และพอใจว่าเป็น
สัปปายะเหมาะแก่การภาวนา พระอาจารย์ฉลวยจึงได้สร้างเสนาสนะขึ้น นายอ่อนก็ได้ถวายที่ดิน
ของตนส่วนหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อร่วมสร้างวัดด้วย

อาคารเสนาสนะ
ศาลาการเปรียญ กว้าง
มุงสังกะสี (เดิม)
๑. กฏิสงฆ์
๒. ศาลาอาพาธ
๓. เจดีย์บรรจุอัฐิ
๔. ปูชนียวัตถุ

๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้
จํานวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พ.ศ. ๒๔๙๒
ของท่านพระอาจารย์กู่ และพระอาจารย์กว่า
พระมหามุนี พระประธานขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕๐ เมตร
สูง ๓.๒๐ เมตร ๑ องค์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศาลาพักอาพาธ ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
วัดป่ากลางโนนภู่
เมื่อท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ อาพาธ ที่วัดบ้านหนองผือ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งเป็นปี
ที่ท่านมีอายุย่างขึ้น ๘๐ ปี ท่านเริ่มอาพาธเป็นไข้ ศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดได้เอาธุระรักษาพยาบาลไปตาม
ก�ำลังความสามารถ อาพาธก็สงบไปบ้างเป็นครั้งคราว แต่แล้วก็ก�ำเริบขึ้นอีก เป็นเช่นนี้เรื่อยมา
จนจวนออกพรรษา อาพาธก็ก�ำเริบมากขึ้น และทรุดลงเรื่อย ๆ
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ได้ปรารภกับลูกศิษย์ว่า จะไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาส
ในเมืองสกลนคร คณะศิษยานุศษิ ย์จงึ น�ำท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาส โดยอาราธนาท่านพักบนคานหาม
แวะพักที่ศาลาหลังเล็กวัดป่าบ้านกลางโนนภู่ก่อนเป็นเวลา ๑๑ วัน เหตุผลที่ท่านพระอาจารย์มั่น
มาพักที่วัดป่าบ้านกลางโนนภู่นี้ ก็เพื่อโปรด นายอ่อน โมราราษฎร์ ผู้สร้างวัดนี้และยังเป็นโยมที่คอย
ช่วยเหลือองค์ท่านที่วัดป่าบ้านหนองผือตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมาก่อนท่านอาพาธ

จากบันทึกของ หลวงตาทองคํา จารุวณฺโณ ผู้อุปฐากองค์หลวงปู่มั่นในระยะที่ท่านอาพาธ
ได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอาพาธไว้ในหนังสือ “บันทึกวันวาน”
ไว้ดังนี้ :“...เป็นเวลา ๑๑ วันที่ท่านได้พักอยู่ วัดป่ากลางโนนภู่ อันเป็นวัดที่โยมอ่อน โมราราษฎร์ เป็น
ผู้สร้าง โยมอ่อนเป็นผู้มีศรัทธารับสิ่งของต่าง ๆ ที่ส่งมาจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ จันทบุรี โดยทาง
พัสดุไปรษณีย์บ้าง ฝากคนมาส่งบ้าง ส่งถึงวัดป่าบ้านหนองผือ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ผู้เล่าคิดว่า
102 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ท่านพระอาจารย์ คงจะเห็นอุปการะส่วนนี้ อันเป็นวิสัยของนักปราชญ์ จึงมาพักฉลองศรัทธา
ของโยมอ่อน”
มีผมู้ าดูแลปฏิบตั ทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ เป็นจ�ำนวนมาก (เป็นจ�ำนวนร้อย) ทัง้ พระสงฆ์ (พระเถระ
อนุเถระ) ทีอ่ ยูใ่ กล้และไกล โดยพักทีห่ มูบ่ า้ นใกล้เคียง มีหนองโดก ม่วงไข่ บะทอง เป็นต้น ส่วนวัดป่า
กลางโนนภู่ไม่ต้องกล่าวถึง นอกกุฏิ ตามร่มไม้ ริมป่า ปักกลดเต็มไปหมด
ทางราชการมีทา่ นนายอาํ เภอพรรณานิคมเป็นประธาน ได้ประกาศเป็นทางการให้ชาวพรรณาฯ
ทุกตําบล หมู่บ้าน ให้มาช่วยกันดูแล เพื่อความสะดวกสบายแก่พระสงฆ์เป็นจํานวนร้อย ๆ นั้น
มีอาหารบิณฑบาต ที่พัก น�้ำปานะเพียงพอ ไม่บกพร่อง อาการอาพาธของท่านพระอาจารย์ ดูจะ
ทรุดลงเรื่อย ๆ เมื่อตัวร้อนเป็นไข้ ไอจะสงบเป็นครั้งคราว พอให้ท่านพระอาจารย์มั่นได้พักบ้าง
บรรดาศิษย์ทงั้ คฤหัสถ์และบรรพชิต มีการประชุมกัน โดยมีทา่ นเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธโุ ล)
เป็นประธาน เพือ่ พิจารณาว่าจะให้ทา่ นมรณภาพทีน่ ี่ หรือทีส่ กลนคร มติในทีป่ ระชุมเห็นว่า ให้ทา่ นฯ
มรณภาพที่นี่แล้วค่อยนําไปสกลฯ โดยให้พระมหาทองสุกไปจัดสถานที่คอย ที่วัดป่าสุทธาวาส
สกลนคร
คืนวันที่ ๑๑ ที่มาพักวัดป่ากลางโนนภู่ เวลาประมาณตีสาม ท่านพระอาจารย์มีอาการอาพาธ
ทรุดลง ท่านโบกมือขวาบอกว่าไปสกลฯ ไปสกลฯ จนอาการทุเลาลง คณะคิลานุปัฏฐาก (ผู้ปฏิบัติ
ภิกษุไข้) ก็ทําการเช็ดตัว ถวายน�้ำล้างหน้า เช็ดหน้า ห่มผ้า ก็สว่างพอดี
มีการน�ำอาหารบิณฑบาตทีเ่ หมาะส�ำหรับพระป่วยฉันท์ เพือ่ ถวายท่านอาจารย์มนั่ พระอาจารย์
วันประคองข้างหลัง ถวายอาหารช้อนแรก ท่านเริ่มเคี้ยว พอกลืนได้ครึ่งหนึ่ง ก็มีอาการไอ ไอ
ไอติดต่อกัน อาหารช้อนแรกยังไม่ได้กลืนก็ต้องคายออก
เมื่อตักถวายช้อนที่สอง ท่านยังไม่ได้เคี้ยว เกิด ไอ ไอ ไอใหญ่ ท่านคายลงกระโถน แล้วบอกว่า
“เรากินมา ๘๐ ปีแล้ว กินมาพอแล้ว”
ผู้เล่าถวายน�้ำอุ่นให้ดื่มเพื่อระงับอาการไอ
ท่านบอกว่า “เอากับข้าวออกไป”
ท่านพระอาจารย์ทองค�ำ อ้อนวอนท่านอีก ท่านตอบว่า “เอาอีกแล้ว ทองคาํ นี้ พูดไม่รจู้ กั ภาษา
บอกว่า เอาออกไป มันพอแล้ว” พระอาจารย์ทองค�ำ ก็จําใจนําอาหารออกไป
พอท่านพระอาจารย์มนั่ บ้วนปากเสร็จ พระอาจารย์ทองค�ำจึงเข้าไปประคองแทนท่านอาจารย์
วัน ท่านพระอาจารย์มนั่ บอกว่า “พลิกเราไปด้านนัน้ ทางหน้าต่างด้านใต้” แล้วบอกว่า “เปิดหน้าต่าง
ออก”
พระอาจารย์ทองค�ำกราบเรียนท่านว่า “อากาศยังหนาวอยู่ สาย ๆ จึงค่อยเปิด”
ท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่า “เอาอีกแล้ว ทองคํานี้ไม่รู้ภาษาจริง ๆ บอกว่าให้เปิดออก หูจาว
หรือจึงไม่ได้ยิน” เมื่อเปิดหน้าต่างออกไป มีคนเต็มไปหมดทั้งบริเวณ ประมาณได้เป็นร้อย ๆ คน
ทุกคนที่มาจะเงียบหมดไม่มีเสียงให้ปรากฏ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร 103

ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวว่า “พวกญาติโยมพากันมามาก มาดูพระเฒ่าป่วย ดูหน้าตาสิ
เป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ๋ย ไม่ว่าพระ ไม่ว่าคน พระก็มาจากคน มีเนื้อมีหนังเหมือนกัน คนก็เจ็บป่วย
ได้ พระก็เจ็บป่วยได้ สุดท้ายก็คือตาย ได้มาเห็นอย่างนี้แล้ว ก็จงพากันนําไปพิจารณา เกิดมาแล้ว
ก็แก่ เจ็บ ตาย แต่ก่อนจะตาย ทานยังไม่มีก็ให้มีเสีย ศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสีย ภาวนายังไม่เคย
เจริญ ก็เจริญให้พอเสีย จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ด้วยความไม่ประมาท นั้นละ
จึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน “เท่านี้ละ พูดมากก็เหนื่อย” นี้คือโอวาทที่ท่านพระอาจารย์มั่น ให้ไว้
แก่ชาวพรรณนานิคม ตั้งแต่นั้นจนวาระสุดท้ายท่านไม่ได้พูดอีกเลย…”
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๒ มีญาติโยมทางวัดป่าสุทธาวาส ได้จัดรถยนต์มารับองค์ท่าน
มาพักที่วัดป่าสุทธาวาส ใกล้เมืองสกลนคร มาถึงวัดเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ครั้นถึงเวลา ๒.๒๓ น.
ของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ศกเดียวกัน ท่านก็ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ในท่ามกลาง
ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย มีเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์เป็นต้น ศิริชนมายุของท่านพระอาจารย์มั่นได้
๘๐ ปี เท่าเวลาที่ท่านได้ก�ำหนดไว้แต่เดิม
การที่ศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือได้น�ำท่านพระอาจารย์มั่นมาที่วัดป่าสุทธาวาส เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนาเดิมของท่านพระอาจารย์มนั่ คือ เมือ่ เริม่ อาพาธหนัก ท่านแน่ใจว่าร่างกายนีจ้ ะต้อง
เป็นไปตามธรรมดาของเขาแล้ว จึงปรารภกับศิษย์ผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่า “ถ้าตายลง ณ บ้านหนองผือนี้
สัตว์ก็จะต้องตายตามมิใช่น้อย ถ้าตายที่วัดสุทธาวาส ก็ค่อยยังชั่ว เพราะมีตลาด”

สภาพในปัจจุบัน
ในปัจจุบัน วัดป่าบ้านกลางโนนภู่ยังคงอนุรักษ์ศาลาที่พักอาพาธนี้ไว้ และได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์
แสดงบริขารยามอาพาธ ได้แก่ แคร่ มุ้ง (อันเป็นส่วนประกอบของคานหามที่ใช้อาราธนาองค์ท่าน
มาจากวัดป่าบ้านหนองผือ มาที่วัดป่าบ้านกลางโนนภู่แห่งนี้)
นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภาพถ่ายต่าง ๆ และ
พระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ และของอดีตเจ้าอาวาส (คือ พระอาจารย์กู่
ธมฺธินโน กับ พระอาจารย์กว่า สุมโน)
เสนาสนะที่สําคัญอื่น ๆ ได้แก่ อนุสรณ์
สถานที่เจดีย์บรรจุอัฐิพระอาจารย์กู่ ธมฺธินโน
กับพระอาจารย์กว่า สุมโน และกุฏทิ พี่ ระอาจารย์
กว่า สุมโน เคยจําพรรษา
สภาพในวั ด ปั จ จุ บั น ยั ง มี ค วามร่ ม รื่ น
ร่มเย็น สมกับเป็นสถานที่ที่องค์หลวงปู่มั่น
เลือกจะมาพักอาพาธ ณ สถานที่นี้
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ประวัติวัดป่าสุทธาวาส
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

ประวัติ
รวบรวมจากบันทึกของนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว เมื่อครั้งมารับราชการเป็นแพทย์หลวง
จังหวัดสกลนคร ในปลายปี ๒๔๗๓ ต�ำแหน่งนี้ในปัจจุบันคือ นายแพทย์สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ได้เขียนความทรงจ�ำเรือ่ งวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ตามค�ำร้องขอ
ของนายแพทย์เจริญ วัฒนสุชาติ เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๕
ในสมัยนั้นขุนอุพัทธระบิล มารับราชการเป็นจ่าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมกับญาติ ๒ คน
คือ พระยุติกรด�ำรงสิทธิ์ (ฟอง รสานนท์) มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร และ
นายฟุ้ง รสานนท์ มารับราชการเป็นเสมียนศาลจังหวัดสกลนคร ขุนอุพัทธระบิล ได้แต่งงานกับ
ภรรยา ๓ คน ภรรยาคนแรกชื่อ นางสาวจันไตร (สกุลเดิม ศิริจันทพัทธ์) มีบุตรธิดา ๕ คน ภรรยา
คนที่ ๒ คือ นางเมิ้ย (สกุลเดิม ภูลวรรณ) มีบุตรธิดา ๕ คน ภรรยาคนที่ ๓ ชื่อนางถนอม (สกุลเดิม
ภูลวรรณ) มีบุตรี ๓ คน (ต่อมา ภรรยาคนนี้ได้บวชเป็นแม่ชี) ขุนอุพัทธระบิลได้เล่าว่า หลังเมือง
สกลนครออกไปทางไปเมืองกาฬสินธุ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน หลังเนินนั้นเป็นป่าเป็นดง มีไม้
กระบาก ไม้แคน ไม้ยาง ไม้มะแงว ปกคลุมอยู่ทั่วไป มีสัตว์ป่า ช้าง เสือ เป็นต้น
ชาวเมืองสกลนครด�ำริสร้างวัดขึ้นบริเวณนี้ และได้เตรียมการเริ่มแผ้วถางทาง และเริ่ม
ก่อสร้างทีพ่ กั สงฆ์ทยี่ งั ไม่มชี อื่ เรียกกันว่า “วัดป่า” และทีว่ ดั ป่าแห่งนีท้ า่ นพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
อาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐาน และพระภิกษุอื่น ๆ เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นครั้งคราว
ต่อมา ภรรยาคุณวิศิษฏ์ วัฒนสุชาติ คือคุณลูกอินทน์ และพี่สาวคุณลูกอินทน์ ๒ คน คือ
คุณนุ่ม ชุวานนท์ และคุณนิล ชุวานนท์ เป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา เป็นที่รู้จักดีของชาวจังหวัด
สกลนคร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับท่านอืน่ ในการสร้างกุฏสิ ำ� หรับพระสงฆ์และผูม้ าปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐาน
อยู่ที่ “วัดป่า” หรือวัดป่าสุทธาวาสในปัจจุบัน
ในอดีตวัดป่าสุทธาวาสตัง้ อยูใ่ กล้กบั เทือกเขาภูพาน มีภมู ปิ ระเทศเป็นพืน้ ทีส่ งู เป็นเนินดินทราย
เรียก บริเวณนี้ว่า “ดงบาก” เพราะมีป่าไม้กระบาก ไม้แคน ไม้ยาง ไม้มะแงวขึ้นแซม ปกคลุมทั่วไป
มีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น ช้าง เสือ

106 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ที่มาของการตั้งวัดป่าสุทธาวาส
คุณนุ่ม ชุวานนท์ พี่สาวคุณลูกอินทน์ วัฒนสุชาติ ได้พาไปดูบริเวณสถานที่จะสร้างวัดป่า
ซึ่งตอนนั้นได้มีการแผ้วถางป่าและได้มีชาวบ้านหลายท่านริเริ่มสร้างอาคารปฏิบัติกิจสงฆ์ขึ้นแล้ว
ในวันนั้นได้ตกลงเริ่มสร้างกุฏิเล็ก ส�ำหรับพระอาจารย์และพระสงฆ์ได้พักนั่งปฏิบัติธรรมเป็นการ
ชั่วคราว คุ ณ นุ ่ ม และคุ ณ นิ ล ชุ ว านนท์ พี่สาวคุณลูกอินทน์ วัฒนสุชาติ และนายแพทย์ ฝ น
แสงสิงแก้ว ได้บริจาคเงินสร้างกุฏิสงฆ์คนละหนึ่งหลัง เป็นกุฏิเล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร x
๒ เมตรครึ่ง ใต้ถุนสูง ๑ เมตรเศษ มีชานหน้าและพื้นปูด้วยไม้ยาง ส่วนวัสดุอื่น ๆ นั้น ฝากั้นด้วยไม้ไผ่
ตีขดั แตะ และหลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือหญ้าแฝก กุฏทิ กี่ ล่าวนัน้ คงมีอายุการใช้งาน ได้เพียง ๕ - ๖ ปี
ก็หมดอายุ แต่เป็นการเริ่มต้นให้มีการสร้างอาคารถาวรต่อไปในเวลาต่อมา

การได้มาซึ่งที่ดินในการสร้างที่พักสงฆ์และต่อมาได้เป็นวัดป่าสุทธาวาส
ที่ดินสร้างวัดได้จากขุนอุพัทธระบิล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เป็นผู้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินจ�ำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา ถวายให้วัด เพื่อปลูกกุฏิเป็นที่พัก
สงฆ์ ทีด่ นิ มีพนื้ ทีเ่ ป็นรูปสีเ่ หลีย่ มรี ได้รบั หนังสือโฉนด เลขที่ ๓๙๗๓ (เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒) ตามหลักฐาน
การอนุญาตให้สร้างวัดเลขที่ ๑๓๑ หนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๒ ในระยะทีม่ พี ระครูวมิ ลสกล
เขตเป็นเจ้าคณะแขวง และมีขุนศรีประทุมวงศ์เป็นนายอ�ำเภอเมือง สกลนคร มีหลักฐานประกอบว่า
มีพระธุดงค์มาอยู่ที่นี่แล้ว ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๗๙ (โดยอาศัย พ.ศ. ที่ติดป้ายกุฏิที่สร้าง
ในสมัยนั้น)
จากข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประวั ติ แ ละสารคดี วั ด ป่ า สุ ท ธาวาส จั ง หวั ด สกลนคร เขี ย นโดย
พระทองค�ำ จารุวัณโณ ในหน้า ๖๐ ของหนังสือเล่มนี้ พระทองค�ำ ท่านได้เล่าประวัติวัดป่าสุทธาวาส
ให้นายแพทย์เจริญ วัฒนสุชาติ (เป็นบุตรชายคุณลูกอินท์ วัฒนสุชาติ และเป็นหลานชายคุณนุ่ม
ชุวานนท์) ทราบว่า ท่านมีความเคารพนับถือคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ เหมือน “โยมแม่” ท่านจึงได้เขียน
เรื่องเกี่ยวกับวัดป่าสุทธาวาส เพื่อให้คนทั่วไปทราบว่า การสร้างวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้เริ่มต้นจาก
ความคิดของนายแพทย์เจริญ วัฒนสุชาติ (เป็นบุตรชายของคุณลูกอินท์ วัฒนสุชาติ และเป็นหลาน
ของคุณนุ่ม ชุวานนท์และคุณนิล ชุวานนท์) การตั้งชื่อวัดแห่งนี้มาจากการปรึกษาหารือกันระหว่าง
เครือญาติที่เป็นลูกหลานคุณแม่นุ่ม ชุวานนท์ ในที่สุดตกลงให้ชื่อวัดว่า “วัดป่าสุทธาวาส” เมื่อได้
น�ำเรื่องนี้กราบเรียนพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ ซึ่งเครือญาติทั้งสองตระกูลมักจะเรียกชื่อท่าน
ว่า “เจ้าคุณลุง” ท่านก็เห็นชอบด้วย และวัดป่าสุทธาวาสยังคงใช้ชื่อนี้ตลอดมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
วัดป่าสุทธาวาสได้ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นวัดที่มี ๓ พี่น้อง (คุณนุ่ม ชุวานนท์
คุณนิล ชุวานนท์และคุณลูกอินทน์ วัฒนสุชาติ) สร้างถวายพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์
มั่น ภูริทัตโต บนที่ดินที่ขุนอุพัทธระบิลยกให้ วัดแห่งนี้เป็นวัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ฝ่าย
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 107

อรัญญวาสีกรรมฐาน มีการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมตามแนวความคิดของพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
และยังเป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มามรณภาพที่นี่ด้วย วัดแห่งนี้จึงมีความส�ำคัญต่อทั้งฝ่าย
ฆราวาสและฝ่ายบรรพชิต ท�ำให้วัดป่าสุทธาวาสมีพระภิกษุมาจ�ำพรรษาเป็นประจ�ำ 

ล�ำดับเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายนาม
พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต
พระอาจารย์โชติ
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล
พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ
พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสโส)
พระอาจารย์มหาไพบูลย์
พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตฺโต
พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
พระอาจารย์วัน อุตตฺโม
พระอาจารย์แว่น ธนปาโล
พระอาจารย์ประมูล รวิวังโส
พระรัชมงคลนายก (ค�ำดี ปัญโญภาโส)
พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จตฺตภโย)

เริ่ม พ.ศ.
๒๔๗๓

สิ้นสุด พ.ศ.

๒๔๘๓

๒๔๘๙

๒๔๘๙
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๒๓
๒๕๓๗
๒๕๔๙

๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๐๙
๒๕๒๓
๒๕๓๖
๒๕๔๘
ปัจจุบัน

สภาพทั่วไปวัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดป่าสายธรรมยุต ในอดีตมีสภาพเป็นวัดป่าอย่างแท้จริงเพราะอยูใ่ นป่า
แต่ในปัจจุบนั ความเจริญได้เข้ามาแทนทีส่ ภาพป่า กลายเป็นบ้านของชาวบ้านมาปลูกล้อมวัดแทนป่า
จนวัดป่าสุทธาวาสคงมีสภาพค�ำว่า “วัดป่า” ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทนป่าเท่านัน้ วัดป่าสุทธาวาส
เป็นสถาบันทางพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน และต่อมาวัดป่ามีบทบาทเข้ามา
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนตาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของชาวบ้าน ซึ่ง
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเป็นทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจของพระภิกษุ สามเณรสายธรรมยุตเป็นหลัก
และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของชาวบ้าน
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วัดป่าสุทธาวาสได้จัดอาณาบริเวณให้มีลักษณะที่แยกออกเป็น ๓ อาณาเขต คือ
๑. เขตปรก เป็นบริเวณที่ว่าง เงียบ สงบ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น เป็นสถานที่ส�ำหรับพระภิกษุ
กระท�ำกิจทางวิปสั สนาธุระหรือปฏิบตั กิ รรมฐาน ซึง่ บริเวณนีจ้ ะอยูท่ วั่ ๆ ไป ในบริเวณวัดป่าสุทธาวาส
๒. เขตสังฆวาส เป็นบริเวณกุฏิ เป็นที่พ�ำนักของพระภิกษุ สามเณร
๓. เขตพุทธาวาส เป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมของภิกษุ เป็นทีต่ งั้ ของอุโบสถ ศาลาการเปรียญ
และเป็นสถานที่ตั้งเจดีย์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บริขารของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของท่าน และเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของพระเดชพระคุณท่าน
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของท่าน
ในสภาพของ ๓ เขตนีย้ งั ไม่มกี ารแบ่งเขตเป็นสัดส่วนอย่างมีระบบ เพราะโดยสภาพของพระป่า
สายธรรมยุตมีวธิ กี ารด�ำเนินอย่างเรียบง่าย เมือ่ ความเจริญเข้ามา สภาพของวัดป่าก็ยอ่ มมีการเปลีย่ น
ไปตามสภาพของสังคม

อาณาเขตวัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ต�ำบลธาตุเชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และมีอาณาเขตติดกับ
สถานที่ ดังต่อไปนี้ :ทิศเหนือ
ติดกับถนนซอย (ตรงข้ามเป็นส�ำนักแม่ชี)
ทิศใต้
ติดกับถนนหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้าน (ถนนไปอ�ำเภอธาตุพนม)
ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้าน (ถนนไปจังหวัดกาฬสินธุ์)

ปูชนียวัตถุในวัดป่าสุทธาวาส
๑. อุโบสถ
ทีม่ าของการสร้างอุโบสถหลังนี้ เริม่ ขึน้ หลังจากเสร็จงานฌาปนกิจศพของท่านพระเดชพระคุณ
ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีการสร้างอุโบสถครอบเชิงตะกอนที่ฌาปนกิจศพของท่านหลวงปู่ มีการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้มีหลังคาซ้อน ๒ ชั้น มีมุขยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีลาน
ล้อมรอบตัวอาคาร มีเสารองรับที่เชิงชายล้อมทั้งตัวอาคาร พื้นยกสูง ด้านข้างมีหน้าต่าง มีประตู
ทางเข้าด้านหน้าและด้านหลัง หลังคาด้านบนมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คันทวย มีรวงผึ้งลวดลาย
เป็นดอกประดับผนังด้านนอก และตามเสา ส่วนภายในโบสถ์สร้างแบบเรียบง่าย มีเพดานสูง เพื่อ
ระบายอากาศ และป้องกันการเกิดเสียงก้องจากเสียงสะท้อนขณะที่พระภิกษุสงฆ์สวดมนต์ ภายใน
ประดิษฐานพระประธานชื่อ พระพุทธสุโขทัยธรรมาธิราช องคาพยพศรีอยุธยามหามุนี
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อุโบสถวัดป่าสุทธาวาส

๒. พระประธานในพระอุโบสถ
เป็นพระประธานองค์ใหญ่ มีชื่อว่า พระพุทธสุโขทัยธรรมาธิราช องคาพยพศรีอยุธยามหามุนี
ผู้ที่น�ำพระประธานองค์นี้มาถวายให้วัดป่าสุทธาวาสคือ นางแต้ม ทับมณี เป็นคนกรุงเทพฯ
พระครูอุดม (พระครูอุดมธรรมคุณ) เป็นผู้เล่าเรื่องของนางแต้มว่า เป็นเด็กก�ำพร้ามาตั้งแต่เด็ก
อาศัยอยู่กับป้า เมื่อเรียนจบ ป. ๔  มีอาชีพขายดอกไม้หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
กรุงเทพฯ จนโตเป็นสาวจึงได้แต่งงานกับทหารเรือ มีบตุ ร ๒ คน บุตรทัง้ ๒ คน เป็นทหารเรือเหมือนพ่อ
เมื่อครอบครัวมั่นคง จึงคิดอยากท�ำบุญสร้างพระประธานในอุโบสถ เมื่อได้ข่าวว่าวัดป่าสุทธาวาส
ยังไม่มีพระประธานในอุโบสถ จึงพยายามหาพระพุทธรูปเพื่อน�ำมาถวายเป็นพระประธาน บังเอิญ
ทราบว่าบ้านของผู้บังคับบัญชาของลูกชาย มีพระพุทธรูปอยู่ ๒ องค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูป
สมัยสุโขทัย อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ เป็นพระพุทธรูป
ที่เคยถูกโจรตัดเศียรองค์พระออกเพื่อจะน�ำไปขายมาก่อน
ต่อมาได้มีการน�ำเศียรองค์พระที่ถูกตัดออกไปมาต่อกันอีกครั้ง แต่มีการต่อเศียรสลับกัน
โดยบังเอิญ กล่าวคือ มีการต่อเศียรพระพุทธรูปสมัยอยุธยากับองค์พระสมัยสุโขทัย และมีการต่อเศียร
พระสมัยสุโขทัยกับองค์พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
เมือ่ นางแต้ม ทับมณี ได้ขอเช่าพระพุทธรูปจากผูบ้ งั คับบัญชาของลูกชาย จึงได้รบั องค์พระพุทธรูป
ทีม่ ีเศียรเป็นพระสมัยสุโขทัย ต่อกับองค์พระพุทธรูปสมัยอยุธยา และได้นำ� มาถวายเป็นพระประธาน
ในอุโบสถวัดป่าสุทธาวาส
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๓. พิพิธภัณฑ์บริขารพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ความเป็นมาของพิพธิ ภัณฑ์พระเดชพระคุณท่านหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต หลังจากทีพ่ ระเดชพระคุณ
ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้มรณภาพ ณ วัดป่าสุทธาวาส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒
หรือเมื่อ ๗๐ ปีที่ผ่านมา ปรากฎว่าเครื่องอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ของท่านพระเดชพระคุณ
หลวงปู่มั่นได้กระจายไปอยู่ในที่ต่าง ๆ เพราะบรรดาลูกศิษย์ของท่านได้น�ำไปเก็บรักษาบูชา เพื่อ
เป็นการเคารพบูชา และเป็นอนุสติหรือเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องจากพระเดชพระคุณท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายธรรมยุต มีปฏิปทาควรค่าแก่การเทิดทูนเคารพบูชา
ของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็นสานุศิษย์ของท่านหลวงปู่ ฉะนั้นบรรดา
อัฐบริขารและเครื่องใช้สอยต่าง ๆ ของท่าน จึงมีคุณค่าทางด้านจิตใจและในด้านอนุสติในตัวท่าน
พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังจะได้เคารพศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นตลอดไป
ท่าน ดร.เชาวน์ ณ ศีลวันต์ ได้มีโอกาสเห็นอัฐบริขารและเครื่องใช้สอยของพระเดชพระคุณ
ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จ�ำนวนหนึ่งเก็บไว้อยู่ในตู้เก่าๆ ในกุฏิเล็ก ๆ หลังหนึ่ง ณ วัดป่าสุทธาวาส
ท�ำให้เกิดความรู้สึกทันทีว่า เป็นกิจหน้าที่จะต้องด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือรวบรวมเก็บรักษา
วัตถุเหล่านีไ้ ว้ในทีอ่ นั ควรแก่คณ
ุ ค่า เพือ่ ประโยชน์แก่อนุชนรุน่ หลัง ได้ศกึ ษาหาความรูเ้ กีย่ วกับประวัติ
ของท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ดังนั้นจึงมีความด�ำริโดยหลักการว่า ควรสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดการรวบรวมอัฐบริขารและ
เครือ่ งใช้สอยเท่าทีจ่ ะพึงหาได้ รวมถึงอัฐธิ าตุของท่าน มาเก็บจัดแสดงไว้ในลักษณะอันควร เหมาะสม
แก่การเคารพพระคุณของท่าน อีกประการหนึ่งเพื่อแสดงถึงซึ่งปฏิปทาความเป็นสมณะอันแท้จริง
ของท่าน และประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธา

พิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
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รูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ขนาดเท่าองค์จริง

พระธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
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๔. เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลุย จันทสาโร
ความเป็นมาของเจดียพ์ พิ ธิ ภัณฑ์พระเดชพระคุณหลวงปูห่ ลุย จันทสาโรนัน้ เกิดขึน้ จากบรรดา
ศิษยานุศิษย์ของท่าน ต่างตระหนักดีว่าพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลุย จันทสาโร เป็นพระเถระ
ที่บุคคลทั่วไปให้ความเคารพและยังเป็นถูปารหบุคคล (บุคคลผู้ควรแก่สถูป) คือเป็นพระปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ สมควรที่จะน�ำอัฐิธาตุประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาแก่บรรดาศิษย์
และประชาชนโดยทั่วไป
หลังจากงานพระราชทานเพลิงศพของท่านพระเดชพระคุณท่านหลวงปูห่ ลุยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงมีการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลุย จันทสาโร ขึ้น ในวัดป่าสุทธาวาส
ซีง่ เป็นข้อคิดทีส่ ำ� คัญเพราะพระเดชพระคุณท่านหลวงปูห่ ลุย จันทสาโร ท่านไม่ตดิ สถานทีจ่ ะอยู่ และ
ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านเสมอว่าไม่ควรติดสถานที่ และตัวท่านหลวงปู่เอง ก็ชอบเปลี่ยนสถานที่อยู่
ตลอดเวลา แม้ในช่วงบั้นปลายชีวิตก่อนมรณภาพ ท่านไม่ได้ประจ�ำอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่ง การสร้างเจดีย์
นี้ขึ้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นปูชนียสถานเก็บรักษาอัฐบริขารของท่าน และเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง
ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่หลุย จันทสาโร

อัฐบริขารและเครื่องใช้ของหลวงปู่หลุย จันทสาโร จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
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เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลุย จันทสาโร ได้สร้างวัดแห่งหนึ่งที่
บ้านหนองผือ ต�ำบลนาใน อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (สมัยก่อน เรียกว่าวัดบ้านหนองผือ
แต่ในปัจจุบันมีชื่อว่าวัดภูริทัตตถิราวาส) ถวายแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ
พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่น ได้จ�ำพรรษาในช่วงบั้นปลายชีวิตนานถึง ๕ พรรษา ซี่งถือได้ว่า
วัดบ้านหนองผือเป็นศูนย์กลางส�ำคัญในการศึกษาปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์กรรมฐาน จีงเป็น
อานิสงส์ทพี่ ระเดชพระคุณท่านหลวงปูห่ ลุยได้สร้างถวายแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต
ในครั้งนั้น
เมื่อพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หลุย จันทสาโร ได้มรณภาพ หลังจากที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ
แล้ว พระองค์มีพระราชกระแสว่า “ควรสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่หลุย ที่วัดป่าสุทธาวาส อ�ำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื่องจากที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มั่น
ภูริทัตตเถระอยู่ที่นี่ ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน”

อาคารเสนาสนะในวัดป่าสุทธาวาส
ปัจจุบัน อาคารเสนาสนะมีจ�ำนวน ดังต่อไปนี้ :๑. อุโบสถ
๒. อาคารพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
๓. เจดีย์อัฐบริขารหลวงปู่หลุย จันทสาโร
๔. ตึกอนุสรณ์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น
๕. ศาลาเปรียญ
๖. กุฏิพระภิกษุ สามเณร
๗. ห้องสมุด
๘. ศาลาเมรุ
๙. โรงครัว
๑๐. เมรุ

จ�ำนวน ๑ หลัง
จ�ำนวน ๑ หลัง
จ�ำนวน ๑ หลัง
จ�ำนวน ๑ หลัง
จ�ำนวน ๑ หลัง
จ�ำนวน ๒๕ หลัง
จ�ำนวน ๑ หลัง
จ�ำนวน ๔ หลัง
จ�ำนวน ๒ หลัง
จ�ำนวน ๑ หลัง

วัดป่าสุทธาวาสเป็นมรดกทางศาสนา
วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่ง
ในภาคอีสานที่มีวัฒนธรรมสืบสานทางศาสนา ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อพุทธศาสนา โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรม ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะจรรยาประเพณี จึงท�ำให้ประชาชนด�ำรงชีวิตในสังคมอย่าง
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ปกติสุข ซึ่งจะเห็นได้จากประเทศอินเดียยังคงเป็นแหล่งอารยธรรม หรือเป็นบ่อเกิดแห่งพุทธศาสนา
ในครั้งพุทธกาล มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธศาสนา
ในครั้งพุทธกาล พุทธศาสนิกชนถือไตรสรณคมณ์ อันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม
ค�ำสั่งสอน และพุทธสาวกเป็นหลักในศาสนา หาได้มีวัตถุอื่นเป็นที่เคารพไม่ เมื่อล่วงปลายสมัยของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ปลงสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ ที่เมืองเวสาลี
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน ๓ เดือน พระองค์ได้แจ้งให้พระอานนท์ทราบว่า จะเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ และเมื่อเวลานั้นมาถึง พระพุทธองค์ได้ทรงประชวร
และในระยะที่พระพุทธองค์ใกล้จะดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ได้ทูลถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ต่อพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ควรปฏิบัติอย่างไร พระพุทธองค์ทรงตรัสให้จัดเยี่ยง
พระศพของพระเจ้าจักรพรรดิ และให้สร้างพระสถูปบรรจุอัฐิไว้ เพื่อให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้บูชา
ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา มีการแบ่งบุคคลเป็น ๔ ประเภท คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งเรียกในหมู่สงฆ์ว่า “ถูปารหบุคคล ๔”
นับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการบรรจุอัฐิและเถ้าถ่านไว้ในสถูป เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชา
หลังจากทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดบั ขันธปรินพิ พานแล้ว จึงได้มกี ารสร้างสถูปเจดียข์ นึ้ ๔ แบบ ได้แก่ :๑. ธาตุเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิธาตุ
๒. บริโภคเจดีย์ เป็นสถานที่เกี่ยวกับสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน
๓. ธรรมเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ปฏิจจสมุทปบาท
และอริยสัจ ๔ เป็นต้น
๔. อุเทสิกะเจดีย์ เป็นสถานที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งเคารพบูชา ได้แก่พุทธบัลลังก์ ซึ่งเรียกว่า
อาสนะบูชา เป็นสถานที่จัดเตรียมไว้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเสด็จไปโปรดเทศนา สั่งสอน
ณ ที่น้ันๆ จึงได้สร้างพุทธบัลลังก์เป็นที่เคารพบูชา และในวัตถุนิทานในคัมภีร์อรรถกถาว่า มี
พระปุสสเทวดาเถระอยูก่ นั้ ทวารวิหารกวาดลานเจดียป์ ระจ�ำ วันหนึง่ ได้เห็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาปรากฏ ท�ำให้อารมณ์เป็นสุขแล้วเจริญวิปัสสนาถึงเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์ ท�ำให้คิดสร้าง
พระพุทธรูปขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวัสดุดังต่อไปนี้คือ อาจใช้แก้ว มณี
ศิลา โลหะ อิฐ ไม้ ประดิษฐ์ขนึ้ เป็นพระพุทธรูป เพือ่ ให้เป็นปูชนียวัตถุไว้เป็นอนุสรณ์ เป็นเครือ่ งระลึก
เตือนใจส�ำหรับผู้พบเห็น เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมื่อพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ได้เกิดสิ่งเคารพขึ้นแทนพระองค์ ได้แก่ เจดีย์
ดังนั้น เจดีย์ทั้ง ๔ แบบนี้ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธองค์และเป็นวัตถุส�ำคัญในพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนไว้กราบไหว้สักการะบูชา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง คติการสร้าง
เจดีย์หรือสถูปนั้น ได้วิวัฒนาการมาจากการปลงศพซึ่งแต่เดิมนั้น เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง ก็จัดการ
ปลงศพด้วยวิธีฝังแบบง่าย ๆ ส่วนการจัดการปลงศพของมนุษย์ด้วยการเผานั้นเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมา
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ภายหลัง เมือ่ มนุษย์มคี วามเชือ่ ว่า เมือ่ เสียชีวติ ไปแล้วจะไม่กลับฟืน้ คืนมาในร่างเดิมอีก เพราะร่างกาย
จะเน่าเปื่อยสูญสลายไป จึงได้จัดการปลงศพด้วยวิธีเผา มีการเก็บอัฐิ และเถ้าถ่านน�ำมากองรวมกัน
ใช้ดินกลบหรือขุดหลุมฝัง แล้วพูนดินให้มีเนินดินเกิดขึ้นบริเวณที่มีการฝังกลบอัฐิหรือเถ้าถ่านนั้น
แล้วท�ำเครื่องหมายไว้ เพื่อให้ทราบว่าเป็นสถานที่ส�ำคัญแห่งการระลึกถึง แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง เนินดินมีโอกาสจะพังทลายได้ จึงได้มีการท�ำเขื่อนรอบฐานเนินดิน (เพื่อกั้นดินบนเนิน
ไม่ให้พงั ทลาย) อาจปักฉัตรหรือร่ม ซึง่ ถือว่าเป็นของสูงทีใ่ ช้กบั บุคคลส�ำคัญ เช่น กษัตริย์ ไว้เป็นเกียรติยศ
ขนาดของเนินดินอาจใหญ่หรือเล็กก็ได้ และท�ำด้วยความประณีตบรรจง หรือบางครัง้ ก็มกี ารท�ำสถูป
เพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิเถ้าถ่านก็ได้ ขึ้นกับก�ำลังของผู้สร้าง ต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบพระสถูป
ให้งดงามพิสดารยิ่งขึ้นตามล�ำดับ เช่น ตกแต่งกองดินให้มีรูปทรง ท�ำเขื่อนให้เป็นฐาน และขั้นทักษิณ
ท�ำรูปลักษณ์ตั้งอยู่บนหลังเนินดิน ดัดแปลงฉัตรหรือร่มให้เป็นยอด จึงเกิดสถูปเจดีย์ขึ้นหลายแห่ง
ในระยะที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
ในสมัยก่อน จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีการนับถือผี จึงท�ำให้ผีมีบทบาท
ในสังคมอีสาน เช่น ผีฟ้า ผีปู่ย่า ผีเสื้อเมือง และผีมเหสักข์ เป็นต้น การนับถือผีเหล่านี้เป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน จนกระทัง่ กลายเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมในยุคนัน้ ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๔) ในระหว่างทีพ่ ระองค์ทรงผนวชอยู่ ยังไม่ได้ขนี้ ครองราชย์ ได้ตงั้
พระพุทธศาสนาธรรมยุตกิ นิกายขึน้ คูก่ บั มหานิกาย เพือ่ ให้เป็นอีกนิกายหนึง่ ของพุทธศาสนาเถรวาท
(จากเดิมที่มีเพียงนิกายเดียว คือ มหานิกาย) และต่อมานิกายธรรมยุตนี้ ได้ขยายจากกรุงเทพฯ
ไปยังหัวเมืองรอบ ๆ ได้แก่วัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ วัดสมอราย (ปัจจุบันคือ วัดราชาธิวาส)
วัดบรมนิวาส วัดเครือวัลย์ วัดพิชัย วัดบุปผาราม ฯลฯ
หลังจากทีม่ กี ารตัง้ ธรรมยุกตินกิ ายในประเทศไทยแล้ว ธรรมยุกติกนิกายยังได้ถกู น�ำไปก่อตัง้ ใน
ประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ในประเทศกัมพูชา (ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗) และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่เมืองสีทันดร ฯลฯ

การเผยแผ่ธรรมยุติกนิกายเข้าสู่อีสาน
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้พระพรหมราชวงศ์ (กุทอง สุวรรณกุฎ) เจ้าเมืองอุบลราชธานีที่มาเข้าเฝ้าพระองค์
ที่กรุงเทพฯ อาราธนาพระอาจารย์ดี พนฺธุโล   และพระอาจารย์ม้าว เทวธัมมี ออกไปเผยแพร่
พระพุทธศาสนาธรรมยุติกนิกาย
เมื่อพระพรหมราชวงศ์กลับถึงเมืองอุบลราชธานีแล้ว ได้ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ มีการ
ปรึกษาหารือวางแผนจัดตั้ง วัดสุปัฏนาราม (หมายถึง วัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดี)
ขึ้นในบริเวณที่เหมาะสมคือบริเวณท่าเหนือระหว่างเมืองกับบ้านบุ่งกาแซว ปัจจุบันวัดนี้เป็น
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พระอารามหลวงขัน้ วรวิหาร ตัง้ อยูท่ ี่ ถนนสุปฏั น์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มีการเริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๓๙๓ สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๓๙๖ (ใช้เวลาก่อสร้างนาน ๓ ปี)
เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อย พระพรหมราชวงศ์ได้อาราธนาพระอาจารย์ดี พนฺธุโล มาเป็น
เจ้าอาวาส มีพระอาจารย์อีกท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์มาเป็นรองเจ้าอาวาส ดังนั้นวัดสุปัฏนาราม จึงเป็น
วัดธรรมยุติกนิกายวัดแรกในภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๓ จนถึงปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๖๒) รวมเป็นเวลานานประมาณ ๑๖๙ ปีมาแล้ว มีการแบ่งการปกครองในวัดสุปัฏนาราม
ออกเป็น ๕ ยุค มีพระเถระผู้ใหญ่เป็นผู้น�ำดังนี้ :๑. พระอาจารย์ดี (พันธุโล ดี)
๒. พระอาจารย์ม้าว (เทวธัมมี ม้าว)
๓. พระอริยกวี (ธัมมรักชิโต อ่อน)
๔. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจันทเถระ จันทร์)
๕. พระพรหมมุนี (ติสโส อ้วน) เป็นยุคที่ ๕
พระเถระเหล่านี้เป็นผู้น�ำและได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในธรรมวินัยและขนบธรรมเนียมของ
ธรรมยุติกนิกายทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่ลูกศิษย์ และได้น�ำความเจริญ
มาสู่อีสาน จนท�ำให้ธรรมยุติกนิกาย เจริญรุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน
สมัยสมเด็จพระมหาวีรวงค์ (ติสโส อ้วน) เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสาน ล�ำดับที่ ๕ ต่อจาก
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ได้มีพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียง ๒ รูป คือ
พระอาจารย์ เ สาร์ กั น ตสี โ ล และพระปั ญ ญาพิ ศ าลเถระ (หนู ) เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ของสมเด็ จ
พระมหาวีรวงศ์ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ต่อมาพระปัญญาพิศาลได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวัน (ปัจจุบนั คือ
วัดปทุมวนาราม) กรุงเทพฯ  คงเหลือแต่พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล เพียงรูปเดียวทีย่ งั เป็นผูน้ ำ� เผยแพร่
ธรรมยุตกิ นิกายในภาคอีสาน โดยได้ตงั้ ส�ำนักอบรมสัง่ สอนทีว่ ดั เลียบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล มีศษิ ย์ทสี่ ำ� คัญอยูท่ า่ นหนึง่ คือ พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ธรรมยุติกนิกายฝ่ายวิปัสสนาธุระมากขึ้น และพระอาจารย์มั่น
ภูรทิ ตั โต มีศษิ ย์ทสี่ ำ� คัญ คือ พระญาณวิศษิ ฎ์สมิทธิวรี าจารย์ (สิงห์ ขันตยาคโม) ซึง่ พระเถระทัง้ ๓ รูป
นี้ได้ร่วมกันด�ำเนินงานด้านวิปัสสนาธุระ จนท�ำให้ศิษย์เกิดขึ้นมากในภาคอีสาน ดังนี้
๑. พระอาจารย์ขาว อนาลโย วัดถ�้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู
๒. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
๓. พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
๔. พระอาจารย์วัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร) วัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม จังหวัดสกลนคร
๕. พระอาจารย์ชา สุภทฺโท (พระโพธิญาณเถร) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
๖. พระอาจารย์ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จังหวัดเลย
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๗. พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์) วัดหินหมากเป้ง
จังหวัดหนองคาย
๘. พระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร (พระญาณสิทธาจารย์) วัดถ�้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่
๙. พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด
(วัดเกษรศีลคุณ) จังหวัดอุดรธานี
๑๐. พระอาจารย์กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร
๑๑. พระอาจารย์ค�ำดี ปภาโส (พระครูญาณทัสสี) วัดถ�้ำผาปู่ จังหวัดเลย
๑๒. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (พระวิสุทธิญาณเถร) วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
๑๓. พระอาจารย์บุญจันทร์ กมโล (พระครูศาสนูปกรณ์) วัดป่าสันติกาวาส จังหวัดอุดรธานี
๑๔. พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม วัดบ้านข่า จังหวัดนครพนม
๑๕. พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จังหวัดหนองคาย
๑๖. พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม จังหวัดอุดรธานี
๑๗. พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
๑๘. พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฒาจารย์) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
๑๙. พระอาจารย์ลี ธัมมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) วัดอโศการาม
จังหวัดสมุทรปราการ
๒๐. พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ
นอกจากนั้นยังกล่าวได้ว่า ศิษย์ของพระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต เป็นยุคที่ ๕ ของพระสงฆ์
ธรรมยุติกนิกายฝ่ายวิปัสสนาธุระ โดยการน�ำของพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล และพระอาจารย์มั่น
ภูรทิ ตั โต และยังเป็นยุคทีม่ กี ารเผยแพร่การปฏิบตั ขิ องคณะสงฆ์สายนีอ้ ย่างกว้างขวางทัง้ ในภาคอีสาน
และทั่วทุกภาคของประเทศไทย สภาพความเป็นอยู่ของพระธรรมยุติกนิกาย ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จะด�ำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในป่า ด�ำรงสมณเพศตามแนวของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล อยู่ตามป่าเขา ถ�้ำ  เงื้อมผา ที่เงียบสงบเหมาะสมส�ำหรับการ
บ�ำเพ็ญสมณธรรม ด้วยเหตุนเี้ องจึงมีการเรียกว่า “พระป่า” วัดทีอ่ ยูอ่ าศัยก็เรียกว่า “วัดป่า” ธรรมะ
ที่สั่งสอนจากพระสายนี้ก็เรียกว่า “ธรรมะป่า”
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ป่าได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาเป็นเมืองมากขึ้น
คนก็ยังนิยมเรียกกันว่า “พระป่า” และ “วัดป่า” จนกลายเป็นค�ำเรียกชื่อที่เคยชิน ถึงแม้ว่า
วัดป่าไม่ได้อยู่ในป่าแล้วก็ตาม
ในช่วง ๙ ปีสุดท้ายในชีวิตสมณะของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ ท่านได้จ�ำพรรษาและ
พักวิเวกในจังหวัดสกลนครระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๒ ดังนี้ :-
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รายชื่อวัด / เสนาสนะ
๑. วัดป่าวิสุทธิธรรม บ้านโคก
๒. วัดป่านาคนิมิตต์ บ้านนามน
๓. เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวล
๔. เสนาสนะป่าบ้านห้วยแคน
๕. วัดภูริทัตตถิรวาส บ้านหนองผือ
๖. วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม
๗. วัดป่าสุทธาวาส

ระยะเวลา
จ�ำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๘๗
จ�ำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๖
พักวิเวกหลังออกพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๖
พักวิเวกในปี พ.ศ. ๒๔๘๘
จ�ำพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ - พ.ศ. ๒๔๙๒
พักอาพาธในปี พ.ศ. ๒๔๙๒
พักวิเวกในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๔๙๒

วัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ ๒ ครั้ง ดังนี้ :ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ท่านมาพักวิเวกที่นี่
ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ท่านมามรณภาพที่นี่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒

เอกสาร
๑. บันทึกเรื่องประวัติวัดป่าสุทธาวาส. ผู้เขียน : นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๕  
(มอบให้วัดป่าสุทธาวาสเก็บไว้)
๒. http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2347
๓. https://www.sanook.com/travel/1403043/
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ชีวประวัติ
ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
พระอริยคุณาธาร
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ อาจารย์สอนธรรมทางวิปัสสนา มีศิษยานุศิษย์มาก มีคนเคารพ
นับถือมาก มีชีวประวัติควรเป็นทิฏฐานุคติแก่กุลบุตรได้ผู้หนึ่ง ดังจะเล่าต่อไปนี้

ชาติสกุล
ท่านกําเนิดในสกุล แก่นแก้ว นายคําด้วง เป็นบิดา นางจันทร์ เป็นมารดา เพียแก่นท้าว เป็นปู่
ชาติไทย นับถือพุทธศาสนา เกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.
๒๔๑๓ ณ บ้านคําบง ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน
๙ คน ท่านเป็นบุตรคนหัวปี บุตร ๖ คน ตายเสียแต่เล็ก ยังเหลือน้องสาว ๒ คน คนสุดท้อง ชื่อหวัน
จําปาศิลป

รูปร่างลักษณะและนิสัย
ท่านเป็นคนร่างเล็กผิวขาวแดงแข็งแรงว่องไว สติปัญญาดีมาตั้งแต่กําเนิด ฉลาด เป็นผู้ว่าง่าย
สอนง่ายในทางที่ถูก ไม่ยอมทําตามในทางที่ผิด

การศึกษาสามัญ
ท่านได้เรียนอักษรสมัยในสํานักของอา คือ เรียนอักษรไทยน้อย อักษรไทย อักษรธรรม และ
อักษรขอม อ่านออกเขียนได้ นัยว่าท่านเรียนได้รวดเร็ว เพราะมีความทรงจําดี และมีความขยัน
หมั่นเพียร ชอบการเล่าเรียนศึกษา

การบรรพชา
เมื่อท่านอายุได้ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในสํานักวัดบ้านคําบง ใครเป็นบรรพชาจารย์
ไม่ปรากฏ ครั้นบวชแล้วได้ศึกษาความรู้ทางพระศาสนา มีสวดมนต์และสูตรต่าง ๆ ในสํานัก
บรรพชาจารย์ จดจําได้รวดเร็ว อาจารย์เมตตาปรานีมาก เพราะเอาใจใส่ในการเล่าเรียนดี ประพฤติ
ปฏิบตั เิ รียบร้อย เป็นทีไ่ ว้เนือ้ เชือ่ ใจได้ เมือ่ อายุทา่ นได้ ๑๗ ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขา เพือ่ ช่วยการงาน
ทางบ้าน ท่านก็ได้ลาสิกขาออกไปช่วยการงานของบิดามารดาเต็มความสามารถ
120 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ท่านเล่าว่า เมื่อลาสิกขาไปแล้วยังคิดที่จะบวชอีกอยู่เสมอไม่ลืมเลย คงเป็นเพราะมีอุปนิสัย
ในทางบวชมาแต่ก่อนอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง เพราะติดใจในคําสั่งของยายว่า “เจ้าต้องบวชให้ยาย
เพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายาก” คําสั่งของยายนี้คอยสะกิดใจอยู่เสมอ

การอุปสมบท
ครั้นอายุท่านได้ ๒๒ ปี ท่านเล่าว่า มีความอยากบวชเป็นกําลัง จึงอําลาบิดามารดาบวช
ท่านทั้งสองก็อนุญาตตามประสงค์ ท่านได้เข้าศึกษาในสํานัก ท่านอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ
วัดเลียบ เมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอุปสมบทกรรมเป็นภิกษุ ภาวะในพระพุทธศาสนา
ณ วัดศรีทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระอริยกวี (อ่อน) เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูสีทา
ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์ อุบลคุณ (สุ่ย) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ พระอุปัชฌายะขนานนามมคธให้ว่า ภูริทตฺโต เสร็จอุปสมบทกรรมแล้ว
ได้กลับมาสํานักศึกษาวิปัสสนาธุระ กับ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ณ วัดเลียบ ต่อไป

สุบินนิมิต
ท่านเล่าว่า เมือ่ กาํ ลังศึกษากรรมฐานภาวนาในสาํ นักพระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ณ วัดเลียบ
จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ชั้นแรกยังใช้บริกรรมภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ อยู่ อยู่มาวันหนึ่งจะเป็นเวลา
เที่ยงคืนหรืออย่างไรไม่แน่ บังเกิดสุบินนิมิตว่า ได้เดินออกจากหมู่บ้านบ้านหนึ่ง มีป่า เลยป่าออกไป
ก็ถึงทุ่งเวิ้งว้าง กว้างขวาง จึงเดินตามทุ่งไป ได้เห็นต้นชาติต้นหนึ่งที่บุคคลตัดให้ล้มลงแล้ว ปราศจาก
ใบ ตอของต้นชาติสูงประมาณ ๑ คืบ ใหญ่ประมาณ ๑ อ้อม ท่านขึ้นสู่ขอนชาตินั้น พิจารณาดูอยู่รู้ว่า
ผุพังไปบ้างและจักไม่งอกขึ้นได้อีก ในขณะที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นมีม้าตัวหนึ่ง ไม่ทราบว่ามาจาก
ไหน มาเทียมขอนชาติ ท่านจึงขึ้นขี่ม้าตัวนั้น ม้าพาวิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มฝีเท้า
ขณะทีม่ า้ พาวิง่ ไปนัน้ ได้แลเห็นตูใ้ บหนึง่ เหมือนตูพ้ ระไตรปิฎกตัง้ อยูข่ า้ งหน้า ตูน้ นั้ วิจติ รด้วยเงินสีขาว
เลือ่ มเป็นประกายผ่องใสยิง่ นัก ม้าพาวิง่ เข้าไปสูต่ นู้ นั้ ครัน้ ถึงม้าก็หยุดและหายไป ท่านลงจากหลังม้า
ตรงตู้พระไตรปิฎกนั้นแต่มิได้เปิดตู้ดู ไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ในนั้น แลดูไปข้างหน้า เห็นเป็นป่าชัฏ
เต็มไปด้วยขวากหนามต่าง ๆ จะไปต่อไปไม่ได้ เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้น
สุบินนิมิตนี้เป็นบุพพนิมิตบอกความมั่นใจในการทําความเพียรของท่าน ท่านจึงตั้งหน้าทํา
ความเพียรประโยคพยายามมิได้ท้อถอย มีการเดินจงกรมบ้าง นั่งสมาธิบ้าง ข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ
ก็มิได้ทอดทิ้งคงดําเนินตามข้อปฏิบัติ อันท่านโบราณบัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น
ทรงบําเพ็ญตามทางแห่งอริยมรรค
ครั้นต่อมา ท่านจึงหวนไปพิจารณาสุบินนิมิตนั้น จึงได้ความว่าการที่ท่านออกมาบวชใน
พระพุทธศาสนาและปฏิบตั ติ ามอริยมรรคนัน้ ชือ่ ว่าออกจากบ้าน บ้านนัน้ คือความผิดทัง้ หลาย และ
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ป่านัน้ คือกิเลสซึง่ เป็นความผิดเหมือนกัน อันความทีบ่ รรลุถงึ ทุง่ อันเวิง้ ว้างนัน้ คือละความผิดทัง้ หลาย
ประกอบแต่ความดีความงาม ขอนชาติได้แก่ชาติความเกิด ม้าได้แก่ตัวปัญญาวิปัสสนา จักมาแก้
ความผิด การขึ้นสู่ม้าแล้วม้าพาวิ่งไปสู่ตู้พระไตรปิฎกนั้น คือ เมื่อพิจารณาไปแล้วจักสําเร็จเป็น
ปฏิสัมภิทานุสาสน์ ฉลาดรู้อะไร ๆ ในเทศนาวิธี ทรมานแนะนําสั่งสอนสานุศิษย์ทั้งหลายให้ได้รับ
ความเย็นใจ และเข้าใจในข้อปฏิบัติทางจิตแต่จะไม่ได้ในจตุปฏิสัมภิทาญาณ เพราะไม่ได้เปิดดูตู้นั้น
ส่วนข้างหน้าอันเต็มไปด้วยขวากหนามนั้นได้ความว่า เมื่อพิจารณาเกินไปจากมรรค จากสัจจะก็คือ
ความผิดนั่นเอง เมื่อพิจารณาได้ความเท่านี้แล้ว ก็ถอยจิตคืนมาหาตัว พิจารณากาย เป็นกายคตาสติ
ภาวนาต่อไป

สมาธินิมิต
ท่านเล่าให้ฟงั ว่า เมือ่ ท่านเจริญกรรมฐานภาวนาอยูว่ ดั เลียบเมืองอุบลนัน้ ในชัน้ แรกยังบริกรรม
ภาวนาว่า พุทโธ ๆ อยู่
วาระแรก มีอุคคหนิมิต คือ เมื่อจิตรวมลงได้ปรากฏรูปอสุภะภายนอกก่อน คือ เห็นคนตาย
อยู่ข้างหน้าห่างจากที่นั่งประมาณ ๑ วา ผินหน้ามาทางท่าน มีสุนัขตัวหนึ่งมาดึงเอาไส้ออกไปกินอยู่
เมื่อเห็นดังนั้น ท่านก็มิได้ท้อถอย คงกําหนดนิมิตนั้นให้มาก ออกจากที่นั่งแล้วจะนอนอยู่ก็ดี จงกรม
ก็ดี เดินไปมาอยู่ก็ดี ก็ให้ปรากฏนิมิตอยู่อย่างนั้น ครั้นนานวันมาก็ขยายให้ใหญ่ ขยายให้เน่าเปื่อย
ผุพัง เป็นจุณวิจุณไป กําหนดให้มาก ให้มีทั้งตายเก่าและตายใหม่ จนกระทั่งเต็มหมดทั้งวัดวา มีแร้ง
กา หมา ยื้อแย่งกันกินอยู่ ท่านก็ทําอยู่อย่างนั้นจนอสุภะนั้นได้กลับกลายเป็นวงแก้ว
วาระที่ ๒ เมื่อร่างอสุภะทั้งหมดได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วแล้ว จึงเพ่งอยู่ในวงแก้วอันขาว
เลื่อมใสสะอาด คล้ายวงกสิณสีขาว ท่านก็เพ่งพินิจพิจารณาอยู่ในวงนั้นเรื่อยไป
วาระที่ ๓ เมื่อกําหนดพิจารณาต่อไป จึงแลไปเห็นอะไรอย่างหนึ่ง คล้ายภูเขาอยู่ข้างหน้า
จึงนึกขึ้นในขณะนั้นว่าอยากไปดู บางทีจะเป็นหนทางข้อปฏิบัติกระมัง? จึงได้เดินไปดู ปรากฏว่า
ภูเขานั้นเป็นพักอยู่ ๕ พัก จึงก้าวขึ้นไปถึงพักที่ ๕ แล้วหยุด แล้วกลับคืนขณะที่เดินไปนั้น ปรากฏว่า
ตัวท่านสะพายดาบอันคมกล้าเล่มหนึ่ง และที่เท้ามีรองเท้าสวมอยู่ ในคืนต่อมาก็เป็นไปอย่างนั้นอีก
และปรากฏนิมิตคืบหน้าต่อไปเป็นกําแพงขวางหน้าอยู่ ที่กําแพงมีประตู จึงอยากเข้าไปดูว่าข้างใน
มีอะไรอีก จึงเอามือผลักประตูเข้าไปปรากฏว่ามีทางสายหนึง่ ตรงไป ท่านจึงเดินตามทางนัน้ ไป ข้างทาง
ขวามือเห็นมีที่นั่ง และที่อยู่ของพระภิกษุ ๒-๓ รูป กําลังนั่งสมาธิอยู่ ที่อยู่ของพระภิกษุนั้นคล้าย
ประทุนเกวียน ท่านมิได้เอาใจใส่ คงเดินต่อไป ข้างทางทั้งสองข้างมีถ�้ำมีเงื้อมผาอยู่มาก ได้เห็นดาบส
ตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ�้ำแห่งหนึ่ง ท่านก็มิได้เอาใจใส่อีก ครั้นเดินต่อไปก็ถึงหน้าผาสูงมาก จะไปอีก
ก็ไปไม่ได้ จึงหยุดเพียงนั้น แล้วกลับออกมาทางเก่า คืนต่อมาก็ไปอีกอย่างเก่า ครั้นไปถึงหน้าผา
แห่งนั้น จึงปรากฏยนตร์คล้ายอู่ มีสายหย่อนลงมาแต่หน้าผา ท่านจึงขึ้นสู่อู่ พอนั่งเรียบร้อย อู่ก็ชัก
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ขึน้ ไปบนภูเขาลูกนัน้ ครัน้ ขึน้ ไปแล้วจึงเห็นสาํ เภาใหญ่ลาํ หนึง่ อยูบ่ นภูเขาลูกนัน้ ขึน้ ไปดูในสาํ เภาเห็น
โต๊ะสีเ่ หลีย่ ม บนโต๊ะมีผา้ ปู เป็นผ้าสีเขียวเนือ้ ละเอียดมากมองดูทงั้ ๔ ทิศ มีดวงประทีปติดสว่างรุง่ โรจน์
อยู่ ประทีปนัน้ คล้ายติดด้วยน�ำ้ มัน ปรากฏว่าตัวท่านขึน้ นัง่ บนโต๊ะนัน้ และปรากฏว่าได้ฉนั จังหันทีน่ นั้
ด้วย เครื่องจังหัน มีแตงกับอะไรอีกหลายอย่าง ครั้นฉันจังหัน เสร็จแล้ว มองไปข้างหน้าปรากฎเห็น
เป็นฝั่งโน้นไกลมาก จะไปก็ไปไม่ได้เพราะมีเหวลึก ไม่มีสะพานข้ามไป จึงกลับคืนมาเหมือนอย่างเก่า
วาระที่ ๔ ก็เพ่งไปน้อมจิตไปอย่างเก่านั่นแล ครั้นไปถึงสําเภาแห่งนั้น จึงปรากฎเห็นมี
สะพานน้อย ๆ ข้ามไปยังฝั่งโน้นจึงเดินไป พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ปรากฏเห็นกําแพงใหญ่มากสูงมาก
ประกอบด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคง ที่หน้ากําแพงมีถนนใหญ่ไปทางทิศใต้และทิศเหนือ
นึกอยากเข้าไปมาก จึงเดินไปผลักประตู ประตูไม่เปิดจึงกลับคืนมา
วาระที่ ๕ ทําอย่างเก่าอีก ปรากฏไปอย่างเก่า สะพานจากสําเภาใหญ่ ไปยังฝั่งโน้น ปรากฏว่า
ใหญ่กว่าเก่ามาก ครั้นเดินตามสะพานนั้นไปได้ครึ่งสะพานปรากฏเห็นท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ
(สิรจิ นั ทเถระ จันทร์) เดินสวนมา และกล่าวว่า “อฏฺงฺคโิ ก มคฺโค” แล้วต่างก็เดินต่อไป พอไปถึงประตู
ก็แลเห็นประตูเล็กอีกประตูหนึ่งจึงเดินไปผลักประตูเล็กนั้นออกได้ แล้วไปเปิดประตูใหญ่ได้เข้าไป
ข้างในกําแพงปรากฏมีเสาธงทองตั้งอยู่ท่ามกลางเวียงนั้น สูงตระหง่าน ต่อไปข้างหน้าปรากฏมี
ถนนเป็นถนนดีสะอาด เตียนราบ มีเครื่องมุง มีประทีปโคมไฟติดเป็นดวงไปตามเพดานหลังคาถนน
มองไปข้างหน้าเห็นมีโบสถ์หลังหนึ่งตั้งอยู่จึงเดินเข้าไปในโบสถ์ ภายในโบสถ์มีทางจงกรม ที่สุดทาง
จงกรมทัง้ สองข้างมีดวงประทีปตามสว่างรุง่ โรจน์ นึกอยากเดินจงกรม จึงได้เดินจงกรมไป ๆ มา ๆ อยู่
และต่อมาปรากฏมีธรรมาสน์อนั หนึง่ วิจติ รด้วยเงิน จึงขึน้ ไปนัง่ บนธรรมาสน์นนั้ บนธรรมาสน์มบี าตร
ลูกหนึง่ เปิดดูในบาตรมีมดี โกนเล่มหนึง่ พอมาถึงตรงนีก้ อ็ ยู่ ไม่ปรากฏอะไรต่อไป อีกวันต่อมาก็เข้าไป
ถึงตรงนี้อีกทุก ๆ วัน ทุกครั้งที่เข้าไปก็ปรากฏว่าในตัวท่านมีดาบสะพายอยู่เล่มหนึ่ง กับมีรองเท้า
สวมอยู่ด้วย ปรากฏเป็นอย่างนี้อยู่ ๓ เดือน ครั้นต่อมาเมื่อออกจากที่แล้ว (คือ จิตถอนออกจาก
สมาธิ) เห็นอารมณ์ภายนอกก็ยงั กระทบกระทัง่ อยูร่ ำ�่ ไป สวยก็เกิดรัก ไม่ดกี ช็ งั เป็นอยูอ่ ย่างนี้ ท่านจึง
พิจารณาว่า การทีเ่ ราพิจารณาอย่างนีม้ นั ยังเป็นนอกอยู่ ไม่หยุดอยูก่ ะที่ และครัน้ กระทบอารมณ์กย็ งั
หวัน่ ไหวอยู่ นีเ้ ห็นจะไม่ใช่ทางเสียแล้วกระมัง? เมือ่ พิจารณาได้ความอย่างนี้ จึงเริม่ แก้ดว้ ยอุบายวิธใี หม่
จึงตัง้ ต้นพิจารณากายนีท้ วนขึน้ และตามลงไป อุทธฺ ํ อโธ ติรยิ ญจาปิ มชฺเฌ เบือ้ งบนแต่ปลายเท้าขึน้ มา
เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป และด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยการจงกรม เวลาจะนอนก็นอนเสีย
ไม่นงั่ ให้มนั รวมเหมือนอย่างเก่า ใช้อบุ ายนีท้ าํ ประโยคพยายามพากเพียรอยูโ่ ดยมิทอ้ ถอย ตลอด ๓ วัน
ล่วงแล้ว จึงนั่งพิจารณาอีก ทีนี้จิตจึงรวมลง และปรากฏว่ากายนี้ได้แตกออกเป็นสองภาค พร้อมกับ
รูข้ นึ้ ในขณะนัน้ ว่า “เออ ทีน่ ถี้ กู แล้วละ เพราะจิตไม่นอ้ มไป และมีสติรอู้ ยูก่ บั ที”่ นีเ้ ป็นอุบายอันถูกต้อง
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ครั้งแรก
ตั้งแต่นั้นมาก็พิจารณาอยู่อย่างนั้น ครั้นออกพรรษาตกฤดูแล้ง ก็ออกเที่ยวแสวงหาวิเวกไปอยู่
ที่สงัด ปราศจากคนพลุกพล่านตามหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านพออาศัยภิกขาจารวัตร ตามเยี่ยงอย่าง
พระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกเจ้าที่ดําเนินมาก่อนแล้วทั้งหลาย ไปทางฝั่งซ้ายแม่น้�ำโขงบ้าง ทาง
ฝั่งขวาแม่น�้ำโขงบ้าง ในคราวไปวิเวกถิ่นนครพนม ได้เจ้าพระคุณ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) กับ
เจ้าคุณ พระสารภาณมุนี (จันทร์) ไปเป็นศิษย์ศกึ ษาเล่าเรียน ทัง้ ทางสมถวิปสั สนา ทัง้ ทางปริยตั ธิ รรม
ณ เมืองอุบลก่อน แล้วลงไปศึกษาเล่าเรียนทางกรุงเทพพระมหานคร จนได้กลับมาทําประโยชน์เป็น
พระเถระผู้ใหญ่ในภาคอีสานปัจจุบันบัดนี้
ส่วนอาจารย์เมื่ออายุพรรษาพอสมควรแล้ว จึงได้ลงไปศึกษาทางกรุงเทพพระมหานคร อัน
เป็นแหล่งนักปราชญ์ สํานักที่วัดปทุมวัน หมั่นไปสดับพระธรรมเทศนาอบรมปัญญากับเจ้าพระคุณ
พระอุบาลีฯ (จันทร์ สิริจันทเถระ) ที่วัดบรมนิวาส ในวันหนึ่งเมื่อกลับจากวัดบรมนิวาส เดินตาม
ถนนหลวงไปกับสหธรรมมิกสี่ห้ารูป กําหนดพิจารณาไปพลาง พอไปถึงโรงเรียนกรมแผนที่ (วังกรม
พระสวัสดิ์เก่า) จึงได้อุบายแห่งวิปัสสนา เอาโรงเรียนนั้นเป็นนิมิตว่า “ของอะไรทั้งหมดเกิดจากของ
ที่มีอยู่ (ดินหนุนดิน)” ตั้งแต่นั้นมาก็กําเนิดพิจารณาอุบายแห่งวิปัสสนา มิได้ลดละจึงได้ออกไปทํา
ความเพียรอยู่ที่เขาพระงาม (ถ�้ำไผ่ขวาง) ถ�้ำสิงห์โต จึงพอได้รับความเข้าใจในพระธรรม วินัยอัน
พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้ว
ครั้นพรรษาได้ ๒๓ จึงกลับมาหาหมู่คณะทางภาคอีสาน มีพระเณรมาศึกษาด้วยมากขึ้น
โดยลําดับมี พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นต้น จนพรรษาได้ ๓๘ จึงได้จากหมู่คณะไปจําพรรษา
วัดปทุมวัน กรุงเทพฯ แล้วเลยไปเชียงใหม่กบั เจ้าพระคุณ พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (จันทร์ สิรจิ นั ทเถระ)
พักวัดเจดีย์หลวง ๑ พรรษาแล้วไปวิเวกตามที่ต่าง ๆ บ้างกลับมาจําพรรษาวัดเจดีย์หลวงบ้าง
รวมเวลา ๑๑ ปี จึงได้กลับมาภาคอีสานเพื่อสงเคราะห์สาธุชนตามคํานิมนต์ของเจ้าพระคุณ
พระธรรมเจดีย์ จนถึงปัจฉิมสมัย

ปฏิปทา
เมื่อแรกอุปสมบท ท่านพํานักอยู่วัดเลียบเมืองอุบลเป็นปกติ ออกไปอาศัยอยู่วัดบูรพาราม
เมืองอุบลบ้างเป็นบางคราว ในระหว่างนั้นได้ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้น อันเป็นส่วนแห่งพระวินัย คือ
อาจาระ ความประพฤติมารยาท อาจาริยวัตร และอุปัชฌายวัตรปฏิบัติได้เรียบร้อยดี จนเป็นที่ไว้
วางใจของพระอุปชั ฌายาจารย์ และศึกษาข้อปฏิบตั อิ บรมจิตใจ คือ เดินจงกรม นัง่ สมาธิกบั สมาทาน
ธุดงควัตรต่าง ๆ
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ในสมัยต่อมาได้แสวงหาวิเวกบําเพ็ญสมณธรรมในที่ต่าง ๆ ตามราวป่า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง
หุบเขา ซอกหัวย ธารเขา เงื้อมเขา ท้องถ�้ำ  เรือนว่าง ทางฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงบ้าง ทางฝั่งขวาแม่น�้ำโขง
บ้าง แล้วลงไปศึกษากับนักปราชญ์ทางกรุงเทพฯ จาํ พรรษาอยูท่ วี่ ดั ปทุมวัน หมัน่ ไปสดับธรรมเทศนา
กับเจ้าพระคุณ พระอุบาลีฯ (จันทร์ สิรจิ นั ทเถระ) ๓ พรรษาแล้วออกแสวงหาวิเวกในถิน่ ภาคกลาง คือ
ถ�้ำสาริกาเขาใหญ่นครนายก ถ�้ำไผ่ขวาง เขาพระงาม และถ�้ำสิงห์โต ลพบุรี จนได้รับความรู้แจ่มแจ้ง
ในพระธรรมวินยั สิน้ ความสงสัยในสัตถุศาสนา จึงกลับมาภาคอีสานทําการอบรมสัง่ สอนสมถวิปสั สนา
แก่สหธรรมมิก และอุบาสกอุบาสิกาต่อไป มีผเู้ ลือ่ มใสพอใจปฏิบตั ติ ามมากขึน้ โดยลําดับ มีศษิ ยานุศษิ ย์
แพร่หลายกระจายทั่วภาคอีสาน
ในกาลต่อมาได้ลงไปพักจําพรรษาที่วัดปทุมวัน กรุงเทพฯ อีก ๑ พรรษา แล้วไปเชียงใหม่กับ
เจ้าพระคุณ พระอุบาลีฯ (จันทร์ สิริจันทเถระ) จําพรรษาวัดเจดีย์หลวง ๑ พรรษา แล้วออกไปพัก
ตามที่วิเวกต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือหลายแห่ง เพื่อสงเคราะห์สาธุชนในที่นั้น ๆ นานถึง ๑๑ ปี จึง
ได้กลับมาจังหวัดอุดรธานี ตามคําอาราธนาของเจ้าพระคุณ พระธรรมเจดีย์ พักจําพรรษาอยู่ที่วัด
โนนนิเวศน์ เพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในที่นั้น ๒ พรรษา แล้วมาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร จําพรรษา
ที่วัดป่าบ้านนามน ตําบลตองโขบ อําเภอเมืองสกลนคร ๓ พรรษา จําพรรษาที่วัดป่าหนองผือ ตําบล
นาใน อาํ เภอพรรณานิคม ๕ พรรษา เพือ่ สงเคราะห์สาธุชนในถิน่ นัน้ มีผสู้ นใจในธรรมปฏิบตั ไิ ด้ตดิ ตาม
มาศึกษาอบรมจิตใจมากมาย ศิษยานุศิษย์ของท่านได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ยังเกียรติคุณของท่านให้ฟุ้งเฟื่องเลื่องลือไป
ธุดงควัตรที่ท่านถือปฏิบัติเป็นอาจิณ ๔ ประการ
๑. ปังสุกลู กิ งั คธุดงค์ ถือนุง่ ห่มผ้าบังสุกลุ นับตัง้ แต่วนั อุปสมบทมาตราบกระทัง่ ถึงวัยชรา จึงได้
ผ่อนให้คหบดีจีวรบ้าง เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธานํามาถวาย
๒. ปิณฑปาติกงั คธุดงค์ ถือภิกขาจารวัตรเทีย่ วบิณฑบาตมาฉันเป็นนิตย์ แม้อาพาธ ไปในละแวก
บ้านไม่ได้ก็บิณฑบาตในเขตวัด บนโรงฉันจนกระทั่งอาพาธลุกไม่ได้ในปัจฉิมสมัยจึงงดบิณฑบาต
๓. เอกปัตติกังคธุดงค์ ถือฉันในบาตรใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิตย์ จนกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนัก
ในปัจฉิมสมัยจึงงด
๔. เอกาสนิกังคธุดงค์ ถือฉันหนเดียวเป็นนิตย์ตลอดมา แม้ถึงอาพาธหนักในปัจฉิมสมัยก็มิได้
เลิกละ
ส่วนธุดงควัตรนอกนี้ ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งคราว ที่นับว่าปฏิบัติได้มาก ก็คือ อรัญญิกังคธุดงค์
ถืออยู่เสนาสนะป่าห่างบ้านประมาณ ๒๕ เส้น หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดตามสมณวิสัย เมื่อถึงวัยชรา
จึงอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากบ้านพอสมควร ซึ่งพอเหมาะกับกําลังที่จะภิกขาจารบิณฑบาต เป็นที่
ที่ปราศจากเสียงอื้ออึง ประชาชนเคารพยําเกรงไม่รบกวน
นัยว่า ในสมัยที่ท่านยังแข็งแรง ได้ออกจาริกโดดเดี่ยวแสวงวิเวกไปในป่าดงพงลึก จนสุดวิสัย
ที่ศิษยานุศิษย์จะติดตามไปถึงได้ก็มี เช่นในคราวไปอยู่ทางภาคเหนือเป็นต้น ท่านไปวิเวกบนเขาสูง
อันเป็นที่อยู่ของพวกมูเซอร์ ยังชาวมูเซอร์ซึ่งพูดไม่รู้เรื่องกันให้บังเกิดศรัทธาในพระศาสนาได้
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 125

กิจวัตรประจําวัน
ท่านปฏิบัติกิจประจําวันเป็นอาจิณวัตรเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สานุศิษย์ และพร�่ำสอนสานุศิษย์
ให้ปฏิบัติเป็นอาจิณวัตรต่อไปนี้
เวลาเช้าออกจากกุฏิทําสรีรกิจ คือ ล้างหน้า บ้วนปาก นําบริขารลงสู่โรงฉัน ปัดกวาดลานวัด
แล้วเดินจงกรม พอได้เวลาภิกขาจารก็ขึ้นสู่โรงฉันนุ่งห่มเป็นปริมณฑล สะพายบาตรเข้าสู่บ้าน
เพื่อบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตแล้วจัดแจงบาตร จีวร แล้วจัดอาหารใส่บาตร นั่งพิจารณาอาหาร
ปัจจเวกขณะทําภัตตานุโมทนา คือยถาสัพพีเสร็จแล้วฉันจังหัน ฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเก็บ บริขาร
ขึ้นกุฏิ ทําสรีรกิจพักผ่อนเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นล้างหน้า ไหว้พระสวดมนต์และพิจารณาธาตุอาหาร
ปฏิกูล ตังขณิก อดีตปัจจเวกขณะ แล้วชําระจิตจากนิวรณ์ นั่งสมาธิพอสมควร เวลาบ่าย ๓-๔ โมง
กวาดลานวัด ตักน�้ำใช้น�้ำฉันมาไว้ อาบน�้ำชําระกายให้สะอาด ปราศจากมลทิน แล้วเดินจงกรมจนถึง
พลบค�่ำจึงขึ้นกุฏิ
เวลากลางคืนตั้งแต่พลบค�่ำไป สานุศิษย์ก็ทยอยกันขึ้นไปปรนนิบัติ ท่านได้เทศนาสั่งสอน
อบรมสติปญ
ั ญาแก่สานุศษิ ย์พอสมควรแล้ว สานุศษิ ย์ถวายการนวดฟัน้ พอสมควรแล้ว ท่านก็เข้าห้อง
ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ แล้วพักนอนประมาณ ๔ ทุ่ม เวลา ๓.๐๐ น. ตื่นนอนล้างหน้าบ้วนปาก
แล้วปฏิบัติกิจ อย่างในเวลาเช้าต่อไป
กิจบางประการเมื่อมีลูกศิษย์มากและแก่ชราแล้วก็อาศัยศิษย์เป็นผู้ทําแทน เช่น การตักน�้ำใช้
น�้ำฉัน เพราะเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากชราภาพ ส่วนกิจอันใดเป็นสมณประเพณีและเป็นศีลวัตร กิจนั้น
ท่านปฏิบตั เิ สมอเป็นอาจิณ มิได้เลิกละ ท่านถือคติวา่ “เมือ่ มีวตั รก็ชอื่ ว่ามีศลี ศีลเป็นเบือ้ งต้นของการ
ปฏิบัติ” ท่านกล่าวว่า “ต้นดี ปลายก็ดี ครั้นผิดมาแต่ต้น ปลายก็ไม่ดี” ท่านกล่าวว่า “ผิดมาตั้งแต่ต้น
ฮวงเม่าบ่มี” อุปมารูปเปรียบเหมือนอย่างว่า “การทํานา เมื่อบํารุงรักษาลําต้นข้าวดีแล้ว ย่อมหวัง
ได้แน่ ซึ่งผลดังนี้” ท่านจึงเอาใจใส่ตักเตือนสานุศิษย์ให้ปฏิบัติศีลวัตร อันเป็นส่วนเบื้องต้นให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์ไว้เสมอ

บําบัดอาพาธด้วยธรรมโอสถ
เมือ่ คราวท่านลงไปจาํ พรรษาทีว่ ดั ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๑ ก่อนไปเชียงใหม่ ข้าพเจ้า
ผู้เรียงประวัตินี้จึงได้อุปสมบทใหม่ ๆ กําลังสนใจศึกษาทางสมถวิปัสสนา ได้ทราบกิตติศัพท์ของท่าน
ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเชี่ยวชาญทางสมถวิปัสสนา จึงเข้าไปศึกษาสดับฟังธรรมเทศนาของท่าน ได้ความเชื่อ
ความเลื่อมใสถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านแล้ว ท่านเล่าเรื่องวิธีระงับอาพาธด้วยธรรมโอสถให้ฟังว่า
เมื่อคราวท่านไปจําพรรษาที่ถ�้ำสาริกาเขาใหญ่ นครนายกนั้น เกิดอาพาธ ธาตุกําเริบ ไม่ทําการ
ย่อยอาหารที่บริโภคเข้าไปถ่ายออกมาก็เป็นเหมือนเมื่อแรกบริโภค ชั้นแรกได้พยายามรักษาด้วยยา
ธรรมดาจนสุดความสามารถอาพาธก็ไม่ระงับ จึงวันหนึ่ง ขณะที่ไปแสวงหายารากไม้ เพื่อมาบําบัด
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อาพาธนั้นได้ความเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะยังมิได้ฉันจังหัน ครั้นได้ยาพอและกลับมาถึงถ�้ำที่พักแล้ว
บังเกิดความคิดขึน้ ว่า เราพยายามรักษาด้วยยาธรรมดามาก็นานแล้ว อาพาธก็ไม่ระงับ เราจะพยายาม
รักษาด้วยยาธรรมดาต่อไปก็คงไร้ผลเหมือนแต่ก่อน บัดนี้อาพาธก็กําเริบยิ่งขึ้น ควรระงับด้วย
ธรรมโอสถดูบ้าง หากไม่หายก็ให้มันตายด้วยการประพฤติธรรมดีกว่า ครั้นแล้วก็เข้าที่ นั่งคู้บัลลังก์
ตั้งกายตรง ดํารงสติสัมปชัญญะ กําหนดพิจารณา กายคตาสติกรรมฐาน ไม่นานก็ได้ความสงบจิต
อาพาธก็ระงับหายวันหายคืนโดยลาํ ดับ จนร่างกายแข็งแรงดังเก่า จึงย้ายไปทาํ ความเพียรอยูถ่ ำ�้ ไผ่ขวาง
เขาพระงาม และถ�้ำสิงห์โต ลพบุรี จนได้ความแกล้วกล้า อาจหาญในพระธรรมวินัยดังเล่ามาแล้ว
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านอาศัยอยู่ห้วยน�้ำกึงอันเป็นอรัญญสุขวิหารราวป่าชัฏ ก่อนจะไปอยู่ที่นั้น
ท่านได้พิจารณาธาตุขันธ์ได้ความว่าอาพาธจะกําเริบ และจะระงับได้ในสถานที่นั้น จึงได้หลีกจาก
หมูค่ ณะไปอยูอ่ งค์เดียวในสถานทีน่ นั้ พอตกกลางคืนอาพาธอันเป็นโรคประจําตัวมาแต่ยงั เด็กก็กาํ เริบ
คือ ปวดท้องอย่างแรง นัง่ นอนไม่เป็นสุขทัง้ นัน้ จึงเร่งรัดพิจารณาวิปสั สนา ประมาณ ๑ ชัว่ โมง อาพาธ
ก็สงบ ปรากฏว่าร่างกายนี้ละลายพึ่บลงสู่ดินเลย จึงปรากฎบาทคาถาขึ้นว่า “นาญฺตฺร โพชฺฌงฺคา
ตปสา นาญฺตฺร ปฏินิสฺสคฺคา” พิจารณาได้ความว่า ธรรมอื่นเว้นโพชฌงค์เสียแล้วจะเป็นเครื่อง
แผดเผามิได้มี ดังนี้
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อท่านอาพาธเป็นไข้มาเลเรียขึ้นสมอง เจ้าคุณ พระเทพโมลี (พิมพ์ ธมฺมธโร)
อาราธนามารักษาที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ท่านก็ยินยอมให้รักษาดู ท่านเจ้าคุณจึงไปเชิญหมอ
แผนปัจจุบนั มารักษาฉีดหยูกยาต่าง ๆ จนสุดความสามารถของหมอ วันหนึง่ หมอกระซิบบอกท่านเจ้าคุณ
ว่าหมดความสามารถแล้ว พอหมอไปแล้วท่านอาจารย์จึงนิมนต์เจ้าคุณพระเทพโมลีไปถามว่า
หมอว่าอย่างไร? ท่านเจ้าคุณก็เรียนให้ทราบตามตรง ท่านอาจารย์จึงบอกว่า ไม่ตายดอกอย่าตกใจ
แล้วจึงบอกความประสงค์ให้ทราบว่า ท่านได้พจิ ารณาแล้วรูว้ า่ อาพาธครัง้ นีจ้ ะระงับได้ดว้ ยธรรมโอสถ
ณ สถานที่แห่งหนึ่ง คือ ป่าเปอะ อันเป็นสถานที่วิเวกใกล้นครเชียงใหม่ ท่านจะไปพักที่นั่น เจ้าคุณ
พระเทพโมลีก็อํานวยตามความประสงค์ ท่านไปพักทําการเจริญกายคตาสติกรรมฐาน เป็นอนุโลม
ปฏิโลมเพ่งแผดเผาภายในอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่นานอาพาธก็สงบจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า
“ฌายี ตปติ อาทิจฺโจ” พิจารณาได้ความว่า “ฌาน แผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์ฉะนั้น”
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อจากนครเชียงใหม่มาสู่อุดรธานีตามคํานิมนต์ของเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์
พักที่วัดโนนนิเวศน์ ๒ พรรษา เพื่อสงเคราะห์สาธุชน ณ ถิ่นนั้น แล้วมาสกลนครตามคํานิมนต์ของ
นางนุม่ ชุวานนท์ พักทีว่ ดั ป่าสุทธาวาส เพือ่ สงเคราะห์สาธุชนพอสมควรแล้ว เลยออกไปพักทีเ่ สนาสนะ
ป่าบ้านนามน และบ้านนาสีนวนบ้าง ในคราวไปพักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวนนั้นอาพาธกําเริบ
เป็นไข้และปวดท้อง ได้พิจารณาตามโพชฌงค์มิท้อถอย เมื่อพิจารณาโพชฌงค์พอแล้วได้อยู่ด้วย
ความสงบ ไม่นานอาพาธก็สงบจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า “ฌายี ตปติ อาทิจฺโจ” พิจารณาได้ความ
เหมือนหนหลัง
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คราวที่พักอยู่เสนาสนะป่าบ้านห้วยแคนอาพาธกําเริบอีก ได้พยายามระงับด้วยธรรมโอสถ
โดยพิจารณามรรค ๘ กับธุดงค์ ๑๓ เมื่ออาพาธสงบแล้วจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า “อฏฐ เตรส”
พิจารณาได้ความว่า “มรรค ๘ กับธุดงค์ ๑๓ ประชุมลงเป็นสามัคคีกัน” อาพาธครั้งนี้ ๗ วันจึงระงับ

คําเตือนสติศิษย์ผู้ออกแสวงหาวิเวก
เมื่อมีศิษย์รูปใดไปอําลาท่าน เพื่อออกแสวงหาที่วิเวกบําเพ็ญสมณธรรม ท่านย่อมตักเตือน
ศิษย์รูปนั้นให้ยึดเอาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเสมอ แล้วเล่าเรื่องที่ท่าน
เคยเป็นมาแล้วให้ฟังว่า เมื่อคราวแสวงหาวิเวกเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ทางภาคเหนือ ได้ออกวิเวก
ไปองค์เดียว ถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งนานาประการ พิจารณาอยู่ ๓ วัน จึงได้ความว่า ต้องยกธง
๓ สี อุปมาด้วยธงแห่งสยามประเทศ แล้วมีพระบาลีซึ่งมิได้เคยสดับมาปรากฏขึ้นต่อไปว่า “สุตาวโต
จ โข ภิกฺขเว อสุตาวตา ปุถุชฺชเนนาปิ ตสฺสานุโรธา อถวา วิโรธา เวทุปิตา ตถาคตํ คจฺฉนฺติ ภควนฺตํ
มูลกา โน ภนฺเต ภควา ภควนฺตํ เนตฺติกา ภควนฺตํ ปฏิสฺสรณา สาธุ วต ภนฺเต ภควา เยว ปฏิภาตุ”
แล้วพิจารณาได้ความว่า “ระหว่างพระอริยบุคคลผูไ้ ด้สดับแล้ว กับปุถชุ นผูม้ ไิ ด้สดับก็ยอ่ มถูกโลกธรรม
กระทบกระทั่งเช่นเดียวกัน แม้พระตถาคตก็ได้ถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งมาแล้วแสนสาหัสในคราว
ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้น พระองค์มิได้ตรัสสอนให้เอาพระสาวก
องค์นั้นองค์นี้เป็นตัวอย่างตรัสสอนให้เอาพระองค์เองเป็นตัวอย่าง เป็นเนติแบบฉบับ เป็นที่พึ่งเสมอ
ด้วยชีวิต” ดังนี้

สําเร็จปฏิสัมภิทานุสาสน์
ตามประวัติเบื้องต้น ได้เล่าสุบินนิมิตของท่าน และการพิจารณาสุบินนิมิตของท่านได้ความว่า
ท่านจะสําเร็จปฏิสัมภิทานุสาสน์ ฉลาดรู้ในเทศนาวิธี และอุบายทรมาน แนะนําสั่งสอนสานุศิษย์ให้
เข้าใจในพระธรรมวินัย และอุบายฝึกฝนจิตใจ แต่จะไม่ได้จตุปฏิสัมภิทาญาณ ดังนี้
คุณสมบัติส่วนนี้ ย่อมประจักษ์ชัดแก่ศิษย์ทั้งหลายสมจริงอย่างที่ท่านพยากรณ์ไว้ คือ ท่าน
ฉลาดในเทศนาวิธี ท่านเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ท่านได้พยายามศึกษาสําเนียงวิธีเทศนาอันจะสําเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ได้ความขึ้นว่า เทศนาวิธีต้องประกอบด้วย :๑. อุเทศ คือกําหนดอุเทศก่อนหัวข้อธรรมที่พึงยกขึ้นแสดง วิธีกําหนดอุเทศนั้นคือทําความ
สงบใจหน่อยหนึง่ ธรรมใดอันเหมาะแก่จริตนิสยั ของผูฟ้ งั ซึง่ มาคอยฟังในขณะนัน้ ธรรมนัน้ จะผุดขึน้
ต้องเอาธรรมนั้นมาเป็น อุเทศ ถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นบาลีก่อน
๒. นิเทศ คือเนื้อความ เพื่ออธิบายความของอุเทศนั้นให้กว้างขวางออกไปตามสมควร เมื่อ
เนื้อความปรากฏขึ้นในขณะนั้นแจ่มแจ้งแก่ใจอย่างไรต้องแสดงอย่างนั้น
๓. ปฏินิเทศ คือใจความเพื่อย่อคําให้ผู้ฟังจําได้ จะได้นําไปไตร่ตรองในภายหลัง
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เทศนาวิธีของท่านอาจารย์ย่อมเป็นไปตามหลักดังกล่าวนี้ บาลีอุเทศที่ท่านยกขึ้นมาแสดง
บางประการ ท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อน ย่อมมาปรากฏขึ้นในเวลาแสดงธรรมนั้นเอง จึงสมกับ
คําว่า ปฏิสัมภิทานุสาสน์แท้ เป็นการแสดงธรรมด้วยปฏิภาณญาณจริง ๆ จึงถูกกับจริตอัธยาศัยของ
ผู้ฟัง ยังผู้ฟังให้เกิดความสว่างแจ่มใสเบิกบานใจ และเกิดฉันทะในอันประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรมยิ่ง ๆ
ขึ้นไป สมด้วยคําชมของเจ้าพระคุณพระอุบาลีฯ (จันทร์ สิริจันทเถระ) ว่าท่านมันแสดงธรรมด้วย
มุตโตทัย เป็น “มุตโตทัย” ดังนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเอามาเป็นชื่อธรรมกถาของท่านอาจารย์ที่พิมพ์นี้ ส่วน
จตุปฏิสัมภิทาญาณนั้น ท่านว่าท่านจะไม่ได้สําเร็จ เพราะมิได้เปิดดูในตู้พระไตรปิฎก เมื่อสังเกตดู
เทศนาโวหารของท่านแล้วก็จะเห็นจริงดังคําพยากรณ์ของท่าน เพราะปฏิสัมภิทาญาณมี ๔ ประการ
คือ
๑. ธัมมปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในธรรม คือหัวข้อธรรมหรือหลักธรรมหรือเหตุปัจจัย
๒. อัตถปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในอรรถ คือเนื้อความหรือคําอธิบายหรือผลประโยชน์
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่ชนอันเป็นตันติภาษา โดย
หลักก็คือรู้ภาษาบาลีอันเป็นแม่ภาษา และภาษาของตนอันจะใช้อธิบายธรรมในหมู่ชนนั้น ๆ รู้คํา
สูงต�ำ่ หนักเบา และรูค้ วามหมายของคาํ นัน้ ๆ ชัดแจ้ง ฉลาดในการเลือกคาํ พูดมาใช้ประกอบกันเข้าเป็น
ประโยคให้ได้ความกระทัดรัดและไพเราะสละสลวยเป็นสํานวนชาวเมืองไม่ระเคืองคาย โสตของผูฟ้ งั
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณ ปรีชาแตกฉานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิภาณญาณ มีไหวพริบ
ทันคนในการโต้ตอบปัญหา มีปรีชาผ่องแผ้วแกล้วกล้าไม่ครั่นคร้ามในท่ามกลางบริษัท อาจปริวัติ
เทศนาไปตามจริตอัธยาศัยด้วยเทศนานัยมีประการต่าง ๆ ได้ดี
ปฏิ สั ม ภิ ท าญาณ ๔ ประการนี้ ต้ อ งได้ ค รบบริ บู ร ณ์ ๔ ประการ จึ ง จะเรี ย กว่ า สํ า เร็ จ
จตุปฏิสัมภิทาญาณ ถ้าได้แต่เพียงบางส่วนบางประการไม่เรียกว่าสําเร็จ แต่ถ้าได้ทั้ง ๔ ประการนั้น
หากแต่ไม่บริบูรณ์เป็นแต่เพียงอนุโลม ก็เรียกว่าจตุปฏิสัมภิทานุโลมญาณท่านอาจารย์น่าจะได้ใน
ข้อหลังนี้ จึงฉลาดในเทศนาวิธีและอุบายวิธีแนะนําสั่งสอนสานุศิษย์ดังกล่าวมาแล้ว

ไตรวิธญาณ
ท่านอาจารย์เล่าให้ฟงั ว่า การกาํ หนดรูอ้ ะไรต่าง ๆ เช่น จิต นิสยั วาสนา ของคนอืน่ และเทวดา
เป็นต้น ย่อมรู้ได้ด้วยอาการ ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ :๑. เอกวิธัญญา กําหนดพิจารณากายนี้อันปรากฏชัด จิตวางอุคคหนิมิตรวมลงถึงฐีติจิต คือ จิต
ดวงเดิมพักอยูพ่ อประมาณ จิตถอยออกมาพักเพียงอุปจาระ ก็ทราบได้วา่ เหตุนนั้ เป็นอย่างนัน้ อย่างนี้
๒. ทวิธญ
ั ญา กาํ หนดพิจารณาเหมือนข้อ ๑ พอจิตถอยออกมาถึงอุปจาระ จะปรากฏนิมติ ภาพ
เหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น ต้องวางนิมิตนั้นเข้าจิตอีกครั้งหนึ่ง ครั้นถอยออกมาอีก ก็ทราบเหตุการณ์นั้น ๆ
ได้
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๓. ติวิธัญญา ปฏิบัติเหมือนในข้อ ๑ พอจิตถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระ จะปรากฏนิมิตภาพ
เหตุการณ์ขึ้นต้องวิตกถามเสียก่อน แล้วจึงวางนิมิตนั้น แล้วเข้าจิตอีก ถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระ
ก็จะทราบเหตุการณ์นั้นได้
ความรู้โดยอาการ ๓ นี้ ท่านอาจารย์ว่า จิตที่ยังเป็นฐีติขณะเป็นเอกัคคตามีอารมณ์เดียว มีแต่
สติกับอุเบกขา จะทราบเหตุการณ์ไม่ได้ ต้องถอยจิตออกมาเพียงขั้นอุปจาระจึงมีกําลังรู้ได้ หาก
ถอยออกมาถึงขั้นขณิกะหรือจิตธรรมดาก็ทราบเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกัน เพราะกําลังอ่อนเกินไป
ท่านอาจารย์อาศัยไตรวิธญาณนี้เป็นกําลังในการหยั่งรู้หยั่งเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วน
อดีต ปัจจุบัน อนาคต และกําหนดรู้จิตใจ นิสัย วาสนาของศิษยานุศิษย์ พร้อมทั้งอุบายวิธีทรมาน
ศิษยานุศษิ ย์ดว้ ยปรีชาญาณหยัง่ รูโ้ ดยวิธี ๓ ประการนี้ จึงควรจะเป็นเนติของผูจ้ ะเป็นครูอาจารย์ของ
ผู้อื่นต่อไป

คติพจน์
คําที่เป็นคติ อันท่านอาจารย์กล่าวอยู่บ่อย ๆ เพื่อเป็นหลักวินิจฉัยความดีที่ทําด้วย กาย วาจา
ใจ แก่ศิษยานุศิษย์ ดังนี้
๑. ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ
๒. ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน เพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวง
เมื่อท่านอธิบาย ตจปัญจกรรมฐานจบลง มักจะกล่าวเตือนขึ้นเป็นคํากลอนว่า “แก้ให้ตกเน้อ
แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด
เวียนเอากําเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือน๑เจ้าอยู่” ดังนี้
เมื่อคราวท่านเทศนาสั่งสอนพระภิกษุผู้เป็นสานุศิษย์ถือลัทธิฉันเจ ให้เข้าใจทางถูก และละเลิก
ลัทธินั้น ครั้นจบลงแล้วได้กล่าวคําเป็นคติขึ้นว่า “เหลือแต่เว้าบ่เห็นบ่อนเบาหนัก เดินบ่ไปตามทาง
สิถืกดงเสือฮ้าย๒” ดังนี้

บําเพ็ญประโยชน์
การบําเพ็ญประโยชน์ของท่านอาจารย์ประมวลลงในหลัก ๒ ประการ ดังนี้
๑. ประโยชน์ของชาติ ท่านอาจารย์ได้เอาธุระเทศนาอบรมสัง่ สอนศีลธรรมอันดีงามแก่ประชาชน
พลเมืองของชาติ ในทุก ๆ ถิ่นที่ท่านได้สัญจรไป คือภาคกลางบางส่วน ภาคเหนือเกือบทั่วทุกจังหวัด
ภาคอีสานเกือบทั่วทุกจังหวัด และบางส่วนของต่างประเทศ เช่น ฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงของประเทศลาว
๑
๒

เรือน
ร้าย
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ไม่กล่าวสอนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของประเทศ ทําให้พลเมืองของชาติผู้ได้รับคําสั่งสอน
เป็นคนมีศีลธรรมดี มีสัมมาอาชีพง่ายแก่การปกครองของผู้ปกครอง ชื่อว่าได้บําเพ็ญประโยชน์แก่
ชาติตามควรแก่สมณวิสัย
๒. ประโยชน์ศาสนา ท่านอาจารย์ได้บรรพชาและอุปสมบทเข้ามาในพระศาสนานี้ด้วย
ความเชื่อ และความเลื่อมใสจริง ๆ ครั้นบวชแล้วก็ได้เอาธุระศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย
ด้วยความอุตสาหะพากเพียรจริง ๆ ไม่ทอดธุระในการบาํ เพ็ญสมณธรรม ท่านปฏิบตั ธิ ดุ งควัตรเคร่งครัด
ถึง ๔ ประการดังกล่าว แล้วในเบื้องต้นได้ดํารงรักษาสมณกิจไว้มิให้เสื่อมสูญ ได้นําหมู่คณะฟื้นฟู
ปฏิบตั ธิ รรมวินยั ให้ถกู ต้องตามพระพุทธบัญญัตแิ ละพระพุทโธวาท หมัน่ อนุศาสน์สงั่ สอนศิษยานุศษิ ย์
ให้ ฉลาดอาจหาญในการฝึกฝนอบรมจิ ตใจ ตามหลั ก สมถวิ ปั ส สนาอั น สมเด็ จ พระบรมศาสดา
ได้ตรัสสอนไว้ เป็นผู้มีน�้ำใจเด็ดเดี่ยวอดทนไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม แม้จะถูกกระทบกระทั่งด้วย
โลกธรรมอย่างไรก็มิได้แปรเปลี่ยนไปตาม คงมั่นอยู่ในธรรมวินัย ตามที่พระบรมศาสดาประกาศแล้ว
ตลอดมา ทําตนให้เป็นทิฏฐานุคติแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างดี ท่านได้จาริกไปเพื่อแสวงวิเวกตามที่
ต่าง ๆ คือบางส่วนของภาคกลาง เกือบทั่วทุกจังหวัดในภาคเหนือ เกือบทุกจังหวัดของภาคอีสาน
และแถมบางส่วนของต่างประเทศอีกด้วย นอกจากเพือ่ วิเวกในส่วนตนแล้ว ท่านมุง่ ไปเพือ่ สงเคราะห์
ผู้มีอุปนิสัยในถิ่นนั้น ๆ ด้วย ผู้ได้รับสงเคราะห์ด้วยธรรมจากท่านแล้วย่อมกล่าวได้ด้วยความภูมิใจว่า
ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา
ส่วนหน้าทีใ่ นวงการคณะสงฆ์ ท่านอาจารย์ได้รบั พระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ในฐานะ
เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกาให้เป็นพระอุปัชฌายะในคณะธรรมยุติกา ตั้งแต่อยู่จังหวัดเชียงใหม่
และได้รับตั้งเป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมของเจ้าพระคุณพระอุบาลีฯ (สิริจันทเถระ จันทร์) ท่าน
ก็ได้ทําหน้าที่นั้นโดยเรียบร้อยตลอดเวลาที่ยังอยู่เชียงใหม่ ครั้นจากเชียงใหม่มาแล้ว ท่านก็งดหน้าที่
นั้น แม้ข้าพเจ้าขอร้องให้ทําในเมื่อมาอยู่สกลนคร ท่านก็ไม่ยอมทํา โดยอ้างว่าแก่ชราแล้วขออยู่
ตามสบาย ข้าพเจ้าก็ผ่อนตามด้วยความเคารพและหวังความผาสุกสบายแก่ท่านอาจารย์
งานศาสนาในด้านวิปัสสนาธุระ นับว่าท่านได้ทําเต็มสติกําลัง ยังศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต และ
คฤหัสถ์ให้อาจหาญรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติตลอดมา นับแต่พรรษาที่ ๒๓ จนถึงพรรษาที่ ๕๙ อันเป็น
ปีสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านอาจกล่าวได้ด้วยความภูมิใจว่าท่านอาจารย์เป็นพระเถระที่มีเกียรติคุณ
เด่นที่สุดในด้านวิปัสสนาธุระรูปหนึ่งในยุคปัจจุบัน

ปัจฉิมสมัย
ในวัยชรานับแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นต้นมา ท่านมาอยู่จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนอิริยาบถไปตาม
สถานที่วิเวกผาสุกวิหารหลายแห่ง คือ ณ เสนาสนะป่าบ้านนามน ตําบลตองโขบ อําเภอเมืองบ้าง
ที่ใกล้ ๆ แถวนั้นบ้าง ครั้น พ.ศ. ๒๔๘๗ จึงย้ายไปอยู่เสนาสนะป่าบ้านหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จนถึงปีสุดท้ายแห่งชีวิต
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ตลอดเวลา ๘ ปี ในวัยชรานี้ ท่านได้เอาธุระอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทางสมถวิปัสสนาเป็น
อันมาก ได้มีการเทศนาอบรมจิตใจศิษยานุศิษย์เป็นประจําวัน ศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้บันทึกธรรมเทศนา
ของท่านไว้และได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นเผยแพร่แล้วให้ชื่อว่า “มุตโตทัย”
ครั้นมาถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ซึ่งเป็นปีที่ท่านมีอายุย่างขึ้น ๘๐ ปี ท่านเริ่มอาพาธเป็นไข้ ศิษย์
ผู้อยู่ใกล้ชิดก็ได้เอาธุระรักษาพยาบาลไปตามกําลังความสามารถ อาพาธก็สงบไปบ้างเป็นครั้งคราว
แต่แล้วก็กําเริบขึ้นอีก เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนจวนออกพรรษา อาพาธก็กําเริบมากขึ้น ข่าวนี้ได้กระจาย
ไปโดยรวดเร็ว พอออกพรรษาศิษยานุศิษย์ผู้อยู่ไกลต่างก็ทยอยกันเข้ามาปรนนิบัติพยาบาล ได้เชิญ
หมอแผนปัจจุบันมาตรวจและรักษา แล้วนํามาพักที่เสนาสนะป่าบ้านภู่ อําเภอพรรณานิคม เพื่อ
สะดวกแก่ผรู้ กั ษา และศิษยานุศษิ ย์ทจี่ ะมาเยีย่ มพยาบาล อาการอาพาธมีแต่ทรงกับทรุดลงโดยลําดับ
ครั้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้นําท่านมาพักที่วัดป่าสุทธาวาสใกล้เมืองสกลนคร
โดยพาหนะรถยนต์มาถึงวัดเวลา ๑๒.๐๐ น. เศษ ครั้นถึงเวลา ๒.๒๓ น. ของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
ศกเดียวกัน ท่านก็ได้ถงึ แก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ในท่ามกลางศิษยานุศษิ ย์ทงั้ หลาย มีเจ้าพระคุณ
พระธรรมเจดีย์ เป็นต้น สิริชนมายุของท่านอาจารย์ได้ ๘๐ ปี เท่าจํานวนที่ท่านได้กําหนดไว้แต่เดิม
การทีศ่ ษิ ยานุศษิ ย์และผูเ้ คารพนับถือได้นาํ ท่านอาจารย์มาทีว่ ดั ป่าสุทธาวาสนี้ ก็ให้เป็นไปตามเจตนา
เดิมของท่านอาจารย์ คือ เมื่อเริ่มป่วยหนัก ท่านแน่ในใจว่าร่างกายนี้ จะต้องเป็นไปตามธรรมดาของ
เขาแล้ว จึงปรารภกับศิษย์ผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่า “ถ้าตายลง ณ บ้านหนองผือนี้ สัตว์ก็จะต้องตายตาม
มิใช่นอ้ ย ถ้าตายทีว่ ดั สุทธาวาสก็คอ่ ยยังชัว่ เพราะมีตลาด” ดังนี้ นอกจากมีความเมตตาสัตว์ทจี่ ะต้อง
ถูกฆ่าแล้วคงมุ่งหมายฝากศพแก่ชาวเมืองสกลนครด้วย ข้าพเจ้าอดที่จะภูมิใจแทนชาวเมืองสกลนคร
ในการที่ได้รับเกียรติอันสูงนี้ไม่ได้ อุปมาดังชาวมัลลกษัตริย์กรุงกุสินาราราชธานี ได้รับเกียรติจัดการ
พระบรมศพ และถวายพระเพลิงพุทธสรีระฉะนัน้ เพราะท่านอาจารย์เป็นทีเ่ คารพนับถือของคนมาก
ได้เที่ยวไปหลายจังหวัดของประเทศไทย ครั้นถึงวัยชราท่านก็เลือกเอาจังหวัดสกลนครเป็นที่อยู่
อันสบายและทอดทิง้ สรีระกายไว้ ประหนึง่ จะให้เห็นว่า เมืองสกลนครเป็นบ้านเกิดเมืองตายของท่าน
ฉะนั้น ในสมัยทําการฌาปนกิจศพของท่านอาจารย์นั้นชาวเมืองสกลนครยังจะมีเกียรติได้ต้อนรับ
ศิษยานุศิษย์ผู้ใหญ่ของท่าน อันมาจากทิศต่าง ๆ มากมายหลายท่านอีกด้วย
ธรรมอันน่าอัศจรรย์ในท่านอันประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ที่ไม่ควรลืมก็คือ ในสมัยอาพาธหนัก
เมื่อยังพูดได้ ท่านได้แสดงธรรมให้ฟังอยู่ตลอดมาไม่มีการสะทกสะท้านต่อมรณภัยแต่ประการใด
ยังกล่าวท้าทายศิษย์ทั้งหลายด้วยว่า “ใครจะสามารถรดน�้ำให้ไม้แก่นล่อนกลับมีใบขึ้นมาอีกได้
ก็ลองดู” ในเมือ่ ศิษย์ขอรักษาพยาบาล แต่เพือ่ อนุเคราะห์ ท่านก็ยนิ ยอมให้รกั ษาพยาบาลไปตามเรือ่ ง
ครั้นเวลาอาพาธหนักถึงที่สุด สังขารร่างกายไม่ยอมให้โอกาสท่านพูดจาได้เลย เพราะเสมหะเฟือง
ปิดลําคอยากแก่การพูด จึงมิได้รบั ปัจฉิมโอวาทอันน่าจับใจแต่ประการใด คงเห็นแต่อาการอันแกล้วกล้า
ในมรณาสันนกาลเท่านั้นเป็นขวัญตา ศิษยานุศิษย์ต่างก็เต็มตื้นไปด้วยปีติปราโมทย์ในอาการนั้น
ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก และต่างก็ปลงธรรมสังเวชในสังขารอันเป็นไปตามธรรมดาของมัน ใคร ๆ ไม่เลือก
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หน้า เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้สักคนเดียว มีแต่อมฤตธรรม
คือพระนิพพานเท่านั้น ที่พ้นแล้วจากความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยสิ้นเชิง ผู้บรรลุถึงอมฤตธรรม
นั้นแล้ว แม้ต้องทอดทิ้งสรีระไว้อย่างสามัญชนทั้งหลายก็คงปรากฏนามว่า ผู้ไม่ตาย อยู่นั่นเอง

เอกสาร
น�ำมาจากหนังสือทีแ่ จกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓
แต่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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มุตโตทัย

(แนวทางปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น)
โอวาท ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ธรรมของพระตถาคต เมื่อเข้าไปประดิษฐาน
ในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐาน
ในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของไม่ลบเลือนด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติธรรมถ่ายเดียวจึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติ
จิตใจกําจัดเหล่ากะปอมก่า คือ อุปกิเลส แล้วนั่นแหละ จึงจะยังประโยชน์ให้สําเร็จเต็มที่ และทําให้
พระสัทธรรมบริสุทธิ์ ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย

๒. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้า
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็น ภควา ผู้ทรงจําแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์
สตฺถา จึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลัง
จึงทรงพระคุณปรากฏว่า กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์
ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว
ก็เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้ว จึงช่วยพระบรมศาสดาจําแนกแจกธรรม
สั่งสอนประชุมชนในภายหลัง ท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าบุคคล
ไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้ว และทําการจําแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร้ ก็จักเป็นผู้มีโทษ ปรากฏว่า
ปาปโก สทฺโท โหติ คือเป็นผูม้ ชี อื่ เสียงชัว่ ฟุง้ ไปในจตุรทิศ เพราะโทษทีไ่ ม่ทาํ ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในก่อนทั้งหลาย
บันทึกโดย พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖
(พระญาณวิริยาจารย์ (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เขียนบันทึกมุตโตทัยจาก
ธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่น ที่ได้ฟังขณะอยู่ปฏิบัติกับท่าน เป็นพระอุปัฏฐาก มีความซาบซึ้งตรึงใจ
และคิดว่าผู้อื่นก็ควรได้ฟังธรรมเทศนาอย่างนี้บ้าง)
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๓. มูลมรดกอันเป็นต้นทุนทําการฝึกฝนตน

เหตุใดหนอ ปราชญ์ทั้งหลาย จะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะทําการกุศลใดๆ ก็ดี จึงต้องตั้ง
“นโม” ก่อน จะทิ้ง “นโม” ไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ “นโม” ก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญ จึงยกขึ้นพิจารณา
ได้ความว่า น คือ ธาตุนำ�้ โม คือ ธาตุดนิ พร้อมกับบาทพระคาถา ปรากฏขึน้ มาว่า มาตาเปติกสมุภโว
โอทนกุมฺมาสปจฺจโย สัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกัน จึงเป็นตัวตนขึ้นมาได้ น เป็นธาตุของ มารดา
โม เป็นธาตุของ บิดา ฉะนั้นเมื่อธาตุทั้ง ๒ ผสมกันเข้าไป ไฟธาตุของมารดาเคี่ยวเข้าจนได้นามว่า
กลละ คือ น�้ำมันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง ปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้ จิตจึงได้ถือปฏิสนธิในธาตุ
นโม นั้น เมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้ว กลละ ก็ค่อยเจริญขึ้น เป็น อัมพุชะ คือเป็นก้อนเลือด เจริญจาก
ก้อนเลือดมาเป็น ฆนะ คือเป็นแท่ง และ เปสี คือชิ้นเนื้อ แล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลน จึงเป็น
ปัญจสาขา คือ แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑ ส่วนธาตุ พ คือลม ธ คือไฟ นั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลัง
เพราะจิตไม่ถือ เมื่อละจากกลละนั้นแล้ว กลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่า ลมและไฟก็ไม่มี คนตาย
ลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไป จึงว่าเป็นธาตุอาศัย ข้อสําคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้ง ๒ คือ นโม เป็นเดิม
ในกาลต่อมาเมือ่ คลอดออกมาแล้วก็ตอ้ งอาศัย น มารดา โม บิดา เป็นผูท้ ะนุถนอมกล่อมเกลีย้ ง
เลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมมาส เป็นต้น ตลอดจนการแนะนําสั่งสอนความดีทุกอย่าง
ท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่า “บุพพาจารย์” เป็นผู้สอนก่อนใครๆ ทั้งสิ้น มารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิต
ต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณมิได้ มรดกที่ทําให้กล่าวคือรูปกายนี้แล เป็นมรดกดั้งเดิม ทรัพย์สิน
เงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เอง ถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ ชื่อว่าไม่มี
อะไรเลย เพราะเหตุนนั้ ตัวของเราทัง้ ตัวนีเ้ ป็น “มูลมรดก” ของมารดาบิดาทัง้ สิน้ จึงว่าคุณท่านจะนับ
จะประมาณมิได้เลย ปราชญ์ทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่ เราต้องเอาตัวเราคือ “นโม” ตั้งขึ้นก่อน
แล้วจึงทํากิริยาน้อมไหว้ลงภายหลัง “นโม” ท่านแปลว่า “นอบน้อม” นั้นเป็นการแปลเพียงกิริยา
หาได้แปลต้นกิริยาไม่ มูลมรดกนี้แลเป็นต้นทุน ทําการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์
สําหรับทําทุนปฏิบัติ

๔. มูลฐานสําหรับทําการปฏิบัติ
นโม นี้ เมื่อกล่าวเพียง ๒ ธาตุเท่านั้น ยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วน ต้องพลิกสระ
พยัญชนะดังนี้ คือ เอาสระอะจากตัว น มาใส่ตัว ม เอาสระ โอ จากตัว ม มาใส่ตัว น แล้วกลับตัว
มะ มาไว้หน้าตัว โน เป็น “มโน” แปลว่าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามส่วน สมควร
แก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้ มโน คือใจนี้เป็นดั้งเดิม เป็นมหาฐานใหญ่ จะทําจะพูดอะไร
ก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมด ได้ในพระพุทธพจน์ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา
ธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแล้วด้วยใจ พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรม
วินัย ก็ทรงบัญญัติออกไปจาก ใจ คือ มหาฐาน นี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตาม
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จนถึงรู้จัก มโน แจ่มแจ้งแล้ว มโน ก็สุดบัญญัติ คือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้น สมมติทั้งหลายในโลกนี้ต้อง
ออกไปจากมโนทั้งสิ้น ของใครก็ก้อนของใคร ต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ ถือเอาเป็นสมมติบัญญัติ
ตามกระแสแห่งน�้ำโอฆะจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่า ด้วยการหลง หลงถือว่า
เป็นตัวเรา เป็นของเราไปหมด

๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เว้นมหาปัฏฐาน มีนัยประมาณเท่านั้นเท่านี้ ส่วนคัมภีร์มหาปัฏฐาน
มีนัยหาประมาณมิได้ เป็น “อนันตนัย” เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรอบรู้ได้
เมื่อพิจารณาพระบาลีที่ว่า เหตุปจฺจโย นั้นได้ความว่า เหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายใน
สากลโลกธาตุนั้นได้แก่ มโน นั่นเอง มโน เป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิม เป็นสิ่งสําคัญ นอกนั้นเป็น
แต่อาการเท่านั้น อารมฺมณ จนถึง อวิคฺคต จะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้
ฉะนั้น มโนซึ่งกล่าวไว้ในข้อ ๔ ก็ดี ฐีติ ภูตํ ซึ่งจะกล่าวในข้อ ๖ ก็ดี และมหาเหตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดี
ย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดี รู้อะไรๆ ได้ด้วย
ทศพลญาณ ก็ดี รอบรู้ สรรพเญยฺยธรรม ทั้งปวงก็ดี ก็เพราะมีมหาเหตุนั้นเป็นดั้งเดิมทีเดียว จึงทรง
รอบรูไ้ ด้เป็นอนันตนัย แม้สาวกทัง้ หลายก็มมี หาเหตุนแี้ ลเป็นเดิม จึงสามารถรูต้ ามคาํ สอนของพระองค์
ได้ด้วย เหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ ๕ ของพระปัญจวัคคีย์จึงแสดงธรรมแก่ อุปติสฺส (พระสารี
บุตร) ว่า เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํุ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ ความว่า
ธรรมทัง้ หลายเกิดแต่เหตุ...เพราะว่ามหาเหตุนเี้ ป็นตัวสําคัญ เป็นตัวเดิม เมือ่ ท่านพระอัสสชิเถระกล่าว
ถึงที่นี้ (คือมหาเหตุ) ท่านพระสารีบุตรจะไม่หยั่งจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่า? เพราะอะไร ทุก
สิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตตรธรรม ก็คือมหาเหตุ ฉะนั้น มหาปัฏฐาน ท่านจึงว่าเป็น
อนันตนัย ผูม้ าปฏิบตั ใิ จคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโร่แล้วย่อมสามารถรูอ้ ะไรๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกทุกสิ่งทุกประการ สุดจะนับจะประมาณได้ด้วยประการฉะนี้

๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์
ฐีติภูตํ อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทานํ ภโว ชาติ
คนเราทุกรูปทุกนามทีไ่ ด้กาํ เนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ลว้ นแล้วแต่มที เี่ กิดทัง้ สิน้ กล่าวคือมีบดิ ามารดา
เป็นแดนเกิด ก็แลเหตุใดท่านจึงบัญญัติปัจจยาการแต่เพียงว่า อวิชฺชา ปจฺจยา ฯลฯ เท่านั้น อวิชชา
เกิดมาจากอะไร? ท่านหาได้บัญญัติไว้ไม่ พวกเราก็ยังมีบิดามารดา อวิชชาก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนกัน
ได้ความตามบาทพระคาถาเบื้องต้นว่า ฐีติภูตํ นั่นเองเป็นพ่อแม่ของอวิชชา ฐีติภูตํ ได้แก่ จิตดั้งเดิม
เมือ่ ฐีตภิ ตู ํ ประกอบไปด้วยความหลง จึงมีเครือ่ งต่อ กล่าวคือ อาการของอวิชชาเกิดขึน้ เมือ่ มีอวิชชา
แล้ว จึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสังขารพร้อมกับความเข้าไปยึดถือ จึงเป็นภพชาติคือต้องเกิดก่อ
136 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ต่อกันไป ท่านเรียก ปัจจยาการ เพราะเป็นอาการสืบต่อกัน วิชชาและอวิชชาก็ต้องมาจาก ฐีติภูตํ
เช่นเดียวกัน เพราะเมือ่ ฐีตภิ ตู ํ กอปรด้วยอวิชชา จึงไม่รเู้ ท่าอาการทัง้ หลาย แต่เมือ่ ฐีตภิ ตู ํ กอปรด้วย
วิชชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริง นี่พิจารณาด้วยวุฏฐานคามินี วิปัสสนา รวมใจความ
ว่า ฐีตภิ ตู ํ เป็นตัวการดัง้ เดิมของสังสารวัฏฏ์ (การเวียนว่ายตายเกิด) ท่านจึงเรียกชือ่ ว่า “มูลตันไตร”๑
เพราะฉะนัน้ เมือ่ จะตัดสังสารวัฏฏ์ ให้ขาดสูญ จึงต้องอบรมบ่มตัวการดัง้ เดิมให้มวี ชิ ชารูเ้ ท่าทัน อาการ
ทั้งหลายตามความเป็นจริง ก็จะหายหลงแล้วไม่ก่ออาการทั้งหลายใดๆ อีก ฐีติภูตํ อันเป็นมูลการ
ก็หยุดหมุน หมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ด้วยประการฉะนี้

๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพาน
อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา
ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ ฐานะอันดีเลิศนั้นเป็นทางดําเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์
โดยอธิบายว่าเราได้รับมรดกมาแล้วจาก นโม คือ บิดามารดา กล่าวคือตัวของเรานี้แลอันได้กําเนิด
เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นชาติสูงสุด เป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือ มีกายสมบัติ วจีสมบัติ
และมโนสมบัติบริบูรณ์ จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอก คือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้ จะสร้างสม
เอาสมบัติภายใน คือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรง
บัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เอง มิได้ทรงบัญญัติแก่ ช้าง ม้า โค กระบือ ฯลฯ ที่ไหนเลย มนุษย์นี้เองจะเป็น
ผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้น จึงไม่ควรน้อยเนื้อต�่ำใจว่า ตนมีบุญวาสนาน้อย เพราะมนุษย์
ทําได้ เมื่อไม่มี ทําให้มีได้ เมื่อมีแล้วทําให้ยิ่งได้ สมด้วยเทศนานัยอันมาในเวสสันดรชาดก ว่า ทานํ
เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ นิสฺสํสยํ เมื่อได้ทํา
กองการกุศล คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตามคําสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแล้ว
บางพวกทําน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์ บางพวกทํามากแลขยันทําจริงพร้อมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลัง
ประกอบกัน ก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลย พวกสัตว์ดิรัจฉานท่านมิได้กล่าวว่าเลิศ
เพราะจะมาทําเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้ จึงสมกับคําว่ามนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดี สามารถ
นําตนเข้าสู่มรรคผล เข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แล

๔. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน
พระบรมศาสดาจารย์เจ้า ทรงตั้งชัยภูมิไว้ในธรรมข้อไหน? เมือ่ พิจารณาปัญหานีไ้ ด้ความขึ้นว่า
พระองค์ทรงตั้งมหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิ
๑

มูลตันไตร หมายถึง ไตรลักษณ์
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อุปมาในทางโลก การรบทัพชิงชัย มุ่งหมายชัยชนะจําต้องหา ชัยภูมิ ถ้าได้ชัยภูมิที่ดีแล้ว
ย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดี ณ ทีน่ นั้ สามารถรวบรวมกาํ ลังใหญ่เข้าฆ่าฟันข้าศึกให้ปราชัย
พ่ายแพ้ไปได้ ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่า ชัยภูมิ คือที่ที่ประกอบไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคง
ฉันใด
อุปไมยในทางธรรมก็ฉันนั้น ที่เอามหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่จะเข้าสู่สงครามรบข้าศึก
คือ กิเลส ต้องพิจารณากายานุปสั สนาสติปฏั ฐานเป็นต้นก่อน เพราะคนเราทีจ่ ะเกิด กามราคะ เป็นต้น
ขึ้น ก็เกิดที่กายและใจ เพราะตาแลไปเห็นกายทําให้ใจกําเริบ เหตุนั้นจึงได้ความว่ากายเป็นเครื่อง
ก่อเหตุ จึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อน จะได้เป็นเครื่องดับนิวรณ์ทําให้ใจสงบได้ ณ ที่นี้พึง ทําให้มาก
เจริญให้มาก คือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียว ในเมื่ออุคคหนิมิตปรากฏ จะปรากฏกายส่วนไหน
ก็ตาม ให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้เห็นนั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว้ไม่ต้องย้ายไปพิจารณาที่อื่น จะคิดว่า
ทีน่ เี่ ราเห็นแล้ว ทีอ่ นื่ ยังไม่เห็น ก็ตอ้ งไปพิจารณาทีอ่ นื่ ซิ เช่นนีห้ าควรไม่ ถึงแม้จะพิจารณาจนแยกกาย
ออกมาเป็นส่วน ๆ ทุก ๆ อาการอันเป็นธาตุ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ได้อย่างละเอียด ที่เรียกว่าปฏิภาคก็ตาม
ก็ให้พจิ ารณากายทีเ่ ราเห็นทีแรกด้วยอุคคหนิมติ นัน้ จนชํานาญ ทีจ่ ะชํานาญได้กต็ อ้ งพิจารณาซ�ำ้ แล้ว
ซ�้ำอีก ณ ที่เดียวนั้นเอง เหมือนสวดมนต์ฉะนั้น อันการสวดมนต์ เมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้ว ทิ้งเสีย
ไม่เล่าไม่สวดไว้อกี ก็จะลืมเสีย ไม่สาํ เร็จประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่ทาํ ให้ชาํ นาญด้วยความประมาท
ฉันใด การพิจารณากายก็ฉนั นัน้ เหมือนกัน เมือ่ ได้อคุ คหนิมติ ในทีใ่ ดแล้ว ไม่พจิ ารณาในทีน่ นั้ ให้มาก
ปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาทก็ไม่สําเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกัน
การพิจารณากายนี้มีที่อ้างมาก ดั่งในการบวชทุกวันนี้ เบื้องต้นต้องบอกกรรมฐาน ๕ ก็คือ
กายนี้เอง ก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของสําคัญ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทขุทฺทกนิกายว่า
อาจารย์ผู้ไม่ฉลาด ไม่บอกซึ่งการพิจารณากาย อาจทําลายอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของกุลบุตรได้
เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงต้องบอกกรรมฐาน ๕ ก่อน
อีกแห่งหนึง่ ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย พระขีณาสวเจ้าทัง้ หลาย ชือ่ ว่าจะไม่กาํ หนดกาย
ในส่วนแห่ง โกฏฐาส๒ ใดโกฏฐาสหนึ่งมิได้มีเลย จึงตรัสแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้กล่าวถึงแผ่นดินว่า
บ้านโน้นมีดินดําดินแดงเป็นต้นนั้นว่า นั่นชื่อว่า พหิทฺธา แผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมา
พิจารณา อัชฌัตติกา แผ่นดินภายใน กล่าวคืออัตตภาพร่างกายนี้ จงพิจารณาไตร่ตรองให้แยบคาย
กระทําให้แจ้งแทงให้ตลอด เมื่อจบการวิสัชชนาปัญหานี้ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ก็บรรลุพระอรหัตตผล
เหตุนั้นการพิจารณากายนี้จึงเป็นของสําคัญ ผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่ต้องพิจารณา
กายนีท้ งั้ สิน้ จะรวบรวมกาํ ลังใหญ่ได้ตอ้ งรวบรวมด้วยการพิจารณากาย แม้พระพุทธองค์เจ้าจะได้
ตรัสรูท้ แี รกก็ทรงพิจารณาลม ลมจะไม่ใช่กายอย่างไร? เพราะฉะนัน้ มหาสติปฏั ฐานมีกายานุปสั สนา
๒

โกฏฐาส คือการพิจารณาแยกออกเป็นส่วน ๆ
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เป็นต้น จึงชื่อว่า “ชัยภูมิ” เมื่อเราได้ชัยภูมิดีแล้ว กล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน
จนชํานาญแล้ว ก็จงพิจารณาความเป็นจริงตามสภาพแห่งธาตุทั้งหลายด้วยอุบายแห่งวิปัสสนา
ซึ่งจะกล่าวข้างหน้า

๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยๆ งามๆ
ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรก ปฏิกูลน่าเกลียด แต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตม
แล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาด เป็นที่ทัดทรงของพระราชา อุปราช อํามาตย์ และเสนาบดี เป็นต้น และ
ดอกบัวนั้นก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีกเลย ข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติ
พากเพียรประโยคพยายาม ย่อมพิจารณาซึง่ สิง่ สกปรกน่าเกลียด จิตจึงพ้นจากสิง่ สกปรกน่าเกลียด
ได้ สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เอง ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครก คือ อุจจาระ
ปัสสาวะ (มูตรคูถ) ทั้งปวง สิ่งที่ออกจากผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เรียกว่า ขี้ ทั้งหมด เช่น
ขี้หัว ขี้เล็บ ขี้ฟัน ขี้ไคล เป็นต้น เมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหาร มีแกงกับ เป็นต้น ก็รังเกียจ ต้อง
เททิ้งกินไม่ได้ และร่างกายนี้ต้องชําระสีอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ ถ้าหาไม่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบ
เข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่าง ๆ เมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดู
แต่เมื่อมาถึงกายนี้แล้วก็กลายเป็นของสกปรกไป เมื่อปล่อยไว้นาน ๆ เข้าไม่ซักฟอกก็จะเข้าใกล้ใคร
ไม่ได้เลย เพราะเหม็นสาบ ดั่งนี้จึงได้ความว่า ร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูตร เรือนคูถ เป็นอสุภะ
ของไม่งาม ปฏิกูลน่าเกลียด เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงปานนี้ เมื่อชีวิตหาไม่แล้ว ยิ่งจะสกปรกหาอะไร
เปรียบเทียบมิได้เลย เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชํานิชํานาญ
ด้วย โยนิโสมนสิการตั้งแต่ต้นมาทีเดียว คือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจน ก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่ง
แห่งกายอันเป็นทีส่ บายแก่จริต จนกระทัง่ ปรากฏเป็นอุคคหนิมติ คือ ปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใด
ส่วนหนึง่ แล้วก็กาํ หนดส่วนนัน้ ให้มาก เจริญให้มาก ทําให้มาก การเจริญทําให้มากนัน้ พึงทราบอย่างนี้
อันชาวนาเขาทํานาเขาก็ทําที่แผ่นดิน ไถที่แผ่นดิน ดําลงไปในดิน ปีต่อไปเขาก็ทําที่ดินอีกเช่นเคย
เขาไม่ได้ทาํ ในอากาศกลางหาว คงทาํ แต่ทดี่ นิ อย่างเดียว ข้าวเขาก็ได้เต็มยุง้ เต็มฉางเอง เมือ่ ทาํ ให้มาก
ในที่ดินนั้นแล้ว ไม่ต้องร้องเรียกว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงมาเต็มยุ้งเน้อ ข้าวก็จะหลั่งไหลมาเอง และจะ
ห้ามว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงอย่ามาเต็มยุ้งเต็มฉางเราเน้อ ถ้าทํานาในที่ดินนั้นเองจนสําเร็จแล้ว ข้าวก็มา
เต็มยุ้งเต็มฉางเอง ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจ้าก็ฉันนั้น จะพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัย
หรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรก อย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาด การทําให้มากนั้นมิใช่หมายแต่การ
เดินจงกรมเท่านัน้ ให้มสี ติหรือพิจารณาในทีท่ กุ สถานในกาลทุกเมือ่ ยืน เดิน นัง่ นอน กิน ดืม่ ทํา คิด
พูด ก็ให้มสี ติรอบคอบในกายอยูเ่ สมอจึงจะชือ่ ว่า ทําให้มาก เมือ่ พิจารณาในร่างกายนัน้ จนชัดเจนแล้ว
ให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วน ๆ ตามโยนิโสมนสิการตลอดจนกระจายออกเป็นธาตุดิน
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ธาตุน�้ำ  ธาตุไฟ ธาตุลม และพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริง ๆ อุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวญ
ออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน แต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเทียว
พระโยคาวจรเจ้าเมือ่ พิจารณาในทีน่ ี้ พึงเจริญให้มาก ทาํ ให้มาก อย่าพิจารณาครัง้ เดียว แล้ว
ปล่อยทิง้ ตัง้ ครึง่ เดือน ตัง้ เดือน ให้พจิ ารณาก้าวเข้าไป ถอยออกมา เป็น อนุโลม ปฏิโลม คือเข้าไป
สงบในจิต แล้วถอยออกมาพิจารณากาย อย่าพิจารณากายอย่างเดียว หรือสงบทีจ่ ติ แต่อย่างเดียว
พระโยคาวจรเจ้าพิจารณาอย่างนี้ชํานาญแล้ว หรือชํานาญอย่างยิ่งแล้ว คราวนี้แลเป็นส่วนที่จะ
เป็นเอง คือ จิต ย่อมจะรวมใหญ่ เมื่อรวมพึ่บลง ย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือ
หมดทั้งโลกย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากลอง เพราะ
มีสภาพเป็นอันเดียวกัน ไม่ว่าป่าไม้ ภูเขา มนุษย์ สัตว์ แม้ที่สุดตัวของเราก็ต้องลบราบเป็นที่สุด
อย่างเดียวกันพร้อมกับ “ญาณสัมปยุตต์” คือรู้ขึ้นมาพร้อมกัน ในที่นี้ตัดความสนเท่ห์ในใจได้เลย
จึงชื่อว่า “ยถาภูตญาณทัสสนวิปัสสนา” คือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริง
ขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะดําเนินต่อไป ไม่ใช่ที่สุดอันพระโยคาวจรเจ้าจะพึงเจริญให้มาก
ทําให้มาก จึงจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอีกจนรอบ จนชํานาญ เห็นแจ้งชัดว่า สังขารความปรุงแต่ง
อันเป็นความสมมติว่า โน่นเป็นของของเรา โน่นเป็นเราเป็นความไม่เที่ยง อาศัยอุปาทานความยึดถือ
จึงเป็นทุกข์ ก็แลธาตุทั้งหลายเขาหากมีหากเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เกิดขึ้นเสื่อมไป อยู่อย่างนี้มาก่อน เราเกิดตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ก็เป็นอยู่อย่างนี้ อาศัยอาการของจิต
ของขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไปปรุงแต่งสําคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาติ
นับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันชาติ จึงทําให้จิตหลงอยู่ตามสมมติ ไม่ใช่สมมติมา
ติดเอาเรา เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ จะเป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตาม เมื่อว่าตาม
ความจริงแล้ว เขาหากมีหากเป็น เกิดขึน้ เสือ่ มไป มีอยูอ่ ย่างนัน้ ทีเดียว โดยไม่ตอ้ งสงสัยเลย จึงรูข้ นึ้ ว่า
ปุพเฺ พสุ อนนุสฺ สฺเตสุ ธมฺเมสุ ธรรมดาเหล่านีห้ ากมีมาแต่กอ่ น ถึงว่าจะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั มาจากใครก็มอี ยู่
อย่างนั้นทีเดียว ฉะนั้นในความข้อนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรง ปฏิญาณ พระองค์ว่า เราไม่ได้ฟังมาแต่ใคร
มิได้เรียนมาแต่ใครเพราะของเหล่านี้มีอยู่ มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ ได้ความว่าธรรมดาธาตุทั้งหลาย
ย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้น อาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายภพ
หลายชาติ จึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมตินนั้ เป็นเหตุให้อนุสยั ครอบงําจิตจนหลงเชือ่ ไปตาม จึงเป็น
เหตุให้ก่อภพก่อชาติด้วยอาการของจิตเข้าไปยึด ฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้ามาพิจารณา โดยแยบคาย
ลงไปตามสภาพว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า สพฺเพ สงฺขารา ทุกขฺ า สังขารความเข้าไปปรุงแต่ง คืออาการ
ของจิตนั่นแลไม่เที่ยง สัตว์โลกเขาเที่ยง คือมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น ให้พิจารณาโดย อริยสัจจธรรมทั้ง ๔
เป็นเครื่องแก้อาการของจิตให้เห็นแน่แท้โดย ปัจจักขสิทธิ ว่า ตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ จึงหลงตามสังขาร เมื่อเห็นจริงลงไปแล้วก็เป็นเครื่องแก้อาการของจิต จึงปรากฏขึ้นว่า
สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขารทัง้ หลายทีเ่ ทีย่ งแท้ไม่มสี งั ขารเป็นอาการของจิตต่างหาก เปรียบเหมือน
พยับแดด ส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจําโลกแต่ไหนแต่ไรมา เมื่อรู้โดยเงื่อน ๒ ประการ คือรู้ว่า สัตว์ก็มี
140 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

อยู่อย่างนั้น สังขารก็เป็นอาการของจิต เข้าไปสมมติเขาเท่านั้น ฐีติภูตํ จิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการ
เป็นผู้หลุดพ้น ได้ความว่า ธรรมดาหรือธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน จะใช่ตนอย่างไร ของเขาหากเกิดมี
อย่างนั้น ท่านจึงว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา (ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน ให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณา
ให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทําให้จิตรวมพึ่บลงไป ให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้น โดย ปัจจักขสิทธิ
พร้อมกับ ญาณสัมปยุตต์ ปรากฏขึน้ มาพร้อมกัน จึงชือ่ ว่า วุฏฐานคามินวี ปิ สั สนา ทําในทีน่ จี้ นชํานาญ
เห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และญาณสัมปยุตต์ รวมทวนกระแสแก้อนุสัยสมมติเป็น
วิมุตติ หรือรวมลงฐีติจิต อันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตต์ว่า ขีณา
ชาติ ญาณํ โหติ ดังนี้ ในที่นี้ไม่ใช่สมมติ ไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอา ไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนา
เอาได้ เป็นของที่เกิดเอง เป็นเอง รู้เอง โดยส่วนเดียวเท่านั้น เพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็ง
ไม่ท้อถอย พิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเอง จึงจะเป็นขึ้นมาเอง ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต่าง ๆ
มีต้นข้าวเป็นต้น เมื่อบํารุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย
เป็นขึ้นมาเอง ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่ เป็นผู้เกียจคร้าน
จะปรารถนาจนวันตาย รวงข้าวก็จะไม่มีขึ้นมาให้ฉันใด วิมุตติธรรม ก็ฉันนั้นนั่นแล มิใช่สิ่งอันบุคคล
จะพึงปรารถนาเอาได้ คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูก หรือไม่ปฏิบัติตัวเกียจคร้านจน
วันตายจะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย ด้วยประการฉะนี้

๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฎฺฐํ
ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เลื่อมปภัสสรแจ้งสว่างมาเดิม แต่อาศัยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็น
อาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุ้มห่อ จึงทําให้จิตมิส่องแสงสว่างได้ ท่านเปรียบไว้ในบทกลอนหนึ่งว่า
“ไม้ชะงกหกพันง่า (กิ่ง) กะปอมก่ากิ้งก่าฮ้อย กะปอมน้อยขึ้นมื้อพัน ครั้นตัวมาบ่ทัน ขึ้นนําคู่มื้อๆ”
โดยอธิบายว่า คําว่าไม้ชะงก ๖,๐๐๐ ง่านั้น เมื่อตัดศูนย์ ๓ ศูนย์ออกเสียเหลือแค่ ๖ คงได้ความว่า
ทวารทัง้ ๖ เป็นทีม่ าแห่งกะปอมก่า คือของปลอม ไม่ใช่ของจริง กิเลสทัง้ หลายไม่ใช่ของจริง เป็นสิง่
สัญจรเข้ามาในทวารทั้ง ๖ นับร้อยนับพัน มิใช่แต่เท่านั้น กิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดมีขึ้นก็จะมีทวี
ยิ่งๆ ขึ้นทุกๆ วัน ในเมื่อไม่แสวงหาทางแก้ ธรรมชาติของจิต เป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด
แต่อาศัยของปลอม กล่าวคือ อุปกิเลสที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทําให้หมดรัศมี ดุจพระอาทิตย์เมื่อ
เมฆบดบัง ฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆ เมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ต่างหาก
ฉะนัน้ ผูบ้ าํ เพ็ญเพียรทัง้ หลาย เมือ่ รูโ้ ดยปริยายนีแ้ ล้ว พึงกาํ จัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบคาย
ตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาข้อ ๙ นั้นเถิด เมื่อทําให้ถึงขั้นฐีติจิตแล้ว ชื่อว่าย่อมทําลาย
ของปลอมได้หมดสิ้นหรือว่าของปลอมย่อมเข้าไม่ถึงฐีติจิต เพราะสะพานเชื่อมต่อถูกทําลาย
ขาดสะบั้นลงแล้ว แม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโลกอยู่ก็ย่อมเป็นดุจน�้ำกลิ้งบนใบบัวฉะนั้น
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๑๑. การทรมานตนของผู้บําเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย
นายสารถีผู้ฝึกม้ามีชื่อเสียงคนหนึ่ง มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมานเวไนย พระองค์
ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานม้า เขาทูลว่าม้ามี ๔ ชนิด คือ ๑. ทรมานง่าย ๒. ทรมาน
อย่างกลาง ๓. ทรมานยากแท้ ๔. ทรมานไม่ได้เลย ต้องฆ่าเสีย พระองค์จึงตรัสว่าเราก็เหมือนกัน
๑. ทรมานง่าย คือผู้ปฏิบัติทําจิตรวมง่าย ให้กินอาหารเพียงพอ เพื่อบํารุงร่างกาย
๒. ผู้ทรมานอย่างกลาง คือผู้ปฏิบัติทําจิตไม่ค่อยจะลง ก็ให้กินอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก
๓. ทรมานยากแท้ คือผู้ปฏิบัติทําจิตลงยากแท้ ไม่ต้องให้กินอาหารเลย แต่ต้องเป็น อตฺตญฺญ
รู้กําลังของตนว่าจะทนทานได้สักเพียงไร แค่ไหน
๔. ทรมานไม่ได้เลย ต้องฆ่าเสีย คือผูป้ ฏิบตั ทิ าํ จิตไม่ได้เป็น ปทปรมะ พระองค์ทรงชักสะพานเสีย
กล่าวคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉะนั้น

๑๒. มูลติกสูตร
ติก แปลว่า ๓ มูล แปลว่า เค้ามูลรากเหง้า รวมความว่า สิ่งซึ่งเป็นรากเหง้าเค้ามูลอย่างละ ๓
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็เรียกว่า ๓ อกุศลมูล ตัณหา ก็มี ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
โอฆะและอาสวะ ก็มีอย่างละ ๓ คือ กามะ ภาวะ อวิชชา ถ้าบุคคลมาเป็นไปกับด้วย ๓ เช่นนี้
ติปริวตฺตํ ก็ต้องเวียนไปเป็น ๓-๓ ก็ต้องเป็นโลก ๓ คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก อยู่อย่างนั้นแล
เพราะ ๓ นั้นเป็นเค้ามูลโลก ๓
เครื่องแก้ก็มี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อบุคคลดําเนินตนตามศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น
เครื่องแก้ น ติปริวตฺตํ ก็ไม่ต้องเวียนไปเป็น ๓-๓ ก็ไม่เป็นโลก ๓ ชื่อว่าพ้นจากโลก ๓ แล

๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้
อกุปฺปํ สพฺพธมฺเมสุ เยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต
บุคคลผู้มีจิตไม่กําเริบในกิเลสทั้งปวง รู้ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็น พหิทธาธรรม ทั้งที่เป็น
อัชฌัตติกาธรรม สนฺโต จึงเป็นผูส้ งบระงับ สันตบุคคลเช่นนีแ้ ลทีจ่ ะบริบรู ณ์ดว้ ยหิรโิ อตตัปปะ มีธรรม
บริสทุ ธิส์ ะอาด มีใจมัน่ คง เป็นสัตบุรษุ ผูท้ รงเทวธรรมตามความในพระคาถาว่า หิรโิ อตฺตปฺปสมฺปนฺนา
สุกกฺ ธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปรุ สิ า โลเก เทวธมฺมาติ วุจจฺ เร อุปตั ติเทวา ผูพ้ รัง่ พร้อมด้วยกามคุณ วุน่ วาย
อยู่ด้วยกิเลส เหตุไฉนจึงจะเป็นสันตบุคคลได้ ความในพระคาถานี้ย่อมต้องหมายถึงวิสุทธิเทวา คือ
พระอรหันต์แน่นอน ท่านผูเ้ ช่นนัน้ เป็นสันตบุคคลแท้ สมควรจะเป็นผูบ้ ริบรู ณ์ดว้ ยหิริโอตตัปปะ และ
สุกฺกธรรม คือ ความบริสุทธิ์แท้
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๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก สุดสมมติบัญญัติ
สจฺจานํ จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา
สัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ยังเป็น กิริยา เพราะแต่ละสัจจะ ๆ ย่อมมีอาการ
ต้องทํา คือ ทุกข์ ต้องกําหนดรู้ สมุทัย ต้องละ นิโรธ ต้องทําให้แจ้ง มรรค ต้องเจริญให้มาก ดังนี้
ล้วนเป็นอาการที่จะต้องทําทั้งหมด ถ้าเป็นอาการที่จะต้องทํา ก็ต้องเป็นกิริยา เพราะเหตุนั้นจึงรวม
ความได้ว่าสัจจะทั้ง ๔ เป็นกิริยา จึงสมกับบาทคาถาข้างต้นนั้น ความว่า สัจจะทั้ง ๔ เป็นเท้าหรือ
เป็นเครื่องเหยียบก้าวขึ้นไป หรือก้าวขึ้นไป ๔ พักจึงจะเสร็จกิจ ต่อจากนั้นไปจึงเรียกว่า อกิริยา
อุปมา ดังเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖๗๘๙ ๐ แล้วลบ ๑ ถึง ๙ ทิ้งเสีย เหลือแต่ ๐ (ศูนย์) ไม่เขียน
อีกต่อไป คงอ่านว่า ศูนย์ แต่ไม่มคี า่ อะไรเลย จะนําไปบวกลบคูณหารกับเลขจํานวนใด ๆ ไม่ได้ทงั้ สิ้น
แต่จะปฏิเสธว่าไม่มีหาได้ไม่ เพราะปรากฏอยู่ว่า ๐ (ศูนย์) นี่แหละ คือปัญญารอบรู้ เพราะทําลาย
กิรยิ า คือ ความสมมติ หรือว่าลบสมมติลงเสียจนหมดสิน้ ไม่เข้าไปยึดถือสมมติทงั้ หลาย คําว่าลบ คือ
ทําลายกิริยา กล่าวคือ ความสมมติ มีปัญหาสอดขึ้นมาว่า เมื่อทําลายสมมติหมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหน?
แก้ว่า ไปอยู่ในที่ไม่มีสมมติ คือ อกิริยา นั่นเอง เนื้อความตอนนี้เป็นการอธิบายตามอาการของ
ความจริง ซึ่งประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ อันผู้ไม่ปฏิบัติหาอาจรู้ได้ไม่ ต่อเมื่อฟังแล้วทําตาม
จนรู้เองเห็นเองนั่นแหละจึงจะเข้าใจได้
ความแห่ง ๒ บาทคาถาต่อไปว่า พระขีณาสวเจ้าทั้งหลายดับโลกสามรุ่งโรจน์อยู่ คือ ทําการ
พิจารณาบาํ เพ็ญเพียรเป็น ภาวิโต พหุลกี โต คือทาํ ให้มาก เจริญให้มาก จนจิตมีกาํ ลังสามารถพิจารณา
สมมติทั้งหลาย ทําลายสมมติทั้งหลายลงไปได้จนเป็นอกิริยาก็ย่อมดับโลกสามได้
การดับโลกสามนั้น ท่านขีณาสวเจ้าทั้งหลายมิได้เหาะขึ้นไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลก
เลยทีเดียว คงอยู่กับที่นั่นเอง แม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกัน พระองค์ประทับนั่งอยู่
ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์แห่งเดียว เมื่อจะดับโลกสาม ก็มิได้เหาะขึ้นไปในโลกสาม คงดับอยู่ที่จิต ที่จิต
นั้นเองเป็นโลกสาม ฉะนั้น ท่านผู้ต้องการดับโลกสาม พึงดับที่จิตของตน ตนจึงทําลายกิริยา คือ
ตัวสมมติหมดสิ้นจากจิต ยังเหลือแต่อกิริยา เป็นฐีติจิต ฐีติธรรมอันไม่รู้จักตาย ฉะนี้แล

๑๕. สัตตาวาส ๙
เทวาพิภพ มนุสสโลก อบายโลก จัดเป็นกามโลก ที่อยู่อาศัยของสัตว์เสพกามรวมเป็น ๑ รูป
โลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สําเร็จรูปฌาน มี ๔ อรูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้สําเร็จอรูปฌาน มี ๔
รวมทั้งสิ้นเป็น ๙ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ผู้มารู้เท่าสัตตาวาส ๙ กล่าวคือ พระขีณาสวเจ้าทั้งหลาย
ย่อมจากที่อยู่ของสัตว์ ไม่ต้องอยู่ในที่ ๙ แห่งนี้ และปรากฏในสามเณรปัญหาข้อสุดท้ายว่า ทส นาม
กึ อะไรชื่อว่า ๑๐ แก้ว่า ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต พระขีณาสวเจ้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ย่อมพ้น
จากสัตตาวาส ๙ ความข้อนี้คงเปรียบได้กับการเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ นั่นเอง ๑ ถึง ๙
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เป็นจํานวนที่นับได้ อ่านได้ บวกลบคูณหารกันได้ ส่วน ๑๐ ก็คือ เลข ๑ กับ ๐ (ศูนย์) เราจะเอา
๐ (ศูนย์) ไปบวกลบคูณหารกับเลขจํานวนใด ๆ ก็ไม่ทําให้เลขจํานวนนั้นมีค่าสูงขึ้น และ ๐ (ศูนย์) นี้
เมือ่ อยูโ่ ดยลาํ พังก็ไม่มคี า่ อะไร แต่จะว่าไม่มกี ไ็ ม่ได้ เพราะเป็นสิง่ ปรากฏอยู่ ความเปรียบนีฉ้ นั ใด จิตใจ
ก็ฉันนั้นเป็นธรรมชาติ มีลักษณะเหมือน ๐ (ศูนย์) เมื่อนําไปต่อเข้ากับเลขตัวใด ย่อมทําให้เลขตัวนั้น
เพิ่มค่าขึ้นอีกมาก เช่น เลข ๑ เมื่อเอา o (ศูนย์) ต่อเข้าก็กลายเป็น ๑๐ (สิบ) จิตใจเรานี้ก็เหมือนกัน
เมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลายก็เป็นของวิจิตรพิสดารมากมายขึ้นทันที แต่เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรม
จนฉลาดรอบรู้สรรพเญยฺยธรรมแล้วย่อมกลับคืนสู่สภาพ ๐ (ศูนย์) คือ ว่างโปร่งพ้นจากการนับ
การอ่านแล้ว มิได้อยูใ่ นที่ ๙ แห่งอันเป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์ แต่อยูใ่ นทีห่ มดสมมติบญ
ั ญัตคิ อื สภาพ ๐ (ศูนย์)
หรืออกิริยา ดังกล่าวในข้อ ๑๔ นั่นเอง

๑๖. ความสําคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา
พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ๓ กาล มีความสําคัญยิ่ง อันพุทธบริษัท
ควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษ คือ
ก. ปฐมโพธิกาล ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ ทีป่ า่ อิสปิ ตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
เป็นครั้งแรก เป็นปฐมเทศนา เรียกว่า “ธรรมจักร” เบื้องต้นทรงยกส่วนที่สุด ๒ อย่างอันบรรพชิต
ไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่า “เทวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ภิกษุทั้งหลาย ส่วนที่สุด
๒ อย่างอันบรรพชิตไม่พงึ เสพ คือ กามสุขลั ลิกา และอัตตกิลมถา” อธิบายว่า กามสุขลั ลิกา เป็นส่วน
แห่งความรัก อัตตกิลมถา เป็นส่วนแห่งความชังทั้ง ๒ ส่วนนี้เป็นตัวสมุทัย เมื่อผู้บําเพ็ญตบธรรม
ทั้งหลายโดนอยู่ซึ่งส่วนทั้ง ๒ นี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลาง เพราะเมื่อบําเพ็ญเพียรพยายามทําสมาธิ
จิตสงบสบายดีเต็มทีก่ ด็ ใี จ ครัน้ เมือ่ จิตนึกคิดให้ฟงุ้ ซ่านรําคาญก็เสียใจ ความดีใจนัน้ คือ กามสุขลั ลิกา
ความเสียใจนัน้ แล คือ อัตตกิลมถา ความดีใจก็เป็นราคะ ความเสียใจก็เป็นโทสะ ความไม่รเู้ ท่าในราคะ
โทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะ ฉะนั้น ผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุด
ทั้งสองนั้นแลก่อน ถ้าเมื่อกระทบส่วน ๒ นั้นอยู่ ชื่อว่าผิดอยู่ แต่เป็นธรรมดาแท้ทีเดียว ต้องผิด
เสียก่อนจึงถูก แม้พระบรมศาสดา แต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกัน แม้พระอัครสาวก
ทั้งสอง ก็ซ�้ำเป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้น แม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่น ๆ ก็ล้วนแต่ผิดมาแล้ว
ทั้งนั้น ต่อเมื่อพระองค์มาดําเนินทางกลาง ทําจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ ได้ญาณ ๒ ในสองยาม
เบื้องต้นในราตรี ได้ญาณที่ ๓ กล่าวคืออาสวักขยญาณในยามใกล้รุ่ง จึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริง
ทําจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิด กล่าวคือ...ส่วนสุดทั้งสองนั้น พ้นจากสมมติโคตร สมมติชาติ
สมมติวาส สมมติวงศ์ และสมมติประเพณี ถึงความเป็นอริยโคตร อริยชาติ อริยวาส อริยวงศ์ และ
อริยประเพณี ส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่าก็มารู้ตามพระองค์ ทําให้ได้อาสวักขยญาณพ้นจาก
ความผิดตามพระองค์ไป ส่วนเราผูป้ ฏิบตั อิ ยูใ่ นระยะแรก ๆ ก็ตอ้ งผิดเป็นธรรมดา แต่เมือ่ ผิดก็ตอ้ งรูเ้ ท่า
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แล้วทาํ ให้ถกู เมือ่ ยังมีดใี จเสียใจในการบาํ เพ็ญบุญกุศลอยู่ ก็ตกอยูใ่ นโลกธรรม เมือ่ ตกอยูใ่ นโลกธรรม
จึงเป็นผูห้ วัน่ ไหวเพราะความดีใจเสียใจนัน่ แหละ ชือ่ ว่าความหวัน่ ไหวไปมา อุปปฺ นฺโน โข เม โลกธรรม
จะเกิดที่ไหน เกิดที่เรา โลกธรรมมี ๘ มรรค เครื่องแก้ก็มี ๘ มรรค ๘ เครื่องแก้โลกธรรม ๘
ฉะนั้น พระองค์จึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแก้ส่วน ๒ เมื่อแก้ส่วน ๒ ได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรค
ตัดกระแสโลก ทําใจให้เป็นจาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย (สละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วง)
รวมความว่า เมื่อส่วน ๒ ยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้ว ผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทาง เมื่อผู้มีใจพ้นจากส่วนทั้ง ๒
แล้ว ก็ไม่หวั่นไหว หมดธุลี เกษมจากโยคะ จึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักรสําคัญมาก พระองค์
ทรงแสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุให้หวั่นไหว จะไม่หวั่นไหวอย่างไร เพราะมีใจความสําคัญอย่างนี้
โลกธาตุกไ็ ม่ใช่อะไรอืน่ คือตัวเรานีเ้ อง ตัวเราก็คอื ธาตุของโลก หวัน่ ไหว เพราะเห็นในของทีไ่ ม่เคยเห็น
เพราะจิตพ้นจากส่วน ๒ ธาตุของโลกจึงหวั่นไหว หวั่นไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกแล
ข. มั ช ฌิ ม โพธิ ก าล ทรงแสดงโอวาทปาติ โ มกข์ ใ นชุ ม นุ ม พระอรหั น ต์ ๑,๒๕๐ องค์
ณ พระราชอุทยานเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห์ ใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า อธิจิตฺเต จ
อาโยโค เอตํ พุทฺธานสาสนํ พึงเป็นผู้ทําจิตให้ยิ่ง การที่จะทําจิตให้ยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบระงับ อิจฺฉา
โลภสมาปนฺโน สมโณ กึ ภวิสฺสติ เมื่อประกอบด้วยความอยากดิ้นรนโลภหลงอยู่แล้วจักเป็นผู้สงบ
ระงับได้อย่างไร ต้องเป็นผูป้ ฏิบตั คิ อื ปฏิบตั พิ ระวินยั เป็นเบือ้ งต้น และเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ตั้งต้นแต่การเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทําให้มาก เจริญให้มาก ในการพิจารณามหาสติปัฏฐาน
มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรก พึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกาย โดยอาการแห่งบริกรรม
สวนะคือ พิจารณาโดยอาการคาดคะเน ว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้น ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ
ไปเสียก่อน เพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกาย ทําให้รวมง่าย เมื่อทําให้มาก ในบริกรรม
สวนะแล้ว จักเกิดขึ้นซึ่งอุคคหนิมิตให้ชํานาญในที่นั้นจนเป็นปฏิภาค ชํานาญในปฏิภาคโดยยิ่ง
แล้วจักเป็นวิปัสสนา เจริญวิปัสสนาจนเป็นวิปัสสนาอย่างอุกฤษฎ์ ทําจิตเข้าถึงฐีติภูตํ ดังกล่าว
แล้วในอุบายแห่งวิปัสสนาชื่อว่าปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้ว โมกฺขํ จึงจะข้ามพ้น จึงพ้นจากโลก
ชื่อว่าโลกุตตรธรรม เขมํ จึงเกษมจากโยคะ (เครื่องร้อย) ฉะนั้น เนื้อความในมัชฌิมเทศนา
จึงสําคัญ เพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการฉะนี้แลฯ
ค. ปัจฉิมโพธิกาล ทรงแสดงปัจฉิมเทศนาในทีช่ มุ นุมพระอริยสาวก ณ พระราชอุทยานสาลวัน
ของมัลลกษัตริย์กรุงกุสินารา ในเวลาจวนจะปรินิพพานว่า หนฺททานิ อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว
ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เราบอกท่านทั้งหลายว่า
จงเป็นผูไ้ ม่ประมาท พิจารณาสังขารทีเ่ กิดขึน้ แล้วเสือ่ มไป เมือ่ ท่านทัง้ หลายพิจารณาเช่นนัน้ จักเป็น
ผู้แทงตลอด พระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ก็ปิดพระโอษฐ์มิได้ตรัสอะไรต่อไปอีกเลย
จึงเรียกว่าปัจฉิมเทศนา อธิบายความต่อไปว่า สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหน อะไรเป็นสังขาร สังขารมันก็
เกิดขึ้นที่จิตของเราเอง เป็นอาการของจิตพาให้เกิดขึ้นซึ่งสมมติทั้งหลาย สังขารนี้แล เป็นตัวการ
สมมติบัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลกความจริงในโลกทั้งหลาย หรือธรรมธาตุทั้งหลายเขามี เขาเป็นอยู่
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อย่างนั้น แผ่นดิน ต้นไม้ ภูเขา ฟ้า แดด เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลย ตลอดจนตนตัวมนุษย์ก็เป็นธาตุ
ของโลก เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้เลย เจ้าสังขารตัวการนี้เข้าไปปรุงแต่งว่า เขาเป็นนั้นเป็นนี้
จนหลงกันว่าเป็นจริง ถือเอาว่าเป็นเรา เป็นของๆ เราเสียสิ้น จึงมี ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น
ทําจิตดั้งเดิมให้หลงตามไป เกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุด เป็นอเนกภพ อเนกชาติ
เพราะเจ้าตัวสังขารนั้นแลเป็นตัวเหตุ จึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ให้เป็นปรีชาญาณชัดแจ้ง เกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคเป็นส่วนเบื้องต้น
จนทําจิตให้เข้าภวังค์ เมื่อกระแสแห่งภวังค์หายไป มีญาณเกิดขึ้นว่า “นั้นเป็นอย่างนั้น เป็นสภาพ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์” เกิดขึ้นในจิตจริง ๆ จนชํานาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ ก็รู้เท่าสังขารได้ สังขาร
ก็จะมาปรุงแต่งให้จิตกําเริบอีกไม่ได้ ได้ในคาถาว่า อกุปฺปํ สพฺพธมฺเมสุ เยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต เมื่อ
สังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้ว ก็ไม่กําเริบรู้เท่าธรรมทั้งปวง สนฺโต ก็เป็นผู้สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรม
ด้วยประการฉะนี้
ปัจฉิมเทศนานี้เป็นคําสําคัญแท้ ทําให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุด พระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์
แต่เพียงนี้
พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลนี้ ย่อมมีความสําคัญเหนือความสําคัญในทุก ๆ กาล ปฐมเทศนา
ก็เล็งถึงวิมตุ ติธรรม มัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมตุ ติธรรม ปัจฉิมเทศนาก็เล็งถึงวิมตุ ติธรรม รวมทัง้ ๓ กาล
ล้วนแต่เล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น ด้วยประการฉะนี้

๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ
อนาสวํ เจโตวิมตุ ตฺ ึ ปญฺาวิมตุ ตฺ ึ ทิฏเฺ ว ธมฺเม สยํ อภิญ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปปฺ สมฺปชฺช วิหรติ
พระบาลีนแี้ สดงว่า พระอรหันต์ทงั้ หลายไม่วา่ ประเภทใดย่อมบรรลุทงั้ เจโตวิมตุ ติ ทัง้ ปัญญา
วิมุตติ ...ที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบัน หาได้แบ่งแยกไว้ว่า ประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตติ หรือ
ปัญญาวิมุตติไม่ ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่า เจโตวิมุตติ เป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อน
ส่วนปัญญาวิมุตติเป็นของพระอรหันต์สุกขวิปัสสกผู้เจริญวิปัสสนาล้วน ๆ นั้นย่อมขัดแย้งต่อมรรค
มรรคประกอบด้วยองค์ ๘ มีทั้งสัมมาทิฏฐิ ทั้งสัมมาสมาธิ ผู้จะบรรลุวิมุตติธรรม จําต้องบําเพ็ญ
มรรค ๘ บริบูรณ์ มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา อันผู้จะได้
อาสวักขยญาณจาํ ต้องบาํ เพ็ญไตรสิกขาให้บริบรู ณ์ทงั้ ๓ ส่วน ฉะนัน้ จึงว่า พระอรหันต์ทกุ ประเภท
ต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ ด้วยประการฉะนี้แลฯ
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ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ ที่ พระภิกษุทองค�ำ ญาโณภาโส กับ พระภิกษุวัน อุตฺตโม
ได้จดบันทึกไว้ในปัจฉิมสมัย ยังมิได้รวบรวมขึ้นพิมพ์เผยแผ่ สมควรรวบรวมพิมพ์ขึ้นไว้ในครั้งนี้
เพื่อเป็นสมบัติมรดกชิ้นสุดท้ายแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ทั่วกันดังต่อไปนี้

๑. เรื่อง มูลกรรมฐาน (มูลกัมมัฏฐาน)
กุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้ว ใครเล่าไม่เคยเรียนกรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน)มา บอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมี พระอุปัชฌาย์ทุกองค์เมื่อบวชกุลบุตรจะไม่สอนกรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน)ก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลังไม่มี ถ้าอุปัชฌาย์องค์ใดไม่สอนกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ก่อน อุปัชฌาย์องค์นั้นดํารงความเป็นอุปัชฌายะต่อไปไม่ได้ ฉะนั้นกุลบุตรผู้บวชมาแล้ว จึงได้ชื่อว่า
เรียนกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)มาแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียน
พระอุปัชฌายะสอนกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๕ คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน
ตโจ หนัง ในกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ทั้ง ๕ นี้ มีหนังเป็นที่สุด ทําไมจึงสอนถึง หนัง เท่านั้น?
เพราะเหตุว่า หนัง มันเป็นอาการใหญ่ คนเราทุกคนต้องมีหนังหุ้มห่อ ถ้าไม่มีหนัง ผม ขน เล็บ ฟัน
ก็อยู่ไม่ได้ ต้องหลุดหล่นทําลายไป เนื้อ กระดูก เอ็น และอาการทั้งหมดในร่างกายนี้ ก็จะอยู่ไม่ได้
ต้องแตกต้องทําลายไป คนเราจะหลงรูปก็มาหลง หนัง หมายความสวย ๆ งาม ๆ เกิดความรักใคร่
แล้วก็ปรารถนา เพราะมาหมายอยู่ที่หนัง เมื่อเห็นแล้วก็สําคัญเอาผิวพรรณของมัน คือ ผิวดํา ขาว
แดง ดําแดง ขาวแดง ผิวอะไรต่ออะไร ก็เพราะหมายสีหนัง ถ้าไม่มีหนังแล้ว ใครเล่าจะหมายว่า
สวยงาม? ใครเล่าจะรักจะชอบจะปรารถนา? มีแต่จะเกลียดหน่ายไม่ปรารถนา ถ้าหนังไม่หุ้มห่อ
อยูแ่ ล้ว เนือ้ เอ็น และอาการอืน่ ๆ ก็จะอยูไ่ ม่ได้ ทัง้ จะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้ จึงว่าหนังเป็นของ
สาํ คัญนัก จะเป็นอยูไ่ ด้กเ็ พราะหนัง จะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหนัง ฉะนัน้ พระอุปชั ฌายะ
ท่านจึงสอนถึงแต่หนังเป็นทีส่ ดุ ถ้าเรามาตัง้ ใจพิจารณาจนให้เห็นความเปือ่ ยเน่าเกิดอสุภนิมติ ปรากฏ
แน่แก่ใจแล้วย่อมจะเห็นอนิจจสัจจธรรม ทุกขสัจจธรรม อนัตตาสัจจธรรม จึงจะแก้ความหลงสวย
หลงงามอันมันหมายอยูท่ หี่ นังย่อมไม่สาํ คัญหมาย และไม่ชอบใจ ไม่ปรารถนาเอาเพราะเห็นตามความ
เป็นจริง เมือ่ ใดเชือ่ คาํ สอนของพระอุปชั ฌายะไม่ประมาทแล้ว จึงจะได้เห็นสัจจธรรม ถ้าไม่เชือ่ คาํ สอน
ของพระอุปัชฌายะ ย่อมแก้ความหลงของตนไม่ได้ ย่อมตกอยู่ในบ่วงแห่ง รัชนีอารมณ์๑ ตกอยู่ใน
๑

คํา “รัชนีอารมณ์” ตัดบทออกเป็น “รัชนี” แปลว่า ที่ก่อเกิดความกําหนัด “อารมณ์” แปลว่า สิ่งที่ปรากฏแก่
ทวาร ๖ (เช่นรูปเป็นต้น) สนธิเข้ากัน เป็น “รัชนีอารมณ์” แปลว่า อารมณ์เป็นที่กําเนิดความกําหนัด ได้แก่
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมะ (เรื่องที่ใจคิด) อันน่ารักใคร่ พึงใจยียวนชวนกําหนัด
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วัฏฏจักร์(วัฏจักร) เพราะฉะนัน้ คาํ สอนทีพ่ ระอุปชั ฌายะได้สอนแล้วแต่กอ่ นบวชนัน้ เป็นคาํ สอนทีจ่ ริง
ที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปหาทางอื่นอีก ถ้ายังสงสัย ยังหาไปทางอื่นอีก ชื่อว่ายังหลงยังงมงาย ถ้าไม่หลง
จะไปหาทําไม คนไม่หลงก็ไม่มีการหา คนที่หลงจึงมีการหา หาเท่าไรยิ่งหลงไปไกลเท่านั้น ใครเป็นผู้
ไม่หามาพิจารณาอยูใ่ นของทีม่ อี ยูน่ ี้ ก็จะเห็นแจ้งซึง่ ภูตธรรม ฐีตธิ รรม อันเกษมจากโยคาสวะทัง้ หลาย
ความในเรื่องนี้ ไม่ใช่มติของพระอุปัชฌายะทั้งหลายคิดได้แล้วสอนกุลบุตรตามมติของใคร
ของมัน เนื่องด้วยพุทธพจน์แห่งพระพุทธองค์เจ้า ได้ทรงบัญญัติไว้ให้อุปัชฌายะเป็นผู้สอนกุลบุตร
ผู้บวชใหม่ ให้กรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ประจําตน ถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สมกับการออกบวชที่ได้สละบ้านเรือน
ครอบครัวออกมาบําเพ็ญเนกขัมมธรรม หวังโมกขธรรม การบวชก็จะเท่ากับการทําเล่น พระองค์ได้
ทรงบัญญัตมิ าแล้ว พระอุปชั ฌายะทัง้ หลายจึงดํารงประเพณีนสี้ บื มาตราบเท่าทุกวันนี้ พระอุปชั ฌายะ
สอนไม่ผิด สอนจริงแท้ ๆ เป็นแต่กุลบุตรผู้รับเอาคําสอนไม่ต้ังใจ มัวประมาทลุ่มหลงเอง ฉะนั้น
ความในเรื่องนี้ วิญญชนจึงได้รับรองทีเดียวว่า เป็นวิสุทธิมรรคเที่ยงแท้

๒. เรื่อง ศีล
สีลํ สิลา วิย ศีล คือความปกติ อุปมาได้เท่ากับหิน ซึ่งเป็นของหนักและเป็นแก่นของดิน
แม้จะมีวาตธาตุมาเป่าสักเท่าใด ก็ไม่มีการสะเทือนหวั่นไหวเลย แต่ว่าเราจะสําคัญถือแต่เพียงคําว่า
ศีล เท่านั้น ก็จะทําให้เรางมงายอีก ต้องให้รู้จักเสียว่าศีลนั้นอยู่ที่ไหน? มีตัวตนเป็นอย่างไร? อะไรเล่า
เป็นตัวศีล? ใครเป็นผู้รักษา? ถ้ารู้จักว่าใครเป็นผู้รักษาแล้ว ก็จะรู้จักว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ถ้าไม่เข้าใจ
เรื่องศีล ก็จะงมงายไปถือศีลเพียงนอก ๆ เดี๋ยวก็ไปหาเอาที่นั้นที่นี้จึงจะมีศีล ไปขอเอาที่นั่นที่นี่จึงมี
เมื่อยังเที่ยวหาเที่ยวขออยู่ ไม่ใช่หลงศีลดอกหรือ? ไม่ใช่ศีลพัตตปรมาส(สีลัพพตปรามาส)ถือนอก ๆ
ลูบ ๆ คลํา ๆ อยู่หรือ?
อิทํ สจฺจาภินิเวสทิฏฺฐิ จะเห็นความงมงายของตนว่าเป็นของจริงเที่ยงแท้ ผู้ไม่หลงย่อมไม่ไป
เที่ยวขอเที่ยวหา เพราะเข้าใจแล้วว่า ศีลก็อยู่ที่ตนนี้ จะรักษาโทษทั้งหลายก็ตนเป็นผู้รักษา ดังที่ว่า
“เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ วทามิ” เจตนา เป็นตัวศีล เจตนา คืออะไร? เจตนานี้ต้องแปลงอีกจึงจะได้
ความ ต้องเอาสระ เอ มาเป็น อิ เอา ต สะกดเข้าไป เรียกว่า จิตฺตํ คือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี
ก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กายจะสําเร็จการทําอะไรได้? ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตใจ
ไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่าศีลมีตัวเดียว นอกนั้นเป็นแต่เรื่องโทษที่ควรละเว้น
โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗ รักษาไม่ให้มีโทษต่าง ๆ ก็สําเร็จเป็นศีลตัวเดียว รักษาผู้เดียวนั้น
ได้แล้วมันก็ไม่มีโทษเท่านั้นเอง ก็จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอ คนที่หา
ขอต้องเป็นคนทุกข์ ไม่มีอะไรจึงเที่ยวหาขอ เดี๋ยวก็กล่าวยาจามิ ๆ ขอแล้วขอเล่า ขอเท่าไรยิ่งไม่มียิ่ง
อดอยากยากเข็ญ เราได้มาแล้วมีอยู่แล้วซึ่งกายกับจิต รูปกายก็เอามาแล้วจากบิดามารดาของเรา
จิตก็มอี ยูแ่ ล้ว ชือ่ ว่าของเรามีพร้อมบริบรู ณ์แล้ว จะทําให้เป็นศีลก็ทาํ เสียไม่ตอ้ งกล่าวว่าศีลมีอยูท่ โี่ น้น
ที่นี้ กาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึงจะมี ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว อกาลิโก รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลก็ไม่มีกาล
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เรือ่ งนีต้ อ้ งมีหลักฐานพร้อมอีก เมือ่ ครัง้ พุทธกาลนัน้ พวกปัญจวัคคียก์ ด็ ี พระยสและบิดามารดา
ภรรยาเก่าของท่านก็ดี ภัททวัคคีย์ก็ดี ชฏิลทั้งบริวารก็ดี พระเจ้าพิมพิสาร และราชบริพาร ๑๒ นหุต
ก็ดี ฯลฯ ก่อนจะฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ปรากฏว่าได้สมาทานศีลเสียก่อน
จึงฟังเทศนา พระองค์เทศนาไปทีเดียว ทําไมท่านเหล่านั้นจึงได้สําเร็จมรรคผล ศีล สมาธิ ปัญญา
ของท่านเหล่านั้นมาแต่ไหน ไม่เห็นพระองค์ตรัสบอกให้ท่านเหล่านั้นขอเอาศีล สมาธิ ปัญญา จาก
พระองค์ เมื่อได้ลิ้มรสธรรมเทศนาของพระองค์แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมีขึ้นในท่านเหล่านั้นเอง
โดยไม่มีการขอและไม่มีการเอาให้ มัคคสามัคคี ไม่มีใครหยิบยกให้เข้ากัน จิตดวงเดียวเป็นศีล เป็น
สมาธิ เป็นปัญญา ฉะนั้นเราไม่หลงศีล จึงจะเป็นวิญญชนอันแท้จริง

๓. เรื่อง ปาฏิโมกขสังวรศีล
พระวินัย ๕ พระคัมภีร์ สงเคราะห์ลงมาในปาฏิโมกขุทเทส เมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระวินัย
ย่อมข้ามไม่ได้ ผู้ปฏิบัติถูกตามพระวินัยแล้ว โมกฺขํ ชื่อว่าเป็นทางข้ามพ้นวัฏฏะได้ ปาฏิโมกข์นี้ก็ยัง
สงเคราะห์เข้าไปหาวิสุทธิมรรคอีก เรียกว่า ปาฏิโมกขสังวรศีล ในสีลนิเทศ
สีลนิเทศนั้น กล่าวถึงเรื่องศีลทั้งหลาย คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล ๑ อินทรียสังวรศีล ๑ ปัจจยสันนิสสิตศีล ๑ อาชีวปาริสทุ ธิศลี ๑ ส่วนอีก ๒ คัมภีรน์ นั้ คือ สมาธินเิ ทศ และปัญญานิเทศ วิสทุ ธิมรรค
ทั้ง ๓ พระคัมภีร์นี้สงเคราะห์เข้าในมรรคทั้ง ๘ มรรค ๘ สงเคราะห์ลงมาในสิกขาทั้ง ๓ คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา เมื่อจะกล่าวถึงเรื่องมรรคแล้ว ความประโยคพยายามปฏิบัติดัดตนอยู่ ชื่อว่าเดินมรรค
สติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็เรียกว่า มรรค อริยสัจจ์ ๔ ก็ชื่อว่ามรรค เพราะเป็นกิริยาที่ยังทําอยู่ ยังมีการ
ดําเนินอยู่ ดังภาษิตว่า “สจฺจานํ จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา” สําหรับเท้า
ต้องมีการเดิน คนเราต้องไปด้วยเท้าทั้งนั้น ฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ ก็ยังเป็นกิริยาอยู่ เป็นจรณะเครื่อง
พาไปถึงวิสุทธิธรรม วิสุทธิธรรมนั้นจะอยู่ที่ไหน? มรรคสัจจะอยู่ที่ไหน? วิสุทธิธรรมก็ต้องอยู่ที่นั่น!
มรรคสัจจะไม่มีอยู่ที่อื่น มโน เป็นมหาฐาน มหาเหตุ วิสุทธิธรรมจึงต้องอยู่ที่ใจของเรานี่เอง ผู้เจริญ
มรรคต้องทําอยู่ที่นี้ ไม่ต้องไปหาที่อื่น การหาที่อื่นอยู่ชื่อว่ายังหลง ทําไมจึงหลงไปหาที่อื่นเล่า?
ผู้ไม่หลงก็ไม่ต้องหาทางอื่น ไม่ต้องหากับบุคคลอื่น ศีลก็มีในตน สมาธิก็มีในตน ปัญญาก็มีอยู่กับตน
ดังบาลีว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ วทามิ เป็นต้น กายกับจิตเท่านี้ประพฤติปฏิบัติเป็นศีลได้ ถ้าไม่มีกาย
กับจิต จะเอาอะไรมาพูดออกว่าศีลได้ คําที่ว่าเจตนานั้นเราต้องเปลี่ยนเอาสระเอ ขึ้นบนเป็นสระอิ
เอาตัว ต สะกดเข้าไป ก็พูดได้ว่า จิตฺตํ เป็นจิต จิตเป็นผู้คิดงดเว้น เป็นผู้ระวังรักษา เป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติ ซึ่งมรรคและผลให้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกขีณาสวเจ้าก็ดี จะชําระตนให้หมดจด
จากกิเลสทั้งหลายได้ ท่านก็มีกายกับจิตทั้งนั้น เมื่อท่านจะทํามรรคและผลให้เกิดมีได้ก็ทําอยู่ที่นี่
(คือที่กายกับจิต) ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า มรรคมีอยู่ที่ตนของตนนี้เอง เมื่อเราจะเจริญซึ่งสมถะหรือ
วิปัสสนา ก็ไม่ต้องหนีจากกายกับจิต ไม่ต้องส่งนอก ให้พิจารณาอยู่ในตนของตนเป็น “โอปนยิโก”
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แม้จะเป็นของมีอยู่ภายนอก เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นต้น ก็ไม่ต้องส่งออกเป็นนอกไป
ต้องกําหนดเข้ามาเทียบเคียงตนของตน พิจารณาอยู่ที่นี้ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ เมื่อรู้ก็ต้อง
รู้เฉพาะตน รู้อยู่ในตน ไม่ได้รู้มาแต่นอก เกิดขึ้นกับตน มีขึ้นกับตน ไม่ได้หามาจากที่อื่น ไม่มีใคร
เอาให้ ไม่ได้ขอมาจากผูอ้ นื่ จึงได้ชอื่ ว่า าณทสฺสนํ สุวสิ ทุ ธฺ ํ อโหสิ เป็นความรูเ้ ห็นทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ท้ ฯลฯ

๔. เรื่อง ธรรมคติวิมุตติ
สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ มิใช่วา่ พระองค์จะมีปญ
ั ญาพิจารณาเอาวิมตุ ติธรรมให้ได้วนั หนึง่
วันเดียว พระองค์ทรงพิจารณามาแต่ยังเป็นฆราวาสอยู่หลายปี นับแต่ครั้งที่พระองค์ได้ ราชาภิเษก
เป็นกษัตริย์๒ พวกพระญาติพระวงศ์ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าปกครองดูแลบ่าวไพร่
ประชาราษฎร เมือ่ พระองค์ได้เป็นเช่นนีแ้ ล้ว ย่อมเป็นผูไ้ ม่นอนใจ จาํ เป็นทีพ่ ระองค์จะต้องคิดใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการปกครองป้องกันราษฎรทั้งขอบเขต และการรักษาครอบครัวตลอดถึง
พระองค์ ก็จะต้องทรงคิดรอบคอบเสมอ ถ้าไม่ทรงคิดไม่มีพระปัญญา ไฉนจะปกครองบ้านเมือง
ไพร่ฟ้าให้ผาสุกสบายได้ แม้พระองค์เองก็จะดํารงตําแหน่งหน้าที่ของพระองค์ไว้ไม่ได้ เมื่อพระองค์
ทรงคิดในเรื่องของผู้อื่นและเรื่องของพระองค์เองเสมอแล้ว ปัญญาวิวัฏฏ์ของพระองค์จึงเกิดขึ้นว่า
เราปกครองบังคับบัญชาได้ก็แต่การบ้านเมืองเท่านี้ ส่วนการเกิด แก่ เจ็บ ตายเล่า เราบังคับบัญชา
ไม่ได้เสียแล้ว จะบังคับบัญชาไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเกิดก็ไม่ได้ เมื่อเกิดแล้วจะบังคับไม่ให้แก่ชราก็ไม่ได้
จะบังคับไม่ให้เจ็บป่วยไข้เป็นโรคาพาธก็ไม่ได้ จะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้ เราจะบังคับความเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตาย ของผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้แต่ตัวของเราเองเล่าก็บังคับไม่ได้ ทรงพิจารณาเป็นอนุโลม
และปฏิโลม กลับไปกลับมา พิจารณาเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชและท้อพระทัยในการจะอยู่เป็น
ผู้ปกครองราชสมบัติต่อไป การที่อยู่ในฆราวาสรักษาสมบัติเช่นนี้เพื่อต้องการอะไร? เป็นผู้มีอํานาจ
เท่านี้ มีสมบัติข้าวของเช่นนี้ จะบังคับหรือจะซื้อ หรือประกันซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ได้
จึงทรงใคร่ครวญไปอีกว่า เราจะทําอย่างไรจึงจะหาทางพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้ จึงได้
ความอุปมาขึ้นว่า ถ้ามีร้อนแล้วก็ยังมีเย็นเป็นเครื่องแก้กันได้ มีมืดแล้วก็ยังมีสว่างแก้กัน ถ้ามีเกิด
แก่ เจ็บ ตายแล้ว อย่างไรก็คงมีทาง ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย เป็นแน่ จึงได้ทรงพยายามใคร่ครวญ
หาทางจะแก้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้จนได้ แต่ว่าการจะแก้ เกิด แก่ เจ็บ ตายนี้ เราอยู่ในฆราวาสเช่นนี้
คงจะทําไม่ได้ เพราะฆราวาสนี้เป็นที่คับแคบใจยิ่งนัก มีแต่การที่ออกหนีเสียจากการครองราชสมบัติ
นี้ออกไปผนวชจึงจะสามารถทําได้

๒

พระพุทธเจ้าเมือ่ ตอนออกผนวช เป็นเพียงเจ้าชายรัชทายาท พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระองค์เป็นกษัตริย์
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ครั้นทรงคิดเช่นนี้แล้ว ต่อมาวันหนึ่ง พอถึงเวลากลางคืน พวกนางสนมทั้งหลายได้พากันมา
บํารุงบําเรอพระองค์อยู่ด้วยการบําเรอทั้งหลายในเวลาที่นางสนมทั้งหลายยังบําเรออยู่น้ัน พระองค์
ทรงบรรทมหลับไปก่อน ครั้นใกล้เวลาพระองค์จะทรงตื่นจากพระบรรทมนั้น พวกนางสนมทั้งหลาย
ก็พากันหลับเสียหมด แต่ไฟยังสว่างอยู่ เมื่อนางสนมที่บําเรอหลับหมดแล้ว เผอิญพระองค์ทรง
ตืน่ ขึน้ มา ด้วยอาํ นาจแห่งการพิจารณาทีพ่ ระองค์ทรงคิดไม่เลิกไม่แล้วนัน้ ทําให้พระทัยของพระองค์
พลิกขณะ เลยเกิดอุคคหนิมิตขึ้น ลืมพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแลดูพวกนางสนมทั้งหลายที่
นอนหลับอยูน่ นั้ เป็นซากอสุภะไปหมด เหมือนกับเป็นซากศพในป่าช้าผีดบิ จึงให้เกิดความสลดสังเวช
เหลือที่จะทนอยู่ได้ จึงตรัสกับพระองค์เองว่า เราอยู่ที่นี้จะว่าเป็นที่สนุกสนานอย่างไรได้ คนทั้งหลาย
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นซากศพในป่าช้าทั้งหมด เราจะอยู่ทําไม จําเราจะต้องออกผนวชในเดี๋ยวนี้ จึงทรง
เครื่องฉลองพระองค์ถือพระขรรค์แล้วออกไปเรียกนายฉันนะ อํามาตย์ผู้เป็นนายม้า ให้ไปเอาม้า
มาพาพระองค์ออกจากเมืองไป เมื่อนายฉันนะนําม้ามาแล้ว พระองค์ก็ทรงม้ามีนายฉันนะอํามาตย์
นําทางเสด็จหนีออกจากเมืองไปโดยไม่ต้องให้ใครรู้จัก ครั้นรุ่งแจ้งก็บรรลุถึงอโนมานที ทรงข้ามฝั่ง
แม่นทีแล้วก็ถ่าย(ถอด)เครื่องประดับและเครื่องทรงที่ฉลองพระองค์ออกเสีย จึงส่งเครื่องประดับให้
นายฉันนะ ตรัสสั่งให้กลับไปเมืองพร้อมด้วยอัศวราชของพระองค์ ส่วนพระองค์ได้เอาพระขรรค์ตัด
พระเมาฬีและพระมัสสุเสีย ทรงผนวชแต่พระองค์เดียว
เมือ่ ผนวชแล้วจึงเสาะแสวงหาศึกษาไปก่อน คือไปศึกษาอยูใ่ นสาํ นักอาฬารดาบส และอุทกดาบส
ครั้นไม่สมประสงค์จึงทรงหลีกไปแต่พระองค์เดียว ไปอาศัยอยู่ราวป่าใกล้แม่น�้ำเนรัญชรา แขวง
อุรุเวลาเสนานิคม ได้มีปัญจวัคคีย์ไปอาศัยด้วย พระองค์ได้ทรงทําประโยคพยายามทําทุกกรกิริยา
อย่างเข้มแข็ง จนถึงสลบตายก็ไม่สําเร็จ เมื่อพระองค์ได้สติแล้ว จึงทรงพิจารณาอีกว่า การที่เรา
กระทําความเพียรนี้จะมาทรมานแต่กายอย่างเดียวเท่านี้ไม่ควร เพราะจิตกับกายเป็นของอาศัยกัน
ถ้ากายไม่มีจะเอาอะไรทําประโยคพยายาม และถ้าจิตไม่มี กายนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ ต่อนั้น พระองค์
จึงไปพยุงพเยาร่างกายพอให้มีกําลังแข็งแรงขึ้นพอสมควร จึงเผอิญปัญจวัคคีย์พร้อมกันหนีไป ครั้น
ปัญจวัคคีย์หนีแล้ว พระองค์ก็ได้ความวิเวกโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียว ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร จึงได้เร่ง
พิจารณาอย่างเต็มที่
เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ ปีระกา ในตอนเช้ารับมธุปายาสของนางสุชาดาเสวยเสร็จแล้ว
ก็พกั ผ่อนอยูต่ ามราวป่านัน้ ใกล้จะพลบค�ำ่ แล้ว จึงเสด็จดําเนินมาพบโสตถิยพราหมณ์ โสตถิยพราหมณ์
ได้ถวายหญ้าคา ๘ กําแก่พระองค์ พระองค์รับแล้วก็มาทําเป็นที่นั่ง ณ ภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์
ผินพระพักตร์ไปทางบูรพาทิศ ผินพระปฤษฎางค์เข้าหาต้นไม้นั้น เมื่อพระองค์ประทับนั่งเรียบร้อย
แล้ว จึงได้พยุงพระหฤทัยให้เข้มแข็ง ได้ทรงตั้งสัจจาธิษฐานมั่นในพระหฤทัยว่า “ถ้าเราไม่บรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณตามความต้องการแล้ว เราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้ แม้เลือดและเนื้อจะแตก
ทําลายไป ยังเหลืออยู่แต่พระตจะและพระอัฏฐิ(อัฐิ)ก็ตามที” ต่อนั้นไปจึงเจริญสมถะและวิปัสสนา
ปัญญา ทรงกําหนดพระอานาปานสติเป็นขั้นต้น ในตอนต้นนี้แหละพระองค์ได้ทรงชําระนิวรณธรรม
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เต็มที่ เจ้าเวทนาพร้อมทั้งความฟุ้งซ่านได้มาประสพแก่พระองค์อย่างสาหัส ถ้าจะพูดว่ามาร ก็ได้แก่
พวก ขันธมาร มจจุมาร กิเลสมาร เข้ารังควาญพระองค์ แต่ว่าสัจจาธิษฐานของพระองค์ยังเที่ยง
ตรงมั่นคงอยู่ สติและปัญญายังพร้อมอยู่ จึงทําให้จําพวกนิวรณ์เหล่านั้นระงับไป ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ
ได้เกิดแล้วแก่พระองค์จึงได้กล่าวว่า พระองค์ทรงชนะพระยามาราธิราชในตอนนี้เป็นปฐมยาม
เมื่อออกสมาธิตอนนี้ได้เกิดบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เมื่อพิจารณาไปก็ไม่เห็นที่สิ้นสุด จึงกลับจิต
ทวนกระแสเข้ามาพิจารณาผู้มันไปเกิด ใคร่ครวญไปๆ มาๆ จิตก็เข้าภวังค์อีก เมื่อออกจากภวังค์
แล้วจึงเกิดจุตปู ปาตญาณขึน้ มาในยามที่ ๒ คือ มัชฌิมยาม ทรงพิจารณาไปตามความรูช้ นิดนี้ ก็ยงั ไม่มี
ความสิน้ สุด จึงทรงทวนกระแสจิตเข้ามาใคร่ครวญอยูใ่ นเรือ่ งของผูพ้ าเป็นไป พิจารณากลับไปกลับมา
ในปฏิจจสมุปปาทปัจจยาการ จนจิตของพระองค์เกิดความเบือ่ หน่ายสลดสังเวชเต็มทีแ่ ล้ว ก็ลงสูภ่ วังค์
ถึงฐีติธรรม ภูตธรรม จิตตอนนี้ถอยออกมาแล้ว จึงตัดสินขาดทีเดียว จึงบัญญัติว่า อาสวักขยญาณ
ทรงทราบว่าจิตของพระองค์สิ้นแล้วจากอาสวะ พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร ไม่มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย
พ้นแล้วจากทุกข์ ถึงเอกันตบรมสุข สันติวิหารธรรม วิเวกธรรม นิโรธธรรม วิมุตติธรรม นิพพานธรรม
แลฯ.

๕. เรื่อง อัจฉริยะ - อัพภูตธรรม
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเรา เมื่อพระองค์ยังเป็นท้าวศรีธารถ
(สิทธัตถราชกุมาร) เสวยราชสมบัติอยู่ ทรงพิจารณา จตุนิมิต ๔ ประการ จึงบันดาลให้พระองค์เสด็จ
ออกสูม่ หาภิเนษกรมณ์ ทรงบรรพชา ทรงอธิษฐานบรรพชา ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ อโนมานที เครือ่ งสมณบริขาร
มีมาเอง เลือ่ นลอยมาสวมพระกายเอง ทรงเพศเป็นบรรพชิตสมณสารูปสําเร็จด้วยบุญญาภินหิ ารของ
พระองค์เอง จึงเป็นการอัศจรรย์ ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมาในปางก่อน จึงเป็นเหตุให้พระองค์อัศจรรย์ใจ
ไม่ถอยหลังในการประกอบความเพียร เพือ่ ตรัสรูพ้ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ครัน้ ทรงบาํ เพ็ญเพียร
ทางจิตตภาวนา ไม่ท้อถอยตลอดเวลา ๖ ปี ได้ตรัสรู้สัจจธรรมของจริงโดยถูกต้องแล้ว ก็ยิ่งเป็นเหตุ
ให้พระองค์ทรงอัศจรรย์ในธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นอีกเป็นอันมาก
ในหมู่ปฐมสาวกนั้นเล่า ก็ปรากฏเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เหมือนกัน เช่น ปัญจวัคคีย์ก็ดี
พระยสและสหายของท่านก็ดี พระสาวกอื่น ๆ ที่เป็นเอหิภิกฺขุก็ดี เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของ
พระบรมศาสดาแล้วได้สําเร็จมรรคผล และทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค์ พระองค์ทรง
เหยียดพระหัตต์ออกเปล่งพระวาจาว่า “เอหิภกิ ขฺ ุ ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมวินยั เรากล่าวดีแล้ว”
เพียงเท่านี้ก็สําเร็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาอัฐบริขารเลื่อนลอยมาสวมสอดกาย ทรงเพศเป็น
บรรพชิตสมณสารูป มีรูปอันน่าอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริง สาวกเหล่านั้นก็อัศจรรย์ตนเองในธรรม
อันไม่เคยรู้เคยเห็น อันสําเร็จแล้วด้วยบุญฤทธิ์และอํานาจพระวาจาอิทธิปาฏิหาริย์ของพระบรม
ศาสดาจารย์ ท่านเหล่านั้นจะกลับคืนไปบ้านเก่าได้อย่างไร เพราะจิตของท่านเหล่านั้นพ้นแล้วจาก
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บ้านเก่า และอัศจรรย์ในธรรมอันตนรู้ตนเห็นแล้ว ทั้งบริขารที่สวมสอดกายอยู่ก็เป็นผ้าบังสุกุล
อย่างอุกฤษฎ์
ครั้นต่อมาท่านเหล่านั้น ไปประกาศพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะบวช พระผู้มี
พระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชด้วยติสรณคมนูปสัมปทา สําเร็จด้วยการเข้าถึงสรณะ
ทั้ง ๓ คือ อุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็นภิกษุเต็มที่
ครั้นต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระญาณเล็งเห็นการณ์ไกล จึงทรงมอบความเป็นใหญ่
ให้แก่สงฆ์ ทรงประทานญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาไว้เป็นแบบฉบับอันหมู่เราผู้ปฏิบัติได้ ดําเนิน
ตามอยู่ทุกวันนี้ได้พากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อุทิศเฉพาะพระบรมศาสดา พร้อมทั้ง
พระธรรมและพระสงฆ์แล้วทําความพากเพียรประโยคพยายามไปโดยไม่ต้องถอยแล้ว ก็คงจะได้รับ
ความอัศจรรย์ใจในพระธรรมวินยั บ้างเป็นแน่ ไม่นอ้ ยก็มาก ตามวาสนาบารมีของตนโดยไม่สงสัยเลยฯ.

๖. เรื่อง วาสนา
กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากตวาสนา
อัธยาศัยของสัตว์ เป็นมาแล้วต่าง ๆ คือ ดี เลว และกลาง ๆ วาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัย
คือ วาสนาที่ยิ่งกว่าตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้ว
แต่คบกับพาล วาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อน แต่คบกับบัณฑิต วาสนา
ก็เลื่อนขึ้นไปเป็นบัณฑิต บางคนคบมิตรเป็นกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ร้าย ไม่หายนะ ไม่เสื่อมทราม วาสนา
ก็พอประมาณสถานกลาง ฉะนั้น บุคคลพึงพยายามคบบัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูง
ขึ้นไปโดยลําดับ

๗. เรื่อง สนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม
กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การปฤกษา(ปรึกษา)ไต่ถาม หรือการสดับธรรมตามกาล ตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสว่า
เป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศ
หมูเ่ ราต่างคนก็มงุ่ หน้าเพือ่ ศึกษามาเองทัง้ นัน้ ไม่ได้ไปเชือ้ เชิญนิมนต์มา ครัน้ มาศึกษา มาปฏิบตั ิ
ก็ตอ้ งทาํ จริงปฏิบตั จิ ริง ตามเยีย่ งอย่างพระบรมศาสดาจารย์เจ้าและสาวกขีณาสวะเจ้าผูป้ ฏิบตั มิ าก่อน
เบือ้ งต้นพึงพิจารณา สัจจธรรมคือของจริงทัง้ ๔ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อันท่านผูเ้ ป็นอริยบุคคล
ได้ปฏิบัติกําหนดพิจารณามาแล้ว เกิด เราก็เกิดมาแล้ว คือร่างกายอันเป็นอยู่นี้มิใช่ก้อนเกิดหรือ?
แก่ เจ็บ ตาย ก็ก้อนอันนี้แล เมื่อเราพิจารณาอยู่ในอิริยาบถทั้ง ๔ เดินจงกรมบ้าง ยืนกําหนด
พิจารณาบ้าง นอนกําหนดพิจารณาบ้าง จิตจะรวมเป็นสมาธิ รวมน้อยก็เป็น “ขณิกสมาธิ” คือ
จิตรวมลงสู่ภวังค์หน่อยหนึ่งแล้วก็ถอนออกมา ครั้นพิจารณาอยู่ไม่ถอยจนปรากฏเป็น อุคคหนิมิต
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จะเป็นนอกก็ตาม ในก็ตาม ให้พจิ ารณานิมติ นัน้ จนจิตวางนิมติ รวมลงสูภ่ วังค์ ดํารงอยูน่ านพอประมาณ
แล้วถอยออกมา สมาธิในชัน้ นีเ้ รียกว่า อุปจารสมาธิ พึงพิจารณานิมติ นัน้ เรือ่ ยไปจนจิตรวมลงสูภ่ วังค์
เข้าถึงฐีติจิต เป็น อัปปนาสมาธิปฐมฌาน ถึงซึ่งเอกัคคตา ความมีอารมณ์เดียว ครั้นจิตถอยออกมา
ก็พึงพิจารณาอีกแล้ว ๆ เล่า ๆ จนขยายส่วน แยกส่วนเป็นปฏิภาคนิมิตได้ต่อไป คือพิจารณาว่า
ตายแล้วมันจะเป็นอะไรไปอีก มันจะต้องเปื่อยเน่า ผุพังยังเหลือแต่ร่าง กระดูก กําหนดทั้งภายในคือ
กายของตน ทั้งภายนอกคือกายของผู้อื่น โดยให้เห็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายว่า ส่วนนี้เป็น ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ เส้นเอ็นน้อยใหญ่มีเท่าไร กระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่มีเท่าไรโดยชัดเจนแจ่มแจ้ง
กําหนดให้มันเกิดขึ้นมาอีก แล้วกําหนดให้มัน ยืน เดิน นั่ง นอน แล้วแตกสลายไปสู่สภาพเดิมของมัน
คือไปเป็น ดิน น�้ำ ไฟ ลม ถึงฐานะเดิมของมันนั้นแล
เมื่อกําหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ ทั้งภายนอก ทั้งภายใน ทําให้มากให้หลาย ให้มีทั้งตายเก่า
ตายใหม่ มีแร้งกาสุนขั ยือ้ แย่งกัดกินอยู่ ก็จะเกิดปรีชาญาณขึน้ ตามแต่วาสนาอุปนิสยั ของตน ดังนีแ้ ลฯ.

๘. เรื่อง การทําจิตให้ผ่องใส
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
การทําจิตของตนให้ผ่องใส เป็นการทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา ได้ตรัสสอน กาย วาจา จิต มิได้สอนอย่างอื่น สอนให้ปฏิบัติ
ฝึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากาย เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัดสติให้มากในการค้นคว้า
ที่เรียกว่า ธัมมวิจยะพิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึงจะเป็น
สมาธิรวมลงเอง
สมาธิมี ๓ ขั้น คือ ขณิกสมาธิ จิตรวมลงไปสู่ฐีติขณะแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่ง ถอยออกมาเสีย
อุปจารสมาธิ จิตรวมลงสู่ภวังค์แล้วพักอยู่นานหน่อยจึงถอยออกมารู้นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
อัปปนาสมาธิ สมาธิอันแน่วแน่ ได้แก่จิตรวมลงสู่ภวังค์ถึงฐีติธรรม ถึง “เอกัคคตา” ความมี
อารมณ์เดียว หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความรู้ตัวอยู่ว่า จิตดํารงอยู่ และประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ ประการ
ค่อยสงบประณีตเข้าไปโดยลําดับ
เมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าทําจิตให้นิ่ง ได้ในพระบาลีว่า อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน
สาสนํ การประกอบความพากเพียรทําจิตให้นิ่ง เป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้า
การพิจารณากายนี้แล ชื่อว่า “ปฏิบัติ” อันนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น
แสดงไว้ มีหลายนัยหลายประการ ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร เรียกว่า กายานุปัสสนา
สติปัฏฐาน ในมูลกรรมฐาน เรียกว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ที่พระอุปัชฌายะสอนเบื้องต้น
แห่งการบรรพชาเป็นสามเณร และในธรรมจักรกัปปวัตนสูตร(ธัมมจักกัปปวัตนสูตร)ว่า ชาติปิ ทุกขฺ า

154 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺขํ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์
ดังนี้ บัดนี้เราก็เกิดมาแล้วมิใช่หรือ? ครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติให้เป็น โอปนยิโก น้อมเข้ามาพิจารณา
ในตนนี้แล้วเป็นไม่ผิด เพราะพระธรรมเป็น อกาลิโก มีอยู่ทุกเมื่อ อาโลโก สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวัน
และกลางคืน ไม่มีอะไรปิดบังเลยฯ.

๙. เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก
ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง ครั้นมาปฏิบัติทางจิต
จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย ฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วต้องเก็บใส่ตู้ใส่หีบไว้เสียก่อน
ต้องมาหัด ผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา กําหนดรู้เท่ามหาสมมติ
มหานิยม อันเอาออกไปตั้งไว้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้น เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตตฤกษ์สารพัดสิง่ ทัง้ ปวง อันเจ้าสังขารคืออาการจิตหากออกไปตัง้ ไว้บญ
ั ญัตไิ ว้วา่ เขาเป็นนัน้
เป็นนี้ จนรู้เท่าแล้ว เรียกว่ากําหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อทําให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว
จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อกําหนดอยู่ก็ชื่อว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง
หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่ ในกาย วาจา จิตนี้
ที่เรียกว่า อกาลิโก ของมีอยู่ทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ ปจฺจตฺตํ จึงจะ
รู้เฉพาะตัว คือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป ตามสภาพความจริง
ของภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ ธมฺเมสุ ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน
ผู้มาปฏิบัติพิจารณา พึงรู้อุปมารูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผู้ทํานาก็ต้องทําลงไปในแผ่นดิน ลุยตม
ลุยโคลน ตากแดดกรําฝน จึงจะเห็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคอิ่มสบาย
ก็ล้วนทํามาจากของมีอยู่ทั้งสิ้นฉันใด ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น เพราะ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ในกาย
วาจา จิต ของทุกคนฯ.

๑๐. เรื่อง ข้อปฏิบัติเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อ
ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ไม่มีปัญหา โอปนยิโก น้อมจิตเข้ามาพิจารณา กาย วาจา
จิต อกาลิโก อันเป็นของมีอยู่ อาโลโก สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ
อันนักปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า และพระอริยสาวกเจ้าทั้งหลายผู้น้อมเข้ามาพิจารณา
ของมีอยู่นี้ ได้รู้แจ้งจําเพาะตัวมาแล้ว เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ว่ากาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึงจะมี ย่อมมีอยู่
ทุกกาล ทุกสมัย ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เฉพาะตัว คือผิดก็รู้จัก ถูกก็รู้จักในตนของตนเอง ดีชั่วอย่างไร
ตัวของตัวย่อมรู้จักดีกว่าผู้อื่น ถ้าเป็นผู้หมั่นพินิจพิจารณาไม่มัวประมาท เพลิดเพลินเสีย
ตัวอย่างที่มีมาแล้วคือ มาณพ ๑๖ คน ซึ่งเป็นศิษย์ของพาวรีพราหมณ์ ท่านเหล่านั้นเจริญ
ฌานกสิณติดอยูใ่ นรูปฌานและอรูปฌาน พระบรมศาสดาจารย์จงึ ตรัสสอนให้พจิ ารณาของมีอยูใ่ นตน
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ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาให้รู้ว่า กามภพเป็นเบื้องต�่ำ  รูปภพเป็นเบื้องกลาง อรูปภพเป็นเบื้องบน แล้ว
ถอยลงมาให้รวู้ า่ อดีตเป็นเบือ้ งต�ำ 
่ อนาคตเป็นเบือ้ งบน ปัจจุบนั เป็นท่ามกลาง แล้วชักเข้ามาหาตัวอีก
ให้รู้ว่า อุทฺธํ อโธ ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงไป เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องขวาง
ฐานกลาง เมื่อท่านเหล่านั้นมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ ปจฺจตฺตํ จึงรู้เฉพาะขึ้นที่ตัวของตัวโดยแจ่มแจ้ง
สิ้นความสงสัยข้อปฏิบัติ ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาที่อื่นให้ลําบากฯ.

๑๑. เรื่อง ได้ฟังธรรมทุกเมื่อ
ผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเมื่อถึงจะอยู่คนเดียวก็ตาม คืออาศัยการ
สําเหนียก กําหนดพิจารณาธรรมอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นรูปธรรม
ที่มีอยู่ ปรากฏอยู่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็มีอยู่ปรากฏอยู่ ได้เห็นอยู่ ได้ยินอยู่ ได้สูด ดม ลิ้ม
เลีย และสัมผัสอยู่ จิตใจเล่า? ก็มอี ยู่ ความคิดนึกรูส้ กึ ในอารมณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ ดีและร้ายก็มอี ยู่ ความเสือ่ ม
ความเจริญ ทั้งภายนอกภายในก็มีอยู่ ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดา เขาแสดงความจริง คือความ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อ เช่น ใบไม้มันเหลืองหล่นร่วงลงจากต้น ก็แสดง
ความไม่เที่ยงให้เห็น ดังนี้เป็นต้น เมื่อผู้ปฏิบัติมาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญา โดยอุบายนี้อยู่เสมอ
แล้ว ชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืนแลฯ.

๑๒. เรื่อง ปริญเญยยธรรม
การกํ า หนดพิ จ ารณาธรรมเรี ย ก “บริ ก รรม” จิ ต ที่ กํ า ลั ง ทํ า การกํ า หนดพิ จ ารณาธรรม
อย่างเอาใจใส่ เมื่อได้ความแน่ใจในเหตุผลของธรรมที่พิจารณานั้นแล้วจิตจะสงบรวมลงสู่ภวังค์
ดํารงอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ถอยออก ความสงบในขั้นนี้เรียกว่า “บริกรรมสมาธิ หรือ ขณิกสมาธิ”
การกําหนดพิจารณาธรรมแล้วจิตสงบรวมลงสู่ภวังค์ เข้าถึงฐีติธรรมดํารงอยู่นานหน่อยแล้ว
ถอยออกมารู้เห็นอสุภะปรากฏขึ้น ความสงบในขั้นนี้เรียกว่า “อุปจารสมาธิ”
การกาํ หนดพิจารณาธรรม คือ “อสุภนิมติ ” ทีป่ รากฏแก่จติ ทีเ่ รียกว่าอุคคหนิมติ นัน้ จนเพียงพอ
แล้ว จิตปล่อยวางนิมิตเสีย สงบรวมลงสู่ภวังค์ถึงฐีติธรรมดํารงอยู่นาน เป็นเอกัคคตามีอารมณ์เดียว
สงบนิง่ แน่วแน่ มีสติรอู้ ยูว่ า่ จิตดาํ รงอยูก่ บั ที่ ไม่หวัน่ ไหวไปมา ความสงบชัน้ นีเ้ รียกว่า “อัปปนาสมาธิ”
ส่วน นิมติ อันปรากฏแก่ผบู้ าํ เพ็ญสมาธิภาวนาตามลําดับชัน้ ดังกล่าวนี้ ก็เรียกว่า บริกรรมนิมติ
อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ตามลําดับกัน
อนึ่ง ภวังค์ คือภพหรือฐานของจิตนั้น ท่านก็เรียกชื่อเป็น ๓ ตามอาการเคลื่อนไปของจิต
คือ ภวังคบาท ภวังคจลนะ ภวังคุปัจเฉทะ ขณะแรกที่จิตวางอารมณ์เข้าสู่ฐานเดิมของตน ที่เรียก
อย่างสามัญว่าปกติจิตนั้นแลเรียกว่า ภวังคบาท ขณะที่จิตเริ่มไหวตัวเพื่อขึ้นสู่อารมณ์อีก เรียกว่า
ภวังคจลนะ ขณะที่จิตเคลื่อนจากฐานขึ้นสู่อารมณ์ เรียกว่า ภวังคุปัจเฉทะ
156 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

จิตของผู้บําเพ็ญภาวนาเข้าสู่ความสงบถึงฐานเดิมของจิต แล้วพักเสวยความสงบอยู่ในสมาธิ
นั้นนาน มีอาการครบองค์ของฌานจึงเรียกว่า ฌาน เมื่อทําการพินิจพิจารณาธรรมด้วยปัญญาจน
เพียงพอแล้ว จิตรวมลงสู่ภวังค์ คือ ฐานเดิมของจิตจนถึงฐีติ ขณะตัดกระแสภวังค์ขาดหายไปไม่พัก
เสวยอยู่ เกิดญาณความรู้ตัดสินขึ้นว่า ภพเบื้องหน้าของเราไม่มีอีกดังนี้ เรียกว่า ฐีติญาณ

๑๓. เรื่อง บั้นต้นโพธิสัตว์
		 ปฐมโพธิสัตว์ มัชฌิมโพธิสัตว์ ปัจฉิมโพธิสัตว์
		 ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล ปัจฉิมโพธิกาล
		 ปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา ปัจฉิมเทศนา
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา เสด็จออกจากคัพโภทรของพระนางเจ้าสิริมหามายา
ณ สวนลุมพินีวัน ระหว่างนครกบิลพัศดุ์(นครกบิลพัสดุ์)กับนครเทวทหะต่อกัน ครั้นประสูติแล้ว
ก็ทรงพระเจริญวัยมาโดยลาํ ดับ ครัน้ สมควรแก่การศึกษาศิลปวิทยา เพือ่ ปกครองรักษาบ้านเมืองตาม
ขัตติยประเพณีได้แล้วก็ทรงศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ก็ได้ปกครองบ้านเมือง
เสวยราชสมบัตแิ ทนพระเจ้าศิรสิ ทุ โธทนะมหาราช ผูเ้ ป็นพระราชบิดา นับว่าได้เป็นใหญ่เป็นราชาแล้ว
พระองค์ทรงพระนามว่า เจ้าชายสิทธัตถะ ก็ต้องทรงคิดอ่านการปกครองรักษาบ้านเมืองและไพร่ฟ้า
ประชาราษฎรให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงบังคับบัญชาอย่างไร เขาก็ทําตามทุกอย่าง ครั้นทรงพิจารณา
หาทางบังคับบัญชาความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้เป็นไปตามใจหวังก็เป็นไปไม่ได้ ถึงอย่างนั้นก็มิทําให้
พระทัยในการคิดอ่านหาทางแก้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ยิ่งเร้าพระทัยให้คิดอ่านพิจารณายิ่งขึ้น
ความคิดอ่านของพระองค์ในตอนนีเ้ รียกว่าบริกรรม ทรงกาํ หนดพิจารณาในพระทัยอยูเ่ สมอ จนกระทัง่
พระสนมทั้งหมดปรากฏให้เห็นเป็นซากอสุภะดุจป่าช้าผีดิบ จตุนิมิต ๔ ประการคือ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย จึงบันดาลให้พระองค์เกิดเบื่อหน่ายในราชสมบัติ แล้วเสด็จสู่มหาภิเนษกรมณ์บรรพชา ตอนนี้
เรียกว่า “ปฐมโพธิสัตว์” เป็นสัตว์พิเศษ ผู้จะได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เที่ยงแท้ก่อนแต่กาลนี้ไม่นับ นับเอาแต่กาลปัจจุบันทันตาเห็นเท่านั้น
ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสู่มหาภิเนษกรมณ์บรรพชา ณ ฝั่งแม่น�้ำอโนมานที ทรงตัดพระเมาฬี
ด้วยพระขรรค์อธิษฐานบรรพชา อัฏฐบริขาร(อัฐบริขาร)มีมาเองด้วยอํานาจบุญ ฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์
เป็นผ้าบังสุกุลจีวร เหตุอัศจรรย์อย่างนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อนั้นมาต้องทรงแสวงหา เหล่า
ปฐมสาวกก็เหมือนกัน อัฏฐบริขาร(อัฐบริขาร)เกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์เพียงครั้งแรกเท่านั้น ครั้นทรง
บรรพชาแล้ว ทรงทําทุกกรกิริยาประโยคพยายาม พิจารณาอุคคหนิมิตที่ทรงรู้ครั้งแรก แยกออกเป็น
ส่วน ๆ เป็นปฏิภาคนิมติ จนถึงเสด็จประทับนัง่ ณ ควงแห่งมหาโพธิพฤกษ์ ทรงชนะมารและเสนามาร
เมื่อเวลาพระอาทิตย์อัสดงคต ยัง บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ให้เกิดในปฐมยาม ยัง จุตูปปาตญาณ
ให้เกิดในมัชฌิมยาม ทรงตามพิจารณาจิตที่ยังปัจจัยให้สืบต่อที่เรียกว่า “ปัจจยาการ” ตอนเวลา
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ตอนนี้เรียกว่า “มัชฌิมโพธิสัตว์”
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ครั้นเมื่อทรงพิจารณาตามเหตุผลเพียงพอแล้ว จิตของพระองค์หยั่งลงสู่ความสงบถึงฐีติธรรม
ดํารงอยู่ในความสงบพอสมควรแล้ว ตัดกระแสภวังค์ขาดไป เกิดญาณความรู้ตัดสินขึ้นในขณะนั้นว่า
ภพเบื้องหน้าของเราไม่มีอีกแล้ว ดังนี้เรียกว่า “อาสวักขยญาณ” ประหารเสียซึ่งกิเลสาสวะทั้งหลาย
ให้ขาดหายไปจากพระขันธสันดาน สรรพปรีชาญานต่าง ๆ อันสําเร็จมาแต่บุพพวาสนาบารมี ก็มา
ชุมนุมในขณะจิตอันเดียวนั้น จึงเรียกว่าตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ระยะกาลตอนนี้
เรียกว่า “ปัจฉิมโพธิสัตว์”
ครั้นตรัสรู้แล้ว ทรงเสวยวิมุตติสุข อยู่ในที่ ๗ สถาน ตลอดกาล ๔๙ วันแล้วแลทรงเทศนา
สัง่ สอนเวไนยนิกร มีพระปัญจวัคคียเ์ ป็นต้น จนถึงทรงตัง้ พระอัครสาวกทัง้ ๒ และแสดงมัชฌิมเทศนา
ณ เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้กรุงราชคฤห์มหานคร จัดเป็น “ปฐมโพธิกาล”
ต่อแต่นั้นมา ก็ทรงทรมานสั่งสอนเวไนยนิกรตลอดเวลา ๔๕ พระพรรษา จัดเป็น “มัชฌิม
โพธิกาล” ตั้งแต่เวลาทรงประทับไสยาสน์ ณ พระแท่นมรณมัญจาอาสน์ ณ ระหว่างนางรังทั้งคู่
ในสาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ กรุงกุสินาราราชธานี และทรงแสดงพระปัจฉิมเทศนาแล้วปิด
พระโอษฐ์ เสด็จดับขันธปรินิพพานระยะกาลตอนนี้จัดเป็น “ปัจฉิมโพธิกาล” ด้วยประการฉะนี้
(ส่วน ปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และ ปัจฉิมเทศนา นั้น มีเนื้อความเป็นประการใด ได้แสดง
และพิมพ์เผยแพร่แล้วในหนังสือ มุตโตทัย)

๑๔. เรื่อง โสฬสกิจ
กิจในพระธรรมวินัยนี้ ที่นับว่าสําคัญที่สุดเรียกว่า “โสฬสกิจ” เป็นกิจที่โยคาวจรกุลบุตร
พึงพากเพียรพยายามทําให้สําเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท
โสฬสกิจ ได้แก่ กิจในอริยสัจจ์ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ชั้นโสดาบันก็ประชุม
๔ ชั้น สกิทาคามีก็ประชุม ๔ สองสี่ก็เป็น ๘ ชั้นอนาคามีก็ประชุม ๔ ชั้น อรหัตต์ก็ประชุม ๔ สองสี่
ก็เป็น ๘ สองแปดเป็น ๑๖ กําหนดสัจจะทั้ง ๔ รวมเป็นองค์อริยมรรคเป็นขั้น ๆ ไป
เมื่อเรามาเจริญอริยมรรคทั้ง ๘ อันมีอยู่ในกายในจิต คือ ทุกข์ เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่า
มีอยู่ เป็นปริญเญยฺยะ ควรกําหนดรู้ก็ได้กําหนดรู้ สมุทัย เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ เป็น
ปหาตัพพะ ควรละก็ละได้แล้ว นิโรธ เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ เป็นสัจฉิกาตัพพะ ควรทํา
ให้แจ้งก็ได้ทําให้แจ้งแล้ว มรรค เป็นสัจจะของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ เป็นภาเวตัพพะ ควรเจริญให้มาก
ก็ได้เจริญให้มากแล้ว เมื่อมากําหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ ก็แก้โลกธรรม ๘ ได้สําเร็จ
มรรค อยู่ที่ กาย กับ จิต คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ รวมเป็น ๖ ลิ้น ๑ เป็น ๗ กาย ๑ เป็น ๘
มาพิจารณารู้เท่าสิ่งทั้ง ๘ นี้ ไม่หลงไปตาม ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
อันมาถูกต้องตนของตนจิตไม่หวั่นไหว โลกธรรม ๘ เป็นคู่ปรับกับมรรค ๘ เมื่อรู้เท่าส่วนทั้งสอง
นี้แล้ว เจริญมรรคให้บริบูรณ์เต็มที่ ก็แก้โลกธรรม ๘ ได้ ก็เป็น ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น
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กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ โลกธรรมถูกต้องจิตผู้ใดแล้ว จิตของผู้นั้นไม่หวั่นไหว
เมือ่ ไม่หวัน่ ไหวก็ไม่เศร้าโศก เป็นจิตปราศจากเครือ่ งย้อม เป็นจิตเกษมจากโยคะ จัดว่าเป็นมงคล
อันอุดมเลิศ ฉะนี้แลฯ.

๑๕. เรื่อง สําคัญตนว่าได้บรรลุอรหัตตผล
กิร ดังได้สดับมา ยังมีภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาของเรานี้ องค์หนึ่งมี
พรรษาแก่กว่าอีกองค์หนึง่ มีพรรษาอ่อนกว่า เป็นสหธรรมิกทีม่ คี วามรักใคร่ในกันและกัน แต่จากกันไป
เพื่อประกอบความเพียร องค์อ่อนพรรษากว่าได้สําเร็จพระอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ก่อน องค์แก่
พรรษาได้แต่เพียรกําลังสมาธิสมาบัติ และเป็นผู้ชํานาญในวสี จะพิจารณาอธิษฐานให้เป็นอย่างไร
ก็ได้ดังประสงค์ และเกิดทิฏฐิสําคัญว่ารู้ทั่วแล้ว ส่วนองค์หย่อนพรรษาครั้นพิจารณาดูก็ทราบได้ด้วย
ปัญญาญาณ จึงสั่งให้องค์แก่พรรษากว่าไปหาท่าน องค์นั้นไม่ไป สั่งสองสามครั้งก็ไม่ไป องค์หย่อน
พรรษาจึงไปหาเสียเอง แล้วยังกันและกันให้ยินดี พอสมควรแล้ว จึงพูดกับองค์แก่กว่าว่า ถ้าท่าน
สําคัญว่ารู้จริง ก็จงอธิษฐานให้เป็นสระ ในสระให้มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ในดอกบัวหลวงให้มี
นางฟ้อนสวยงาม ๗ นาง องค์แก่พรรษาก็เนรมิตได้ตามนั้น ครั้นเนรมิตแล้วองค์อ่อนพรรษากว่า
จึงสั่งให้เพ่งดู ครั้นเพ่งดูนางฟ้อนอยู่ กามราคะกิเลสอันสั่งสมมาแล้วหลายร้อยอัตภาพก็กําเริบ
จึงทราบได้ว่าตนยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ ครั้นแล้วองค์อ่อนพรรษาจึงเตือนให้รู้ตัว และให้เร่ง
ทางปัญญาวิปัสสนาญาณ องค์แก่พรรษากว่าครั้นปฏิบัติตามทําความพากเพียรประโยคพยายามอยู่
มิช้ามินานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสวะบุคคลในพระพุทธศาสนา ด้วยประการฉะนี้
อปรา ยังเรื่องอื่นอีก มีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่นิมิตต่างกัน คือให้เนรมิตช้างสารซับ(ตก)
มันตัวร้ายกาจวิ่งเข้ามาหา หลงรูปเนรมิตของตนเอง เกิดความสะดุ้งตกใจกลัวเตรียมตัววิ่งหนี
เพือ่ นสหธรรมมิกผูไ้ ปช่วยเหลือได้ฉดุ เอาไว้ และกล่าวตักเตือนสัง่ สอนโดยนัยหนหลัง จึงหยุดยัง้ ใจได้
และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสหธรรมิกผู้ช่วยเหลือนั้น ไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสวะ
บุคคลในพระบวรพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน แม้เรือ่ งนีก้ พ็ งึ ถือเอาเป็นทิฏฐานุคติ เช่นเดียวกับเรือ่ งก่อน
นั้นแล
นีเ้ ป็นนิทานทีเ่ ป็นคติสาํ หรับผูป้ ฏิบตั จิ ะพึงอนุวตั (ิ อนุวตั ร)ตามคือผูเ้ ป็นสหธรรมิก ประพฤติธรรม
ร่วมกันทุกคน จงมาเป็นสหายกันในกิจที่ชอบ ทั้งที่เป็นกิจภายใน ทั้งที่เป็นกิจภายนอก ยังประโยชน์
ของกันและกันให้สําเร็จด้วยดีเถิด.
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๑๖. เรื่อง อุณหัสสวิชัยสูตร
ผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อน
อุณหัสสคือความร้อนอันเกิดแก่ตน มีทั้งภายในและภายนอก ภายนอกมีเสือสางคางแดง
ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ภายในคือกิเลส วิชัยคือความชนะ ผู้ที่มาน้อมเอาสรณะทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งแล้ว
ย่อมจะชนะความร้อนเหล่านั้นไปได้หมดทุกอย่างที่เรียกว่า อุณหัสสวิชัย
อุณฺหสฺสวิชโย ธมฺโม โลเก อนุตฺตโร พระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสาม สามารถชนะซึ่ง
ความร้อนอกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่าง ๆ ปริวชฺเช ราชทนฺเฑ พยคฺเฆ นาเค วิเส ภูเต อกาลมรเณน จ
สพฺพสฺมา มรณา มุตฺโต จะเว้นห่างจากอันตรายทั้งหลาย คือ อาชญาของพระราชา เสือสาง นาค
ยาพิษ ภูตผีปีศาจ หากว่ายังไม่ถึงคราวถึงกาลที่จักตายแล้ว ก็จักพ้นไปได้จากความตายด้วยอํานาจ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ตนน้อมเอาเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือนั้น
ความข้อนี้มีพระบาลีสาธกดังจะยกมาอ้างอิงในสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วย
พระอรหันต์หนุ่ม ๕๐๐ รูป ประทับอยู่ในราวป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัศดุ์(กรุงกบิลพัสดุ์) เทวดา
ทั้งหลายพากันมาดู แล้วกล่าวคาถาขึ้นว่า เยเกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมิ ปหาย
มานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ แปลความว่า บุคคลบางพวก หรือบุคคลใด ๆ มาถึงพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ไปสู่อบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้น เมื่อละร่างกายอันเป็น
ของมนุษย์นี้แล้ว จักไปเป็นหมู่แห่งเทพยดาทั้งหลายดังนี้
สรณะทัง้ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มิได้เสือ่ มสูญอันตรธานไปไหน ยังปรากฏอยูแ่ ก่
ผูป้ ฏิบตั เิ ข้าถึงอยูเ่ สมอ ผูใ้ ดมายึดถือเป็นทีพ่ งึ่ ของตนแล้ว ผูน้ นั้ จะอยูใ่ นกลางป่าหรือเรือนว่างก็ตาม
สรณะทั้งสามก็ปรากฏแก่เราอยู่ทุกเมื่อ จึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริง เมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้งสาม
จริง ๆ แล้ว จะคลาดแคล้วจากภัยทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว.
ธรรมเทศนาของ ท่านพระอาจารย์มนั่ ที่ ภิกษุทองคํา ญาโณภาโส และ พระภิกษุวนั อุตตฺ โม
ได้จดบันทึกไว้ในปัจฉิมสมัย ยังมิได้รวบรวมขึ้นพิมพ์เผยแผ่ สมควรรวบรวมพิมพ์ขึ้นไว้ในครั้งนี้
เพื่อเป็นสมบัติมรดกชิ้นสุดท้ายแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั่วกันดังต่อไปนี้.

เอกสาร
น�ำมาจากหนังสือทีแ่ จกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓
แต่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

160 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

บทประพันธ์
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
พระภูริทัตโต (หมั่น) วัดสระประทุมวัน เป็นผู้แต่ง
นมตฺถุ สุคตสฺส ปญฺจ ธมฺมขนฺธานิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคต
บรมศาสดาศากยมุนี สัมมาสัมพุทธเจ้า และ
พระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการ และ
พระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าจักกล่าวซึ่งธรรมขันธ์
โดยสังเขปตามสติปัญญา ฯ
ยังมีท่านคนหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์
อยากได้สุขพ้นภัยเที่ยวผายผัน
เขาบอกว่าสุขมีที่ไหนก็อยากไป
แต่เที่ยวหมั่นไปมาอยู่ช้านาน
นิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมาก
อยากจะพ้นแท้  ๆ เรื่องแก่ตาย
วันหนึ่งท่านรู้จริงซึ่งสมุทัยพวกสังขาร
ท่านก็ปะถ�้ำสนุกสุขไม่หาย
เปรียบเหมือนดังกายนี้เอง
ชะโงกดูถ�้ำสนุกทุกข์คลาย
แสนสบายรู้ตัวเรื่องกลัวนั้นเบา
ดําเนินไปเมินมาอยู่หน้าเขา
จะกลับไปป่าวร้องพวกพ้องเล่า
ก็กลัวเขาเหมาว่าเป็นบ้า
สู้อยู่ผู้เดียวหาเรื่องเครื่องสงบ
เป็นอันจบเรื่องคิดไม่ติดต่อ
ดีกว่าเที่ยวรุ่มร่ามทําสอพลอ
เดี๋ยวถูกยอถูกติเป็นเรื่องเครื่องรําคาญ
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ยังมีบุรุษคนหนึ่ง
คิดกลัวตายน�้ำใจฝ่อ
มาหาแล้วพูดตรง ๆ น่าสงสาร
ถามว่าท่านพากเพียรมาก็ช้านาน
เห็นธรรมที่จริงแล้วหรือยังที่ใจหวัง
เอ๊ะ! ทําไมจึงรู้ใจฉัน
บุรุษผู้นั้นก็อยากอยู่อาศัย
ท่านว่าดีดีฉันอนุโมทนา
จะพาดูเขาใหญ่ถ�้ำสนุกทุกข์ไม่มี
คือ กายคตาสติภาวนา
ชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อน
หนทางจรอริยวงศ์
จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์
ไม่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริง
แล้วกล่าวปริศนาท้าให้ตอบ
ปริศนานั้นว่าระวิ่งคืออะไร?
ตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการใจ
เดินเป็นแถวตามแนวกัน
สัญญาตรงไม่สงสัย
ใจอยู่ในวิ่งไปมา
สัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิต
ทําให้จิตวุ่นวายเที่ยวส่ายหา
หลอกเป็นธรรมต่าง ๆ อย่างมายา
ถามว่าห้าขันธ์ใครพ้นจนทั้งปวง
แก้ว่าใจซิพ้นอยู่คนเดียว
ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิศวง
หมดที่หลงอยู่เดียวดวง
สัญญาทะลวงไม่ได้หมายหลงตามไป
ถามว่าที่ว่าตายใครเขาตายที่ไหนกัน
แก้ว่าสังขารเขาตายทําลายผล
ถามว่าสิ่งใดก่อให้ต่อวน
แก้ว่ากลสัญญาพาให้เวียน
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เชื่อสัญญาจึงผิดคิดยินดี
ออกจากภพนี้ไปภพนั้นเที่ยวหันเหียน
เลยลืมจิตจําปิดสนิทเนียน
ถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็น
ถามว่าใครกําหนดใครหมายเป็นธรรม
แก้ว่าใจกําหนดใจหมาย
เรื่องหาเจ้าสัญญานั้นเอง
คือว่าดีว่าชั่วผลักจิตติดรักชัง
ถามว่ากินหนเดียวเที่ยวไม่กิน
แก้ว่าสิ้นอยากดูไม่รู้หวัง
ในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงรัง
ใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอาลัย
ถามว่าสระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน�้ำ
แก้ว่าธรรมสิ้นอยากจากสงสัย
ใสสะอาดหมดราคีไม่มีภัย
สัญญาในนั้นพรากสังขารขันธ์นั้นไม่ถอน
ใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่อง
เงียบสงัดดวงจิตไม่คิดตรอง
เป็นของควรชมชื่นทุกคืนวัน
แม้ได้สมบัติทิพย์สักสิบแสน
หาแม้นเหมือนรู้จริงทิ้งสังขาร
หมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสําคัญ
จําส่วนจํากั้นอยู่ไม่ก�้ำเกิน
ใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรน
เหมือนอย่างว่ากระจกส่องหน้า
ส่องแล้วอย่าคิดติดสัญญา
เพราะว่าสัญญานั้นดังเงา
อย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขาร
ใจขยันจับใจที่ไม่ปน
ไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไป
ใจไม่เที่ยวของใจใช่ต้องว่า
รู้ขันธ์ห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหว
แต่ก่อนนั้นหลงสัญญาว่าเป็นใจ
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สําคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวง
คราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่ง
สัญญาหนึ่งสัญญาใดมิได้ห่วง
เกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวง
ไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญา
เหมือนยืนบนยอดเขาสูงแท้แลเห็นดิน
แลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์แต่ว่าสูงยิ่งนัก
แลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมา
เป็นมรรคาทั้งนั้นเช่นบันได
ถามว่าน�้ำขึ้นลงตรงสัจจังนั้นหรือ?
ตอบว่าสังขารแปรก็ไม่ได้
ธรรมดากรรมแต่งไม่แกล้งใคร
ขืนผลักไสจับต้องก็หมองมัว
ชั่วในจิตไม่ต้องคิดผิดธรรมดา
สภาพสิ่งเป็นจริงดีชั่ว
ตามแต่เรื่องของเรื่องเปลื้องแต่ตัว
ไม่พัวพันสังขารเป็นการเย็น
รู้จักจริงต้องทิ้งสังขารเมื่อผันแปรเมื่อแลเห็น
เบื่อแล้วปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์
ธรรมก็ใจเย็นใจระงับดับสังขาร
รับอาการถามว่าห้าหน้าที่มีครบครัน
แก้ว่าขันธ์แบ่งแยกแจกห้าฐาน
เรื่องสังขารต่างกองรับหน้าที่มีกิจการ
จะรับงานอื่นไม่ได้เต็มในตัว
แม้ลาภยศสรรเสริญเจริญสุข
นินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาภทั่ว
รวมลงตามสภาพตามเป็นจริง
ทั้ง ๘ สิ่งใจไม่หันไปพัวพัน
เพราะว่ารูปขันธ์ก็ทําแก้ไข้มิได้ถ้วน
นามก็มิได้พักเหมือนจักรยนต์
เพราะรับผลของกรรมที่ทํามา
เรื่องดีถ้าเพลิดเพลินเจริญใจ
เรื่องชั่วขุ่นวุ่นจิตคิดไม่หยุด
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เหมือนไฟจุดจิตหมองไม่ผ่องใส
นึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไม่โทษใคร
อยากไม่แก่ไม่ตายได้หรือคน
เป็นของพ้นวิสัยจะได้เชย
เช่นไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้
อยากให้อยู่เป็นหนึ่งหวังพึ่งเฉย
จิตเป็นของผันแปรไม่แน่เลย
สัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นครั้งคราว
ถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันธ์
ใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมลทินสิ้นเรื่องราว
ถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่ง
เพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถี
ไม่ฝ่าฝืนธรรมดาตามเป็นจริง
จะจนจะมีตามเรื่องเครื่องนอกใน
ดีหรือชั่วต้องดับเลื่อนลับไป
ยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมาย
ใจไม่เที่ยวของใจไวหวะวับ
สังเกตจับรู้ได้สบายยิ่งเล็กบังใหญ่รู้ไม่ทัน
ขันธ์บังธรรมมิดผิดที่นี้
มัวดูธรรมขันธ์ไม่เห็นเป็นธุลีไป
ส่วนธรรมมีใหญ่กว่าขันธ์นั้นไม่แล
ถามว่า-มี-ไม่มี
ไม่มีมีนี้คืออะไร?
ทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหว
เชิญชี้ให้ชัดทั้งอรรถแปลโปรดแก้เถิด
ที่ว่าเกิดมีต่าง  ๆ ทั้งเหตุผล
แล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คน
นี่ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรง
ข้อปลายไม่มีมีนี้เป็นธรรม
ที่ล�้ำลึกใครพบจบประสงค์
ไม่มีสังสารมีธรรมที่มั่นคง
นั่นแลองค์ธรรมเอกวิเวกจริง
ธรรมเป็นหนึ่งไม่แปรผันเลิศพบสงบนิ่ง
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เป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวติง
ระงับยิ่งเงียบสงัดชัดกับใจ
ใจก็สร่างจากเมาหายเร่าร้อน
ความอยากถอนได้หมดปลดสงสัย
เรื่องพัวพันขันธ์ห้าซาสิ้นไป
เครื่องหมุนในไตรจักรก็หักลง
ความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุด
ความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิศวง
ร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจง
เชิญเถิดชี้อีกสักอย่างหนทางใจ
สมุทัยของจิตที่ปิดธรรม
แก้ว่าสมุทัยกว้างใหญ่นัก
ย่อลงคือความรักบีบใจทําลายขันธ์
ถ้าธรรมมีกับจิตเป็นนิจนิรันดร์
เป็นเลิศกันสมุทัยมิได้มี
จงจําไว้อย่างนี้วิถีจิต
ไม่ต้องคิดเวียนวนจนป่นปี้
ธรรมไม่มีอยู่เป็นนิจติดยินดี
ใจจากที่สมุทัยอาลัยตัว
ว่าอย่างย่อทุกข์กับธรรมประจําจิต
จิตคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่ว
จะสุขทุกข์เท่าไรมิได้กลัว
สร่างจากเครื่องมัวคือสมุทัยไปที่ดี
รู้เท่านี้ก็จะคลายหายความร้อน
พอพักผ่อนสืบแสวงหาทางดี
จิตรู้ธรรมลืมจิตที่ติดธุลี
ใจรู้ธรรมที่เป็นสุข
ขันธ์ทุกขันธ์แน่ประจํา
ธรรมคงเป็นธรรม
ขันธ์คงเป็นขันธ์เท่านั้นแล

166 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

คําว่าเย็นสบายหายเดือดร้อน
หมายจิตถอนจากผิดที่ติดแก้
ส่วนสังขารขันธ์ปราศจากสุขเป็นทุกข์แท้
เพราะต้องแก่ไข้ตายไม่วายวัน
จิตรู้ธรรมที่ล�้ำเลิศจิตก็ถอน
จากผิดเครื่องเศร้าหมองของแสลง
ผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรง
เห็นธรรมแจ้งธรรมผิดหมดพิษใจ
จิตเห็นธรรมดีเลิศที่พ้น
พบปะธรรมปลดเปลื้องเครื่องกระสัน
มีสติอยู่กับตัวบ่พัวพัน
เรื่องรักขันธ์หายสิ้นขาดยินดี
สิ้นธุลีทั้งปวงหมดห่วงใย
ถึงจะคิดก็ไม่ห้ามตามนิสัย
เมื่อไม่ห้ามกลับไม่ฟุ้งยุ่งไป
พึงรู้ได้ว่าบาปมีขึ้นเพราะขืนจริง
ตอบว่าบาปเกิดได้เพราะไม่รู้
ถ้าปิดประตูเขลาได้สบายยิ่ง
ชั่วทั้งปวงเงียบหายไม่ไหวติง
ขันธ์ทุกสิ่งย่อมทุกข์ไม่สุขเลย
แต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเขลาเหมือนเข้าถ�้ำ 
อยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉย
ยึดความจําว่าเป็นใจหมายจนเคย
เลยเพลินเชยชมจําธรรมมานาน
ความจําผิดปิดไว้ไม่ให้เห็น
จึงหลงเล่นขันธ์ ๕ น่าสงสาร
ให้ยกตัวออกตนพ้นประมาณ
เที่ยวระรานติคนอื่นเป็นพื้นไป
ไม่ได้ผลเที่ยวดูโทษคนอื่นขื่นใจ
เหมือนก่อไฟเผาตัวต้องมัวมอม
ใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขา
ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม
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อย่าให้อกุศลวนมาตอม
ควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบาย
เห็นคนอื่นเขาชั่วตัวก็ดี
เป็นราคียืดขันธ์ที่มั่นหมาย
ยึดขันธ์ต้องร้อนแท้เพราะแก่ตาย
เลยซ�้ำร้ายกิเลสเข้ากลุ้มรุมกวน
เต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษประจักษ์
ทั้งหลงนักหนักจิตคิดโทษหวล
ทั้งอารมณ์กามห้าก็มาชวน
ยกกระบวนทุกอย่างต่าง ๆ กัน
เพราะยึดขันธ์ทั้ง ๕ ว่าของตน
จึงไม่พ้นทุกข์ร้ายไปได้เลย
ถ้ารู้โทษของตัวแล้วอย่าช้าเฉย
ดูอาการสังขารที่ไม่เที่ยงร�่ำไปให้ใจเคย
คงได้เชยชมธรรมอันเอกวิเวกจิต
ไม่เพียงนั้นหมายใจไหวจากจํา
เห็นแล้วขําดูดูอยู่ที่ไหว
อารมณ์นอกดับระงับไปหมดปรากฏธรรม
เห็นธรรมแล้วย่อมหายวุ่นวายจิต
จิตนั้นไม่ติดคู่
จริงเท่านี้หมดประตู
รู้ไม่รู้อย่างนี้วิธีจิต
รู้เท่าที่ไม่เที่ยงจิตต้นพ้นริเริ่ม
คงจิตเดิมอย่างเที่ยงแท้
รู้ต้นจิตพ้นจากผิดทั้งปวงไม่ห่วง
ถ้าออกไปปลายจิตผิดทันที
คําที่ว่ามืดนั้นเพราะจิตคิดหวงดี
จิตหวงนี้ปลายจิตคิดออกไป
จิตต้นที่เมื่อธรรมะปรากฎหมดสงสัย
เห็นธรรมอันเกิดเลิศโลกา
เรื่องจิตค้นวุ่นหามาแต่ก่อน
ก็เลิกถอนเปลื้องปลดหมดได้ไปสิ้น
ยังมีทุกข์ต้องหลับนอนกับกินไปตามเรื่อง

168 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ใจเชื่องชิดต้นจิตคิดไม่ครวญ
ธรรมดาของจิตต้องคิดนึก
พอรู้สึกจิตคุ้นพ้นรําคาญ
เงียบสงัดจากมารเครื่องรบกวน
ธรรมดาสังขารปรากฎหมดด้วยกัน
เสื่อมทั้งนั้นคงไม่มีเลย
ระวังใจเมื่อจําทําละเอียด
มันจะเบียดให้จิตไปติดเฉย
ใจไม่เที่ยงของใจซ�้ำให้เคย
เมื่อถึงเฮยหากรู้เองเพลงของจิต
เหมือนดังมายาที่หลอกลวง
ท่านว่าวิปัสสนูกิเลสจําแลงเพศ
เหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริง
รู้ขึ้นเองนามว่าความเห็น
ไม่ใช่เข่นฟังเข้าใจชั้นไต่ถาม
ทั้งไตร่ตรองแยกแยะและรูปนาม
ก็ใช่ความเห็นต้องจงเล็งดู
รู้ขึ้นเองใช่เพลงจิตรู้ต้นจิต
จิตตนพ้นรําคาญ ต้นจิตรู้ตัวว่าสังขาร
เรื่องแปรปรวนใช่กระบวนไป
ดูหรือรู้จริงอะไรรู้อยู่เพราะหมายคู่ก็ไม่ใช่
จิตคงรู้จิตเองเพราะเพลงไหว
จิตรู้ไหวไหวก็จิตคิดกันไป
แยกไม่ได้ตามจริงสิ่งเดียวกัน
จิตเป็นของอาการเรียกว่าสัญญาพาพัวพัน
ไม่เที่ยงนั้นก็ตัวเองไปเลงใคร
ใจรู้เสื่อมของตัวพ้นมัวมืด
ใจก็จืดสิ้นรสหมดสงสัย
ขาดต้นคว้าหาเรื่องเครื่องนอกใน
ความอาลัยทั้งปวงก็ร่วงโรย
ทั้งโกรธรักเครื่องหนักใจก็ไปจาก
เรื่องจิตอยากก็หยุดให้หายหิวโหย
พ้นหนักใจทั้งหลายหายอิดโรย
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เหมือนฝนโปรยใจก็เย็นด้วยเห็นใจ
ใจเย็นเพราะไม่ต้องเที่ยวมองคน
รู้จิตค้นปัจจุบันพ้นหวั่นไหว
ดีหรือชั่วทั้งปวงไม่ห่วงใย
เพราะดับไปทั้งเรื่องเครื่องรุงรัง
อยู่เงียบ ๆ ต้นจิตไม่คิดอ่าน
ตามแต่การของจิตสิ้นคิดหวัง
ไม่ต้องวุ่นไม่ต้องวายหายระวัง
นอนหรือนั่งนึกพันอยู่ต้นจิต
ท่านชี้มรรคทั้งหลักแหลม
ช่างต่อแต้มกว้างขวางสว่างไสว
ยังอีกอย่างทางใจไม่หลุดสมุทัย
ขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดี
ตอบว่าสมุทัยคืออาลัยรักเพลินยิ่งนัก
ทําภพใหม่ไม่หน่ายหนี
ว่าอย่างต�่ำกามคุณห้าเป็นราคี
อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน
ถ้าจะจับตามวิธีมีในจิต
ก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร
เคยทั้งปวงเพลินมาเสียช้านาน
กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิต
ไปในส่วนที่ผิดก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่
เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขิน
สิ่งใดชอบอารมณ์ก็ชมเพลิน
เพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภัย
เพลินดูโทษคนอื่นดื่นด้วยชั่ว
โทษของตัวไม่เห็นเป็นไฉน
โทษคนอื่นเขามากสักเท่าไร
ไม่ทําให้เราตกนรกเสียเลย
โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมาก
ลงวิบากไปตกนรกแสนสาหัส
หมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคย

170 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

เว้นเสียซึ่งโทษนั้นคงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ภัย
เมื่อเห็นโทษตนชัดพึงตัดทิ้ง
ทําอ้อยอิ่งคิดมากจากไม่ได้
เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทัย
เป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง
ดีไม่ดีนี้เป็นผิดของจิตนัก
เหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลง
กําเริบโรคด้วยพิษผิดสําแดง
ธรรมไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิม
ความอยากดีมีมากมักลากจิต
ให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหิม
สรรพชั่วมัวหมองก็ต้องเติม
ผิดยิ่งเพิ่มร�่ำไปไกลจากธรรม
ที่จริงชี้สมุทัยนี่ใจฉันคร้าม
ฟังเนื้อความไปข้างฟุ้งทางยุ่งยิ่ง
เมื่อชี้มรรคฟังใจไม่ไหวติง
ระงับนิ่งใจสงบจบกันที
อันนี้ชื่อว่าขันธะวิมุติสมังคีธรรม
ประจําอยู่กับที่ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมา
สภาวธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้น
และไม่มีเรื่องจะแวะเวียน
สิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้
ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิด

เอกสาร
น�ำมาจากหนังสือทีแ่ จกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓
แต่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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๑๕. อนุตตริยะ ๖
๑๖. อปัณณกธรรม
๑๗. อริยทรัพย์
๑๘. ธรรมเป็นเหตุเจริญเจโตวิมุตติ
๑๙. สัลเลขกถา
๒๐. วิธีถ่ายถอนกิเลส
๒๑. พหุธาตุกสูตร
๒๒. พระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ
๒๓. วิธีเจริญกัมมัฏฐานภาวนา
๒๔. วินัยกรรม

๑. วิเวกธรรม
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิเวกธรรมแก่เมตตคูมาณพ ดังต่อไปนี้
อุปธิกิเลสมีประเภท ๑๐ ประการ คือ ๑ ตัณหา ๒ ทิฏฐิ ๓ กิเลส ๔ กรรม ๕ ทุจริตความ
ประพฤติชั่วด้วย กาย วาจา และใจ ๖ อาหาร ๗ ปฏิฆะ ๘ อุปาทินนกะ ธาตุสี่ ๙ อายตนะหก ๑๐
วิญญาณกายหก ๑ ทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้น ย่อมมีอุปธิกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุ เป็นนิพพาน
เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลมารู้ทั่วถึง รู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยวิปัสสนาปัญญาว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หรือมารู้ทั่วถึงว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
“สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ หมดมีความดับเป็นธรรมดา” ดังนีแ้ ล้วเป็นผูต้ าม
เห็นซึ่งชาติว่าเป็นแดนเกิดแห่งวัฏฏทุกข์ และมาเห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งชาติทุกข์เป็นต้นแล้ว
ก็ไม่พึงท�ำอุปธิมีตัณหาเป็นต้น ให้เจริญขึ้นในสันดานเลย
เมื่อจะทรงแสดงธรรมเครื่องข้ามตัณหา จึงตรัสพระคาถาว่าว่า ยงฺกิญฺจิ สญฺชานาสิ อุทฺธํ อโธ
ติโยญฺจาปิ มชฺเฌ เอเตสุ นนฺทิญฺจ อนุชฺชวิญฺาณํ ภเว น ติฏฺฐ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ท่านจงรู้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในเบื้องบน เบื้องต�่ำ และเบื้องขวางสถานกลางแล้วจงบรรเทาเสีย จงละเสียซึ่ง
ความเพลิดเพลินและความถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น วิญญาณของท่านก็จะไม่ตั้งอยู่ในภพ” ดังนี้
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ค�ำว่า เบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวางสถานกลางนั้นทรงแสดงไว้ ๖ นัย คือ นัยที่ ๑ อนาคต
เป็นเบื้องบน อดีตเป็นเบื้องต�่ำ ปัจจุบันเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๒ เหล่าธรรมที่เป็นกุศลเป็น
เบื้องบน เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลเป็นเบื้องต�่ำ  เหล่าธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นเบื้องขวางสถานกลาง
นัยที่ ๓ เทวโลกเป็นเบื้องบน อบายโลกเป็นเบื้องต�่ำ  มนุสสโลกเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๔
สุขเวทนาเป็นเบื้องบน ทุกขเวทนาเป็นเบื้องต�่ำ  อุเบกขาเวทนาเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๕
อรูปธาตุเป็นเบื้องบน กามธาตุเป็นเบื้องต�่ำ  รูปธาตุเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๖ ก�ำหนด
แต่พื้นเท้าขึ้นมาเป็นเบื้องบน ก�ำหนดแต่ปลายผมลงไปเป็นเบื้องต�่ำ  ส่วนท่ามกลางเป็นเบื้องขวาง
สถานกลาง เมื่อท่านมาส�ำคัญหมายรู้เบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวางสถานกลาง ทั้ง ๖ นัยนี้แล้ว
แม้อย่างใดอย่างหนึ่งพึงบรรเทาเสียซึ่งนันทิ ความยินดี เพลิดเพลิน และอภินิเวส ความถือมั่นด้วย
ตัณหาและทิฏฐิในเบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวางสถานกลาง เสียให้สิ้นทุกประการ แล้ววิญญาณ
ของท่านจะไม่ตงั้ อยูใ่ นภพและปุณภพอีกเลย เมือ่ บุคคลมารูช้ ดั ด้วยญาณจักษุในส่วนเบือ้ งบน เบือ้ งต�ำ 
่
เบื้องขวางสถานกลาง ไม่ให้ตัณหาซ่านไปในภพน้อย ภพใหญ่ มีญาณหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ๔ เป็นผู้
ไม่มกี งั วล คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และทุจริตต่าง ๆ ละกังวลทัง้ ปวงเสียแล้ว กามภเว อสตฺตํ
ก็เป็นผู้ไม่ข้องเกี่ยวพัวพันในวัตถุกามและกิเลสกาม ในกามภพและปุณภพอีกเลย ท่านนั้นเป็นผู้ข้าม
โอฆะ ห้วงลึกที่กดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏฏสงสารฯ โอฆะนั้น ๔ ประการ คือ ๑ กามโอฆะ ๒ ภวโอฆะ ๓
ทิฏฐิโอฆะ ๔ อวิชชาโอฆะ ติณฺโณ จ ปรํ ท่านนั้นย่อมข้ามห้วงทั้ง ๔ ไปยังฝั่งฟากโน้น คือ
พระนิพพานธรรม อขีเณ เป็นผู้ไม่มีตะปูคือกิเลสเป็นเครื่องตรึงแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เป็นประธาน
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และกิเลสที่เป็นบริวาร มีโกโธ อุปนาโห เป็นต้น จนถึงอกุศล
อภิสังขารซึ่งเป็นประหนึ่งตะปูเครื่องตรึงจิตให้แนบแน่นอยู่ ยากที่สัตว์จะฉุดจะถอนให้เคลื่อน
ให้หลุดได้ เมื่อบุคคลมาละเสียแล้ว ตัดขึ้นพร้อมแล้ว เผาเสียด้วยเพลิงคือญาณแล้ว เป็นนรชนผู้รู้
ผู้ด�ำเนินด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องรู้แจ้งชัดเป็นเวทคูผู้ถึงฝั่งแห่งวิทยาในพระศาสนานี้ ไม่มีความ
สงสัยในทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และปฏิจจสมุปบาทธรรมปัจจยาการ ย่อมบรรลุถึงวิเวกธรรม คือ
พระอมฤตนฤพานด้วยประการฉะนี้.

๒. สันติธรรม
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงซึ่งสันติธรรมแก่โธตกมาณพ จึงตรัสพระคาถา
ว่า ยํกิญฺจิ สญฺชานาสิ โธตก อุทฺธํ อโธ ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เอตํ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก ภวาภวาย มากา
สิ ตณฺหํ แปลความว่า “ดูกรโธตกะ ท่านมาก�ำหนดรู้หมายรู้ซึ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งเป็นเบื้องบน
เบื้องต�่ำ เบื้องขวางสถานกลางว่า เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลก เครื่องเกี่ยวสัตว์ไว้ในโลกดังนี้แล้ว อย่าได้
ท�ำซึ่งตัณหา ความปรารถนาเพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย” ดังนี้
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อธิบายว่า ท่านมารู้แจ้งสัญญานั้นด้วยปัญญาว่า เป็นเครื่องข้องเครื่องติดอยู่ในโลกดังนี้แล้ว
อย่าได้ท�ำตัณหาความปรารถนาเพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ส่วนค�ำว่าเบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวาง
สถานกลางในพระคาถานั้น ก็มีนัยอธิบายเป็น ๖ นัยเช่นเดียวกับเรื่องวิเวกธรรมที่กล่าวมาแล้ว
ทรงแสดงที่อาศัยแห่งกิเลสปปัญจธรรมมีสัญญาเป็นนิทานว่า ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันท�ำให้
สัตว์เนิ่นช้า ๓ ประการนี้ มีสัญญาความส�ำคัญหมายเป็นเหตุให้เกิด เมื่อบุคคลมาส�ำคัญหมายในส่วน
อดีต อนาคต ปัจจุบัน สุข ทุกข์ อุเบกขา กุศลากุศล อัพยากฤต สามธาตุ สามภพ ด้วยประการใด ๆ
ปปัญจสังขาร ที่ท�ำให้เนิ่นช้า คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บังเกิดกล้าเจริญทวีขึ้นด้วยประการใด ๆ ท�ำให้
บุคคลเกิดความเห็นถือมั่นด้วยตัณหาว่า เอตํ มม นั่นเป็นของเรา ถือมั่นด้วยมานะว่า เอโส หมสฺมิ
เราเป็นนั่น ถือมั่นด้วยทิฏฐิว่า เอโส เม อตฺตา นั่นเป็นตัวตนแก่นสารของเรา ดังนี้แล้วก็ข้องอยู่ใน
อารมณ์นั้น ๆ ด้วยฉันทะราคะ เสน่หาอาลัย ผูกพันจิตใจไว้ไม่ให้เปลื้องปลดออกได้ สัญญาอันเป็น
นิทาน เป็นเหตุเกิดแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิก็ดี ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเกิดแต่สัญญานั้นก็ดี สงฺโค
เป็นเครื่องข้องเครื่องติด เครื่องเกี่ยวสัตว์ไว้ในโลกไม่ให้พ้นไปได้ เอตํ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก ท่านรู้แจ้ง
ประจักษ์ว่าสัญญาเป็นเหตุแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มีสัญญาเป็นเหตุดังนี้แล้ว ท่านอย่าได้ท�ำตัณหา คือความปรารถนาดิ้นรน
ด้วยจ�ำนงหวังต่าง ๆ เพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ท่านจงหยั่งญาณรู้ชั่งด้วยตราชู คือ ปัญญา แล้วเห็น
ประจักษ์แจ้งชัดว่า เป็นเครือ่ งผูกจ�ำ เป็นเครือ่ งเกีย่ วสัตว์ไว้ในโลก ท่านอย่าได้ทำ� ซึง่ ตัณหา เพือ่ ภพน้อย
ภพใหญ่เลย ตัณหาอันเป็นไปในอาหารวิสัยคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ แตกต่าง
โดยอาการปวัฏฏิเป็น ๓ ประการ คือ กาม ตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหา ๖ หมู่ ตามอารมณ์
๓ อย่างตามอาการทีเ่ ป็นไปในภพ เป็นธรรมอันเกิดอีก เกิดขึน้ เป็นไปพร้อมกับทุกข์ คืออุปาทานขันธ์
ท่านอย่าได้ท�ำตัณหานั้น เพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ท่านจงละตัณหานั้นเสีย จงบรรเทาเสีย ท�ำ
ตัณหานั้นให้มีที่สุด ท่านจงยังตัณหานั้นให้ถึงซึ่งอันจะยังเกิดตามไม่ได้ ท่านจงละตัณหานั้นด้วย
สมุจเฉทปหานเถิดฯ

๓. อนุปาทาปรินิพพาน
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงอนุปาทาปรินิพพานของพระอริยสาวก ผู้บรรลุ
อากิญจัญญายตนสมาบัติ แก่อุปสีวมาณพ โดยหลีกเลี่ยงสัสสตวาทะและอุจเฉทวาทะทั้งสองเสีย
จึงตรัสพระคาถาว่า
อจฺจิ ยถา วาตเวเคน จิตฺตา อตฺถํ ปเลติ น อุเปติ สงฺขํ เอวํ มุนิ นาม กายา วิมุตฺโต อตฺถํ ปเลติ
น อุเปติ สงฺขํ
แปลว่า “เปลวเพลิงอันก�ำลังลมพัดดับไป ย่อมนับไม่ได้วา่ ไปไหนฉันใด ท่านผูเ้ ป็นมุนี พ้นพิเศษ
แล้วจากนามกาย ย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ นับไม่ได้ว่าไปไหนฉันนั้น”

174 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

วาตา อันว่าลมทั้งหลาย โดยปริยายในนิเทศว่าลมมาแต่ทิศบูรพา ปัจฉิม อุดร ทักษิณ ลมมีธุลี
ลมไม่มธี ลุ ี ลมเย็น ลมร้อน ลมอ่อน ลมกล้า ลมเวรัมภาพัดมา แต่พน้ื ดินขึน้ ไปได้โยชน์หนึง่ ลมปีกสัตว์
ปีกครุฑ ลมใบตาล ลมเปลวเพลิง อันก�ำลังลมเหล่านั้นพัดแล้วเปลวเพลิงย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้
ย่อมดับสงบระงับไป ย่อมไม่ถึงซึ่งอันนั้น ย่อมไม่ถึงซึ่งโวหาร ว่าเปลวเพลิงไปแล้วยังทิศโน้น ๆ ดังนี้
ฉันใด บุคคลผู้บรรลุอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นเสขมุนีนั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วจากรูปกายในกาล
ก่อนเป็นปกติ ให้มรรคที่ ๔ เกิดขึ้นในสมาบัตินั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วจากนามกายอีก เพราะความ
ที่พ้นแห่งนามกาย อันท่านได้ก�ำหนดรู้แล้วเป็นอุภโตภาควิมุตติ พ้นวิเศษแล้วจากส่วนสองด้วย
ส่วนสองเป็นขีณาสวะอรหันต์ ถึงซึ่งอันไม่ตั้งอยู่คืออนุปาทาปรินิพพานแล้วตรัสพระคาถาต่อไปว่า
อตฺถํ ตสฺส น ปมาณมตฺถิ เยน นํ วชฺชํ ตํ ตสฺส นตฺถิ สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ สมูหตา วาทป
ถาปิ สพฺเพ.
แปลว่า “สิ่งสภาวะเป็นประมาณของพระขีณาสพอัสดงคตดับแล้วย่อมไม่มี บุคคลทั้งหลาย
จะพึงกล่าวว่าท่านนัน้ ด้วยกิเลสใด กิเลสนัน้ ของท่านก็ไม่มธี รรมทัง้ หลายมีขนั ธ์เป็นต้น อันพระขีณาสพ
ถอนขึน้ พร้อมแล้ว แม้ทางแห่งวาทะทัง้ ปวงทีบ่ คุ คลจะพึงกล่าว พระขีณาสพท่านก็ตดั ขึน้ พร้อมแล้ว”
สิ่งสภาวะอันเป็นประมาณนั้น ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม่มีแก่ท่าน
ท่านละเสียแล้ว ตัดขึ้นพร้อมแล้ว ท่านเผาเสียด้วยเพลิงคือญาณแล้ว เมื่อขันธ์ อายตนะ ธาตุ คติ
อุบัติ ปฏิสนธิ ภพ สังขาร และวัฏฏะ ท่านถอนขึ้นเสียสิ้นแล้ว ตัดเสียขาดแล้ว มีอันไม่บังเกิดต่อไป
เป็นธรรมดา วาทะ อันเป็นคลองเป็นทางที่จะพึงกล่าวด้วยกิเลสและขันธ์ และอภิสังขาร ท่าน
เพิกถอน สละละวางเสียสิ้นทุกประการแล้ว ด้วยประการฉะนี้ฯ.

๔. ปริญญา ๓ ประการ
การก�ำหนดรู้ตัณหานั้น ก�ำหนดรู้ด้วยปริญญา ๓ ประการ คือ
(๑) ญาตปริญญา คือความก�ำหนดรู้ชัดเจนว่า นี้รูปตัณหา นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา
นี้รสตัณหา นี้โผฏฐัพพะตัณหา นี้ธัมมตัณหา อย่างนี้แลชื่อว่าญาตปริญญา
(๒) ตีรณปริญญา คือภิกษุกระท�ำตัณหาทั้ง ๖ ให้เป็นของอันตนรู้แล้ว พิจารณาใคร่ครวญ
ซึง่ ตัณหาโดยความเป็นของไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ เป็นโรคเสียดแทง เป็นต้น อย่างนีแ้ ลชือ่ ว่าตีรณปริญญา.
(๓) ปหานปริญญา คือภิกษุมาพิจารณาใคร่ครวญ ฉะนี้แล้ว ละเสียซึ่งตัณหา บรรเทาเสีย
ถอนเสีย และกระท�ำให้สิ้นไป ให้ถึงซึ่งความไม่เป็นต่อไป อย่างนี้แลชื่อว่าปหานปริญญา

๕. อาสวะ ๔ ประการ
อนาสวา ผู้ชื่อว่าไม่มีอาสวะคือไม่มีอาสวะ ๔ ประการ ได้แก่ ๑ กามาสวะ ๒ ภวาสวะ ๓
ทิฏฐาสวะ ๔ อวิชชาสวะ บุคคลผู้ใดมาละเสีย ตัดเสียขาดแล้ว ซึ่งอาสวะทั้งหลายเหล่านั้น มิให้มัน
บังเกิดขึ้นได้ต่อไป ผู้นั้นเป็นอนาสวะ คือผู้ไม่มีอาสวะแล
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๖. อัตตานุทิฏฐิ
อตฺตานุทิฏฐิติ วุจฺจติ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏฺฐิ สักกายทิฏฺฐิ อันมีวัตถุ พุทธบัณฑิต เรียกว่า
อัตตานุทิฏฺฐิ ความตามเห็นซึ่งอาตมะตัวตน ได้ในขันธ์ ๕ ขันธ์ละ ๔ วัตถุ บรรจบเป็นวัตถุ ๒๐ ทิศ
คือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟัง ณ โลกนี้
(๑) รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ เห็นรูปโดยความเป็นตนบ้าง
(๒) รูปํวนฺตํ วา อตฺตานํ สมนุปสฺสติ เห็นตนเป็นรูปบ้าง
(๓) อตฺตนิ วา รูปํ สมนุปสฺสติ เห็นรูปมีในตนบ้าง
(๔) รูปสฺมึ วา อตฺตานํ สมนุปสฺสติ เห็นตนมีในรูปบ้าง ดังนี้
แม้ในเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีวัตถุอย่างละ ๔ เช่นเดียวกัน จึงบรรจบเป็น
สักกายทิฏฐิ ๒๐ วัตถุ ด้วยประการฉะนี้
เมื่อบุคคลตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ประชุมลงในขณะจิตอันเดียวได้แล้วชื่อว่า เป็นผู้ละสักกายทิฏฐิ
เมื่อบุคคลใดมาเข่นฆ่า ซึ่งอัตตานุทิฏฐิ คือความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนลงเสียได้แล้ว ก็จะพึงเป็น
บุคคลผู้ข้ามมฤตยูความตายเสียได้ เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ มจฺจุราชา น ปสฺสติ เมื่อบุคคลมาเห็นซึ่งโลก
ทั้งหลาย คือขันธโลก อายตนโลก และธาตุโลก โดยความเป็นของสูญ สังหารอัตตานุทิฏฐิลงเสียได้
อย่างนี้ มฤตยูราช คือความตายย่อมไม่เห็น เพราะบุคคลผู้นั้นพ้นสัตว์วิสัยเสียแล้ว มัจจุราชย่อม
ไม่เห็นซึ่งผู้นั้น ผู้นั้นย่อมถึงพระนิพพานธรรมอันไม่เป็นวิสัยแห่งมฤตยูราช ล่วงวิสัยมฤตยูราชเสียได้
ด้วยประการฉะนี้ฯ

๗. สังสารทุกข์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนา ซึ่งสังสารทุกข์ไว้ว่า สังสาระ การท่องเที่ยวเกิดตายของ
สัตว์เปรียบเสมือนสระ คือเป็นโอกาสที่เที่ยวที่ลงของสัตว์ทั้งหลาย
สโรติ วุจฺจติ สํสาโร ก็ที่ท่านเรียกว่าสังสาระนี้หมายถึงความท่องเที่ยวไปด้วยการบังเกิดและ
จุติ อาคมนํ การมาสู่โลกนี้ คมนํ การไปสู่โลกหน้า คมนาคมนํ ทั้งไปและมา กาลํ กาลกิริยา คือมรณะ
ขาดชีวิตอินทรีย์ คติ ความไป ภวาภโว ภพน้อยภพใหญ่ จุติ ความเคลื่อนจากภพ อุปฺปตฺติ ความ
เข้าถึงอัตตภาพ นิพฺพตฺติ ความปรากฏชัดแห่งขันธ์ ชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ มรณํ ความตาย
ความท่องเที่ยว บังเกิด ก�ำเนิด เกิด แก่ ตาย อันเป็นประหนึ่งโคถูกสวมคอเข้าไว้ในแอก
ฉะนั้น ได้ชื่อว่า สังสาระ คือเสือกไสดันไป ซึ่งท่านแสดงไว้ว่า ขนฺธานํ ปฏิปาฏิยา ธาตุอายตนา นญฺจ
อนฺโนจฺฉนิ นฺ ํ วฏฺฏมานา สสํ าโรติ วุจจฺ ติ ลาํ ดับแห่งขันธ์ธาตุ และอายตนะทัง้ หลายเป็นไปอยูไ่ ม่ขาดสาย
ผู้รู้ท่านกล่าวว่า สงฺสาโร คือความเสือกซ่านท่องเที่ยวไป
สังสาระนี้ เมื่อจะก�ำหนดนามในสาคร ๔ เป็นดังนี้ คือ สังสารสาคร ๑ ชลสาคร ๑ นยสาคร ๑
ญาณสาคร ๑ สังสารสาครชื่อว่าสโร คือสังสาระเปรียบเหมือนสระ
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บทว่า มชฺเฌ สรสฺมิ ติฏฺฐตํ นั้นแสดงว่า สระสังสาระสาครนี้ เป็นมัธยมสถานกลาง เพราะว่า
ที่สุดเบื้องต้น และที่สุดเบื้องปลายแห่งสังสาระนั้น อันบุคคลหารู้ทั่วรู้ชัดไม่ ในเงื่อนเบื้องต้นและ
เบื้องปลายแห่งสังสาระนั้นไม่ปรากฏ จึงเป็นมัธยมสถานกลางด้วยประการฉะนี้
มชฺเฌ สํสาเร สตฺตา ฐิตา ก็แลสัตว์ทั้งหลายได้ตั้งอยู่แล้วในสังสาระอันเป็นสถานกลาง ซึ่งเกิด
โอฆะห้วงน�้ำใหญ่ท่วมท้น คือ ๑ กามโอฆะ ๒ ภวโอฆะ ๓ ทิฏฐิโอฆะ ๔ อวิชชาโอฆะ โอฆะทั้ง ๔
แต่ละอย่าง ๆ อาศัยปัจจัยนั้น ๆ แล้วเกิดขึ้น เจริญทวีมากขึ้นเป็นห้วงพัดพาสัตว์ให้เพียบด้วยทุกข์
คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในสระสังสาระนั้นถูกภัยใหญ่เบียดเบียนร�่ำไป ภัยใหญ่ คือ ชาติ ความเกิด
ชรา ความแก่ พยาธิ ความเจ็บป่วยไข้ มรณํ ความตาย แตกขาดแห่งชีวติ ตินทรีย์ ทุกขฺ ํ ความทุกข์กาย
ล�ำบากใจ เหล่านี้แหละเป็นภัยใหญ่หลวงนัก มีเกลื่อนกล่นอยู่ในสระสังสาระ ชรามจฺจุปเรตานํ
เหล่าสัตว์ผู้ตั้งอยู่ ณ สังสาระอันเป็นสถานกลาง เกิดห้วงและมีภัยใหญ่หลวง เป็นสัตว์อันความแก่
และความตายแวดล้อมรุมเบียดเบียนเป็นนิตย์ ความแก่และความตายท่านก�ำหนดเป็นประธานแห่ง
ความทุกข์ทั้งหลาย เอวมา ทิตฺตเก โลเก ชราย มรเณน จ โลกคือขันธ์ ธาตุ อายตนะ รุ่งเรืองร้อน
แต่ต้น เพราะความแก่และความตายเข้าจุดเผา เหล่าสัตว์ที่ตั้งอยู่ ณ สระสังสาระ อันเป็นสถานกลาง
เกิดห้วงและภัยใหญ่หลวง รุมล้อมเบียดเบียนด้วยประการฉะนี้

๘. เนกขัมมธรรม
เนกฺขมฺมํ ปสฺส เขมโต ท่านจงเห็นเนกขัมมะโดยความเป็นธรรมเกษม จากโยคะทั้งปวงเถิดฯ
พระนิพพาน ก็ชื่อว่า เนกขัมมะ ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงพระนิพพานก็ชื่อว่า เนกขัมมะ นิพพาน
คามินปี ฏิปทา ชือ่ ว่าเนกขัมมะนัน้ คือ สัมมาปฏิปทา ปฏิบตั ดิ าํ เนิน กาย วาจา จิตชอบ อนุโลมปฏิปทา
ปฏิบัติอนุโลมแก่ธรรมนั้น อปจฺจนิกปฏิปทา ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพาน อนุวตฺตปฏิปทา
ปฏิบตั ไิ ปตามเนือ้ ความแห่งพระนิพพาน ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา ปฏิบตั ซิ งึ่ ธรรมอันสมควรแก่โลกุตตธรรม
คือ บ�ำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ รักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะประกอบตามซึ่งธรรม
ของผู้ตื่นอยู่ คือ สติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ อัฏฐังคิกมรรค ๘ นิพพานคามินีปฏิปทา มีศีลสังวรเป็นต้น นี้ชื่อว่าเนกขัมมธรรม
เป็นเบื้องต้นที่จะให้บรรลุถึงเนกขัมมะคือพระนิพพาน ปสฺสิตฺวา เมื่อบุคคลมาเห็นแล้วเลือกแล้ว
ให้มีการแจ้งแล้ว กระท�ำให้ปรากฏแล้ว ซึ่งเนกขัมมะคือพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมย่อมพ้นทุกข์
ทั้งปวง เป็นผู้ปลอดภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อแล

๙. อุปสันตบุคคล
สิ่งอันใดหรืออารมณ์อันใดที่ได้ยึดไว้แล้ว จับต้องแล้ว ถือมั่นแล้ว ด้วยอ�ำนาจ ตัณหา มานะ
และทิฏฐิ อันมีอยู่ในสันดาน สิ่งอันนี้ หรืออารมณ์อันนี้ ท่านพึงสละละวางเสีย พึงปลดเปลื้องเสีย
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ให้สิ้น พึงละเสีย พึงบรรเทาเสีย พึงกระท�ำให้มีที่สุด พึงให้ถึงซึ่งอันบังเกิดตามไม่ได้ มา เต วิชฺชตุ
กิญฺจนํ เครื่องกังวลคือ ราคะ โทสะ โมหะ และทิฏฐิ กังวล คือ กิเลสและทุจริตอย่าให้มีในสันดาน
ยํ ปุพฺเพ ตํ วิโสเสหิ สิ่งใดมีในภายก่อน ท่านจงยังสิ่งนั้นให้เหือดแห้ง ปจฺฉา เต มาหุ กิญฺจนํ กังวล
ในภายหลัง อย่าให้มีในสันดาน มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ ท่านอย่าได้ถือเอา ณ ท่ามกลาง อุปสนฺโต
จริสฺสสิ ท่านก็จักเป็นคนสงบระงับแล้ว เที่ยวอยู่

๑๐. กุมารกสสัป เทวตาปุจฉิตปัญหาพยากรณ์
ปัญหาว่า มีจอมปลวกแห่งหนึ่ง กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นเปลว ฯลฯ พราหมณ์สั่งให้ศิษย์
ชื่อสุเมธขุดด้วยศัสตรา สิ่งเหล่านี้ได้แก่อะไร?
พระตรัสพยากรณ์ว่า จอมปลวกได้แก่ร่างกายอันเจือด้วยสัมภวธาตุของมารดาบิดา และ
มหาภูตธาตุทั้ง ๔ จึงเกิดมีขึ้นได้ กลางคืนเป็นควัน หมายถึงการตริตรึกนึกคิดของบุคคล กลางวัน
เป็นเปลว หมายถึงการประกอบกิจการงานตามที่คิดไว้ของบุคคล พราหมณ์ได้แก่พระตถาคต สุเมธ
ได้แก่ภิกษุผู้มีปัญญาดีในพระธรรมวินัยนี้ การขุดหมายถึงความเพียร ศัสตราหมายถึงอริยปัญญาณ
อันสามารถประหารกิเลส ฉะนี้แลฯ

๑๑. เหตุเกิดความเพียร
เมื่อความเพียรจะเกิดขึ้น ก็เพราะสังเวควัตถุเบื้องต้น ๘ ประการ คือ ชาติทุกข์ ๑ ชราทุกข์ ๑
พยาธิทุกข์ ๑ มรณทุกข์ ๑ อบายทุกข์ ๑ อดีตทุกข์ ๑ อนาคตทุกข์ ๑ อาหารคเวสิทุกข์ ๑

๑๒. ภัทเทกรัตตสูตร
สมัยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่พระเชตวนาราม กรุงสาวัตถี ได้ตรัสภัทเทก
รัตตสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้สิ่งล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวังสิ่งซึ่งยังไม่มาถึง เพราะว่าสิ่งใดล่วงพ้น
ไปแล้ว สิ่งนั้นอันเราละเสียแล้ว อนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่มาถึงเล่า สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึง เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญา
จึงไม่ควรให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวังสิ่งซึ่งไม่มาถึง ก็ผู้มีปัญญาได้มาเห็นธรรมซึ่งเป็น
ปัจจุบันเกิดขึ้นจ�ำเพาะหน้าแจ้งชัดอยู่ในที่นั้น ๆ ความเห็นแจ้งธรรม ซึ่งเป็นปัจจุบันของท่านนั้น
ไม่งอ่ นแง่น ไม่กำ� เริบด้วยดี ผูม้ ปี ญ
ั ญาอันมาได้ความเห็นแจ้งในธรรมซึง่ เป็นปัจจุบนั อันไม่งอ่ นแง่นและ
ไม่ก�ำเริบด้วยดีแล้ว ควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนือง ๆ ความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน อันผู้มีปัญญา
ควรรีบท�ำเสียในวันนี้ทีเดียว ใครจะพึงรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าสู้ความหน่วงเหนี่ยว
ความผูกพันธ์กับด้วยมฤตยูความตายซึ่งมีเสนาใหญ่นั้นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นความเพียรเผากิเลส
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ให้เร่าร้อน อันผู้มีปัญญาควรท�ำเสียในวันนี้ทีเดียว นักปราชญ์ผู้สงบระงับ ย่อมกล่าวสรรเสริญ ผู้มี
ปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน ไม่เกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียร
ทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างนี้ ผูน้ นั้ แลว่าผูม้ รี าตรีเดียวเจริญดังนี้ เมือ่ ตรัสอุเทศนีจ้ บแล้ว จึงตรัสวิภงั ค์
ต่อไปว่า
ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่เป็นไฉน? บุคคลมาคิดว่า ณ กาลล่วง
ไปแล้วเมื่อก่อน เราได้เป็นผู้มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างนี้ ๆ แล้วน�ำความเพลิดเพลิน
ในขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้น ซึ่งล่วงไปแล้วนั้น มาตามอยู่ ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ชื่อว่าบุคคลให้สิ่ง
ซึ่งล่วงไปแล้ว มาตามอยู่ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลไม่ให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้ว มาตามอยู่เป็นไฉนเล่า? บุคคล
มาคิดว่า ณ กาลไกลล่วงไปแล้วเราได้เป็นผู้มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างนี้ ๆ แล้วไม่น�ำ
ความเพลิดเพลินในขันธ์ มีรูปขันธ์เป็นต้น ซึ่งล่วงไปแล้วนั้นมาตามอยู่ ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่า
บุคคลไม่ให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่ เบื้องหน้าก็ไม่ปรารถนาไม่ให้มาตามอยู่ และปัจจุบันก็ไม่ให้
มาตามอยู่ ไม่ถือว่าเราว่าเขา ชื่อว่าไม่ง่อนแง่นอยู่ในธรรมทั้งหลาย พระอริยสาวกและสัตบุรุษ
ท่านไม่ตามเห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเป็นตัวตนบ้าง ไม่ตามเห็นตัวตนว่า
มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบ้าง ไม่ตามเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตัวตนบ้าง
ไม่ตามเห็นตัวตนในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบ้าง ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ชื่อว่า บุคคล
ไม่ง่อนแง่นอยู่ในธรรมทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นจ�ำเพาะหน้าฉะนี้แล

๑๓. พหุเวทนิยสูตร
สูตรนี้ว่าด้วยเวทนา เวทนา ๒ นั้นคือ เวทนาทางกายอย่าง ๑ เวทนาทางจิตอย่าง ๑ เวทนา ๓
นั้นคือ สุข ๑ ทุกข์ ๑ อุเบกขา ๑ เวทนา ๕ นั้นคือ สุขเวทนา ๑ ทุกข์เวทนา ๑ โสมนัสสเวทนา ๑
โทมนัสสเวทนา ๑ อุเบกขาเวทนา ๑ เวทนา ๖ อย่างนับตามทวาร ๖ เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖
เวทนา ๑๐๘

๑๔. พึงเป็นคนมีสติ
อย่าถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง ความเสื่อมปัญญา นักปราชญ์ท่านติเตียน ความเจริญปัญญา
เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง

๑๕. อนุตตริยะ ๖
พระผู้มีพระภาค ตรัสเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายว่ากิจทั้งหลายไม่มีกิจอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งเหล่านี้
คือ ความเห็น ๑ ความฟัง ๑ ความได้ศรัทธา ๑ ความศึกษา ๑ ความบ�ำเรอปฏิบัติ ๑ ความระลึก ๑
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๑๖. อปัณณกธรรม
ความส�ำรวมอินทรีย์ ๖ ไม่ดดู ว้ ยนิมติ ไม่ดดู ว้ ยอนุพยัญชนะ ให้ดดู ว้ ยอสุภนิมติ ความรูป้ ระมาณ
ในโภชนะและชาคริยานุโยค ความพากเพียรอย่างผู้ตื่นอยู่ โดยก�ำหนดเวลาไว้ดังนี้ ตั้งแต่อรุณขึ้นไป
ตลอดถึงพลบค�่ำเวลา ๑ ตั้งแต่ย�่ำค�่ำไปจนถึงหนึ่งยามเวลา ๑ ยามกลางตั้งแต่ ๔ ทุ่ม นอนจนถึง
๘ ทุ่มลุกขึ้น ตั้งแต่ยามกลางล่วงไปแล้ว จนตลอดอรุณขึ้นมาใหม่เวลา ๑ แบ่งเวลาเป็นที่ช�ำระจิตให้
บริสุทธิ์ เป็น ๓ เวลาฉะนี้ ให้ผู้ประกอบความเพียรท�ำอย่างนี้จึงชื่อว่าชาคริยานุโยค
ธรรม ๓ ประการจะให้ก�ำจัดเสียซึ่งอาสวะ เรียกว่าอปัณณกธรรม ผู้ปฏิบัติตามชื่อว่าท�ำ
ความเพียรไม่ผิดดังนี้

๑๗. อริยทรัพย์
สัทธา ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ พาหุสัจจะ ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑ ปัญญา ๑.

๑๘. ธรรมเป็นเหตุเจริญเจโตวิมุตติ
ก. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี อันนี้เป็นไปเพื่อความแก่กล้า แห่ง
เจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าฯ
ข. ภิกษุเป็นผู้มีศีล ส�ำรวมด้วยธรรม เครื่องส�ำรวมคือปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาท และ
ที่เที่ยวไปอันสมควรอยู่เป็นนิตย์ เห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยโดยปกติ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขา
ทั้งหลาย ธรรมอันนี้เป็นไปด้วยดี เพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าฯ
ค. ภิกษุเป็นผู้พากเพียรหมั่น ไม่ทอดธุระในการกุศล ธรรมอันนี้เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่ง
เจโตวิมุตติ
ฆ. ภิกษุเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันเห็นยังความเสื่อม และความดับของสังขาร
ทั้งหลายเป็นปัญญาอย่างประเสริฐ อาจแทงกิเลสได้โดยไม่เหลือ เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติ

๑๙. สัลเลขกถา
ถ้อยค�ำเครื่องขัดเกลากิเลส ๑๐ ประการ คือ เจรจาถึงความมักน้อย ๑ เจรจาถึงความสันโดษ
ยินดีดว้ ยของทีม่ อี ยู่ ๑ เจรจาถึงความสงัด ๑ เจรจาถึงความไม่ระคนด้วยหมู่ ๑ เจรจาถึงความปรารภ
ซึ่งความเพียร ๑ เจรจาถึงศีลความส�ำรวมกายวาจา ๑ เจรจาถึงสมาธิ ความที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์
อันเดียว ๑ เจรจาถึงปัญญาความรู้ทั่วถึง ๑ เจรจาถึงวิมุตติความพ้นวิเศษ ๑ เจรจาถึงวิมุตติญาณ
ทัสสนะปัญญาที่รู้เห็นในวิมุตติ ๑ รวมเป็น ๑๐ ประการฉะนี้
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๒๐. วิธีถ่ายถอนกิเลส
พึงเจริญอสุภภาวนา เพือ่ ละราคะเสีย พึงเจริญเมตตา เพือ่ ละพยาบาทเสีย พึงเจริญอานาปานสติ
เพื่อเข้าไปตัดวิตกเสีย พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะเสีย อนัตตาสัญญา ก็พึงเห็นพึงตั้งใจ
ไว้ด้วยดี ความถอนอัสมิมานะขึ้นเสียได้ เป็นปรินิพพานในทิฏฐธรรมภพปัจจุบันนี้ทีเดียว

๒๑. พหุธาตุกสูตร
ณ กาลใด ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ เป็นผู้ฉลาดในอายตนะ เป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปาทธรรม
เป็นแดนอาศัยเกิดขึ้นพร้อม เป็นผู้ฉลาดในฐานะ อฐานะ คือสิ่งที่เป็นได้ เป็นไม่ได้ ภิกษุผู้ฉลาด
อย่างนี้ นักปราชญ์เรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาไต่สวน
ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ ๑ รูปธาตุ ๑ จักขุวิญญาณธาตุ ๑ โสตธาตุ ๑ สัททธาตุ ๑ โสตวิญญาณ
ธาตุ ๑ ฆานธาตุ ๑ คันธธาตุ ๑ ฆานวิญญาณธาตุ ๑ ชิวหาธาตุ ๑ รสธาตุ ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑
กายธาตุ ๑ โผฏฐัพพธาตุ ๑ กายวิญญาณธาตุ ๑ มโนธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
ธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๑
ธาตุ ๖ อืน่ อีก คือ สุขธาตุ ธาตุคอื สุข ๑ ทุกข์ธาตุ ธาตุคอื ทุกข์ ๑ โสมนัสสธาตุ ธาตุคอื ผูม้ ใี จดี ๑
โทมนัสสธาตุ ธาตุคือผู้มีใจชั่ว ๑ อุเบกขาธาตุ ๑ อวิชชาธาตุ ๑
ธาตุเหล่านี้คือ กามธาตุ ธาตุคือกาม ๑ เนกขัมมธาตุ ธาตุคือความออกไปจากกาม ๑ พยาบาท
ธาตุ ธาตุคอื พยาบาท ๑ อพยาบาทธาตุ ธาตุคอื ความไม่พยาบาท ๑ วิหสิ ธํ าตุ ธาตุคอื ความเบียดเบียน
๑ อวิหิสํธาตุ ธาตุคือความไม่เบียดเบียน ๑ รวมเป็น ๖ ประการ
ธาตุ ๓ เหล่านี้คือ กามธาตุ ธาตุคือกาม ๑ รูปธาตุ ธาตุคือรูป ๑ อรูปธาตุ ธาตุคืออรูป ๑ฯ
ธาตุ ๒ เหล่านี้คือ สังขตธาตุ ธาตุอันปัจจัยตกแต่ง ๑ อสังขตธาตุ ธาตุอันปัจจัยไม่ตกแต่ง ๑ฯ
ก็อายตนะทัง้ หลายทีเ่ ป็นภายใน ๖ ทีเ่ ป็นภายนอก ๖ เหล่านี้ ภิกษุเป็นผูฉ้ ลาดในปฏิจจสมุปาท
ธรรมอันมีอวิชชาเป็นต้น ไปจนถึง สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาปิ ทุกฺขา นั้น ย่อมรู้ชัดว่า บุคคล
ได้บรรลุพระโสดาบันแล้วเป็นคนไม่ถือมั่น ปุถุชนย่อมถือมั่นในสังขาร ถือว่าตัวตนเราเขาว่าเที่ยงแท้
ธรรมปริยายนี้ชื่อ พหุธาตุกสูตร ว่าด้วยธาตุมาก เรียกว่า จตุปริวัฏฏ์ เวียนรอบ ๔ บ้าง
ว่า ธัมมาทาสา แว่นส่องธรรมบ้าง ว่า มตกุนฺกุภิ กลองอมฤตเภรีบ้าง ว่า อนุตฺตรสงฺคามวิชย
เครื่องชนะสงครามอันเยี่ยมบ้าง

๒๒. พระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ
นมตฺถุ สุคตสฺสฯ สมฺมาสมฺพุทฺธมตุลํ สสทฺธมฺมํ คณุตฺตมํ อภิวาทิย ภาสิสฺสํ อภิธมฺมตฺถ
สงฺคหํ ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา จตุธา ปรมตฺถโต จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ นิพฺพานมีติ สพฺพถาติ
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บัดนี้จะแสดงพระอภิธรรมปรมัตถสังคหะที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรมศาสดาจารย์ญาณ
สัพพัญญูผู้เป็นบรมครูเจ้าได้ตรัสไว้ อันท่านพระอนุรุทธาจารย์นํามาประพันธ์เป็นคาถา ๙ ปริเฉท
ดังต่อไปนี้
พระอภิธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้โดยปรมัตถนัย ๔ ประเภท คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
เป็นการสรุปรวมยอด รวมสังขตธรรม และอสังขตธรรมไว้ในที่เดียวกัน
สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง จัดโดยหมวดเป็น ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
สงเคราะห์ลงเป็น ๓ ประการ คือ จิต เจตสิก รูปฯ วิญญาณขันธ์เป็นจิต เวทนา สัญญา สังขาร เป็น
เจตสิก รูปขันธ์แยกเป็นภูตรูป และอุปาทายรูป ส่วนอสังขตธรรมนั้นได้แก่พระนิพพาน ซึ่งมีอารมณ์
เหี่ยวแห้งด้วยอริยมรรคจิต อริยผลจิตแล้ว
จิตแยกเป็น ๔ ประเภท โดยภูมิ คือ กามาวจรจิต ๑ รูปาวจรจิต ๑ อรูปาวจรจิต ๑ โลกุตตรจิต ๑
จิตซึ่งเป็นไปในสันดานของสัตว์ ซึ่งเกิดในกามภพ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗ ชื่อว่า
กามาวจรจิต ๕๔ ดวง จิตซึ่งเป็นไปโดยมากในสันดานของสัตว์ ซึ่งเกิดในอรูปภพ ชื่อว่า อรูปาวจรจิต
๑๕ ดวง จิตซึ่งเป็นไปโดยมากในสันดานของสัตว์ ซึ่งเกิดในอรูปภพชื่อว่า อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง
จิตซึ่งข้ามขึ้นจากโลก คือปัญจุปาทานขันธ์ไม่มีอาสวะ ชื่อว่า โลกุตตรจิต คือ อริยมรรคจิต ๔
อริยผลจิต ๔ เป็น ๘ ดวง สิริรวมเป็นจิต ๘๙ ดวง ด้วยประการฉะนี้
เจตสิก ๒๕ ดวง เป็นธรรมเป็นไปในจิต เกิดกับดับพร้อมกับจิต ซึง่ แยกโดยประเภท และอาการ
แตกต่างแห่งหมวดธรรม นับได้ ๒๕ ดวง ด้วยประการฉะนี้
ธรรมสังคหะ ๖ อาการ คือ เวทนา ๖ เหตุ ๖ กิจ ๖ ทวาร ๖ อารมณ์ ๖ วัตถุ ๖ ด้วยประการฉะนี้
ฉักกะ ๖ คือ วัตถุ ๖ ทวาร ๖ อารมณ์ ๖ วิญญาณ ๖ วิถีจิต ๖ วิสยปวัตติ ๖
จตุกกะ ๔ คือ ภูมิจตุกะ ได้แก่ภูมิทั้ง ๔ คือ อบายภูมิ ๑ กามสุคติภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑
อรูปาวจรภูมิ ๑ ปฏิสนธิจตุกกะ ท่านจําแนกปฏิสนธิออกเป็น ๔ คือ อบายภูมิปฏิสนธิ ๑ กามสุคติ
ปฏิสนธิ ๑ รูปาวจรปฏิสนธิ ๑ อรูปาวจรปฏิสนธิ ๑ กัมมจตุกกะ ท่านแสดงกรรมโดยประเภทแห่งกิจ
๔ คือ ชนกกรรม ๑ อุปถัมภกรรม ๑ อุปปีฬกะกรรม ๑ อุปฆาตกะกรรม ๑ ยังกรรมอีก ๔ ประการ
คือ ครุกรรม ๑ อาสันนกรรม ๑ อาจิณณกรรม ๑ กตัตตากรรม ๑ อธิบายครุกรรมนั้นคือ กรรมหนัก
ฝ่ายบุญได้แก่ฌานสมาบัติ ฝ่ายบาปได้แก่อนันตริยกรรมทั้ง ๕ อาสันนกรรมนั้นได้แก่กุศลกิจและ
อกุศลกิจทีท่ าํ ใกล้เวลามรณะ อาจิณณกรรมนัน้ ได้แก่กศุ ลและอกุศลทีบ่ คุ คลทําอยูเ่ นือง ๆ กตัตตากรรม
นั้นได้แก่กุศลและอกุศลมีก�ำลังอ่อน ยังกรรมอีก ๕ ประการ คือ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ๑
อุปปัชชเวทนียกรรม ๑ อปราปรเวทนียกรรม ๑ มโหสิกรรม ๑
มรณจตุกกะ ท่านแสดงลักษณะมรณะ ๔ ประการ คือ อายุกขยมรณะ ๑ กัมมักขยมรณะ ๑
อุภยักขยมรณะ ๑ อุปัจเฉทกัมมุนามรณะ ๑ ชาติทุกข์เป็นเบื้องต้น ชราพยาธิเป็นท่ามกลาง
มรณทุกข์เป็นเบื้องปลาย
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รูปสังคหะสังเขป ๕ ประการ คือ สมุทเทศนัย ๑ วิภาคนัย ๑ สมุฏฐานนัย ๑ กลาปนัย ๑
ปวัตติกนัย ๑ อธิบายว่าลักษณะที่แสดงรูปโดยย่อชื่อว่าสมุทเทศนัย วิธีจําแนกรูปทั้งปวงโดย
ส่วนหนึ่ง ๆ ชื่อว่าวิภาคนัย วิธีแสดงปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดรูปมีกุศลากุศลเป็นต้น ชื่อว่า สมุฏฐานนัย
วิธีแสดงรูปบรรดาที่เกิดดับพร้อมกันเป็นหมู่เป็นแผนก มีจักขุทสกะเป็นต้น ชื่อว่า กลาปนัย วิธีแสดง
ความเกิดเป็นลําดับแห่งภพและกาลของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่า ปวัตติกนัย
นิพพฺ านํ ปน โลกุตตฺ รอสงฺขตํ ก็นพิ พาน บัณฑิตกล่าวว่า โลกุตตรธรรมสังขตธาตุ ไม่มเี ครือ่ งปรุง
เป็นของบริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องเกิดและดับ พระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลจะพึงทําให้แจ้งได้ด้วย
อริยมรรคญาณทั้ง ๔ เมื่ออริยมรรคธรรมเกิดขึ้นแล้วจึงเห็นพระนิพพาน เอกวิธมฺปิ พระนฤพานนั้น
เมือ่ กล่าวโดยสภาพก็มอี ย่างเดียวเท่านัน้ เพราะเหตุนนั้ แหละ พระนิพพานนีจ้ งึ เป็น เอกปฏิเวธาภิสมัย
ตรัสรู้ได้ในขณะจิตเดียวด้วยประการฉะนี้
สมุจจัยสังคหะ ๔ คือ อกุศลสังคหะ ๑ มิสสกสังคหะ ๑ โพธิปักขิยสังคหะ ๑ สัพพัตถสังคหะ ๑
อกุศลสังคหะนั้นท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลเป็นอาการ ๓๕ มิสสกสังคหะนั้น ท่าน
สงเคราะห์เหล่าธรรมทั้งกุศลและอกุศลเจือปนกัน โพธิปักขิยสังคหะนั้นท่านสงเคราะห์เหล่าธรรม
ที่เป็นฝักฝ่ายแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ ๓๗ ประการ สัพพัตถสังคหะนั้นท่านสงเคราะห์ธรรมส่วนที่
เรียกว่า ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อริยสัจจ์
จะแสดงสมุจจัยสังคหะตามที่ได้ยกนิเขปบทขึ้นตั้งไว้นั้นสืบไป
ในอกุศลสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลสังกิเลส ๗ หมวด คือ อาสวะ ๔
โอฆะ ๔ โยคะ ๔ คันถะ ๔ อุปาทาน ๔ นิวรณ์ ๕ สังโยชน์ ๑๐
ในมิสสกสังคหะนัน้ ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมทีเ่ จือกันทัง้ กุศล อกุศล เป็น ๗ หมวด คือ ธาตุ ๖
หมวด ๑ องค์ฌาน ๕ หมวด ๑ อายตนะ ๑๒ หมวด ๑ อินทรีย์ ๒๒ หมวด ๑ พละ ๕ หมวด ๑
อธิปติ ๔ หมวด ๑ อาหาร ๔ หมวด ๑
ในโพธิปักขิยสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณ ๗ หมวด คือ
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘
ในสัพพัตถสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์ธรรมที่ไม่ได้เรียกว่าสัตว์บุคคล จัดไว้ ๕ หมวด คือ
ขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ์ ๔
จะแสดงปัจจัยสังคหะปริจเฉทที่ ๘ สืบไป
ปัจจัยสังคหะนี้ ท่านสงเคราะห์ซงึ่ ธรรมปัจจัยตามนัย ๒ ประการ คือ ปฏิจจสมุปบาทปัจจัยนัย ๑
สมนตมหาปัฏฐานปัจจัยนัย ๑ นัยอันใดทีพ่ ระบรมครูสพั พัญญูเจ้าตรัสเทศนาไว้ในปฏิจจสมุปบาทธรรม
นัยอันนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิจจสมุปบาทนัย นัยอันใดซึง่ พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในพระคัมภีรส์ มันตมหาปัฏฐาน
นัยอันนั้นชื่อว่า ปัฏฐานนัย
ในปัจจัยสังคหะนี้ พระอรรถกถาจารย์ยกเอานัยทั้งสองประการนั้นประชุมกันแสดงออกให้
พิสดารเพื่อให้สาธุชนได้ทราบว่า ธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัย ธรรมเหล่านี้เกิดแต่ปัจจัย โดยนัยพระบาลี
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ในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่า อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญฺาณํ ดังนี้เป็นต้น มีเนื้อความ
ว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป
นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา
เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ ภพ
เป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา มรณะ โสกปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุปายาส ความเกิด
ขึ้นแห่งกองทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมอาศัยเหตุปัจจัยต่อ ๆ กันด้วยประการฉะนี้
ในปัฏฐานนัยนัน้ สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสเทศนาจ�ำแนกปัจจัย ๒๔ ประการ มีเหตุปจั จัย
เป็นต้น มีอวิคตปัจจัยเป็นที่สุด
ก็เหตุปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมเป็นเหตุ เป็นเค้า เป็นมูล ในฝ่ายกุศลมี ๓ คือ อโลภะ ความไม่โลภ
อโทสะ ความไม่โกรธ อโมหะ ความไม่หลง ในฝ่ายอกุศลก็มี ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ นี้แหละ
ท่านว่าเหตุปัจจัยฯ
อารัมมณปัจจัยนั้นได้แก่อารมณ์ทั้ง ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อารมณ์
ทั้ง ๖ นี้ ย่อมเป็นที่ยึดหน่วงแห่งจิตและเจตสิกทั้งปวงอันเกิดขึ้นในทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวารเป็นต้น
จึงชื่อว่าอารัมมณปัจจัย
อธิปติปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะด้วยความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายอันเนื่องกัน
อนันตรปัจจัย แลสมนันตรปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันบังเกิดก่อนแล้วจึงเป็นอุปการปัจจัยให้โอกาสแก่
ธรรมอันบังเกิดภายหลัง หาธรรมอื่นคั่นในระหว่างมิได้ สหชาตปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะ
ด้วยความเป็นของเกิดขึ้นพร้อมกัน ประหนึ่งเปลวประทีปกับแสงสว่างอันเกิดพร้อมกัน ฉะนั้น
อัญญมัญญปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมที่เกิดอาศัยกันและกันจึงตั้งอยู่ได้ ดังไม้สามท่อนอันอิงอาศัยกัน
และกันฉะนั้น
นิสสัยปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะคือที่อาศัย ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่อาศัยแห่งต้นไม้
และภูเขาฉะนั้นฯ อุปนิสสัยปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะ คือเป็นอุปนิสสัยติดตามตนฯ
ปุเรชาตปัจจัยนัน้ ได้แก่รปู ธรรมอันเกิดขึน้ ก่อน แล้วเป็นปัจจัยแก่จติ และเจตสิก อันบังเกิด ณ ภายหลัง
ปัจฉาชาตปัจจัยนั้นได้แก่จิตและเจตสิกอันเกิดภายหลัง แล้วเป็นอุปการะแก่รูปอันเกิดก่อนฯ
อาเสวนปัจจัยนั้นได้แก่ชวนจิตอันมีชาติเสมอกัน ย่อมให้ก�ำลังในกิจที่เป็นบุญและบาปทุกประการฯ
กัมมปัจจัยนั้นได้แก่กุศลและอกุศลอันเป็นปัจจัยให้ส�ำเร็จผลคือสุขและทุกข์แก่สัตว์ วิบากปัจจัยนั้น
ได้แก่วิบากจิตอันบังเกิดเป็นอุปการแก่สัตว์อันเสวยสุขและทุกข์ฯ อาหารปัจจัยนั้นได้แก่ อาหาร ๔
ประการ คือ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร ๑ วิญญาณาหาร ๑ กวฬีการาหาร ๑ฯ อินทรียป์ จั จัยนัน้
ได้แก่ ปสาทรูปทั้ง ๕ มีจักขุปสาทเป็นต้น เป็นใหญ่ในที่จะกระท�ำให้วิญญาณทั้ง ๕ เป็นไปในอ�ำนาจ
หรือรูปชีวิตินทรีย์เป็นใหญ่ในที่จะกระท�ำให้ก�ำลังรูปประพฤติเป็นไปในอ�ำนาจ ฌานปัจจัยนั้นได้แก่
องค์ฌาน มีวิตกวิจารณ์เป็นต้น เป็นปัจจัยให้ก�ำลังแก่นามและรูปฯ มัคคปัจจัยนั้นได้แก่มรรคมี
องค์ ๘ ประการ ทั้งฝ่ายโลกีย์และโลกุตตระ เป็นปัจจัยให้ก�ำลังแก่นามธรรม และรูปธรรม อันเกิด
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พร้อมกันฯ สัมปยุตฺตปัจจัยนั้นคือจิตและเจตสิก อันเป็นปัจจัยแก่กัน เกิดกับดับพร้อมกัน มีอารมณ์
เป็นอันเดียวกันฯ วิปฺปยุตฺตปัจจัยนั้น คือรูปธรรมกับนามธรรมอันไม่ประกอบกัน มิได้ระคนกัน
อตถิปัจจัยนั้น คือรูปธรรมนามธรรมที่ยังไม่ดับ ย่อมเป็นปัจจัยให้ก�ำลังแก่กัน นัตฺถิปัจจัยนั้นคือนาม
และรูปดับแล้ว มีปัจจัยให้บังเกิดต่อไปในเบื้องหน้าฯ วิคตปัจจัยนั้นมีเนื้อความเหมือนนัตถิปัจจัย
อวิคตปัจจัยนั้นก็มีเนื้อความเหมือนอัตถิปัจจัย การที่ตรัสพยัญชนะให้ต่างกันแต่เนื้อความเป็น
อย่างเดียวกันนั้น ก็ด้วยทรงอนุโลมตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์ที่ควรรู้ได้ด้วยอรรถพยัญชนะ
ประการใดก็ทรงภาษิตไว้ด้วยประการนั้นฉะนี้แล
จะแสดงกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนาต่อไป กรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนามี ๒ ประการ
คือ สมถกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนา ๑ วิปัสสนากรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนา ๑ ก็ในกรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน)สังคหะ ๒ ประการนั้น จะแสดงสมถสังคหะก่อน ก็สมถกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)นั้น
มีอารมณ์เป็นเครือ่ งยึดหน่วงแห่งจิต ทาํ จิตให้สงบถึง ๔๐ ทัศ จัดเป็นหมวดได้ ๗ หมวด คือ กสิณ ๑๐
อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ อาหารปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑
อรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๔
ก็สมถกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)นี้มีอารมณ์มากถึง ๔๐ ทัศนั้น ท่านแสดงไว้โดยสมควรแก่จริต
ของโยคาวจรบุคคล เพราะบุคคลย่อมมีจริตต่าง ๆ กันถึง ๖ ประการ คือ
(๑) โยคาวจรทีเ่ ป็น ราคจริต มากไปด้วยความก�ำหนัดยินดีในเบญจกามคุณ ควรเจริญอสุภะ ๑๐
และกายคตาสติเป็นอารมณ์จึงเป็นที่สบาย
(๒) โยคาวจรทีเ่ ป็น โทสจริต มักโกรธมักประทุษร้าย ควรเจริญพรหมวิหาร ๔ และวรรณกสิณ ๔
คือ นีลกสิณ ๑ ปีตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑ จึงเป็นที่สบาย
(๓) - (๔) โยคาวจรที่เป็น โมหจริต มักลุ่มหลงมาก กับที่เป็น วิตกจริต มักตรึกตรองมาก
ควรเจริญอานาปานสติกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) จึงเป็นที่สบาย
(๕) โยคาวจรที่เป็น สัทธาจริต มักเชื่อคนพูดง่าย ๆ ควรเจริญ พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ
สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ และ เทวตานุสฺสติ จึงเป็นที่สบาย
(๖) โยคาวจรที่เป็น พุทธิจริต มากไปด้วยปัญญา ควรเจริญมรณัสสติ อุปสมานุสฺสติ อาหาเร
ปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน จึงเป็นที่สบาย
ส่วนกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ที่เหลือ ๑๐ ประการ คือ รูปกสิณ ๔ ได้แก่ ปฐวี อาโป เตโช
วาโยกสิณ อรูปกสิณ ๒ คือ อาโลกกสิณ และอากาสกสิณ และอรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๔ ย่อม
เป็นที่สบายแก่จริตทั้งปวง
จะแสดงวิปัสสนากรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)สืบไป ในวิปัสสนากรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ท่านแบ่งเป็น
๔ ประเภท คือ วิสุทธิ ๑ วิโมกข์ ๑ อริยบุคคล ๑ สมาบัติ ๑
วิสุทธิ นั้นแจกออกเป็น ๗ ประการ คือ สีลวิสุทธิ ๑ จิตตวิสุทธิ ๑ ทิฏฐิวิสุทธิ ๑ กังขาวิตรณ
วิสุทธิ ๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๑ ญาณทัสสนวิสุทธิ ๑
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วิโมกข์ นัน้ แจกออกเป็น ๓ ประการ คือ สุญญตวิโมกข์ ๑ อนิมติ ตวิโมกข์ ๑ อัปปณิหติ วิโมกข์ ๑ฯ
บุ ค คลนั้ น ท่ า นจ� ำ แนกออกเป็ น อริ ย บุ ค คล ๘ จ� ำ พวก มี พ ระโสดามรรคบุ ค คลเป็ น ต้ น
พระอรหัตตผลบุคคลเป็นที่สุดฯ
สมาบัติ นั้น ท่านจ�ำแนกเป็นรูปสมาบัติ ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เป็นสมาบัติ ๘ ประการ ด้วย
ประการฉะนี้แล

๒๓. วิธีเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนา
จะแสดงวิธีเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนา เพื่อโยคาวจรกุลบุตรได้อาศัยศึกษาและปฏิบัติ
สืบไป โยคาวจรผู้ใดจะเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนา พึงตรวจดูจริตของตนให้รู้ชัดว่า ตนเป็น
คนมีจริตอย่างใดแน่นอนก่อนแล้ว พึงเลือกเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)อันเป็นที่สบายแก่จริตนั้น ๆ
ดังได้แสดงไว้แล้วนั้นเถิด
อนึ่ง พึงทราบค�ำก�ำหนดความดังต่อไปนี้ไว้เป็นเบื้องต้นก่อน คือ บริกรรมนิมิต หมายเอา
อารมณ์ของกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ทีน่ ำ� มาก�ำหนดพิจารณา อุคคหนิมติ หมายเอาอารมณ์ของกรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน)อันปรากฏขึ้นในมโนทวารขณะที่ก�ำลังท�ำการเจริญภาวนาอยู่อย่างชัดแจ้ง คล้ายเห็น
ด้วยตาเนื้อ ปฏิภาคนิมิต หมายเอาอารมณ์ของกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)อันปรากฏแจ่มแจ้งแก่ใจของ
ผู้เจริญภาวนายิ่งขึ้นกว่าอุคคหนิมิต และพึงทราบล�ำดับแห่งภาวนาดังนี้ บริกรรมภาวนา หมายการ
เจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ในระยะแรก เริ่มใช้สติประคองใจก�ำหนดพิจารณาในอารมณ์กรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน)อันใดอันหนึ่ง อุป จารภาวนา หมายการเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ในขณะเมื่อ
อุคคหนิมิตเกิดปรากฏในมโนทวาร อัปปนาภาวนา หมายการเจริญภาวนาในขณะเมื่อปฏิภาคนิมิต
ปรากฏ จิตเป็นสมาธิแนบเนียน มีองค์ฌานปรากฏขึ้นครบบริบูรณ์
บริกรรมภาวนาได้ทั่วไปในกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ทั้งปวง อุปจารภาวนาได้ในกรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน) ๑๐ ประการ คือ อนุสสติ ๘ ตั้งแต่พุทธานุสสติ ถึงมรณัสสติ กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา
และจตุธาตุววัตถาน เพราะเป็นกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)สุขมุ ละเอียดยิง่ นัก ส่วนอัปปนาภาวนานัน้ ได้ใน
กรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๓๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อานาปานสติ ๑ กายคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔
และอรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๔
กรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๑๑ คือ อสุภะ ๑๐ กับกายคตาสติ ๑ ให้สาํ เร็จแต่เพียง รูปาวจรปฐมฌาน
พรหมวิหาร ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ให้สําเร็จรูปาวจรณานทั้ง ๔ ประการ อุเบกขาพรหมวิหาร
ให้สําเร็จแต่ปัญจมรูปาวจรฌานอย่างเดียว อรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๔ ให้สําเร็จแต่อรูปาวจรฌาน
อย่างเดียวฯ
(๑) วิธีเจริญปฐวีกสิณ
กุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ภาวนา อันชื่อว่าปฐวีกสิณ พึงตัด
ปลิโพธกังวลห่วงใยน้อยใหญ่เสียให้สิ้นแล้ว ไปยังที่เงียบสงัด เพ่งพิจารณาดินที่ตนตกแต่งเป็น
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ดวงกสิณเป็นอารมณ์ หรือจะเพ่งพิจารณาดินที่แผ่นดินหรือที่ลานข้าวเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ได้
เมื่อจะพิจารณาดินที่มิได้ตกแต่งไว้เป็นดวงกสิณนั้น จึงก�ำหนดให้มีที่สุดโดยกลมเท่าตะแกรง กว้าง
คืบ ๔ นิ้วเป็นอย่างใหญ่ เท่าขอบปากขันเป็นอย่างเล็ก อย่าก�ำหนดให้ใหญ่หรือเล็กกว่าก�ำหนดนี้
แล้วพึงบริกรรมภาวนาว่า ปฐวี ๆ ดิน ๆ ดังนีร้ ำ�่ ไป ถ้ามีวาสนาบารมีเคยได้สงั่ สมอบรมมาแต่ชาติกอ่ น ๆ
แล้ว ก็อาจได้ส�ำเร็จฌาน ถ้าหาวาสนาบารมีมิได้ ก็ยากที่จะส�ำเร็จฌานด้วยการเพ่งแผ่นดินอย่างว่านี้
จ�ำจะต้องท�ำเป็นดวงกสิณ เมื่อจะท�ำ  พึงหาดินสีแดงดังแสงพระอาทิตย์แรกอุทัย มาท�ำ  อย่าท�ำในที่
คนสัญจรไปมาพลุกพล่าน พึงท�ำในที่สงัดเป็นที่ลับที่ก�ำบัง ดวงกสิณนั้นจะท�ำตั้งไว้กับที่ทีเดียว หรือ
จะท�ำชนิดยกไปได้ก็ตาม ดินที่จะท�ำดวงกสิณนั้น พึงช�ำระให้หมดจด ท�ำเป็นวงกลม กว้างคืบ ๔ นิ้ว
ขัดให้ราบเสมอดังหน้ากลอง พึงปัดกวาดที่นั้นให้เตียนสะอาด ปราศจากหยากเยื้อเฟื้อฝอยแล้วพึง
ช�ำระกายให้หมดเหงื่อไคล เมื่อจะนั่งภาวนา พึงนั่งบนตั่งที่มีเท้าสูงคืบ ๔ นิ้ว นั่งห่างดวงกสิณออกไป
ประมาณ ๒ ศอกคืบ พึงนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ผินหน้า
ไปทางดวงกสิณ แล้วพึงพิจารณาโทษกามคุณต่าง ๆ และตัง้ จิตไว้ให้ดใี นฌานธรรมอันเป็นอุบายทีจ่ ะ
ยกตนออกจากกามคุณ และจะล่วงพ้นกองทุกข์ทั้งปวง แล้วพึงระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ยังปรีดาปราโมทย์ให้เกิดขึ้น แล้วพึงท�ำจิตให้เคารพรักใคร่ในพิธีทางปฏิบัติให้มั่นใจว่าปฏิบัติดังนี้
ได้ชอื่ ว่าเนกขัมมปฏิบตั ิ พระอริยเจ้าทัง้ หลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น จะได้ละเว้นหามิได้ ล้วนแต่ปฏิบตั ิ
ดังนี้ทุก ๆ พระองค์ ครั้นแล้วพึงตั้งจิตว่า เราจะได้เสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกด้วยปฏิบัติอันนี้โดยแท้
ยังความอุตสาหะให้เกิดขึ้นแล้วจึงลืมจักษุขึ้นดูดวงกสิณ เมื่อลืมจักษุขึ้นนั้น อย่าลืมขึ้นให้กว้างนัก
จะล�ำบากจักษุ อนึ่งมณฑลกสิณจะปรากฏแจ้งเกินไป ครั้นลืมจักษุขึ้นน้อยนักมณฑลกสิณก็จะ
ไม่ปรากฏแจ้ง จิตที่จะถือเอากสิณนิมิตเป็นอารมณ์นั้น ก็จะย่อหย่อนท้อถอยเกียจคร้านไป เหตุฉะนี้
พึงลืมจักษุขนาดส่องเงาหน้าในกระจก อนึ่ง เมื่อแลดูดวงกสิณนั้นอย่าพิจารณาสี จึงก�ำหนดว่าสิ่งนี้
เป็นดินเท่านัน้ แต่สดี นิ นัน้ จะละเสียก็มไิ ด้ เพราะว่าสีกบั ดวงกสิณเนือ่ งกันอยู่ ดูดวงกสิณก็เป็นอันดูสี
อยู่ดว้ ย เหตุฉะนี้ พึงรวมดวงกสิณกับสีเข้าด้วยกัน แลดูดวงกสิณกับสีนนั้ ให้พร้อมกัน ก�ำหนดว่า สิ่งนี้
เป็นดิน แล้วจึงบริกรรมภาวนาว่า ปฐวี ๆ ดิน ๆ ดังนีร้ ำ�่ ไป ร้อยครัง้ พันครัง้ เมือ่ กระท�ำบริกรรมภาวนา
ว่าปฐวี ๆ อยู่นั้นอย่าลืมจักษุเป็นนิตย์ พึงลืมจักษุดูอยู่หน่อยหนึ่งแล้วหลับลงเสีย หลับลงสักหน่อย
แล้วพึงลืมขึ้นดูอีก พึงปฏิบัติโดยท�ำนองนี้ไปจนกว่าจะได้อุคคหนิมิต ก็กสิณนิมิตอันเป็นอารมณ์ที่ตั้ง
แห่งจิต ในขณะเมื่อท�ำบริกรรมภาวนา ชื่อว่าบริกรรมนิมิต กิริยาที่ท�ำการบริกรรมว่าปฐวีนั้น ชื่อว่า
บริกรรมภาวนา เมื่อตั้งจิตในกสิณนิมิต กระท�ำบริกรรมว่าปฐวี ๆ นั้น ถ้ากสิณนิมิตมาปรากฏใน
มโนทวาร หลับจักษุลงกสิณนิมิตก็ปรากฏอยู่ในมโนทวารดังลืมจักษุแล้วกาลใด ชื่อว่าได้อุคคหนิมิต
ณ กาลนั้น เมื่อได้อุคคหนิมิตแล้ว พึงตั้งจิตไว้ในอุคคหนิมิตนั้น ก�ำหนดให้ยิ่งวิเศษขึ้นไป เมื่อปฏิบัติ
อยู่ดังนี้ ก็จะข่มนิวรณธรรมโดยล�ำดับ ๆ กิเลสก็จะสงบระงับจากสันดาน สมาธิก็จะแก่กล้าเป็น
อุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมติ ก็จะปรากฏขึน้ อุคคหนิมติ กับปฏิภาคนิมติ มีลกั ษณะต่างกัน คือ อุคคหนิมติ
ยังประกอบด้วยกสิณโทษ คือยังปรากฏเป็นสีดินอยู่อย่างนั้น ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏบริสุทธิ์งดงาม
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ดังแว่นกระจก ที่บุคคลถอดออกจากฝักจากถุงฉะนั้น จ�ำเดิมแต่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว นิวรณ์
ทั้งสิ้นก็ระงับไป จิตก็ตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิ ส�ำเร็จเป็นกามาพจรสมาธิภาวนา เมื่อได้อุปจารสมาธิ
แล้ว ถ้าพากเพียรพยายามต่อขึน้ ไปไม่หยุดหย่อน ก็จะได้สำ� เร็จอัปปนาสมาธิซงึ่ เป็นรูปาวจรฌาน และ
เมื่อกระท�ำเพียรจนบรรลุถึงอัปปนาฌาน เกิดขึ้นในสันดานแล้ว ก็พึงก�ำหนดไว้ว่า ๑. เราประพฤติ
อิริยาบถอย่างนี้ ๆ ๒. อยู่ในเสนาสนะอย่างนี้ ๆ ๓. โภชนาหารอันเป็นที่สบายอย่างนี้ ๆ จึงได้ส�ำเร็จ
ฌาน การที่ให้ก�ำหนดไว้นี้ เผื่อว่าฌานเสื่อมไปก็จะได้เจริญสืบต่อไปใหม่โดยวิธีเก่า ฌานที่เสื่อมไป
นั้น ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายในสันดานอีก ครั้นเมื่อได้ส�ำเร็จปฐมฌานแล้ว พึงปฏิบัติในปฐมฌานนั้น
ให้ช�ำนาญคล่องแคล่วด้วยดีก่อนแล้วจึงเจริญทุติยฌานสืบต่อขึ้นไป
ก็ปฐมฌานที่จะช�ำนาญคล่องแคล่วด้วยดีต้องประกอบด้วยวสีท้ัง ๕ คือ (๑) อาวัชชนวสี
ช�ำนาญคล่องแคล่วในการนึก ถ้าปรารถนาจะนึกถึงองค์ฌานที่ตนได้ ก็นึกได้เร็วพลัน มิได้เนิ่นช้า
มิต้องนานถึงชวนจิตที่ ๔-๕ ตกลง ยังภวังค์จิต ๒-๓ ขณะถึงองค์ฌานที่ตนได้ (๒) สมาปัชชนวสี คือ
ช�ำนาญคล่องแคล่วในการที่จะเข้าฌาน อาจเข้าฌานได้ในล�ำดับอาวัชชนจิตอันพิจารณาซึ่งอารมณ์
คือปฏิภาคนิมิตมิได้เนิ่นช้า (๓) อธิฏฐานวสี คือช�ำนาญในอันด�ำรงรักษาณานจิตไว้มิให้ตกภวังค์
ตั้งฌานจิตไว้ได้ตามก�ำหนด ปรารถนาจะตั้งไว้นานเท่าใดก็ตั้งไว้ได้นานเท่านั้น (๔) วุฏฐานวสี คือ
ชาํ นาญคล่องแคล่วในการออกจากฌาน กําหนดไว้วา่ เวลานัน้ ๆ จะออกก็ออกได้ตามกําหนดไม่คลาด
เวลาที่กําหนดไว้ (๕) ปัจจเวกขณวสี คือช�ำนาญคล่องแคล่วในการพิจารณาองค์ฌานที่ตนได้อย่าง
รวดเร็ว มิได้เนิ่นช้า ถ้าไม่ช�ำนาญในปฐมฌานแล้วอย่าพึงเจริญทุติยฌานก่อน ต่อเมื่อช�ำนิช�ำนาญ
คล่องแคล่วในปฐมฌานด้วยวสีทั้ง ๕ ดังกล่าวแล้ว จึงควรเจริญทุติยฌานสืบต่อขึ้นไป เมื่อช�ำนาญใน
ทุติยณาน จึงเจริญตติยฌาน จตุตถฌาน และปัญจมฌานขึ้นไปตามล�ำดับ
องค์ของฌานเป็นดังนี้ ปฐมฌานมีองค์ ๕ คือ วิตก ความตรึกคิดมีลักษณะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์
เป็นองค์ที่ ๑ วิจารณ์ ความพิจารณามีลักษณะไตร่ตรองอารมณ์เป็นองค์ที่ ๒ ปิติ เจตสิกธรรม
ที่ยังกายและจิตใจให้อิ่มเต็มมีประเภท ๕ คือ (๑) ขุททกาปิติ กายและจิตอิ่มจนขนพองชูชันท�ำให้
น�้ำตาไหล (๒) ขณิกาปิติ กายและจิตอิ่มมีแสงสว่างดังฟ้าแลบปรากฏในจักษุทวาร (๓) โอกกนฺติกา
ปิติ กายและจิตอิ่ม ปรากฏดั่งคลื่นและระลอกท�ำให้ไหวให้สั่น (๔) อุพเพงคาปิติ กายและจิตอิ่มและ
กายเบาเลือ่ นลอยไปได้ (๕) ผรณาปิติ กายและจิตอิม่ เย็นสบายซาบซ่านทัว่ สรรพางค์กาย ปิตทิ งั้ ๕ นี้
อันใดอันหนึ่งเป็นองค์ที่ ๓ สุขอันเป็นไปในกายและจิต เป็นองค์ที่ ๔ และเอกัคคตา ความที่จิตมี
อารมณ์เดียวไม่ฟงุ้ ซ่านไปมา จัดเป็นองค์ครบ ๕ ฌานทีพ่ ร้อมด้วยองค์ ๕ นี้ ชือ่ ว่าปฐมฌานฯ ทุตยิ ฌาน
มีองค์ ๓ คือ ปิติ สุข เอกัคคตา ตติยฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ
เอกัคคตา อุเบกขา นี้จัดโดยฌานจตุกกนัย ถ้าจัดโดยฌานปัญจกนัยเป็นดังนี้ ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ
วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา ทุติยฌาน มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา ตติยฌาน มีองค์ ๓ คือ
ปิติ สุข เอกัคคตา จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา ปัญจมฌาน มีองค์ ๒ คือ เอกัคคตา อุเบกขา
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กุลบุตรผู้เจริญ กสิณนี้อาจได้ส�ำเร็จฌานสมาบัติโดยจตุกกนัย หรือปัญจกนัยดังกล่าวมานี้
(๒) วิธีเจริญอาโปกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอาโปกสิณ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยได้สั่งสม
อาโปกสิณมาแต่ชาติกอ่ น ๆ แล้ว ถึงจะมิได้ตกแต่งกสิณเลย เพียงแต่เพ่งดูนำ�้ ในทีใ่ ดทีห่ นึง่ เช่น ในสระ
ในบ่อ ก็อาจส�ำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยง่าย ถ้ากุลบุตรอันหาวาสนาบารมีในอาโปกสิณ
มิได้ พึงเจริญอาโปกสิณในปัจจุบันชาตินี้ ก็พึงท�ำอาโปกสิณด้วยน�้ำที่ใสบริสุทธิ์ เอาน�้ำใส่ภาชนะ เช่น
บาตรหรือขันให้เต็มเพียงขอบปากยกไปตั้งไว้ในที่ก�ำบัง ตั้งม้าสี่เหลี่ยมสูงคืบ ๔ นิ้ว กระท�ำพิธีทั้งปวง
โดยท�ำนองที่กล่าวไว้ในวิธีเจริญปฐวีกสิณนั้นเถิด ค�ำบริกรรมภาวนาในอาโปกสิณว่า อาโป ๆ น�้ำ ๆ
พึงบริกรรมดังนี้ร�่ำไปร้อยครั้งพันครั้ง จนกว่าจะได้ส�ำเร็จอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต และอัปปนาฌาน
โดยล�ำดับ ก็อุคคหนิมิตในอาโปกสิณนี้ปรากฏดุจไหว ๆ กระเพื่อม ๆ อยู่ ถ้าน�้ำนั้นประกอบด้วย
กสิณโทษคือเจือปนด้วยเปลือกตมหรือฟอง ก็จะปรากฏในอุคคหนิมิตด้วย ส่วนปฏิภาคนิมิต
ปรากฏปราศจากกสิณโทษ เป็นดุจกาบขั้วตาลแก้วมณีที่จะประดิษฐานในอากาศ มิฉะนั้นดุจมณฑล
แว่นแก้วมณี เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้วโยคาวจรกุลบุตรท�ำปฏิภาคนิมิตให้เป็นอารมณ์ บริกรรมไปว่า
อาโป ๆ น�้ำ ๆ ดังนี้ จะได้ถึงจตุตถฌานหรือปัญจมฌานตามล�ำดับ ๆ.
(๓) วิธีเจริญเตโชกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้มีวาสนาบารมี เคยเจริญเตโชกสิณมาแล้วในชาติก่อน เพียงแต่เพ่งเปลวไฟ
ในที่ใดที่หนึ่ง บริกรรมภาวนาว่า เตโช ๆ ไฟ ๆ ดังนี้ ก็อาจได้ส�ำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
โดยง่าย ถ้าผูไ้ ม่เคยบ�ำเพ็ญมาแต่ชาติกอ่ น ปรารถนาจะเจริญเตโชกสิณ พึงหาไม้แก่นทีส่ นดีมาตากไว้
ให้แห้ง บั่นออกไว้เป็นท่อน ๆ แล้วน�ำไปใต้ต้นไม้ หรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่สมควร แล้วกองฟืน
เป็นกอง ๆ ดังจะอบบาตร จุดไฟเข้าให้รงุ่ เรือง แล้วเอาเสือ่ ล�ำแพน หรือแผ่นหนัง หรือแผ่นผ้า มาเจาะ
เป็นช่องกลมกว้างประมาณคืบ ๔ นิ้ว แล้วเอาขึงไว้ตรงหน้า นั่งตามพิธีที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณ
แล้วตั้งจิตก�ำหนดว่า อันนี้เป็นเตโชธาตุ แล้วจึงบริกรรมว่า เตโช ๆ ไฟ ๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะได้
ส�ำเร็จอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิต โดยล�ำดับไป.
อุคคหนิมิตในเตโชกสิณนี้ ปรากฏดุจเปลวเพลิงลุกไหม้ไหว ๆ อยู่เสมอ ถ้ามิได้ท�ำดวงกสิณ
พิจารณาไฟในเตาเป็นต้น เมื่ออุคคหนิมิตเกิดขึ้น กสิณโทษก็จะปรากฏด้วย เช่น ท่อนฟืนที่ไฟติดอยู่
หรือกองถ่าน เถ้า ควัน ก็จะปรากฏด้วย ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏมิได้หวั่นไหว จะปรากฏดุจท่อนผ้า
ก�ำพลแดงอันประดิษฐานอยูบ่ นอากาศ หรือเหมือนกาบขัว้ ตาลทองค�ำ ฉะนัน้ เมือ่ ปฏิภาคนิมติ ปรากฏ
แล้ว โยคาวจรก็จะได้ส�ำเร็จฌานตามลําดับจนถึงจตุตถฌาน ปัญจมฌาน.
(๔) วิธีเจริญวาโยกสิณ
ให้เพ่งลมที่พัดอันปรากฏอยู่ที่ยอดอ้อย ยอดไผ่ ยอดไม้ หรือปลายผมที่ถูกลมพัดไหวอยู่
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วพึงตั้งสติไว้ว่า ลมพัดต้องในที่นี้ หรือลมพัดเข้ามาในช่องหน้าต่าง หรือช่องฝา
ถูกต้องกายในทีใ่ ด ก็พงึ ตัง้ สติไว้ในทีน่ นั้ แล้วพึงบริกรรมว่า วาโย ๆ ลม ๆ ดังนีร้ ำ�่ ไป จนกว่าจะส�ำเร็จ
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อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวาโยกสิณนี้ จะปรากฏไหว ๆ เหมือนไอแห่งข้าวปายาส
อันบุคคลปลงลงจากเตาใหม่ ๆ ปฏิภาคนิมิตจะปรากฏอยู่เป็นอันดีมิได้หวั่นไหว เมื่ออุคคหนิมิต
เกิดแล้ว โยคาวจรกุลบุตรก็จะได้ส�ำเร็จฌานโดยล�ำดับ.
(๕) วิธีเจริญนีลกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญนีลกสิณ พึงพิจารณานิมิตสีเขียวเป็นอารมณ์
ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยได้เจริญนีลกสิณมาแต่ชาติก่อน ๆ แล้ว เพียงแต่เพ่งดูดอกไม้สีเขียวหรือ
ผ้าเขียว เป็นต้น ก็อาจได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ส่วนผู้พึ่งจะเจริญนีลกสิณในชาติปัจจุบันนี้
พึงท�ำดวงกสิณก่อน พึงเอาดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสีเขียวล้วนอย่างเดียว มาล�ำดับลงในผอบ
หรือฝากล่องให้เสมอขอบปาก อย่าให้เกสรแลก้านปรากฏ ให้แลเห็นแต่กลีบสีเขียวอย่างเดียว หรือ
จะเอาผ้าเขียวขึงลงที่ขอบปากผอบหรือฝากล่องท�ำให้เสมอดังหน้ากลองก็ได้ หรือจะเอาของที่เขียว
เช่น คราม เป็นต้น มาท�ำเป็นดวงกสิณเหมือนอย่างปฐวีกสิณก็ได้
เมื่อท�ำดวงกสิณเสร็จแล้วพึงปฏิบัติพิธีโดยท�ำนองที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณนั้นเถิด พึงบริกรรม
ภาวนาว่า นีลํ ๆ เขียว ๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตจะเกิดขึ้น อุคคหนิมิตใน
นีลกสิณนี้มีกสิณโทษอันปรากฏ ถ้ากสิณนั้นกระท�ำด้วยดอกไม้ก็เห็นเกสร ก้าน และระหว่างกลีบ
ปรากฏ ส่วนปฏิภาคนิมิตจะปรากฏดุจกาบขั้วตาลแก้วมณีตั้งอยู่ในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้ว
อุปจารณานและอัปปนาฌานก็จะเกิดดังกล่าวแล้วในปฐวีกสิณ
(๖-๗-๘ ) วิธีเจริญปีตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ
วิธีเจริญกสิณ ๓ นี้ เหมือนกันกับนีลกสิณทุกอย่าง ปีตกสิณเพ่งสีเหลือง บริกรรมว่า ปีตกํ ๆ
เหลือง ๆ โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง บริกรรมว่า โลหิตํ ๆ แดง ๆ โอทาตกสิณ เพ่งสีขาว บริกรรมว่า
โอทาตํ ๆ ขาว ๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ลักษณะอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิตก็เหมือนในนีลกสิณ ต่างกันแต่สีอย่างเดียวเท่านั้น.
(๙) วิธีเจริญอาโลกกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญอาโลกกสิณนี้ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมี เคยได้เจริญมาแต่ชาติก่อน ๆ
แล้ว เพียงแต่เพ่งดูแสงพระจันทร์หรือแสงพระอาทิตย์ หรือแสงไฟอันส่องเข้ามาตามช่องฝาหรือ
ช่องหน้าต่างเป็นต้น ทีป่ รากฏเป็นวงกลมอยูท่ ฝี่ าหรือทีพ่ นื้ นัน้ ๆ ก็อาจส�ำเร็จอุคคหนิมติ และปฏิภาค
นิมิตโดยง่าย ส่วนโยคาวจรที่พึงจะเจริญกสิณในชาติปัจจุบันนี้ เมื่อจะเจริญต้องท�ำดวงกสิณก่อน
พึงหาหม้อมาเจาะให้เป็นช่องกลมประมาณคืบ ๔ นิ้ว เอาประทีปตามไปไว้ข้างใน ปิดปากหม้อเสีย
ให้ดี ผินช่องหม้อไปทางฝา แสงสว่างทีอ่ อกทางช่องหม้อก็จะปรากฏเป็นวงกลมอยูท่ ฝี่ า พึงนัง่ พิจารณา
ตามวิธีที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณ บริกรรมว่า อาโลโก ๆ แสงสว่าง ๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะได้ส�ำเร็จ
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกกสิณนี้ ปรากฏดุจวงกลมอันปรากฏที่ฝานั้นแล
ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏผ่องใสเป็นแท่งทึบ ดังดวงแห่งแสงสว่างฉะนั้น.
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(๑๐) วิธีเจริญอากาสกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอากาสกสิณนี้ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมี เคยสั่งสมมาแล้ว
แต่ชาติก่อน เพียงแต่เพ่งดูช่องฝา ช่องดาน หรือช่องหน้าต่าง เป็นต้น ก็อาจส�ำเร็จอุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิตโดยง่าย ถ้าไม่มีวาสนาบารมีในกสิณข้อนี้มาก่อนต้องท�ำดวงกสิณก่อน เมื่อจะท�ำ
ดวงกสิณ พึงเจาะฝาเจาะแผ่นหนังหรือเสื่อล�ำแพนให้เป็นวงกลมกว้างคืบ ๔ นิ้ว ปฏิบัติการทั้งปวง
โดยท�ำนองที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณ บริกรรมว่า อากาโส ๆ อากาศ ๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะเกิด
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้นเถิด อุคคหนิมิตในอากาสกสิณนี้ ปรากฏรูปวงกลมอากาศ แต่มี
ที่สุดฝา เป็นต้น เจือปนอยู่บ้าง ส่วนปฏิภาคนิมิต ปรากฏเป็นวงกลมอากาศเท่ากับวงกสิณเด่นอยู่
และสามารถแผ่ออกให้ใหญ่ได้ตามต้องการ.
(๑๑) วิธีเจริญอุทธุมาตกะอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
โยคาวจรกุลบุตร ผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)นี้ พึงไปสู่ที่พิจารณา
อุทธุมาตกะอสุภนิมิต อย่าไปใต้ลม พึงไปเหนือลม ถ้าทางข้างเหนือลมมีรั้วและหนามกั้นอยู่ หรือมี
โคลนตมเป็นต้น ก็พึงเอาผ้าหรือมือปิดจมูกไป เมื่อไปถึงแล้วอย่าเพ่งแลดูอสุภนิมิตก่อน พึงก�ำหนด
ทิศก่อน ยืนอยูใ่ นทิศใดเห็นซากอสุภะไม่ถนัด น�ำ้ จิตไม่ควรแก่ภาวนากรรม พึงเว้นทิศนัน้ เสีย อย่ายืน
ในทิศนั้น พึงไปยืนในทิศที่เห็นซากอสุภะถนัด น�้ำจิตก็ควรแก่กรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) อนึ่งอย่ายืนใน
ที่ใต้ลม กลิ่นอสุภะจะเบียดเบียน อย่ายืนข้างเหนือลม หมู่อมนุษย์ที่สิงอยู่ในซากอสุภะจะโกรธเคือง
พึงหลีกเลี่ยงเสียสักหน่อย อนึ่งอย่ายืนใกล้นักไกลนัก ยืนไกลนักซากอสุภะไม่ปรากฏแจ้ง ยืนใกล้นัก
จะไม่สบายเพราะกลิ่นอสุภะและปฏิกูลด้วยซากศพ ยืนชิดเท้านัก ชิดศีรษะนักจะไม่ได้เห็นซาก
อสุภะหมดทั้งกาย พึงยืนในที่ท่ามกลางตัวอสุภะในที่ที่สบาย เมื่อยืนอยู่ดังนี้ ถ้าก้อนศิลาจอมปลวก
ต้นไม้ หรือกอหญ้าเป็นต้น ปรากฏแก่จักษุ จะเล็กใหญ่ ด�ำขาว ยาวสั้น สูงต�่ำอย่างใด ก็พึงก�ำหนดรู้
อย่างนั้น ๆ แล้วต่อไปพึงก�ำหนดอุทธุมาตกอสุภะ โดยอาการ ๖ อย่าง คือ สี เภท สัณฐาน ทิศ ที่ตั้ง
อยู่ในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัย ก�ำหนดสัณฐานอสุภะนี้ เป็นร่างกายของ คนด�ำ  คนขาว เป็นต้น
ก�ำหนดเภทนั้น คือก�ำหนดว่า ซากอสุภะนี้ เป็นร่างกายของคนที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัย
ก�ำหนดสัณฐานนั้น คือก�ำหนดว่า นี่เป็นสัณฐานศีรษะ ท้อง สะเอว เป็นต้น ก�ำหนดทิศนั้น คือ
ก�ำหนดว่า ในซากอสุภะนี้มีทิศ ๒ คือ ทิศเบื้องต�่ำ-เบื้องบน ท่อนกายตั้งแต่นาภีลงมาเป็นทิศเบื้องต�่ำ 
ตั้งแต่นาภีขึ้นไปเป็นทิศเบื้องบน ก�ำหนดที่ตั้งนั้น คือก�ำหนดว่า มืออยู่ข้างนี้ เท้าอยู่ข้างนี้ ศีรษะ
อยู่ข้างนี้ ท่ามกลาง กายอยู่ที่นี้ ก�ำหนดปริเฉทนั้น คือก�ำหนดว่า ซากอสุภะนี้มีก�ำหนดในเบื้องต�่ำ
ด้วยพื้นเท้า มีก�ำหนดในเบื้องบนคือปลายผม มีก�ำหนดในเบื้องขวางด้วยหนังเต็มไปด้วยเครื่องเน่า
๓๑ ส่วน โยคาวจรพึงก�ำหนดพิจารณาอุทธุมาตกะ อสุภนิมติ นี้ ได้เฉพาะแต่ซากอสุภะ อันเป็นเพศเดียว
กับตน คือถ้าเป็นชาย ก็พึงพิจารณาเฉพาะแต่เพศชายอย่างเดียว
เมื่อพิจารณาอุทธุมาตกอสุภะนั้น จะนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วพึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ใน
อสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)พึงส�ำคัญประหนึ่งดวงแก้ว ตั้งไว้ซึ่งความเคารพรักใคร่ยิ่งนัก ผูกจิตไว้ใน
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อารมณ์คืออสุภะนั้นไว้ให้มั่น ด้วยคิดว่าอาตมาจะได้พ้นจากชาติ ชรา มรณทุกข์ด้วยวิธีปฎิบัติดังนี้
แล้ว พึงลืมจักษุขึ้นแลดูอสุภะ ถือเอาเป็นนิมิต แล้วเจริญบริกรรมภาวนาไปว่า อุทฺธุมาตกํ ปฏิกูลํ
ซากศพพองขึ้น เป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่ำไป ร้อยครั้งพันครั้ง ลืมจักษุดูแล้วพึงหลับ จักษุพิจารณา
ท�ำอยู่ดังนี้เรื่อยไป จนเมื่อหลับจักษุดู ก็เห็นอสุภะเหมือนเมื่อลืมจักษุดูเมื่อใด ชื่อว่าได้อุคคหนิมิต
ในกาลเมื่อนั้น ครั้นได้อุคคหนิมิตแล้ว ถ้าไม่ละความเพียรพยายาม ก็จะได้ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิต
ปรากฎเห็นเป็นของพึงเกลียดพึงกลัว และแปลกประหลาดยิ่งนัก ปฏิภาคนิมิตปรากฏดุจบุรุษมีกาย
อันอ้วนพี กินอาหารอิ่มแล้วนอนอยู่ฉะนั้น เมื่อได้ปฏิภาคนิมิตแล้ว นิวรณธรรมทั้ง ๕ มีกามฉันทะ
เป็นต้น ก็ปราศจากสันดานส�ำเร็จอุปจารฌาน และอัปปนาฌาน และความช�ำนาญแคล่วคล่องในฌาน
โดยล�ำดับไปฯ
(๑๒) วิธีเจริญวินีลกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
วินีลกอสุภะนั้นคือซากศพกําลังพองเขียว วิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทธุมาตกอสุภะ แปลก
แต่คําบริกรรมว่า วินีลกํ ปฏิกูลํ อสุภะขึ้นพองเขียวน่าเกลียด ดังนี้ อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏมีสี
ต่าง ๆ แปลก ๆ กัน ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นสีแดง ขาว เขียว เจือกัน
(๑๓) วิธีเจริญวิปุพพกกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
วิปุพพกอสุภะนี้คือซากศพมีน�้ำหนองไหล วิธีปฏิบัติเหมือนในอุทธุมาตกอสุภะทุกประการ
แปลกแต่คําบริกรรมว่า วิปุพฺพกํ ปฏิกูลํ ซากศพมีน�้ำหนองไหลน่าเกลียดดังนี้เท่านั้น อุคคหนิมิต
ในอสุภะนี้ปรากฏเหมือนมีน�้ำหนอง น�้ำเหลืองไหลอยู่มิขาด ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเหมือนดั่ง
ร่างอสุภะสงบนิ่งอยู่มิได้หวั่นไหว
(๑๔) วิธีเจริญวิฉิททกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
วิฉิททกอสุภะนี้ ได้แก่ซากศพที่ถูกตัดออกเป็นท่อน ๆ ทั้งอยู่ในที่มีสนามรบหรือป่าช้า เป็นต้น
วิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทธุมาตกอสุภะ แปลกแต่คําบริกรรมว่า วิฉิทฺทกํ ปฏิกูลํ ซากศพขาดเป็น
ท่อน ๆ น่าเกลียดดังนี้เท่านั้น อุคคหนิมิตปรากฏเป็นซากอสุภะขาดเป็นท่อน ๆ ส่วนปฏิภาคนิมิต
ปรากฏเหมือนมีอวัยวะครบบริบูรณ์ มีเป็นช่องขาดเหมือนอย่างอุคคหนิมิต
(๑๕) วิธีเจริญวิกขายิตกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพอันสัตว์ มีแร้ง กา และสุนขั เป็นต้น กัดกินแล้วอวัยวะขาดไปต่าง ๆ
บริกรรมว่า วิกขฺ ายิตกํ ปฏิกลู ํ ซากศพทีส่ ตั ว์กดั กินอวัยวะต่าง ๆ เป็นของน่าเกลียดดังนีร้ ำ�่ ไป จนกว่า
จะได้สําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ก็อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ ปรากฏเหมือนซากอสุภะอันสัตว์
กัดกินกลิง้ อยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ ปฏิภาคนิมติ ปรากฏบริบรู ณ์สนิ้ ทัง้ กาย จะปรากฏเหมือนทีส่ ตั ว์กดั กินนัน้ มิได้
(๑๖) วิธีเจริญวิกขิตตกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ให้โยคาวจรพึงน�ำมาเองหรือให้ผู้อ่ืนน�ำมาซึ่งซากอสุภะที่ตกทิ้งเรี่ยรายอยู่ในที่ต่าง ๆ แล้วมา
กองไว้ในที่เดียวกัน แล้วก�ำหนดพิจารณาบริกรรมว่า วิกฺขิตฺตกํ ปฏิกูลํ ซากศพอันซัดไปในที่ต่าง ๆ
เป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏ
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เป็นช่อง ๆ เป็นระยะ ๆ เหมือนร่างอสุภะนั้นเอง ปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนกายบริบูรณ์จะมีช่อง
มีระยะหามิได้ฯ
(๑๗) วิธีเจริญหตวิกขิตตกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ให้โยคาวจรพึงน�ำเอามาหรือให้ผู้อ่ืนน�ำเอามา ซึ่งซากอสุภะที่คนเป็นข้าศึกสับฟันกันเป็น
ท่อนน้อยท่อนใหญ่ทิ้งไว้ในที่ต่าง ๆ ล�ำดับเข้าให้ห่างกันประมาณนิ้วมือหนึ่ง แล้วก�ำหนดพิจารณา
บริกรรมว่า หตวิกฺขิตฺตกํ ปฏิกูลํ ซากศพขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่ำไป
จนกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏดุจรอยปากแผลอันบุคคล
ประหาร ปฏิภาคนิมิตปรากฏดังเต็มบริบูรณ์ทั้งกาย มิได้เป็นช่องเป็นระยะฯ
(๑๘) วิธีเจริญโลหิตกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพทีค่ นประหารสับฟันในอวัยวะ มีมอื แลเท้าเป็นต้น มีโลหิตไหลออก
อยู่และทิ้งไว้ในที่ทั้งหลาย มีสนามรบเป็นต้น หรือพิจารณาอสุภะที่มีโลหิตไหลออกจากแผล มีแผลฝี
เป็นต้น ก็ได้บริกรรมว่า โลหิตกํ ปฏิกูลํ อสุภะนี้โลหิตไหลเปรอะเปื้อนเป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่ำไป  
จนกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏดุจผ้าแดงอันต้องลมแล้วแล
ไหว ๆ อยู่ ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นอันดีจะได้ไหวหามิได้
(๑๙) วิธีเจริญปุฬุวกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพของมนุษย์หรือสัตว์ มีสนุ ขั เป็นต้น ทีม่ หี นอนคลานคว�ำ่ อยู่ บริกรรม
ว่า ปุฬุวกํ ปฏิกูลํ อสุภะที่หนอนคลานคว�่ำอยู่ เป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะได้อุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏมีอาการหวั่นไหวดั่งหมู่หนอนอันสัญจรคลานอยู่
ปฏิภาคนิมิตปรากฏมีอาการอันสงบเป็นอันดีดุจกองข้าวสาลีอันขาวฉะนั้นฯ
(๒๐) วิธีเจริญอัฏฐิกอสุภกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)
ให้โยคาวจรพิจารณาซึ่งซากศพที่เหลือแต่กระดูกอย่างเดียว จะพิจารณาร่างกระดูกที่ติดกัน
อยู่ทั้งหมดยังไม่เคลื่อนหลุดไปจากกันเลยก็ได้ จะพิจารณาร่างกระดูกที่เคลื่อนหลุดไปจากกันแล้ว
โดยมากยังติดกันอยู่บ้างก็ได้ จะพิจารณาท่อนกระดูกอันเดียวก็ได้ ตามแต่จะเลือกพิจารณา แล้ว
พึงบริกรรมว่า อฏฺฐิกํ ปฏิกูลํ กระดูกเป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะส�ำเร็จอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิต ถ้าโยคาวจรพิจารณาแต่ท่อนกระดูกอันเดียว อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็น
อย่างเดียวกัน ถ้าโยคาวจรพิจารณาร่างกระดูกทีย่ งั ติดกันอยูท่ งั้ สิน้ อุคคหนิมติ ปรากฏเป็นช่อง ๆ เป็น
ระยะ ๆ ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นร่างกายอสุภะบริบูรณ์สิ้นทั้งนั้นฯ
(๒๑-๓๐) วิธีเจริญอนุสสติ ๑๐ ประการ
คือ พุทฺธานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ธมฺมานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระธรรม สงฺฆานุสฺสติ
ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ สีลานุสฺสติ ระลึกถึงคุณศีล จาคานุสฺสติ ระลึกถึงคุณทาน เทวตานุสฺสติ ระลึก
ถึงคุณเทวดา อุปสมานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระนิพพาน มรณสฺสติ ระลึกถึงความตาย กายคตาสติ
ระลึกไปในกายของตน อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก.
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ในอนุสสติ ๑๐ ประการนี้ จะอธิบายพิสดารเฉพาะอานาปานสติดังต่อไปนี้
โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญอานาปานสติกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)พึงเข้าไปอาศัยอยู่ในป่า หรือ
โคนไม้ หรืออยู่ในเรือนโรงศาลากุฏิวิหารอันว่างเปล่า เป็นที่เงียบสงัดแห่งใดแห่งหนึ่งอันสมควร
แก่ภาวนานุโยคแล้ว พึงนั่งคู่บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง
ด�ำรงสติไว้ให้มั่น คอยก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก อย่าให้ลืมหลง เมื่อหายใจเข้าก็พึง
ก�ำหนดรูว้ า่ หายใจเข้า เมือ่ หายใจออกก็พงึ ก�ำหนดรูว้ า่ หายใจออก เมือ่ หายใจเข้าออกยาวหรือสัน้ ก็พงึ
ก�ำหนดรูป้ ระจักษ์ชดั ทุก ๆ ครัง้ ไปอย่าลืมหลง อนึง่ ท่านสอนให้กำ� หนดนับด้วย เมือ่ ลมหายใจเข้าและ
ออกอันใดปรากฏแจ้ง ก็ให้นึกนับว่าหนึ่ง ๆ เป็นต้นไปจนถึง ๑๐ คือ เมื่อลมหายใจเข้าออกรอบที่ ๑
นับว่าหนึ่ง ๆ รอบที่ ๒ นับว่าสอง ๆ ไปจนถึงห้า ๆ เป็นปัญจกะ แล้วตั้งต้นหนึ่ง ๆ ไปใหม่จนถึงหก ๆ
เป็นฉักกะ แล้วนับตัง้ ต้นใหม่ไปจนถึงเจ็ด ๆ เป็นสัตตกะ แล้วนับตัง้ ต้นใหม่ไปจนถึงแปด ๆ เป็นอัฏฐกะ
แล้วนับตั้งแต่ต้นใหม่ไปจนถึงเก้า ๆ เป็นนวกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงสิบ ๆ เป็นทสกะ แล้วกลับ
นับตัง้ ต้นใหม่ตงั้ แต่ปญ
ั จกะหมวด ๕ ไปถึงทสกะหมวด ๑๐ โดยนัยนีเ้ รือ่ ยไป เมือ่ ก�ำหนดนับลมทีเ่ ดิน
โดยคลองนาสิกด้วยประการฉะนี้ ลมหายใจเข้าออกก็จะปรากฏแก่โยคาวจรกุลบุตรชัดและเร็วเข้าทุกที
อย่าพึงเอาสติตามลมเข้าออกนั้นเลย จึงคอยก�ำหนดนับให้เร็วเข้าตามลมเข้าออกนั้นว่า ๑. ๒. ๓. ๔.
๕. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.
๗. ๘. ๙. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. / พึงนับตามลมหายใจเข้าออกดังนี้ร�่ำไป จิตก็จะเป็น
เอกัคคตาถึงซึง่ ความเป็นหนึง่ มีอารมณ์เดียวด้วยก�ำลังอันนับลมนัน้ เทียว บางองค์กเ็ จริญแต่มนสิการ
กรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)นี้ด้วยสามารถถอนอันนับลมนั้น ลมอัสสาสะ-ปัสสาสะ ก็ดับไปโดยล�ำดับ ๆ
กระวนกระวายก็ระงับลง จิตก็เบาขึ้น แล้วกายก็เบาขึ้นด้วย ดุจถึงซึ่งอาการอันลอยไปในอากาศ
เมื่อลมอัสสาสะ ปัสสาสะหยาบดับลงแล้ว จิตของโยคาวจรนั้นก็มีแต่นิมิตคือ ลมอัสสาสะ ปัสสาสะ
อันสุขุมละเอียดเป็นอารมณ์ เมื่อพยายามต่อไปลมสุขุมก็ดับลง เกิดลมสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นประหนึ่ง
หายไปหมดโดยล�ำดับ ๆ ครั้นปรากฏเป็นเช่นนั้นอย่าพึงตกใจและลุกหนีไป เพราะจะท�ำให้กรรมฐาน
(กัมมัฏฐาน)นั้นเสื่อมไป พึงท�ำความเข้าใจไว้ว่า ลมหายใจไม่มีแก่คนตาย คนด�ำน�้ำ  คนเข้าฌาน
คนอยู่ในครรภ์มารดาดังนี้แล้ว พึงเตือนตนเองว่าบัดนี้เราก็มิได้ตาย ลมสุขุมละเอียดเข้าต่างหาก
แล้วพึงคอยก�ำหนดลมในที่ ๆ มันเคยกระทบเช่นปลายจมูกไว้ ลมก็มาปรากฏดังเดิม เมือ่ ท�ำความก�ำหนด
ไปโดยนัยนี้ มิช้าอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏโดยล�ำดับไป อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
ในอานาปานสติกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)นี้ย่อมปรากฏแก่โยคาวจรต่าง ๆ กัน บางองค์ปรากฏดัง
ปุยนุ่นบ้าง ปุยส�ำลีบ้าง บางองค์ปรากฏเป็นวงช่องรัศมีบ้าง ดวงแก้วมณี แก้วมุกดาบ้าง บางองค์
ปรากฏมีสัมผัสหยาบ คือเป็นดังเมล็ดในฝ้ายบ้าง ดังเสี้ยนสะเก็ดไม้แก่นบ้าง บางองค์ปรากฏดังด้าย
สายสังวาลย์บา้ ง เปลวควันบ้าง บางองค์ปรากฏดังใยแมงมุมอันขึงอยูบ่ า้ ง แผ่นเมฆและดอกบัวหลวง
และจักรรถบ้าง บางทีปรากฏดังดวงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มี การที่ปรากฏนิมิตต่าง ๆ กันนั้น เป็น
ด้วยปัญญาของโยคาวจรต่างกัน.
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อนึ่งธรรม ๓ ประการ คือ ลมเข้า ๑ ลมออก ๑ นิมิต ๑ จะได้เป็นอารมณ์ของจิตอันเดียวกัน
หามิได้ ลมเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง ลมออกก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง นิมิตก็เป็นอารมณ์
ของจิตอันหนึ่ง เมื่อรู้ธรรม ๓ ประการนี้แจ้งชัดแล้วจึงจะส�ำเร็จซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน
เมื่อไม่รู้ธรรม ๓ ประการก็ย่อมไม่ส�ำเร็จ อานาปานสติกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)นี้เป็นไปเพื่อตัดเสีย
ซึ่งวิตกต่าง ๆ เป็นอย่างดีด้วยประการฉะนี้ฯ
(๓๑-๔๐) ส่วนกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)อีก ๖ ประการ คือ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ อาหาเร
ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ จะไม่อธิบาย จะได้อธิบายแต่อรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน) ๔
ดังต่อไปนี้
โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญอรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ที่หนึ่ง พึงเพ่งกสิณทั้ง ๙ มีปฐวีกสิณ
เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นอากาสกสิณเสีย เมื่อส�ำเร็จรูปาวจรฌานอันเป็นที่สุดแล้วจะเจริญ
อรูปาวจรฌานในอรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ต่อไป พึงเพิกกสิณนั้นเสีย คืออย่าก�ำหนดนึกหมายเอา
กสิณนิมติ เป็นอารมณ์ พึงตัง้ จิตเพ่งนึกพิจารณาอากาศทีด่ วงกสิณเกาะหรือเพิกแล้วเหลืออยูแ่ ต่อากาศ
เปล่าเป็นอารมณ์ พิจารณาไป ๆ จนอากาศเปล่าเท่าวงกสิณปรากฏในมโนทวารในกาลใด ในกาลนั้น
ให้โยคาวจรพิจารณาอากาศอันเป็นอารมณ์ บริกรรมว่า อนนฺโต อากาโส อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้
ร�่ำไป เมื่อบริกรรมนึกอยู่ดังนี้เนือง ๆ จิตก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิ
โดยล�ำดับ ส�ำเร็จเป็นอรูปฌานที่ ๑ ชื่อว่า อากาสานัญจายตนฌาน
เมื่อจะเจริญอรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ที่ ๒ ต่อไป พึงละอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์ของ
อรูปฌานทีแรกนั้นเสีย พึงก�ำหนดจิตที่ยึดหน่วงเอาอากาศเป็นอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ต่อไป
บริกรรมว่า อนนฺตํ วิญฺาณํ วิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะได้ส�ำเร็จอรูปฌานที่ ๒ ชื่อว่า
วิญญาณัญจายตนฌาน
เมื่อจะเจริญอรูปฌานที่ ๓ ต่อไป พึงละอรูปวิญญาณที่แรกที่เป็นอารมณ์ของอรูปฌานที่ ๒
นัน้ เสีย มายึดหน่วงเอาความทีไ่ ม่มขี องอรูปฌานทีแรก คือก�ำหนดว่าอรูปวิญญาณทีแรกนีไ้ ม่มใี นทีใ่ ด
ดังนีเ้ ป็นอารมณ์ แล้วบริกรรมว่า นตฺถิ กิญจฺ ิ ๆ อรูปวิญญาณทีแรกนีม้ ไิ ด้มี มิได้เหลือติดอยูใ่ นอากาศ
ดังนี้เนือง ๆ ไป ก็จะได้ส�ำเร็จอรูปฌานที่ ๓ ชื่อว่า อากิญจัญญายตนฌาน
เมื่อจะเจริญอรูปกรรมฐาน(กัมมัฏฐาน)ที่ ๔ ต่อไป พึงปล่อยวางอารมณ์ของอรูปฌานที่ ๓
คือที่ส�ำคัญมั่นว่าอรูปฌานทีแรกไม่มีดังนี้เสีย พึงก�ำหนดเอาแต่ความละเอียดประณีตของอรูปฌาน
ที่ ๓ เป็นอารมณ์ ท�ำบริกรรมว่า สนฺตเมตํ ปณีตเมตํ อรูปฌานที่ ๓ นี้ละเอียดนัก ประณีตนัก จะว่า
มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ดังนี้เนือง ๆ ไป ก็จะได้ส�ำเร็จอรูปฌานที่ ๔ ชื่อว่า เนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน
จะอธิบายฌานและสมาบัติต่อไป ฌานนั้นว่าโดยประเภทเป็น ๒ อย่าง คือ รูปฌานและ
อรูปฌาน อย่างละ ๔ ฌาน เป็นฌาน ๘ ประการ ฌานทั้ง ๘ นี้ เป็นเหตุให้เกิดสมาบัติ ๘ ประการ
บางแห่งท่านก็กล่าวว่า ผลสมาบัติ ต่อได้ฌานมีวสี ช�ำนาญดีแล้ว จึงท�ำให้สมาบัตบิ ริบรู ณ์ขนึ้ ด้วยดีได้
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เพราะเหตุนี้สมาบัติจึงเป็นผลของฌาน ก็สมาบัติ ๘ ประการนี้ ในภายนอกพระพุทธศาสนาก็มี
แต่ไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลส ท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ได้แต่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร และเป็นไป
เพื่อเกิดในพรหมโลกเท่านั้น เหมือนสมาบัติของอาฬารดาบสและอุทกดาบสฉะนั้น ส่วนสมาบัติใน
พระพุทธศาสนานี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ระงับดับกิเลส ทําให้แจ้งซึง่ พระนิพพานได้ ว่าโดยประเภทเป็น ๒ อย่าง
คือ ผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ ผลสมาบัตินั้นย่อมสาธารณะทั่วไปแก่พระอริยเจ้าที่ได้สมาบัติทั้งสิ้น
ส่วนนิโรธสมาบัตินั้น จ�ำเพาะมีแต่พระอริยเจ้าสองจ�ำพวก คือ พระอนาคามีกับพระอรหันต์ที่ได้
สมาบัติ ๘ เท่านั้น
อนึ่งฌานและสมาบัตินี้ ถ้าว่าโดยอรรถก็เป็นอันเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น เพราะ
ฌานนั้นเป็นที่ถึงด้วยดีของฌานลาภีบุคคล จริงอยู่ในอรรถกถาท่านกล่าวไว้ว่า ฌานลาภีบุคคลถึง
ด้วยดีซงึ่ สมาบัติ คือ ฌานเป็นทีถ่ งึ ด้วยดี มีปฐมฌานเป็นต้น ดังนี้ อนึง่ ในพระบาลีแสดงอนุปพุ พวิหาร
สมาบัติ ๙ ไว้ คือ ปฐม ทุตยิ ตติย จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และสัญญาเวทยิตนิโรธ เป็นสมาบัติที่อยู่ตามล�ำดับของฌานลาภี
บุคคลดังนี้ อนึ่งท่านแสดงอนุปุพพนิโรธสมาบัติ ๙ ไว้ว่า ฌานลาภีบุคคลเมื่อถึงด้วยดีซึ่งปฐมฌาน
กามสัญญาดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งทุติยฌาน วิตก วิจารณ์ดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งตติยฌาน ปิติดับไป
เมื่อถึงด้วยดีซึ่งจตุตถฌาน ลมอัสสาสะปัสสาสะดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งอากาสานัญจายตนฌาน
รูปสัญญาดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งวิญญาณัญจายตนฌาน สัญญาในอากาสานัญจายตนฌานดับไป
เมื่อถึงด้วยดีซึ่งอากิญจัญญายตนฌาน สัญญาในวิญญาณัญจายตนฌานดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่ง
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญาในอากิญจัญญายตนฌานดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งสัญญาเวทยิต
นิโรธ สัญญาและเวทนาดับไป ธรรม ๙ อย่างนี้ชื่อ อนุปุพพนิโรธสมาบัติ สมาบัติเป็นที่ดับหมดแห่ง
ธรรมอันเป็นปัจจนึกแก่ตนตามล�ำดับฉะนี้ ค�ำในอรรถกถาและบาลีทั้ง ๒ นี้ ส่องความให้ชัดว่า ฌาน
และสมาบัติเป็นอันเดียวกันโดยอรรถ แต่ฌานเป็นเหตุของสมาบัติ สมาบัติเป็นผลวิเศษแปลกกันแต่
เท่านี้
บุคคลใดปฏิบัติชอบแล้ว บุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมเห็น
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นความสุข
ความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นซึ่งอะไร ๆ ในเบื้องต้น ท่ามกลาง หรือ
ทีส่ ดุ ในสังขารทัง้ หลายเหล่านัน้ ซึง่ จะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา อุปมาเหมือนบุรษุ ไม่เห็นซึง่ ที่
แห่งใดแห่งหนึ่ง ในเบื้องต้น ท่ามกลาง หรือที่สุด ในก้อนเหล็กแดงอันร้อนอยู่ตลอดวัน ที่เข้าถึง
ความเป็นของควรจับถือสักแห่งเดียวฉันใด บุคคลพิจารณาเห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้
และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นความสุข ความยินดีในสังขารเหล่านั้นแม้
น้อยหนึ่ง ฉันนั้น เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นว่าเป็นของร้อนพร้อม ร้อนมาแต่ต้นตลอดโดยรวม มีทุกข์
มาก มีความคับแค้นมาก ถ้าใครมาเห็นได้ซึ่งความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายไซร้ ธรรมชาตินี้คือ
ธรรมชาติเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวง ธรรมชาติเป็นที่สลัดคืนแห่งอุปธิทั้งปวง ธรรมชาติเป็นที่สิ้น
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แห่งตัณหา ธรรมชาติเป็นที่ปราศจากเครื่องย้อม ธรรมชาติที่ระงับความกระหาย ธรรมชาติเป็นที่
ดับทุกข์ ธรรมชาตินั้นเป็นที่สงบ เป็นของปราณีตดังนี้ ฐานที่ตั้งแห่งธรรมอันอุดมนี้คือ ศีล บุคคล
ตั้งมั่นในศีลแล้ว เมื่อกระทําในใจโดยชอบแล้ว จะอยู่ในที่ใด ๆ ก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้วย่อมท�ำให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพานด้วยประการฉะนี้.
เมือ่ โยคาวจรตัง้ ธรรม ๖ กอง มีขนั ธ์ ๕ เป็นต้น มีปฏิจจสมุปบาทเป็นทีส่ ดุ ได้เป็นพืน้ คือพิจารณา
ให้รู้จักลักษณะแห่งธรรม ๖ กอง ยึดหน่วงเอาธรรม ๖ กองไว้เป็นอารมณ์ได้แล้ว ล�ำดับนั้นจึงเอา
ศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิมาเป็นรากฐาน ศีลวิสุทธินั้นได้แก่ปาฏิโมกขสังวรศีล จิตตวิสุทธินั้นได้แก่
อัฏฐสมาบัติ ๘ ประการ เมื่อตั้งศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเป็นรากฐานแล้ว ลําดับนั้นโยคาวจรพึงเจริญ
วิสุทธิทั้ง ๕ สืบต่อขึ้นไปโดยลําดับ ๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเท้าซ้ายเท้าขวา เอา
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นมือซ้ายมือขวา เอาญาณทัสสนวิสุทธิ
เป็นศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถยกตนออกจากวัฏฏสงสารได้
ทิฏฐิวสิ ทุ ธินนั่ คือปัญญาอันพิจารณาซึง่ นามและรูปโดยสามัญลักษณะ มีสภาวะเป็นปริณามธรรม
มิได้เที่ยงแท้ มีปกติแปรผันเป็นต้น เป็นปัญญาเครื่องช�ำระตนให้บริสุทธิ์จากความเห็นผิดต่าง ๆ
โยคาวจรเจ้าผู้ปรารถนาจะยังทิฏฐิวิสุทธิให้บริบูรณ์ พึงเข้าสู่ฌานสมาบัติตามจิตประสงค์ ยกเว้นเสีย
แต่เนวสัญญา นาสัญญายตนสมาบัติ เพราะลึกละเอียดเกินไป ปัญญาของโยคาวจรจะพิจารณาได้
โดยยาก พึงเข้าแต่เพียงรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ ประการนั้นเถิด เมื่อออกจากฌานสมาบัติอันใด
อันหนึ่งแล้ว พึงพิจารณาองค์ฌาน มีวิตกวิจารณ์เป็นต้น และเจตสิกธรรมอันสัมปยุตต์ด้วยองค์ฌาน
นั้นให้แจ้งชัดโดยลักษณะกิจ ปัจจุปัฏฐาน และอาสันนการณ์ แล้วพึงก�ำหนดหมายว่า องค์ฌานและ
เจตสิกธรรมอันสัมปยุตต์ด้วยองค์ฌานนี้ล้วนแต่เป็นนามธรรม เพราะเป็นสิ่งที่น้อมไปสู่อารมณ์สิ้น
ด้วยกัน แล้วพึงก�ำหนดพิจารณาที่อยู่ของนามธรรม จนเห็นแจ้งว่า หทัยวัตถุ เป็นที่อยู่แห่งนามธรรม
อุปมาเหมือนบุรุษเห็นอสรพิษภายในเรือน เมื่อติดตามสกัดดูก็รู้ว่าอสรพิษอยู่ที่นี้ ๆ ฉันใด โยคาวจร
ผูแ้ สวงหาทีอ่ ยูแ่ ห่งนามธรรม ก็เห็นแจ้งว่าหทัยวัตถุเป็นทีอ่ ยูแ่ ห่งนามธรรมฉันนัน้ ครัน้ แล้วพึงพิจารณา
รูปธรรมสืบต่อไป จนเห็นแจ้งว่า หทัยวัตถุนั้นอาศัยซึ่งภูตรูปทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม แม้อุปาทาย
รูปอื่น ๆ ก็อาศัยภูตรูปสิ้นด้วยกัน รูปธรรมนี้ย่อมเป็นสิ่งฉิบหายด้วยอันตรายต่าง ๆ มีหนาวร้อน
เป็นต้น เมื่อโยคาวจรมาพิจารณารู้แจ้งซึ่งนามและรูปฉะนี้แล้ว พึงพิจารณาธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ 
ไฟ ลม ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาโดยสังเขปหรือพิสดารก็ได้ ตามแต่ปัญญาของโยคาวจรจะพึงหยั่งรู้
หยัง่ เห็น ครัน้ พิจารณาธาตุแจ่มแจ้งแล้ว พึงพิจารณาอาการ ๓๒ ในร่างกาย มีเกสา โลมา เป็นต้น จนถึง
มัตถลุงคังเป็นที่สุด ให้เห็นชัดด้วยปัญญา โดย วณฺโณ สี คนฺโธ กลิ่น รโส รส โอช ความซึมซาบ
สณฺาโน สัณฐาน สั้น ยาว ใหญ่ น้อย แล้วพึงประมวลรูปธรรมทั้งปวงมาพิจารณาในทีเดียวกันว่า
รูปธรรมทั้งปวงล้วนมีลักษณะฉิบหายเหมือนกัน จะมั่น จะคง จะเที่ยง จะแท้ สักสิ่งหนึ่งก็มิได้มี
เมื่อโยคาวจรเจ้าพิจารณาเห็นกองรูปดังนี้แล้ว อรูปธรรมทั้ง ๒ คือ จิต เจตสิก ก็จะปรากฏแจ้งแก่
พระโยคาวจรด้วยอ�ำนาจทวาร คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ เพราะว่าจิตและเจตสิกนี้มีทวาร
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ทั้ง ๖ เป็นที่อาศัย เมื่อพิจารณาทวารทั้ง ๖ แจ้งประจักษ์แล้ว ก็รู้จักจิตและเจตสิกอันอาศัยทวาร
ทั้ง ๖ นั้นแน่แท้ จิตที่อาศัยทวารทั้ง ๖ นั้นจัดเป็นโลกีย์ ๘๑ คือ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓
มโนวิญญาณธาตุ ๖๘ และเจตสิกที่เกิดพร้อมกับโลกียจิต ๘๑ คือ ผัสโส เวทนา สัญญา เจตนา
เอกัคคตา ชีวิต อินทรีย์ มนสิการ ทั้ง ๗ นี้ เป็นเจตสิกที่สาธารณะทั่วไปในจิตทั้งปวง การกล่าวดังนี้
มิได้แปลกกัน เพราะจิตทัง้ ปวงนัน้ ถ้ามีเจตสิกอันทัว่ ไปแก่จติ ทัง้ ปวงเกิดพร้อม ย่อมมีเพียง ๗ ประการ
เท่านี้.
เมื่อโยคาวจรบุคคลมาพิจารณา นามและรูปอันกล่าวโดยสรุปคือ ขันธ์ ๕ แจ้งชัดด้วย
ปัญญาญาณตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมถอนความเห็นผิด และตัดความสงสัยในธรรมเสียได้ ย่อม
รู้จักทางผิดหรือถูกควรด�ำเนินและไม่ควรด�ำเนิน แจ่มแจ้งแก่ใจย่อมสามารถถอนอาลัยในโลกทั้งสาม
เสียได้ ไม่ไยดีตดิ อยูใ่ นโลกไหน ๆ จิตใจของโยคาวจรย่อมหลุดพ้นจากอาสวกิเลส เป็นสมุจเฉทปหาน
ได้โดยแน่นอนด้วยประการฉะนี้แล.

๒๔. วินัยกรรม
๑. อุโบสถกรรม
เป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งที่ทรงบัญญัติให้ภิกษุท�ำทุกกึ่งเดือน จะละเว้นมิได้ โดยประสงค์ให้
ช�ำระตนให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีอาบัติโทษติดตัวประการหนึ่ง เพื่อให้รู้จักพระวินัยส่วนส�ำคัญที่ทรง
บัญญัติไว้ จะได้ประพฤติตนถูกต้องดีประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เพื่อความสามัคคีแห่งสงฆ์
ทรงก�ำหนดองค์แห่งความพร้อมพรั่งของอุโบสถไว้ ๔ ประการ คือ ดิถีที่ ๑๔-๑๕ หรือวันสามัคคี
วันใดวันหนึ่งเป็นองค์ที่ ๑ ภิกษุครบจ�ำนวนควรท�ำสังฆอุโบสถ หรือคณะอุโบสถได้ นั่งชุมนุมไม่ละ
หัตถบาสกันในสีมาเดียวกันเป็นองค์ที่ ๒ อาบัติที่เป็นสภาค คือ มีวัตถุเสมอกัน ไม่มีแก่สงฆ์เป็น
องค์ที่ ๓ และวัชชนียบุคคล ๒๑ ไม่มใี นหัตถบาสเป็นองค์ที่ ๔ อุโบสถพร้อมพรัง่ ด้วยองค์ที่ ๔ ประการนี้
จึงควรท�ำอุโบสถกรรม ควรกล่าวว่า ปตฺตกลฺลบํ ได้ฯ ในบรรดาวัชชนียบุคคล ๒๑ นั้น เมื่อคน
อันสงฆ์ยกวัตร์ ๓ จ�ำพวกอยูใ่ นหัตถบาส สงฆ์ทำ� อุโบสถต้องอาบัตปิ าจิตตีย์ คนนอกนัน้ อยูใ่ นหัตถบาส
สงฆ์ท�ำอุโบสถต้องทุกกฎฯ
ก่อนจะท�ำอุโบสถ พึงท�ำบุพพกิจบุพพกรณ์ก่อน ถ้าภิกษุหนุ่มไม่เป็นไข้ให้ภิกษุหนุ่มท�ำ  หรือมี
สามเณรหรือคนวัด ก็ให้สามเณรหรือคนวัดท�ำก็ได้
ภิกษุใดรู้อุโบสถ ๙ อุโบสถกรรม ๔ ปาฏิโมกข์ ๒ ปาฏิโมกขุทเทศ ๙ หรือ ๕ ภิกษุนั้นชื่อว่า
ผู้ฉลาด ควรสวดปาฏิโมกข์ได้.
ภิกษุอยูอ่ งค์เดียว พึงทาํ บุพพกิจบุพพกรณ์ไว้รอภิกษุอนื่ จนหมดเวลา เห็นไม่มาแล้วพึงอธิษฐาน
ว่า อชฺช เม อุโปสโถ ปณฺณรโส ถ้าเป็นวัน ๑๔ ค�่ำ ก็เปลี่ยน ปณฺณรโส เป็น จาตุทฺทโส.
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ภิกษุอยู่ ๒ รูป พึงทํากิจทั้งปวงไว้รอภิกษุอื่นอีก เมื่อหมดเวลาแล้วไม่มีภิกษุอื่นมา พึงแสดง
อาบัติแล้วบอกบริสุทธิ์แก่กันและกันว่า ปริสุทฺโธ อหํ อาวุโส ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรหิ ผู้อ่อนพรรษากว่า
พึงว่า ปริสุทฺโธ อหํ ภนฺเต ปริสุทฺโธติ นํ ธาเรถ.
ภิกษุอยู่ด้วยกัน ๓ รูป พึงทําบุพพกิจบุพพกรณ์ไว้รอภิกษุอื่น เห็นว่าไม่มีมาแน่แล้ว พึงประชุม
กัน ภิกษุผู้ฉลาดรูปหนึ่งพึงตั้งคณะญัตติว่า สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺ มนฺตา อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส
ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺลํ มยํ อฺ มญฺํ ปาริสุทฺธิ อุโปสถํ กเรยฺยาม แล้วพึงบอกบริสุทธิ์ซึ่งกันและ
กัน ค�ำบอกบริสุทธิ์เหมือนกล่าวแล้วข้างบนนั้น พึงใช้เฉพาะบทหลัง เปลี่ยนแต่ค�ำ ภนฺเต เป็น อาวุโส
ตามสมควรแก่ความเป็นผู้แก่อ่อนเท่านั้น
ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป พึงสวดปาฏิโมกข์ เมื่อไม่มีอันตรายพึงสวดจนจบ ถ้ามีอันตรายอย่างใด
อย่างหนึ่ง พึงสวดย่อได้ อุเทศที่ยังไม่ได้สวด พึงประกาศด้วยสุตบท.
อันตรายแห่งอุโบสถอันเป็นเหตุให้สวดปาฏิโมกข์ย่อได้ มี ๑๐ อย่าง คือ ๑. ราชนฺตราโย
พระราชาเสด็จมา ๒. โจรนฺตราโย โจรมาปล้น ๓. อคฺคยนฺตราโย ไฟไหม้ ๔. อุทกนฺตราโย น�้ำท่วม
๕. มนุสฺสนฺตราโย มนุษย์มามาก ๖. อมนุสฺสนฺตราโย ผีเข้าภิกษุ ๗. พาลนฺตราโย สัตว์ร้ายมา
๘. สิริสปนฺตราโย งูเลื้อยมาในที่ชุมนุม ๙. ชีวิตนฺตราโย อันตรายแห่งชีวิต ๑๐. พฺรหฺมจริยนฺตราโย
อันตรายแห่งพรหมจรรย์ เมื่ออันตราย ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งมีมา พึงสวดปาฏิโมกข์ย่อตั้งแต่
อุเทศที่ ๒ เป็นต้นไป อันตรายมีมาในเวลากําลังสวดอุเทศใดค้างอยู่ จึงประกาศด้วย สุตบทแต่อุเทศ
นัน้ ไป นิททฺ านุเทศสวดยังไม่จบอย่าพึงประกาศด้วยสุตบท พึงสวดให้จบก่อน นอกนัน้ จึงประกาศด้วย
สุตบท ไม่มีอันตรายพึงสวดโดยพิสดารจนจบ.
อุเทศแห่งปาฏิโมกข์ ๙ คือ นิทานุทเทส ๑ ปาราชิกุทเทส ๑ สังฆาทิเสสุทเทส ๑ อนิยตุทเทส
๑ นิสสัคคียุทเทส ๑ ปาจิตติยุทเทส ๑ ปาฏิเทสนียุทเทส ๑ เสขิยุทเทส ๑ สมถุทเทส ๑ ปาฏิโมก
ขุทเทส ๕ นั้น รวมตั้งแต่ อนิยต ถึงเสขิยวัตร เข้ากันเรียกว่า วิตถารุทเทส จึงมีอุเทศเพียง ๕ ประการ
อุเทศนี้สําหรับกําหนดในการสวดย่อในเมื่อมีอันตราย ที่นิยมใช้กันอยู่กําหนดด้วยอุเทศ ๙ ประการ
สะดวกในการใช้ประกาศด้วยสุตบท.
สุตบทนั้น คือประกาศว่า อุเทศนอกจากที่สวดมาแล้วนั้น ท่านทั้งหลายได้เคยฟังมาแล้ว ดังนี้
ว่า สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา ฯลฯ สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ สตฺตาธิกรณสมถา
ธมฺมา เอตฺตกนฺตสฺส ภควโต สุตฺตาคตํ สุตฺตปริยาปนฺนํ อนฺวฑฺฒมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉติ ตตฺถ
สพฺเพเหว สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพํ.
๒. ปวารณากรรม
เป็นวินยั กรรมอย่างหนึง่ ทรงบัญญัตใิ ห้ทำ� ในวันสิน้ สุดแห่งการจ�ำพรรษา ด้วยจุดประสงค์คล้าย
อุโบสถกรรม และทรงอนุญาตให้ท�ำแทนอุโบสถในวันนั้นด้วยบุพพกิจ บุพพกรณ์ลักษณะ ๔ และ
วันประชุมท�ำปวารณากรรม ก็เหมือนอุโบสถกรรมทุกประการ.
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ภิกษุหนึ่งรูปพึงอธิษฐานว่า อชฺช เม ปวารณา ปณฺณรสี อธิฏฐามิ ภิกษุ ๒ รูป พึงปวารณากัน
และกันทีเดียว ไม่ต้องตั้งญัตติ ภิกษุ ๓-๔ รูป พึงตั้งคณะญัตติว่า สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนฺโต อชฺช
ปวารณา ปณฺณรสี ยทา ยสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺลํ มยํ อญฺมฺ ํ ปวาเรยยาม แล้วพึงปวารณากันและ
กัน ถ้ามีภิกษุตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป พึงท�ำสังฆปวารณา ตั้งญัตติว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อชฺช ปวารณา
ปณฺณรสี ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ สงฺโฆ ปวาเรยฺย แล้วพึงปวารณาตนต่อสงฆ์ทีละรูปตามลําดับพรรษา
ถ้าจะระบุประการให้เปลีย่ นตอนท้ายเป็นดังนี้ ถ้าปวารณา ๓ หน พึงว่า เตวาจิกํ ปวาเรยฺย ถ้าปวารณา
๒ หน พึงว่า เทฺววาจิกํ ปวาเรยฺย ถ้าปวารณาหนเดียว พึงว่า สมานวสฺสิกํ ปวาเรยฺย.
คําปวารณาต่อสงฆ์ว่า สงฺฆมฺ ภนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเฐน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ มํ อาย
สฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ภิกษุอ่อนกว่าพึงเปลี่ยน อาวุโส เป็น ภนฺเต.
คําปวารณาตนต่อคณะว่า อหํ อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ฯลฯ วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ
อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกริสฺสามิ ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเปลี่ยน อาวุโส เป็น ภนฺเต ถ้า ๒ รูป จึงเปลี่ยน
อายสฺมนฺเต เป็น อายสฺมนฺตํ เปลี่ยน อายสฺมนฺโต เป็น อายสฺมา.
๓. จีวรกรรม
ไตรจีวร คือผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตตราสงค์ ๑ ผ้าอันตรวาสก ๑ ต้องตัดเย็บท�ำให้ถูกตามลักษณะ
ให้ได้ประมาณ และย้อมให้ได้สี ท�ำพินทุกัปปะ แล้วจึงอธิษฐาน จะไม่ตัดไม่ควร เพราะทรงห้ามไว้ว่า
อย่าทรงผ้าที่ไม่ได้ตัด ภิกษุใดทรง ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏ.
วิธตี ดั ผ้านัน้ ทรงวางแบบไว้ในคัมภีรข์ นั ธกะ จะแสดงแบบจีวร ๕ ขัณฑ์เป็นตัวอย่าง ขัณฑ์หนึง่ ๆ
แบ่งออกเป็น ๒ ท่อน ท่อนยาวเรียกว่า มณฑล ท่อนสั้นเรียกว่า อัฑฒมณฑล แผ่นผ้าเล็กยาวตาม
มณฑล ขัณฑ์กลางเรียกว่า วิวัฏฏะ แผ่นผ้าเล็กสั้นตามอัฑฒมณฑล ขัณฑ์กลางเรียกว่า อนุวิวัฏฏะ
แผ่นผ้าเล็กสั้นในระหว่างมณฑลกับอัฑฒมณฑลเรียกว่า อัฑฒกุสิ แผ่นผ้าเล็กยาวตามมณฑลเรียก
กุสิ อัฑฒมณฑลที่ถูกคอในเวลาห่มเรียกว่า คเวยยกะ อัฑฒมณฑลที่ถูกแข้งในเวลาห่มเรียกว่า
ชังเฆยยกะ อัฑฒมณฑลทีถ่ กู มือในเวลาห่มเรียกว่า พาหันตะ แผ่นผ้าทาบริมโดยรอบเรียกว่า อนุวาต
ทรงอนุญาตให้มีลูกดุม รังดุมติดที่มุมชายล่างกันผ้าเลิกและที่ผูกคอกันผ้าหลุด.
ประมาณกว้างยาวตามขนาดของผู้ใช้ แต่ต้องไม่เท่าหรือเกินสุคตจีวร สุคตจีวรนั้นกว้าง ๖ คืบ
ยาว ๙ คืบ โดยคืบพระสุคต ถ้าตัดผ้าขัณฑ์ ๕ ขัณฑ์หนึ่ง ๆ กว้าง ๒๔ นิ้ว ขัณฑ์ ๗ ขัณฑ์ละ ๑๗ นิ้ว
๑ กระเบียด ขัณฑ์ ๙ ขัณฑ์ละ ๑๓ นิ้ว ๒ กระเบียด ขัณฑ์ ๑๑ ขัณฑ์ละ ๑๑ นิ้ว อนุวาต ๖ นิ้ว
เมื่อประกอบกันเข้าแล้ว เป็นจีวรกว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ยาว ๕ ศอก ๒ กระเบียด โดยวัฑฒกีประมาณ
คือ นิ้ว คืบ ศอก ช่างไม้เป็นประมาณที่พอดี จึงตัดจีวรตามแบบนี้.
สุคตประมาณนั้นคือ ๕ กระเบียดครึ่ง เป็น ๑ นิ้ว พระสุคต ๑๒ นิ้วเป็น ๑ คืบ ๒ คืบ เป็น
๑ ศอก เมื่อเทียบกับวัฑฒกีประมาณเป็นดังนี้ ๑๖ นิ้ว ๑ กระเบียด ช่างไม้เป็น ๑ คืบพระสุคต
จีวรที่ตัดตามแบบข้างบนนี้จึงเล็กกว่าสุคตจีวร
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ในผ้า ๓ ผืนนี้ ทรงอนุญาตให้ท�ำผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น อุตตราสงค์ ๑ ชั้น อันตรวาสก ๑ ชั้น ส�ำหรับ
ผ้าใหม่ ถ้าเป็นผ้าเก่า ทรงอนุญาต ผ้าสังฆาฏิ ๓ ชั้น ๔ ชั้น ผ้าอุตตราสงค์ ๒ ชั้น ผ้าอันตรวาสก ๒ ชั้น
ถ้าเป็นผ้าบังสุกุล ทรงอนุญาตให้ท�ำได้ตามต้องการ จะกี่ชั้นก็ได้ แล้วแต่จะพึงอุตสาหะ

เอกสาร
น�ำมาจากหนังสือทีแ่ จกในงานฌาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์มนั่ เมือ่ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๙๓
แต่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดยชมรมพุทธศาสน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

ลิขิตธรรมของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
(ลิขิตเมื่อครั้งอยู่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ)
นมตฺถุ สุคตสฺส ปญฺจ ธมฺมขนฺธานิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคต บรมศาสดาศากยมุนี
สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการ และอริยสงฆ์สาวก บัดนี้ ข้าพเจ้าจักกล่าว
ซึ่งธรรมขันธ์โดยสังเขปตามสติปัญญาฯ
ยังมีท่านคนหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์ อยากได้สุขพ้นภัยเที่ยวผายผัน เขาบอกว่าสุขมีที่ไหน
ก็อยากไป แต่เที่ยวหมั่นไปมาอยู่ช้านาน นิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมาก อยากจะพ้นแท้ ๆ เรื่อง แก่
ตาย วันหนึ่งท่านรู้จริงทิ้งสมุทัยพวกสังขาร ท่านก็ปะ(พบ)ถ�้ำสนุกสุขไม่หาย เปรียบเหมือนดังกาย
นี้เอง ชะโงกดูถ�้ำสนุกทุกข์ทลาย แสนสบายรู้ตัวเรื่องกลัวนั้นเบา ท�ำเมินไปเมินมาอยู่หน้าเขา
จะกลับไปป่าวร้องซึง่ พวกพ้องเล่า ก็กลัวเขาเหมาว่าเป็นบ้าบอ สูอ้ ยูผ่ เู้ ดียวหาเรือ่ งเครือ่ งสงบ เป็นอัน
จบเรื่องคิดไม่ติดต่อ ดีกว่าเที่ยวรุ่มร่ามท�ำสอพลอ เดี๋ยวถูกยอถูกติเป็นเรื่องเครื่องร�ำคาญฯ
ยังมีบุรุษคนหนึ่งอีกกลัวตายน�้ำใจฝ่อ มาหาแล้วพูดตรง ๆ น่าสงสาร ถามว่าท่านพากเพียรมา
ก็ช้านาน เห็นธรรมที่จริงแล้วหรือยังที่ใจหวัง เอ๊ะ! ท�ำไมจึงรู้ใจฉัน บุรุษผู้นั้นก็อยากอยู่อาศัย
ท่านว่าดี ๆ ฉันอนุโมทนา จะพาดูเขาใหญ่ถ�้ำสนุกทุกข์ไม่มี คือ กายคตาสติภาวนา ชมเล่นให้เย็นใจ
หายเดือดร้อน หนทางจรอริยวงศ์ จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริง
แล้วกล่าวปฤษณา ท้าให้ตอบ ปริศนานั้นว่า ระวึง คืออะไร ตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณ อาการไว
เดินเป็นแถวตามแนวกัน สัญญาตรงไม่สงสัย ใจอยู่ในวิ่งไปมา สัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิต
ท�ำให้คิดวุ่นวายเที่ยวส่ายหา หลอกเป็นธรรมต่าง ๆ อย่างมายา
ถามว่า ห้าขันธ์ใครพ้นจนทั้งปวง แก้ว่า ใจซิพ้นอยู่คนเดียว ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษหวง
หมดที่หลงอยู่เดียวดวง สัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไป
ถามว่า ที่ว่าตายใครเขาตายที่ไหนกัน แก้ว่า สังขารเขาตายท�ำลายผล
ถามว่า สิ่งใดก่อให้ต่อวน แก้ว่า กลสัญญาพาให้เวียน เชื่อสัญญาจึงผิดคิดยินดี ออกจากภพนี้
ไปภพนั้นเที่ยวหันเหียน เลยลืมจิตจ�ำปิดสนิทเนียน ถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็น
ถามว่า ใครก�ำหนดใครหมายเป็นธรรม แก้ว่า ใจก�ำหนดใจหมายเรื่องหาเจ้าสัญญานั้นเอง คือ
ว่าดีคว้าชั่วผลักติดรักชัง
ถามว่า กินหนเดียวไม่เที่ยวกิน แก้ว่า สิ้นอยากดูรู้ไม่หวัง ในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงรัง ใจก็
นั่งแท่นนิ่งทิ้งอาลัย
ถามว่า สระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน�้ำ  แก้ว่า ธรรมสิ้นอยากจากสงสัย สะอาดหมดราคีไม่มีภัย
สัญญาในนั้นพราก สังขารขันธ์นั้นไม่กวน ใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่อง เงียบระงับดวงจิตไม่คิดครวญ
เป็นของควรชมชื่นทุกคืนวัน
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แม้ได้สมบัติทิพย์สักสิบแสน ก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขาร หมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งส�ำคัญ
จ�ำอยู่ส่วนจ�ำไม่ก�้ำเกิน ใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรน เหมือนดังว่ากระจกส่องเงาหน้าแล้วอย่าคิด
ติดสัญญา เพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงา อย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขาร ใจขยับจับใจที่ไม่ปน
ไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไป ใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่า รู้ขันธ์ห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหว แต่ก่อนนั้น
หลงสัญญาว่าเป็นใจ ส�ำคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวง
คราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่ง สัญญาหนึ่งสัญญาใดมิได้หวง เกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวง
ไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญา เปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดิน แลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์
แก้ว่า (นั่น) สูงยิ่งนัก แลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมา เป็นมรรคาทั้งนั้นเช่นบันได
ถามว่า น�้ำขึ้นลงตรงสัจจังนั้นหรือ ตอบว่า สังขารแปรแก้ไม่ได้ ธรรมดากรรมแต่งไม่แกล้งใคร
ขืนผลักไสจับต้องก็หมองมัวชั่วในจิต ไม่ต้องคิดขัดธรรมดาสภาวะสิ่งเป็นจริงฯ ดีชั่วตามแต่เรื่องของ
เรื่องเปลื้องแต่ตัว ไม่พัวพันสังขารเป็นการเย็น รู้จักจริงต้องทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็น เบื่อแล้ว
ปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์ ธรรมก็เย็นใจระงับรับอาการ
ถามว่า ห้าหน้าที่มีครบกัน ตอบว่า ขันธ์แบ่งแจกแยกห้าฐาน เรื่องสังขารต่างกองรับหน้าที่มี
กิจการ จะรับงานอื่นไม่ได้เต็มในตัว แม้ลาภยศสรรเสริญเจริญสุข นินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาภทั่ว
รวมลงตามสภาพตามเป็นจริง ทั้งแปดอย่างใจไม่หันไปพัวพัน เพราะว่ารูปขันธ์ก็ท�ำแก้ไข้มิได้เว้น
นามก็มิได้พักเหมือนจักรยนต์ เพราะรับผลของกรรมที่ท�ำมา เรื่องดีพาเพลิดเพลินเจริญใจ เรื่องชั่ว
ขุ่นวุ่นจิตคิดไม่หยุด เหมือนไฟจุดจิตหมองไม่ผ่องใส นึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใคร อยากไม่แก่
ไม่ตายได้หรือคน เป็นของพ้นวิสัยจะได้เชย เช่น ไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้ อยากให้อยู่เป็นหนึ่ง
หวังพึ่งเฉย จิตเป็นของผันแปรไม่แน่เลย สัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นครั้งคราว
ถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันธ์ ใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมลทินสิ้นเรื่องราว ถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่ง
เพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถี ไม่ฝ่าฝืนธรรมดาตามเป็นจริง จะจนจะมีตามเรื่องเครื่องนอกใน ดีชั่ว
ต้องดับเลื่อนลับไป ยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมาย ใจไม่เที่ยงของใจไหววิบวับ สังเกตจับรู้ได้สบายยิ่ง
เล็กบังใหญ่รู้ไม่ทัน ขันธ์บังธรรมมิดผิดที่นี่ มัวดูขันธ์ธรรมไม่เห็นเป็นธุลีไป ส่วนธรรมมีใหญ่กว่าขันธ์
นั้นไม่แล
ถามว่า มีไม่มี ไม่มีมี นี้คืออะไร ทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหว เชิญชี้ให้ชัดทั้งอรรถแปลโปรดแก้เถิด
ที่ว่าเกิดมีต่าง ๆ ทั้งเหตุผล แล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คน นี้ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรง ข้อปลายไม่มีมี นี้เป็น
ธรรม ที่ล�้ำลึกใครพบจบประสงค์ ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคง นั้นแลองค์ธรรมเอกวิเวกจริง
ธรรมเป็นหนึ่งไม่แปรผัน เลิศภพสงบยิ่ง เป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวติง ระงับนิ่งเงียบสงัดชัด
กับใจ ใจก็สร่างจากเมาหายเร่าร้อน ความอยากถอนได้หมดปลดสงสัย เรื่องพัวพันขันธ์ห้าซาสิ้นไป
เครื่องหมุนในไตรจักรก็หักลง ความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุด ความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิษหวง
ร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจง
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เชิญโปรดชีอ้ กี อย่างหนทางใจ สมุทยั ของจิตทีป่ ดิ ธรรม แก้วา่ สมุทยั กว้างใหญ่นกั ย่อลงก็คอื
ความรักบีบใจอาลัยขันธ์ ถ้าธรรมมีกับจิตเป็นนิจนิรันดร์ เป็นเลิศกันสมุทัยมิได้มี
จงจ�ำไว้อย่างนี้วิถีจิต ไม่ต้องคิดเวียนวนจนป่นปี้ ธรรมไม่มีอยู่เป็นนิจติดยินดี ใจตกที่สมุทัย
อาลัยตัว ว่าอย่างย่อ ทุกข์กับธรรมประจ�ำจิต เอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่ว จะสุขทุกข์เท่าไรมิได้
กลัว สร่างจากเครื่องมัวคือสมุทัยไปที่ดี รู้เท่านี้ก็คลายหายร้อน พอพักผ่อนเสาะแสวงหาทางหนี
จิตรู้ธรรมลืมจิตที่ติดธุลี ใจรู้ธรรมที่เป็นสุขขันธ์ทุกข์แท้แน่ประจ�ำ ธรรมคงธรรม ขันธ์คงขันธ์
เท่านั้น
และค�ำว่าเย็นสบายหายเดือดร้อน หมายจิตถอนจากผิดทีต่ ดิ แท้ แต่สว่ นสังขารขันธ์ปราศจากสุข
เป็นทุกข์แท้ เพราะต้องแก่ไข้ตายไม่วายวัน จิตรู้ธรรมที่ล�้ำเลิศ จิตก็ถอนจากผิดเครื่องเศร้าหมอง
ของแสลง ผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรง เห็นธรรมแจ้งถอนผิดหมดพิษใจ
จิตเห็นธรรมดีลน้ ทีพ่ น้ ผิด พบปะธรรมเปลือ้ งเครือ่ งกระสัน มีสติอยูใ่ นตัวไม่พวั พัน เรือ่ งรักขันธ์
ขาดสิ้นหายยินดี สิ้นธุลีทั้งปวงหมดห่วงใย ถึงจะคิดก็ไม่ห้ามตามนิสัย เมื่อไม่ห้ามกลับไม่ฟุ้งพ้นยุ่งไป
พึงรูไ้ ด้วา่ บาปมีขนึ้ เพราะขืนจริง ตอบว่า บาปเกิดได้เพราะไม่รู้ ถ้าปิดประตูเขลาได้สบายยิง่ ชัว่ ทัง้ ปวง
เงียบหายไม่ไหวติง ขันธ์ทุกสิ่งย่อมทุกข์ไม่สุขเลย
แต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเขลาเหมือนเข้าถ�้ำ  อยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉย ยึดความจ�ำว่าเป็นใจ
หมายจนเคย เลยเพลินเชยชมจ�ำท�ำมานาน ความจ�ำผิดปิดไว้ไม่ให้เห็น จึงหลงเล่นขันธ์ห้าน่าสงสาร
ให้ยกตัวอวดตนพ้นประมาณ เที่ยวระรานติคนอื่นเป็นพื้นไปไม่เป็นผล เที่ยวดูโทษคนอื่นนั้นขื่นใจ
เหมือนก่อไฟเผาตัวต้องมัวมอม ใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขา ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม อย่าให้
อกุศลวนมาตอม ควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบาย เห็นคนอืน่ เขาชัว่ ตัวก็ดี เป็นราคียดึ ขันธ์ทมี่ นั่ หมาย
ยึดขันธ์ต้องร้อนแท้เพราะแก่ตาย เลยซ�้ำร้ายกิเลสกลุ้มเข้ารุมกวน เต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษประจักษ์
ทั้งกลัวนักหนักจิตคิดโหยหวน ซ�้ำอารมณ์กามห้าก็มาชวน ยักกระบวนทุกอย่างต่าง ๆ ไป เพราะยึด
ขันธ์ทั้งห้าว่าของตน จึงไม่พ้นทุกข์ภัยไปได้นา
ถ้ารู้โทษของตัวแล้วอย่าชาเฉย ดูอาการสังขารที่ไม่เที่ยงร�่ำไปให้ใจเคย คงได้เชยชมธรรมะ
อันเอกวิเวก จิต ไม่เที่ยงนั้นหมายใจไหวจากจ�ำ  เห็นแล้วซ�้ำ  ๆ ดูอยู่ที่ไหว พออารมณ์นอกดับระงับ
ไปหมดปรากฏธรรม เห็นธรรมแล้วย่อมหายวุ่นวายจิต จิตนั้นไม่ติดคู่ จริงเท่านี้หมดประตู รู้ไม่รู้
อย่างนี้วิถีใจ รู้เท่าที่ไม่เที่ยง จิตต้นพ้นริเริ่ม คงจิตเดิมอย่างเที่ยงแท้ รู้ต้นจิตพ้นจากผิดทั้งปวงไม่ห่วง
ถ้าออกไปปลายจิตผิดทันที ค�ำทีว่ า่ มืดนัน้ เพราะจิตคิดหวงดี จิตหวงนีป้ ลายจิตคิดออกไป จิตต้นดีเมือ่
ธรรมะปรากฏหมดสงสัย เห็นธรรมะอันเลิศล�ำ้ โลกา เรือ่ งคิดค้นวุน่ หามาแต่กอ่ น ก็เลิกถอนเปลือ้ งปลด
ได้หมดสิ้น ยังมีทุกข์ต้องหลับนอนกับกินไปตามเรื่องใจเชื่องชิดต้นจิตคิดไม่ครวญ
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ธรรมดาของจิตก็ตอ้ งคิดนึก พอรูส้ กึ จิตต้นพ้นโหยหวน เงียบสงัดจากเรือ่ งเครือ่ งรบกวน ธรรมดา
สังขารปรากฏหมดด้วยกัน เสือ่ มทัง้ นัน้ คงทีไ่ ม่มเี ลย ระวังใจเมือ่ จ�ำท�ำละเอียด มักจะเบียดให้จติ ไปติด
เฉย ใจไม่เที่ยงของใจซ�้ำให้เคย เมื่อถึงเอยหากรู้เองเพลงของใจ เหมือนดังมายาที่หลอกลวง ท่านว่า
วิปัสสนูปกิเลส จ�ำแลงเพศเหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริง รู้ขึ้นเองหมายนามว่าความเห็น ไม่ใช่เช่นฟัง
เข้าใจชั้นไต่ถาม ทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูปนาม ก็ใช่ความเห็นเองจงเล็งดู
รู้ขึ้นเองใช่เพลงคิด รู้ต้นจิต จิตต้นพ้นโหยหวน ต้นจิตรู้ตัวแน่ว่าสังขารเรื่องแปรปรวน
ใช่กระบวนไปดูหรือรู้อะไร รู้อยู่เพราะหมายคู่ก็ไม่ใช่ จิตคงรู้จิตเองเพราะเพลงไหว จิตรู้ไหว ๆ ก็จิต
ติดกันไป แยกไม่ได้ตามจริงสิ่งเดียวกัน จิตเป็นสองอาการเรียกว่าสัญญาพาพัวพัน ไม่เที่ยงนั้น
ก็ตวั เองไปเล็งใคร ใจรูเ้ สือ่ มของตัวก็พน้ มัวมืด ใจก็จดื สิน้ รสหมดสงสัย ขาดค้นคว้าหาเรือ่ งเครือ่ งนอก
ใน ความอาลัยทั้งปวงก็ร่วงโรย ทั้งโกรธรักเครื่องหนักใจก็ไปจาก เรื่องใจอยากก็หยุดได้หายหวนโหย
พ้นหนักใจทั้งหลายโอดโอย เหมือนฝนโปรยใจ ใจเย็นเห็นด้วยใจ ใจเย็นเพราะไม่ต้องเที่ยวมองคน
รูจ้ ติ ต้นปัจจุบนั พ้นหวัน่ ไหว ดีหรือชัว่ ทัง้ ปวงไม่หว่ งใย ต้องดับไปทัง้ เรือ่ งเครือ่ งรุงรัง อยูเ่ งียบ ๆ
ต้นจิตไม่คิดอ่าน ตามแต่การของจิตสิ้นคิดหวัง ไม่ต้องวุ่นต้องวายหายระวัง นอนหรือนั่งนึกพ้นอยู่
ต้นจิต ท่านชี้มรรคฟังหลักแหลม ช่างต่อแต้มกว้างขวางสว่างไสว ยังอีกอย่างทางใจไม่หลุดสมุทัย
ขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดี
ตอบว่า สมุทยั คืออาลัยรัก เพลินยิง่ นักท�ำภพใหม่ไม่หน่ายหนี ว่าอย่างต�ำ่ กามคุณห้าเป็นราคี
อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน ถ้าจะจับตามวิถีมีในจิต ก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร เพลินทั้งปวงเคยมา
เสียช้านาน กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิตไปในส่วนที่ผิด ก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่ เที่ยวเพลินไป
ในผิดไม่คิดเขิน สิ่งได้ชอบอารมณ์ก็ชมเพลิน เพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภัย เพลินดูโทษคนอื่น
ดื่นด้วยชั่ว โทษของตัวไม่เห็นเป็นไฉน โทษคนอื่นเขามากสักเท่าไร ไม่ท�ำให้เราตกนรกเลยฯ
โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมาก ส่งวิบากไปตกนรกแสนสาหัส หมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคย
เว้นเสียซึง่ โทษนัน้ คงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ภยั เมือ่ เห็นโทษตนชัดรีบตัดทิง้ ท�ำอ้อยอิง่ คิดมากจากไม่ได้
เรือ่ งอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทยั เป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดนี กี้ แ็ รง ดีแลไม่ดนี เี้ ป็นพิษของจิตนัก เหมือน
ไข้หนักถูกต้องของแสลง ก�ำเริบโรคด้วยพิษผิดส�ำแลง ธรรมไม่แจ้งเพราะอยากดีนี้เป็นเดิม
ความอยากดีมีมากมักลากจิต ให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหิม สรรพชั่วมัวหมองก็ต้องเติม ผิดยิ่ง
เพิ่มร�่ำไปไกลจากธรรม ที่จริงชี้สมุทัยนี้ใจฉันคร้าม ฟังเนื้อความไปข้างทางยุ่งยิ่ง เมื่อชี้มรรคฟังใจ
ไม่ไหวติง ระงับนิ่งใจสงบจบกันทีฯ
อันนี้ชื่อว่า ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะประจ�ำอยู่กับที่ ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมา สภาวธรรม
ที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้น และไม่มีเรื่องจะแวะเวียน สิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ฯ
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ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิด

พระภูริทัตโต (หมั่น๑) วัดสระปทุมวัน เป็นผู้แต่ง
เรื่องที่ ๑ ขันธะวิมุตติสะมังคีธรรม ค�ำสอนเรื่องนี้อาจถือได้ว่าเป็นค�ำสอนชุดแรกของท่าน
พระอาจารย์มนั่ เพราะท่านเรียบเรียงขึน้ ในช่วงเวลาทีท่ า่ นจ�ำพรรษาอยู่ ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นช่วงแรก ๆ ของชีวิตท่าน การเขียนมีลักษณะเป็นท�ำนองร่ายกลาย ๆ เพราะไม่ได้ถือเป็น
กฎเกณฑ์เคร่งครัดนัก เพียงแต่เขียนให้มีค�ำคล้องจองกัน ซึ่งอาจท�ำให้น่าอ่านและให้ง่ายต่อการจ�ำ
ส�ำหรับผู้สนใจ เนื้อหาเป็นการอธิบายเรื่องทุกข์และสาเหตุของทุกข์ โดยมีขันธ์ ๕ เป็นเนื้อหา
และด�ำเนินเรื่องเป็นท�ำนองค�ำถามและค�ำตอบ รวม ๙ ประเด็น หรือ ค�ำถาม-ค�ำตอบ ๙ ชุด มีสาระ
ส�ำคัญดังนี้
๑. ถามว่า ขันธ์ ๕ ใครพ้น ใครเกี่ยวพัน ใครหลง ตอบว่า ใจพ้น ใจเกี่ยวพัน ใจหลง ไปตาม
สัญญา
๒. ถามว่า ใครตาย ใครต่อ ใครเวียน ตอบว่า สังขารตาย สัญญาพาให้ต่อพาให้เวียน
๓. ถามว่า ใครก�ำหนดหมายให้เป็นธรรม (คือเรื่องต่าง ๆ) ตอบว่า ใจก�ำหนดหมายสัญญาให้
เป็นดี เป็นชั่ว
๔. ถามว่า กินภพ ภพไม่เที่ยวกินคืออะไร ตอบว่า สิ้นอยาก
๕. ถามว่า สระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน�้ำคืออะไร ตอบว่า ธรรมสิ้นอยากคือใจที่รู้จริง
๖. ถามว่า น�้ำขึ้นลงตรงสัจจะ (คือความเป็นจริง) หรือ (เปรียบสังขารกับน�้ำ) ตอบว่า สังขาร
แปรเปลี่ยนไปตามธรรมดาของมัน แก้ไขไม่ได้ ผู้รู้จริงจึงไม่ติดในสังขาร
๗. ถามว่า ห้าหน้าที่มีครบกันหรือ (หมายถึง) หน้าที่ของขันธ์ ๕) ตอบว่า ขันธ์ ๕ ต่างมีหน้า
ที่แยกจากกัน กองรูปท�ำหน้าที่ของรูป กองนามท�ำหน้าที่ของนาม ถ้ารู้ธรรมดาของขันธ์ ๕ ตาม
จริง ใจก็ขาวสะอาดหมดมลทิน ถ้ารู้ไม่ทันก็เหมือนเล็กบังใหญ่ ขันธ์บังธรรม
๘. ถามว่า มีไม่มี ไม่มีมี คืออะไร ตอบว่า (๑) สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นทั้งเหตุและผล และ (๒) ทั้ง
เหตุและผลนั้นก็ดับไปไม่ปรากฏว่ามีคนมีสัตว์ ข้อความ (๑) นั้น คือ ความหมายของค�ำว่า (สิ่งที่เรา
คิดว่า) มี (นั้นหากรู้จริงแล้วมัน) ไม่มีข้อความ (๒) คือความหมายของค�ำว่า (สิ่งที่ไม่เคยคิดว่า) ไม่มี
(นั้นหากรู้จริงแล้ว ก็จะรู้ว่ามัน) มี
๙. ถามว่า สมุทัย (คือเหตุเกิดทุกข์) คืออะไร ตอบว่า คือความอาลัยรัก อย่างต�่ำคืออาลัยใน
กามคุณ ๕ อย่างสูงคืออาลัยในฌาน
๑

“หมั่น” เป็นการเขียนตามภาษาส�ำเนียงภาคอีสาน แปลว่า มั่นคง เหนียวแน่น พากเพียร บากบั่น มุมานะ
ส�ำเนียงภาคกลางใช้ค�ำว่า “มั่น”

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 219

สรุปคือขันธ์ ๕ เป็นที่มาของความอาลัยรัก ความอาลัยรักในขันธ์ ๕ คือ สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)
การจะละสมุทัย คือความอาลัยรักในขันธ์ ๕ ได้ ต้องรู้จักขันธ์ ๕ ตามจริง เมื่อรู้ขันธ์ ๕ ตามจริง ใจก็
พ้น ไม่เกี่ยวพัน ไม่หลงไปตามสัญญา แต่บางทีแม้ไม่อาลัยในขันธ์ ๕ แต่ไปอาลัยคือยึดติดในความดี
ที่เรียกว่า อยากดี เมื่ออยากดีไม่หยุดก็ไม่เห็นแจ้งในธรรม
ค�ำสอนเรื่อง ขันธะวิมุตติสะมังคีธรรมนี้ ท่านพระอาจารย์มั่น เรียบเรียงในลักษณะเป็นค�ำ
ประพันธ์ จึงไพเราะด้วยถ้อยค�ำส�ำนวน แต่อาจยากแก่การเข้าใจของผู้ที่ไม่มีพื้นทางธรรมพอสมควร
เพราะท่านใช้คำ� น้อยแต่กนิ ความมาก ใช้คำ� สัน้ แต่มเี นือ้ หาความยาวพิสดาร ทีส่ ำ� คัญเป็นการพยายาม
อธิบายผลเชิงปฏิบตั ทิ ที่ า่ นประสบมาด้วยตนเอง ซึง่ ยากแก่ผไู้ ม่เคยปฏิบตั จิ ะเข้าใจ ผลงานชิน้ นีแ้ ม้จะ
มีเนื้อหาสั้น ๆ แต่ถ้าค่อยอ่านค่อยพิจารณาก็จะได้รับความซาบซึ้งในธรรมรสเป็นอย่างยิ่ง
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Khandha Vimutti and Samangidhamma
by
Phra Būridatta (Mun)

Forest Dhamma of Wat Pa Baan Taad
Introduction
While Ven. Ᾱcariya Mun was staying in Wat Sapatumwan in Bangkok in the
year 1930 approximately, he composed the booklet “Khandavimutti and Samangidhamma.” This booklet is written in Thai in a semi- poetical form and it displays
the teaching of the Buddha in an unusual but refreshing way.
Both at the beginning and at the end the author points out that this is a teaching by way of wisdom. There is little about samādhi or jhāna in this booklet and
it may rightly be called a wisdom teaching.
I have translated an English version with many corrections and
“re-thinks” and I believe that this translation follows the intended meaning of the
author. I have made no attempt to follow the poetical manner of the original text
for I don’t claim to have any special ability as a poet. So I have tried to present the
meaning that the author intended in a prose form, but I’m afraid that I may in due
course see more hidden and deeper meanings in this text.
I have heard that there are some people who dispute that this was written by
Achariya Mun the well known and great teacher. They say that there was another
Acharn Mun in the same Wat at the same time. It is possible that this may be true,
but the text which was written at that time by hand was quite clearly signed with
the name “Phra Býridatta (Mun) Wat Srapratumwan the Author”. It seems hardly
likely. that two Bhikkhus should have this unusual name at the same place and time.
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Ajahn Paññāvaḍḍho
Wat Pa Baan Taad
11th of July 2003

Khandha Vimutti and Samangidhamma
Namatthu Sugatassa Panca Dhammakhandhani
I humbly bow down and raise my hands in praise of the Venerable Sugata, the
Supreme teacher, the Sakya Muni, the Supremely self enlightened Lord Buddha –
and of the Venerable Nine Navalokuttara Dhammas, and the Ariya Sangha Savaka.
Here I will speak of the Dhamma khandhas in brief by way of satipaññā.
There was once a man who loved himself and whose thoughts were fearful
of suffering. Wanting happiness and freedom from fear and danger he wandered
about. He said that “wherever sukha is, there I want to go,” but he wandered about
for a long time. His character was such that he loved himself and was very afraid
of death, and he truly wanted to get free from old age and death.
One day he came to know the truth and abandoned samudaya (the cause of
suffering) and all the many “saçkhāra”. He then came to a cave of joy where sukha
did not disappear and the cave was like unto his physical body.
He gazed all round this cave with joy, dukkha collapsed and he was completely
at ease. He knew in himself that his former fear had diminished and he looked
back and forth as though there was a hill in front of him. Should he go and tell his
former friends all about it? He feared that they would reckon he was mad. To put
up with living alone and finding out about the way of calm, which means stopping
the process of thinking and not associating with others, this is better than wandering
about in an unseemly, boastful manner. For one would soon receive flattery and
blame which would just create disturbance and trouble.
There was another good man, afraid of death and full of apprehension who
came searching and he spoke frankly and made one feel sympathy for him. He
asked saying “you have done a lot of striving and put forward much effort, in all
this time have you seen the true Dhamma which the heart longs for, or not?
Eh! How does he know my mind?
That good man wanted to stay with him as his follower, so he said “Good
good.1 I give you my blessing and I will show you the way to a mountain cave of
happiness where there is no dukkha. In other words, kāyagatasati bhāvanā. Enjoy

1

This would seem to refer to the first man, above.
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it and admire it to cool your heart and it will cure all your trouble and turbulence.
It is the path of the ariyavamsa. But whether you go along it or not, I am not going
to force you nor speak deceptively in fun, for what I say will be the truth.”
Then he gave him some riddles to answer and the first riddle was:
What is “rawerng2”?
He gave the answer. Runs fast! Which means that the nature of viññāṇa
(consciousness) is to be quick, going in a line following a train of thought. Saññā
(memory) acts immediately without doubt or hesitation and the heart which dwells
inside runs back and forth. Saññā3 which is strongly attached to external things
deceives the citta, making it restless and distracted, wandering afar searching.
It deceives one that those things are true when in fact they are like magical
conjuring tricks.
Question 2. Who gets totally free from all five khandhas?
Answer: The heart of course! It gets free and dwells alone. Not being caught
up, attached or involved in anything and having done away with the poison of
possessive attachment, it is finished with delusion and dwells one and alone. Then
the deceits of saññā can no longer cause delusion.
Question 3. In that which is called death, who are they that die and where?
Answer: The saçkhāra are the ones that die, destroying the results of kamma..
Question 4 What is it that makes one go on revolving in the round of saÿsāra?
Answer: The tricks of saññā lead one to go on whirling about. Trusting saññā,
and wrongly thinking gladly of going from this realm of existence to another realm
and so going round and round, the citta being completely forgotten and memory of
it being shut out entirely so that even by striving to find Dhamma one doesn’t see it.
Question 5 Who defines and who determines what are dhammas?
Answer: The heart defines and the heart determines them by going to the
lord, their chief- saññā – and no other. For it thinks that this is good, grasps evil
and forces one to be attached to love and hate.
2
3

Not a Thai word, in Cambodian it means “to whirl around”.
Saññā : memory and all its functions.
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Question 6 Eat once then no more searching to eat?
Answer: This is the end of wanting to look and know and there is no further
concern to see what the future holds for what was disorderly has been cured. The
heart then sits unmoving on its throne and all longing has been dispersed.
Question 7 The four sided pond brimful of water?
Answer: Dhamma is the end of desires coming from doubt, clean and free
from blemish and there is no fear or danger. In this, saññā is extracted and saçkhāra
khandha causes no trouble, so the heart is full and overflowing without any lack. All
is quiet and still in the citta and there are no doleful thoughts. This is something one
should admire and be glad about at all times. For even if one has been in contact
with the ten thousand heavens, it is not the equal of knowing the truth, discarding
the saṅkhāra and the ending of desire, which are really valuable and important.
Then memory remains just memory without getting in the way and the heart is
not obsessed with anything, its struggles having come to an end. It is as if one were
looking at the image of ones face in a mirror, but without any thought associated
with saññā, because saññā is the same kind of thing as that image.
Don’t be seduced by the attractions of the world (saṅkhāra things) for the
heart moves and takes hold of the heart that is not free. It moves enough for one to
know for sure that this has happened because of the change that takes place. This
heart is the impermanence of the heart and it must know the five khandhas in their
different types when the citta changes.
Before I understood this, I was deluded, believing that saññā was the heart and
that there was an inside and an outside. Now my heart is the chief and it doesn’t
expect any support from one or any saññā for it is not possessive. In all things,
whether they arise or cease I have no need to be possessive nor to guard against
the group called saññā. It is like going up to the top of a very high mountain and
looking at the world below and seeing all living beings.
A note of explanation: Being extremely high and seeing ones own story from
the beginning right up to the present is the whole path (magga), like a stairway.4

4

The section in brackets […] was overwritten in the original text, whether by way of changing it or
deleting it is uncertain. It is also rather difficult to decipher what has been written.
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Question 8. Does the water rise and fall in accordance with that state of truth
(saccanga).
Answer: One cannot rectify the changes that take place in the saṅkhāra. In
the normal way, kamma which has been made has no intentional malice against
anyone. But trying to push it away or hold on to it is stupid and a form of evil in
the citta. One must not think of going against the normal nature of things (sabhāva)
which are in themselves true. If good and evil, which arise in various circumstances
have been discarded from oneself and are not entangled with one’s saṅkhāra, one
is cool and peaceful. But when one knows the truth one is bound to throw out the
saṅkhāra, which are always changing about. For having seen them and become
wearied of them one can let go of them easily and there is no need to force this.
Then the natural state is a peaceful heart which no longer accepts their reality.
Question 9 The five duties, are they complete?
Answer: The khandhas are divided up into five (sense) bases in the saṅkhāra
and each group has its duty which is its business and it cannot take on any other
work, being fully loaded already. They cannot accept even the highest blessings
and praise which make for happiness, nor blame of the of the worst kind in which
one loses everything. Altogether they accord with their true natural state and in all
eight5 kinds, the heart does not turn and become involved with them because rūpa
khandha cannot avoid old age and illness. But the nāma-khandhas get no rest, like
an engine, because they receive the results of the kamma that has been done. Good
things make them glad and gain heart, bad things disturb and agitate the heart and
create incessant thought, like a fire burning in the citta which is tarnished and dull.
Thoughts arise of themselves of love and anger – but who’s to blame? Wanting
never to grow old or die – but can anyone do this? Such things are just not possible
and all one has are vain wishes, like not wanting to let the citta wander about
getting to know things,
but wanting it to remain as “one” in the hope of making a refuge of impassivity.
But the citta is by nature changeable and never fixed and unmoving, although saññā
can sometimes remain for a while.

5

Eight kinds: refers to the 8 lokadhammas:- Gain, loss. Honour, dishonour. Happiness, misery. Praise,
blame.
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If one can ‘know into’6 the normal state of all five khandhas, the heart will be
bright and clean and free from all blemish – this is the end of the story. So if one
can know in this way it is very good, because one sees truly and draws away, free
– which is the end of the way. Then one doesn’t oppose what is natural and one
accords with the truth and whether one is rich or poor, all things and possessions
both external or internal and good or evil must cease, fade away and be forgotten.
One cannot grasp anything in the way the heart intends, for the heart is the
instability of the heart and it moves restlessly, but one can watch it and catch onto
it and know it, and this brings great contentment. The small obscures the large and
knowing does not penetrate and in this way the khandhas totally obscure Dhamma.
Looking at the khandhas in dullness one doesn’t see Dhamma for the dust7. As for
Dhamma being greater than the khandhas – that’s not seen. seen.
Question 10. Have – have not, not have – have. What is that?
Answer:8 Here I am stuck and I cannot think of any way to answer. Please
point out the meaning of it to me clearly and the answer of this riddle.
The answer: Wherever there is birth or coming into being there is that which
“has existence” in various ways in accordance with laws of cause and effect. Then
it ceases and “has not”. Thus it is obvious that animals and people accord with the
first part of the question: “have – not have”.
The latter part of the question, “not have – have”, is Dhamma which is
deep and profound and whoever gets there has reached the goal. This “has not”
saṅkhāra, and “has” Dhamma which is firm and stable. There! That’s it! The single
Dhamma – true solitude. Dhamma which is “The One”, unchanging, beyond birth
in all realms, the supreme calm. Then if there is any emotional disturbance of the
heart, it’s not accepted and is thrown out, quenched, quiet, still and clear to the
heart. The heart then withdraws from all addiction and is cured of all passion and
all wanting is completely uprooted dispersing all doubt.
As for being entangled with the five khandhas, this dies away and draws to a
close, and that which had made one whirl about in the three realms of the universe
is broken and destroyed. Then even the greatest desires are thrown out and fall

6
7
8

Ruuthao - “to penetrate and know” – to be up to or on to. As in, “I knew what he was up to”
Dust – as the Lord Buddha said “There are few who have little dust in their eyes to see Dhamma.”
From here on the questioner and the questioned change places. The pupil now asks the questions and
the teacher answers.
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away. Love ceases and is completely cured ending the poison of possessiveness
and all troubles are cured and cease as the heart would wish.
Questioner. Please point out other different ways of the heart which are
“samudaya” (the cause of suffering) of the citta, which are against Dhamma.
Answer: Samudaya, the cause of suffering is very extensive. But bringing
it down to its essentials, it is love that forces the heart to long for the khandas. If
Dhamma had stayed eternally with the citta, separate and apart, samudaya, the
cause of suffering, could never have been. You must keep this in mind concerning
the way of the citta and there is no need to go whirling around incessantly thinking
until you go mad. For in whoever the Dhamma does not dwell unshakeably and
gladly attached, his heart falls into samudaya, the cause of suffering, longing for
a body. To put it briefly, dukkha and Dhamma are constantly in the citta. Take this
in (and work on it) until you have sought out and experienced the truth of it for
yourself. Then you will be entirely cool and peaceful and however much sukha or
dukkha you have you will not be afraid. Doleful things, which means samudaya,
the cause of suffering will steadily diminish and will go towards what is good. If
you get the meaning9 of this you will be close to curing your troubles, enough for
you to get some rest and respite to search out and find the path of escape.
The citta which knows Dhamma forgets the citta which is attached to “dust,”
and the heart always knows the Dhamma which is sukha and the khandhas which
are truly dukkha. Dhamma is bound to be Dhamma and the khandhas are bound
to be the khandhas that’s all, and what is called “cool peace the dispersal of
troubles”, means the withdrawal of the citta from the wrong way to which it is firmly
attached. But as for the sankhara khandhas, they are void of sukha and are truly
dukkha, because they are bound to grow old, be sick, and die one day inevitably.
If the citta knows the supreme Dhamma, the citta withdraws from wrong
things which cause depression and harm, bad things which are severe and serious
faults of the heart. Seeing Dhamma displayed clearly extracts all of these things
which are bad and which poison the heart. Then the citta sees Dhamma in abundance
which is free from fault. When one meets the Dhamma which strips off all agents
of lust, one has sati, one is not involved, ones love for the khandhas is destroyed
and all pleasure in them ends. This is the end of all “dust” and the end of anxiety

9

Ruuthao – see footnote No. 6 on page 12
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and concern. So then, if one wants to think there’s no reason why one shouldn’t
do so according to ones natural inclinations.
Questioner. When one doesn’t prevent returning, one doesn’t listen and
turbulence and trouble are free to go on, should one be able to know that evil
has arisen? Because in truth it has.
Answer: Evil can arise because of ignorance. If one can close the door against
stupidity it will be very peaceful and evil of all kinds will disappear. One can’t put
up with it, so throw it out!
The khandhas in all things incline to dukkha and never to sukha. Formerly
I was dull and stupid, as though I had gone into a dark cave. Wanting to see
Dhamma took hold of my heart but without any real purpose. I took hold of memory
assuming that it was the heart, until I became addicted and obsessed in admiring
memory and fondling it. I did it for a long time and this false use of memory blinded
me and wouldn’t let me see. So I went astray playing with the five khandhas – it
was pitiable – raising myself up to boast that I was free. I went about bullying and
criticising others who were my friends, which was quite useless. Going around
looking at the faults of others is what arose in my heart. Like making a fire to burn
myself which was bound to make me dull and dirty. For whoever is right or wrong
and good or evil is so for themselves alone, but as for ones own heart, one must try
to be guarded and set up carefulness. Don’t let evil things come and whirl around in
you. You should be endowed with merit and right action which bring contentment.
Then if one sees others do evil things, oneself remains good.
It is the defilements (ragi) which seize the khandhas with firm intention and
having grasped them one is bound to be really troubled because of old age and
death. Repeatedly the evil kilesas hot and steamy gather and enter, stirring up
trouble, full of love and anger, obviously blameworthy things, together with strong
fear, a heavy heart and tormenting thoughts. Time after time the five10 objects of
desire come enticingly, making displays of all kinds of things to show their power
because one has grasped the five khandhas as ones own. Then it is hardly possible
for one to get free from dukkha and danger.
If you already know your own faults then don’t waste time. Look at the
characteristics of the saçkhãra, which are always impermanent and get used to this.

10

The Five objects: probably refers to the 5 sense objects.
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You will then probably come to admire the Dhamma that is the single and solitary
citta. That “impermanence” refers to the heart which is disturbed by memory.
When seen, keep on looking at it and stay with it as it changes. Then as soon as all
external objects (ārammaṇa) die away Dhamma appears and as soon as Dhamma
is seen the disturbance of the citta disappears. That citta is not attached to anything
else and this much truth is the end of the “door”11.
Whether one knows the method of the heart in this way, or not, if one
“penetrates and knows”12 impermanence, the first free citta arises. This is probably
the original citta which is truly unchanging and knowing the original citta frees
one from all falsehood without doubt.
But if one goes outward at the end of that citta it is immediately wrong. What
is called darkness is because of the citta thinking possessively of good and this
possessive citta is at the end of the citta which thinks outwardly.
The first citta is good when Dhamma appears and doubt disappears. Then
there is the seeing of Dhamma which is excellent and above all worlds. As for ones
previous thinking, searching and whirling around seeking, it all stops, stripped bare
and one has reached the end.
But one still has dukkha in that one must lie down and sleep and eat food and
do whatever is necessary. But the heart is tamed and close to the original citta and
in thinking it does not go searching. It is natural for the citta that it must think,
but as soon as it feels the first free citta in distress it withdraws into silence and
stillness away from that disturbance which is causing trouble. It is also normal
for the saṅkhāra to arise, but they also disappear in a similar way, in fact all such
things steadily diminish until none of them are left.”
Beware of the heart when memory becomes subtle for it’s likely to force the
citta to be attached to passivity. The heart is the impermanence of the heart, look at
this and see it all the time until you get used to it. When you reach the culmination
of it if you know in yourself the “music” of the heart – which is just like magical
tricks that the Lord called “vipassanupakilesa,”13 transformations of state, which
are false even though they appear to be true – knowing arises by itself and it is given
the name of “seeing”. But it’s not like hearing and understanding at the level of
asking questions, and thinking over, pondering and analysing rūpa- nāma are also
“Door”, probably refers to “shutting the door” at the start of this question.
Ruuthao – see footnote No. 6 on page 12
13
Vipassanupakilesa – distracting phenomena which interfere with insight (vipassana).
11

12

230 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

not seeing for oneself. Knowing spontaneously arises in oneself, but it’s not the
“music” of thinking which knows the original citta, the first citta free of torment.
The original citta knows in itself for certain that the nature of the saṅkhāra is that
of incessant change. In this, there is no process or manner which goes to look at
or know anything, nor is it knowing for the purpose of making a claim. The citta
probably knows the citta itself because of the restless fire14 and the citta knows
the restless change and the citta is attached to it and cannot get free from it, for in
truth they are one and the same thing. This citta has dual characteristics which are
known as “saññā leading it into attachment.”
“That impermanence is oneself fixing on another, then the heart knows its own
deterioration and freedom is obscured. The heart then becomes insipid and dry and
it loses the taste of being free from doubt. Its search into those things which are
about one, both externally and internally is broken and all ones aspirations wither
and die away. Then anger and love and things which make the heart heavy go forth.
But the desires of the heart can stop, thereby curing the trouble and torment
and freeing all heaviness of heart and complaints. Like rain sprinkling over it,
the heart is refreshed from the exhaustion of the irritable heart. The heart is cool
because it doesn’t have to go about with concern for others. Knowing the first
citta in the present frees one from torment. All good and evil are then of no great
concern and they must die away as well as all defilements. Live quietly! The first
citta is not concerned about the affairs of the citta, having ended all thought and
concern. There’s no need to fuss and be busy, nor to be careful. Just lie down or
sit quiet and free and dwell in the original citta.
Questioner. You have pointed out the Path (Magga) for me to hear showing the
principles sharp and clearly. You are skilled in displaying points with a very
broad scope and very brightly. But there is still another aspect of the heart
which is not freed from samudaya (the cause of suffering). It would be good
if you please point it out in a special way.
Answer: Samudayua (the cause of suffering) is the longing of love and if this
obsession is very strong it creates births anew which one has no desire to stop and
escape from. In the lower levels this means that the five sensual desires are defiled.
In the higher levels the Lord pointed to the longing for jhāna as being samudaya.

14

The restless fire, probably refers to the defilements (kilesa).
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If then one takes up and acts on the tendencies that are in ones citta, it will
be the story of obsessve thinking in saṅkhāra (khandha), being obsessed in everything in the same way as it has been for ages. Then one turns to virtue to develop
the citta, but in the wrong way so that it often breaks up into wild and distracted
thought. Then before long one becoming obsessed in bad ways without realising
that they are shameful. Those things that one emotionally likes, one admires and
becomes obsessed with them. Obsessed until one forgets oneself with no fear of
danger. Obsessed in looking at the faults of others full of evil, but ones own faults
one doesn’t see! “Why so?” However many faults other people have they don’t
make oneself fall into hell at all. But ones own faults which are sorry and doleful
don’t need to be many to bring back vipaka (the results of kamma) for one to fall
into the greatest hell. Try to see your own faults all the time so as to make your
heart used to giving up those faults. This will probably make you admire sukha
which is free from dukkha and danger. When you see your own faults clearly you
must hurry to cut them off and get rid of them, for it’s no use dawdling and thinking
about getting rid of them without acting.
In regard to always wanting good without ceasing, this is the basis of
samudaya, the cause of suffering. It is a great fault and the fear of not being good
is very strong. Good and not good are strong poisons in the citta. It’s like taking
the wrong remedy when one has a fever, the disease is made much worse by such
things which are harmful. Dhamma doesn’t become clear because of wanting
good – this is fundamental. If the desire for good is strong it is bound to drag the
citta about, making it think and wander about in turbulent ways until the heart
deteriorates and everything becomes increasingly doleful. This great fault makes
one go further and further away from the Dhamma which is true.
Questioner. When you po int out samudaya – the cause of suffering here, my
heart is afraid and when I hear the underlying essence it tends to be confusing
and very involved. But when you point out magga – the path it goes to my
heart, I can’t hold any more and throw the rest out and withdraw into stillness
in the calm heart. That’s the end of it.
This is called: “Khandhavimutti Samangidhamma” which is always present.
It neither goes or comes and is a natural state (sabhāva dhamma) which is true and
singular and neither moves about restlessly to keep going nor loses its substance
and meaning.
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This is the end of the matter – that’s all
Whether this is right or wrong
you must use wisdom to think and look and know
		
		
		

Phra Bhūridatta (Mun),
Wat Srapratumwan.
The Author.
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GLOSSARY

Ariyavamsa This word has several meanings, but here it means the 4 classes
of people that have gained the paths – which are the path of Sotapanna,
Sakadagami, Anagami and Arahant.
Ārammaṅa Foundation or supporting condition, That which supports the mind and
mental conditions. In the Thai language it means ‘emotions’.
Bhāvanā Meditation and training in Buddhism.
Citta That fundamental nature of a person which is not within the khandhas but
greatly influences them and is often referred to as the “heart”. At death, the
khandhas all break up and dissolve but the citta does not depend on anything
material and it does not die. The citta is where the truth (Dhamma) and the
defilements (Kilesa) dwell.
Dukkha All that is unpleasant and painful.
Dhamma The ultimate Dhamma is nibbāna. The Buddhadhamma is the teaching
and codes of conduct of the Buddha. Dhamma can also mean “nature” as in
the nature of a dog or of a tiger.
Jhāna Exalted states of meditative absorption.
Kamma Actions of mind, speech or body done with volition, create kamma the
result of which arise as “vipaka” when the conditions are right.
Kāyagatasati Contemplation of the body with mindfulness.
Kusala Skilful acts of mind, speech or body which are good and truly beneficial.
Khandha A heap or group, usually referring to the five khandhas as body, feeling,
memory, thought/imagination, and consciousness.
Magga The Path. Meaning the 8 fold path and also the paths of attainment leading
to nibbāna.
Nāma The four mental khandhas: feeling, memory, thought and consciousness.
Navalokuttara The 9 ultimate Dhamas: the 4 paths and the 4 fruitions of the paths
and nibbāna.
Paññā Wisdom.
Rūpa Form. Usually the physical body as in rūpa khandha.
Saṁsāra The universe, both physical and covering all the realms from the hells to
the highest Brahma gods.
Saññā Memory.
Sati Mindfulness.
Saṅkhāra Everything which is composed of parts and pieces.
Sabhāva The natural condition and state of anything.
Samudaya The uprising, usually of dukkha. This is the second of the four Noble
Truths.
Viññāṇa Consciousness.
Vipāka The result of kamma. See kamma above.
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ประวัติ หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ
หรือ พระปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน
หลวงปูป่ ญ
ั ญา ปัญญาวัฑโฒ หรือ พระปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน เป็นพระสาย หลวงปูม่ นั่ ศิษย์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ทีห่ ลวงตาให้คำ� ยกย่องอย่างมาก หลวงปูป่ ญ
ั ญา ปัญญาวัฑโฒ เป็น
พระชาวอังกฤษ มีนามเดิมว่า ปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน เป็นพระฝรัง่ รูปแรกทีเ่ ป็นศิษย์พระกรรมฐานสาย
พระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต โดยเป็นศิษย์ของ พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
แห่งวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี อีกทัง้ ยังเป็นพระอริยเจ้าทีเ่ ป็นฝรัง่ รูปแรกทีบ่ รรลุธรรมในประเทศไทย
ท่านเป็นผูท้ ฝี่ กั ใฝ่ศกึ ษาในทางพระพุทธศาสนา ค้นคว้าพระไตรปิฎก ท่องเทีย่ วรอนแรมไปหลายประเทศ
ทีม่ พี ระพุทธศาสนาหยัง่ รากลึก เช่น ประเทศเนปาล ศรีลงั กา พม่า เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศอินเดีย
อันเป็นแผ่นดินต้นแบบ ท่านพยายามศึกษาค้นคว้าวิจยั ธรรมเรือ่ ยมา เมือ่ ทราบข่าวว่ามีประเทศใดทีม่ ี
พระภิกษุบรรลุธรรมตามค�ำสั่งสอนของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็จะเดินทางไปถวายตัว
เป็นลูกศิษย์ทันที เพื่อแสวงหาทางไปพระนิพพาน นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระที่มีปฏิปทางดงาม
มีความเพียรเป็นเลิศ และเป็นผู้แปลหนังสือธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ ท�ำให้
ชาวต่างประเทศเกิดความศรัทธาเลื่อมใส หันมาให้ความสนใจในพระพุทธศาสนา และเข้ามาศึกษา
ปฏิบัติข้อวัตรปฏิปทาตามรอยพระอริยเจ้าในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค�่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู
ณ ประเทศอินเดีย ในเหมืองทองโคลาร์ รัฐไมซอร์ (ปัจจุบนั เรียกว่า การ์นาตากะ) เป็นบุตรของ นายจอห์น
วัตคิน มอร์แกน และ นางไวโอเลต แมรี่ มอร์แกน มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันทั้งหมด ๓ คน
เป็นชาย ๒ คน หญิง ๑ คน ท่านเป็นบุตรคนโต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้า จากฟาราเดย์เฮาส์ วิทยาลัยเทคนิคในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีอาชีพเป็นวิศวกรไฟฟ้า
ท่านใช้ชีวิตเป็นฆราวาสนานอยู่ ๓๐ ปี โดยไม่แต่งงาน เมื่ออายุได้ ๓๐ ปี ด้วยความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ท่านจึงตัดสินใจเข้าพิธบี รรพชาเป็นสามเณร เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘
ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ซึง่ รัฐบาลศรีลงั กาได้สร้างไว้) โดยมี พระกปิลวัฑโฒภิกขุ
(ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวศรีลังกา แต่อุปสมบทในประเทศไทย) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุได้ ๓๑ ปี
พระกปิลวัฑโฒภิกขุ พระอุปัชฌาย์ของท่าน ได้พาท่านเข้ามาในประเทศไทย แล้วได้เข้าพิธีอุปสมบท
เป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ โดยมี
พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร) วัดปากน�ำ 
้ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปชั ฌาย์
ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์ และได้ศึกษาวิชาธรรมกายอยู่กับหลวงพ่อสดระยะหนึ่งจนเป็นที่กระจ่าง
จากนั้นท่านได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษ พักจ�ำพรรษาอยู่ ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน เป็นเวลา
๕ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง แต่พักจ�ำพรรษาอยู่ ณ วัดชลประทาน

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 235

รังสฤษดิ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในความดูแลของหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ เมื่อวันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๖ ท่านได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อวัตรปฏิบัติในส�ำนักวัดป่าบ้านตาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งแรก ในความดูแลของหลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน ท่านได้
เกิดความเลื่อมใสในมรรคปฏิปทาอย่างยิ่ง มองเห็นช่องทางที่จะหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ จึงได้
ถวายตัวเป็นศิษย์และอยู่จ�ำพรรษาเรื่อยมา จนกระทั่งอายุได้ ๓๙ ปี ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท
เป็นครัง้ ที่ ๒ ในคณะสงฆ์ฝา่ ยธรรมยุตกิ นิกาย โดยพิธกี ารอุปสมบทซ�ำ้ โดยไม่ตอ้ งลาสิกขาเป็นฆราวาส
ก่อน เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญสุข สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งด�ำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณวโรดม
(สนธิ์ กิจฺจกาโร) เมื่อครั้งด�ำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพญานกวี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า
ปัญญาวัฑโฒ ซึ่งแปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญญา ฉะนั้น ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ
จึงเรียกท่านสั้น ๆ ว่า ปัญญา ตั้งแต่นั้นมา (ท่านอุปสมบทพร้อมกับ พระอาจารย์เชอรี่ อภิเจโต
วัดป่าบ้านตาด)
หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ท่านมีอุปนิสัยที่สุขุม ละมุน
ละไม เป็นกันเอง สนทนาธรรมรสกลมกล่อม หนักในทางโยนิโสมนสิการ ไหวพริบดี เป็นที่ไว้วางใจ
ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ที่มีความเพียรสม�่ำเสมอ อิริยาบถสมาธิ
ภาวนาที่ท่านนิยมมากที่สุดก็คือ การเดินจงกรม วันหนึ่ง ๆ ในชีวิตนักบวชผู้ปฏิบัติพรหมจรรย์ของ
ท่านผ่านไปด้วยการเดินจงกรม ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ท่านจึงได้รับการยกย่องจาก
หลวงตามหาบัวว่า “สุขุม ฉลาด ไม่มีที่ต้องติ บรรลุธรรมในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐”
พระธรรมเทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน บางตอนเมื่อค�่ำวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ณ สวนแสงธรรม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ท่านได้กล่าวถึง หลวงปู่ปัญญา
ปัญญาวัฑโฒ ไว้วา่ “...ท่านปัญญาท�ำประโยชน์ให้วดั นีม้ าก ท่านปัญญาเป็นพระชาวอังกฤษ ขอมา
อยู่ที่วัดถึง ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๕ เราถึงได้รับไว้ ท่านมาอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ท่านท�ำประโยชน์
ให้ท่านก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ท�ำประโยชน์ให้โลกเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาดก็มากมาย
ก่ายกองทีเดียว นี่แหละพระชาวอังกฤษ ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นก�ำลังใจให้บรรดาเมืองนอกเมืองนา
ที่เข้ามาได้ติดต่อกับท่าน เป็นก�ำลังใจจากท่านอยู่ตลอด ท่านให้อุบายวิธีการต่าง ๆ บรรดาพระที่มา
จากต่างประเทศได้อาศัยท่านปัญญาเป็นแนวทางเดิน ส�ำหรับเรานัน้ นาน ๆ ที จะมีทหี นึง่ ท่านปัญญา
เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับบรรดาพระสงฆ์ทงั้ หลายทีม่ าจากเมืองนอก เวลานีพ้ ระต่างชาติเข้ามาอยู่
ที่นี่มากมาย ก็ได้อาศัยท่านปัญญานี่แหละ ท่านปัญญาได้ท�ำประโยชน์ให้วัดป่าบ้านตาดมากมายนัก
ท�ำให้มากจริง ๆ ไม่ใช่ธรรมดา เพราะเป็นช่าง เป็นช่างได้ทกุ แบบท่านปัญญา ถามตรงไหนไม่มอี นั้ เลย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กลไกอะไรท�ำเป็นหมด รถไฟ เรือเหาะ เรือบิน ท�ำเป็นหมด จนกระทั่งจรวด
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ดาวเทียม เราถามท่านว่าท�ำได้ไหม ท่านก็ตอบว่าท�ำได้ ด้วยเพราะสมัยเป็นฆราวาสท่านจบการศึกษา
จากทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านั่นเอง แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยจ�ำนวนคนมากมายถึงจะท�ำได้
ท�ำคนเดียวไม่ส�ำเร็จ ท่านก็มีทางออกของท่าน เราถามไปตรงนั้นถามไปตรงนี้ไม่มีอัดอั้นเลย ท่านรู้
หมด ฉะนั้น ท่านจึงเก่งทุกด้านทุกทาง แม้บางครั้งรถยนต์เข้าไปในวัด ไปจอดเสียอยู่ในวัด ท่านก็แก้
ให้ ท่านเก่งหมดทุกเรื่อง นาฬิกา เทป วิทยุ เหล่านี้ท�ำเป็นหมด อยู่ในวัดท่านแก้ให้ทั้งนั้น ท่านเก่ง
มากทุกอย่าง ก่อสร้างอะไรมีแต่อุบายสติปัญญาของท่านปัญญา ท่านปัญญาวางรอยมือไว้หมดเลย
จึงรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณต่อวัดเป็นอย่างมาก เวลาท่านดับจิตก็สงบเงียบ สมชื่อสมนามกับพระปฏิบัติ
ดูจิตของตัวเอง  ท่านปัญญาไม่มีที่ต้องติ เวลาจะดับก็ไปด้วยความสงบเงียบเลย พอสิ้นลมพระก็โทร
มาเลย เราก็ทราบแล้วอย่างนี้ เราได้สั่งไว้หมดแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ให้จัดโดยสมบูรณ์ตามที่เราสั่งไว้
แล้ว เวลาเรากลับไปก็เป็นอีกหน้าทีห่ นึง่ ทีเ่ ราจะพาด�ำเนิน ท่านปัญญาได้หลักใจจริง ๆ จากพระพุทธ
ศาสนาอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงขนาดท่านยังพูดเอง พูดแบบไม่ล�ำเอียงให้เราฟัง ต่อปากต่อค�ำกัน ท่าน
บอกว่าเสียดายพวกฝรัง่ ถ้าพูดถึงความฉลาดทางโลกแล้วยกให้พวกฝรัง่ ฉลาดจริง ๆ แต่ทางธรรมนีฝ้ รัง่
โง่ คือพระพุทธศาสนานีเ้ ป็นศาสนาทีเ่ ลิศเลอ พวกฝรัง่ ไม่คอ่ ยเข้ามาเกีย่ วข้อง จึงว่าดีอนั นึง แต่ไม่ดอี นั
นึง จากนั้นท่านก็สรุปว่าคงเป็นกรรมของสัตว์เหล่านั้น เราจะถือเรื่องความฉลาดภายนอกมาวัดไม่ได้
ในเรื่องของธรรม ธรรมเป็นอันหนึ่ง กิเลสเป็นอันหนึ่ง ท่านเสียดายอยากให้ฝรั่งที่ฉลาด ๆ หันเข้ามา
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา ทางด้านจิตภาวนาบ้าง แล้วฝรัง่ จะท�ำประโยชน์ได้มากมายทีเดียว แต่กเ็ ปลีย่ น
อะไรไม่ได้ เพราะเป็นเรือ่ งกฎแห่งกรรม หลวงตากล่าวต่อว่า ท่านปัญญาสุขุมมาก ไม่มที ี่ต้องติ ตั้งแต่
วันที่มาอยู่กับเรา ไม่เคยได้ดุเลยนะ ท่านเรียบง่าย สุขุมมาโดยตลอด ฉลาดมาตลอด พวกชาวเมือง
นอกเมืองนาก็อาศัยท่านนี่แหละคอยช่วยชี้แนะ พอท่านเสียไปก็จะเสียประโยชน์ไปทางหนึ่งเหมือน
กัน นี่ก็คือค�ำเทศนาของหลวงตามหาบัวที่มีต่อหลวงปู่ปัญญา โดยท่านให้ค�ำยกย่องเป็นอย่างมาก
หลวงปู่ปัญญาท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่มานาน แต่เนื่องจากท่านเป็นพระปฏิบัติ
สายวิปสั สนากรรมฐาน ท่านจึงไม่ประสงค์รกั ษาด้วยวิธที างการแพทย์ จนทางโรงพยาบาลศูนย์อดุ รธานี
ต้องส่งคณะแพทย์ คณะพยาบาล มาคอยดูแลรักษา และให้คำ� ปรึกษาต่อท่านในเรือ่ งนี้ และเนือ่ งด้วย
หลวงปู่ปัญญาท่านประสงค์จะปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติ จึงท�ำให้อาการอาพาธลุกลามของมะเร็ง
สองจุดลามเข้าไปในตับ ต้องรับการตรวจ ดังนั้น เมื่อต้นเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ท่านจึง
ได้เข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี หนึ่งคืน และขอกลับไปที่วัดเอง จากนั้นในวันที่ ๙ ถึง
๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ก็ตอ้ งมารับการตรวจอีก คณะแพทย์ได้รบั อนุญาตให้ทำ� ได้เพียงแค่
ใส่ออกซิเจน และท่านก็ขอกลับไปอยู่ที่วัด ซึ่งคณะแพทย์ก็ตามไปดูแล กระทั่งท่านละสังขารไป
ในที่สุด ก่อนการละสังขารของหลวงปู่ปัญญา ท่านได้ออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีกลับมา
ที่วัดป่าบ้านตาด และเข้าไปในกุฎิที่ติดป้ายห้ามรบกวนไว้หน้าห้อง เพื่อขอละสังขารเพียงล�ำพัง
จากนั้นท่านก็ไม่ออกจากห้องอีกเลย จนกระทั่งเมื่อเช้าวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
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ลูกศิษย์ลูกหาได้ดูช่องลมก็พบว่า ท่านได้ละสังขารอย่างสงบแล้ว จึงได้แจ้งให้ทุกคนท�ำตามค�ำสั่ง
ของหลวงตามหาบัวทีส่ งั่ ไว้วา่ ให้นำ� สรีระสังขารของหลวงปูป่ ญ
ั ญาไปไว้ทศี่ าลาการเปรียญ รอหลวงตา
มหาบัวกลับมาก่อน เนื่องจากก่อนหน้านี้ หลวงตามหาบัวได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมอบทองค�ำ
ช่วยชาติอีก ๑ ตัน ณ สวนแสงธรรม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หลวงปู่ปัญญาท่านได้ละสังขาร
อย่างสงบด้วยโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๐๘:๓๐ น.
ตรงกับวันขึ้น ๓ ค�่ำ  เดือน ๙ ปีวอก ภายในกุฎิ ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี สิริรวมอายุได้
๗๘ ปี ๑๐ เดือน

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=iwwcWEiwV๕๐&feature=youtu.be
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History of Luang Pu Panya Panyawattho
or Phra Peter John Morgan
Luang Pu Panya Panyawattho or Phra Peter John Morgan was a monk adopting
the guidance on the teachings of Luang Pu Man and a highly admired disciple of
Luang Ta Maha Bua Yanasampanno. Luang Pu Panya Panyawattho was a British
monk, formerly known as Peter John Morgan. He was the first foreign monk
embracing the guidance on mediation practices of Luang Pu Man Bhuridadto and
a disciple of Phra Dharmavisuddhimongala or Luang Ta Maha Bua Yanasampanno
at Wat Pa Ban Tad of Udonthani Province. He was also seen as the first foreign
monk in Thailand who attained the Dhamma. He mainly concentrated on the study
of Buddhist teachings and travelled to several countries where Buddhism was
deeply rooted, for example, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, and particularly India
where Buddhism originated. He tried hard to research the Dhamma teachings.
Upon hearing about the places where the monk attained the Dhamma following the
Lord Buddha’s teachings, he would go there and request to be a disciple in order
to seek the pathway to reach nirvana. Besides, he was considered a monk with
proper behaviors and great efforts as he translated the teachings given by varied
monk teachers into English. It was to raise the faith among other foreigners to pay
more attention to Buddhism and study the practices of noble monks in Thailand.
He was born on 19 October 1925 on the 3rd day of the 12th waning moon,
the year of the cow, in Thong Kola City, Mysor State, India, currently called
Karnataka. He was a son of John Watkin Morgan and Mrs.Violet Marry Morgan.
Among three siblings: 2 males and 1 female, he was the oldest son. He graduated
with a bachelor degree of electrical engineering from Faraday House, Technical
College in London of England. After his graduation, he had worked as an electrical
engineer without getting married. With his strong faith in Buddhism, at the age
of 30 years, he decided to be ordained as a novice on 31 October 1955 at London
Buddhist Vihara in England, built by Sri Lankan Government whereby Phra Kapin
Wattho Bhikku, a Sri Lankan monk ordained in Thailand, acted his teacher. When
he was 31 years, Phra Kapin Wattho Bhikku, his preceptor, took him to Thailand
to be ordained as a monk in Maha Nikaya Sect, Wat Pak Nam Phasi Charoen in
Bangkok on 24 January 1956 whereby Phra Mongkolthepmuni or Luang Por
Sod Chandasaro was his preceptor. He was then a disciple of Luang Por Sod and
studied Dhammakaya meditation for a period of time until he gained sufficient
knowledge. Afterwards, he returned to England and stayed at London Buddhist
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Vihara for 5 years until the year 1961 when he came back to Thailand again. He
then resided at Wat Chonlaprathan Rangsarit in Pak Kret District of Nonthaburi
Province under a supervision of Luang Por Panya Nantha Bhikku on 16 February
1963. He had an opportunity to study the practices at Wat Ban Tad in Mueang
District of Udonthani Province for the first time under a supervision of Luang Ta
Maha Bua Yanasampanno. He extremely developed his good faith in practices
and saw an opportunity to free himself from sufferings. He was then a disciple of
Luang Ta Maha Bua and stayed at the temple until the age of 39 years when he
was re-ordained for his second time in the Dhammayuttika Nikaya Sect, with no
need of leaving the Buddhist monkhood on 22 April 1965 at Wat Borwornniwet
Vihara , Bangkok whereby Somdej Phrayanasangworn Somdej Phra Sangharaja
Charoensukwatthano, the 19 Supreme Patriarch of Rattanakosin Periods when he
was titled as Phra Sasanasophon, serving as a preceptor, and Phra Yanawarodom
Sanakijjakaro, formerly titled as Phra Thepyanakavi, serving as an act announcing
teacher and Phra Dharmavisuddhimongala or Luang Ta Maha Bua Yanasampanno
as a second ordination teacher. He was then named “Panyawattho”, literally meaning “a person with intellectuality”. Accordingly, other monks and disciples across
the country called him briefly as “Panya” since then. He was ordained along with
Phra Ajarn Cherry Apijettho of Wat Pa Ban Tad.
Luang Pu Panya, a former abbot of Wat Pa Ban Tad, was cautious, kind, and
friendly while he specifically focused on the principles of careful consideration.
He gained a high reliability from Luang Ta Maha Bua. He was personally
hard-working with his preferred meditation gesture of walking meditation. One
part of his life as a monk was spent on walking meditation, without any sign of
exhaustion. He was then admired from Luang Ta Maha Bua as being intellectual
and blameless while he attained the Dhamma in 1997.
The teachings given by Luang Ta Maha Bua in the evening of Wednesday 18
August 2004 at Suan Saeng Dhamma, Bang Khae District, Bangkok, mentioned
about Luang Pu Panyawattho. “Tan (a very polite addressing word) Panya brought
a lot of benefits to this temple. He was a British monk and asked me to stay at the
temple for five times until his fifth request was successful. He had resided at the
temple since 1963 and brought the benefits to himself and the world, particularly
at Wat Pa Ban Tad. All relied on this British monk. When he was here and gave
the moral supports to other foreign outsiders who made their contacts with him.
He had several ways of teachings and monks from overseas all depended on his
guidance. For me in some periods of time, he bridged me with other monks from
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overseas. At this time, many foreign monks come to live here and all management
was on his shoulders. He actually did an extremely great job to Wat Pa Ban Tad
as he acted a craftsman for all kinds of work. When he was asked, whether it was
engine-related matters or other types of vehicles, he was willing to provide satisfactory answers. When he was asked whether he could deal with those vehicles or
not, he surely affirmed his ability to manage those. Once being a householder, he
graduated in the field of electrical engineering. However, these things need the help
of a huge workforce and only one person cannot successfully deal with them. Still,
he had his own way to solve the problems. He was good in all areas. Sometimes,
when cars broke down inside the temple, he was able to help fix them. He was
good at everything, ranging from clocks, cassette tape players, and radios. He also
provided his help with the construction work at the temple. We therefore realize his
great contributions to the temple. When it was the time of death, he left this world
peacefully and he lived up to his name as a mind-observing monk. He had nothing
to be worried about and left the world in peace. After the release of his last breath,
other monks called me at once and I also instructed them all what to do. Upon my
return to the temple, it will be another duty. Undoubtedly, Tan Panya had a strong
faith in Buddhism and he himself talked to me that westerners were smart in terms
of secular matters but they knew nothing in others. This Buddhism was an excellent religion that westerners did not get themselves engaged with. Something was
good and the other was bad. Afterwards, he concluded that it was their Karma as
outside intellectuality could not be used to measure the Dhamma-related matters.
The Dhamma was one thing and a desire was the other. All smart westerners should
pay attention to the Buddhist practices and mindfulness meditation. They would
then generate a huge benefit to the world. However, it was hard to be changed due
to the principles of Karma”. “Tan Panya was intellectual and blameless since the
day he came to stay at the temple with me. He was down to earth and cautious.
Other foreigners all depended on him for the guidance. His death has resulted in
losses in some ways”, added Luang Ta Maha Bua. All of these are the teachings
by Luang Ta Maha Bua toward Laung Pu Panya with extreme admiration.
Luang Pu Panya was sick of colon cancer for a long time. As he was a monk
adopting the mindfulness meditation practice, he did not want to be treated with
medical practices until Udonthani Hospital sent the medical team for treatments and
consultations. As Luang Pu Panya wished to carry out his regular practices of being
a monk, this caused the cancer to spread to his liver and he had to be physically
checked. In the early August 2004, he spent one night at Udonthani Hospital and
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asked for his return to the temple. Since then from 9-12 August 2004, he received
the medical checks again and only oxygen insertion was allowed. He then asked to
stay at the temple and the doctors continued taking of him at the temple until his
death. Before his time arrived, he left the hospital and returned to Wat Pa Ban Tad
and entered his dwelling with the tag “Do not Disturb.” hung on the door so that
he could leave the world alone. Afterwards, he never went out of his room until
the morning of Wednesday 18 August 2004, his disciples observed him through
the ventilation holes and found that he died peacefully. They then informed
everyone to follow the instructions given by Luang Ta Maha Bua “Taking his body
to a sermon hall and waiting for Luang Ta Maha Bua to return to the temple”. At
that time, Laung Ta Maha Bua carried out his duty to deliver another ton of gold
to the country at Suan Sang Dhamma, Bang Khae District, Bangkok. Luang Pu
Panya left the world in peace due to colon cancer on 18 August 2004 at 8.30 a.m.
on the 3rd day of the 9th waxing moon, the year of the monkey, inside his dwelling
at Wat Pa Ban Tad of Udonthani at the age of 78 years 10 months.
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ข้อวัตรปฏิบัติในองค์ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ใหญ่
มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ
อุปนิสัยขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ
โดยปกติแล้วองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ด้วยองค์ท่านเป็นคนร่างเล็ก ปราดเปรียว คล่องแคล่ว
ว่องไว ฉลาดหลักแหลม มีนสิ ยั เด็ดเดีย่ วรักสันโดษ ชอบความสงบวิเวก ไม่เกลือ่ นกล่นด้วยผูค้ น ดังนัน้
เกือบตลอดช่วงชีวิตขององค์ท่านจึงถือได้ว่าองค์ท่านแสวงหาโมกขธรรมตามป่าตามเขา จาริกธุดงค์
ไปเรือ่ ย ๆ ไม่อยูต่ ดิ ถิน่ ทีอ่ ยู่ และชอบไปองค์เดียว ไม่มพี ระคอยติดตามรับใช้อปุ ฎั ฐาก ดังนัน้ จะสังเกต
ได้วา่ ไม่วา่ องค์ทา่ นจะจรธุดงค์ไปในทิศทางใด องค์ทา่ นจะไม่สร้างวัดเลยแม้แต่วดั เดียว หรือไม่สร้าง
ถาวรวัตถุใด ๆ เลย ด้วยเพราะองค์ท่านให้ความส�ำคัญกับการสร้างจิตใจของคนเป็นหลัก เน้นการ
ปฏิบตั ลิ ะกิเลสเป็นส�ำคัญ หากสถานทีใ่ ดทีอ่ งค์ทา่ นอยูพ่ กั อาศัยไปสักระยะ และเริม่ มีญาติโยมเข้ามา
เกี่ยวพันมากขึ้น องค์ท่านจะมีอุบายเลี่ยงและจรไปที่อื่น โดยไม่ให้เสียน�้ำใจแก่ศรัทธาญาติโยม
เว้นไว้คอื ในช่วงท้ายวัยชราขององค์ทา่ น คือยุคทีอ่ งค์ทา่ นรับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์
(จูม พนฺธุโล) ให้กลับมาพ�ำนักอยู่ทางภาคอีสาน เพื่อโปรดญาติโยมทางภาคอีสาน ด้วยว่าองค์ท่าน
ได้อยู่พ�ำนักที่แถบภาคเหนือก็ประมาณ ๑๑ เกือบ ๑๒ ปีแล้ว องค์ท่านจึงได้รับนิมนต์และกลับลงมา
พักอาศัยอยู่ทางภาคอีสานอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงแรกนั้น องค์ท่านมาพักจ�ำพรรษาอยู่แถวจังหวัดอุดรธานี ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๓
ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ ประมาณ ๒ ปี และหลังจากนั้นก็ไปจ�ำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกนามน
อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร อยู่ประมาณ ๓ ปี แล้วหลังจากนั้นองค์ท่านก็ย้ายมาพ�ำนัก
อยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวัดที่ หลวงปู่หลุย
จนฺทสาโร พร้อมชาวบ้านหนองผือนาใน สร้างไว้เพื่อถวายองค์ท่าน นับว่าองค์ท่านอยู่พักที่สถานที่
แห่งนี้เป็นเวลานานที่สุดในชีวิตสมณเพศขององค์ท่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ – พ.ศ. ๒๔๙๒ (ช่วง
วาระ ๕ ปีสุดท้ายของช่วงชีวิตในวัยชรา) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ส�ำคัญส�ำหรับพระเณร
ในวงศ์กรรมฐานของเมืองไทยก็ว่าได้ ด้วยว่าเป็นช่วงที่องค์ท่านได้ทอดสะพานให้กุลบุตรลูกหลาน
ทั้งพระเณรและฆราวาส ได้เข้ามาศึกษาอบรมถึงข้อวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างจริงจังกับองค์ท่าน
และเป็นสถานที่ที่องค์ท่านรับพระเณรไว้ศึกษามากที่สุด (โดยปกติองค์ท่านจะรับไม่เกิน ๗ - ๘ องค์
แต่บางปีจะรับไว้จ�ำพรรษาด้วยราว ๆ ๒๐ องค์)
ในยุควัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
(ถอดจากหนังสือชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต) และกัณฑ์เทศน์ของหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดภูจ้อก้อ
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
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หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เริ่มอาพาธหนักในช่วงฤดูแล้งของปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จนตลอดในพรรษา
ของปีนั้นอาการอาพาธก็ไม่ทุเลาลง แต่กลับเป็นมากขึ้น องค์ท่านได้เปรยกับคณะลูกศิษย์เสมอ ๆ
ว่า การป่วยอาพาธครั้งนี้ เป็นการป่วยอาพาธครั้งสุดท้ายขององค์ท่าน พอออกพรรษาในปีนั้น
คณะศิษยานุศิษย์จึงกราบอาราธนานิมนต์ให้องค์ท่านเข้าไปรับการรักษาในตัวเมืองจังหวัดสกลนคร
เมื่อองค์ท่านรับพิจารณาแล้วองค์ท่านก็รับอย่างฝืด ๆ คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกัน
และวางแผนการเคลื่อนย้ายองค์ท่านด้วยขบวนเกวียนผ่านบริเวณทุ่งนาป่าเขา จากวัดป่าหนองผือ
นาใน ระหว่างทางได้แวะพัก ณ วัดป่ากลางโนนภู่ ประมาณ ๑๐ วัน อาการอาพาธขององค์ท่าน
ทรุดลงมากยิ่งขึ้น องค์ท่านจึงให้เร่งการเดินทาง เพื่อน�ำองค์ท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาสโดยเร็ว
ในระหว่างการเดินทางจากวัดป่ากลางโนนภู่ไปวัดป่าสุทธาวาส มีทีมแพทย์มารับพร้อมรถยนต์
และน�ำองค์ทา่ นล่วงหน้าไปก่อน เมือ่ ไปถึงวัดป่าสุทธาวาสก็พลบค�ำ่ พอดี แพทย์ได้ฉดี ยาถวายการรักษา
พร้อมถวายยาช่วยให้พักได้ องค์ท่านมีสภาพอ่อนเพลียมาก จนในที่สุดองค์ท่านก็ได้ละสังขารในช่วง
ดึกของวันนั้น ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๐๒ : ๒๓ น. สิริรวมอายุ ๘๐ ปี
ดังนั้น จึงถือได้ว่ายุคสมัยที่องค์ท่านได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ ทั้งพระ ทั้งฆราวาสมาก
ที่สุด คือยุคที่องค์ท่านพ�ำนักอยู่ ณ วัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
ซึ่งยุคสมัยนั้นจะมีพระภิกษุที่มาพักจ�ำพรรษาอยู่กับองค์ท่าน ซึ่งองค์ท่านจะเป็นผู้พิจารณาเอง
ว่าจะรับหรือไม่รับพระองค์ไหน คร่าว ๆ ท่านจะรับไว้ในพรรษา ประมาณ ๑๐-๑๕ รูป ไม่เกินนี้
นอกนัน้ จะเป็นพระทีต่ อ้ งการรับการสัง่ สอนอุบายธรรมจากองค์ทา่ น ก็จะแวะเวียนมากราบเรียนถาม
กับองค์ท่าน แล้วก็กลับไปภาวนาเอง เมื่อติดขัดอันใดในการภาวนา ค่อยมากราบเรียนถามกับ
องค์ทา่ นอีกครัง้ เป็นเช่นนีเ้ สมอ ๆ ดังนัน้ ข้อวัตรปฏิบตั ทิ พี่ ระภิกษุสายกรรมฐานขององค์หลวงปูม่ นั่
ภูริทัตโต จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ส่วนมากได้จากการมาอาศัยในร่มพระบารมีขององค์ท่านในยุค
วัดป่าหนองผือนาใน และถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมของพระสายวิปัสสนากรรมฐานป่า มาจวบจน
ปัจจุบันนี้ ซึ่งในที่นี้พอจะรวบรวมข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่เป็นแนวทางพาด�ำเนิน ขององค์พ่อแม่
ครูอาจารย์ใหญ่ มั่น ภูริทัตตมหาเถระ โดยรวบรวมจากหนังสือและถอดจากเสียงกัณฑ์เทศน์ของ
องค์หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ผู้ซึ่งเคยเป็นพระอุปัฎฐากอย่างใกล้ชิดของ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
ในยุคบ้านหนองผือนาใน ได้คร่าว ๆ ดังนี้

กิจวัตรและข้อวัตรปฏิบัติต่อองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
๑. องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านจะตื่นประมาณตี ๓ เพื่อลุกขึ้นมาท�ำ
ภารกิจส่วนตัวประจ�ำวันต่าง ๆ เช่น ล้างหน้าแปรงฟัน พอท�ำภารกิจส่วนตัวแล้วเสร็จ องค์ท่านก็จะ
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้าอยู่ภายในกุฏิ การสวดมนต์ขององค์ท่านจะสวดอย่างเงียบๆ และจะใช้เวลา
สวดมนต์ประมาณ ๒ ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย
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๒. หลังสวดมนต์ องค์ท่านจะลงเดินจงกรม จนได้เวลาบิณฑบาต จึงจะออกบิณฑบาตไปใน
หมูบ่ า้ น โดยในระหว่างทีอ่ งค์ทา่ นเดินจงกรมนัน้ พระอุปฎั ฐากทีม่ หี น้าทีร่ บั บาตร ก็จะไปรับเอาบาตร
เอากาน�ำ 
้ ทีอ่ ยูภ่ ายในกุฏขิ ององค์ทา่ น มาวางไว้ ณ หอฉัน ส่วนพระอุปฎั ฐากองค์อนื่ ๆ ก็จะท�ำหน้าที่
ของตนเอง โดยไม่กา้ วก่ายหน้าทีข่ องกันและกัน เช่น บางองค์เทกระโถน บางองค์ทำ� ความสะอาดห้อง
ที่นอนขององค์ท่าน เป็นต้น การท�ำก็จะท�ำอย่างเงียบ ๆ และรวดเร็วคล่องแคล่ว หากพระองค์ไหน
อาพาธ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ลงฉันเพราะอดอาหาร เพื่อต้องการการปฏิบัติภาวนา
ให้ต่อเนื่อง หรือด้วยเหตุอื่น เช่น เจ็บป่วยอาพาธ ก็จะต้องแจ้งหมู่เพื่อนพระเอาไว้ให้ทราบก่อน
เผื่อเวลาองค์ท่านถาม จะได้กราบเรียนตอบได้ถูกต้อง ว่าองค์ไหนไปไหน ท�ำอะไร อย่างไร มิใช่
หายไปเฉย ๆ โดยไม่บอกกล่าวใคร
โดยปกติเรื่องการดูแลในกุฏิ องค์ท่านจะปัดกวาดดูแลเองอยู่แล้ว แต่ด้วยความเอื้อเฟื้อ
เพื่อให้พระเณรได้ศึกษาเรียนรู้ ถึงการปฏิบัติหรือรับทราบถึงขนบธรรมเนียม ของพระสายกรรมฐาน
ที่ลูกศิษย์ต้องปฏิบัติต่อครูต่ออาจารย์ด้วยความเคารพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกุศโลบาย ที่สามารถลด
ทิฎฐิมานะของพระลงได้ สิ่งส�ำคัญที่องค์ท่านเน้นมาก คือ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
สิง่ ของอันใดทีอ่ งค์ทา่ นวางไว้ตรงไหนแล้ว เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จ ต้องวางไว้ทเี่ ดิม ห้ามเคลือ่ นย้าย
เปลี่ยนที่โดยเด็ดขาด
๓. พระองค์อื่น ๆ ที่มีหน้าที่เตรียมศาลา ปัดกวาดหอฉัน เตรียมอาสนะ กาน�้ำ  ก็จะเตรียมไว้
ตามหน้าที่ การท�ำข้อวัตรจะต้องท�ำแบบเงียบๆ ไม่เสียงดัง ไม่คุยกัน ไม่สนทนากันถ้าไม่จ�ำเป็น
เพราะขณะท�ำข้อวัตร ต่างองค์ก็จะต่างภาวนาไปด้วยในขณะท�ำข้อวัตรนั้น ๆ โดยในสมัยนั้น ยังใช้
กระบอกไม้ไผ่ท�ำเป็นกระโถนอยู่ ทั้งวัดมีกระโถนทองเหลืองอยู่ใบเดียว นั่นคือ ของพ่อแม่ครู
อาจารย์ใหญ่มั่น
๔. เมื่อได้เวลาอรุณออกบิณฑบาต องค์หลวงปู่จะห่มจีวรซ้อนผ้าสังฆาฏิทุกครั้ง ยกเว้นไว้แต่
วันที่ฝนตกฟ้าครึ้มก็จะห่มเฉพาะจีวรชั้นเดียวไม่ซ้อนผ้าสังฆาฏิ ซึ่งจีวรและผ้าสังฆาฏิขององค์ท่าน
จะติดรังดุมไว้ทงั้ ด้านบนและด้านล่าง เพือ่ สลับกันห่มขึน้ ลงในแต่ละวัน เพือ่ เป็นการถนอมผ้าให้ใช้ได้
นานมากขึ้น พระอุปัฎฐากองค์ที่ช่วยห่มผ้า ต้องมีสติจดจ�ำ  ว่าวันไหนเอาด้านไหนขึ้น วันถัดมาต้อง
สลับเปลี่ยนด้านขึ้นลงให้ถูกต้อง
๕. การเดินบิณฑบาต พระสงฆ์จะเดินเรียงแถวออกไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้าน โดยเดินเรียง
ตามอายุพรรษาจากมากไปหาน้อย องค์หลวงปู่มั่นองค์ท่านจะให้ความส�ำคัญกับข้อการบิณฑบาต
เป็นอย่างมาก เมือ่ ขณะแข็งแรงองค์ทา่ นจะเดินบิณฑบาตไปในหมูบ่ า้ น เมือ่ อ่อนก�ำลังลงมา องค์ทา่ น
ก็จะไปบิณฑบาตใกล้บริเวณชายบ้าน ขยับเข้ามาอีก ก็จะออกบิณฑบาตบริเวณหน้าวัด เมื่ออ่อนแรง
ลงอีก ก็บิณฑบาตหน้าศาลาหอฉัน จนองค์ท่านอ่อนแรงมาก ค่อยวางบาตรบนศาลา และฉันพร้อม
หมู่พระในศาลา
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๖. ขณะเดินบิณฑบาต พระสงฆ์จะไม่พูดคุยกัน ให้ส�ำรวมกาย วาจา และบริกรรมภาวนาไป
ในตัว เพราะหากพูดคุย อาจกระเทือนถึงพระบางองค์ที่ท่านก�ำลังภาวนาอยู่ การหยุดรับอาหาร
จากญาติโยม ก็จะหยุดยืนรับอาหารด้วยอาการส�ำรวม
๗. ในยุคนั้นชาวบ้านหนองผือนาใน เวลาจะใส่บาตร จะปูผ้าขาวเรียบวางเป็นแนวยาวตาม
ริมถนน และนั่งเรียงกันเป็นระเบียบ พอใส่บาตรเสร็จ โยมจะนั่งเรียงกัน รับพรพร้อมกัน โดย
พระภิกษุที่เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน องค์ท่านจะให้แบ่งออกไปบิณฑบาตเป็น ๓ สาย เสร็จแล้ว
แต่ละกลุ่ม แต่ละสายก็จะเดินกลับเข้าวัด ด้วยอาการส�ำรวม ไม่เดินคุยกัน หรือเดินเรียงแถว
หน้ากระดาน ส่วนองค์หลวงปู่มั่นจะเดินกลับเข้าวัดเป็นองค์สุดท้ายพร้อมกับพระติดตาม เพื่อช่วย
ถือรับบาตรช่วยองค์ท่านเพียง ๑ องค์
๘. ภายในวัดจะมีโยมผู้ชายมารอรับบาตรพระเถระ และจะมาวันละ ๔-๕ คน ไม่ขาด
๙. พระผู้มีพรรษาน้อย ที่ก�ำลังถือนิสัยอยู่และสามเณร ต้องรีบเดินกลับให้ถึงวัดก่อนพระเถระ
เพื่อจะได้ทันรับใช้ข้อวัตรครูบาอาจารย์ เช่น ล้างเท้า เช็ดเท้า ก่อนที่พระเถระจะเข้าศาลา พร้อม
รับผ้าสังฆาฏิ ผ้าจีวร ไปตากผึ่งแดดไว้ หรือช่วยเตรียมอาหารใส่ลงในบาตรของพระเถระ
๑๐. ในฤดูเข้าพรรษากาล พระสงฆ์และสามเณร เมื่อเดินเข้าเขตวัดแล้ว จะไม่รับอาหารที่ตาม
มาใส่บาตรอีกด้วยว่าเป็นธุดงควัตรที่พระได้สมาทานปฏิบัติไว้แล้ว ซึ่งชาวบ้านจะทราบข้อปฏิบัติอัน
นี้ดี
๑๑. การจัดแต่งอาหารลงในบาตรขององค์หลวงปู่ ให้สังเกตดูจริตขององค์ท่าน ว่าฉันอาหาร
ประเภทไหน ฉันผักประเภทไหน วันไหนองค์ทา่ นฉันได้มากได้นอ้ ย แล้วธาตุขนั ธ์องค์ทา่ นเป็นอย่างไร
เหมาะส�ำหรับอาหารทีจ่ ดั ถวายหรือไม่ บางองค์กจ็ ะจัดอาหารใส่ภาชนะเพือ่ ถวายองค์ทา่ น โดยวางไว้
ข้าง ๆ องค์ท่าน แล้วแต่องค์ท่านจะเลือกพิจารณาอาหารใส่บาตรเอง
๑๒. พระสงฆ์ เมื่อจัดอาหารใส่บาตรตนเองเสร็จ ต้องช่วยกันแจกอาหารใส่ในบาตรของพระ
องค์อื่นด้วย โดยแบ่งปันอาหารแก่กันโดยเอื้อเฟื้อ หากองค์ไหนไม่รับอาหาร ท่านจะปิดฝาบาตรไว้
แล้วเอาผ้าวางทับไว้ดา้ นบน ซึง่ จะเป็นอันรูก้ นั ว่า องค์นนั้ ท่านถือธุดงค์ขอ้ ทีฉ่ นั อาหารเท่าทีบ่ ณ
ิ ฑบาต
มาได้เท่านั้น หมู่พระก็จะไม่แจกอาหารใสในบาตรของท่านองค์นั้น
๑๓. การขบฉันอาหาร องค์ท่านจะฉันรวมกันในบาตร ทั้งอาหารหวานคาว ไม่ใช้ช้อน ฉันด้วย
อาการส�ำรวม ส�ำหรับโอวัลตินที่ชง จะใส่ไว้ในแก้วที่ไม่ใหญ่มากนัก ใส่พอครึ่งแก้วมีฝาปิดไว้
พอฉันอาหารอิ่มพอประมาณ องค์ท่านจะดื่มโอวัลตินตามราว ๆ ๓-๔ กลืนเท่านั้น
๑๔. ก่อนลงมือฉันอาหาร พระสงฆ์จะให้พรเป็นพิธพี ร้อมกันหลังจากทีอ่ งค์ทา่ นพาน�ำสวดแล้ว
และการให้พรนั้นองค์ท่านไม่ได้ประนมมือให้พร
๑๕. ก่อนลงมือฉันอาหาร จะทอดสายตาลงพิจารณาอาหารในบาตรสักครู่ เพื่อพิจารณาว่า
อาหารต่าง ๆ นัน้ ล้วนเกิดมาจากธาตุ ๔ คือ ดิน น�ำ 
้ ไป ลม ประกอบกันขึน้ มา และพิจารณาว่าอาหารนัน้
เมือ่ เคีย้ วและกลืนลงไปไม่นาน ก็จกั กลายเป็นสิง่ ปฏิกลู น่ารังเกียจ การพิจารณาเช่นนี้ ก็เพือ่ เป็นอุบาย
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ให้เห็นตามความจริง และขบฉันอาหารเพื่อพอประทังชีวิต ไม่ติดในรสชาติของอาหาร ถ้าพระเณร
องค์ไหนยังจัดแจงของลงในบาตรของตนยังไม่เสร็จ องค์ท่านจะไม่ลงมือฉันก่อน ขณะฉันองค์ท่าน
จะไม่กล่าวไม่พูดอันใดขึ้นมา ถ้าหากจ�ำเป็นต้องพูดจริง ๆ องค์ท่านจะกลืนค�ำข้าวก่อนแล้วจึงพูด
๑๖. การฉันอาหารในวัด พระสงฆ์จะช่วยกันแจกอาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาต และแบ่ง
จัดสรรอาหารลงในบาตรขององค์อื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน การฉันอาหารจะไม่ฉันอิ่มเกินไป ไม่ฉัน
จุบจิบ ไม่ฉันเสียงดัง
๑๗. เมื่อองค์หลวงปู่ฉันเสร็จแล้ว ถ้าหากองค์ท่านจะเข้าส้วม พระสงฆ์จะต้องเตรียมน�้ำใส่แก้ว
ไว้ให้ก่อน พร้อมกับยื่นถวายองค์ท่านด้วยทั้ง ๒ มือด้วยอาการเคารพ เมื่อองค์ท่านท�ำธุระเสร็จ
ก็จะเข้ากุฏเิ พือ่ ภาวนาเฉพาะองค์ทา่ น ส่วนพระสงฆ์องค์อนื่ ๆ ก็ชว่ ยกันปัดกวาดศาลาและรีบล้างบาตร
เช็ดบาตร และรีบกลับเข้ากุฏิของแต่ละองค์ เพื่อเดินจงกรมภาวนา ซึ่งถือเป็นงานส�ำคัญของ
พระธุดงคกรรมฐาน
๑๘. เวลาประมาณ ๑๓ น. องค์ท่านจะลงจากกุฏิเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ
๑๙. เวลาประมาณบ่าย ๔ โมงเย็น พระสงฆ์จะช่วยกันกวาดลานวัดพร้อมกัน เว้นแต่องค์ไหน
ป่วยหรือเป็นไข้ หรือมีกิจจ�ำเป็นอย่างอื่น เมื่อกวาดเสร็จก็จะช่วยกันหาบน�้ำฉันน�้ำใช้ ให้เต็มตุ่ม
เต็มไห ให้ครบทั้งส�ำนัก ซึ่งปกติจะตกราว ๆ ประมาณวันละ ๔๐ ปี๊บ (ถ้าวันไหนมีแขกหรือเป็นวัน
ซักผ้า วันย้อมผ้า ก็อาจจะต้องตักมากกว่านั้น)
๒๐. เมื่อเสร็จจากการกวาดเก็บในวัดแล้ว พระเณรก็จะพร้อมใจกันไปช่วยสรงน�้ำองค์หลวงปู่
เพราะถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระสายธุดงคกรรมฐาน ด้วยเหตุเพื่อแสดงถึงอาจาริยวัตร
และประกอบกับด้วยอายุขององค์ท่าน ซึ่งอยู่ในวัยชราภาพ
๒๑. เมือ่ สรงน�ำ้ องค์ทา่ นเสร็จ แต่ละองค์จะกลับไปสรงน�ำ้ ทีก่ ฏุ ติ นเอง ไม่รวมกันสรงน�ำ้ ทีบ่ อ่ น�ำ้
๒๒. ข้อวัตรทีท่ ำ� ถวายองค์ทา่ นนัน้ ไม่ให้เปลีย่ นกันท�ำ ใครเคยท�ำแผนกไหนก็ตอ้ งท�ำแผนกนัน้
เป็นประจ�ำ ไม่กา้ วก่ายกัน ส่วนข้อวัตรรวมอืน่ ๆ เป็นอีกอย่าง อันนัน้ พระสงฆ์ทงั้ ส�ำนักต้องช่วยกันท�ำ
๒๓. การประชุมกันของพระสงฆ์ที่กุฏิองค์หลวงปู่ องค์ท่านจะเป็นผู้นัด โดยไม่ได้ก�ำหนด
กฎเกณฑ์อะไร เมือ่ มีหมูพ่ ระสงฆ์มาพร้อมเพรียงกัน องค์ทา่ นก็จะเทศน์เลย และส่วนมากจะเป็นการ
ถามตอบกันในเรื่องด้านการภาวนา
๒๔. กิจกรรมที่พระสงฆ์ทุกองค์ท�ำเป็นปกติ คือ หลังสรงน�้ำจะเดินจงกรมจนถึงเวลาประมาณ
๑ ทุม่ จะเริม่ ทยอยกันไปทีก่ ฏุ อิ งค์ทา่ น เมือ่ พระมาพร้อมเพรียงกัน ก็จะเริม่ ประชุมจนถึงเวลาประมาณ
๔ ทุม่ การขึน้ ไปประชุมทีก่ ฏุ อิ งค์ทา่ น เมือ่ พระสงฆ์ขนึ้ ไปถึงบนกุฏอิ งค์ทา่ นแล้ว ก็จะก้มลงกราบ แล้ว
นั่งพับเพียบเรียบร้อยสงบอยู่ของแต่ละองค์ ไม่พูดคุยจอแจกัน
๒๕. การเทศน์องค์ท่าน จะเทศน์ตามอิสระขององค์ท่าน เช่น เทศน์เรื่องทาน ศีล ภาวนา
หลวงปู่มั่นเทศน์จากต�่ำไปหาสูง เทศน์จากสูงลงมาหาต�่ำ  สลับไปสลับมา เทศน์ในเรื่องของสมาธิ
ถ้าติดอยู่ในสมาธิเลยสอนให้วิจารณ์ ถ้าวิจารณ์มันจะฟุ้งซ่านมาก ก็สอนให้สงบในสมาธิ พลิกไป
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 247

พลิกมา สาวไปสาวมา คล้ายการชกของนักมวย ที่มีการถอยออกถอยเข้าอยู่อย่างนั้น หลังจาก
องค์ท่านจบการเทศนา พระสงฆ์ก็จะช่วยกันนวดเส้นถวายองค์ท่าน แล้วแยกย้ายกันกลับกุฏิของ
แต่ละองค์ เพื่อท�ำความเพียรต่อ
๒๖. การรับแขกขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในการปฏิสันถารประจ�ำวันจะไม่แน่นอน เช่น
หลังออกจากุฏิองค์ท่านจะรับแขกประมาณ ๕ นาที แล้วรีบลงเดินจงกรม หรือหลังจากฉันเช้า
ถ้าองค์ท่านออกจากห้องน�้ำแล้วก็จะรับแขกที่กุฏิ ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที ส่วนการรับแขกตอนบ่าย
๓ นั้น องค์ท่านจะใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที เพราะองค์ท่านเน้นให้พระสงฆ์ปฏิบัติภาวนา ประกอบกับ
อุปนิสัยขององค์ท่านที่รักสันโดษไม่ชอบระคนด้วยผู้คน

ข้อวัตรรวมหรือขันธวัตร ๑๔ ของพระเณร ในยุควัดป่าบ้านหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
๑. การประชุมกันของพระสงฆ์ในส�ำนัก องค์หลวงปู่มั่นท่านจะนัดประชุมเอง ในช่วงปีแรก ๆ
(ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๘) ก็จะประมาณ ๒-๓ วันครั้ง ปีต่อมาก็ประมาณ ๕-๗ วันต่อครั้งบ้าง ช่วงปี
หลัง ๆ องค์ทา่ นชราภาพไปมาก ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ซึง่ เป็นพระเถระผูม้ พี รรษา
มากทีส่ ดุ รองจากองค์หลวงปูม่ นั่ ในขณะนัน้ องค์ทา่ นก็จะบอกว่าให้ประชุมห่างออกราว ๆ ๑๐ วันครัง้
หรือ ๑๕ วันครั้ง เป็นต้น เพื่อจะไม่ได้รบกวนธาตุขันธ์ขององค์ท่านมากจนเกินไป
๒. พระสงฆ์รูปไหน ที่จะเข้าไปศึกษาอยู่กับองค์ท่าน หากพระภิกษุรูปไหนจะเข้าไปศึกษา
องค์ท่านจะเป็นผู้พิจารณาเอง หากไม่น่ารับก็ไม่รับไว้ แม้จะมีกุฏิว่างก็ตาม หรือหากแม้องค์ท่าน
รับไว้ศึกษาปฏิบัติแล้ว หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม องค์ท่านก็ไล่ออกจากวัดเลยในวันนั้นก็มี
๓. ในวันพระใหญ่ที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา หรือวันสารท
หรือวันพระใหญ่อื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ๆ องค์ท่านก็จะพาพุทธบริษัทสี่ในสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติตามประเพณี
๔. การสวดมนต์เช้า-เย็น องค์ท่านให้สวดเอง ที่กุฏิของแต่ละองค์ โดยไม่ให้สวดเสียงดัง
กระเทือนกัน จะสวดน้อยสวดมากแล้วแต่อิสระของแต่ละคน แต่ละท่าน แต่ส�ำหรับองค์ท่านนั้น
ปรารภว่าให้เน้นการภาวนาเดินจงกรมเป็นหลัก ส่วนในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา องค์ท่านจะนัด
พระสงฆ์ในส�ำนักมาสวดพร้อมกันกับญาติโยม ส่วนวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา วันลงอุโบสถ จะสวด
รวมกันเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นไม่รวมญาติโยม
๕. การสร้างเสนาสนะในส�ำนัก ในยุควัดป่าบ้านหนองผือนาใน องค์ท่านจะไม่ชอบให้ก่อสร้าง
หรูหรา ท�ำพอได้พักอาศัย กุฏิที่สร้างจะมีขนาดเล็ก มุงด้วยฟาก ส่วนขนาดของศาลาหอฉัน ขนาด
จะกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร มีกุฏิไม่กี่หลังที่ท�ำจากไม้ แต่ก็ท�ำแบบไม่หรูหรา เช่น กุฏิองค์หลวงปู่
กุฏิหลวงตามหาบัว กุฏิท่านอาจารย์วัน เป็นต้น ที่เหลือนอกนั้น จะเป็นกุฏิมุงด้วยฟาก และฝาแถบ
ท�ำด้วยใบตองกุง ซึ่งเป็นใบไม้ป่าชนิดหนึ่ง ใบจะมีขนาดใหญ่คล้ายใบต้นสัก น�ำมาวางเรียงซ้อนกัน
ทับเป็นฝากุฏิได้ดี
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๕. งานประจ�ำปีทพี่ ระเณรต้องช่วยกันท�ำ คือ ทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะช่วยกันซ่อมแซม
กุฏิ ศาลา หาหญ้ามาท�ำฟาก หาฟืนมาไว้ในโรงต้ม เป็นต้น
๖. การท�ำงานร่วมกันของหมู่พระสงฆ์ ห้ามท�ำด้วยเสียงอึกทึก รีบท�ำรีบเสร็จ ส่วนวัสดุสิ่งของ
ทีใ่ ช้แล้วหรืองานทีท่ ำ� ยังไม่เสร็จ หรือท�ำเสร็จแล้ว ให้รบี เก็บเข้าทีใ่ ห้เป็นทีเ่ ป็นทาง ไม่เช่นนัน้ องค์ทา่ น
จะเก็บเอามาเทศน์ในวันถัดไป
๗. การรักษาความสะอาดของเสนาสนะ กุฏิ ศาลา โรงฉัน โรงต้ม และทุก ๆ ทีภ่ ายในวัด ห้องน�ำ 
้
ห้องส้วม องค์ท่านเน้นมาก ทั้งความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๘. การรักษาความสงบสงัดในวัด องค์ท่านเน้นมาก ไม่ให้ท�ำงานหรือท�ำเสียงอึกทึกครึกโครม
ไม่ให้เกลื่อนกล่นระคนกัน หรือนั่งพูดคุยกันในเรื่องทางโลก หากองค์ท่านได้ยินพระองค์ไหนพูดเรื่อง
สิกขาลาเพศ องค์ท่านจะไล่หนีจากส�ำนักเลยทันที
๙. การอยู่ด้วยกันของหมู่พระเณร ให้อยู่กันด้วยความสามัคคีปรองดอง พร้อมเพรียงกัน
หากมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกัน ก็ตอ้ งรีบพูดจากันให้ลงตัว ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงองค์ทา่ น
๑๐. การช่วยกันท�ำงานร่วมกันของหมู่พระเณร (เรียกขันธวัตร ๑๔) เช่น อาคันตุกวัตร
อาวาสิกวัตร เสนาสนะวัตร วัจจกุฎวี ตั ร อาจาริยวัตร เป็นต้น เหล่านีอ้ งค์ทา่ นได้กำ� ชับให้หมูพ่ ระเณร
ท�ำช่วยกัน ด้วยความพร้อมเพรียงและสงบสงัด รีบท�ำรีบเสร็จ แล้วรีบไปเดินจงกรมภาวนา

การถือธุดงควัตรขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ
ธุดงควัตรถือเป็นข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดส�ำหรับพระสงฆ์ ที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติเพิ่มเติม
ขึ้นมาอีกล�ำดับหนึ่งจากพระวินัย ๒๒๗ ข้อ เพื่อว่าจะได้ใช้ขัดเกลากิเลสของพระสงฆ์ ท�ำให้พระสงฆ์
เกิดความมักน้อยสันโดษ พอใจในสิง่ ทีต่ นเองมีตนเองได้ ไม่แสวงหาลาภยศ ไม่เป็นกังวลกับทรัพย์สนิ
เครื่องอยู่อาศัยภายนอก ไปง่ายมาง่าย แต่การถือธุดงค์นั้น องค์ท่านมิได้บังคับว่าองค์ไหนจะถือหรือ
ไม่ถือธุดงค์ และจะถือกี่ข้อก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพระแต่ละองค์ เพราะธุดงควัตรแต่ละข้อ
จะมีผลเพื่อลดกิเลสได้แตกต่างกัน
องค์หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต ถือได้วา่ เป็นพระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน ทีเ่ คร่งครัดในพระวินยั
และในธุดงควัตรเป็นอย่างมาก อันเป็นที่รู้จักกันดีในวงพระสายวิปัสสนากรรมฐาน ส�ำหรับองค์ท่าน
แล้ว เป็นผู้พาด�ำเนินถือธุดงควัตร ๑๓ ข้อ ได้อย่างน่าเลื่อมใสเป็นที่สุด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
องค์ท่านสมาทานถือธุดงควัตรที่ส�ำคัญเฉพาะองค์ท่านประมาณ ๕-๖ ข้อ และก็ถือปฏิบัติได้
ตลอดชีวิตขององค์ท่านเลย อันได้แก่
๑. การอาศัยอยู่ในป่า อาศัยใต้โคนต้นไม้ ตามถ�้ำภูเขา เงื้อมผา เป็นวัตร
การถือธุดงควัตรข้อนี้ขององค์ท่าน จะเห็นได้ชัดเจนมาก ซึ่งเห็นได้จากการที่องค์ท่านไม่อยู่
เป็นหลักแหล่ง แต่จะจาริกไปตามภูเขาล�ำเนาไพร ตั้งแต่เริ่มออกบวช จวบจนวาระสุดท้ายของ
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องค์ท่าน องค์ท่านจะจาริกไปทั้งทางภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือของไทย นอกจากนั้นองค์ท่าน
ยังจาริกธุดงค์ไปยังแถวประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น แถบริมฝั่งแม่น�้ำโขงประเทศลาว พม่า
และองค์ท่านไปที่ไหน จะไม่มีการสร้างวัดหรือถาวรวัตถุเลย แต่บางสถานที่องค์ท่านกลับพา
คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันปฏิสังขรณ์สิ่งโบราณสถานอันช�ำรุดทรุดโทรม ให้กลับมาเป็นที่เคารพ
กราบไหว้แด่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี ดังเช่นการปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม เป็นต้น ซึ่งในขณะนั้นองค์ท่านได้ร่วมกับองค์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เพื่อพาคณะ
ศิษยานุศิษย์ได้ช่วยกันซ่อมแซม
๒. การถือบิณฑบาตเป็นวัตร
ธุดงควัตรข้อนี้ องค์ทา่ นถืออย่างเข้มงวดมาก แม้ในวัยชราภาพหรือเจ็บป่วยไม่มาก ก็จะพยายาม
ออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ดังจะเห็นได้ว่า แม้สังขารองค์ท่านจะชราภาพมาก องค์ท่านยังพยายามออก
บิณฑบาต โดยย่นย่อเข้ามาเรือ่ ย ๆ ตัง้ แต่เข้าไปบิณฑบาตในหมูบ่ า้ น แถวเขตบ้าน หน้าวัด และย่นย่อ
เข้ามาหน้าศาลาโรงฉัน จนกระทัง่ ตัง้ บาตรบนศาลา แล้วให้ญาติโยมมาใส่ในบาตรองค์ทา่ น สิง่ เหล่านี้
เป็นการแสดงออกถึงจริยวัตรอันงดงามขององค์ท่าน ให้พระลูกพระหลานได้ถือเป็นตัวอย่าง
๓. การฉันในบาตรเป็นวัตร
การฉันอาหาร องค์ท่านจะเทอาหารหวานคาวรวมกันลงในบาตร ซึ่งถือว่าเป็นการฉันในบาตร
แบบอุกฤษฏ์ที่สุด โดยพิจารณาอาหารให้เป็นสิ่งปฏิกูล ไม่ติดในรสชาติของอาหาร และการฉันก็จะ
ฉันพอประมาณ ไม่ฉันจนอิ่มจนเกินไป ส่วนนมหรือโอวัลติน องค์ท่านจะฉันตามหลังตอนฉันอาหาร
แล้ว และจะฉันโอวัลตินตาม แค่ ๒-๓ กลืนเท่านั้น
๔. ฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัตร
ข้อนีถ้ อื ว่าพระธุดงคกรรมฐานทุกองค์ ต้องกระท�ำให้ได้ แม้เวลาออกจาริกธุดงค์เดินป่าเดินเขา
ไม่มีอาหารให้ฉัน ก็ต้องอดมื้อกินมื้อ และอดทนต่อความอดอยาก เมื่อมีอาหารฉัน องค์ท่านก็จะ
ฉันแต่พออิ่ม ไม่ได้ฉันจนเกินเลย นอกจากนี้ถ้าจะถือเคร่งเข้าไปมากกว่านั้น คือการฉันอาสนะเดียว
นั่นคือเมื่อเริ่มลงมือฉันแล้ว หากมีเหตุให้ต้องลุกออกจากอาสนะ องค์ท่านก็จะลุกออกไปเลย แม้จะ
ฉันอิ่มหรือไม่ก็ตาม ก็จะไม่กลับมานั่งฉันอีก
๕. ถือผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร
การถือธุดงควัตรข้อนี้ องค์ท่านจะใช้ผ้าที่เขาใช้ห่อศพแล้วเขาทิ้งแล้ว แล้วน�ำมาซักและย้อม
ด้วยน�้ำแก่นขนุน องค์ท่านมักจะไม่รับผ้าจีวรที่คนอื่นตัดมาถวาย และมักจะใช้ผ้าจีวรอย่างคุ้มค่า
ใช้จนเก่า หากมีรอยขาด องค์ท่านก็จะท�ำการปะ ชุน เย็บ ซ่อมแซม ด้วยองค์ท่านเอง
๖. เมื่อเข้าในเขตวัดแล้วไม่รับอาหารที่ตามมาใส่บาตรเป็นวัตร
การถือธุดงควัตรข้อนี้ เพือ่ ว่าพระสงฆ์จะได้พอใจในลาภภัตตาหารเฉพาะทีบ่ ณ
ิ ฑบาตมาได้ดว้ ย
ตนเองเท่านั้น จะได้มากได้น้อยก็พอใจเท่าที่ตนเองบิณฑบาตมาได้ ซึ่งจะช่วยขจัดกิเลสตัวโลภมาก
ออกไปได้ง่ายขึ้น
250 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ในส่วนข้อธุดงค์อื่น ๆ นั้น องค์ท่านให้เลือกปฏิบัติเอาเองตามแต่ความสมัครใจของพระแต่ละ
องค์ ที่จะเลือกปฏิบัติเอาตามจริตนิสัยของตนเอง เพื่อดัดนิสัยของตนให้เป็นผู้มีกิเลสที่เบาบางลง

ข้อถือปฏิบัติอื่น ๆ ที่องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พาด�ำเนิน
๑. การรับพระสงฆ์ที่จะเข้ามาศึกษาเรื่องวิปัสสนากรรมฐานกับองค์ท่านนั้น ต้องเป็นผู้เอาจริง
เอาจัง ไม่ท�ำเล่น ต้องเก่งทั้งข้อวัตรภายนอก (ท�ำกิจการงานเก่ง ขยัน) และทั้งข้อวัตรภายใน (การ
ปฏิบัติภาวนา) หากองค์ท่านสอบถามเรื่องการปฏิบัติภาวนาแล้วไม่ได้เรื่อง องค์ท่านต้องเข่นเป็น
อย่างมาก หากเหลือวิสัยองค์ท่านก็ไล่หนีจากส�ำนัก
๒. ในวัดยุคหนองผือนาใน องค์ท่านไม่รับแม่ชี แม่ขาว (ผู้หญิงที่นุ่งห่มชุดขาว หรือเสื้อขาว
ผ้าถุงด�ำ  แต่ไม่โกนผม) ไว้ศึกษา หรือพ�ำนักปะปนอยู่ภายในวัดเป็นอันขาด หากบุคคลเหล่านี้ มีข้อ
สงสัยในการปฏิบัติภาวนา องค์ท่านก็จะอนุญาตให้มากราบเรียนถามองค์ท่านได้ตามเวลาที่ก�ำหนด
เท่านั้น
๓. องค์หลวงปู่มั่น ไม่รับบวชพระให้ใคร และไม่รับพระสงฆ์ท่ีบวชเพื่อแก้บนหรือลาราชการ
มาบวชไว้ในส�ำนัก เพราะองค์ท่านต้องการอบรมสั่งสอนเฉพาะผู้ปรารถนาที่จะบวช เพื่อปฏิบัติ เพื่อ
ความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น การบวชด้วยเหตุผลอื่น ๆ องค์ท่านไม่รับไว้ในส�ำนัก
๔. หากเป็นนาคหรือผูเ้ ป็นผ้าขาวทีถ่ อื ศีล ๘ ก่อนจะบวช และต้องการมาศึกษาอยูก่ บั องค์ทา่ น
ตอนก่อนจะบวชเป็นพระนั้น องค์ท่านจะให้อยู่ถือศีล ๘ และดูอุปนิสัยใจคอก่อน อย่างน้อยเป็น
ระยะเวลาประมาณ ๓-๖ เดือน เป็นอย่างน้อย ถ้าดูหรือพิจารณาแล้วองค์ท่านจะเอ่ยปากอนุญาต
รับเอง (แต่องค์ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้บวชให้ ให้ไปบวชที่อื่นแล้วค่อยมาอยู่ศึกษากับองค์ท่าน)
๕. ในส�ำนัก องค์ท่านจะไม่อนุญาตให้ผ้าขาวชาย-หญิง (อุบาสก อุบาสิกา ที่รักษาถือศีล ๘)
หรือแขกทีต่ ดิ ตามมากับพระต่างถิน่ นอนพักค้างคืนในวัด เว้นไว้แต่บางกรณี เช่น พระองค์นนั้ รอนแรม
มาไกลและใกล้ค�่ำ องค์ท่านก็จะอนุญาตให้ค้างสักคืนอย่างฝืด ๆ พอเช้ามา เมื่อฉันเช้าและเสร็จธุระ
แล้ว ก็ต้องรีบออกจากส�ำนักไป
๖. เรื่องการรับกฐินหลังออกพรรษา ช่วงที่องค์ท่านพ�ำนักที่ส�ำนักบ้านหนองผือนาใน จะไม่มี
การรับกฐิน หากศรัทธาญาติโยมมีนำ�้ ใจศรัทธาน�ำมาถวาย ก็จะรับให้พอเป็นพิธี มิให้เสียน�ำ้ ใจ แต่การ
ท�ำพิธีรับกฐิน กรานกฐิน หรือฉลองกฐินจะไม่มี ส่วนการแจกซองขาวเรี่ยไร หรือตู้รับบริจาค การ
บอกหวย สะเดาะเคราะห์ ถือฤกษ์งามยามดี ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านเลย
๗. การบอกบุญเรี่ยไร หารายได้เข้าวัด ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปฏิปทาขององค์ท่าน
พิธบี วชพระแกะหูแกะตาเบิกเนตรพระ องค์ทา่ นว่ามันเป็นบาปหนัก “จะไปบวชให้ทา่ นท�ำไม ในเมือ่
พระพุทธองค์ท่านทรงบวชก่อนเราอีก” องค์ท่านว่า
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๘. พืชผักผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ ในส�ำนักขององค์ท่านไม่มีปฏิปทาน�ำมาขาย ทั้งทางตรง
และทางอ้อม หากญาติโยมอยากได้ ก็ให้มาขอไปกินได้ แต่ขอไปขายองค์ท่านไม่อนุญาต
๙. เรือ่ งการเจ็บป่วยอาพาธและมรณภาพของพระสงฆ์ในส�ำนัก องค์ทา่ นจะให้พระสงฆ์รปู นัน้ ๆ
พิจารณาอาการอาพาธนั้น ด้วยความอดทน หากจะเรียกว่าฝืนก็ไม่ผิด เรียกรักษาด้วยธรรมโอสถ
ก็ไม่ผิด เพราะเป็นการทดสอบความอดทนทั้งทางกายและทางใจ ของพระธุดงคกรรมฐานได้เป็น
อย่างดี ส่วนถ้ามีการมรณภาพของพระสงฆ์ภายในส�ำนัก การเผาศพของพระสงฆ์ในวัดนั้น องค์ท่าน
จะไม่ให้เก็บไว้นานเกิน ๑ วัน ดังมีตัวอย่างที่มีพระรูปหนึ่งมรณภาพช่วงในพรรษาตอนกลางคืน
พอเช้ามาฉันเช้าเสร็จ องค์ท่านก็ให้จัดการเผาในวัดในวันนั้นเลย ด้วยว่าองค์ท่านปรารภว่า ไม่มี
ความจ�ำเป็นอันใดที่จะเก็บไว้นาน ขนาดพระพุทธองค์ก็ยังทรงเก็บไว้แค่เพียง ๗ วัน
๑๐. รูปหรือกระดาษทีม่ รี ปู ของพระพุทธเจ้า องค์ทา่ นจะให้ความเคารพมาก จะเก็บไว้บนทีส่ งู
ไม่เหยียบย�่ำท�ำลาย ถ้าเห็นตกหล่นอยู่ตามพื้น องค์ท่านก็จะเก็บทันที
๑๑. กระดาษหรือหนังสือพิมพ์ ถ้าองค์ท่านเห็นตกหล่นอยู่ตามพื้น องค์ท่านจะเก็บเสมอ
พร้อมกับปรารภว่า กระดาษทุกชนิด สามารถจารึกภาษาของค�ำสอนของทุกศาสนาได้ ไม่ควรจะทิง้ ขว้าง
ไม่เป็นที่เป็นทาง
๑๒. รูปภาพที่มีผู้หญิง องค์ท่านจะไม่ให้แขวนไว้ในที่สูง และไม่อนุญาตให้แขวนหรือวางไว้
เสมอระดับเดียวกันหรือสูงกว่ารูปพระสงฆ์เป็นอันขาด
๑๓. หากจ�ำเป็นที่จะมีการพิมพ์หนังสือธรรมะ องค์ท่านจะย�้ำเสมอว่า ไม่ควรที่จะใส่รูปโยม
ผูห้ ญิงเข้าไปในหนังสือธรรมะนัน้ เพราะเวลาเก็บเวลาวาง ก็จะเก็บจะวางยาก เพราะการเก็บหนังสือ
ธรรมะต้องเก็บไว้บนที่สูง
๑๔. หนังสือธรรมะทุกเล่ม องค์ท่านให้ความเคารพมาก ห้ามวางเรี่ยราด ให้เก็บบนที่สูง
๑๕. ปฏิปทาในองค์ท่านที่เน้นหนักอีกข้อ คือ การไม่ถือไสยศาสตร์ ไม่ถือฤกษ์งามยามดี
องค์ท่านสอนเสมอว่า ท�ำดีตอนไหนก็ได้ผลดีตอนนั้น ท�ำชั่วตอนไหนก็ได้รับผลชั่วตอนนั้นๆ ไม่มีการ
สะเดาะเคราะห์ ไม่มีเครื่องรางของขลัง ไม่มีตะกรุดพิสมร ไม่มีการซื้อขายวัตถุมงคล ทั้งนัยตรงและ
นัยอ้อม สิง่ ทีอ่ งค์ทา่ นพออนุโลมให้กบั ชาวบ้านอย่างฝืด ๆ ก็คอื น�ำ้ มนต์ โดยก่อนให้นำ�้ มนต์ องค์ทา่ น
จะมีอบุ ายเทศน์เสียก่อน องค์ทา่ นจึงจะเอาน�ำ้ มนต์ให้เขา “ลูก ๆ หลาน ๆ ...หากจิตใจลูก ๆ หลาน ๆ
ไม่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว จะมารดน�้ำภายนอก มันก็เป็นไปไม่ได้ลูก ๆ หลาน ๆ เอ๋ย
น�้ำอันนี้เป็นน�้ำขอเชื้อเชิญให้ลูก ๆ หลาน ๆ เข้าถึงพุทธ ธรรม สงฆ์ อย่าถือว่าน�้ำอันนี้เป็นของขลัง
จะขลังหรือไม่ขลังก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติของพวกลูก ๆ หลาน ๆ นั่นเอง” องค์ท่านจะสอนไป
อย่างนั้น
๑๖. โยมขององค์ทา่ นเขามาวัด เขามาแบบเงียบสงัด เขาไม่ได้คยุ กันเหมือนพวกเรานี่ และเขาก็
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมารับอาหารในวัด ถ้าพวกโยมมา อาหารของพระที่จัดไว้ให้ เขาจะเอาไปรับประทาน
ที่กระท่อมเล็ก ๆ ของเขาต่างหาก เขาไม่มารับประทานในศาลาที่พระฉันอยู่ และท�ำอย่างเงียบที่สุด
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ข้อวัตรอันนี้เป็นข้อวัตรส�ำคัญที่สุด เพราะรักสงบ คนมาต่างทิศพอมาถึง เช่น เขามานอนค้างคืน
ท�ำบุญอย่างนี้ เขาก็จะไปนอนที่ไหนไม่ทราบ เขาไม่มายุ่งในวัด พอตื่นเช้ามาเขาค่อยมาใส่บาตรพระ
หรือมีอาหารอะไรเขาก็เอามาถวาย มีสิ่งที่จะบังสุกุลเขาก็เอามา
๑๗. หลวงปูม่ นั่ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ภิ าวนา (วิปสั สนาธุระ) มากกว่าด้านการปกครอง
(คันถธุระ) ถึงกระนัน้ ในชีวติ สมณเพศขององค์ทา่ น ครัง้ หนึง่ ก็เคยได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพระครูวนิ ยั ธร
(ปี พ.ศ. ๒๔๗๕) โดยรับต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ และที่นั่นก็เป็น
ที่เดียวที่องค์ท่านรับต�ำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และรับเป็นเพียงปีเดียว หลังจากนั้นองค์ท่านก็ลาออก
จากต�ำแหน่งเจ้าอาวาส และจาริกธุดงค์เข้าป่าเพื่อแสวงหาการปฏิบัติภาวนา
๑๘. ตลอดชีวิตสมณเพศของ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต องค์ท่านจะเน้นความสงัดวิเวก เน้น
การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อละกิเลสออกจากใจ เพื่อเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย
องค์ท่านถือได้ว่าเป็นผู้น�ำด้านปฏิบัติได้อย่างยิ่งยวด องค์ท่านออกบวชมาเพื่อปฏิบัติช�ำระกิเลสในใจ
ตนเองจนหมดสิน้ ไม่สนใจในลาภ ยศ สรรเสริญ องค์ทา่ นเป็นทัง้ ครูทงั้ อาจารย์ เป็นทัง้ พ่อ เป็นทัง้ แม่
ในคราวเดียวกัน ในวงศ์ของพระสายธุดงคกรรมฐานจึงเรียกขนานนามในองค์ท่านว่า “พ่อแม่ครู
อาจารย์ใหญ่ มั่น ภูริทตฺตมหาเถระ” และเมื่อองค์ท่านเสร็จสิ้นภารกิจในใจของตนเองแล้ว ก็ได้
ท�ำหน้าที่เป็นครู เป็นผู้น�ำสั่งสอนคณะศิษยานุศิษย์ โดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณร ให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรม ท�ำให้องค์ท่านมีคณะศิษยานุศิษย์มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระมหาเถระ
ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ผู้เป็นดั่งเนื้อนาบุญโดยแท้ ให้กับดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ แม้กาลเวลาจะ
ล่วงเลยผ่านมาเกือบ ๗ ทศวรรษแล้ว ชื่อเสียงและเกียรติคุณและคุณงามความดีขององค์ท่าน ยังคง
ตราตรึงอยูใ่ นหัวใจของคนไทยชาวพุทธทุกหมูเ่ หล่าอย่างไม่มวี นั จืดจาง และจะยังคงเป็นเช่นนีส้ บื ไป...

เอกสาร
๑. จากหนังสือชีวประวัติหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดภูจ้อก้อ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
๒. ถอดจากกัณฑ์เทศน์หลวงปูห่ ล้า เขมปตฺโต (พระอุปฎั ฐากในองค์หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต) ชือ่ กัณฑ์
- “ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง” วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๒๔
- “อบรมข้อวัตรปฏิบัติ” วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๒๕
- “ข้อวัตรหลวงปู่มั่น” วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๒๔ และวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๒๖
- “ข้อวัตรหลวงปู่มั่น” วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๒๘
- “อริยวัตรยุคบ้านหนองผือ” วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๓๐
- “เล่าถึงสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่น” วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๓๒
- “เล่าถึงสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่น” วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๓๖
๓. http://www.luangpumun.dra.go.th/best_practices
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ภูริทตฺตธมฺโมวาท
บรรดาสานุศิษย์ที่อยู่ร่วมส�ำนักและได้รับคติธรรมค�ำสอนขององค์ท่านพระอาจารย์มั่น
ภูรทิ ตฺตเถร ต่างยกย่องเชิดชูองค์ทา่ นเหนือเกล้าว่าเป็น “พระบูรพาจารย์” ผูข้ จัดความมืดมน เป็นดุจ
ผู้ยังประทีปให้สว่างไสวในที่มืด ได้ยึดหลักปฏิปทาและหลักธรรมองค์ท่านให้ไว้เป็นเนติแบบ
อย่างด�ำเนินรอยตาม และยอมรับโดยดุษฎีด้วยหลักเหตุผลอันงดงามที่ต่างเคยสัมผัสองค์ท่าน
พระบูรพาจารย์ว่า
สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ
ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน
สากจฺฉาย ปญฺา เวทิตพฺพา
ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
ปัญญาธรรมขององค์ท่านพระอาจารย์มั่น เธอเป็นอมตานุสสรณียธรรม มูลมรดกชิ้นเอกที่หา
ผู้แสดงได้ยากในปรัตยุบัน
กุลบุตรกุลธิดาผูม้ าสุดท้ายภายหลัง พึงน้อมรับสารธรรมนีม้ าประพฤติปฏิบตั ใิ ห้สมกับได้อตั ภาพ
ฐานะความเป็นมนุษย์ ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระบูรพาจารย์ผู้ให้เมตตาธรรมโดยแท้ สมกับ
นามมคธฉายาขององค์ท่านว่า
“ภูริทตฺต : ผู้ให้ปัญญาประดุจดั่งแผ่นดิน”
ภูริทตฺตธมฺโมวาท
			 ดีใดไม่มีโทษ
ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ
		
ได้สมบัติทั้งปวง
ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
		
เพราะตัวตน
เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง
จงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ผู้ใดมาถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อน
สรณะทัง้ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มิได้เสือ่ มสูญอันตรธานไปไหน ยังปรากฏอยูแ่ ก่ผปู้ ฏิบตั ิ
เข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้ว ผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่า หรือเรือนว่างก็ตาม สรณะ
ทั้ง ๓ จริง ๆ แล้วจะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว
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ทาน ศีล ภาวนา
ทานเป็นเครื่องแสดงน�้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง และช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็น
ทาน คือ เครื่องแสดงน�้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์
ด้วยการให้ การเสียสละแบ่งปัน มากน้อยตามก�ำลังของวัตถุเครือ่ งสงเคราะห์ทมี่ อี ยูจ่ ะเป็น วัตถุทาน
ธรรมทาน หรือวิทยาทาน เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากกุศล คือความดี
ที่ได้จากทานนั้น เป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น
อภัยทาน ควรให้แก่กัน เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน
คนมีทานเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชน เป็นที่เคารพรักในหมู่ชน จะตกอยู่ทิศใดย่อม
ไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสงิ่ หรือผูอ้ ปุ ถัมภ์จนได้ ไม่อบั จนทนทุกข์ ผูม้ ที านประดับตนย่อมไม่เป็นคน
ล้าสมัย ทุกคนทุกชนชั้นไม่รังเกียจ ผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหมุนโลกให้ชุ่มเย็น การเสียสละจึงเป็น
เครื่องค�้ำจุนหนุนโลก
การสงเคราะห์กนั ท�ำให้โลกมีความหมายตลอดไป ไม่เป็นโลกทีไ่ ร้ชาติขาดกระเจิง เหลือแต่ซาก
แผ่นดิน ไม่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอดไป
ศีลเป็นพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจ�ำชาติมนุษย์
ศีล คือ รั้วกั้นความเบียดเบียนและท�ำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกัน คือพืช
แห่งความดีอันยอดเยี่ยม ที่ควรมีประจ�ำชาติมนุษย์ ไม่ปล่อยให้สูญหายไป เพราะมนุษย์ไม่มีศีล
เป็นรั้วกั้น เป็นเครื่องประดับตัว จะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัย แม้โลกเจริญด้วย
วัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์ แต่ความรุม่ ร้อนแผดเผาจะทวีคณ
ู ยิง่ กว่าพระอาทิตย์ ถ้ามัวคิดว่าวัตถุ
มีค่ามากกว่าศีลธรรม
ศีลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์ พระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ค้นพบและน�ำมาประดับโลกที่ก�ำลัง
มืดมิดให้สว่างไสวร่มเย็น ด้วยอ�ำนาจศีลธรรม เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลส ที่ผลิต
อะไรออกมาท�ำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้ว ยิ่งกว่าให้ความคิดตามอ�ำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเป็น
ยาชโลมไว้บ้าง จะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลย
ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงคือ พระพุทธเจ้า มีผลให้โลกได้รับความร่มเย็น
ซาบซึ้ง กับความคิดที่เป็นกิเลส มีผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึง ผิดกันอยู่
มาก ควรหาทางแก้ไข ผ่อนหนักให้เบาลงบ้าง ก่อนจะหมดทางแก้ไข ศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรค
ทั้งโรคระบาดและเรื้อรั้ง
ภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรง หักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดี
ภาวนา คือ การอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและ
สิง่ ทัง้ หลาย ยึดการภาวนาเป็นรัว้ กัน้ ความคิดฟุง้ ของใจให้อยูใ่ นเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุข
ใจที่ยังมิได้รับการอบรมจากภาวนา จึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังมิได้รับการฝึกหัด ยังมิได้รับประโยชน์
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จากมันเท่าทีค่ วร จ�ำต้องฝึกหัดให้ทำ� ประโยชน์ถงึ จะได้รบั ประโยชน์ตามควร ใจจึงควรได้รบั การอบรม
ให้รู้เรื่องของตัว จะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลาย ทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ ภายนอกภายใน
ผู้มีภาวนาเป็นหลักใจ จะท�ำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอ ไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหาย
แก่ตนและผู้เกี่ยวข้อง การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคต การงานทุกชนิดที่ท�ำ
ด้วยใจของผู้มีภาวนา จะส�ำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ท�ำด้วยความใคร่ครวญ เล็งถึงประโยชน์
ที่จะได้รับ เป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกาย วาจา ใจ
ไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มขี อบเขตเข้ามาเกีย่ วข้อง เพราะความอยากดัง้ เดิมเป็นไปตามอ�ำนาจ
ของกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิด ถูก ดี ชั่ว พาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วน ประมาณไม่ถูก
จะเอาโทษมันก็ไม่ได้ ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลย แล้วของเก่าก็เสียไป
ของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ ฉะนั้น การภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มี
เหตุผลของตนได้ดี
วิธีการภาวนาคือการสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุข ด้วยสติตามรู้การเคลื่อนไหวของจิต โดย
บริกรรมธรรมบทที่ให้ผลดี
วิธภี าวนานัน้ ล�ำบากอยูบ่ า้ ง เพราะเป็นวิธบี งั คับใจ วิธกี ารภาวนาก็คอื วิธสี งั เกตตัวเอง สังเกต
จิตทีม่ นี สิ ยั หลุกหลิก ไม่อยูเ่ ป็นปกติสขุ ด้วยมีสติตามระลึกรูค้ วามเคลือ่ นไหวของจิต โดยมีธรรมบทใด
บทหนึง่ เป็นค�ำบริกรรม เพือ่ เป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยูไ่ ด้ดว้ ยความสงบสุขในขณะภาวนา ทีใ่ ห้ผลดี
ก็มี อานาปานสติ คือ ก�ำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้วยค�ำภาวนา พุทโธ พยายามบังคับใจให้
อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่น�ำมาบริกรรมขณะภาวนา พยายามท�ำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลดละ
ความเพียร จิตทีเ่ คยท�ำบาปหาบทุกข์อยูเ่ สมอจะค่อยรูส้ กึ ตัวและปล่อยวางไปเป็นล�ำดับ มีความสนใจ
หนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจ�ำ  จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจ�ำ
ไม่ลืม ปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาด
การภาวนาแก้ไขปัญหาใจทุกประเภท ผู้เป็นหัวหน้างานหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจ
อย่างยิ่ง
เมือ่ พูดถึงการภาวนา บางท่านรูส้ กึ เหงาหงอยน้อยใจว่า ต้นมีวาสนาน้อยท�ำไม่ไหว เพราะกิจการ
ยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ตลอดงานสังคมต่างๆ ที่ต้องเป็นธุระจะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่
เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขา ท�ำให้ไม่อยากท�ำ  ประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไป ควรพยายาม
แก้ไขเสียบัดนี้
แท้จริง การภาวนาคือวิธีแก้ความยุ่งยากล�ำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและ
หมดสิ้นไป ได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัว การอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่ง
การรักษาตัว เป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้าน
ใจ คือ นักต่อสูจ้ นไม่รจู้ กั ตาย หากปล่อยไปโดยไม่มธี รรมเป็นเครือ่ งยับยัง้ คงไม่ได้รบั ความสุข
แม้จะมีสมบัติก่ายกอง
256 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

จิต จ�ำเป็นต้องเป็นตัวการรับภาระแบกหาม โดยไม่ค�ำนึงถึงความหนักเบา ว่าชนิดใดพอ
ยกไหวไหม จิตต้องรับภาระทันที ดี ชั่ว ผิด ถูก หนัก เบา เศร้าโศกเพียงใด บางเรื่องแทบเอาชีวิต
ไปด้วย ขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้ มิหน�ำซ�้ำยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้าน
อีกจนนอนไม่หลับ รับประทานไม่ได้ก็มี ค�ำว่าหนักเกินไป ยกไม่ไหว เกินก�ำลังใจจะคิดและต้านทาน
นั้นไม่มี
งานทางกาย ยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับ และยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่ก�ำลังของตน
เพียงใด ส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลย พักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้น แม้เช่นนั้น
จิตยังอุตส่าห์ท�ำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีก ไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆ นั้นควรแก่ก�ำลัง
ของใจเพียงใด เมื่อเกิดอะไรขึ้น ทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทน ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่อง
เผ็ดร้อนเกินก�ำลังใจจะสู้ไหว ใจคือนักต่อสู้ ดีก็สู้ ชั่วก็สู้ สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรอง สู้จนไม่รู้จักตาย
หากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุข แม้จะมีสมบัติก่ายกอง
ธรรม เป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว ความอยาก
ของใจ จะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอ ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว
จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไร
แก่จิตใจแม้แต่นิด ความทุกข์ทรมาน ความอดทน ทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆ ไม่มีอะไรจะ
แข็งแกร่งเท่าใจ ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง ใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชม
อย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที
จิต เป็นสมบัตสิ ำ� คัญมากในตัวเราทีค่ วรได้รบั การเหลียวแล ด้วยวิธเี ก็บรักษาให้ดี ควรสนใจ
รับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัตทิ มี่ คี า่ ยิง่ ของตน วิธที คี่ วรกับจิตโดยเฉพาะก็คอื ภาวนา ฝึกหัดภาวนา
ในโอกาสอันควร ตรวจดูจติ ว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไป จะได้ซอ่ มสุขภาพจิต คือนัง่ พินจิ พิจารณา
ดูสังขารภายใน คือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้าง ในวันและเวลาที่นั่ง นั่งมีสารประโยชน์
ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหม
พิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง สังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมี
ความเก่าแก่ชราหลุดลงไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะท�ำได้ตายแล้วจะเสียการ
ให้ทอ่ งอยูใ่ นใจเสมอว่า เรามีความแก่ เจ็บ ตาย อยูป่ ระจ�ำตัวทัว่ หน้ากัน ป่าช้าอันเป็นทีเ่ ผาศพภายนอก
และป่าช้าทีฝ่ งั ศพภายในคือตัวเราเอง เป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่งศพทีน่ ำ� มาฝังหรือบรรจุ จะอยูใ่ น
ตัวเราตลอดเวลา ทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวัน
พิจารณาธรรมสังเวช พิจารณาความตายเป็นอารมณ์ ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอเย่อหยิง่
ในวัน ในชีวิต และวิทยฐานะต่างๆ ออกได้ จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายาม
แก้ไขได้เป็นล�ำดับ มากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินทาเขา ซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตน
นี่คือการภาวนา คือ วิธีเตือนตน สั่งสอนตน ตรวจตราดูความบกพร่องของตน ว่าควรแก้ไข
จุดใด ตรงไหนบ้าง ใช้ความพิจารณาอยู่ท�ำนองนี้เรื่อยๆ ด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้าง ด้วยการร�ำพึง
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ในอิริยาบถต่างๆ บ้าง ใจจะสงบเย็น ไม่ล�ำพองผยองตัวและความทุกข์มาเผาลนตัวเอง เป็นผู้รู้จัก
ประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัว ทั้งทางกายและทางใจ ไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็น
หายนะต่างๆ
คุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมาย ไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นได้
ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของ
พระศาสนา ผูเ้ กิดมาเป็นมนุษย์ตอ้ งเป็นผูเ้ คยสัง่ สมธรรมเหล่านีม้ าอยูใ่ นนิสยั ของผูจ้ ะมาสวมร่างเป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริง

คนดีมีศีลธรรม
คนดีมีศีลธรรม หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา ท�ำให้โลกร่มเย็นและยั่งยืน
หาคนดีมศี ลี ธรรมในใจ หายากยิง่ กว่าเพชรนิลจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคณ
ุ ค่า
มากกว่าเงินเป็นล้านๆ เพราะเงินล้านไม่สามารถท�ำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ เหมือนได้
คนดีมาท�ำประโยชน์ คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถท�ำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยัง่ ยืน
เช่นพระพุทธเจ้า และพระสาวกทัง้ หลายเป็นตัวอย่าง คนดีแต่ละคนมีคณ
ุ ค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง
เป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะท�ำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจน ขอแต่ให้ตัวดีและโลก
มีความสุข แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี ขอแต่ได้เงิน แม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิด
ไม่สนใจดู ถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรไม่หลีกห่าง ขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับ
เข้าบัญชีผู้ต้องหา กลัวจะไปท�ำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะ
ผิดถูกประการใดเขาไม่ยงุ่ เกีย่ ว คนดีกบั คนชัว่ สมบัตเิ งินทองกับธรรมะคือคุณความดีผดิ กันอย่างนีแ้ ล
ใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้ อย่าให้สายเกินแก้ ฉะนั้น สัตว์โลกจึงต่างกัน ทั้งภพ ก�ำเนิด
รูปร่างลักษณะ จริตนิสัย ดีชั่ว สุขทุกข์ เพราะกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ท�ำขึ้น มิใช่กฎ
ของใครไปท�ำให้ ตัวท�ำเอาเอง

ของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคน ให้พากันปฏิบัติก่อนตาย อย่าประมาท
ของดีมอี ยูก่ บั ตัวเราทุกคน ก็พากันปฏิบตั เิ อา ท�ำเอา เมือ่ เวลาตายแล้วจึงวุน่ วาย หานิมนต์พระ
มากุสลามาติกา ไม่ใช่เกาถูกทีค่ นั ต้องรีบแก้เสียบัดนี้ คือ เร่งท�ำความดีแต่บดั นี้ จะได้หายห่วง อะไร ๆ
ที่เป็นสมบัติของโลก มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเราแสวงหา
มา หากทุจริตก็เป็นไฟเผา เผาตัวท�ำให้ฉิบหายได้จริง ๆ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลา
ของผู้แสวงหาแต่ละราย ท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตส่าห์สร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสรณะ
ของพวกเรา ท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหน เป็นคนร�่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัย จึงพากัน
รักพากันห่วงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตาย ส�ำคัญตนว่าจะไม่ตายและพากันประมาทจนลืมตัว เพลิดเพลิน
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ตักตวงเอาแต่สิ่งไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาบไม่ไหว อย่าส�ำคัญว่าตนเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลย
ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันสร่างซา เมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์
ถ้าไม่เตรียม ทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควร อาตมาขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไป แต่
ค�ำพูดที่สั่งสอนคนให้ละชั่ว ท�ำความดี จัดเป็นหยาบคายอยู่แล้ว โลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนา
เพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริง การท�ำบาป หยาบคายมีมาประจ�ำแทบทุกคน ทั้งใช้ผลเป็นทุกข์
ตนยังไม่อาจรู้ได้และต�ำหนิมันบ้าง พอมีทางคิดแก้ไข แต่กลับต�ำหนิค�ำสั่งสอนหยาบคาย ก็นับ
เป็นโรคที่หมดหวัง
เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมค�ำสอน จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผล ไม่ท�ำตาม
ความอยาก เมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ได้ จะประสบผลคือความสุขใน
ปัจจุบันทันตา แม้จะมิได้เป็นเจ้าของเงินล้าน แต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดี
ของตน
คนฉลาดปกครองตนให้มคี วามสุขและปลอดภัย ไม่จำ� ต้องเทีย่ วแสวงหาทรัพย์มากมาย หรือ
เที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆ มาเป็นเครื่องบ�ำรุงจึงมีความสุข ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบ
มีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีก เพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริง ทั้ง ๆ ที่อยู่
ในกรรมสิทธิ์ แต่กฎความจริง คือ กรรมสาปแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด นักปราชญ์
ท่านจึงกลัวกันนักหนา แต่คนโง่อย่างพวกเรา ผู้ชอบสุกเอาเผากิน และชอบเห็นแก่ตัว ไม่มีวันอิ่มพอ
ไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมาย
คนหิวอยูเ่ ป็นปกติสขุ ไม่ได้ จึงวิง่ หาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สำ� นึกว่าผิดหรือถูก
ครัน้ แล้วสิง่ ทีค่ ว้ามาก็มาเผาตัวเองให้รอ้ นยิง่ กว่าไฟ คนทีห่ ลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลงก็ไม่ตอ้ งหา
จะหาไปให้ล�ำบากท�ำไม อะไรๆ ก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว จะตื่นเงาตะครุบเงาไปท�ำไม
เพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
ความมั่งมีศรีสุขจะไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริต สร้างกรรมชั่ว มีมากเท่าไรย่อมหมดไป พ่อแม่ ปู่ย่า
ตายาย ที่สร้างบาปกรรมไว้ ผลกรรมนั้นย่อมตกอยู่กับลูกหลานรุ่นหลัง ให้มีอันเป็นไป ผู้ทุจริต
เบียดเบียนรังแกผู้อื่น จะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลย

วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก
ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง ครั้นมาปฏิบัติทางจิต
จิตไม่คอ่ ยจะรวมง่าย ฉะนัน้ ต้องให้เข้าใจว่า ความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาแล้ว ต้องเก็บใส่ตู้ ใส่หบี ไว้เสียก่อน
ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา ก�ำหนดรู้เท่ามหาสมมติ
มหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้ว่า อันนั้นเป็นอันนั้น เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตฤกษ์ สารพัดสิง่ ทัง้ ปวง ฉันเจ้าสังขาร คืออาการจิต หากออกไปตัง้ ไว้ บัญญัตไิ ว้วา่ เขาเป็นนัน้
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เป็นนี้ จนรู้เท่าแล้วเรียกว่า ก�ำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อท�ำให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว
จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อก�ำหนดอยู่ ก็ชื่อว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง
หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง
เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่ ในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกว่า อกาลิโก ของมีอยู่
ทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ ปจฺจตฺตํ จึงจะรู้เฉพาะตัวคือมาพิจารณา
กายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป ตามสภาพความจริงของ ภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ
ธมฺเมสุ ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างโร่อยูท่ งั้ กลางวันและกลางคืน ผูม้ าปฏิบตั พิ จิ ารณาพึงรูอ้ ปุ มา
รูปเปรียบดังนี้
อันบุคคลผู้ท�ำนาก็ต้องท�ำลงไปในแผ่นดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดดกร�ำฝน จึงจะเห็น
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคดื่มสบาย ก็ล้วนท�ำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้น ฉันใด
ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น เพราะศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ในกาย วาจา จิตของทุกคน

สติปัญญา...เป็นอาวุธ
ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลก
เขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตราย
ทั้งภายนอก ภายใน
เครือ่ งป้องกันตัวคือหลักธรรม มีสติปญ
ั ญาเป็นอาวุธส�ำคัญ จะเป็นเครือ่ งมัน่ คง ไม่สะทกสะท้าน
มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิดพูดท�ำ อะไร ๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่
ด้วยทั้งภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี
คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่น วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจ และเกียจคร้าน
ในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย

ใจ : ธรรม
การบ�ำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบ�ำรุงรักษาด้วยดีได้ใจดีคือ
ได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจตนแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล
ใจคือสมบัติอันล�้ำค่า คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้จะผิดจะพลาด
อยู่นั่นเอง
เมื่อรู้ว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา ซึ่งไม่ควรให้พลาด อย่าให้เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวและ
เลวเต็มทน จะหาความสุขไม่เจอ
ใครผิดถูกชั่วดีก็ตัวเขา ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม อย่าใช้อกุศลวนมาตอม ควรถึงพร้อม
บุญกุศล ผลสบาย
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สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนา มีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิ ดังที่ทราบอยู่แก่ใจ
อย่าลืมตัวลืมวาสนา โดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อ ภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะ
เปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไป เป็นชาติที่ต�่ำทราม ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้ว
แก้ไม่ตก ความสูงศักดิ์ ความต�่ำทราม ความสุขทุกขั้นจนถึง บรมสุข และความทุกข์จนเข้าขั้น
มหันตทุกข์ เหล่านีม้ ไี ด้กบั ทุกคนตลอดสัตว์ ถ้าตนเองท�ำให้มี อย่าเข้าใจว่ามีได้เฉพาะผูก้ ำ� ลังเสวยอยู่
เท่านัน้ โดยผูอ้ นื่ ไม่มี เพราะสิง่ เหล่านีเ้ ป็น สมบัตกิ ลาง แต่กลับกลายมาเป็นสมบัตจิ ำ� เพาะของผูผ้ ลิต
ผู้ท�ำเองได้ ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกัน
เมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือก�ำลังจนจนน่าทุเรศ เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้
เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆ ไม่มีใครมีอ�ำนาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียว
กับผู้อื่น จึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่น และผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นเดียวกับที่เราเคยเป็น ศาสนา
เป็นหลักวิชาตรวจตาดูตัวเองและผู้อ่ืนได้อย่างแม่นย�ำไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือน สิ่งดีชั่วที่มี
และเกิดอยูก่ บั ตนทุกระยะ มีใจเป็นตัวการพาให้สร้างกรรมประเภทต่าง ๆ จนเห็นได้ชดั ว่ากรรมมีอยู่
กับผู้ท�ำ มีใจเป็นเหตุของกรรมทั้งมวล
กรรม เป็นของลึกลับและมีอ�ำนาจมาก ไม่มีผู้ใดมีกฎแห่งกรรมได้เลย ถ้าเราสามารถรู้เห็น
กรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นท�ำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆ จะไม่กล้าท�ำบาป แต่จะกระตือรือร้น
ท�ำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน�้ำ  ความเดือดร้อนในโลกก็จะลดน้อยลง เพราะต่างก็รักษาตัว
กลัวบาปอันตราย
ท่านว่า ดี ชั่ว มิได้เกิดขึ้นมาเอง แต่อาศัยการท�ำบ่อยก็ชินไปเอง เมื่อชินแล้วก็กลายเป็น
นิสัย ถ้าเป็น ฝ่ายชั่ว ก็แก้ไขยาก คอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยท�ำอยู่เสมอ ถ้าเป็น ฝ่ายดี
ก็นับว่าคล่องแคล่วกล้าขึ้นเป็นล�ำดับ
เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก อย่าน�ำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะต�่ำลง
กว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมาย อย่าพากันท�ำ ให้พากันละบาปบ�ำเพ็ญบุญ ท�ำแต่
ความดี อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์
การท�ำความเข้าใจเรื่องของกรรม เป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับภาวะของ
ตัวเราเอง ซึง่ จะต้องเป็นไปตามกรรมทีไ่ ด้ทำ� ไว้ ตามพุทธภาษิตทีม่ วี า่ “กรรมจ�ำแนกสัตว์ให้ทราม
และประณีตต่างกัน”
ผู้สงสัยกรรม หรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผล คือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้ แม้เขา
จะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขาก็มองไม่เห็นคุณ
ของพ่อแม่ว่าได้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขา ที่เป็น
คนหนึ่งก�ำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น ไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากท่านทั้งสอง ซึ่งเป็น
แรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขาให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
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การดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ไม่จัดว่าเป็นกรรม กรรม คือ
การกระท�ำ ดี ชั่ว ทางกาย วาจา ใจ ต่างหาก พูดจริง คือ ความสุข ทุกข์ ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก
กระทัง่ สัตว์ผไู้ ม่รจู้ กั กรรม รูแ้ ต่กระท�ำคือหากินอยู่ ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ ของบุคคล และ
ผลกรรมของสัตว์ ของบุคคล
ควรมีเมตตาสงสารในสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่นเดียวกับเรา ไม่มีอะไร
ยิ่งหย่อนกว่ากัน
ความยิง่ หย่อนแห่งวาสนาบารมีนนั้ มีได้ทงั้ คนและสัตว์ สัตว์บางตัวมีวาสนาบารมีและอัธยาศัย
ดีกว่ามนุษย์บางคน แต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ ก็จ�ำต้องทนรับเสวยไป สัตว์เดรัจฉานก็ยังมี
และเสวยกรรมไปตามวิบากของมันมิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ที่เกิดในก�ำเนิดต�่ำทราม ความจริง
เขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้น เช่นเดียวกับมนุษย์ ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จน
ข้นแค้น ก็จ�ำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรม เมื่อมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคน มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง
ตามวาระของกรรมที่อ�ำนวย
มนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นอย่างนี้ ซึ่งล้วนอ่านก�ำเนิดต่าง ๆ จนนับไม่ถ้วน ให้
ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่าง ๆ กัน เพราะฉะนั้น ไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามในชาติก�ำเนิดความ
เป็นอยู่ของกันและกัน และสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของ ๆ ตน

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
ค�ำว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควร
ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปตามขอบเขตของศีลที่เป็น
สภาพปกติ ศีลทีเ่ กิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นทีเ่ กลียด นอกจาก
ความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่า เป็นศีล เป็นธรรม
เราควรรักษาศีล ๕
๑. สิง่ ทีม่ ชี วี ติ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า จึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหงและท�ำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่
ของเขาให้ตกไป
๒. สิ่งของของใคร ใครก็รักและสงวน ไม่ควรท�ำลาย ฉก ลัก ปล้น จี้ เป็นต้น อันเป็นการ
ท�ำลายสมบัติและท�ำลายจิตใจกัน
๓. ลูก หลาน สามี ภรรยา ใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน
เป็นการท�ำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ
๔. มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งที่ท�ำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี
แม้เดรัจฉานก็ไม่พอใจค�ำหลอกลวง ซึ่งไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย
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๕. สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมท�ำให้คนดี ๆ กลายเป็นคนบ้าได้
ลดคุณค่าลงโดยล�ำดับ ผูต้ อ้ งการเป็นคนดีมสี ติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดืม่ สุรา เครือ่ งท�ำลาย
สุขภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการท�ำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน
อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
๑. ท�ำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทรัพย์สมบัตทิ อี่ ยูใ่ นความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผูร้ า้ ย มาราวีเบียดเบียนท�ำลาย
๓. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุข ไม่มีผู้คอยล่วงล�้ำกล�้ำกราย ต่าง
ครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข
๔. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ ค�ำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ ด้วยศีล
๕. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอ
หาสติไม่ได้ ผู้มีศีล เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลก ให้มีแต่ความอบอุ่นใจ
ไม่เป็นทีร่ ะแวงสงสัย ผูไ้ ม่มศี ลี เป็นผูท้ ำ� ลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รบั ความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
ศีลนั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษา แล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้
เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี ก็ไม่เรียกว่าตน มีแต่กายจะท�ำอะไรได้ ร่างกาย
กับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็น
ปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอ คนที่หา คนที่ขอ ต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไรยิ่งไม่มี
ยิ่งอดอยากยากเข็ญยิ่งไม่มี
กายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยูแ่ ล้ว ได้จากบิดามารดาพร้อมบริบรู ณ์แล้ว จะท�ำให้เป็นศีลก็รบี ท�ำ 
ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล
ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อด
ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา
ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวร หมดภัย

ต้นหาย ก�ำไรสูญ*
ต้นหาย ก�ำไรสูญ เปรียบเสมือนคนเราบางคนทีต่ งั้ อกตัง้ ใจท�ำการท�ำงาน จะประกอบการค้าขาย
หรือท�ำกิจการงานอะไรก็ดี ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่เฒ่าแก่ชราในที่สุด และ
ถึงพร้อมด้วยความร�่ำรวยสมบูรณ์พูนสุข สร้างบ้านสร้างเรือน สร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง ตลอดจน
สร้างเกียรติยศ สร้างชื่อเสียง จนได้ลาภได้ยศ ได้สรรเสริญ ประสบความส�ำเร็จในชีวิตทางโลกทุกสิ่ง
ทุกอย่าง
* จากการเรียบเรียงในหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์ จัดพิมพ์โดย ชมรมพุทธศาสตร์ เอสโซ่ พ.ศ. ๒๕๒๕
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แต่คนบางคนที่กล่าวถึงเหล่านี้ เมื่อถึงกาลเวลาอันสมควร ซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้ว
ส�ำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลกที่ได้สร้างสมมามากแล้ว ก็ควรจะหยุด เพื่อรีบสร้างสมสิ่งที่เป็น
“อริยทรัพย์” ในบั้นปลายของชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้บ้าง
แต่เขาเหล่านั้นก็หาได้มีความหยุด ความยั้ง ความละ ความปล่อย ความวาง ในทรัพย์สมบัติ
ที่หามาได้เหล่านั้นไม่ มุ่งหน้าที่จะคิดอ่านประกอบกิจการงานให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
เรื่อย ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงว่า สักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว “ความตาย” ก็จะต้องมาถึงเข้าอย่างแน่นอน
ในที่สุดร่างกายของเขาก็ถึงซึ่งความแตกดับจริงๆ และย่อยยับสูญหายไป ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ตนหามาได้ไว้ในโลกนี้ให้กับคนอื่นทั้งหมด ไม่สามารถที่จะน�ำเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตาม
ตนไปด้วยได้แม้แต่นิดเดียว โดยที่ตนเองมิได้ประกอบคุณงามความดีในทางสร้างสมในสิ่งที่เป็น
อริยทรัพย์ให้มากเท่าที่ควรเลย ซึ่งตนเองก็มีโอกาสและโชคดีอย่างดีที่สุดแล้ว แต่กม็ ิได้กระท�ำลงไป
จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของเขา จึงเปรียบเสมือน “ต้นหาย ก�ำไรสูญ”
“ต้น” ก็คือร่างกายและทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมด
“ก�ำไร” ก็คือบุญกุศลหรือสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์
แทนที่จะได้ก็ไม่ได้ และถ้าใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปในทางที่ไม่ดี ผิดศีลผิดธรรมอีกด้วย
แล้ว หรือยึดในทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นมากเกินไป ก็ยิ่งจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ต้นก็หาย
ก�ำไรก็สูญ ชีวิตนี้ก็ขาดทุน
- “คนเราใหญ่แต่กาย ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ชื่อ ใหญ่แต่ยศ ใหญ่แต่ส�ำคัญตน แต่ความรู้
ความฉลาดเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำตนให้รม่ เย็นเป็นสุขทัง้ ทางกายและทางใจโดยถูกทาง ตลอดจนผูอ้ นื่ ก็ได้รบั
ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั้น ไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วย และไม่สนใจบ�ำรุงให้เติบโตอีกด้วย จึงเกิด
ความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะ อะไรเลย”
- การต�ำหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจับผิดจริง ก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองใช้ขุ่นมัว ด้วยความ
เดือดร้อน วุน่ วาย ใจทีค่ ดิ แต่ตำ� หนิผอู้ นื่ จนอยูไ่ ม่เป็นสุขนัน้ นักปราชญ์ถอื เป็นความผิดและบาปกรรม
ไม่ดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน
- การกล่าวโทษผูอ้ นื่ โดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสัง่ สมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รบั ความทุกข์
จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยต่อตนเสีย ความทุกข์เป็นของ
น่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ท�ำให้เกิดทุกข์ ท�ำไมพอใจสร้างขึ้นเอง
- เมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้ว อย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ
คิดแต่ผลิตโทษท�ำบาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกข์เป็นบาปกรรมอีกเลย
- คนชั่ว ท�ำชั่วได้ง่ายและติดใจ ไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี
- คนดี ท�ำดีได้ง่ายและติดใจ กลายเป็นคนรักธรรมตลอดไปฝึกจนดี
- เราต้องการคนดี ก็จำ� ต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ตอ้ งฝึกทัง้ นัน้ ฝึกงาน
ฝึกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก ค�ำว่า ดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้ว
แน่นอน
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- ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่น ว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ไม่เบียดเบียน
ท�ำลายกัน
ผูม้ ศี ลี สัตย์เมือ่ ท�ำลายขันธ์ ไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกต�ำ่ เพราะอ�ำนาจศีลคุม้ ครองรักษาและ
สนับสนุน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาใช้บริบูรณ์ธรรมก็สั่งสอนแล้ว ควรจดจ�ำให้ดี ปฏิบัติ
ให้มั่นคง จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน
- ท�ำตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสสอนเรื่องกาย วาจา จิตมิได้สอนอย่างอื่น ทรงสอน
ให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากาย เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน หัดสติให้มากในการ
ค้นคว้า เรียกว่า ธัมมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึง
จะเป็นสมาธิรวมลงเอง การประกอบความพากเพียรท�ำจิตให้นิ่ง เป็นการปฏิบัติตามค�ำสั่งสอนของ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
- คุณธรรม ยังมีผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องระบือ มีความฉลาดกว้างขวางใน
อุบายวิธี ไม่มีความคับแค้นจนมุม
- ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
- ความยิง่ ใหญ่คอื ความไม่ยงั่ ยืน ชีวติ ทีย่ งิ่ ใหญ่ คือชีวติ ทีอ่ ยูด่ ว้ ยทาน ศีล เมตตาและกตัญญู
ชีวิตที่มีความดีงามไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น
- วาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัย
- คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบ “คนพาล” วาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้
บางคนวาสนายังอ่อน เมือ่ คบ “บัณฑิต” วาสนาก็เลือ่ นขึน้ เป็นบัณฑิต ฉะนัน้ บุคคลควรพยายาม
คบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น
- ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมา ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง
- ผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆ ควรรีบท�ำเสีย
- ผู้มีปัญญา ซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไป จะไม่เกียจคร้าน
ขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน
- สมณะไปที่ใด อยู่ที่ใด ไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่น คือไม่สั่งสมกิเลสที่น่ากลัว
แก่ตวั เอง และระบาดสาดกระจายไป ค�ำว่า กิเลส ถือว่าเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวอย่างยิง่ พึงใช้ความระมัดระวัง
ด้วยความจงใจ ไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุก ๆ กระแส เพราะเป็นเสมือนไฟทีส่ งั หารหรือท�ำลาย
ได้ทุกกระแสไป การยืน เดิน นั่ง นอน การขบฉัน การขับถ่าย การพูดจาปราศรัยกับผู้มาเกี่ยวข้อง
ทุก ๆ ราย และทุก ๆ ครั้ง ด้วยความส�ำรวม นี้แลคือ อริยธรรม พระอริยบุคคลทุกประเภท
ท่านด�ำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้น
- การบ�ำรุงรักษาสิ่งใด ๆ ในโลก การบ�ำรุงรักษาตนคือ ใจเป็นเยี่ยม จุดที่ยอดเยี่ยมของโลก
คือ ใจ การบ�ำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรม
ทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป
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คนพลาดใจ คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดร้อยชาติหรือพันชาติ ก็คือผู้พลาด
นั่นเอง
- ใจนี่แลเป็นผู้ทรงบุญ ทรงกุศล ทรงมรรค ทรงผล ทรงสวรรค์นิพพาน และใจนี่แลเป็นผู้ไปสู่
สวรรค์ นิพพาน นอกจากใจไม่มีอะไรจะไป
- กาลใดที่ ขาดสติ กาลนั้นเรียกว่า ขาดความเพียร แม้ก�ำลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่
สักแต่วา่ เท่านัน้ แต่มไิ ด้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบ ดังนัน้ ท่านจึงสอนเน้นลงในความมี สติ มากกว่า
ธรรมอืน่ ๆ เพราะสติเป็นรากฐานส�ำคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคทีท่ ำ 
� จนกลายเป็น
มหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตามๆ กัน ภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มาก ภูมิต่อไป
สติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสาย
- สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปท�ำความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้กระท�ำ
ความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ท�ำความส�ำคัญมั่นหมายนั้น
เป็นทุกข์แต่ผู้เดียว โดยความไม่สมหวังตลอดไป อนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยว
เกีย่ วข้องเช่นกัน อดีต ควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคต ก็ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน ปัจจุบนั เท่านัน้
จะส�ำเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่คนท�ำได้ไม่สุดวิสัย
- อย่างไรอย่าหนีจากรากฐานคือผูร้ ภู้ ายในใจ เมือ่ จิตมีความรูแ้ ปลก ๆ ซึง่ จะเกิดความเสียหาย
ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ ให้ย้อนเข้าสู่ภายในเสียอย่างไรก็ไม่เสียหาย...
- การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมใช้บริสุทธิ์ เมื่อรู้ปริยัติ ต้องปฏิบัติจิตใจจึงส�ำเร็จ
ประโยชน์เต็มที่

เอกสาร
จากหนังสือ
			
			
			
			

- ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
- มุตโตทัย ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
- จิตตภาวนา มรดกล�้ำค่าทางพระพุทธศาสนา โดย มูลนิธิหลวงปู่มั่น
- ธมฺมรโส “ธรรมรส” รวบรวมโดย พระธมฺมสตฺตโิ ก (พลเอก ดร.สมศักดิ์ ศัลยก�ำธร)
- รวมพระธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์ โดย ชมรมพุทธศาสตร์ เอสโซ่ พ.ศ. ๒๕๒๕.
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โอวาทธรรม
ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ที่ให้ไว้แก่ศิษยานุศิษย์
• ธัมมะ ธัมโม เรียนมาจากธรรมชาติ เห็นความเกิดความแปรปรวนของสังขารประกอบด้วย
ไตรลักษณ์
• อย่าเชื่อหมอมากนัก ให้เชื่อธรรมมากจึงดี เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
• อรหันต์ก็เป็นคุณอนันต์ นับหาประมาณมิได้ พระอรหันต์ตรัสรู้ในตัว เห็นในตัว มีญาณ
แจ่มแจ้งดี ล้วนแต่เล่าเรียนธรรมชาติทั้งนั้นฯ
• ธรรมะชี้เข้ากายกับจิตเป็นคัมภีร์เดิม
• ภูเขาสูงที่กลิ้งมาบดสัตว์ใช้เป็นจุณไปนั้น อายุ ๗๐ ปีแล้ว ไม่เคยเห็นภูเขา เห็นแต่ชาติทุกข์
ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เท่านั้นแล ทิฐิมานะเป็นภูเขาสูงหาที่ประมาณมิได้
• ธรรมะเป็นต้น เอโก มีอันเดียว แต่แสดงอาการโดยนัย ๕๔,๐๐๐ ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘
ให้เห็นด้วยจักษุด้วย ให้เห็นด้วยญาณคือปัญญาด้วย นโม ดิน น�้ำ บิดา มารดา ปั้นขึ้นมา
• ๘๔,๐๐๐ เป็นอุบายทีใ่ ห้พระองค์ทรมานสัตว์ สัตว์ยอ่ มรูแ้ ต่ ๘๔,๐๐๐ เท่านัน้ จะรูย้ งิ่ ไปกว่านัน้
เป็นไม่มี เว้นแต่นิสัยพุทธภูมิฯ รู้อนันตนัยหาประมาณมิได้พ้นจากนิสัยของสาวก สาวกรู้แต่
๘๔,๐๐๐ เท่านั้น จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นมิได้
• ให้รู้ นโม นะ น�้ำ  โม ดิน (อิ อะ) อิติปิโสฯ อรหํ  เมื่อรู้แล้วความรู้หาประมาณมิได้ อะ อิ
ส�ำคัญนัก เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ฯ
• ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ นี่เองท�ำให้บุคคลเป็นพระอรหันต์
• ญาณ ของพระพุทธเจ้า ท่านหมายเอาสกนธ์กาย เช่น นิมิตธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุน�้ำ  ธาตุดิน
และอาการ ๓๒ เป็นนิมติ ท่านบอกว่ารูเ้ ห็นเช่นนี้ บรรดาท่านเจ้าคุณทัง้ หลายไม่คดั ค้านเลยฯ
• สัตว์เกิดในท้องมารดาทุกข์แสน กามเป็นของต�่ำช้า เป็นของที่น�ำทุกข์เดือดร้อนฯ
• โลกสันนิวาส มีความแปรปรวนตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดี อย่าให้ติด
ถ้าไม่ติดก็ได้ชื่อว่าเป็นสุข ในตอนนี้ท่านแสดงทบไปทบมาเพื่อให้ศิษย์รู้
• พิจารณาค้นกาย ตรวจกายถูกดีแล้ว ไม่เป็นปัญหาขึ้นมาได้ ถ้าไม่ถูกย่อมเป็นปัญหาขึ้นมา
• ค้นดูกายถึงหลัก และเห็นอริยสัจจ์ของจริงแล้ว เดินตามมรรค เห็นตัวสมุทัย เห็นทุกขสัจจ์
• ต้องท�ำจิตให้เป็นเอก ต้องสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกเสมอ ๆ
บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร จากสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง
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• อริยสัจจ์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ กาย วาจา ใจ เป็นมรรค เข้าไป ดับทุกข์ ดับสมุทัย
ดับนิโรธ นิโรธดับไม่เอา เอาที่ไม่ดับ คือดับนั้นยังเป็นตัวมรรค เอาสิ่งที่ไม่ดับ สิ่งที่ตั้งอยู่
นั้นแหละเป็นตัวให้สิ้นทุกข์
• ปฏิภาค นั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนา ซึ่งจะบังเกิดขึ้นได้ อุคหนิมิต นั้นเป็นของที่ไม่ถาวร พิจารณา
ให้ช�ำนาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิต ช�ำนาญทาง ปฏิภาค แล้วทวนเข้ามา เป็นตน ปฏิภาคนั้น
เป็นส่วนวิปัสสนาฯ
• ท่านพิจารณาร่างกระดูกได้ ๕๐๐ ชาติมาแล้ว ตัง้ แต่เกิดเป็นเสนาบดีเมืองกุรรุ าช เป็นอุบาสก
ถึงพระรัตนตรัย
• เจริญทางจิตอย่างเดียว ตั้งแต่ อุปจารสมาธิ รู้วาระจิตของผู้อื่นได้ แก้นิวรณ์ได้ แต่โมหะ
คุมจิต ถ้าเจริญวิปัสสนาถึง อัปปนาสมาธิ ท่านอาจารย์บอกเช่นนั้น และบอกว่า ท�ำความรู้
ให้พอเสียก่อนจึงไม่หวั่นไหว
• ให้รู้ที่จะแก้จิตของตน ให้รู้จักภพของตนที่จะไปเกิดฯ ท่านอาจารย์ได้พิจารณาวัฏฏะ
๕๐๐ ชาติ
• ต้องผ่านความผิดมาเสียก่อนจึงปฏิบัติถูก ความผิดเป็นเหตุความถูกเป็นผลของความดี
ทั้งหลาย ต้องเดินมรรค ๘ ให้ถูกจึงจะแก้ได้ เดินตามสายหนทางของพระอริยเจ้า ใช้ตบะ
อย่างยิ่งคือความเพียร จึงจะสอนตนได้ โลกีย์ โลกุตตระ ๒ อย่างประจ�ำอยู่ในโลก ๓ ภพ
• ปัญญามีสัมปยุตทุก ๆ ภูมิ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตตระเหล่านี้ล้วนแต่มีปัญญา
ประกอบ ควรที่เป็นเสียมก็เป็น ควรที่เป็นขวานก็เป็น ส่วนที่เฉย ๆ เรื่อย ๆ นั้น เช่น เหล็ก
เป็นแท่งกลม จะเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้ นี้ฉันใด
• จะบอกการด�ำเนิน วิปัสสนา และ สมถะ โดยเฉพาะนั้นมิได้ เพราะมันไปหน้าเดียว จริต
ของคนต่าง ๆ กัน แล้วแต่ความฉลาดไหวพริบของใคร เพราะด�ำเนินจิตหลายแง่แล้วแต่
ความสะดวก
• อย่าให้จิตเพ่งออก ให้รู้ในตัว เห็นในตัว เมื่อรู้ในตัวแล้วรู้ทั่วไป เพราะตัวเป็นต้นเหตุ
• เทศน์เรือ่ งมงคลวิเสส ทีม่ นุษย์ เทวดามีความสงสัย มิได้แก้อตั ถะแปลได้เหมือนพระพุทธองค์
มนุษย์เป็นสถานกลาง อะไรดีหรือชัว่ ก็ตอ้ งกลัน่ ออกไปจากมนุษย์นที้ งั้ นัน้ ท�ำให้เป็นดีกม็ นุษย์
ท�ำให้ชั่วก็มนุษย์ จะเป็นปุถุชนก็มนุษย์ จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มนุษย์
• ท่านเทศน์ให้สงเคราะห์เข้าตนทั้งนั้น สุภะ เป็นธาตุบูดเน่า เป็นธรรมชาติของเขา ร้ายแต่
มนุษย์ จิตติดสุภะ ดื่มสุรา ท่านยกพระโพธิสัตว์ยกเป็นกษัตริย์ มีเมีย ๖ หมื่น บุตรราหุล
ท่านก็ไม่เมา ไหนเรามีเมียตาเปียกคนเดียวติดกันจนตาย ธาตุเมาอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ให้
คนสิ้นทุกข์ไปได้
• บุคคลรักษาจิต ได้แล้วทั้งศีล แม้รักษาทางปัญญา ได้แล้วทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา ดุจข้าว
สุกที่ส�ำเร็จแล้ว เราจะตวงกิน ไม่ต้องไปกังวลท�ำนาเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือก ข้าวสารเลย
กินข้าวสุกแล้วก็เป็นพอ นี้ก็ฉันนั้น เป็นสถานที่ส�ำรวม
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• ภายนอกให้ละเอียดเสียก่อน แล้วภายในจึงละเอียด
• ครั้งพุทธกาล บางองค์ติดทางสมาธิ ๕๐ ปีจึงได้ส�ำเร็จก็มี
• พระอานนท์เป็นคลังแห่งพระธรรม อะไรท่านรู้หมด ท�ำเนิ่นช้า เพราะท่านติดพระสูตร
พระอภิธรรม ไม่น้อมลงมาปฏิบัติ จึงส�ำเร็จช้า อายุ ๘๐ ปี หลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน
• พระอานนท์ท�ำความเพียรในกายวิปัสสนา ก�ำหนดจิตโดยมิได้ละ จนขาตรงทีเดียวจึงได้
ทอดกายด้วยสติ หัวยังไม่ถึงหมอนจิตก็เข้าสู่ภวังค์ ภวังค์หายไป เกิดความรู้ เญยธรรม
ทั้งหลายฯ
• พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร ล้วนแต่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ โมคคัลลาน์สั่งสอนแม่ไม่ได้เลย
ทีเดียวฯ
• เหตุปจฺจโย โหติ ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะเหตุฯ
• อย่าเชื่ออภิญญาฯ ปฏิบัติเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นอาบัติทุกกฎ
• ธรรมเป็นของเย็น พระกัมมัฏฐานอยู่ที่ไหน สัตว์ป่าต้องอาศัยอยู่ หมูป่าเห็นคฤหัสถ์เป็นยักษ์
เป็นมาร เบียดเบียนสัตว์ ยิงจนไม่มีเหลือ เสือภูวัว ท่านพระอาจารย์ท�ำอุโบสถ มันมาร้อง
เมื่อฟังปาฏิโมกข์จบแล้วมันก็หายไป ท่านอาจารย์มั่นคุ้นเคยสัตว์เหล่านี้ ท่านรู้วาระจิต
สัตว์เหล่านี้ เป็นมิตรสหายกันด้วยธรรมเครื่องเย็นใจ
• สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีสัญญา ปัญญา นามธรรม รู้เหมือนกับมนุษย์ แต่เขาพูดไม่ได้
• ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นอย่าย้าย มันเต็มแล้วมันย้ายเอง ท่านเตือนท่านมหาบัวฉะนั้น
พระโยคาวจรเจ้าละกิเลสส่วนใดได้แล้วท่านไม่กลับมาละอีก เพราะมรรคประหารสิน้ ไปแล้ว
เดินหน้าแก้กิเลสใหม่เรื่อยไป จนละกิเลสรอบ ไม่เกิดอีก นี้ก็เป็นอัศจรรย์
• ให้ม้างกายเป็นนิจนั้นดี อย่าใช้มันหุ้ม
• สถานที่เข็ดขวาง ท่านบอกว่าเป็นพวกเปรต ต้องท�ำบุญให้ทานอุทิศถึง เขาได้รับอนุโมทนา
หายไปเกิด ณ ที่อื่น ๆ
• ท่านไม่ชอบฤทธิ์ ชอบภาวนาให้สิ้นกิเลส ฤทธิ์ทั้งหลายเกิดด้วยก�ำลังสมถะ ฌานสมาบัติ
ทั้งนั้น ใช้วิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีฤทธิ์ ส�ำเร็จอรหันต์
• ฝึกหัดจิตดีแล้ว จิตเข้มแข็งมีอ�ำนาจมาก ย่อมกระท�ำจิตสารพัดได้ทุกอย่าง เมื่อเห็นอ�ำนาจ
ของจิตแล้ว แลเห็นกายเป็นของอ่อน จิตบังคับกายได้ฯ
• เขาโกรธเรา แต่เราอย่าตอบ ให้พิจารณาความบริสุทธิ์ละลาย แล้วยกธงชัยขึ้น และมีอะไร
ก็สงเคราะห์เขาผู้ประมาท ไม่นานเขากลับคืนดี ไม่กลับคืนดีก็วิบัติถึงตายทีเดียว
• ใครจะไปบังคับจิตนั้นไม่ได้เลย ต้องสอนจิตให้อยู่ด้วยอุบาย แม้ค�ำสั่งสอนของพระองค์
ล้วนแต่เป็นนโยบายทัง้ นัน้ เหตุนนั้ ท่านจึงไม่ชอี้ บุ ายตรง ๆ ลงไปทีเ่ ดียว จึงชักอืน่ มาเปรียบเทียบฯ
• นิมิตทั้งหลายเกิดด้วยปีติสมาธิอย่างเดียว ที่แสดงเป็นนิมิตออกมา อย่าหลงตามนิมิต ใช้
ทวนกระแสเข้าจิตเดิม เพราะนิมิตเป็นของไม่เที่ยง หลงเชื่อนิมิต ประเดี๋ยวเป็นบ้า
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• ปฏิภาคนิมิตเกิดเฉพาะผู้ที่มีวาสนาอย่างเดียว การภาวนาอย่าให้ทิ้งกายกับจิต นี้เป็น
กัมมัฏฐานเดิม แต่ให้จิตเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุดจึงเป็นผู้ที่รู้ธรรมในธรรมฯ
• ให้เป็นมหาสติ มหาปัญญา รอบกาย รอบจิต มรณะร้ายมาถึงแล้ว ต้องเข้าแย่งกันในช่องแคบ
แม้โพธิสัตว์ชนะมาร ชนะในช่องแคบ
• สนิมมันเกิดในเนื้อเหล็ก กิเลสมันเกิดในดวงจิต ต้องประหารจิตให้เป็นธรรม
• ในโลกนี้เป็นอนัตตาหมด ไม่มีต้นไม้และภูเขา วิปัสสนาลบล้างหมด ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในโลก
ชื่อว่า โลกุตระ
• เรื่อง กัมมัฏฐาน ๕ ภาวนาให้มาก ในร่างกาย เห็นอสุภะเป็นยาปรมัตถ์แก้จิต พระเณร
ที่บรรพชาอุปสมบท ล้วนแต่พระอุปัชฌายะให้กัมมัฏฐาน ๕ มาทั้งนั้น เป็นหลักส�ำคัญที่
กุลบุตรจะภาวนา รู้แจ้งในรูปธรรม เป็น สนฺทิฏฺฐิโก เห็นเอง เบื่อหน่ายรูปธรรม อรูปธรรม
แลเห็นเป็นนามธรรมไปพร้อมกัน
• การนอน การสงบเข้าฌาน เป็นอาหารของจิตและร่างกายอย่างหนึ่ง สมถะ ต้องพักจิต
สอบอารมณ์ ส่วน วิปัสสนา จิตเดินไตรลักษณ์ให้รู้อริยสัจจ์ เหนื่อยแล้วเข้าพักจิต พักจิต
หายเหนือ่ ยแล้ว จิตตรวจอริยสัจจ์อกี ดังนี้ ฉะนัน้ ให้ฉลาดการพักจิต การเดินจิตทัง้ วิปสั สนา
และสมถะ พระโยคาวจรเจ้าทิ้งไม่ได้ ช�ำนิช�ำนาญทั้งสองวิธี จึงเอาตัวพ้นจากกิเลส
ทั้งหลายไปได้ เป็นมหาศีล เป็นมหาสมาธิ เป็นมหาปัญญา มีศีลทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง
อย่างละเอียด พร้อมทั้งจิตเจตสิก พร้อมทั้งกรรมบถ ๑๐ ไม่กระท�ำผิดในที่ลับและที่แจ้ง
สว่างทั้งภายในและภายนอก มีมหาสติรอบคอบหมด วิโมกข์ วิมุตติ อกุปธรรม จิตบริสุทธิ์
จิตปกติ เป็นจิตพระอรหันต์ สว่างแจ้งทั้งภายนอกภายในสว่างโร่ ปุถุชนติเตียนเกิดบาป
เพราะพระอรหันต์บริสทุ ธิ์ กายเป็นชาตินพิ พาน วาจา ใจ เป็นชาตินพิ พาน นิพพานมี ๒ อย่าง
นิพพานยังมีชีวิตอยู่ ๑ นิพพานตายแล้ว ๑ พระอรหันต์ รอขึ้นเรือไปนิพพานฉะนั้น
• สุทโธทนะห้ามพระองค์ไม่ให้ไปบิณฑบาต กรุงกบิลพัสดุ์ เราไม่อด พระองค์ตอบว่า ไปตาม
ประเพณีพระพุทธเจ้า สุทโธทนะฟังโอวาทแล้วได้โสดาบัน
• ปัญญากับสติให้รเู้ ท่าทันกัน พิจารณากาย จิต ความไม่เทีย่ งของสังขารเป็นธรรมะสือ่ ให้เห็น
เรื่อย ๆ ทําความรู้ในนั้น เห็นในนั้นฯ
• มหาสติเรียนกายจิตให้มาก ๆ ให้เห็นจริง ธรรมะจริง สมมุติ อย่าหลงรูป เสียง กลิ่น รส
ของอันนี้เต็มโลกอยู่เช่นนั้นฯ
• พระอานนท์ทรงไว้ซงึ่ พระสัทธรรมว่าเป็นของภายนอก ต่อหันเข้ามาปฏิบตั ภิ ายในจึงส�ำเร็จฯ
• หนัง คนในโลกยินดีในหนังและเครื่องอุปโภคบริโภค หนังอันนี้ท�ำให้มนุษย์หลงยินดี พากัน
ตกทุกข์กันมากฯ
• ธรรมธาตุ สัตว์หลงธาตุ ชมธาตุ ยินดีธาตุ ยินร้ายธาตุ จึงได้ท�ำกรรมไปต่าง ๆฯ
• เรียนแบบต�ำราเป็นของที่ไม่แน่นอน สู้เรียนทางกายและจิตให้เป็นธรรมชาติไม่ได้ ฉะนั้น
ผู้เรียนกายวาจาจิตไม่ใคร่สึก ปฏิบัติแต่ธรรมที่รู้ยิ่งเห็นจริงฯ
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ปัจจุบันให้รู้ทางจิตฯ
ปฏิภาคเป็นเรื่องของปัญญาฯ
ให้เรียนทางจิตทวนกระแส ตัดรากเหง้าเครื่องผูกดุจรื้อเครื่องฟัก
ปฏิภาคนิมิต เป็นปาฏิหาริย์ของจิต มีอ�ำนาจท�ำให้เป็นอากาศว่างเปล่าได้ อันเป็นอัศจรรย์
ใหญ่หลวงฯ
ผู้มีราคะ ย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะราคะฯ
ธรรมที่ลึกลับ ไม่ควรพูดให้คนอื่นรู้ เพราะคนอื่นไม่เห็นตามธรรมจะเสีย ต้องพูดต่อผู้ปฏิบัติ
เหมือนกัน
ให้ถือตามมีตามได้ หันหาธรรมชาติ อย่าก่อความกังวลนั้นดีมาก เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ดีใจ
เสียใจ
มรรค โลกีย์ เทวทูต ชาติ ชรา มรณะ พยาธิ ให้โพธิสัตว์ออกบวช พระองค์บวชแล้วท�ำ
ทุกรกิริยา ในวันที่ตรัสรู้ ปฐมยามทางราคะเกิดในดวงจิตของพระองค์ป่วนปั่น พระองค์
ทวนกระแสว่า เราเห็นแล้วไม่ใช่หรือ ทีเ่ ราออกบวชเราจะไม่กลับแน่ ต่อนัน้ ท�ำจิตเข้าสูภ่ วังค์
สงบอยูใ่ นอัปปนาสมาธิ ต่อนัน้ ถึงเกิดปัญญาความรูข้ นึ้ มา ระลึกถึงชาติกอ่ น ๆ ได้ ในมัชฌิมสมัย
ต่อนั้นพระองค์ตรวจปฏิจจสมุปบาท ทวนไปทวนมาด้วยปัญญาอันยิ่ง จิตลงสู่ภวังค์ เกิด
ความรู้ขึ้นมา ตรัสรู้ ดับอวิชชาตัณหา เป็นสยมภูพุทธปัจฉิมสมัยกาลครั้งนั้น
เพ่งนอกนั้นไม่สิ้นสงสัย เพราะยังหมายนอกหมายในอยู่ ตกอยู่ในกระแสของสมุทัย
ให้ระงับสังโยชน์ที่ละเอียดสิงอยู่ในดวงจิตนั้นฯ
บริจาคทาน โลภนัน้ คือปรารถนา เมือ่ ได้แล้วปรารถนาอยากได้มาก พระเวสสันดรท่านไม่เป็น
เช่นนั้น พระองค์ท่านปรารถนาโพธิญาณ เป็นปรมัตถบารมี
มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแล้ว แก้โลกธรรม ๘ ประการ ฉะนั้น จิตท่านอรหันต์ไม่หวั่นไหว
ด้วยโลกธรรม ๘ ประการ มีไตรลักษณ์บังคับ แม้โลกีย์ทั้งหลาย มีไตรลักษณ์บังคับอยู่เสมอ
ไตรลักษณ์บังคับไม่ได้นั้น มีโลกุตระเท่านั้น โลกุตระอันนี้อยู่เหนือไตรลักษณ์ สถานที่เกษม
บุคคลที่จะพ้นโลกโลกีย์ไปถึงโลกุตระ ต้องสร้างพระบารมีเป็นการใหญ่ บุคคล ๓ จ�ำพวก
คือ พระพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจก ๑ พระอรหันต์ ๑ พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ๓ ชนิด ปัญญา
บารมี ๔ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป ศรัทธาบารมี ๘ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป วิริยบารมี
๑๖ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป พระปัจเจกสร้างบารมี ๒ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป พระ
อรหันต์สร้างบารมี ๑ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป ดังนี้ สร้างพระบารมีมใิ ช่นอ้ ย กว่าจะส�ำเร็จ
พระนิพพานได้ดังนี้ ช�ำนาญมากที่สุด ๑ อสงไขย เหลือที่จะนับนั้นประการหนึ่ง เอาสวรรค์
เอานรกเป็นเรือนอยูส่ ร้างพระบารมีพระนิพพานเป็นของแพงทีส่ ดุ ต้องสร้างบารมีแลกเปลีย่ น
เอาจึงจะได้พระนิพพาน
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• ชีวิตและนิพพาน ธาตุขันธ์มีจิตสิงอยู่เรียกว่า ชีวิต เมื่อพิจารณาวางตามสภาพได้แล้ว จิตหด
หาจิตเดิมเข้ารู้เห็นในปัจจุบัน เจริญมหาสติรอบในสติ มหาปัญญารอบในปัญญา แล้วเห็น
ปกติฯ
• อคฺคํ มนุสฺเสสุ (มาจากประโยคเต็ม ซึ่งปรากฏในหนังสือ มุตโตทัย ว่า อคฺคํ านํ มนุสฺเสสุ
มคฺคํ สตฺตวิสุทธิยา) มนุษย์เลิศ มนุษย์น�้ำใจสูง มีทุกข์ มีสมุทัย มีมรรค มีนิโรธ ครบทุกอย่าง
จึงส�ำเร็จนิพพานได้ พระอินทร์ พระพรหม เป็นต้น บวชเป็นพระเป็นเณรไม่ได้เหมือนมนุษย์
มนุษย์เป็นธาตุพอ ดุจแม่ครัวแกงช่างเอร็ดอร่อย มันพอพริกพอเกลือ จึงให้สำ� เร็จมรรคผลได้
ไม่ขัดข้องด้วยประการใด ๆ ฉะนั้น มนุษย์ไม่ควรน้อยเนื้อต�่ำใจ ปฏิบัติให้ได้สวรรค์ นิพพาน
ได้ธาตุพอเป็นชนิดที่สูงสุด
• นิพพาน นั้นคือจิตหดโดยเห็นธาตุ รู้แจ้งธาตุ จิตฺตีติภูตํ รู้อยู่นั้นเป็นตัวนิพพานฯ
• วิชชา ๓ ของพระพุทธเจ้าลึกลับสุขุมมาก ในยามที่ ๑ พระองค์ท�ำความรู้เท่าอย่างนั้น
ยามที่ ๒ พระองค์ท�ำความรู้เท่านั้น ยามที่ ๓ พระองค์ท�ำความรู้เท่าคือแก้อวิชชาและ
ปฏิจจสมุปบาทในของจิตในช่องแคบมารแย่งไม่ได้ มีความรู้อันพิเศษขึ้นมาว่า พระองค์เป็น
สยมภู ความที่ท่านแก้อวิชชาเป็นของขั้นละเอียดยิ่งนัก บุคคลจะรู้เห็นตามนั้นน้อยที่สุด
สุดอ�ำนาจของจิต เมื่อก�ำหนดรู้ลงไปเป็นของว่างหมด ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขา ไม่ใช่
ผู้หญิงผู้ชาย ธาตุสุญฺโ เป็นธาตุสูญ แล้วก�ำหนดจิต รู้จิต ตั้งอยู่ใน ฐีติธรรม
• ธาตุกบั จิตติดกัน จึงวนเวียนแก่ เจ็บ ตาย อยูท่ กุ ชาติหาทีส่ นิ้ สุดมิได้ ธาตุเป็นของทีม่ อี ยูเ่ ช่นนัน้
ตั้งแต่ดั้งเดิมมา และแปรปรวนอยู่เช่นนั้น จิตของคนไม่ไปยึดไปถือ ก็เป็นจิตสิ้นทุกข์ได้ฯ
• อายตนะภายในนอกแปรปรวนอย่าเป็นนิจ สว่างโร่ทั้งภายนอกและภายในไม่ขาดระยะ
ของ ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ฟังเทศน์ธรรมชาติแสดงเรื่อย ๆ พระโยคาวจรฟังเทศน์ในตอนนี้
ฉลาดในตอนนี้ สิ้นกิเลสในตอนนี้ เป็น ปจฺ จ ตฺ ตํ ความเพียร มรรคผล ถือสมถะพอ
วิปัสสนาพอ มันผลักกิเลสมันเอง
• บรรพชิตจะต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน
• พุทธองค์เกิดในป่าลุมพินีวัน ปลงสังขารในป่า ให้โอวาทปาฏิโมกข์ในป่า ตรัสรู้ในป่าเปลี่ยว
นิพพานในป่าเปลี่ยว วิจัยธรรมในป่า ชนะมารในป่า ธรรมทั้งหลายล้วนแต่เกิดในป่า เป็น
ธรรมราคาสูง ธรรมโลกุตระเหนือโลกีย์
• จิตตั้งจิตมิได้ ตั้งจิต ตั้งธาตุ จึงแสดงรู้เห็นด้วยกันได้ เพราะจิตมันเป็นนามธรรม
• อย่าถอนท�ำความเพียร มันจะเคยตัว ให้ท�ำจนชิน ให้ได้เนื้อหรือคุ้นเคยจึงจะเห็นมรรค
เห็นผล
• ปัญจวัคคีย์นั้น ทางปรมัตถ์ว่า หัว ๑ แขน ๒ ขา ๒ เป็นห้า ภิกษุ แปลว่า คนต่อยกิเลส
ปัญจวัคคีย์ก็เป็นภิกษุเหมือนกะเราฯ
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• วาจาของท่านเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีลาภ ยศ อามิสเจือวาจา
ของท่าน เทศน์จึงขลังดี พูดถูกธรรม ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่หน้าบุคคลและอามิส
• ท่านไม่ให้ศีลแก่โยมที่รู้ศีล อ้างว่าแม้พระภิกษุที่บวชนั้นก็ไม่ให้ศีล ๒๒๗ เลย ให้แต่เพียง
ศีล ๑๐ ชั้นสามเณรเท่านั้น ต่อนั้นประกาศสงฆ์ตั้งสมมติให้กันเอง แล้วก็พากันรักษา
พระปาฏิโมกข์นี้ฉันใด เพียงศีล ๕ ให้เจตนารักษาแต่เฉพาะตนเองเท่านั้นก็เป็นพอ
• จิตนั้นเมา สุราไม่ได้เมา สุราไม่ติดคน คนติดสุราต่างหาก เมื่อคนดื่มไปแล้วท�ำให้เป็นบ้าไป
ต่าง ๆฯ
• เรื่องของโลกย่อมมีการยุ่งอยู่เรื่อย ๆ มาตั้งแต่ไหน ๆ
• วิธีละกิเลสฝังแน่นอยู่ในสันดานนั้น ตีลิ่มใหม่ใส่ลงไปลิ่มเก่ากระดอนออกนี้ฉันใด มรรค
เข้าไปฟอกกิเลสเก่าออกมาแล้วจึงเห็นความบริสุทธิ์
• จิตเสวยเวทนาอย่างละเอียดนั้น ให้ละลายเวทนาเข้าไปอีก เอามรรคเข้าไปฟอกแล้วท�ำ
ความรู้ตั้งอยู่แทนเวทนา จึงจะเห็นตน เห็นธรรม เห็นความบริสุทธิ์ฯ
• สมณพราหมณ์มีการเพ่งอยู่เป็นนิจ มันไม่รู้ไม่ฉลาดแล้ว จะไปอยู่ ณ ที่ไหนอาพาธก็หาย
บุญก็ได้ด้วย พระองค์ตรัสให้พระสารีบุตรท�ำเช่นนั้น แท้ที่จริงพระสารีบุตรก็ท�ำช�ำนาญแล้ว
แล้วท�ำอีกอาพาธก็หายฯ
• ให้พิจารณาธาตุ เมื่อเห็นธาตุแปรปรวนอยู่เป็นนิจ เรียกว่า สัมมาทิฐิ เห็นชอบ
• ภุมเทวดา อยากดื้อ ทดลองเสมอทีเดียว ไม่อยู่ที่เข็ดขวางต้องระวัง ต้องตรวจจิตเสมอฯ
• มนุษย์เป็นสัตว์เลิศ เป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนา ทวีปทั้ง ๓ ก็เป็นมนุษย์ เช่น อุดร กุรุทวีป
แต่ไม่สมบูรณ์ พระองค์ไม่โปรดตั้งศาสนา เทวดาก็เหมือนกัน มนุษย์ที่มาเกิดในชมพูทวีป
เป็นมนุษย์วิเศษ รับรัชทายาทฯ
• อารมณ์ภายนอกและภายในเป็นของที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดา แต่จิตเป็นของที่รับรู้ ฉะนั้น ต้อง
ทรมานทางจิตให้มาก ๆ แก้อวิชชา แก้อาสวะ แก้ทุกข์ แก้สมุทัย นิโรธ เกิดญาณตั้งอยู่
เป็นอมตธรรมที่ไม่ตายฯ
• แก้โทษคือแก้อาบัติ ให้แก้ปจั จุบนั จิต อย่าส่งจิตอดีต อนาคต แล้วบอกจิตว่าไม่มโี ทษ เมือ่ ท่าน
ไปจ�ำพรรษาอยู่เทือกเขาใหญ่ ท่านเกิดอาบัติจนฉันอาหารเข้าไปก็เป็นอันนั้นออกมา เพราะ
จิตวิบตั แิ ล้ว ธาตุกว็ บิ ตั ดิ ว้ ย ต่อนัน้ แก้จติ ได้แล้ว อาพาธ ๓ วันหายเป็นปกติดี การอาบัติ เช่น
อาบัติอุกฤษฏ์ อย่าพึงล่วงง่าย ๆ เพราะมันเคยตัวฯ
• อจินไตย เกิดความรู้ ความฉลาด นั้นหาประมาณมิได้ฯ
• ปฏิบตั ผิ ดิ นัน้ ลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ไม่ได้ ประพฤติไปตามสังขาร ปฏิบตั ถิ กู นัน้ คือลบสังขาร
ด้วยไตรลักษณ์ได้
• พวกสุทธาวาสทั้งหลาย คือ เจริญฌานและวิปัสสนาต่อไป จึงส�ำเร็จได้ในที่นั้น
• ผู้ที่รู้ธรรมแล้วเป็นผู้วิเศษ อานิสงส์หาประมาณมิได้
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สกนธ์กายอันเดียวนี้แหละเป็นตัวธรรม
ละกิเลสด้วยสติ สติฟอกอาสวะกิเลสเอง
ธรรมเป็นฐีติธรรม ตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แปรปรวนอยู่เช่นนั้น ให้รู้ให้เห็นเฉพาะที่เกิดกับจิต
คณาจารย์บางองค์แสดงอริยสัจจ์ มีลาภ ยศ เจืออริยสัจจ์ เป็นส่วนมาก
จิตเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ หมดจดทุกอย่าง มนุษย์ เทวดา ไม่มีที่ครหาเลย
บรรดานักปฏิบตั ใิ ห้เฉลียวฉลาดรูเ้ ท่าทันโจร เมือ่ รูเ้ ท่าทันโจรแล้ว โจรย่อมไม่มโี อกาสลักสิง่ ของ
ไปได้ แม้ฉันใด ปฏิบัติให้มีสติและปัญญารักษาตน กิเลสมิอาจเข้าถึงได้ฯ
ที่ แ ผ่ น ดิ น ย่ อ มเป็ น ฝุ ่ น ผี ทั้ ง สิ้ น ให้ จิ ต พิ จ ารณาตกลงถึ ง ฐานฯ จิ ต จึ ง ไม่ กั ง วลฟุ ้ ง ซ่ า น
กระสับกระส่ายฯ
มนุษย์ตายจะเอาไปกินและเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่เหมือนวัวควาย วัวควายเอาเนื้อกินได้
ในขณะทีม่ ชี วี ติ นัน้ ท�ำบุญดีมาก การท�ำศพถึงผูต้ ายนัน้ ไม่ได้เป็นส่วนมาก แต่ทำ� ตามประเพณี
เท่านั้น พระอรหันต์นิพพาน ภูเขาถ�้ำต่าง ๆ ใครท�ำศพให้ท่านเล่า ท่านท�ำไมถึงนิพพาน
ใช้ไหวพริบเป็นอาชาไนยอยู่เนืองนิตย์ฯ
ธรรมทั้งหลาย จิตประกอบกายยกขึ้นแสดง ปราศจากกายแล้ว จะยกนามธรรมขึ้นแสดง
ไม่ได้เลย
เหตุเกิดก่อน ปัจจัยเกิดทีหลังฯ
จิตเป็นคนเรียกสมมุตเิ อง จิตเป็นเหตุทกี่ ระสับกระส่าย จิตปกติดแี ล้วก็เป็นอันได้รบั ความสุขฯ
ท�ำจิตให้สว่างโพลง ก�ำหนดรู้ฐีติธรรม นั้นเรียกว่าปัญญาโดยแท้
ให้แก้อวิชชา แก้อนุสัยความไม่รู้ไม่ฉลาดนั้นให้กลับกลายเป็นคนฉลาดฯ
พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร พระองค์เกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ ดุจดอกบัวย่อมเกิดในตมฉันใด
ต้องเจริญทุกข์ให้พอเสียก่อน ดับต้องอยูใ่ นทีน่ นั้ ดุจตีลมิ่ ลงไป ลิม่ เก่าถอนลิม่ ใหม่เข้าแทน คือ
กิเลสออก ความบริสุทธ์เข้าแทน ดุจของดีอยู่ในของชั่ว คืออวิชชาออกวิชชาเข้าแทนฯ
เดินมรรคให้เห็นทุกข์ ให้เดินมรรคเห็นสมุทัย ให้ยิ่งในมรรค ให้ยิ่งในนิโรธจึงจะพ้นทุกข์ฯ
โลกียสัจจะคือโพธิสัตว์เห็นเทวทูต โลกุตรสัจจะคือโพธิสัตว์ตรัสรู้ฯ
ข้อเปรียบเทียบชัน้ นิพพาน คือ นับ ๑ ไปถึง ๐ ๐ (สูญ) โลกเขาแปลว่าไม่มี แต่สญ
ู มีอยูน่ ฉี้ นั ใด
นิพพานเป็นของที่มีอยู่ฯ
ความรู้ความฉลาดมีอยู่ในสถานที่ไม่รู้ฯ
ธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ คือจิตออกจากจิตเรียกเจตสิก นอกนั้นเป็นอาการทั้งหมด ดุจสัน
หรือคมของดาบมาจากเหล็กฉะนั้นฯ
มีแต่จิต รูปไม่มี แสดงไม่ได้ ต้องอาศัยกันไปจึงแสดงได้ฯ
พระอรหันต์ทั้งหลาย จิตไม่มี มีแต่สติ เพราะจิตสังขารมันเป็นตัวสังขาร สังขารไม่มีในจิต
ของพระอรหันต์
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• เอกมูลา เหตุผลมาจากความที่เป็นหนึ่งของจิต เป็นเหตุเป็นปัจจัย (เหตุปจฺจโย) ประกอบกัน
จึงตั้งเป็นบทบาทคาถาฯ
• มีนัยหลายนัย ถึงแปดหมื่นสี่พันประการฯ
• มนุษย์วนเวียนเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ติดของเก่า กามาวจรสวรรค์ ๑ สัตว์เดรัจฉาน ๑
มนุษย์ ๑ ท่านพวกนี้ติดของเก่า พระไตรปิฎก มีกิน ๑ มีนอน ๑ สืบพันธุ์ ๑ แม้ปู่ย่าตายาย
ของเราล้วนแต่ติดของเก่า พระพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกก็ดี พระอรหันต์ก็ดี เมื่อท่าน
ยังไม่ตรัสรู้ก็ติดของเก่า เพลิดเพลินของเก่า ในรูป เสียง กลิ่น รสของเก่า ทั้งนี้ ไม่มีฝั่งใน
มีแดน ไม่มีต้นไม่มีปลาย ย่อมปรากฏอยู่เช่นนั้น ตื่นเต้นกับของเก่า ติดรสชาติของเก่า ใช้
มรรค ๘ ให้ถอนของเก่า ให้อิทธิบาท ๔ ตีลิ่มสะเทือนใหญ่ปัง ๆ ลิ่มเก่าถอนคืออวิชชา
ลิ่มใหม่คือวิชชาเข้าแทน ดังนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูด ใช้ตบะความเพียรอย่างยิ่ง
ที่จะถอนได้ต้องสร้างพระบารมีนมนานจึงจะถอนได้ เพราะของเก่ามันบัดกรีกัน ได้เนื้อ
เชื้อสายของกิเลสมาพอแล้ว ย่อมเป็นอัศจรรย์ของโลกนั้นทีเดียว
• แก้บ้านั้น ให้ทวนกระแสเข้าจิตเดิม แก้ได้ เสือมาเฝ้าเราที่เป็นพระโยคาวจรเจ้า เป็นเทพ
โดยมาก ถ้าเป็นเสือ มันเอาไปกินแล้ว
• ธรรมแสดงอยู่เรื่อย ๆ เว้นแต่นอนหลับโดยมิได้ก�ำหนด จะไม่รู้ไม่เห็นขณะนั้น
• ส่งจิตออกนอกกาย ท�ำให้เผลอสติฯ
• มัคโคหนทางด�ำเนินมีที่สุด ส่วนหนทางเดินเท้าไม่มีที่สิ้นสุดฯ
• น�้ำใจของสัตว์ยุ่งด้วยธาตุ ระคนอยู่ด้วยธาตุ ธาตุไม่มีที่สิ้นสุด แม้จิตก็ไม่มีสิ้นสุดฯ
• จิตรับธุระหมดทุกอย่าง จิตเป็นแดนเกิด รู้เท่าอาการของจิตได้แล้ว รู้ปกติของธาตุฯ
• เอโก มคฺโค หนทางอันเอก วิสุทฺธิยา เป็นหนทางอันบริสุทธิ์ มีทางเดียวเท่านี้ มโน ปุพฺพํ
จิตเป็นบุพภาคที่จะได้เป็นใหญ่ จิตถึงก่อนส�ำเร็จด้วยจิตฯ (มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฺา มโนมยา)
• จิตเป็นเครื่องบังคับกายกับวาจาให้พูดและให้ท�ำการงานฯ
• จิตที่ไม่ติดพัวพันในอารมณ์ทั้งปวง เรียกว่า บริสุทธิ์
• มีแป้น (ไม้กระดาน) แล้วก็มีบ้าน มีบ้านแล้วก็มีแป้น พูดอย่างนี้จึงแจ่มแจ้งดี
• พระองค์แสดงอนุปุพพิกถาไปโดยล�ำดับ ยกทานขึ้นก่อนดุจบันไดขั้นต้น แม้ฉันใดโลกุตระ
โลกีย์ก็ดี ก็ต้องเจริญต้นขึ้นไปก่อน ไม่เจริญขั้นต้นไปก่อนเป็นผิด จะกระโดดขึ้นสูงทีเดียว
ไม่ได้ตายกัน
• ธรรมเป็นของธรรมดาตั้งอยู่อย่างนั้น คือตั้งอยู่ด้วยความแก่ ความเจ็บ ความตาย จึงได้ชื่อว่า
ธรรมของจริง ไม่มีอาการไป ไม่มีอาการมา ไม่มีขึ้น ไม่มีลง เป็นสภาพที่ตั้งไว้ ดุจกล่าวไว้
ข้างต้นฯ
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• ไม่อ้างสวรรค์ นิพพาน ไม่อ้างทุคติ อ้างความเป็นไปทางปัจจุบันอย่างเดียว เพราะชั่วดี
ก็ปัจจุบันที่ยังเป็นชาติมนุษย์
• เอาธรรมชิ้นเดียวนี้เอง คือกายนี้เองไปแก่ กายชิ้นเดียวนี้เองไปตาย เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดอีก
ล้วนแต่ตื่นเต้นอยู่ด้วยธาตุอันนี้เอง หาที่จะจบไม่ได้ และสิ้นสุดมิได้ฯ
• เรื่องของโลกธาตุนั้น กระทบกระเทือนถึงกันหมด ก�ำหนดรู้เฉพาะจิต ก็รู้สิ้นทางอื่นหมด
• พระธรรมแสดงทั้งกลางวันและกลางคืน อกาลิโก ก�ำหนดกาลเวลามิได้ แสดงทั้งภายนอก
และภายใน
• ให้ก�ำหนดจิตให้กล้าแข็ง เรียนมรรคให้แข็งแรง จึงจะเห็นทางสิ้นทุกข์ไปได้
• ให้ปล่อยจิต อย่ากดจิต เหตุผลเคลือ่ นคลืน่ อยูใ่ น ให้พจิ ารณาความรักความชัง พิจารณานิสยั
ของตน จิตดื้อ บริษัทมาก พึ่งนิสัยเดิมมิได้ ตะครุบจิตจึงมีก�ำลังฯ
• คนในโลก หลงของเก่า คือหลงธาตุนั้นเองแหละ ชังแล้วมารัก รักแล้วมาชัง หาที่สิ้นสุดมิได้
พระองค์ไม่หลง
• ธาตุมนุษย์เป็นธาตุตายตัว ไม่เป็นอื่นเหมือนนาค เทวดาทั้งหลาย ที่เปลี่ยนเป็นอื่นได้ มนุษย์
มีนิสัยภาวนาให้ส�ำเร็จง่ายกว่าภพอื่น อคฺคํ านํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา มนุษย์มี
ปัญญาเฉียบแหลมคม คอยประดิษฐ์ กุศล อกุศล ส�ำเร็จอกุศล...มหาอเวจีเป็นทีส่ ดุ ฝ่ายกุศล
มีพระนิพพานให้ส�ำเร็จได้ ภพอื่นไม่เลิศเหมือนมนุษย์ เพราะมีธาตุที่บกพร่อง ไม่เฉียบขาด
เหมือนชาติมนุษย์ ไม่มีปัญญากว้างขวางพิสดารเหมือนมนุษย์ มนุษย์ธาตุพอหยุดทุกอย่าง
สวรรค์ไม่พอ อบายภูมธิ าตุไม่พอ มนุษย์มที กุ ข์ สมุทยั ...ฝ่ายชัว่ ฝ่ายดี...กุศลมรรคแปด นิโรธ
รวมเป็น ๔ อย่าง มนุษย์จึงท�ำอะไรส�ำเร็จดังนี้ ไม่อาภัพเหมือนภพอื่น
• สติปัฏฐานเป็นความรู้อนันตนัย หาประมาณมิได้ ไม่เหมือนความรู้ชนิดอื่น สนฺทิฏฺโิ ก
เห็นด้วยเฉพาะนักปฏิบัติ ปจฺจตฺตํ รู้เฉพาะในดวงจิต รู้ธรรมลึกลับสุขุมคัมภีรภาพ
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พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ไม้ซกงก
กะปอมก่าแล่นขึ้น
กะปอมน้อยแล่นขึ้น
ตัวใด๋มาบ่ทัน
เหลือแต่เว้า
เดินบ่ไปตามทาง
หวายซาววาหยั่งลง
ลึกบ่ตื้นค�ำข้าว
ต้นดี
ครั้นผิดมาแต่ต้น

หกพันง่า
มื้อละฮ้อย
มื้อละพัน
แล่นขึ้นน�ำคู่มื้อ ๆ
บ่เห็นบ่อนเบาหนัก
สิถืกดงเสือฮ้าย
บ่เห็นส้น
หย่อนลงกะเถิง
ปลายก็ดี
ปลายก็ไม่ดี

กล้วย ๔ หวี
จัวน้อย นั่งเฝ้า
พระเจ้านั่งฉัน
แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้
แก้บ่พันคาก้นย่างยาย
เวียนเอาก�ำเนิดในภพทั้งสาม
หินล้านนั้นหนักหน่วงเสมอจิต
บัดเอาตาซ้ายเน็ง (เบิ่ง)
ฝนตกบ่ชอบ
คนบ่ย�ำนักบวช
เมื่อหน้าหากชิมีแลฯ
ดีใดไม่มีโทษ
ได้สมบัติทั้งปวง
เพราะตัวตน

แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง
คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด
ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่
เอาสโนมาติด คือ สิซังซากันได้
คือสิหนักไปทางสโน
เมื่อนักปราชญ์เบื่อครองธรรม
เพราะนักบวชละสิกขาวินัย
ดีนั้นชื่อว่าเลิศ
ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง
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ประวัติ
อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ
อัฐิท่านพระอาจารย์ม่ัน ซึ่งท่านได้มรณภาพและท�ำฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัด
สกลนคร พระอาจารย์สงิ ห์ เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ซึง่ เป็นศิษย์ทา่ นพระอาจารย์มนั่ และพระอาจารย์
สิงห์ ผู้นี้ได้เป็นหัวหน้าคณะบรรดาพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในภาคอีสาน มีจังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น ได้ไปร่วมในงานฌาปนกิจศพ พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้รับส่วนแบ่งอัฐิและเถ้าถ่าน
เพลิงมาแจกให้ตามหัวหน้าวัดต่างๆ เหลือนัน้ ก็ได้แจกให้แก่อบุ าสกอุบาสิกา นายวัน และนางทองสุก
คมนามูล เจ้าของร้านสิริผล ประตูชุมพล นครราชสีมา และเจ้าของโรงแรมสุทธิผล หลังสถานี
นครราชสีมา ก็ได้รับส่วนแจกจากพระอาจารย์สิงห์ด้วย เมื่อได้รับแจกแล้ว ก็ได้หาโกศมาสองโกศ
และได้นําอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นใส่ลงนั้น แล้วนําไปเก็บไว้บูชาสองแห่ง คือ ที่ร้านสิริผลแห่งหนึ่ง
โรงแรมสุทธิผลแห่งหนึ่ง และได้รับส่วนแบ่งจากพระอาจารย์ฝั้น พระอาจารย์กงมา มาเพิ่มอีก
ต่อจากนั้นก็ไม่ได้เปิดดู
นายวัน คมนามูล ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์ฝ่ายฆราวาสของท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร ได้นําผงอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร บรรจุไว้บูชาที่บ้าน ต่อมาได้แปรสภาพ
กลายเป็นพระธาตุท่านอาจารย์พระมหาบัว ได้พิจารณาและนมัสการ
จนถึงเมื่อนายวัน และนางทองสุก คมนามูล ได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร ได้รับอัฐิส่วนศีรษะ
๑ ชิ้น ของท่านพระอาจารย์มั่น จากท่านมหาทองสุก วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนครมา จึงได้เปิด
โกศเพื่อบรรจุในที่อันเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตรงกับขึ้น ๔ ค�่ำ  เดือน ๑๒
ขณะนั้น อัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งมีอยู่เดิมได้หายไป เหลืออยู่เพียงเถ้าและถ่านไฟ และกระจก
เท่านัน้ ส่วนอัฐไิ ด้หายไป (กลายไปเป็นธาตุ เหมือนธาตุสาวก) และมีวตั ถุเหมือนกับธาตุสาวกทัง้ หลาย
มาแทนที่ในโกศนั้น เป็นจ�ำนวน ๒๒ องค์ เจ้าของนึกสงสัย จึงได้สอบถามลูกหลานที่ร่วมกัน ใครได้
เอาธาตุมาใส่เพิม่ เติมหรือไม่ ก็ได้รบั ค�ำปฏิเสธว่าไม่มใี ครไปแตะต้องเลย จึงเกิดความสงสัย ไปเปิดโกศ
ที่อยู่โรงแรมสุทธิผลดูจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ เมื่อเปิดดูก็เห็นเป็นธาตุเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในร้าน
ศิรผิ ล ส่วนกระดูกนัน้ หายไปคงเหลือแต่เถ้าถ่านไฟเช่นเดียวกันอีก จึงได้เทออกนับดู ปรากฏว่ามีธาตุ
จ�ำนวน ๓๑๕ องค์ รวมทั้งสองแห่งเป็น ๓๓๗ องค์ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในสมัยปัจจุบันซึ่งใคร ๆ
ไม่นึกเลยว่าจะเป็นไปได้  
ดังนั้น จึงได้พิมพ์ประกาศไว้ เพื่อท่านผู้สนใจจะได้พิสูจน์ดู ตามหลักฐานที่ได้อ้างไว้ข้างบนนั้น.
เขียนโดย พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร เกี่ยวกับ
อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ (ศรีดา พิมพ์-ทาน)

278 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร เกี่ยวกับอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ ดังนี้
...ท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สําคัญองค์หนึ่ง ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับผ่าน
ไปแล้ว เวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระและ
ฆราวาสเป็นอย่างดีตลอดมา เราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟัง ขณะจิตคิดจะทําความชั่วบ้าง
ขณะจิตกําลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้าง ขณะเกิดความเคียดแค้นอย่างสุดขีด
จะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้าง พอระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้น เหตุการณ์ที่
เป็นอยู่ภายในเหล่านั้น ราวกับน�้ำดับไฟ สงบลงทันทีทันใด และเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้น
ในขณะนัน้ อยากก้มลงกราบองค์ทา่ นทันทีทรี่ ะลึกได้ สิง่ ทีค่ ดิ ว่าจะทํานัน้ เลยหายราวกะปลิดทิง้ นีเ่ ป็น
ฝ่ายฆราวาสเล่าให้ฟงั แม้ทมี่ ไิ ด้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยูม่ าก และสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะ
เดียวกัน ด้วยอํานาจความระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อมใส ส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจ
ไปตามเพศของตน เพราะอาํ นาจความเชือ่ ความเลือ่ มใสในท่าน ก็เข้าใจว่ามีจาํ นวนไม่นอ้ ยเช่นเดียวกัน
เท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจํานวนไม่ถ้วน เริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึง
วันมรณภาพ ถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเณรก็ไม่ต�่ำกว่า ๔๐ ปี ในระหว่าง ๑ ปี ถึง ๔๐ ปีนั้น มี
พระเณร และฆราวาสมารับการอบรมกับท่านมากเพียงไร เฉพาะพระทีม่ หี ลักฐานมัน่ คงทางด้านจิตใจ
และข้อปฏิบัติมีจํานวนมากมาย ท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครู อาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเณรให้มี
หลักยึดต่อไปในอนาคต ซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กําเนิดความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกมาก่อน มิฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคน
ดีได้เลย ด้วยเหตุนี้ การวางรากฐานจิตใจให้มั่นคงต่อเหตุผลอรรถธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้น ๆ
จึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใด ๆ ในโลกที่พวกเราเคยทําและเคยบ่นกันว่ายาก ๆ
เพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้พาดําเนินเท่านั้น หลักใหญ่ของงานทุกแขนงและ
ทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดถูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการ
และพาดําเนินถ้าไม่ใช่ใจ ถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดําเนิน ใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่อง
ของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้าง เพียงไร จึงจะประคองตัวและงานนั้น ๆ ไปด้วยความ
ราบรื่นชื่นใจตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทําทุกอย่าง เมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่าน
ที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านพระอาจารย์มั่นมาบ้างแล้ว จะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจ
ระลึกไว้มิได้ลืม ทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้ว อดระลึกถึงความกตัญญูกตเวที
ในท่านมิได้อย่างแน่นอน แม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลย
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคน อาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสําคัญของโลกด้วย เพราะใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอรรถด้วยธรรมด้วย
ดีความเสียหายไม่ค่อยมี หรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่า จิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่า
ความเสียหายไม่มี ทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจ โลกที่ได้รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
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ด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริง ประชาชนมีความสงบสุข มิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียว แต่ใจร้อน
เหมือนไฟ มีแต่การเบียดเบียนทําลายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ฉ้อโกงกัน เร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้น
โลกพระจันทร์ ซึง่ ไม่ผดิ อะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรก ถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญ
ด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหน ก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วย
สิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจ ความประพฤติ การกระท�ำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลก
ขวางธรรม ขวางหู ขวางตา ขวางใจไปหมด ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลย เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนา
ฉะนั้น ท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นเพียงบริวาร
ของใจเท่านั้น เมื่อพัฒนาใจดีแล้ว การระบายออกทางกายวาจา ความประพฤติ การกระทําตลอด
ทุกด้าน ย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจ โลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาด
ด้วยจิตพัฒนาปกครองโลก ปกครองตน โดยทางเหตุผลอรรถธรรม
ความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรม จะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดย
ถ่ายเดียวได้ แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์บนฟ้าได้ ก็ยัง
ไม่ถือเป็นจุดสําคัญ ความฉลาด ถ้ายังขึ้นระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตน
และผูอ้ นื่ อยูอ่ ย่างไม่สาํ นึกตัวว่าเป็นความผิด ความรูค้ วามฉลาดนัน้ ยังไม่อาจเลยภูมขิ องสัตว์เดียรัจฉาน
ทีเ่ คยเป็นอยูด่ ว้ ยการเบียดเบียนและกัดฉีกกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาด และเป็นความสุขของเขา
ซึ่งอยู่ในภูมินั้น ๆ ความฉลาดที่รับรองกันตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้น ไม่จําเป็นต้อง
ออกใบประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้ แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทําอันเป็นไป
เพือ่ ตนและโลกได้รบั ความสุขความเย็นใจด้วยนัน้ ถือว่าเป็นผลงานทีอ่ อกจากความฉลาดอย่างแท้จริง
และเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้ว ไม่จําต้องหาใบประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่อ
อํานาจในทางผิดอย่างลึกลับ ซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับมิได้เป็นของลับ ๆ ไปด้วย แต่เป็น
ความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผย ดังที่เห็น ๆ กันอยู่อย่างเต็มตา รู้อยู่อย่างเต็มใจ นอกจากไม่พูดกัน
เท่านั้น ทั้งนี้หากมิใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้ว ใครจะเชื่อกันได้ลงคอว่า
การพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รกรุงรังด้วยสนิมคือกิเลส ความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัว
ทาํ ให้โลกเจริญ ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุขโดยทัว่ กันดังนี้ นอกจากคน ตายหมดความรูส้ กึ ดีชวั่ ทุกอย่าง
แล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทําดังที่ว่า เมื่อนํามาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนา
ทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลย การงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดิน ฉะนั้น พระพุทธเจ้า
จึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศ ดําดินดําน�้ำ  เหาะข้ามทะเลต่าง ๆ ว่า
เป็นผู้ฉลาดเลื่องลือ แต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่าง ๆ เพื่อความดีงาม จะเป็นทาง
สมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทํา
มิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาด เพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจ
เป็นหลักใหญ่ แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ จะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมดาของโลก
อนิจจํ  แต่ก็ยังน่าอยู่ เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจ มีความสุขเท่าที่ควร ไม่แผดเผาเร่าร้อนจนทําให้คิด
อยากย้ายภพย้ายชาติ ย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่าง ๆ
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ปัญหาเรื่องอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาร์ กลายเป็นพระธาตุ ปรากฏว่า
จะกระจายไปในที่ต่าง ๆ จนทําให้เกิดความสงสัยกันก็มี ในระยะอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ ๆ
บางท่านมาถามว่า อัฐิของพระอรหันต์ก็ดี ของสามัญชนก็ดี ต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกัน ส่วนอัฐิ
ของสามัญชนทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ เฉพาะอัฐิของพระอรหันต์ทําไมจึงกลายเป็นพระธาตุ
ได้ ทัง้ สองนีม้ คี วามแปลกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็ได้อธิบายให้ฟงั เท่าทีส่ ามารถแต่เพียงโดยย่อว่า เรือ่ งอัฐิ
นัน้ ปัญหาส่วนใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั ใจเป็นสาํ คัญ คําว่า จิต แม้เป็นจิตเช่นเดียวกัน แต่มอี าํ นาจและคุณสมบัติ
ต่างกันอยู่มาก คือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ส่วนจิตของสามัญชน
เป็นเพียงสามัญจิต เป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่าง ๆ เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใด และ
จิตเป็นจิตประเภทใด ร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไป เช่นจิต
พระอรหันต์เป็นจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์ อาจมีอาํ นาจซักฟอกธาตุขนั ธ์ให้เป็นธาตุทบี่ ริสทุ ธิไ์ ปตามส่วนของตน
อัฐทิ า่ นจึงกลายเป็นพระธาตุได้ แต่อฐั ขิ องสามัญชนทัว่ ๆ ไป แม้จะเป็นธาตุดนิ เช่นเดียวกัน แต่จติ
ผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลส และไม่มอี ํานาจซักฟอกธาตุขนั ธ์ให้เป็นของบริสทุ ธิไ์ ด้ อัฐจิ ึงกลาย
เป็นธาตุขนั ธ์ทบี่ ริสทุ ธิไ์ ปไม่ได้ จาํ ต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนมีกเิ ลสอยูโ่ ดยดี หรือจะเรียก
ไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่า อริยจิต อริยธาตุ และสามัญจิต สามัญธาตุ ก็คงไม่ผิด เพราะ
คุณสมบัติของจิต ของธาตุ ระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกัน อัฐิจําต้องต่างกันอยู่โดยดี
ผู้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้น ทุกองค์เวลานิพพานแล้วอัฐิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกัน
ทัง้ สิน้ ดังนี้ ข้อนีผ้ เู้ ขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนัน้ ทุก ๆ องค์ เฉพาะจิตท่านทีส่ าํ เร็จพระอรหัตตภูมิ
เป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สําเร็จ ส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอัฐิเวลาถูกเผาแล้วจะกลาย
เป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างกาลเวลาที่บรรลุถึงวัน
ท่านนิพพานมีเวลาสัน้ ยาวต่างกัน องค์ทบี่ รรลุแล้วมีเวลาทรงขันธ์อยูน่ าน เวลานิพพานแล้วอัฐยิ อ่ ม
มีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มปี ญ
ั หา เพราะระยะเวลาทีท่ รงขันธ์อยู่ จิตทีบ่ ริสทุ ธิก์ ย็ อ่ มทรงขันธ์
เช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวติ ด้วยการทาํ งานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย มีลมหายใจเป็นต้น
และมีการเข้าสมาบัติประจําอิริยาบถ ซึ่งเป็นการซักฟอกธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตน
โดยลําดับด้วยในขณะเดียวกัน เวลานิพพานแล้วอัฐิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็น ๆ กันอยู่ ส่วน
องค์ทบี่ รรลุแล้วมิได้ทรงขันธ์อยูน่ านเท่าทีค่ วรแล้วนิพพานไปเสียนัน้ อัฐทิ า่ นจะกลายเป็นพระธาตุ
ได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่ เป็นความไม่สนิทใจ เพราะจิตไม่มีเวลา
อยูก่ บั ธาตุขนั ธ์นานและมิได้ซกั ฟอกด้วยสมาธิสมาบัตดิ งั กล่าวมา ท่านทีเ่ ป็นทันทาภิญญา คือรูไ้ ด้ชา้
ค่อยเป็นค่อยไป เช่น บ�ำเพ็ญไปถึงขัน้ อนาคามีผลแล้วติดอยูน่ านจนกว่าจะก้าวขึน้ ขัน้ อรหัตตภูมไิ ด้
คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผล จนกว่าจิตจะชํานิชํานาญ
และมีกําลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ ในขณะที่กําลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผล ก็เป็น
อุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัวด้วย เวลานิพพานแล้วอัฐิอาจกลายเป็นพระธาตุได้ ส่วนท่านที่
เป็นขิปปาภิญญา คือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้ว ท่านเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอัฐิจะ
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กลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใด เพราะจิตทีบ่ ริสทุ ธิไ์ ม่มเี วลาทรงและซักฟอกธาตุขนั ธ์อยูน่ าน
เท่าที่ควร ส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่ว ๆ ไปนั้น ไม่อยู่ในข่ายที่อัฐิจะควรแปรเป็นพระธาตุได้
ด้วยกรณี ใด ๆ จึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้ว
นี่แล ธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นํามาลง เพื่อท่านผู้อ่านได้
พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดงั กล่าวนีต้ อ่ ไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผล
มาพิสูจน์ดงั ทีโ่ ลกใช้กนั นัน้ รูส้ กึ จะพิสจู น์ได้ยาก อาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สําหรับเรือ่ งทํานองนี้
เพราะสุดวิสยั สาํ หรับพวกเราทีม่ กี เิ ลสจะตามรูไ้ ด้ เพียงแต่ธาตุดนิ ทีอ่ ยูใ่ นส่วนร่างกาย ท่านผูบ้ ริสทุ ธิ์
กับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุ
ได้อย่างประจักษ์ตา ส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลส แม้มีจํานวนล้าน ๆ คน ไม่มีรายใดสามารถ
เป็นไปได้อย่างท่าน จึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจน
เทียบกันไม่ได้ ยิง่ ใจทีบ่ ริสทุ ธิด์ ว้ ยแล้วยิง่ เพิม่ ความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม่มนี มิ ติ เครือ่ งหมาย
ใด ๆ มาเทียบได้เลย เป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริง ๆ จึงต้องยอมบูชากัน ตามปกติ
โลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจํานิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่าย ๆ แต่เมื่อ
หาทางคัดค้านไม่ได้กจ็ าํ ต้องยอม เพราะอยากเป็นคนดี เมือ่ เห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รสู้ กึ จะโง่เกินไป
ไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ ดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้น ในสมัยปัจจุบัน บรรดาพระเณรเถรชีที่เข้าไปถึง
องค์ทา่ นจริง ๆ และได้รบั คําแนะนําสัง่ สอนจากท่านจนเป็นทีเ่ ข้าใจแล้ว เท่าทีส่ งั เกตมายังไม่เคยเห็น
รายใดจะดื้อด้านหาญสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลย เห็นแต่ยอมรับแบบ
เอาชีวติ เข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลย ถ้าเทียบความจริงทีท่ า่ นแสดงออกมาจากความบริสทุ ธิท์ ี่
รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่ละบทละบาทนั้น มีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้ เช่นเดียว
กับผู้บวก ลบ คูณ หาร ด้วยความรู้สึกที่ถูกต้อง เชี่ยวชาญนั่นเอง เช่น หนึ่งบวกกับหนึ่งต้องเป็นสอง
สองบวกสองต้องเป็นสี่ เป็นต้น จะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไร ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยํา
ตามหลักวิชา ไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหาร เมื่อถูกต้องตามหลัก
แล้วก็ไม่มใี ครคัดค้านได้วา่ ผิดวิสยั ผูท้ ม่ี าคัดค้านหลักทีถ่ กู ต้องแล้ว แม้มจี าํ นวนมากคนเพียงไร ก็เท่ากับ
มาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงหัวเราะเปล่า ๆ ฉะนัน้ กฎความถูกต้องจึงไม่นยิ ม
ว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงชาย หรือชาติชั้นวรรณะใด ๆ ทั้งสิ้น ย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
หาทีค่ า้ นไม่ได้ หลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าและสาวกผูร้ ถู้ งึ มูลความจริงโดยตลอดทัว่ ถึงแล้ว ย่อมสามารถ
แสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใด ๆ ทั้งสิ้น
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่ง ดังนั้น บรรดา
ความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิ
โดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะตําหนิหรือชมเชยใด ๆ เลย ภูมิธรรมภายใน นับแต่ศีล สมาธิ
ปัญญา ทุกขัน้ ตลอดถึงวิมตุ ติพระนิพพาน ท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผย ตามแต่ผฟู้ งั
จะยึดได้น้อยมากเท่าที่กําลังความสามารถจะอํานวย ธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่มี
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ประมาณ เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่าง ๆ ท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญ
สุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไร ผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูน
ส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยํามากขึ้น ทําให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนง
นั้น ๆ ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกและทันท่วงที
...บรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชน ควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการ
พัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุถงึ ผล ให้รดู้ รี ชู้ วั่ อันเป็นหลักสากลของการปกครองโลก
เพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาทีถ่ กู กับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริง โลกจะเสือ่ ม
พินาศ ธรรมจะฉิบหาย ต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อน การเคลื่อนไหวคือการทํา จึงเป็น
ประโยคสังหารโลกทําลายธรรมตามกันมา ถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดี การเคลื่อนไหวทางกายวาจา
ก็เป็นประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญ ธรรมก็รงุ่ เรืองเป็นเงาตามตัว ก็คนทีไ่ ด้รบั การอบรมธรรมจนเข้าถึง
จิตใจแล้ว จะทําความฉิบหายได้ลงคอหรือ ไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้ว นอกจากความรู้
ประเภทนกขุนทองท่องได้คล่องปาก จําได้คล่องใจ แต่ธรรมนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้น
ท่านเป็นผูเ้ ข้าถึงจิตใจประชาชนพระเณรแท้ ผูเ้ คารพเลือ่ มใสท่านอย่างถึงใจแล้ว แม้ชวี ติ ก็ยอม
ถวายได้ไม่อาลัยเสียดาย ทุกสิง่ ถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้ว ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมเป็นแรงผลักดันอย่างไม่มแี รง
ใด ๆ เทียบเท่าได้ในโลก ไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าทําความดีหรือความชั่วอย่างสมใจได้ ที่ทําได้อย่าง
ไม่สะทกสะท้านและกลัวตาย ก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้น ๆ โดยไม่มีทางหลบหลีกแล้ว นี่พูดเฉพาะ
ทางดีเกี่ยวกับความเคารพเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เท่าที่ทราบในวง
ปฏิบัติด้วยกัน เฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่ธรรมเข้าถึงใจแล้ว ท่านแสดงความอาจหาญมาก ความเชื่อ
เลื่อมใสท่านไม่มีอะไรเทียบได้เลย แม้ชีวิตที่แสนรักสงวนมาดั้งเดิมยังกล้าสละเพื่อท่านได้ด้วย
ความเชื่อความเลื่อมใสที่มีก�ำลังแรง สิ่งนี้สละไม่ได้ ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลย ดังนี้เพียงเท่านี้ก็พอ
ทราบได้ว่าท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ ทั้งยังมีชีวิตอยู่และผ่านไปแล้ว
เฉพาะความเคารพรักและเลื่อมใสในท่าน...

เอกสาร
ประกิจ มหาแถลง. อัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร. บูรพาจารย์. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ :
ชวนพิมพ์, ๒๕๕๗ : ๑๙๑-๒๐๐.
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คติธรรมคําสอน
ของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
• วาสนา นั้นเป็นไปตามอัธยาศัย คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบหาคนพาล วาสนา ก็อาจ
เป็นคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิต ฉะนั้น บุคคล
ควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น
• ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น ว่ามีความรู้สึกเช่นกัน ไม่เบียดเบียนทําลายกัน
ผู้มีศีลสัตย์เมื่อทําลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต�่ำเพราะอํานาจศีลคุ้มครองรักษาและ
สนับสนุน จึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้สมบูรณ์ ธรรมสั่งสอนแล้วจดจําให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคง
จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน
• คนชั่ว ทําชั่วได้ง่าย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี คนดี ทําดีได้ง่าย และติดใจกลายเป็นคน
รักธรรมตลอดไป
• การตําหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเอง ให้ขุ่นมัวไปด้วย ความ
เดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตําหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรม
ไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้ สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน การกล่าวโทษผู้อื่น
โดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวช
ต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว
แต่สาเหตุที่ทําให้ทุกข์ ทําไมพอใจสร้างขึ้นเอง
• เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ คิดแต่
ผลิตโทษทําบาปกรรมอีกเลย
• ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิต
ที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญ ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่
ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น
• สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทําความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง การกระทํา
การผูกพันและหมายมั่นในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ทําความสําคัญมั่นหมายนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตควรปล่อยไว้
ตามกาลของมัน ปัจจุบันเท่านั้นจะสําเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทําได้ไม่สุดวิสัย
• คนหิว อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่สํานึกว่าผิดหรือถูก
ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหา
จะหาไปให้ลาํ บากทาํ ไม อะไรๆ ก็มอี ยูก่ บั ตัวเองอย่างสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว จะตืน่ เงา ตะครุบเงา ไปทําไม
เพราะรู้แล้วว่า เงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ภายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
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เอกสาร
บันทึกจาก ข้อความทีจ่ ารึกบนแผ่นหินแกรนิต ทีอ่ ยูบ่ นกุฏพิ ระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต วัดป่านาคนิมติ ต์
สกลนคร
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ผลงานของหลวงปู่มั่น

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่ท่านทําเป็นแบบฉบับเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาของพระของเณรจริง ๆ คือพอฉัน
จังหันเสร็จแล้วนี้ พระเณรจะรีบล้างบาตรอะไร ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนบริขารไปที่พักของตน
แล้วหายเงียบหมด วัดนี้เหมือนไม่มีพระ คือไปอยู่ในป่ากันทั้งนั้น สําหรับท่านเองท่านก็ชอบสงัด
ท่านไม่ชอบให้ใครยุ่งท่าน จะไปหาท่านได้ตามเวลาเท่านั้น นอกนั้นไปไม่ได้ เช่น ตอนบ่ายสองโมง
ท่านออกมา ก็มีพระเณรทยอยไปหาท่านบ้างเล็กน้อยสององค์สามองค์ แล้วก็ตอนหลังปัดกวาด
สรงน�้ำเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นหาท่านได้อีกระยะหนึ่ง พอค�่ำจากนั้นแล้วท่านก็ลงเดินจงกรมของท่าน
พระเณรก็ทําหน้าที่ของตัวด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นประจํา นี่พื้นฐานของวัดนี้ที่ท่าน
ครองวัดอยู่ เป็นอย่างนั้นตลอดมา
การเดินจงกรมนั่งปลงสมาธิภาวนานี้ถือเป็นกิจเป็นการเป็นงานของพระ เป็นเนื้อเป็นหนัง
ชีวิตจิตใจของพระอย่างแท้จริง ไม่มีงานอื่นใดเข้ามายุ่งได้เลย แต่ก่อนแขกคน ญาติโยมไม่มี เพราะ
ทางจากนีไ้ ปพรรณาฯ ไม่มรี ถมีราต้องบุกป่าฝ่าดงไป ถ้าไปทางตัดทางลัดนีก้ ข็ นึ้ ภูเขาลงทางนัน้ ถ้าไป
ทางอ้อมก็ไปทางล้อทางเกวียน ๖๐๐ เส้น ถ้าไปทางลัดก็ขึ้นเขาแล้วลงทางโน้น อันนี้ประมาณ
๕๐๐ เส้น การไปมาหาสู่สําหรับวัดนี้จึงไม่ค่อยมี ไม่มีใครกล้ามาแหละ นอกจากพระท่านมา
โดยเฉพาะ ๆ การภาวนาของพระจึงสะดวกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย
ท่านเองก็รับพระเป็นระยะเท่านั้นเอง ไม่มากกว่านั้น มีเท่านั้น ถ้าวันไหนประชุม ก็รวมกันไป
ประชุมที่กุฏิท่าน แน่นไปหมดละ เวลาประชุมท่านไม่ได้ลงมาประชุมที่ศาลา นอกจากวันอุโบสถ
ทีพ่ ระทัง้ หลายมาจากทีต่ า่ ง ๆ มารวมกันทําอุโบสถ ประมาณ ๕๐-๖๐ องค์ ลงอุโบสถ ท่านก็ให้โอวาท
ตอนนั้นมีจํานวนมากพอสมควร แต่ปกติวัดนี้จะมีประมาณ ๓๕-๓๖ องค์ ไม่ให้มากกว่านั้น หากจะ
มีจรมาก็มีชั่วระยะสองสามวันเท่านั้น ปกติที่พระเณรอยู่เป็นพื้นในวัดนี้ก็ประมาณ ๓๕-๓๖ องค์
นี่ก็ถือว่ามากที่สุดแล้วสําหรับวัดนี้ และสําหรับหลวงปู่มั่น ซึ่งท่านไม่ชอบพระเณรมาก นั่นนับว่า
ท่านรับมากที่สุด
การทําความเพียรนี้ตลอดเวลา ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาแทรกเลย ทําเลป่านี้เป็นที่ทํางานของพระ
ที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา หมดในป่านี้มีแต่ทางจงกรมเพราะป่ากว้าง ใครจะไปทําที่ไหนทําได้
ทั้งนั้น ลึก ๆ เป็นดงไปหมด ส่วนที่นี่เป็นที่รวม บริเวณวัดก็ไม่กว้างนัก ที่กวาดโล่งเอาไว้ไม่กว้างนัก

พระธรรมเทศนาของ พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) เรือ่ ง ผลงานของหลวงปูม่ นั่ เทศน์อบรมฆราวาส
ณ วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ (บ่าย)
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แต่ที่ทําเลของพระภาวนานั้นมีทั่วไปในป่าในดง สะดวกสบายทุกอย่างเลย นี่พื้นเพที่ท่านพาทํามา
ท่านทําอย่างนั้น
เวลามาพบมาคุยกันนี้ไม่มีเรื่องการบ้านการเมือง การซื้อการขาย เรื่องหญิง เรื่องชาย คําว่า
เรื่องโลกนั้นไม่มีเลย ฟังแต่ว่าไม่มีเลย จะมีแต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมล้วน ๆ ร้อยเปอร์เซนต์ ๆ ตลอด
เวลาคุยกันมีแต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมล้วน ๆ แม้พระท่านคุยกันสนทนากันตามที่ต่าง ๆ ในวันนี้ก็เป็น
แบบเดียวกันหมด ไม่มีเรื่องโลกเรื่องสงสารเข้ามาเจือปนเลย สงัดทั้งกลางวันกลางคืนวัดนี้ตลอด
เวลามาเล่าภาวนาให้ท่านฟัง องค์นี้รู้อย่างนี้ องค์นั้นเห็นอย่างนั้น จากจิตตภาวนาของท่าน
มันเป็นเครือ่ งปลุกใจกันเป็นลาํ ดับลาํ ดา เพราะผลงานจากการภาวนา มีความรูค้ วามเห็นแปลกต่างกัน
ใครมาเล่าถวายท่านแล้วท่านก็ชี้แจงให้ทราบ และผู้มาคอยฟังก็ได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันอย่างนี้
ตลอดมา นี่เรียกว่าศาสนาแท้ ผู้บําเพ็ญธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลโดยแท้ ท่านบําเพ็ญท่านสนทนากัน
อย่างนั้น พูดกันคําไหนมีแต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องมรรคเรื่องผล เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ไม่มี
เรือ่ งอืน่ เข้ามาแฝงเลยเพราะเหตุไร ก็เพราะศาสนานีเ้ ป็นแหล่งแห่งมหาสมบัตอิ นั ใหญ่โตและเลิศเลอ
ยิ่งกว่าสมบัติใดในโลก
ในโลกเขามีสมบัติต่าง ๆ ที่ต่างคนต่างวิ่งเต้นขวนขวายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหามาในสมบัติประเภทใด
ก็ได้มาตามสมบัติที่มีอยู่นั้น ๆ ทีนี้ธรรมสมบัติก็เหมือนกัน ใครคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาธรรมสมบัติได้
ประเภทใดมา ก็สามารถทีจ่ ะนาํ มาพูดมาสนทนาซึง่ กันและกันได้เช่นเดียวกับทางโลกเขา เพราะฉะนัน้
เวลาท่านคุยกันจึงมีแต่เรื่องธรรมล้วน ๆ เป็นเครื่องปลุกใจกันได้ดี นี่ละครั้งพุทธกาลท่านดําเนินมา
อย่างนัน้ พระพุทธเจ้าทรงพาดาํ เนินบรรดาพระสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ดาํ เนินมาอย่างนัน้ ทีม่ าเป็นสรณะ
ของพวกเรานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านดําเนินมาอย่างนั้น ได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้ว
นาํ ธรรมอันล�ำ้ เลิศนัน้ มาสัง่ สอนสัตว์โลกเรือ่ ยมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั นี้ นัน่ พืน้ เพท่านดาํ เนินมาอย่างนัน้
ครั้นต่อมากิเลสมันหนามันแน่นเข้าทุกวัน ผู้ที่จะพาบุกเบิกคือครูอาจารย์ก็ร่อยหรอลงไป ๆ
กิเลสก็นับวันหนาแน่นขึ้นทุกวัน ๆ มันก็เปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็น ความประพฤติหน้าที่การงาน
ของพระของเณรไปทางกิเลสเสียมากกว่าที่จะเป็นทางธรรม สุดท้ายก็เลยเป็นเรื่องของกิเลสทํางาน
ทั้งในวัดในบ้านไม่แปลกต่างกันเลย พระพูดก็พูดแบบโยม โยมพูดก็พูดแบบโลก มันก็ไปด้วยกัน
โลกต่อโลกด้วยกัน พระก็ไม่สนใจกับอรรถกับธรรม ไม่สนใจในหน้าที่การงานอันใดให้สมกับเพศ
ของตน เลยไปแย่งเอางานของฆราวาส งานของกิเลสเข้ามาสวมใส่ตัวเอง มันก็มามัดคอตัวเอง
เอามาเผาหัวใจตัวเองไปเสีย
เรื่องมรรคเรื่องผลก็ไม่มีเพราะไม่ได้หามรรคหาผล ไม่ได้เสาะแสวงหามรรคหาผล มันเป็นเรื่อง
กิเลสโดยหลักธรรมชาติพาเสาะแสวงหากิเลสอย่างเดียว ผลได้มาจึงเป็นความรุ่มร้อน พระกับโยม
หาความร่มเย็นต่างกันไม่มี โยมก็ร้อนด้วยกิเลส พระก็ร้อนด้วยกิเลส เพราะต่างคนต่างขวนขวาย
หากิเลสอย่างเดียวกัน ผลที่ได้มาจึงเป็นความรุ่มร้อน เกิดจากกิเลสอันเดียวกันหมด ศาสนาเลย
กลายเป็นศาสนากิเลสไปหมดเวลานี้
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เปลี่ยนมาตั้งแต่ศาสนธรรม คือการบําเพ็ญตนเพื่อศีล สมาธิ ปัญญา วิชชา วิมุตติ หลุดพ้นแล้ว
จากนัน้ ก็มาเปลีย่ นเป็นศาสนวัตถุ มีการก่อการสร้างยุง่ เหยิงวุน่ วาย ขวนขวายไปทางด้านวัตถุเสียหมด
ด้านอรรถด้านธรรม เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา นี้ ห่างไป ๆ ใกล้ชิดติดพันกับงานของกิเลสคือด้านวัตถุ
การขวนขวายการวิ่งเต้นความยุ่งเหยิงวุ่นวาย รบกวนกันทั่วบ้านทั่วเมือง วัดกับบ้านเลยเป็นสถานที่
รบกวนกันไป เจอหน้ากัน มีแต่จะก่อนั้นสร้างนี้ แล้วเรี่ยไรกันมาสร้างนั้นสร้างนี้ไปอย่างนั้นนะ
เปลี่ยนมา ๆ เลย เป็นเรื่องของศาสนวัตถุไปเสีย
วัตถุกค็ อื อย่างนีแ้ หละ เครือ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ทีอ่ ยูก่ ห็ รูหรา ทีก่ นิ ก็หรูหรา ทีไ่ ปทีม่ าอะไรเครือ่ งใช้
ไม้สอยหรูหราไปหมด เป็นเรือ่ งของกิเลสล้วน ๆ ในเพศของพระ ใจก็หรูหราไปด้วยกิเลส ด้วยความโลภ
ความโกรธ ราคะตัณหา มันหรูหราไปตามกิเลสเสียทั้งหมด ผลที่เกิดขึ้นมาจึงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้
ได้ทั้งพระทั้งฆราวาสไม่เลือกหน้า เราจะบ่นหามรรคผลนิพพานที่ไหนไม่มีเพราะไม่หากัน ผู้หา
ท่านหาอยู่ ท่านรูอ้ ยู่ ท่านเห็นอยู่ ท่านก็ได้ หาศีล รักศีล ปฏิบตั ติ อ่ ศีล ศีลก็มใี นเราผูร้ กั ษา ความอบอุน่
ในศีลนี้ก็พอตัว เย็นสบาย
หาสมาธิไม่วา่ สมาธิขนั้ ใด ปัญญาขัน้ ใดจนกระทัง่ ถึงวิมตุ ติหลุดพ้น หาด้วยวิธกี ารทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสั่งสอนให้หาด้วยความถูกต้อง เช่น การเดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา รักษาใจด้วยสติไม่ให้คิด
ส่ายแส่ไปทางกิเลสตัณหา คิดเพื่อชะเพื่อล้างกิเลสโดยถ่ายเดียว สมาธิ ปัญญา ก็เกิดขึ้น ๆ มรรคผล
นิพพานก็เกิดขึน้ ตาม ๆ กัน ก็ตกั ตวงเอามรรคผลนิพพานได้ เช่นเดียวกับเขาหาสมบัตทิ างโลกเขาก็ได้
สมบัติทางโลก เราหาสมบัติทางธรรมเราก็ได้ทางธรรม เพราะมีอยู่ด้วยกัน นี่เรื่องศาสนาค่อยเปลี่ยน
มาอย่างนี้
ทีนี้พื้นเพเดิมของศาสนาจะไม่มีนะเวลานี้ ศาสนาแท้คือศาสนธรรม สอนให้คนปฏิบัติตัวดี
มีศีลมีธรรม ฆราวาสก็ให้มีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์ในการรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยศีลด้วยธรรม
อย่าให้กิเลสเข้าไปย�่ำยีตีแหลกเสียทั้งหมด พระก็รักษาศีลรักษาธรรมของตนตามหน้าที่ของพระ
ต่างคนมีขอบเขต ต่างคนมีหลักเกณฑ์ ต่างคนก็มีสมบัติอันภูมิใจขึ้นภายในใจของตัวเอง มันก็ได้ผล...
อย่างนั้น
เวลานี้ศาสนาเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว เช่นอย่างพระก่อสร้าง พระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอน
เสียเอง คือสั่งสอนพระที่จะออกไปปฏิบัติจิตตภาวนา ให้ไปหาที่สงัด ให้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์
ทีเ่ ป็นทีแ่ น่นอนต่อทางมรรคทางผล หาทีส่ งบสงัดเป็นทีก่ าํ จัดกิเลส บอกสถานทีใ่ ดมีการก่อการสร้าง
อย่าไป นั่นฟังซิ สถานที่ใดมีการก่อการสร้างท่านห้ามไม่ให้ไป จะสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมา
แล้วกลายเป็นการสั่งสมกิเลสกับงานประเภทนั้น ๆ ไม่ใช่การสะสางกิเลส แน่ะท่านสอนว่าอย่างนั้น
พระพุทธเจ้าสอนวิธกี ารตลอด ผูท้ ชี่ าํ ระกิเลสความยุง่ เหยิงวุน่ วาย อย่าหาความยุง่ เหยิงจากภายนอก
จากงานนั้นงานนี้เข้ามาก่อกวนตัวเอง แน่ะท่านก็สอนไว้ นี่ละพระพุทธเจ้าท่านสอน
หลวงปู่มั่น พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี้ ท่านปฏิบัติแบบคงเส้นคงวาหนาแน่นตามตํารับตํารา
จริง ๆ หาที่ต้องติไม่ได้เลย เรียกว่าปฏิบัติแบบสมบูรณ์แบบตามตํารับตํารา ไม่มีที่ตําหนิเรื่อยมา
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จนกระทั่งวันท่านมรณภาพ นี่เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้เป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นท่านถึงประสิทธิ์ประสาทอรรถธรรมให้แก่ลูกศิษย์ จนกลายเป็นลูกศิษย์มีครู บรรดา
ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนําสั่งสอนประชาชน เราอยากจะว่าทั่วประเทศไทย
ออกจากหลวงปู่มั่นทั้งนั้น เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาโดยลําดับ
อาจารย์องค์นั้น ๆ ที่ปรากฏชื่อลือนาม มักจะมีแต่ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราทั้งนั้น คือสอน
เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอรรถเป็นธรรมจริง ๆ เป็นทีต่ ายใจได้ ไม่ได้สอนแบบลูบ ๆ คลํา ๆ ขลังในสิง่ นัน้
ขลังในสิง่ นี้ อย่างนีไ้ ม่มใี นหลวงปูม่ นั่ และลูกศิษย์ของท่านผูม้ ธี รรมเป็นหลักใจ สอนตรงอรรถตรงธรรม
ไปโดยลําดับ และมีจํานวนมาก ทั่วประเทศไทยของเรา
คืออย่างพระกรรมฐานนี่ มีอยู่ทุกภาค.. กรรมฐานในประเทศไทยมีอยู่ทุกภาคที่เป็นลูกศิษย์
หลวงปู่มั่นประสิทธิ์ประสาทให้ แม้จะไม่เป็นลูกของท่านจริง ๆ ที่อยู่กับท่าน แต่ก็เป็นหลานคือ
ได้รับจากครูจากอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านมาก่อนแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทธรรมะให้ แล้วก็
เป็นครูเป็นอาจารย์ตอ่ ไป สัง่ สอนญาติโยมในทีต่ า่ ง ๆ มีจาํ นวนมาก นีล่ ะเป็นผลงานของหลวงปูม่ นั่ เรา
เป็นผลงานทีก่ ว้างขวางมาก ลูกศิษย์ลกู หาองค์ไหนอยูท่ ใี่ ด ถามแล้วมีแต่ลกู ศิษย์หลวงปูม่ นั่ ๆ ไม่คอ่ ย
ล่อแหลม มักจะมีหลักมีเกณฑ์อยู่เสมอ ไม่ได้สอนแบบออกนอกลู่นอกทางขลังไปในที่ต่าง ๆ อย่างนี้
ไม่ค่อยมีลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นจริง ๆ ไม่ค่อยมี สอนไปตามอรรถตามธรรมล้วน ๆ ท่านสอน
อย่างนี้
ท่านมาอยู่ที่นี่ พระเณรก็หลั่งไหลเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านไม่ได้ขาดเลย เต็มอยู่ในวัดนี้
เต็มตลอด อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปรากฏชื่อลือนามมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เราอยากจะพูดว่า
ร้อยทั้งร้อยมีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น ที่ร�่ำลืออยู่ทุกวันนี้นะ แม้ท่านจะล่วงไปแล้วคุณงามความดี
ท่านไม่ลว่ งไป ก็เหมือนอย่างหลวงปูม่ นั่ เรานีท่ า่ นล่วงไปแล้ว คุณงามความดีของท่านทีค่ รอบเมืองไทย
เราอยู่เวลานี้ ไม่ได้จืดจางไปไหน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็เหมือนกันอย่างนั้น
ส่วนมากมีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น นี่ละผลงานของท่านเห็นอย่างนี้
แล้วได้ลูกศิษย์เพียงองค์หนึ่ง ๆ เป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนนี้จํานวนมากขนาดไหน นี่ผลงาน
ของท่าน เราจะเอาเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาซื้อไม่ได้นะ ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ๆ ที่ประพฤติตัว
มีหลักมีเกณฑ์จนกลายเป็นเพชรน�้ำหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้ เอาคุณค่าของโลกชนิดไหนมาเทียบไม่ได้เลย
นั่นละจึงเรียกว่าผลงานของท่านกว้างขวางมาก
ท่านมาอยู่นี้เป็นเวลา ๕ ปี ที่มาอยู่หนองผือเรานี้ ๕ ปี พระเณรไม่ขาด หลั่งไหลเข้ามาเรื่อย
จนจะรับไม่หวาดไม่ไหว ออกไปอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ แถวใกล้เคียงนี้มีเยอะ หมู่บ้านใด ๆ แถวนี้
มีหมด.. พระกรรมฐาน เพราะฉะนัน้ วันอุโบสถจึงมาจาํ นวนมาก ท่านลงอุโบสถปาฏิโมกข์ตอนบ่ายโมง
พอฉันเสร็จแล้วต่างองค์ก็ต่างมาจากสถานที่ต่าง ๆ ได้เวลาแล้วก็ขึ้นประชุม ลงอุโบสถแล้วท่านก็ให้
โอวาทสอนตลอดมา
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เราทั้งหลายมาทําความระลึกถึงบุญถึงคุณท่าน ก็ขอให้นําเอาโอวาทของท่านไปปฏิบัติตัว
ให้มีขอบเขตมีหลักมีเกณฑ์ อย่าพากันฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัว เวลานี้เมืองไทยเรารู้สึกจะ
เป็นเมืองเห่อเหิม เมืองฟุง้ เฟ้อ เมืองไม่มหี ลักเกณฑ์ รูส้ กึ จะมารวมอยูท่ เี่ มืองไทยเรา เราไม่ตาํ หนิใคร
มันเป็นด้วยกันทุกภาค ก่อเหตุเบื้องต้นขึ้นมาก็คือ เกิดจากบ้านเมืองเรานี้สมบูรณ์พูนผล ไม่มีอะไร
ขาดตกบกพร่องพอที่จะต้องวิ่งเต้นขวนขวาย และเห็นภัยในความบกพร่องทั้งหลาย เพราะไม่มี
มีแต่ความสมบูรณ์ การอยู่การกินการใช้การสอยก็ใช้อย่างสะดวกสบาย สบายไปเรื่อย จนเป็นการ
ส่งเสริมความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม
แล้วยิ่งมีสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาติไทยของเรา เขาเอานั้นมา เอานี้มา เราก็คว้ามับ ๆ
ส่วนมากที่เอามากัดตับกัดปอดเราอยู่เวลานี้ มักจะมีตั้งแต่สิ่งเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณ ไอ้เราก็
ความลืมตัวมากกว่าความรู้ตัว มันจึงเสียเปรียบเมืองนอกเขา ความฟุ่มเฟือยของเรามีอยู่ในใจแล้ว
พออะไรผ่านเข้ามาก็คว้ามับ ๆ ยกตัวอย่างเช่น โทรทัศน์ วีดีโอ โทรศัพท์มือถือ ทุกวันนี้เมืองไทย
ของเราคว้าเอามาจากเมืองนอกทัง้ นัน้ นะ แล้วก็มากินตับกินปอดชาติไทยของเรา เพราะความไม่คาํ นึง
ถึงความผิดถูกดีชั่วประการใด ความระลึกรู้ตัวไม่ค่อยมี มีแต่ความทะเยอทะยาน อะไรมาก็คว้า ๆ
คว้าอะไรมานี้เขาก็เอาเงินเราไป ๆ เท่ากับคว้าตับคว้าปอดเราไป นี่ก็กระทบกระเทือนถึงชาติไทยเรา
ทั้งชาติได้ เพราะความลืมตัวของคนไทยเรา
ที่ว่านี้ผิดหรือถูกพิจารณาซิ ไปดูซิ นี่เราพูดเฉพาะที่มันเด่น ๆ นะ ที่ไม่เด่นมันกินอยู่ภายในก็มี
ที่มันมาออกหน้าร้านตบหูตบตาเราอยู่ตลอดเวลาก็อย่างนี้แหละ มีอยู่ทั่วไป วิทยุเวลานี้รู้สึกจะเป็น
ของล้าสมัยไปแล้วสําหรับความฟุ้งเฟ้อแห่งเมืองไทยเราเพราะเมืองไทยเรามันมีระดับสูงขึ้นไป
เรียกว่าเมืองไทยนี้หูสูงแล้ว เหล่านี้ไม่ใช่ความฟุ้งเฟ้อนะ วิทยุนี้ไม่ใช่ความฟุ้งเฟ้อสําหรับเมืองไทยเรา
เพราะเมืองไทยเรามันหูสูงไปแล้ว
เรียนวิชาคนบ้า ปีนคอกปีนหลักไปแล้ว อยากได้ดีกว่านี้อีก ไม่มีเหรอ ของผลิตขึ้นมาใหม่ ๆ
มีไหม มีไหมเรื่อย นั่นมันสูงขึ้นเรื่อยอย่างนี้นะ ที่จะพาให้บ้านเมืองเราล่มจมและพาให้ลืมเนื้อลืมตัว
ไปโดยลําดับมันหลอกขึ้นมา มีวิทยุแล้วจากนั้นก็โทรทัศน์ ไปอยู่ที่บ้านไหน ๆ เรือนไหนไม่มีได้เหรอ
เมืองไหนไม่มเี ทวทัตมีโทรทัศน์ กิเลสมันชีห้ น้าเอาว่า บ้านนีเ้ รือนนีต้ ำ�่ ต้อยน้อยหน้า ไม่มศี กั ดิศ์ รีดงี าม
เหมือนเขา เป็นคนครึ คนล้าสมัย นั่นเห็นไหมล่ะ มันก็ลากให้ทันสมัยน่ะซิกิเลส พอเห็นเขาว่า
อย่างนั้นแล้วเราก็อยากทันสมัย เราก็เป็นคนเหมือนกัน ไปลากเอามา ไปหาซื้อมา ซื้อไม่ได้ เงินไม่มี
เอาซื้อผ่อนฟาดมันลงไป จากนั้นติดหนี้เขาพะรุงพะรัง ติดเท่าไหร่เป็นติด นั่นเห็นไหมล่ะ นี่ละ
ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมพาให้ลืมเนื้อลืมตัว หมดไม่รู้ว่าหมด ยังไม่รู้ว่ายัง ไม่รู้ตัว
จากนั้นก็วีดีโอ เอ้า เอามา โทรศัพท์มือถือมีอยู่ทุกกระเป๋า ใครกลับไปบ้านให้ไปถามแม่ที่มีลูก
อยู่ในท้อง ให้ไปถามว่า นี่ได้เตรียมโทรศัพท์มือถือให้ลูกแล้วยัง จะคลอดเร็ว ๆ นี้ ให้เตรียมโทรศัพท์
มือถือเอาไว้ แล้วเทวทัตโทรทัศน์ วีดีโอ ให้เตรียมพร้อมนะ นี่ลูกจะตกมาเร็ว ๆ นะเดี๋ยวเตรียมไม่ทัน
แล้วขายหน้านะ เห็นไหมล่ะ อย่างนั้นละ เมืองไทยของเราลืมตัวอย่างนี้
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เพราะฉะนั้นจึงเตือนพี่น้องทั้งหลายอย่าเกินเนื้อเกินตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของจําเป็นนักหนา
แต่เวลามันทาํ ลายเรามันทาํ ลายให้ลม่ จมได้จริง ๆ ล่มจมได้ทงั้ ประเทศทีเดียวไม่ใช่เรือ่ งเล็กน้อย เพราะ
ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ความลืมเนื้อลืมตัว นี้คือเพชฌฆาตสังหารชาติไทยของเรา ให้พากันจําเอาไว้
ให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ อย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป อดบ้างดี อดไม่จมไม่เป็นไร อิ่มเพื่อความจม
ใช้ไม่ได้นะ ให้อดบ้าง ไม่ลม่ ไม่จม อ้วนท้วนสวยงามด้วยความติดหนีย้ มื สินเขามานีจ้ ม อันนีจ้ ม ไม่ดเี ลย
วันนี้ก็พูดกับพี่น้องทั้งหลายเพียงเท่านี้ แล้วตอนหนึ่งทุ่มก็ถึงจะลงมาเทศน์อีกทีหนึ่ง นี้มา
เยี่ยมพี่น้องทั้งหลาย มาที่นี่ก็มาพูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เวลาพบกันก็เตือนให้รู้เนื้อรู้ตัว ใครให้
เตรียมทองคํา ดอลลาร์ไว้มาก ๆ งานนี้เป็นงานเพื่อชาติของเรา โดยถือหลวงปู่มั่นเราเป็นพื้นฐาน
สําคัญ ที่จะเทิดทูนยกชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึกให้ต่างคนต่างเตรียมเนื้อเตรียมตัวบริจาค
เข้าไปหนุนคลังหลวงของเรา เวลานีก้ าํ ลังขาดแคลนมาก ก็จากความลืมเนือ้ ลืมตัวจากคนไทยทัง้ ชาติ
นี้แหละ จึงขอให้คนไทยทั้งชาติรู้เนื้อรู้ตัวแต่บัดนี้ แล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเพื่อความดีต่อไป
พูดเท่านี้แหละ วันนี้ไม่พูดมาก
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เมตตาธรรม
ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ช่วง ๕ พรรษาสุดท้าย ณ วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๔๘๘ - พ.ศ. ๒๔๙๒
เมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ ช่วง ๕ พรรษาสุดท้าย ณ วัดป่าบ้านหนองผือ
ฉบับนี้ ตอนแรกผูเ้ ขียนได้บนั ทึกและเรียบเรียงขึน้ มาจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่สมัยนัน้ เล่าให้ฟงั แล้วนาํ มาบันทึก
รวบรวมกันไว้ดว้ ยคิดว่าจะเก็บไว้อา่ นเอง แต่บางครัง้ ก็พมิ พ์โรเนียวออกมาอ่านกันเองเฉพาะในแวดวง
ของคนวัด ในบ้านหนองผือเท่านั้น ยังไม่ขยายกว้างขวางออกไปมาก สิ่งที่จูงใจให้บันทึกเกร็ดประวัติ
พร้อมทั้งปกิณกธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระนี้ขึ้นมา โดยอาศัยที่ผู้เขียนเกิดมาอยู่ใน
ท่ามกลางเรื่องราวประวัติเหล่านี้ ตลอดจนได้ยินได้ฟังคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นชาวบ้านหนองผือโดยแท้
เล่าให้ฟังอยู่เสมอ ๆ ซึ่งบางคนอยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดด้วยตนเองบ้าง และบางคนเพียงแต่เกิดทัน
เห็นองค์ท่านพระอาจารย์มั่นเท่านั้น ตลอดถึงผู้ที่เกิดไม่ทันสุดท้ายภายหลังเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราว
ปฏิปทา ซึง่ บางตอนเป็นคติธรรมทีน่ า่ ประทับใจขององค์ทา่ นแล้วได้พดู คุยเล่าเป็นเรือ่ งราวปากต่อปาก
สืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ สําหรับผู้เขียนนั้นจัดอยู่ในจําพวกที่เกิดสุดท้ายภายหลัง ได้ฟัง
เรื่องราวปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่น ที่คนเขาพูดเล่าเรื่องขึ้นมาครั้งคราวใด ทําให้เกิดแง่คิด
สะดุดใจถึงความลึกซึ้ง เป็นคติธรรมน่าอัศจรรย์ยิ่งทุกเรื่องทุกตอน
ผู้เขียนจึงเห็นความสําคัญและมีความศรัทธาที่จะให้เรื่องราวนี้ดํารงอยู่มิให้สูญหายไปกับ
คนเล่า จึงได้พยายามบันทึกและเรียบเรียงไว้ เพื่อให้เป็นคติประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง ผู้ที่สนใจ
ในการศึกษาธรรมและนาํ ไปประพฤติปฏิบตั ติ ามไม่มากก็นอ้ ย แต่ผเู้ ขียนก็สาํ นึกอยูเ่ สมอว่า การบันทึก
เรียบเรียงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นครั้งนี้ จะต้องมีข้อผิดพลาด
และบกพร่องอยู่ไม่มากก็น้อยเช่นกัน เพราะได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นเล่าแล้วเอามาบันทึกเรียบเรียง
ข้อบกพร่องผิดพลาดก็ยอ่ มมีอยูใ่ นตัว ผูเ้ ขียนจึงขอให้ผรู้ ผู้ มู้ ปี ญ
ั ญาทัง้ หลายจงอภัยให้แก่ผมู้ สี ติปญ
ั ญา
อันเล็กน้อยนี้ด้วย หากมีข้อตําหนิทักท้วงประการใดแล้ว ผู้เขียนขอรับไว้พิจารณาและแก้ไขต่อไป
พระอธิการพยุง ชวนปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตถิราวาส
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ความเป็นมา
วัดภูริทัตตถิราวาสหรือวัดป่าบ้านหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เป็นวัดทีส่ าํ คัญมากวัดหนึง่ ในสายวัดป่ากรรมฐาน ซึง่ ถ้าดูตามแผนทีว่ ดั นีจ้ ะตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของ
จังหวัดสกลนคร และตัง้ อยู่ทางทิศใต้ของอําเภอพรรณานิคม แต่ตงั้ อยู่ทางทิศตะวันออกของหมูบ่ ้าน
หนองผือ เริม่ แรกสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นป่าพงดงดิบ อันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด เป็นต้นว่า เสือ
หมี อีเก้ง กวาง หมูปา่ สัตว์เลือ้ ยคลาน มีแลนและงูชนิดต่าง ๆ สัตว์ปกี มีนกเกือบทุกชนิด นอกจากนัน้
ยังชุกชุมไปด้วยเชื้อไข้ป่ามาลาเรียเป็นอันมาก
ต่อมาสถานที่แห่งนี้มีผู้เข้าไปหักร้างถางพงทําเป็นไร่ปลูกพริกปลูกฝ้าย แล้วจับจองหมายเอา
เป็นที่ของตนเอง บางคนจับจองแล้วทําไม่ไหวก็ปล่อยทิ้งให้รกร้างอยู่เป็นเวลานานหลาย ๆ ปีบ้าง
จนป่าเกิดขึ้นมาใหม่ เพราะที่ป่าสมัยนั้นมีเป็นจํานวนมาก จะเลือกจับจองหมายเอาที่ป่าตรงไหน
ที่ตนชอบใจก็ย่อมได้หากใครมีกําลังพอ มีมากจนทําเป็นไร่ปลูกพริกปลูกฝ้ายไม่หวาดไหว ภายหลัง
พระอาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านธุดงค์หาที่วิเวกอยู่แถวบริเวณนี้ ต้องการที่จะสร้างที่พักสงฆ์
สักแห่งหนึ่งที่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก
เมื่อท่านหาที่พักสงฆ์ชั่วคราวได้แล้ว ก็มีพระภิกษุสามเณรเดินธุดงค์สัญจรผ่านไปมาเข้าพักพิง
พึ่งพาอาศัยอยู่ไม่ขาดสาย มาภายหลังสถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นที่พักสงฆ์และสํานักสงฆ์ถาวร
ตามลําดับ จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นวัดโดยสมบูรณ์ ตอนแรกให้ชื่อว่า “วัดสันติวนาราม” ต่อมา
หลังจากท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ มรณภาพแล้ว (พ.ศ. ๒๔๙๒) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ
พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งขณะนั้นท่านดํารงตําแหน่งเป็น
เจ้ าคณะมณฑลในเขตนี้และเป็นศิษย์ผู ้ ใ หญ่ รู ปหนึ่ ง ของท่ า นพระอาจารย์ มั่ น ด้ ว ย ได้ เ ล็ ง เห็น
ความสําคัญในสถานที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นเคยพํานักพักจําพรรษาอยู่เป็นเวลา
ถึง ๕ ปี ติดต่อกัน ท่านจึงดําริให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ เพื่อเชิดชูบูชาคุณให้สอดคล้องกับนามฉายา
ของท่านพระอาจารย์มั่น อันเป็นมงคลนามว่า “วัดภูริทัตตถิราวาส” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
วัดนี้ได้ตั้งขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งได้รับอนุญาตเอกสารสิทธิ์ (น.ส. ๓)
เลขที่ ๙๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมกับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน มีเจ้าอาวาส
ปกครองมาแล้ว ๖ รูป
กิจกรรมทางศาสนาที่สําคัญที่ปฏิบัติมาภายในวัดคือ ถือเอาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนของทุกปี
เป็นวันจัดงานน้อมบูชา แสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณกับท่านพระอาจารย์ ซึง่ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพ
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ผู้เป็นบูรพาจารย์หรือบิดาแห่งพระกรรมฐาน
ในยุคปัจจุบนั ของศิษยานุศษิ ย์และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปได้นอ้ มรําลึกถึงปฏิปทา ข้อวัตร และจริยวัตร
ทีท่ า่ นได้ดาํ เนินมาเป็นแบบอย่างอันดีงามในการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางของท่าน เพือ่ ความ
สงบสุขร่มเย็นและเป็นการสร้างกุศลเพิ่มพูนบารมีธรรมของตนสืบไป
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ก่อนมาเป็นวัดป่าบ้านหนองผือ
เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๖ พระอาจารย์หลุย จันทสาโร ท่านเป็นคน จังหวัดเลย ได้เดินธุดงค์
หาความสงบวิเวกอยู่แถบบริเวณหุบเขาภูพานแห่งนี้ ต่อมาชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าท่านพํานักพักทํา
ความเพียรปฏิบตั ธิ รรมอยูท่ ถี่ ำ�้ พระ บ้านหนองสะไน ซึง่ ไกลจากบ้านหนองผือประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
ขณะทีท่ า่ นพักอยู่ ณ ถ�ำ้ แห่งนี้ ท่านได้แต่งยาหม้อใหญ่ไว้สาํ หรับฉันแก้โรคเหน็บชา หมายความว่า
ท่านปรุงยาแก้โรคเหน็บชา ซึ่งหาตัวยารากไม้หลายชนิดเอาลงไปหมักดองไว้ในไห
โดยเอาน�้ำเยี่ยววัวดําตัวผู้ที่ต้มสุกแล้วทําเป็นน�้ำกระสายหมักดองไว้เป็นเวลาสักสองอาทิตย์
จึงตักน�้ำดองนั้นมาฉันแก้โรคเหน็บชาได้ ตอนนั้นชาวบ้านหนองผือเป็นโรคเหน็บชากันหลายคน
และได้ทราบข่าวมาว่า มีพระกรรมฐานปรุงยาแก้โรคเหน็บชาแจกให้แก่ญาติโยมเอาไปกินหายกัน
หลายคนแล้ว ดังนั้นชาวบ้านหนองผือจึงพากันไปขอยาจากท่าน
แต่ก่อนที่ท่านจะให้ยาไปกินนั้น ท่านจะให้ธรรมะและสอนธรรมะไปด้วย เป็นต้นว่า ให้ภาวนา
“พุทโธ” เพือ่ จะให้ละทิง้ จากแนวทางทีผ่ ดิ คือ มิจฉาทิฏฐิ มีการถือผิด ถือผี เลีย้ งผี บวงสรวงอ้อนวอน
ผีฟ้าผีภูตาต่าง ๆ เหล่านี้ ให้กลับมาถือไตรสรณคมณ์ มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อย่างมั่นคง
แล้วสมาทานรักษาศีลห้า ศีลอุโบสถในวันขึ้น-แรม ๘ ค�่ำ  ๑๕ ค�่ำ  และตอนตื่นนอนหรือก่อนนอน
ทุกเช้าค�ำ่ ท่านให้ทาํ วัตรสวดมนต์ไหว้พระ กราบพระเสียก่อนจึงนอนหรือออกจากห้องนอน ตลอดจน
ท่านห้ามไม่ให้กินเนื้อดิบ ของที่จะกินที่เป็นเนื้อทุกชนิดต้องทําให้สุกเสียก่อนจึงจะกิน นอกจากนั้น
ก็ให้งดเว้นมังสังเนื้อสิบอย่าง๑ ตามที่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้นั้นด้วย
เมือ่ ท่านสอนสิง่ เหล่านีแ้ ล้วจึงให้ยาไปกิน เมือ่ ญาติโยมชาวหนองผือนํายานัน้ ไปกิน โรคเหน็บชา
ก็หายกันทุกคน จึงทําให้ญาติโยมชาวหนองผือเกิดความเชื่อถือ ความเลื่อมใสศรัทธาในท่านมาก
บางคนก็กลับไปขอยาจากท่านอีกเมื่อยาหมดแล้ว พร้อมทั้งได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่าน
ด้วย ไปมากันอยู่อย่างนี้หลายครั้งหลายหน และหลายคณะ จนทําให้ญาติโยมชาวบ้านหนองผือกับ
ท่านพระอาจารย์หลุย จันทสาโร มีความคุ้นเคยสนิทสนมกัน และได้ติดต่อกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หลังจากออกพรรษาแล้ว ท่านพระอาจารย์หลุย จันทสาโร ยังได้เดินธุดงค์
แสวงหาความสงบวิเวกอยูใ่ นแถบบริเวณเชิงเขาภูพานแห่งนีเ้ ป็นเวลานาน เมือ่ ท่านออกจากทีพ่ กั สงฆ์
ถ�้ำพระ บ้านหนองสะไนแล้ว ท่านก็เดินธุดงค์ต่อมายังบ้านหนองผือ พักอยู่ที่ป่าซึ่งเป็นที่ดอน
ใกล้เถียงนาของโยมคนหนึง่ อยูท่ างทิศเหนือของหมูบ่ า้ นหนองผือ ไม่ไกลจากหมูบ่ า้ นมากนัก ญาติโยม
เมื่อทราบว่าท่านพระอาจารย์หลุยเดินทางมาพักปักกลดอยู่ที่นี่ ต่างก็มากราบนมัสการท่าน พร้อม
ถวายจังหันในตอนเช้าด้วยความเคารพศรัทธายิ่ง เนื่องจากมีความคุ้นเคยกันมาก่อน ท่านจึงพูดคุย

๑
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สนทนาสอบถามเรื่องสุขทุกข์ต่าง ๆ ด้วยความเมตตาและพูดเรื่องพอให้เป็นที่รื่นเริงใจแก่ญาติโยม
ที่มานมัสการท่านด้วยพอสมควร
ท่านพักอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลาหลายเดือน ในขณะที่ท่านพักอยู่ที่นี่ ท่านพยายามอบรมสั่งสอน
ญาติโยมให้ได้รับรู้เรื่องราวข้อวัตรปฏิบัติต่อพระกรรมฐานหลายอย่างหลายประการ ท่านเริ่มสอน
ตัง้ แต่เรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เสียก่อน เป็นต้นว่า การประเคนของพระให้ได้ระยะหัตถบาส๒ และด้วยความ
เคารพ การทํากัปปิยะ๓ ของฉันที่เป็นภูตคาม๔ พีชคาม๕ ต่าง ๆ ถวายพระ และสอนให้รู้จักประเพณี
ปฏิบัติอุปัฏฐากต่อพระกรรมฐานที่สัญจรไปมา ตลอดทั้งการสอนให้ท่องคําไหว้พระสวดมนต์ทั้งเช้า
และเย็น พร้อมทั้งให้ฝึกนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมด้วย ทุกขั้นตอนของการสอน ท่านจะแนะนําให้
ดูกอ่ นทุกครัง้ จนทาํ ให้ญาติโยมมีความสนใจในการฝึกอบรมของท่านมากทีส่ ดุ ญาติโยมมีความเข้าใจ
และทําได้คล่องแคล่วมากขึ้น
แม้ในการสอนเรื่องอื่น ๆ เช่น การเย็บเสื้อขาวด้วยมืออย่างนี้ท่านก็สอน อันนี้ท่านเย็บเป็นเสื้อ
สําเร็จรูปแล้วจึงให้นําเอาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่จะฝึกเย็บตาม โดยมากท่านจะให้โยมผู้หญิงที่ชรา
นําไปเย็บ ผ้าที่ท่านได้มานั้นได้มาจากผ้าบังสุกุลบ้าง ได้จากบ้านที่เขาทําบุญบ้าง สําหรับเสื้อที่ท่าน
เย็บเองเสร็จแล้ว ท่านจะบริจาคให้คนเฒ่าคนแก่ที่อัตคัต ยากจนที่สุดในหมู่บ้านหนองผือสมัยนั้น
(อยู่ในช่วงสงคราม เมืองไทยขาดแคลนเสื้อผ้ามาก)
ท่านพักอยู่ที่นี่เป็นเวลานานพอสมควร จนมีความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ต่อมา
ท่านใคร่อยากจะตั้งที่พักสงฆ์ขึ้นสักแห่งหนึ่ง จึงตกลงให้ญาติโยมพาตระเวนค้นหาสถานที่ที่จะตั้ง
ทีพ่ กั สงฆ์ใหม่ ค้นหาดูทวั่ ทัง้ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทางทิศตะวันตกของหมูบ่ า้ น แต่ยงั ไม่เป็นทีเ่ หมาะสม
และถูกใจของท่าน จึงให้ญาติโยมค้นหาดูอีกทีทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ไม่ไกลจาก
หมู่บ้านมากนัก ในที่สุดก็ได้ที่ที่เหมาะสม ถูกลักษณะและถูกใจท่านด้วย โดยเฉพาะที่ดินตรงนี้
บ่วงมือ คือทีใ่ กล้ตวั ประมาณศอกหนึง่ ในระหว่าง หมายถึงทีส่ ดุ ด้านหน้าของภิกษุกบั สิง่ ของ หรือของภิกษุผรู้ บั
กับบุคคลผู้ประเคนเป็นต้น
๓
ก. สมควร ควรแก่สมณะบริโภค ของที่ควรแก่ภิกษุบริโภคใช้สอย คือพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุใช้หรือฉันได้
เช่น ข้าวสุก จีวร ร่ม ยาแดง เป็นกัปปิยะ แต่สุรา เสื้อ กางเกง หมวก น�้ำอบ ไม่เป็นกัปปิยะ สิ่งที่ไม่เป็นกัปปิยะ
เรียกว่า อกัปปิยะ
ข. ของทีส่ มควรเหมาะสมแก่ภกิ ษุในการฉัน หมายถึง การถวายอาหารทีเ่ ป็นพืช ผัก ผลไม้ ก่อนประเคนต้องทาํ
ให้ขาดออกจากกัน โดยผู้ถวายต้องเด็ดหรือใช้มีดกรีดสิ่งนั้น เพื่อไม่ให้งอกหรือนําไปปลูกได้
๔
ในที่นี้หมายเอาพืชพันธุ์อันเป็นอยู่กับที่แจกไว้ ๕ ชนิด คือ ๓.๑ พืชเกิดจากเง่า คือ ใช้เง่าเพาะ เช่น ขมิ้น
๓.๒ พืชเกิดจากต้น คือ ตอนออกได้จากไม้ต้นทั้งหลายมี ต้นโพธิ์ เป็นอาทิ ๓.๓ พืชเกิดจากข้อ คือ ใช้ข้อปลูก
ได้แก่ ไม้ลํา เช่น อ้อย ไม้ไผ่ ๓.๔ พืชเกิดจากยอด คือ ใช้ยอดปักก็เป็น ได้แก่ ผักต่าง ๆ มีผักชีล้อม เป็นต้น
๓.๕ พืชที่เกิดจากเมล็ด คือ ใช้เมล็ดเพาะ ได้แก่ ข้าว ถั่ว งา
๕
คือ พืชพันธุ์อันถูกพรากจากที่แล้ว แต่ยังจะเป็นหรืองอกได้อีก เรียก พีชคาม
๒
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(ที่เป็นวัดป่าหนองผือในปัจจุบันนี้) เดิมเป็นที่ดินโยมชื่อพ่อออกต้น โพธิ์ศรี และครอบครัว มีศรัทธา
มอบถวายที่ดินให้เป็นที่พักสงฆ์แด่พระอาจารย์หลุย ท่านจึงพาคณะญาติโยมย้ายจากที่เดิมไปที่
จะตั้งสํานักใหม่ เมื่อย้ายไปถึงแล้วจึงพากันสร้างกระต๊อบพร้อมทั้งหอฉันชั่วคราวขึ้น ซึ่งหลังคา
มุงด้วยหญ้าคา ฝาแนบด้วยใบตอง พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่ ทําเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวก่อน เสร็จแล้วท่าน
ก็ได้อยูพ่ กั ทาํ ความเพียรตามอัธยาศัยของท่าน และอบรมธรรมะสัง่ สอนญาติโยมมาเรือ่ ย ๆ ดังทีท่ า่ น
เคยประพฤติปฏิบัติมาจนได้ระยะหนึ่งพรรษา
เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็เดินธุดงค์ไปในที่ต่าง ๆ ออกไปจําพรรษาในที่แห่งอื่นบ้าง บางครั้ง
ท่านก็เข้ามาจาํ พรรษาทีส่ าํ นักสงฆ์วดั ป่าบ้านหนองผืออีก ไป ๆ มา ๆ อยูอ่ ย่างนี้ ส่วนมากจะอยูห่ มูบ่ า้ น
แถบบริเวณใกล้ ๆ หมู่บ้านหนองผือ เช่น ที่พักสงฆ์ ถ�้ำพระนาใน ที่พักสงฆ์ถ�้ำพระ บ้านหนองสะไน
ที่ป่าช้าบ้านกลาง ที่ป่าบ้านกุดไห ที่ป่าดอนใกล้บ้านอูนดง ป่าใกล้บ้านห้วยบุ่น และย้อนกลับมาที่
สาํ นักวัดป่าบ้านหนองผือ คราวนีท้ า่ นพักอยูเ่ ป็นเวลานาน ณ สถานทีแ่ ห่งนีน้ เี่ อง ต่อมาจึงได้กลายเป็น
วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดภูรทิ ตั ตถิราวาส ชือ่ ทีเ่ รียกเป็นทางการในปัจจุบนั ) ซึง่ มีพระภิกษุสงฆ์สามเณร
เดินธุดงค์เข้าไปหาความสงบวิเวกไม่ขาดสาย
เมื่อชาวบ้านญาติโยมสมัยนั้น เห็นว่ามีพระภิกษุสงฆ์สามเณรไปมาเข้าพักอาศัยไม่ขาดระยะ
และมากยิ่งขึ้น จึงเกิดมีศรัทธาแรงกล้า พร้อมใจพากันสร้างศาลาถาวรขึ้นหลังหนึ่ง ซึ่งทําด้วยไม้
ทั้งหลังที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลาโรงธรรมหลังใหญ่ ณ วัดป่า
บ้านหนองผือในขณะนี้
ท่านพระอาจารย์หลุย จันทสาโร เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกับชาวบ้านหนองผือเป็นอย่างมาก
จนถือได้ว่าท่านเป็นทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์องค์แรก ที่ได้เข้าไปสั่งสอนชาวบ้านหนองผือให้ได้
รับรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ อันเกีย่ วกับหลักธรรม และข้อประพฤติปฏิบตั ิ ในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวบ้านมาก แม้แต่เด็กสมัยนั้นพอรู้จักจําชื่อได้ก็รู้จักชื่อท่านทุกคน
เพราะสมัยนั้นบ้านหนองผือยังเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญมาก ซึ่งมีเทือกเขาภูพานกั้นระหว่าง
หมูบ่ า้ นกับตัวอาํ เภอ อาจกล่าวได้วา่ ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยทีเดียว และเป็นหมูบ่ า้ นทีไ่ ม่ใหญ่โต
นักมีประมาณ ๘๐ หลังคาเรือน เมื่อมีพระภิกษุสามเณรหรือผู้คนต่างถิ่น ผ่านเข้าไปพึ่งพาอาศัย
ทําความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวบ้านแล้ว พวกเขาจะให้เกียรติจําชื่อบุคคลนั้นได้ดีและนับถือ
บุคคลนัน้ ด้วย ดังนัน้ ท่านพระอาจารย์หลุยจึงเป็นชือ่ ทีช่ าวบ้านหนองผือให้ความเคารพบูชามากทีส่ ดุ
รูปหนึ่ง

ท่านพระอาจารย์มั่นมาบ้านหนองผือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๘
ต่อมาข่าวท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งธุดงค์จําพรรษาอยู่ทางภาคเหนือเป็นเวลา
หลายปี ท่านได้รบั นิมนต์จากพระเถระทัง้ หลายทางภาคอีสานซึง่ เป็นศิษยานุศษิ ย์ของท่านในขณะนัน้
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ให้มาโปรดชาวภาคอีสาน เมือ่ ท่านตกลงรับนิมนต์แล้ว ท่านก็ได้เดินธุดงค์หาความสงบวิเวกมาเรือ่ ย ๆ
ตามจังหวัดรายทางต่าง ๆ เช่น โคราช ขอนแก่น อุดรธานี เลย และหนองคาย มาจนกระทั่งถึง
จังหวัดสกลนคร อันเป็นจังหวัดทีต่ งั้ อยูใ่ กล้ชดิ ติดกับเทือกเขาภูพาน เหมาะสําหรับผูต้ อ้ งการแสวงหา
ความสงบวิเวกเป็นอย่างมาก
ส่วนท่านพระอาจารย์หลุย จันทสาโร ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์ม่ันรูปหนึ่ง ขณะนั้น
ท่านยังพักทาํ ความเพียรอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านหนองผือ ได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มนั่ มาถึงเขตจังหวัด
สกลนครแล้ว และพักวิเวกอยู่ที่สํานักสงฆ์ วัดป่าบ้านม่วงไข่ผ้าขาว (ขณะนี้อยู่ในเขตอําเภอพังโคน)
เมื่อท่านทราบแน่นอนแล้ว จึงได้ชักชวนพาญาติโยมทายกวัดป่าบ้านหนองผือ ๔-๕ คน ไปกราบ
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่นที่นั่น (เดินทางหนึ่งวันและพักค้างคืนกับท่านสามคืน) ถึงแล้วเข้าไป
กราบนมัสการท่านเรียบร้อย จึงได้พูดคุยสนทนากันตามประสาลูกศิษย์กับอาจารย์ เสร็จแล้ว
กราบลาแยกย้ายกันไปหาที่พักตามอัธยาศัย
เมือ่ ตอนขากลับทีเ่ ข้าไปกราบลาท่าน ท่านพระอาจารย์มน่ั กล่าวกับคณะของท่านพระอาจารย์
หลุย มีตอนหนึ่งว่า “แถวอื่น ๆ เคยไปหมดแล้ว แต่ไม่รู้เป็นอย่างไรตรงหุบเขาบริเวณบ้านหนองผือ
นั้นยังไม่เคยได้เข้าไป เอาล่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไป” ท่าน พูดคุยสนทนากันพอสมควรแก่เวลา
เสร็จแล้วคณะของท่านพระอาจารย์หลุยจึงถือโอกาสกราบลาท่านกลับหนองผือ เมื่อคณะของท่าน
พระอาจารย์หลุยกลับบ้านหนองผือแล้ว ภายหลังต่อมาไม่นานก็ได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่น
เดินธุดงค์มาพักวิเวกอยู่ที่พักสงฆ์บ้านห้วยแคน ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ในปัจจุบันนี้ ท่านพระอาจารย์หลุย เมื่อได้โอกาสเช่นนี้ จึงสั่งให้โยมพ่อออกพุฒซึ่งเป็นทายกวัด
มาที่วัดโดยเร็วไว เพื่อมอบหน้าที่ให้ไปกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์มั่น ที่บ้านห้วยแคนมา
บ้านหนองผือโดยรีบด่วน ให้ทันก่อนที่จะเข้าพรรษา
โยมพ่อออกพุฒมาที่วัดรับคําสั่งจากท่านพระอาจารย์หลุย เมื่อเข้าใจแล้วจึงกลับบ้านไปชวน
นายดอนลูกชายไปเป็นเพื่อนเดินทาง เมื่อตระเตรียมสิ่งของที่จําเป็นในการเดินทางเสร็จแล้ว รุ่งเช้า
วันใหม่สองคนจึงออกเดินทางด้วยกําลังฝีเท้า เพราะสมัยนั้นยังไม่มีรถราใช้ในการเดินทาง ไปถึง
บ้านห้วยแคนเป็นเวลาค�่ำมืดพอดี จึงพักนอนค้างคืนที่บ้านห้วยแคนหนึ่งคืน ตอนเช้าจึงเข้าไปกราบ
นมัสการท่านพระอาจารย์มั่นในวัดที่ท่านพักอยู่ และเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ให้ท่านทราบ
แล้วถือโอกาสกราบอาราธนานิมนต์ท่าน ท่านก็รับนิมนต์ว่าจะมา แต่วันนั้นยังมาไม่ได้ เพราะมีของ
สัมภาระหลายอย่าง แต่คนที่จะช่วยขนของมีน้อย โยมพ่อออกพุฒพร้อมลูกชายจึงกราบลาท่านรีบ
กลับบ้านหนองผือมาก่อน เพื่อมาบอกชาวบ้านให้ไปช่วยขนของและส่งคนไปรับท่านด้วย
เมื่อกลับถึงบ้านแล้วจึงรีบไปรายงานให้ท่านพระอาจารย์หลุยทราบ ท่านพระอาจารย์หลุย
ท่านเป็นผูค้ อยแนะนาํ วางแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั ญาติโยมชาวบ้านหนองผืออยูเ่ บือ้ งหลัง ท่านได้สงั่ ให้เกณฑ์
โยมคนหนุม่ ๆ แข็งแรงเพือ่ ไปขนของเครือ่ งใช้สมั ภาระต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็นสาํ หรับองค์ทา่ นพระอาจารย์มนั่
ตลอดทั้งของใช้อย่างอื่น ๆ ด้วย ในที่สุดก็เกณฑ์บุคคลได้ดังรายนามที่รวบรวมได้ดังต่อไปนี้
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โยมฝ่ายคนแก่มี
๑. พ่อออกทิศสร้าง พิมพ์บุตร
๒. พ่อออกพัน เทพิน
๓. พ่อออกสีลา เทพิน
๔. พ่อออกเชียงแสน ชาตะรักษ์
๕. พ่อออกอุ่น จันทะวงษา๖
ฯลฯ
โยมฝ่ายคนหนุ่มมี
๑. นายกอง เณธิชัย
๒. นายแก้ว เทพิน
๓. นายสงค์ สีเหลือง
๔. นายนอ เณธิชัย
๕. นายพรหมา โพธิ์ศรี
๖. นายบุญเลิง เทพิน๗
๗. นายโส เทพิน
เมือ่ ทุกคนทราบแล้วจึงจัดเตรียมสิง่ ของทีจ่ าํ เป็นในการเดินทางอย่างเรียบร้อย พอเช้าวันรุง่ ขึน้
ก็พากันออกเดินทาง
ฝ่ายพระอาจารย์หลุย ท่านคงทราบอุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นเหมือนกัน คือปกติท่าน
พระอาจารย์มั่น ท่านจะไม่พักสํานักวัดป่าที่มีพระสงฆ์กําลังพักอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น ท่านพระอาจารย์
หลุย จึงให้พระเณรที่พักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือทุกรูปออกไปอยู่ข้างนอกหมด หมายความว่าให้ไป
อยู่วัดรอบนอกซึ่งไม่ห่างจากวัดป่าบ้านหนองผือเท่าไรนัก ทําทีให้เป็นสํานักวัดร้างไม่มีพระสงฆ์อยู่
เสียก่อน ภายหลังจึงค่อยทยอยกันเข้ามาใหม่
สํ า หรั บ พวกโยมที่ ส ่ ง ให้ เ ดิ น ทางไปรั บ ท่ า นพระอาจารย์ มั่ น เดิ น ทางด้ ว ยฝี เ ท้ า ออกจาก
บ้านหนองผือไป ผ่านบ้านผักคําภูและบ้านลาดกะเฌอ ไปนอนพักค้างคืนที่บ้านนากับแก้ ออกจาก
บ้านนากับแก้ไปถึงบ้านห้วยแคนเป็นเวลาประมาณ ๔-๕ โมงเย็น คณะญาติโยมจึงพากันไปขอพัก

ชาวหนองผือ ผู้ถ่ายทอด และเล่าเรื่องในเหตุการณ์สมัยหลวงปู่มั่นมาพักที่วัดป่าหนองผือเป็นโยมอุปัฏฐาก
รับใช้สมัยหลวงปู่มั่น ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
๗
ชาวหนองผือ ผู้ถ่ายทอดและเล่าเรื่องในเหตุการณ์สมัยหลวงปู่มั่นมาจําพรรษา ปัจจุบันบวชเป็นพระภิกษุ
อยู่วัดป่าหนองผือ
๖
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นอนทีโ่ รงเรียนซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากสาํ นักทีพ่ กั ของท่านพระอาจารย์มนั่ มากนัก เมือ่ ได้ทพี่ กั เรียบร้อยแล้ว
คณะโยมผู้เฒ่า ๔-๕ คน จึงถือโอกาสไปที่วัดเพื่อกราบนมัสการและอาราธนาท่านด้วย เมื่อท่าน
รับนิมนต์แล้ว ได้พูดคุยสนทนาพอสมควรแก่เวลา คณะโยมผู้เฒ่าก็กราบลากลับที่พักของตน
พอรุ่งเช้าเมื่อพระออกบิณฑบาต คณะโยมหนองผือก็ออกจากที่พักของตนไปที่วัดเพื่อรอขน
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ท่านจัดเตรียมไว้แล้วไปด้วย เสร็จแล้วจึงพากันออกเดินทางกลับหนองผือ
โดยคณะพวกโยมคนหนุ่ม ๆ ได้ขนของที่หนักหน่อยเดินทางล่วงหน้ามาก่อน สําหรับคณะของท่าน
พระอาจารย์มั่นนั้นค่อย ๆ เดินทางมาทีหลังเพราะเป็นคณะของคนชรา มีพระอุปัฏฐากติดตามท่าน
อีก ๕ รูป คือ พระอาจารย์มนูญ พระอาจารย์สอ พระอาจารย์หนู พระอร่าม พระเดือน พร้อมกับ
โยมผู้เฒ่าที่ไปรับท่านอีก ๔-๕ คน เดินทางด้วยฝีเท้า มาเรื่อย ๆ มาพักนอนค้างคืนที่ป่าใกล้บ้าน
ลาดกะเฌอและบ้านกุดน�้ำใส
ส่วนท่านพระอาจารย์หลุย ได้ทราบข่าวว่าคณะของท่านพระอาจารย์มั่นมาถึงบ้านกุดน�้ำใส
และได้พักนอนที่นั่นหนึ่งคืน และขณะนี้ท่านกําลังเดินทางมาที่วัดป่าบ้านหนองผือแล้วด้วย ท่าน
พระอาจารย์หลุยจึงชวนญาติโยมรีบเดินทางไปรับท่าน และได้พบคณะของท่านพระอาจารย์มั่น
ในระหว่างทาง จึงเข้าไปกราบนมัสการและช่วยขนของบางสิ่งบางอย่างที่พอจะช่วยได้ แล้วเดินทาง
กลับมาพร้อมกับคณะของท่านพระอาจารย์มั่น จนถึงวัดป่าบ้านหนองผือ รวมเวลาในการเดินทาง
ประมาณ ๔ คืน ๕ วัน เมือ่ มาถึงวัดป่าบ้านหนองผือก็นมิ นต์ให้ทา่ นขึน้ พักอยูก่ ฏุ หิ ลังหนึง่ ทีเ่ ห็นว่าถาวร
ที่สุดในสมัยนั้น อยู่ตรงบริเวณใกล้ ๆ ใต้ต้นไม้พยอม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลาหลังใหญ่ในขณะนี้
หลังจากนัน้ ท่านก็ได้อยูพ่ กั ผ่อนทาํ ความเพียรตามอัธยาศัย พร้อมทัง้ ได้อบรมสัง่ สอนพระภิกษุ
สามเณรตลอดทั้งญาติโยมมาเรื่อย ๆ พระภิกษุสามเณรก็เริ่มทยอยมากันมากขึ้น จนกระทั่งใกล้จะ
เข้าพรรษาท่านจึงได้ยา้ ยจากกุฏหิ ลังทีอ่ ยูเ่ ดิมขึน้ ไปอยูท่ หี่ อ้ งบนศาลาสวดมนต์หลังเก่า ซึง่ มองเห็นอยู่
ทางทิศตะวันตกของศาลาหลังใหญ่ในขณะนี้ เพื่อให้สะดวกในการต้อนรับพระภิกษุสามเณร ตลอด
ทั้งญาติโยมที่มากราบนมัสการท่าน เพราะเป็นสถานที่กว้างขวางพอสมควรจนออกพรรษา เมื่อออก
พรรษาแล้วก็มพี ระภิกษุสามเณรเข้าไปกราบฟังเทศน์กบั ท่านบ้าง เข้าไปพักฝึกฝนอบรมข้อวัตรปฏิบตั ิ
กับท่าน เข้าไปปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาข้อสงสัยในธรรมะต่าง ๆ บ้าง มีทั้งพระภิกษุระดับชั้นผู้ใหญ่
เป็นท่านเจ้าคุณถึงมหาเถระ จนระดับเล็กถึงสามเณรน้อย ตลอดทัง้ อุบาสกอุบาสิกา (แต่ยงั มีไม่มาก)
ทยอยกันเข้ามาทุกสารทิศ
แม้สมัยนั้นบ้านหนองผือยังเป็นบ้านที่ทุรกันดารมาก ทางสัญจรไปมาก็ลําบาก เพราะเป็น
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่แอ่งเขา จะเข้าจะออกต้องเดินด้วยกําลังฝีเท้าข้ามภูเขา มิฉะนั้น ก็ต้องนั่งเกวียน
อ้อมเขาไปออกทางบ้านห้วยบุ่น บ้านนาเลา ทะลุถึงบ้านนาเชือก... โคกกะโหลง แล้วโค้งอ้อมไปทาง
บ้านกุดไผ่... บ้านกุดก้อม หรือไปทางบ้านโคกเสาขวัญ จนถึงเมืองพรรณานิคมไปโน้น ถึงอย่างนัน้ ผูค้ น
ก็ยังอุตส่าห์พยายามดั้นด้นเดินทางเข้าไปนมัสการท่าน โดยไม่เกรงกลัวอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้าย พวกเสือ พวกหมี พวกงู และไข้มาลาเรียก็ตาม ไม่คํานึงถึง เพราะ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 299

อรรถธรรม กิตติศัพท์ กิตติคุณ ของท่านพระอาจารย์มั่น ผู้ที่เดินทางเข้าไปส่วนมากเป็นพระภิกษุ
สามเณร บางท่านก็ไปพัก ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน บางท่านก็อยู่จําพรรษา พอออกพรรษาแล้วก็เที่ยว
เดินธุดงค์ต่อไป บางท่านก็อยู่จําพรรษาประจํากับองค์ท่านตลอดจนท่านนิพพานก็มี

สร้างกุฏิถวายท่านพระอาจารย์มั่น
พ.ศ. ๒๔๘๙ ญาติโยมชาวบ้านหนองผือคิดอยากจะสร้างกุฏิถาวรถวายท่านพระอาจารย์มั่น
สักหลังหนึ่ง จึงพากันไปขออนุญาตจากท่าน ตอนแรกท่านไม่อนุญาตให้สร้าง ท่านว่าแค่น้ีก็พอ
อยู่แล้ว ต่อมาอีกไม่นาน ญาติโยมก็ไปขอท่านสร้างอีกเป็นครั้งที่สอง ท่านก็ไม่อนุญาต พอครั้งที่สาม
ท่านจึงอนุญาตให้สร้าง เมื่อท่านอนุญาตแล้วชาวบ้านญาติโยมจึงพากันจัดเตรียมหาเครื่องสัมภาระ
ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่นไม้เสาก็ได้จากชาวบ้านที่มีศรัทธาบริจาคให้บ้างจนครบ นอกจากนั้นก็จัดหา
เครื่องประกอบและอุปกรณ์อย่างอื่น ๆ เช่น ไม้ทําขื่อ แป ตง กระดานฝาและกระดานพื้น ตลอดทั้ง
ไม้กระดานมุงหลังคาจนครบทุกอย่างเช่นกัน ไม้ทไี่ ด้มาเหล่านี้ บางส่วนได้มาจากการทีญ
่ าติโยมพร้อม
ครูบาอาจารย์ พระเณรในวัดช่วยกันจัดหามา ส่วนที่ยังไม่พอจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะต้อง
ป่าวร้องให้ลูกบ้านช่วยกันจัดหามาจนเพียงพอ จึงลงมือปลูกสร้างได้ เพราะการทํางานทุกอย่าง
ต่อหน้าท่านพระอาจารย์มั่นนั้นจะต้องระมัดระวังคิดให้รอบคอบ อย่าให้งานนั้นยืดเยื้อยาวนาน
หรือสะดุดหยุดลงเสียกลางคัน ให้งานนั้นทําไปเป็นช่วง ๆ และเรียบร้อย จึงจะสมที่ตนเองมีศรัทธา
อยากจะสร้างจริง ๆ
เมื่อวันลงมือปลูกสร้างนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นยังได้ไปเดินดูงานเองด้วย บางครั้งท่านก็
ตอกตะปูเอง บางครั้งท่านก็แนะให้โยมผู้เป็นช่างทําตามที่ท่านต้องการ เช่น ไม้กระดานมุงหลังคา
ท่านบอกว่าอย่าทําเป็นรูปทรงปลายแหลมมันไม่งาม ให้ทําเป็นรูปทรงปลายครึ่งวงกลมมันจึงงาม
(เดิมไม้กระดานมุงหลังคาจะเป็นแผ่น ๆ ที่ผ่าจากท่อนซุง ซึ่งตัดเป็นท่อนยาวขนาดช่วงแขนหนึ่ง
แต่ละแผ่นผ่ากว้างประมาณคืบกว่า ๆ ก่อนจะเอาขึน้ มุงหลังคาเขาจะต้องใช้มดี พร้าโต้ทคี่ มซ่อมปลาย
ข้างหนึ่งเสียก่อน ทําเป็นรูปทรงปลายแหลมก็มี ทําเป็นรูปทรงปลายครึ่งวงกลมก็มี แล้วแต่จะชอบ
แบบไหน แต่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบแบบทรงปลายครึ่งวงกลม จึงสั่งให้โยมทําแบบทรง
ครึ่งวงกลม)
วันหนึง่ โยมคนงานทีม่ าทาํ งาน บางคนนัง่ คุยกัน บางคนนอนคุยกันไปด้วย พอท่านพระอาจารย์
มั่นเห็น ท่านก็เดินดิ่งเข้าไปที่โยมซึ่งกําลังนั่งนอนคุยกันอยู่นั้น พร้อมพูดขึ้นว่า “โยมเป็นอะไรหรือ?
ป่วยไข้ไม่สบายหรือ? ถ้าป่วยก็ขึ้นไปนอนซะที่บ้าน ไม่ต้องมานอนที่นี่” พอโยมกลุ่มนั้นได้ฟังแล้วก็
แตกตื่นออกจากกลุ่มไปจับงานนั้นบ้างงานนี้บ้างพอแก้เก้อ ต่อมาไม่มีใครกล้ามานั่งนอนคุยกันอู้งาน
อย่างนี้อีกเลย จนกระทั่งกุฏิเสร็จขึ้นเป็นหลังเรียบร้อยดังที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเป็นที่ระลึกอยู่
จนวันนี้

300 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

กุฏิหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ในคราวเสด็จทอดพระเนตร
โครงการสร้างฝาย อ่างเก็บน�้ำห้วยหินลาดบ้านนาในและห้วยผึ้งบ้านหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ต่อมากุฏิหลังนี้ได้จดทะเบียนขึ้นกับกรมศิลปากร เป็นโบราณสถาน
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒

ท่านพระอาจารย์มั่น ผู้เป็นศูนย์กลางแห่งพระกรรมฐานของศิษยานุศิษย์
ในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้พักจําพรรษาอยู่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นเวลาถึง ๕ พรรษานั้น
มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้เข้ามาอยูป่ ระพฤติปฏิบตั ิ อุปฏั ฐาก ฝึกฝนอบรมธรรมะและข้อวัตรปฏิบตั ิ
ฟังเทศน์กับท่าน โดยจะขอกล่าวรายนามของครูบาอาจารย์ที่รวบรวมได้มาลงในที่นี้ ตามที่ญาติโยม
ชาวบ้านหนองผือพอจะจดจําได้ด้วยความเคารพอย่างสูง เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกในอนาคตต่อไป
หากพระคุณเจ้ารูปใด เคยไปพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่นั้น
แต่ไม่มีรายนามในที่นี้ ก็ขอได้โปรดให้อภัยด้วย
ก. สําหรับรายนามครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่ประจําพรรษาวัดป่าหนองผือในช่วงพรรษา
แต่ละพรรษา ตลอดจนมาพํานักเป็นครั้งคราวในยุคสมัยท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งมีชีวิตอยู่มีดังนี้
คือ
๑. พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๒. พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพลพัฒนาราม บ้านหนองใหญ่ ตําบลบ้านจั่น
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๓. พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่าบ้านนาสีดา อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๔. พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. พระอาจารย์แตงอ่อน กัลญาณธัมโม วัดโชคไพศาล บ้านหนองนาหาร อําเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
๖. พระอาจารย์คาํ พอง ติสโส วัดถ�ำ้ กกดู่ ตาํ บลโนนหวาย อาํ เภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๗. พระอาจารย์ทองคํา ญาโณภาโส (เดิม) ปัจจุบัน ฉายา จารุวัณโณ พักอยู่ในวัดจังหวัด
กาฬสินธุ์
๘. พระอาจารย์อร่าม รักขิตตจิตโต (หลวงพ่อคําไพ สุสิกฺขิโต) วัดหินหมากเป้ง อําเภอ
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๙. พระอาจารย์พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๑๐. พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพฯ
๑๑. พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์
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๑๒. พระอาจารย์ผา่ น ปญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญาราม อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
๑๓. พระอาจารย์บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๑๔. พระอาจารย์เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
๑๕. พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๑๖. พระอาจารย์สุธรรม ธัมมปาโล วัดเทพกัลยาราม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๑๗. สามเณรบุญเพ็ง ปัจจุบนั คือ พระอาจารย์บญ
ุ เพ็ง เขมาภิรโต วัดถ�ำ้ กลองเพล อาํ เภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
๑๘. สามเณรสมชาย ปัจจุบันคือ พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
ข. รายนามพระคุณเจ้าทีไ่ ด้จาํ พรรษาทีว่ ดั ป่าหนองผือ แต่มรณภาพแล้วและสืบค้นหาไม่ได้
ตลอดจนบางท่านที่ไม่ทราบฉายา มีดังนี้ คือ
๑. พระอาจารย์ทองอยู่ (ไม่ทราบฉายา)
๒. พระอาจารย์เนียม (ไม่ทราบฉายา)
๓. พระอาจารย์เนตร กันตสีโล
๔. พระอาจารย์สอ สุมังคโล
๕. พระอาจารย์หลุย จันทสาโร วัดถ�้ำผาบิ้ง จังหวัดเลย
๖. พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก วัดป่าหนองไคร้ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๗. หลวงพ่อใบ (ไม่ทราบฉายา)
๘. พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดอภัยดํารงธรรม อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
๙. พระอาจารย์สีทา (ไม่ทราบฉายา)
๑๐. พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ บ้านแวง ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
๑๑. พระอาจารย์เฟื่อง โชติโก วัดธรรมสถิต อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
๑๒. พระอาจารย์ผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคา เขตอําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
๑๓. พระอาจารย์บัว สิริปุญโญ วัดป่าหนองแซง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดขอนแก่น
๑๔. พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย
๑๕. พระมหาประทีป โชติโก
๑๖. พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล ตําบลค้อใต้ อําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
๑๗. พระอาจารย์พล (ไม่ทราบฉายา)
๑๘. พระอาจารย์มนู (ไม่ทราบฉายา)
๑๙. พระอาจารย์ทองสา พุทฺธธมฺโม
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๒๐. พระอาจารย์บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๒๑. พระอาจารย์ถวิล (ไม่ทราบฉายา)
๒๒. พระอาจารย์เดิน (ไม่ทราบฉายา)
๒๓. พระอาจารย์เคน (ไม่ทราบฉายา)
๒๔. พระอาจารย์อุ่น (ไม่ทราบฉายา)
๒๕. พระอาจารย์คําดี (ไม่ทราบฉายา)
๒๖. พระอาจารย์แดง (ไม่ทราบฉายา)
๒๗. พระอาจารย์กันทา (ไม่ทราบฉายา)
๒๘. พระอาจารย์บัว จิตธัมโม
๒๙. พระอาจารย์ทองพูน (ไม่ทราบฉายา)
๓๐. พระอาจารย์สังวาล (ไม่ทราบฉายา)
๓๑. พระกาย กุสลธัมโม (ลาสิกขาแล้ว)
๓๒. สามเณรลี (ไม่ทราบฉายา)
๓๓. สามเณรมณี ยางเดี่ยว
๓๔. สามเณรไสว ลูกคํา
๓๕. สามเณรเกษม ทาระแก้ว
๓๖. สามเณรประไทย์ เณธิชัย
๓๗. สามเณรดวง อัคพิน
๓๘. สามเณรอําพล (ไม่ทราบฉายา)
๓๙. สามเณรลี
๔๐. สามเณรเถิง
ฯลฯ
ค. รายนามพระเถระทีป่ ระจาํ อยูส่ าํ นักวัดป่ารอบนอก พร้อมกับลูกศิษย์ของท่าน ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ คือ
๑. พระอาจารย์ขาว อนาลโย สํานักสงฆ์บ้านโคกมะนาว ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร
๒. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าภูธรพิทักษ์ บ้านธาตุนาเวง จังหวัดสกลนคร
๓. พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่าโสตถิผล บ้านหนองโดก อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร
๔. พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน วัดป่ากลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร
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๕. พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
๖. พระอาจารย์หลุย จันทสาโร สํานักสงฆ์บ้านห้วยบุ่น ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร
๗. พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต วัดป่าสุทธาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๘. พระอาจารย์สมบูรณ์ (ไม่ทราบฉายา) วัดป่านาใน ตําบลนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร
ง. นอกจากนี้ยังมีพระเถระทั้งหลายที่อยู่ห่างไกลต่างจังหวัด ซึ่งมีความเคารพในองค์ท่าน
พระอาจารย์มั่นมาก ได้เดินทางไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ เป็น
ครั้งคราวไม่ได้อยู่จําพรรษา มีรายนามรวบรวมได้ดังนี้
๑. พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
๒. ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโร) วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี
๓. ท่านเจ้าคุณพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสโส) วัดเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
๔. ท่านเจ้าคุณพระอริยเวที (เขียน ป.ธ.๙) วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา
๕. ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
๖. ท่านเจ้าคุณปราจีน จังหวัดปราจีน
๗. พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดป่าดงเย็น อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
๘. พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี วัดอรัญญวาสี อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
๙. พระอาจารย์สาร (ไม่ทราบฉายา)
๑๐. พระอาจารย์ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
๑๑. พระอาจารย์ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ ยังมีอีกมากแต่ไม่สามารถสืบค้นได้

เอกสาร
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน. เมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ. ในหนังสือ
บูรพาจารย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ำกัด กรุงเทพฯ.
๒๕๔๓ : ๙๖-๑๒๑.
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ปกิณกธรรม
ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ พํานักอยู่วัดป่าหนองผือ ติดต่อกันมา ๕ พรรษานั้น
(ปี ๒๔๘๘-๒๔๙๒) ได้มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นกับชาวหนองผือหลายเหตุการณ์ ด้วยเมตตาธรรม
ของท่านพระอาจารย์มั่น ได้อนุเคราะห์อบรมสั่งสอนและปลูกฝังในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก
พุทธศาสนาให้แก่ชาวหนองผือและศรัทธาญาติโยมรวมทั้งฆราวาสจากที่อื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นคติธรรม
สอนใจแก่บุคคลที่เกิดภายหลัง เรื่องราวที่นํามาเล่านี้ได้หยิบยกมาจากคนเฒ่าคนแก่ที่เคยใกล้ชิด
ปฏิบตั อิ ปุ ฏั ฐากท่านพระอาจารย์มนั่ และนาํ มาจากท่านทีเ่ คยประสบเหตุการณ์และเล่าเรือ่ งสืบต่อกัน
มาบ้าง เหตุการณ์ทนี่ าํ มาเล่านัน้ อาจไม่เรียงตามลาํ ดับ แต่จะเล่าตามเรือ่ งทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เป็นเรือ่ ง ๆ ไป
“สาละแวก
ปลาแดกใส่ตุ้ม
ปลาเก่ากะบ่ได้
ปลาใหม่กะบ่มี
เอาบุญหยังฮึ้...
พ่อออกแม่ออกมื้อวานนี้”
สาละแวก ปลาแดกใส่ตุ้ม เรื่องนั้นมีความหมายว่า การที่ญาติโยมตั้งขบวนหามขบวนแห่พระ
อย่างนั้นเป็นการอันไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ไม่เคารพสถานที่และครูบาอาจารย์ เป็นความผิดแผก
แหวกแนวประเพณีของนักปฏิบัติ ผิดทั้งฝ่ายโยม ทั้งฝ่ายพระ พระผู้ถูกหามไม่ป่วยไม่ชราอาพาธ
ก็ผิดพระวินัย พระก็เป็นโทษเป็นอาบัติ เป็นบาปเป็นกรรม ฝ่ายญาติโยมเป็นผู้ส่งเสริมความผิด
ทาํ ให้พระผิดพระวินยั ญาติโยมก็พลอยได้รบั โทษไปด้วยเช่นกัน ฉะนัน้ การทีญ
่ าติโยม คิดว่าเป็นการ
ทําเอาบุญเอากุศลในครั้งนี้นั้น ก็เลยไม่ได้อะไร บุญเก่าก็หดหาย บุญใหม่ก็ไม่ได้ เป็นการกระทํา
อันเปล่าประโยชน์

๑. ต้อนรับท่านเจ้าคุณพระราชาคณะ
มีท่านเจ้าคุณพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ซึ่งมีตําแหน่งระดับรองเจ้าคณะมณฑลเคยเป็น
ลูกศิษย์ของท่าน พํานักอยู่วัดที่กรุงเทพมหานคร อยากจะเข้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นที่
วัดป่าบ้านหนองผือ ข่าวคราวนีร้ สู้ กึ ว่าเป็นงานทีใ่ หญ่โตมโหฬารยิง่ ระดับคณะสงฆ์ของจังหวัดสกลนคร
เลยทีเดียว และเป็นงานที่มียศมีเกียรติมากของข้าราชการ ตลอดทั้งชาวบ้านหนองผือและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงในสมัยนั้น ต่างก็จะได้ต้อนรับพระราชาคณะระดับสูงสักครั้งหนึ่ง เพราะนาน ๆ ที จึงจะได้
มีงานต้อนรับพระราชาคณะชั้นสูง ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนอก
คอกนาอย่างพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงมีความปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก
ในทีส่ ดุ ข่าวทางอาํ เภอพรรณานิคมสัง่ มาให้คณะสงฆ์ในเขตตําบลนาใน พร้อมทัง้ ข้าราชการครู
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้าน ให้ตระเตรียมจัดการต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการ จากนั้นชาวบ้าน
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หนองผือและหมู่บ้านใกล้เคียงจึงได้จัดเตรียมขบวนต้อนรับอย่างสมเกียรติ มีประชาชนคนเฒ่าคน
แก่และหนุ่มสาวตลอดทั้งพวกเด็ก ๆ ก็ไปด้วย โดยไปรอต้อนรับกันที่ทางเข้า ณ บ้านห้วยบุ่น เป็น
ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร เพราะท่านเจ้าคุณพระราชาคณะนั้นจะนั่งเกวียนเทียมวัวจาก
ตัวอําเภอพรรณานิคม มาตามทางเกวียนเลาะเลียบเขาและอ้อมเขามาลงที่บ้านห้วยบุ่น ซึ่งเป็น
จุดต้อนรับของประชาชนชาวตําบลนาใน
ไม่นานคณะของท่านเจ้าคุณก็มาถึง และได้เปลี่ยนจากนั่งเกวียนมาขึ้นแคร่หาม ซึ่งชาวบ้าน
หนองผือจัดเตรียมตกแต่งไว้รอท่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านขึ้นแคร่หามเรียบร้อยก็พากันหามออก
หน้าขบวน โดยมีประชาชนที่ไปต้อนรับแห่ขบวนตามหลัง มีฆ้องตีแห่ไปด้วยอันเป็นประเพณี
สนุกสนานตามประสาชาวบ้านมาเรื่อย ๆ ตามทางเกวียนจนเข้ามาถึงหมู่บ้านหนองผือ ผ่านบ้านเลย
ลงทุ่งนามุ่งสู่วัดป่าฯ อันเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง
สําหรับภายในวัดป่าฯ พระภิกษุสามเณรทุกรูปได้ลงมาเตรียมรอต้อนรับท่านที่ศาลาทั้งหมด
พระอาจารย์มั่นก็อยู่บนศาลาเช่นกัน ในขณะนั้นพวกขบวนแห่ก็เคลื่อนใกล้เข้ามาทุกที มาถึงประตู
ทางเข้าวัด เคลื่อนมาเรื่อย ๆ ในที่สุดขบวนแห่ก็เคลื่อนมาถึงบริเวณศาลาที่เตรียมต้อนรับ และยังคิด
ที่จะหามแห่เวียนรอบศาลาสามรอบตามประเพณี ทันใดนั้น เสียงของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดังขึ้น
เล็ดลอดออกมาจากภายในศาลา เสียงของท่านดังมาก ชัดเจนเป็นสําเนียงภาษาท้องถิ่นอีสาน
ขนานแท้ว่า
“เอาบุญหยังฮึ้..พ่อออก? พ่อออกเอาบุญหยัง..? บุญเดือนสามกะบ่แม่น เดือนหกกะบ่แม่น
เอาบุญหยัง..ล่ะ...พ่อออก”
(หมายความว่า ทําบุญอะไรหรือโยม โยมทําบุญอะไร? ทําบุญเดือนสามก็ไม่ใช่ บุญเดือนหก
ก็ไม่ใช่) ท่านพูดเน้นและย�้ำอยู่อย่างนั้น จนทําให้พวกขบวนหามแห่พวกตีฆ้อง ตีกลอง แปลกใจและ
ตกใจกลัวเสียงของท่านมาก และพากันหลบหน้าหลบตาหายลับไปกับฝูงชน ส่วนพวกที่กําลังหาม
พระราชาคณะรูปนั้นก็กลัวท่านเหมือนกัน แต่งจะทําอย่างไรได้ จึงต้องจําใจหามท่านเข้าไปจนถึง
ระเบียงศาลา โดยหามเอาขอบของแคร่ เข้าไปชิดกับขอบระเบียงศาลา แล้วท่านเจ้าคุณฯ ก็ลกุ ขึน้ ยืน
ก้าวเท้าเหยียบขอบระเบียงศาลาเดินเข้าไปภายใน ยืนลดผ้าห่มจีวรเฉวียงบ่าให้เรียบร้อยสักครู่หนึ่ง
จึงเดินเข้าไปยังอาสน์สงฆ์ แล้วกราบนมัสการพระประธานเสร็จแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่จัดไว้
ฝ่ายญาติโยมทีแ่ ห่หามท่านมาเห็นว่าหมดธุระแล้วจึงเก็บสัมภาระแคร่หามและเครือ่ งของต่าง ๆ
ไปไว้ทเี่ ดิม ในขณะทีผ่ คู้ นกาํ ลังวุน่ วายกันอยูน่ นั้ ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านก็ยงั พูดซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าคล้าย
ๆ จะให้รวู้ า่ งานขบวนหามขบวนแห่พระในครัง้ นีม้ คี วามผิด ท่านจึงพูดเสียงดังผิดปกติ จากนัน้ ท่านก็
ไม่ได้พดู อะไรอีก ท่านได้เข้าไปต้อนรับพูดจาปราศรัยกับท่านเจ้าคุณฯ ถึงตอนกลางคืนวันนัน้ ท่านก็ได้
ประชุมพระเณร เข้าใจว่าคงจะได้ฟังเทศน์กัณฑ์หนักเหมือนกัน ญาติโยมหนองผือบางคนสมัยนั้นมัก
ไปแอบฟังเทศน์ทา่ นทีใ่ ต้ถนุ ศาลา ขณะทีท่ า่ นพระอาจารย์มนั่ กาํ ลังเทศน์อบรมพระเณรในตอนกลาง
คืนอยู่เสมอ ๆ ประมาณ ๔-๕ คน
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คืนนีก้ เ็ ป็นนักแอบฟังเหมือนเช่นเคย แต่คราวนีไ้ ปกันหลายคน เพราะมีเหตุให้สนใจหลายอย่าง
มีท่านเจ้าคณะรูปนั้นมาแบบมีเกียรตินี้หนึ่ง และเพื่อมาฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตอนกลางวัน
นัน้ หนึง่ มาถึงแล้วก็เข้าไปแอบอยูท่ ใี่ ต้ถนุ ศาลานัน่ เอง ขณะนัน้ ท่านพระอาจารย์มน่ั กาํ ลังเทศน์อบรม
พระเณรอยู่ ตอนแรกท่านพระอาจารย์มั่นท่านคงจะยังไม่รู้ว่ามีโยมมาแอบฟัง บังเอิญมีโยมคนหนึ่ง
วางกระป๋องยาสูบไว้ในที่มืด ฟังเพลิน มือคว้าไปสะดุดกระป๋องยาสูบเข้า ทําให้เกิดเสียงดังขึ้น ท่าน
ได้ยินจึงพูดขึ้นว่า “พ่อออกก็มาเนอะ” (หมายความว่า โยมก็มาฟังด้วย)
การแอบฟังของญาติโยมในคืนนัน้ ก็ทาํ ให้รเู้ รือ่ งราวหลายอย่าง ส่วนมากเป็นเรือ่ งการประพฤติ
ปฏิบตั พิ ระวินยั ของพระภิกษุสามเณร ตลอดทัง้ กิรยิ ามารยาทอย่างอืน่ ทีย่ งั ไม่เหมาะสมกับสมณสารูป
และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการรวมคณะสงฆ์ทั้งสองให้เป็นคณะเดียว อาจเนื่องมาจากท่านเจ้าคณะ
รองภาคฯ รูปนั้นมาปรึกษาขอความเห็นจากท่านพระอาจารย์มั่นก็เป็นได้ และท่านก็ได้เทศน์อบรม
พระเณรในคืนนัน้ เป็นพิเศษจนดึก ล้วนแต่เป็นเรือ่ งราวทีเ่ ข้มข้นทัง้ นัน้ เทศน์ถงึ ความผิดของพระเณร
แล้วก็โยงมาถึงความผิดของญาติโยม เพราะไม่มีใครสอนเขาให้เข้าใจ พวกเขาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรผิด
อะไรถูก ที่ผิดก็เลยพากันผิดมาเรื่อย ๆ จนบางเรื่องก็แก้ไขไม่ได้ ติดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมา
ก็มี แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น ท่านได้เริ่มจุดที่จะสอนญาติโยมชาวหนองผือต่อไป
ตอนเช้าท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งพระเณรทุกรูปเข้าไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านหนองผือ
ตามปกติชาวบ้านจะรอใส่บาตรกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓๐-๔๐ คน มีทั้งหมด ๔ กลุ่ม พอพระเณรมาถึง
ละแวกบ้าน จะมีโยมประจําคนหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ต้นทางก็จะตีเกราะเคาะไม้เป็นสัญญาณเตือนก่อน
จากนั้นพระเณรก็เดินเป็นแถวตามลําดับพรรษาเข้าไปยังหมู่บ้าน ฝ่ายญาติโยมที่จะใส่บาตรจะยืน
เรียงแถวยาวไปตามถนนเป็นกลุ่ม ๆ ไป
วันนีก้ เ็ ช่นกัน พระเจ้าพระสงฆ์กไ็ ปรับบิณฑบาตเหมือนเช่นเคย มีทา่ นพระอาจารย์มนั่ เป็นองค์
นําหน้า พอไปถึงกลุ่มแรกท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นเสียงดังชัดเจนแต่เป็นประโยคใหม่แปลกกว่า
คําพูดเมื่อวานนี้ เป็นสําเนียงภาษาอีสานว่า
“สาละแวก ปลาแดกใส่ตุ้ม ปลาเก่ากะบ่ได้ ปลาใหม่กะบ่ได้ เอาบุญหยังฮึ้.. พ่อออกแม่ออก
มื้อวานนี้ สาละแวก ปลาแดกใส่ตุ้ม...”
ท่านพูดอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า พูดกับญาติโยมทุกกลุ่มที่รอใส่บาตรจนตลอดสาย
ตอนแรกญาติโยมชาวบ้านก็แปลกใจและงง ไม่เข้าใจความหมายในคําพูดของท่าน แต่ท่าน
ก็พูดของท่านอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ ภายหลังมาพวกชาวบ้านจึงเข้าใจความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ
ที่ท่านพูดนั้นจากพระเณรภายในวัดซึ่งได้เล่าหรืออธิบาย ให้ญาติโยมที่ไปจังหันที่วัดในตอนเช้าฟัง
เมื่อพวกโยมเหล่านั้นกลับมาบ้านก็ได้บอกเล่า เรื่องเหล่านั้นให้แก่ชาวบ้านคนอื่น ๆ ทราบอีกที และ
เล่าต่อ ๆ มาจนถึงทุกวันนี้
เรื่องนั้นมีความหมายว่า การที่ญาติโยมตั้งขบวนหามขบวนแห่พระอย่างนั้นเป็นการอัน
ไม่สมควร ไม่ถูกต้อง ไม่เคารพสถานที่และครูบาอาจารย์ เป็นความผิดแผกแหวกแนวประเพณีของ
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นักปฏิบตั ิ ผิดทัง้ ฝ่ายโยม ทัง้ ฝ่ายพระ พระผูถ้ กู หามไม่ปว่ ยไม่ชราอาพาธก็ผดิ พระวินยั พระก็เป็นโทษ
เป็นอาบัติเป็นบาปเป็นกรรม ฝ่ายญาติโยมเป็นผู้ส่งเสริมความผิดทําให้พระผิดพระวินัย ญาติโยม
ก็พลอยได้รับโทษไปด้วยเช่นกัน ฉะนั้น การที่ญาติโยมคิดว่าเป็นการทําเอาบุญเอากุศลในครั้งนี้นั้น
ก็เลยไม่ได้อะไร บุญเก่าก็หดหาย บุญใหม่ก็ไม่ได้ เป็นการกระทําอันเปล่าประโยชน์
ภายหลังชาวบ้านจึงพากันจําใส่ใจตลอดมาและไม่กล้าทําประเพณีอย่างนี้อีกเลย จึงได้พากัน
เล่าสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ถือว่าเป็นอุบายการสั่งสอนของท่านพระอาจารย์มั่นที่ชาญฉลาดยิ่งจน
ชาวบ้านหนองผือได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกบ้างมาจนทุกวันนี้
อันเกี่ยวกับเรื่องของความตายและคนกลัวตายว่า เป็นเพราะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจ หรือไม่รู้ที่พึ่ง
อันเกษมอันอุดม จึงกลัวการตายแต่ไม่กลัวการเกิด เมื่อเป็นเช่นนี้จึงคว้าโน้นคว้านี้เป็นที่พึ่ง บางคน
กลัวตายแล้วไปไขว่คว้าเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่ง ที่เคารพนับถือด้วยความงมงาย มีการอ้อนวอน
วิงวอนขอ โดยวิธีบนบานศาลกล่าวจากเถื่อนถ�้ำ...
ที่พึ่งอันอุดมมั่นคงนั้นคือให้ภาวนาน้อมรําลึกเอาพระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าพร้อม
พระธรรมและพระอริยสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ จึงจะเป็นการถูกต้องสมกับที่พวกเรา
เป็นผู้รับนับถือเอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งประจํากายใจของตน และอีกอย่างให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักของอุบาสก อุบาสิกา มีการให้ทาน รักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา

๒. ท่านพระอาจารย์มั่น รับนิมนต์สวดมนต์ในบ้าน
ครั้งนั้นชาวบ้านหนองผือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นก็คือเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่ง
อย่างรุนแรง มีคนตายเกือบทุกวันครั้งละ ๑-๒ คน แต่ละวันต้องเอาคนตายไปฝังไปเผาอยู่เสมอ
จนทําให้ผู้คนประชาชนแตกตื่นกลัวกันมาก ไม่รู้ว่าจะทําประการใด บางคนก็คิดอยากอพยพรื้อ
บ้านเรือนหนีไปอยู่ถิ่นอื่น แต่ก็ยังลังเลใจอยู่ ไม่กล้าตัดสินใจ เพราะบ้านหนองผือนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่
อุดมสมบูรณ์อยู่มาก และเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานมนานพอสมควร ถ้าจะปล่อยให้ว่างเปล่าอยู่ก็รู้สึกว่า
ว้าเหว่มาก หมดที่พึ่งที่อาศัย ในตอนนี้ชาวหนองผือหดหู่ใจกันมาก ทั้งกลัวโรคระบาดชนิดนี้จะมาถึง
ตัวในวันใดคืนใดก็ไม่อาจรู้ได้ การรักษาหยูกยาในสมัยนั้นมีแต่รากไม้สมุนไพรต่าง ๆ เท่านั้น กินได้
ไม่คอ่ ยจะหาย นอกจากนัน้ บางคนก็วกไปหาหมอผีทาํ พิธไี สยศาสตร์เสกเป่าต่าง ๆ ก็มี คือทําทุกวิถที าง
เพื่อจะให้หายเพราะความกลัวตาย
เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ชาวบ้านก็มีความทุกข์ความลําบากใจ บางคนก็หมดอาลัยตายอยากในชีวิต
ตกตอนกลางคืนมาก็พากันเข้าห้องนอนกันเงียบ ไม่มีใครกล้าจะออกมาเพ่นพล่านตามถนนหนทาง
กันเลย ในที่สุดพวกคนวัดคนวาคนเฒ่าคนแก่ผู้รู้หลักนักปราชญ์ พิธีในทางพุทธศาสนาจึงพากัน
ตกลงว่า ต้องทาํ พิธบี ญ
ุ ชาํ ระกลางหมูบ่ า้ นปัดรังควาน ตามประเพณีโบราณนิยมของภาคอีสานสมัยนัน้
แต่ก็มีปัญหาเล็กน้อย เนื่องด้วยชาวบ้านหนองผือมีความเคารพและเกรงกลัวท่านพระอาจารย์มั่น

308 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

มาก งานการอะไรที่คิดว่าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่อยากจะให้ถึงท่าน แต่ถ้าไม่ถึงท่านก็ไม่ได้อีก เพราะว่า
งานพิธบี ญ
ุ ในครัง้ นีจ้ าํ เป็นต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ทปี่ ะรําพิธกี ลางบ้านด้วย สําหรับ
พวกโยมเจ้าพิธที งั้ หลายต่างก็พะวักพะวนใจอยูว่ า่ จะตัดสินใจกันอย่างไร สุดท้ายจึงตกลงให้โยมผูช้ าย
คนใดคนหนึ่งเข้าไปปรึกษาหารือกับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าฯ ดูก่อน ในตอนนี้โยมบางท่าน
กลัวท่านพระอาจารย์มาก ไม่กล้า ขอตัวไม่เป็นผู้เข้าไปปรึกษาหารือกับท่าน
ในที่สุดจึงได้มอบหมายหน้าที่ให้โยมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความกล้าหน่อย ซึ่งเขาเคยบวชพระ
มานานพอสมควร แต่ลาสิกขามามีครอบครัวแล้ว เป็นผู้เข้าไปปรึกษาเรื่องนี้กับท่านพระอาจารย์มั่น
เขาชื่ออาจารย์บู่ นามสกุล ศูนย์จันทร์๑ (ขณะนี้บวชเป็นพระ พักอยู่สํานักสงฆ์ดานกอย) ท่านเล่าว่า
“ตอนแรกก็กลัวท่านเหมือนกันแต่ดูแล้วคนอื่นเขาไม่กล้าเลยตัดสินใจรับว่า ตายเป็นตายแต่ยังอุ่นใจ
อยู่อย่างหนึ่งว่า ท่านเป็นพระระดับนี้ ผิดถูกอย่างไรท่านคงจะบอกสอนเรา อาจเป็นว่าเราคิดมาก
ไปเองก็ได้” โยมอาจารย์บู่ ท่านจึงตกลงไปที่วัดป่าฯ เพื่อเข้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่น
เมื่อไปถึงวัด ขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกําลังนั่งอยู่ที่อาสนะหน้าห้องกุฏิท่าน หลวงพ่อบู่
เล่าว่า ก่อนที่จะก้าวเดินขึ้นบันไดกุฏิท่านนั้น รู้สึกว่าใจมันตีบตันไปหมด จึงอดใจก้าวเท้าจนกระทั่ง
เท้าเหยียบขัน้ บันไดขัน้ แรกและขัน้ ทีส่ อง พร้อมกับศีรษะตัวเองโผล่ขนึ้ ไปพอมองเห็นท่านพระอาจารย์
มั่น ท่านจึงหันหน้าควับมาพร้อมกับกล่าวขึ้นก่อนว่า “ไปหยั่งพ่อออกจารย์บู่” ตอนนี้จึงทําให้โยม
อาจารย์บู่โล่งอกโล่งใจ จิตใจที่ตีบตันก็หายไป มีความปลอดโปร่งขึ้นมาแทนที่ จึงเดินขึ้นบันไดแล้ว
คลานเข้าไปกราบท่าน เสร็จแล้วเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ให้ท่านทราบ
ท่านพระอาจารย์มั่นฟังเสร็จได้หลับตาลงนิดหนึ่ง เมื่อลืมตาขึ้นมาท่านพูดว่า “มันสิเป็นหยัง
เมืองเวสาลี เกิดโรคระบาดฮ้อนฮนคนตายกองกันปานอึ่ง พระพุทธเจ้าให้ไปสวดพระพุทธมนต์คาถา
บทเดียว ความฮ้อนฮนหมู่นั้นจึงหายไปหมดสิ้น...เอาทอนี่ละน้อ” ท่านพูดเสร็จแล้วก็ไม่ได้พูดอะไร
ต่อไปอีก เนื้อความนั้นหมายความว่า “จะเป็นอะไรไป เมืองเวสาลีคราวนั้น เกิดโรคระบาดร้อนรน
อนธกาล มีผคู้ นนอนตายกันเหมือนกับอึง่ กับเขียด พระพุทธเจ้าให้ไปเจริญพระพุทธมนต์ เรือ่ งราว
ความเดือดร้อนต่าง ๆ เหล่านัน้ ก็หายไปจนหมดสิน้ ” หลวงพ่อบูเ่ ล่าว่า เมือ่ ได้ฟงั ท่านพระอาจารย์มนั่
พูดอย่างนั้นแล้ว รู้สึกมีความดีใจมาก เกิดมีกําลังใจขึ้นมาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอโอกาสกราบลาท่าน
พระอาจารย์มนั่ ลงจากกุฏทิ า่ นไป แล้วรีบกลับบ้านไปป่าวร้องให้ชาวบ้านทราบว่า ท่านพระอาจารย์มนั่
อนุญาตแล้ว ให้พวกเราพากันจัดการเตรียมสร้างปะรําพิธีให้เรียบร้อย
ชาวบ้านต่างคนก็ตา่ งดีใจมาก พากันจัดแจงปลูกปะราํ พิธกี ลางบ้านเสร็จในวันนัน้ นอกจากนัน้
ยังจัดหาอาสนะ ผ้าขาวกั้นแดด กระโถน กาน�้ำ  ตลอดทั้งเครื่องประกอบต่าง ๆ ในพิธีให้ครบถ้วน
หมดทุกอย่าง เมื่อพร้อมแล้วได้วันได้เวลาจึงไปอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๑

ชาวหนองผือ ผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัยหลวงปู่มั่นมาจําพรรษาที่วัดป่าหนองผือ
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งานนี้เห็นว่าทํากันสองวัน วันแรกท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้ขึ้นมาสวดด้วย ท่านจัดให้พระสงฆ์
ภายในวัดขึ้นมาสวดก่อน ต่อเมื่อวันสุดท้ายท่านจึงขึ้นมา ตอนนี้หลวงพ่อบู่เล่าว่า ท่านเดินขึ้นมา
สวดมนต์ในงานด้วยเท้าเปล่า ไม่สวมรองเท้า รวมทั้งพระติดตามอีก ๓-๔ รูปก็เหมือนกัน ฝ่ายทาง
ปะรําพิธีพวกญาติโยมก็เตรียมน�้ำสําหรับล้างเท้าไว้รอท่าอยู่ก่อนแล้ว ท่านเดินทางมาถึงหน้า
ปะรําพิธี มีโยมคนหนึ่งเตรียมล้างเท้า อีกคนหนึ่งเป็นคนคอยเช็ด ทําไปจนเสร็จหมดทุกรูป เมื่อท่าน
ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ทุกรูปแล้ว โยมก็เข้าไปประเคนน�้ำ  หมากพลูบุหรี่ สักครู่ท่านเริ่มทําพิธี
สวดพระพุทธมนต์ เพราะญาติโยมเขามานั่งรอท่าก่อนพระสงฆ์จะมาถึงแล้ว
หลวงพ่อบูเ่ ล่าว่า พิธใี นวันนัน้ ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านนําพระสวดพระพุทธมนต์เพียงสองหรือ
สามสูตรเท่านัน้ ทีจ่ าํ ได้มรี ตั นสูตรและกรณียเมตตสูตร ไม่นานก็จบลง หลังจากนัน้ ท่านพระอาจารย์
มั่นได้เทศน์อบรมฉลองพวกญาติโยมที่มาร่วมในงานนั้น “อันเกี่ยวกับเรื่องของความตายและคน
กลัวตายว่าเป็นเพราะไม่มที พี่ งึ่ ทางจิตใจ หรือไม่รทู้ พี่ งึ่ อันเกษมอันอุดม จึงกลัวการตายแต่ไม่กลัว
การเกิด เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ คว้าโน้นคว้านีเ้ ป็นทีพ่ งึ่ บางคนกลัวตายแล้วไปไขว่คว้าเอาสิง่ อืน่ มาเป็น
ที่พึ่งที่เคารพนับถือด้วยความงมงาย มีการอ้อนวอน วิงวอนขอ โดยวิธีบนบานศาลกล่าวจาก
เถือ่ นถ�ำ้ และภูผา ต้นไม้ใหญ่ ศาลพระภูมิ เจ้าทีเ่ จ้าทางต่าง ๆ ทีต่ นเองเข้าใจว่าเป็นทีส่ ถิตอยู่ของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันอาจดลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายความตายและความทุกข์
ได้ จึงหลงพากันเซ่นสรวงด้วยเครือ่ งสังเวยต่าง ๆ ตามทีต่ นเองเข้าใจว่า เจ้าของสถานทีเ่ หล่านัน้
จะพอใจหรือชอบใจ นอกจากนัน้ ยังมีการทรงเจ้าเข้าผี สะเดาะเคราะห์ สะเดาะนาม สืบชะตาราศี
ตัดกรรมตัดเวรโดยวิธีต่าง ๆ เหล่านี้”
ท่านพระอาจารย์มนั่ เทศน์ตอ่ ไปอีกว่า “ทีพ่ งึ่ อันอุดมมัน่ คงนัน้ คือให้ภาวนาน้อมรําลึกนึกเอา
พระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้า พร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจ จึงจะเป็นการถูกต้องสมกับทีพ่ วกเราเป็นผูร้ บั นับถือเอาพระรัตนตรัยมาเป็นทีพ่ งึ่ ประจาํ กาย
ใจของตน และอีกอย่างให้ประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักของอุบาสก อุบาสิกา มีการให้ทาน รักษาศีล และ
เจริญเมตตาภาวนา” สุดท้ายท่านได้ย�้ำลงไปว่า “ต่อไปนี้ให้ญาติโยมทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเฒ่าแก่
เด็กเล็กเด็กน้อยก็ตาม พากันสวดมนต์ทําวัตรทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนตื่นนอนทุกวัน ให้ผู้ใหญ่
ในครอบครัวพ่อแม่เป็นผู้พาทํา ทําที่บ้านใครบ้านมัน ทุกครัวเรือน ถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะเป็นบุญ
เป็นกุศลแก่พวกเรา ความเดือดร้อนต่าง ๆ เหล่านั้นมันก็จะหายไปเอง” ท่านให้โอวาทอบรม
ชาวหนองผือในครั้งนั้นเป็นเวลานานพอสมควร จึงได้จบการให้โอวาทลง จากนั้นท่านพูดคุยกับ
ญาติโยมนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วสักครู่ท่านจึงกลับวัด
งานบุญในครั้งนี้ทํากัน ๒ วัน ที่น่าสังเกตคือพระสงฆ์ที่ไปสวดพระพุทธมนต์ที่บ้านนั้นไม่ได้
ไปฉันข้าวที่บ้านในตอนเช้า การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์นั้นให้เอาไปรวมถวายที่วัดทั้งหมด
จึงเป็นการสิ้นสุดลงของงานบุญในครั้งนี้ ขอแทรกเรื่องนี้สักเล็กน้อย เหตุที่ชาวหนองผือไม่นิยม
นิมนต์พระไปฉันข้าวในงานบุญบ้านนั้น เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่ง มีงานบุญที่บ้านโยมคนหนึ่ง บ้านที่จัด
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งานบุญนั้นเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตมากนัก ปลูกสร้างแบบชนบทบ้านนอกโบราณ รู้สึกว่าจะคับแคบ
สักหน่อย ทีส่ าํ หรับพระนัง่ ก็คบั แคบมาก แต่เจ้าภาพเรือนนีค้ งไม่เคยจัดงานอย่างนี้ หรือเพือ่ จะมีหน้า
มีตาอย่างใดก็ไม่อาจทราบได้ นิมนต์พระขึ้นไปตั้งมากมาย เมื่อพระขึ้นไปบนบ้านแล้วจึงทําให้ท่าน
ยัดเยียดกันอยู่ ทําความลําบากใจให้แก่พระมาก กว่างานจะเสร็จจึงทําเอาพระหน้าตาเสียความรู้สึก
ไปหมด
เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านจึงสอนชาวหนองผือว่า “จะนิมนต์พระมาสวดมาฉันในบ้าน
ก็ต้องดูสถานที่ก่อน ถ้าที่คับแคบให้นิมนต์พระมาแต่น้อย ถ้ากว้างขวางก็ให้ดูความเหมาะสม หาก
นิมนต์มาแล้วทําให้พระลําบาก ยิ่งพระแก่ ๆ แล้วยิ่งลําบากมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมก็จะไม่ได้บุญ
จะเป็นบาปเสียเปล่า ๆ และอีกอย่างหนึ่งการเอาพระขึ้นมาฉันข้าวในงานบุญบ้านก็เหมือนกันยิ่ง
ลาํ บากมาก ไม่รวู้ า่ อะไรวุน่ วีว่ นุ่ วายกันไปหมด พอฉันเสร็จแล้วพระบางรูปก็อาจปวดท้องปวดไส้ขนึ้ มา
แล้วจะวิง่ ไปทีไ่ หน ยิง่ พระเฒ่า พระแก่ ๆ แล้วยิง่ ทรมานมาก ปวดขึน้ มารังแต่จะออก จะวิง่ ไปอย่างไร
ถึงแม้มีที่วิ่งไปก็คงดูไม่งามสําหรับสมณเพศ ฉะนั้น จึงให้ญาติโยมพิจารณาดู” ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้าน
หนองผือไม่เคยนิมนต์พระไปฉันข้าวในงานบุญบ้าน แต่สําหรับการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์
พร้อมแสดงธรรมเทศนาหลังสวดมนต์เสร็จในงานบุญบ้านต่าง ๆ นั้นยังทํากันอยู่ตามปกติ จึงเป็น
ระเบียบประเพณีปฏิบัติสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้
คือคล้ายท่านจะเอาศพของพระอาจารย์เนียม เป็นเครื่องสอนคนรุ่นหลัง หรือทอดสะพานให้
คนรุ่นหลัง ๆ ทั้งพระเณร พร้อมทั้งญาติโยมชาวบ้านหนองผือเอาเป็นคติตัวอย่าง
โยมตอบท่านว่า “ดินข้าน้อย” ท่านจึงสรุปลงพร้อมกับชี้นิ้วท�ำท่าทางให้ดูว่า “นั่นก็ดิน นี่ก็ดิน
ขุดลงนี่แล้วจึงกวด...ลงนี่ มันสิบ่ดีกว่าหรือ”

๓. เรื่องศพที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาท�ำ
ครั้งหนึ่งมีเหตุเด็กผู้ชายป่วยไข้ตายลง ชื่อเด็กชาย นงค์ นามสกุล จันทะวงษา อายุประมาณ
๖ ขวบ เป็นไข้ตายอยู่ที่กระท่อมเถียงนา เพราะเป็นหน้ากําลังดํานากัน ตามปกติพ่อแม่ในชนบท
บ้านนอกทางภาคอีสานสมัยนั้น เมื่อถึงหน้าฤดูทํานาก็ต้องหอบลูกจูงหลานไปนาด้วย แม้ลูกหลาน
จะป่วยไข้ แต่พอเอาไปได้ก็ต้องเอาไป เผื่อจะได้เยียวยารักษากันไป พร้อมกับทํานาไปด้วยเพื่อจะ
เร่งงานนาให้เสร็จทันกับฤดูกาล แต่วันนั้นบังเอิญเด็กมีไข้ขึ้นสูง เยียวยาไม่ทัน ในที่สุดก็ตาย ทําให้
พ่อแม่พี่น้องมีความเศร้าโศกเสียใจมาก
เมื่อตายแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องต้องการจะให้นําศพเด็กเข้าไปทําบุญที่บ้าน แต่มาขัดข้องเรื่อง
ของความคิดเห็นตามประเพณีโบราณว่า คนที่ตายในทุ่งในป่าห้ามไม่ให้เอาผ่านเข้าบ้าน โบราณ
ท่านถือ และอีกอย่างคนตายโหงหรือตายอย่างกระทันหัน เช่น ตายจากอุบัติเหตุ ผูกคอตาย
ฆ่ากันตาย ยิงกันตาย เหล่านี้เป็นต้น โบราณท่านห้ามไม่ให้หามผ่านเข้าบ้านและห้ามเผา ให้ฝังครบ
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สามปีแล้วจึงขุดเอากระดูกขึ้นมาเผาได้ เลยทําให้ชาวบ้านหนองผือสมัยนั้นถกเถียงกันไปถกเถียง
กันมา ในที่สุดญาติโยมจึงนําปัญหานี้ไปปรึกษาสอบถามกับท่านพระอาจารย์มั่น
ท่านได้แก้ความสงสัยนี้ให้แก่ญาติโยมบ้านหนองผือด้วยเหตุผลง่าย ๆ ว่า “พวกหมูป่า อีเก้ง
กวาง ที่ยิงตายในกลางป่า ยังเอามาเข้าบ้านเรือนได้ นี่มันคนตายแท้ ๆ ทําไมจะเอาเข้าบ้านเข้าเรือน
ไม่ได้” ดังนัน้ ญาติโยมชาวบ้านจึงนิง่ เงียบไป ทาํ ให้หตู าสว่างขึน้ มา สุดท้ายก็นาํ เอาศพเด็กชายคนนัน้
เข้าไปทําบุญที่บ้านและเผาเหมือนกันกับศพของคนตายตามปกติธรรมดาทุกอย่าง ภายหลังต่อมา
ชาวบ้านหนองผือจึงไม่ค่อยถือในเรื่องนี้เป็นสําคัญ คนตายทุกประเภทจึงทําเหมือนกันหมด
สมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพํานักอยู่สํานักวัดป่าบ้านหนองผือ ช่วงระยะ ๕ พรรษานั้น มี
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น คือ มีพระที่จําพรรษาอยู่ด้วยท่านมรณภาพลง ๒ รูป คือ พระอาจารย์สอ กับ
พระอาจารย์เนียม แต่มรณภาพลงคนละเดือน โดยเฉพาะพระอาจารย์เนียม คืนวันนัน้ ท่านมรณภาพ
ลงด้วยอาการสงบ ท่านพระอาจารย์มั่นก็ทราบเรื่องทุกอย่าง พอตอนเช้าท่านพระอาจารย์มั่นก็พา
พระเณรไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านตามปกติ ในขณะที่ท่านกําลังบิณฑบาตอยู่นั้น ท่านพูดขึ้นเป็น
สาํ เนียงอีสานว่า “ท่านเนียมฮูแ้ ล้วน้อ พ่อออกแม่ออก ท่านเนียมฮูแ้ ล้วน้อ” ท่านพูดอย่างนัน้ ไปเรือ่ ย ๆ
กั บ กลุ ่ ม ญาติ โ ยมที่ ร อใส่ บ าตรทุ ก กลุ ่ ม จนสุ ด สายบิ ณ ฑบาต คํ า พู ด ของท่ า นนั้ น หมายความว่ า
พระอาจารย์เนียมอยู่กับที่แล้ว ไม่กระดุกกระดิกแล้ว หรือตายแล้ว ญาติโยมตอนนั้นบางคนก็เข้าใจ
บางคนก็ไม่เข้าใจความหมาย ภายหลังจึงเข้าใจชัดว่า พระอาจารย์เนียมมรณภาพแล้วเมื่อคืนวานนี้
เมือ่ ญาติโยมทัง้ หลายได้ทราบอย่างนัน้ แล้วจึงบอกต่อ ๆ กันไป แล้วพากันเตรียมตัวไปทีว่ ดั ในเช้าวันนัน้
สําหรับท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งพระเณรบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับถึงวัด ล้างเท้าขึ้นบน
ศาลาหอฉัน วางบาตรบนเชิงบาตร ลดผ้าห่ม คลี่ผ้าสังฆาฏิที่ซ้อนไปออก ห่มเฉพาะจีวรเฉวียงบ่า
เรียบร้อยแล้วพับเก็บผ้าสังฆาฏิ จึงเข้าประจําที่ฉัน เตรียมจัดแจกอาหารลงบาตร เพราะมีโยมตาม
ส่งอาหารที่วัดด้วย เสร็จแล้วอนุโมทนายะถาสัพพีตามปกติ จึงพร้อมกันลงมือฉัน
ฝ่ายพวกชาวบ้านญาติโยมภายในหมู่บ้านที่จะมาวัดในเช้าวันนั้นก็กําลังบอกกล่าวป่าวร้อง
ให้ผู้คนประชาชนไปที่วัด เพื่อจะได้จัดเตรียมเอาเครื่องใช้ไม้สอยและอุปกรณ์จําเป็นในการที่จะ
ทํางานฌาปนกิจศพตามประเพณี ทั้งคนเฒ่าคนแก่ หนุ่ม ๆ แข็งแรง ก็ให้ไปด้วย ผู้มีมีดพร้า ขวาน
จอบ เสียม ก็ให้เอาไปด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้ไปปราบพื้นที่ที่จะทําเป็นที่เผาศพชั่วคราว สําหรับพวก
ที่มีพร้ามีขวานให้ไปตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่หน่อย ยาวประมาณ ๒ วากว่า ๆ มาทําเป็นไม้ข่มเห่งหรือ
ไม้ข่มหีบศพที่อยู่บนกองฟอนไม่ให้ตกลงมาจากกองฟอนขณะไฟกําลังลุกไหม้อยู่ ส่วนคนเฒ่าคนแก่
รู้หลักในการที่จะทําเกี่ยวกับศพ ก็เตรียมฝ้ายพื้นบ้านพร้อมด้ายสายสิญจน์ เพื่อนําไปมัดตราสังข์
ภูไท๒ เรียกว่า มัดสามย่าน (คือห่อศพด้วยเสื่อแล้วมัดเป็นสามเปลาะ โดยมัดตรงคอ ตรงกลางและ
๒

คือชนกลุ่มหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง มีนิสัยรักสงบ อยู่กันเป็นกลุ่มตาม
เชิงเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผิวขาวเหลือง มีภาษาพูดเฉพาะ เช่น ชาวบ้านหนองผือ เป็นต้น
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ตรงข้อเท้า) นอกจากนัน้ ก็มธี ปู เทียนดอกไม้ ตะบองขีไ้ ต้ น�ำ้ มันก๊าด พร้อมทัง้ หม้อดินสาํ หรับใส่กระดูก
หลังจากเผาเสร็จ เป็นต้น
ส่วนท่านพระอาจารย์มั่นนั้น เมื่อจังหันเสร็จและทําสรีรกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ได้ลุกจาก
อาสนะที่นั่งเดินลงจากศาลาหอฉันไปที่กุฏิศพท่านพระอาจารย์เนียม พระเณรทั้งหลายก็ติดตาม
ท่านไปด้วย ไปถึงท่านก็สั่งการต่าง ๆ ตามที่ท่านคิดไว้แล้ว คือคล้าย ๆ กับว่าท่านจะเอาศพของ
พระอาจารย์เนียมเป็นเครือ่ งสอนคนรุน่ หลังหรือทอดสะพานให้คนรุน่ หลัง ๆ ทัง้ พระเณรพร้อมทัง้
ญาติโยมชาวบ้านหนองผือเอาเป็นคติตัวอย่าง ท่านจึงไปยืนจังก้าทางด้านบนศีรษะของศพแล้ว
ก้มลงใช้มือทั้งสองจับมุมเสื่อทั้งสองข้างของศพ ทําท่าทางจะยกศพขึ้นอย่างขึงขังจริงจัง พระเณร
ทั้งหลายเห็นกิริยาอาการของท่านอย่างนั้นแล้ว จึงเข้าใจความหมายว่า ท่านต้องการจะให้ยกศพ
หามไปที่กองฟอนเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องตกแต่งศพหรือทําโลงใส่เลย
ดังนั้น พระเณรทั้งหลายจึงพากันกรูเข้าไปช่วยยกศพนั้นจากมือท่าน หามไปที่กองฟอนซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัด เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าพระเณรทั้งหลายเข้าช่วยหาม
มากแล้ว ท่านจึงปล่อยให้พระจัดการหามกันเอง ท่านเพียงแต่คอยสั่งการตามหลังเท่านั้น แล้วท่าน
ก็เดินตามหลังขบวนหามศพนั้นไป ในตอนนี้พวกญาติโยมชาวบ้านกําลังทยอยเข้ามาที่บริเวณวัด
ขณะทีท่ า่ นพระอาจารย์มนั่ กาํ ลังเดินไปอยูน่ นั้ ได้มโี ยมผูช้ ายคนหนึง่ เดินถือฝ้ายพืน้ บ้านเข้ามาหาท่าน
ท่านเห็นจึงหยุดเดินและถามขึ้นว่า “พ่อออก ฝ้ายนั้นสิเอามาเฮ็ดอีหยัง..?” (หมายความว่า โยมจะ
เอาฝ้ายนั้นมาทําอะไร) โยมนั้นก็ตอบท่านว่า “เอามามัดสามย่านแหล่วข้าน้อย” (มัดตราสังข์) ท่าน
พูดขึ้นทันทีว่า “ผูกมัดมัน เฮ็ดอีหยัง มันสิดิ้นรนไปไส มันฮู้พอแฮงแล้ว ให้เก็บฝ้ายนั้นไว้ใช้อย่างอื่นสิ
ยังมีประโยชน์กว่าเอามาเผาไฟทิ่มซะซือ” (หมายความว่า ผูกมัดทําไม ศพมันจะดิ้นไปไหนเพราะ
ตายแล้ว ให้เก็บฝ้ายนั้นไว้ใช้อย่างอื่นยังจะมีประโยชน์กว่าเอามาเผาไฟทิ้งเสียเปล่า ๆ) โยมคนนั้น
ก็เลยหมดท่าพูดจาอะไรไม่ออก เก็บฝ้ายนัน้ แล้วเดินตามหลังท่านพระอาจารย์มนั่ เข้าไปยังทีท่ เี่ ผาศพ
ท่านพระอาจารย์เนียม
เมือ่ ท่านพระอาจารย์มนั่ เดินไปถึงทีเ่ ผาศพแล้ว มีโยมหนุม่ ๆ แข็งแรงกําลังแบกหามท่อนไม้ใหญ่
พอประมาณยาว ๒ วากว่า ๆ (ทางนีเ้ รียกว่าไม้ขม่ เห่ง มาทีก่ องฟอน ท่านพระอาจารย์มนั่ เหลือบไปเห็น
จึงพูดขึ้นทันทีว่า “แบกมาเฮ็ดหยังไม้นั่น...?” (หมายความว่า แบกมาทําไมไม้ท่อนนั้น) พวกโยม
ก็ตอบท่านว่า “มาข่มเห่งแหล่วข้าน้อย” หมายความว่า เอาไม้นั้นมาข่มศพบนกองฟอนเพื่อไม่ให้
ศพตกออกจากกองไฟ) ท่านจึงพูดขึ้นอีกว่า “สิข่มเห่งมันเฮ็ดหยังอีก ตายพอแฮงแล้ว ย้านมันดิ้นหนี
ไปไส” (หมายความว่าจะไปข่มเห่งทําไมอีกเพราะตายแล้ว กลัวศพจะดิ้นหนีไปไหน) พวกโยมได้ฟัง
เช่นนั้นก็เลยวางท่อนไม้เหล่านั้นทิ้งไว้ที่พุ่มไม้ข้าง ๆ นั้นเอง แล้วมานั่งลงคอยสังเกตการณ์ต่อไป
ก่อนเผานั้นท่านพระอาจารย์มั่นสั่งให้พลิกศพตะแคงขวา แล้วตรวจตราดูบริขารในศพ โดยที่
ไม่ได้ตบแต่งศพแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีจีวรของศพปกปิดอยู่เท่านั้น แล้วท่านก็เหลือบไปเห็น
สายรัดประคตเอวของศพจึงดึงออกมาโยนไปให้พระที่อยู่ใกล้ ๆ พร้อมกับพูดว่า “นี่ประคตไหม
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ใครไม่มกี เ็ อาไปใช้เสีย” แล้วท่านก็พาพระเณรสวดมาติกาบังสุกลุ จนจบลง แล้วจึงให้ตาปะขาวจุดไฟ
ใส่ตะบองแล้วยื่นให้ท่าน เมื่อท่านรับแล้วพิจารณาครู่หนึ่งจึงไปวางไฟลงใต้ฟืนในกองฟอน ไม่นาน
ไฟก็ติดลุกไหม้ขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นเปลวโพลงสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว ในที่สุดไฟเริ่มไหม้
ทั้งฟืนทั้งศพ ทําให้ศพที่ถูกไฟไหม้อยู่นั้นมีน�้ำมันหยดหยาดย้อยถูกเปลวไฟเป็นประกายวูบวาบ
พร้อมกับเสียงดัง พลึ่บ ๆ พลั่บ ๆ ไปทั่วจนที่สุดคงเหลือแต่เถ้าถ่านกับกองกระดูกเท่านั้นเอง
ส่วนท่านพระอาจารย์มั่น เมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงหันหน้าเดินออกมา
ข้างนอก ปล่อยให้ญาติโยมดูแลเอง ในขณะที่ท่านกําลังเดินออกมา ท่านเหลือบไปเห็นโยมผู้ชาย
คนหนึ่งถือหม้อดินใหม่ขนาดกลางกําลังเดินเข้ามาหาท่าน ท่านจึงถามโยมคนนั้นทันทีว่า “พ่อออก
เอาหม้อนั้นมาเฮ็ดยั้ง” (หมายความว่า โยมเอาหม้อดินนั้นทําอะไร) โยมคนนั้นตอบท่านว่า “เอามา
ใส่กระดูกแหล่วข้าน้อย” (หมายความว่า เอามาใส่กระดูกขอรับ) ท่านจึงชี้นิ้วลงบนพื้นดินพร้อมกับ
ถามโยมคนนั้นว่า “อันนี้แม่นหยัง” (หมายความว่า อันนี้คืออะไร) โยมตอบท่านว่า “ดินขอรับ”
ท่านจึงชี้นิ้วไปที่หม้อดินที่โยมถืออยู่พร้อมกับถามอีกว่า “นั่นเด้...เขาเอาอียั้งเฮ็ด” (หมายความว่า
นั้นเขาทําด้วยอะไร) โยมตอบท่านว่า “ดินข้าน้อย” ท่านจึงสรุปลงพร้อมกับชี้นิ้วทําท่าทางให้ดูว่า
“นั่นก็ดิน นี่ก็ดิน ขุดลงนี่แล้วจึงกวด..ลงนี่ มันสิบ่ดีกว่าหรือ” (หมายความว่า หม้อใบนั้นก็ทําด้วยดิน
ตรงพื้นนี้ก็ดิน ขุดเป็นหลุมแล้วให้กวาดกระดูกและเถ้าถ่านต่าง ๆ ลงด้วยกันจะไม่ดีกว่าหรือ) ท่าน
จึงบอกให้โยมนั้นเอาหม้อไปเก็บไว้ใช้ โดยบอกว่า “ให้เอาหม้อใบนั้นไปใช้ต้มแกงอย่างอื่นยังจะมี
ประโยชน์กว่าทีจ่ ะเอามาใส่กระดูก” เมือ่ โยมได้ฟงั เช่นนัน้ จึงนําหม้อดินไปเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอืน่
ต่อไป
“ใครทําบุญก็ไม่เหมือนเจ็กไฮท�ำบุญ เจ็กไฮท�ำบุญได้บุญมากที่สุด พรเขาก็ไม่ต้องรับ ค�ำถวาย
ก็ไม่ต้องว่า เขาได้บุญตั้งแต่เขาออกจากบ้านมา บุญเขาเต็มอยู่แล้ว ไม่ได้ตกหล่นสูญหายไปไหน
บุญเป็นนามธรรมอยู่ที่ใจ อย่างนี้จึงเรียกว่า ท�ำบุญได้บุญแท้..”

๔. การท�ำบุญที่ท่านพระอาจารย์มั่นสรรเสริญ
การสั่งสอนญาติโยมชาวบ้านหนองผือของท่านพระอาจารย์มั่นในสมัยนั้น ส่วนมากท่านจะ
เน้นให้ญาติโยมสมาทานศีลห้าเป็นหลัก ส่วนศีลแปดหรือศีลอุโบสถ ท่านไม่ค่อยจะเน้นหนักเท่าไหร่
ท่านกล่าวว่า ศีลห้าเหมาะสมที่สุดสําหรับฆราวาสญาติโยมผู้ครองเรือน ถ้างดเว้นตลอดไปไม่ได้ก็ขอ
ให้งดเว้นให้ได้ในวันพระวันศีล สําหรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นท่านบอกว่า “สัตว์ที่มีบุญคุณนั้นห้าม
เด็ดขาด” นอกนั้นท่านกล่าวว่า เป็นธรรมดาของฆราวาสผู้ครองเรือน แต่ถ้าวันพระวันศีลแล้วท่าน
ให้งดเว้นสัตว์ทุกชนิด ท่านกล่าวว่า “จะงดเว้นไม่ได้ดอกหรือ เพียงวันสองวันเท่านั้น การกินในวัน
รักษาศีลจะกินอะไรก็คงได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นสัตว์ที่ฆ่าเอง แค่นี้ทําไม่ได้หรือ ไม่ตายดอก...”
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สาํ หรับการขอศีลนัน้ ท่านไม่นยิ มให้ขอ และท่านก็ไม่เคยให้ศลี (ตอนอยูห่ นองผือ) ท่านให้ใช้วธิ ี
วิรัตงดเว้นเอาเลย ไม่ต้องไปขอจากพระซ�้ำ ๆ ซาก ๆ ผู้ใดมีเจตนาจะรักษาศีล จะเป็นศีลห้าศีลแปด
ก็ตาม ให้ตงั้ อกตัง้ ใจเอาเลย แค่นนั้ ก็เป็นศีลได้แล้ว และการถวายทานในงานบุญต่าง ๆ ท่านก็ไม่นยิ ม
ให้กล่าวคําถวายเช่นกัน ท่านอธิบายว่า “บุญนั้นผู้ถวายได้แล้ว สําเร็จแล้วตั้งแต่ตั้งใจหรือเจตนา
ในครั้งแรก ตลอดจนนํามาถวายสําเร็จ ไม่จําเป็นต้องกล่าวอะไรอีก เพียงแต่ตั้งเจตนาดีเป็นกุศล
หวังผลคือความสุข การพ้นจากทุกข์ทงั้ ปวงเท่านีก้ พ็ อแล้ว นัน่ มันเป็นพิธกี ารหรือกฎเกณฑ์อย่างหนึง่
ของเขา ไม่ต้องเอาอะไรทุกขั้นทุกตอนดอก”
ครั้งนั้นมีศรัทธาญาติโยมจากสกลนคร เขาเป็นคนเชื้อสายจีน มีชื่อว่า เจ็กไฮ แซ่อะไรนั้น
เขาไม่ได้บอกไว้ เขามีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมาก ขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
ในปีนน้ั เมือ่ ถึงวันเวลากาํ หนดกรานกฐินแล้ว จึงได้ตระเตรียมเดินทางมาพักนอนค้างคืนทีบ่ า้ นหนองผือ
หนึ่งคืน โดยพักนอนที่บ้านของทายกวัดคนหนึ่ง เพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานสําหรับไป
จังหันตอนเช้าด้วย พอเช้าขึ้นพวกเขาจึงพากันนําเครื่องกฐินพร้อมกับเครื่องไทยทาน อาหารต่าง ๆ
เหล่านั้นไปที่วัด เมื่อถึงวัดล้างเท้าที่หัวบันไดแล้วพากันขึ้นบนศาลาวางเครื่องของ คุกเข่ากราบ
พระประธาน แล้วจึงรวบรวมสิ่งของ เครื่องผ้ากฐิน พร้อมทั้งของอันเป็นบริวารต่าง ๆ วางไว้ที่หน้า
พระประธาน ในศาลา
ส่วนเจ็กไฮ ผู้เป็นหัวหน้านําผ้ากฐินมานั้น เมื่อจัดวางผ้ากฐินพร้อมทั้งของอันเป็นบริวาร
ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว นั่งสักครู่เห็นว่ายังไม่มีอะไร จึงพากันกราบพระประธาน (เจ็กไฮก็กราบ
เหมือนกัน ท่าทางเหมือนคนจีนทั่วไปเขากราบนั่นแหละ) แล้วเขาก็ลงศาลาจากไป เดินเลาะเลียบ
ชมวัดวาอารามเฉยอย่างสบายอารมณ์ จนกระทัง่ พระเณรกลับจากบิณฑบาตแล้วขึน้ บนศาลา เตรียม
จัดแจกอาหารลงบาตรจนเสร็จสรรพเรียบร้อยทุกองค์ ท่านพระอาจารย์มั่นจึงให้เรียกเจ็กไฮมา
เพื่อจะได้อนุโมทนารับพรต่อไป แต่เจ็กไฮก็ไม่ได้มารับพรด้วย มีคนถามเขาว่า “ทําไมไม่รับพรด้วย”
เขาบอกว่า “อั้วได้บุญแล้ว ไม่ต้องรับพรก็ได้ การกล่าวคําถวายก็ไม่ต้องว่า เพราะอั้วได้บุญตั้งแต่อั้ว
ตั้งใจจะทําบุญทีแรกแล้ว ฉะนั้น อั้วจึงไม่ต้องรับพรและกล่าวคําถวายใด ๆ เลย”
ภายหลังฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นได้พลิกวิธีคําว่าผ้ากฐินมาเป็น
ผ้าบังสุกุลแทน ท่านจึงพิจารณากองผ้ากฐินเป็นผ้าบังสุกุล เสร็จแล้วท่านได้เทศน์ฉลองยกย่อง
ผ้าบังสุกุลของเจ็กไฮเป็นการใหญ่เลย ทราบมาว่า ท่านกล่าวถึงผ้ากฐินนั้นได้รับอานิสงส์น้อย
เพียงแค่ ๔ เดือนเท่านั้น ไม่เหมือนกับผ้าบังสุกุลซึ่งได้อานิสงส์ตลอดไป คือ ผู้ใช้สามารถใช้ได้
ตลอดไม่มีกําหนดเขต ใช้จนขาดหรือใช้ไม่ได้จึงจะทําอย่างอื่นต่อไป และสุดท้ายท่านกล่าวอีกว่า
“ใครทําบุญก็ไม่เหมือนเจ็กไฮทําบุญ เจ็กไฮทําบุญได้บุญมากที่สุด พรเขาก็ไม่ต้องรับ คําถวาย
ก็ไม่ต้องว่า เขาได้บุญตั้งแต่เขาออกจากบ้านมา บุญเขาเต็มอยู่แล้ว ไม่ได้ตกหล่นสูญหายไปไหน
บุญเป็นนามธรรมอยู่ที่ใจ อย่างนี้จึงเรียกว่า ทําบุญได้บุญแท้..”
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ทุกคนที่ไปงานทอดกฐินในครั้งนี้ต่างก็มีความปลาบปลื้มปีติในธรรมะที่ท่านกล่าวออกมา
ซึ่งล้วนแต่มีเหตุผลที่แปลกใหม่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นเลย โดยเฉพาะเจ็กไฮผู้เป็นเจ้าภาพ
ยิ่งมีความปลื้มปีติใจมากกว่าเพื่อน เพราะสิ่งที่เขาได้ทําไปแล้วนั้นเป็นสิ่งถูกต้อง เป็นที่พออกพอใจ
ของครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพเลื่อมใส จึงเป็นที่ตรึงตาตรึงใจของเขาไปจนตลอดสิ้นชีวิต และได้เป็น
เรื่องเล่าขานกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
อีกครั้งหนึ่งมีญาติโยมทางโคราชจะเป็นเจ้าภาพนําองค์กฐินมาทอดที่วัดป่าบ้านหนองผือ
ในปีถัดมา เจ้าภาพชื่อ นายวัน คมนามูล เป็นพ่อค้าชาวโคราช มีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ในการรับผ้ากฐินครั้งนั้น เมื่อออกพรรษาแล้วทางเจ้าภาพกฐินก็กําหนดวันเวลาจะนํากฐิน
มาทอด ฝ่ายพระที่จําพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นในปีน้ัน รูปที่มีหน้าที่สวดอุปโลกน์กฐินต่างก็
เตรียมท่องบทสวดอุปโลกน์๓กันอย่างดิบดี ตลอดทั้งพระรูปที่มีหน้าที่สวดญัตติทุติยกรรม๔ ก็เตรียม
ฝึกหัดอย่างเต็มทีเ่ หมือนกัน เพือ่ กันความผิดพลาด เพราะคิดว่าการสวดต่อหน้าท่านพระอาจารย์มนั่
ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่เช่นนี้ ถ้าเกิดผิดพลาดสวดตะกุกตะกักหรือไม่ถูกอักขระฐานกรณ์๕ กลัวท่าน
จะดุเอาต่อหน้าญาติโยมแล้วจะเป็นที่อับอายขายหน้ากัน อันนี้เป็นธรรมเนียมของพระในวัดที่จะรับ
สวดกฐินจะต้องตักเตือนกันก่อนกว่าพิธีจริงจะมาถึง งานนี้คิดว่าคงจะเช่นกัน
เมื่อวันทอดกฐินมาถึง เจ้าภาพเขานําผ้ากฐินมาถวายในตอนเช้า คณะกฐินเมื่อมาถึงวัดแล้ว
ได้นาํ ผ้ากฐินพร้อมทัง้ เครือ่ งอันเป็นบริวารขึน้ ไปวางบนศาลา เพือ่ รอเวลาพระบิณฑบาตและฉันเสร็จ
ก่อนจึงค่อยทอดถวาย ในขณะที่พระกลับจากบิณฑบาต จัดแจกอาหารลงบาตรเสร็จและให้พรแล้ว
ลงมือฉันตามปกติ ญาติโยมคณะกฐินได้ถือโอกาสนั้น ลงไปเดินชมดูบริเวณวัดพลาง ๆ ไปก่อน
สวดอุปโลกน์กฐิน การบอกกล่าวแก่ที่ประชุมสงฆ์ของพระสงฆ์จํานวน ๔ รูป เพื่อให้สงฆ์รับทราบถึงพระภิกษุผู้
สมควรกรานกฐิน
๔
สวดญัตติทตุ ยิ กรรมวาจา คือการตัง้ ญัตติ คือการเผดียงให้สงฆ์ทราบว่า มีกรณียะเรือ่ งนี้ เช่นผูม้ อี ายุ ชือ่ นีส้ มควร
กรานกฐิน โดยประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นต้น หากไม่มีใครคัดค้านขอให้นิ่ง เที่ยวแรกเป็นการตั้งญัตติ
คือกรรมวาจาที่ประกาศให้สงฆ์ทราบเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้น สวดอนุสาวนาเป็นคําปรึกษาและตกลงกันของ
สงฆ์ในเรื่องกฐิน สังฆกรรมอย่างอื่นที่ใช้ญัตติทุติยกรรมวาจามีสวดสมมติสีมา เป็นต้น
๕
อักขระฐานกรณ์ ว่าด้วยการออกเสียงตัวอักษรให้ถูกต้องตามที่ตั้งของเสียงคือ
๑. วรรค ก ออกเสียงจากลําคอ ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
๒. วรรค จ ออกเสียงจากเพดาน ได้แก่ จ ฉ ช ฌ ญ
๓. วรรค ฏ ออกเสียงจากนาสิก ได้แก่ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
๔. วรรค ต ออกเสียงจากฟัน ได้แก่ ต ถ ท ธ น
๕. วรรค ป ออกเสียงจากริมฝีปาก ได้แก่ ป ผ พ ภ ม
๖. วรรค อ ได้แก่ ย ร ล ว ส ห ฬ อักขระฐานกรณ์สําคัญในสังฆกรรมของสงฆ์ทุกประเภท ต้องออกเสียง
ให้ถูกต้องเช่นการอุปสมบท เป็นต้น
๓
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เพื่อไม่ให้เสียเวลา สักครู่ใหญ่ เมื่อเห็นพระเณร ทยอยถือบาตรลงจากศาลาหอฉันไปล้างบาตรในที่
สําหรับล้าง นั่นแสดงว่าพระเณรท่านฉันจังหันเสร็จแล้ว พวกโยมคณะกฐินจึงพากันขึ้นมาที่ศาลา
มาถึงก็เห็นท่านพระอาจารย์มั่นนั่งบนอาสนะ กําลังทําสรีรกิจส่วนตัวหลังฉันภัตตาหาร มีการล้าง
มือ บ้วนปาก ชําระฟัน เป็นต้น พอท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าญาติโยมขึ้นไปบนศาลาแล้ว ท่านจึง
พูดขึ้นว่า “พ่อออก...สิเฮ็ดจั้งใด ของหมู่นี้” (หมายความว่า พวกโยมจะทํายังไงต่อไปกับของเหล่านี้)
โยมผู้เป็นเจ้าภาพนําผ้ากฐินมาจึงพูดตอบท่านว่า “แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะพิจารณาขอรับ”
ท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดว่า “ถ้าจั้งชั้นให้พากันไปหาฟดไม้หรือใบไม้มาปกปิดเสียก่อน” พวก
ญาติโยมเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงพากันรีบลงไปหาฟดไม้หรือใบไม้นํามาปกปิดกองผ้ากฐิน เรียบร้อยแล้ว
จึงถอยห่างออกมาอยู่ข้างนอก สักครู่ท่านพระอาจารย์มั่นจึงลุกไปพิจารณากองผ้าเหล่านั้นเป็น
ผ้าบังสุกลุ เสร็จแล้วท่านพระอาจารย์มนั่ จึงกล่าวกับญาติโยมว่า “ของหมูน่ นั่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเน้อ
พวกญาติโยมที่มาที่นี้ก็ได้บุญได้กุศลแล้วทุกคนเน้อ” และท่านก็พูดคุยกับญาติโยมที่มาทําบุญ
ในวันนัน้ อีกบ้างพอสมควร หลังจากนัน้ พวกญาติโยมก็ได้กราบแล้วลงจากศาลาไปรับประทานอาหาร
จากเศษข้าวก้นบาตรจนเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงพร้อมกันไปกราบลาท่านพระอาจารย์กลับบ้าน งาน
จึงเป็นอันเสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้
ส่วนพระรูปที่ฝึกซ้อมตระเตรียมท่องบทสวดอุปโลกน์กฐินและญัตติทุตกรรมวาจาอย่างดิบดี
มากดังที่กล่าวมาแล้วนั้น คิดว่าจะได้สวดแสดงในการกรานกฐิน๖ ครั้งนี้ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
ไปเช่นนั้น เรื่องต่าง ๆ เหล่านั้น ก็เป็นอันว่าจบลงเพียงแค่นั้นแล ภายหลังหมู่พระ ทั้งหลายจึงมาพูด
กับหมู่เพื่อนว่า ท่านพระอาจารย์ใหญ่เราเด็ดขาดจริง ๆ ไม่สะทกสะท้าน สงสัยในเรื่องพิธีการ
เหล่านี้เลย จึงทําให้หมู่พระลูกศิษย์สมัยนั้นคิดสงวนภูมิใจอยู่คนเดียวมาจนถึงทุกวันนี้
“แก้ให้ตกเน้อ
แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้
แก้บ่ได้แขวนคอต่องติแต่ง
แก่บ่พ้นคาก้นอย่างยาย
คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด
เวียนเอากําเนิดในภพทั้งสาม
ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่”

๖

กรานกฐิน สงฆ์พร้อมใจกันยกผ้ากฐินที่เกิดแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝนให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุผู้ได้รับเอาผ้านั้น
ไปทําจีวรครองผืนใดผืนหนึ่งให้เสร็จในวันนั้นแล้ว มาบอกแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ยกผ้านั้นให้เพื่ออนุโมทนาภิกษุสงฆ์
เหล่านั้นอนุโมทนา (ตามศัพท์คือ ลาด ปู ทาบไม้สะดึง) (จากวินัยมุข เล่ม ๑)
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๕. เรื่องคุณยายขาวกั้งติดปัญหา
ในการเทศน์อบรมสั่งสอนฆราวาสญาติโยมนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักจะกล่าวปรารภ
เปรียบเทียบให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่า “การเทศน์การสั่งสอนฆราวาสญาติโยมนั้นเหมือนกับการ
จับปลานอกสุ่ม” (สุ่ม คือ เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง) การจับปลานอกสุ่มนั้นใคร ๆ ก็ย่อมรู้ว่ามันยาก
ขนาดไหน เพราะปลามันมีที่จะไปได้หลายทางโดยไม่มีขอบเขตจํากัด มันจึงไม่ยอมให้จับได้ง่าย ๆ
ไม่ เ หมื อ นกั บ ปลาที่ อ ยู ่ ใ นสุ ่ ม ซึ่ ง มี ข อบเขตจํา กั ด บั ง คั บ มั น อยู ่ จึ ง จั บ ได้ ง ่ า ย แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าปลานอกสุ่มจะจับไม่ได้เลย จับได้เหมือนกันสําหรับผู้มีปัญญา ท่านพระอาจารย์มั่น
ท่านมีอุบายวิธีอันชาญฉลาดมากในการสั่งสอนคน ถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวปรารภในทํานองถ่อมตน
แต่องค์ท่านก็สามารถอบรมสั่งสอนโน้มน้าวจิตใจของญาติโยมให้เกิดศรัทธาปสาทะ ความเชื่อ ความ
เลื่อมใสมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาของท่านเป็นจํานวนมากมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบันนี้
ข้อทีน่ า่ สังเกตในอุบายวิธกี ารสัง่ สอนญาติโยมของท่านคือ ท่านจะสอนเน้นเป็นรายบุคคลเฉพาะ
ผู้สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ท่านได้พิจารณาดูภายในแล้วเท่านั้น ถ้าหากญาติโยมผู้ใดถูกท่าน
พระอาจารย์มนั่ พูดทักซักถามแล้ว จะต้องตัง้ ใจฟังให้ดี ๆ นัน่ แสดงว่าท่านจะบอกขุมทรัพย์ให้ จึงเป็น
บุญลาภวาสนาของบุคคลนั้นโดยแท้ และบุคคลผู้นั้นจะถูกท่านซักถามแนะนําติดตามผลอยู่เสมอ
ตามอุบายวิธีของท่าน จนสมควรแก่บุญวาสนาของบุคคลนั้น แล้วท่านจึงปล่อยให้ดําเนินตามที่ท่าน
แนะสอน เพื่อเพิ่มบารมีของเขาจนแก่กล้าเป็นลําดับต่อไป
สมัยนั้นญาติโยมชาวบ้านหนองผือกําลังมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากทั้งหญิงทั้งชาย
หลังจากได้พากันละเลิกนับถือผีแล้ว โดยท่านพระอาจารย์หลุย จันทสาโร ผู้แนะนําสั่งสอนเป็น
องค์แรกให้ละเลิกการนับถือผี ถือผิดเหล่านั้น ให้หันหน้ามานับถือพระไตรสรณคมณ์อย่างจริงจัง
มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแทน และท่านยังได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติฝึกหัด
นั่งสมาธิภาวนา พร้อมทั้งเดินจงกรมด้วย พากันปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อย ๆ จนทําให้การปฏิบัติธรรม
ของญาติโยมชาวหนองผือสมัยนั้นบางคนมีความก้าวหน้ามาก และได้สละบ้านเรือนออกบวชกัน
หลายคน โดยเฉพาะฝ่ายหญิงออกถือบวชเนกขัมมะสละเรือนเป็นแม่ขาว แม่ชี สมาทานรักษา
ศีลแปดจํานวนหลายคนด้วยกัน ที่สําคัญมีคุณยายขาวกั้ง เทพิน คุณยายขาววัน พิมพ์บุตร คุณยาย
ขาวสุภรี ์ ทุมเทศ คุณยายขาวตัด จันทะวงษา คุณยายขาวเงิน โพธิศ์ รี คุณยายขาวงา มะลิทอง คุณยาย
ขาวกาสี โพธิศ์ รี และคุณแม่ชกี ดแก้ว จันทะวงษา๗ โดยมีทา่ นพระอาจารย์หลุย จันทสาโร เป็นผูบ้ วชให้

๗

ชาวหนองผือ บวชเป็นแม่ชตี งั้ แต่สมัยหลวงปูห่ ลุย จนปัจจุบนั ยังเป็นแม่ชพี กั อยูว่ ดั ป่าหนองผือ และเล่าเหตุการณ์
สมัยหลวงปู่มั่นมาจําพรรษาที่วัดป่าหนองผือ
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เมื่อบวชแล้วไปอยู่ตามสํานักที่ตั้งขึ้นชั่วคราวใกล้ ๆ กับสํานักสงฆ์ของครูบาอาจารย์ เพื่อจะได้
ฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาส บางครั้งพวกเขาก็พากันออกไปภาวนาหาความสงบวิเวกตาม
ป่าช้าบ้าง ตามป่าเชิงเขาและถ�้ำซึ่งอยู่ใกล้ ๆ บริเวณนั้นบ้าง เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ให้แก่จิตใจ
ไปกันเป็นกลุ่ม เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทางด้านปฏิบัติสมาธิแล้วจึงค่อยหาโอกาสเข้าไปกราบนมัสการ
เล่าถวายท่าน ท่านก็จะแก้ไขความขัดข้องนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณา จนปัญหาเหล่านั้นลุล่วงไป
ด้วยดีทกุ ประการ และได้ปฏิบตั กิ นั อย่างนัน้ มาเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ ท่านพระอาจารย์มนั่ ได้เดินทางเข้าไป
ยังบ้านหนองผือและพํานักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ ยิ่งทําให้คุณยายขาวแม่ชีและญาติโยมซึ่งกําลัง
มีความสนใจปฏิบตั ธิ รรมอยูแ่ ล้ว มีความสนใจมากยิง่ ขึน้ จนบางคนปรากฏผลเป็นทีน่ า่ อัศจรรย์ในการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนา ในจํานวนนั้นมีคุณยายขาวคนหนึ่งผู้บวชชีเมื่อตอนแก่ ท่านมีอายุมากกว่าเพื่อน
และเป็นหัวหน้าคณะแม่ชี ชือ่ คุณยายขาวกัง้ เทพิน อายุประมาณ ๗๐ กว่าปี การปฏิบตั สิ มาธิมคี วาม
ก้าวหน้ามาก มีความรูค้ วามเห็นซึง่ เกิดจากการภาวนาหลายเรือ่ งหลายประการ ท่านมีนสิ ยั ชอบเทีย่ ว
รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางด้านจิตตภาวนาอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านจิตตภาวนา มีโอกาสก็เข้าไป
กราบนมัสการเล่าปัญหาให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟัง ท่านก็จะแนะอุบายวิธีให้ไปประพฤติปฏิบัติตาม
ในที่สุดปัญหาเหล่านั้นก็ตกไป
ตอนหลังคุณยายขาวกั้งท่านแก่ชราภาพมาก ไปมาไม่สะดวก ลูกหลานจึงให้ไปพักที่บ้าน
ขณะที่อยู่บ้านท่านก็ไม่ได้ลดละความพากเพียร ตอนบ่ายเดินจงกรมบนบ้าน ค�่ำลงเข้าห้องทําวัตร
สวดมนต์ เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อ ทําอย่างนี้ทุกวัน ตอนหนึ่งท่านนั่งภาวนาจิตไปเที่ยวเพลิน
ชมเมืองสวรรค์เกือบทุกคืน นั่งภาวนาคราวใดจิตจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ทุกครั้ง ท่านบอกว่า
มันสนุกสนานเพลิดเพลิน เห็นแต่สงิ่ สดสวยงดงามทัง้ นัน้ ไปแล้วก็อยากไปอีก เป็นอย่างนีอ้ ยูห่ ลายวัน
วันหนึง่ ไปกราบนมัสการเล่าเรือ่ งนีถ้ วายท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านจึงพูดปรามไม่ให้ไปเทีย่ วเมืองสวรรค์
บ่อยนัก แต่คุณยายขาวกั้งก็ยังติดอกติดใจจะไปชมเมืองสวรรค์อีก
คืนหนึ่งคุณยายขาวนั่งสมาธิภาวนาจะน้อมจิตไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์ตามที่เคยไป แต่เหมือน
มีอะไรมาขวางกั้นจิตทําให้ไม่รู้ทิศทางที่จะไป คืนนั้นเลยไปไม่ได้ พอตอนเช้าฉันจังหันเสร็จ คุณยาย
ก็ไปทีว่ ดั เข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มนั่ เล่าเรือ่ งถวายท่านว่า “เมือ่ คืนนีห้ ลวงพ่อเอาหนาม
ไปปิดทางข้าน้อย ข้าน้อยเลยไปมิได้” ท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่า “ไปเที่ยวเฮ็ดยั้ง ดุแท้ (บ่อยแท้)”
คุณยายขาวจึงพูดตอบว่า “ไปแล้วมันมวนรืน่ เริงใจ เห็นแต่สงิ่ สวย ๆ งาม ๆ ทัง้ นัน้ ” ท่านพระอาจารย์
จึงบอกว่า “เอาล่ะบ่ตอ้ งไปอีกนะทีน”ี้ คุณยายขาวก็เข้าใจความหมายและยอมรับทีท่ า่ นพระอาจารย์
มั่นพูดเช่นนั้น แต่ในใจของคุณยายก็ยังคิดอยากจะไปเที่ยวชมเมืองสวรรค์อยู่อีก ท่านพระอาจารย์
ไม่ให้ไปเพราะท่านกลัวคุณยายจะผิดทางและเสียเวลา ท่านต้องการอยากจะให้ดหู วั ใจตัวเองมากกว่า
จึงจะไม่ผิดทาง ในที่สุดคุณยายขาวก็รับไปปฏิบัติตาม
ตามปกติคุณยายขาวกั้งจะเข้าไปกราบถามปัญหาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอ ๆ
แต่ละครั้งใช้เวลาไม่นาน เพราะคุณยายขาวจะถามเฉพาะปัญหาที่แก้ไม่ตกจริง ๆ เท่านั้น เมื่อท่าน
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 319

พระอาจารย์มั่นตอบมาอย่างไร คุณยายเข้าใจแล้วจะกราบลาท่านกลับที่พักของตน เป็นอยู่อย่างนี้
เสมอ
ต่อมาคุณยายขาวกั้งก็เกิดปัญหาทางจิตที่สําคัญขึ้นอีกคือ วันหนึ่งไปที่วัดเพื่อจะไปกราบถาม
ปัญหากับท่านพระอาจารย์มั่นตามปกติ วันนั้นพอถึงวัดเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่น
ท่านจึงทักขึ้นว่า “ฮ้วย..บ่แม่นไปเกิดกับหลานสาวแหล่วบ่หน้อ” (หมายความว่า ไม่ใช่จิตของยาย
เข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของหลานสาวแล้วหรือ) เพราะช่วงนั้น คุณยายขาวมีหลานสาวคนหนึ่ง
แต่งงานใหม่กําลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ อยู่ ด้วยเหตุนี้คุณยายขาวกั้งจึงบอกต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่า
“ข้าน้อย มิเยอะเกิด เพราะว่ามันทุกข์ แล้วล่ะเอ็ดแนวเลอ ข้าน้อยจังสิมเิ กิดอีก” ท่านพระอาจารย์มนั่
ตอบว่า “อ้าว..เอาให้ดีเด้อ...ภาวนาให้ดี ๆ เด้อ” เหมือนกับคติพจน์ที่ท่านมักยกขึ้นมากล่าว
อยู่เสมอว่า “แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอต่องติแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นอย่างยาย
คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากําเนิดในภพทั้งสาม ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่” ดังนี้
จากนัน้ ท่านพระอาจารย์มนั่ คงจะแนะอุบายวิธแี ก้ให้แก่คณ
ุ ยายนาํ ไปปฏิบตั ิ คุณยายพอได้อบุ ายแล้ว
ก็ถือโอกาสกราบลาท่านกลับบ้านของตน
เมือ่ กลับถึงบ้านแล้ว จัดแจงเตรียมตัวเตรียมใจทาํ ความพากเพียร ตามอุบายทีท่ า่ นพระอาจารย์
แนะนําให้ปฏิบัติ คุณยายขาวกั้งทําความพากเพียรนั่งสมาธิภาวนาอยู่ประมาณสองหรือสามวัน
จึงรู้สาเหตุ แต่ก็ยังไม่สามารถทําลายอวิชชา ตัณหา อุปทาน เหล่านั้นได้ จนคุณยายขาวกั้ง อุทาน
ออกมาให้ลูกหลานฟังว่า “พวกสู..กูกําลังไปเกิดกับอีอุ่น จังวากูมิเยอะเกิดอิ กูกําลังม้างอยู่เดี๋ยวนี้”
(หมายความว่า พวกลูก ๆ หลาน ๆ ทั้งหลาย ยายเห็นว่ายายกําลังไปเกิดเป็นลูกของหลานสาวคือ
นางอุ่น แต่ว่ายายไม่ต้องการจะเกิดอีก จึงกําลังพยายามทําลายภพชาติอยู่ในขณะนี้) หลังจากนั้น
ต่อมาไม่นานนางอุ่นหลานสาวของคุณยายขาวกั้ง ที่กําลังตั้งท้องอยู่ยังไม่ถึงเดือนนั้นก็แท้งออกเสีย
โดยไม่รู้สาเหตุเลย หรือจะเป็นด้วยจิตเดิมของคุณยายขาวเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์ของนางอุ่น
หลานสาวจริง เมื่อคุณยายทําลายสาเหตุคืออวิชชา อุปาทานในจิตของคุณยายได้แล้ว จึงทําให้
ครรภ์นั้นแท้งเสียดังกล่าว
สําหรับคุณยายขาวกั้งหรือแม่ชีกั้ง เรื่องการภาวนานั้นรู้สึกว่ามีความก้าวหน้ามาก และเป็นไป
เร็วกว่าบรรดาแม่ชที บี่ วชรุน่ เดียวกัน แม้จะถือบวชชีตอนแก่ของบัน้ ปลายชีวติ แล้วก็ตาม การภาวนา
ของท่านก็เกิดความรู้ความเห็นวิจิตรพิสดารโลดโผนมาก แต่คงจะเป็นด้วยบุญวาสนาของคุณยาย
ที่มีท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตตภาวนา ได้เข้ามาพํานักอยู่
วัดป่าบ้านหนองผือในช่วงนั้นพอดี จึงเป็นโอกาสให้คุณยายขาวกั้งได้เข้าไปกราบถามปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดจากการภาวนากับองค์ท่านจนสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดีและก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นที่อบอุ่นใจของคุณยายมาจนกระทั่งท่านหมดอายุขัย
ส่วนแม่ขาวแม่ชีนอกนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ประพฤติปฏิบัติทําความพากเพียรตามรอยปฏิปทา
ของท่านพระอาจารย์มนั่ มาเรือ่ ย ๆ ตามลําดับ และได้ครองเพศถือบวชเป็นแม่ขาวแม่ชสี มาทานรักษา
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ศีลแปด เจริญเมตตาภาวนาของท่านมาจนจิตใจหนักแน่นมั่นคงในธรรมปฏิบัติ ไม่อาจกลับย้อนไป
ถือเพศเป็นผู้ครองเรือนอีกจนตลอดสิ้นอายุขัยของท่านทุกคน ส่วนฆราวาสญาติโยมผู้มีอินทรีย์ยังไม่
แก่กล้า ไม่อาจสละบ้านเรือนออกถือบวชได้ ก็ตั้งตนอยู่ในภูมิธรรมของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีทั้งหลาย
และมีจิตใจศรัทธามั่นคงอยู่ในแต่บวรพุทธศาสนา ถือพระไตรสรณคมน์เป็นหลักในการบําเพ็ญตน
ตลอดถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาห้าประการคือ ประกอบด้วยศรัทธา ๑ มีศีลบริสุทธิ์ ๑
เชื่อกรรมว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว ๑ ไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนา ๑ และ
บําเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนา ๑ ดังนี้ ตลอดมาจนสิ้นชีวิตของเขานั่นแล
ท่านบอกว่า สงครามเขาจะสงบแล้ว ไม่ต้องเอาก็ได้ พวกตะกรุดยันต์ ผ้ายันต์เหล่านั้น นั่นมัน
เป็นของภายนอก สู้เอาคาถาบทนี้ไปบริกรรมแนบกับใจไม่ได้ ให้บริกรรมทุกเช้าค�่ำจนขึ้นใจแล้วจะ
ปลอดภัย อันตรายต่าง ๆ จะไม่มากล�้ำกลายตัวเราได้เลย คาถาบทนั้นว่าดังนี้
“นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา” ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านหนองผือเลยไม่กล้าขอท่านอีก และ
เป็นความจริงตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นพูด ยังไม่ถึง ๗ วันก็ได้ทราบข่าวว่า เครื่องบินทหารอเมริกัน
บินไปทิง้ ระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรซิมาและนางาซากิ ประเทศญีป่ นุ่ ย่อยยับ จนในทีส่ ดุ ประเทศญีป่ นุ่
ประกาศยอมแพ้สงคราม และสงครามในครัง้ นัน้ ก็สงบจบสิน้ ลงดังทีพ่ วกเราท่านทัง้ หลายได้รกู้ นั แล้ว
ในหน้าประวัติศาสตร์นั้นแล

๖. เรื่องก�ำลังใจ
ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นปีที่คณะเสรีไทยกําลังโด่งดังมาก บ้านหนองผือก็เป็นอีกแห่งที่
คณะเสรีไทยเข้าไปตัง้ ค่ายเพือ่ ฝึกอบรมคณะครูและประชาชนชายหนุม่ ให้ไปเป็นกองกําลังทหารต่อสู้
ขับไล่ทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้น คุณครูหนูไทย สุพลวานิช๘ เป็นผู้หนึ่งที่ถูกเกณฑ์ให้ไปฝึกอบรมในค่ายนี้
ท่านเกิดทีบ่ า้ นหนองผือนีเ่ อง เป็นธรรมดาสัญชาตญาณของคนเรา เมือ่ ตกอยูใ่ นภาวะเหตุการณ์เช่นนี้
จึงทาํ ให้แสวงหาสิง่ พึง่ พิงทางใจในยามคับขัน ช่วงเวลาว่างในการฝึกก็นงั่ พักผ่อนตามอัธยาศัย พูดคุย
สรวลเสเฮฮากับหมูเ่ พือ่ นร่วมค่ายหลายเรือ่ งหลายราว จนกระทัง่ มาถึงเรือ่ งของดีของขลังของศักดิส์ ทิ ธิ์
ต่าง ๆ เพือ่ ป้องกันอันตรายทีจ่ ะมาถึงตัว มีเพือ่ นคนหนึง่ ในจาํ นวนนัน้ ได้พดู ขึน้ ว่า “พระอาจารย์ใหญ่
ในวัดป่าบ้านหนองผือ ทราบข่าวว่าท่านเป็นพระดีองค์หนึ่ง พวกเราจะไม่ลองไปขอของดีกับท่านดู
บ้างหรือ ท่านคงจะให้พวกเรา”
ด้วยคําพูดของเพื่อนจึงทําให้ครูหนูไทยนําไปคิดเป็นการบ้าน วันต่อมาคุณครูหนูไทยหา
แผ่นทองมาได้แผ่นหนึ่ง มาตัดเป็นสี่แผ่นเล็ก ๆ วางใส่จานขันธ์ห้า แล้วให้โยมผู้เฒ่าทายกวัดที่เป็น
ญาติซึ่งไปจังหันที่วัดในตอนเช้านําแผ่นทองถวายท่านพระอาจารย์มั่น เพื่อให้ท่านทําหลอดยันต์ให้
๘

ชาวหนองผือ ผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในอําเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร
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แต่โยมผู้ท่ีนําแผ่นทองไปนั้นไม่กล้าเข้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นโดยตรง จึงให้พระอุปัฏฐากเข้าไป
ลองถามท่านดูกอ่ น ท่านพระอาจารย์มนั่ ได้พดู ตอบพระอุปฏั ฐากว่า “เขาอยากได้ กะเฮ็ดให้เขาสัน้ ตัว๊ ”
(หมายความว่า เขาต้องการก็ทําให้เขาได้จะเป็นอะไร) เมื่อพระอุปัฏฐากเข้าใจแล้วจึงบอกให้โยม
เอาแผ่นทองมาให้ท่าน รออยู่ประมาณสามวันพระอุปัฏฐากท่านก็นําหลอดยันต์นั้นมาให้โยม แล้ว
โยมผู้เฒ่าคนนั้นจึงนํามาให้คุณครูหนูไทยอีกทีหนึ่ง คุณครูหนูไทยเมื่อได้ของดีแล้วก็มีความดีอกดีใจ
เป็นอันมาก ทะนุถนอมเก็บรักษาไว้ในที่มิดชิด และนําติดตัวไปในทุกสถานที่เลยทีเดียว
วันหนึ่งว่างจากการฝึกอบรมจึงเดินเที่ยวเล่นไปทางด้านหลังสนาม เผอิญเหลือบไปเห็น
พวกเพื่อน ๓-๔ คน กําลังทําอะไรกันอยู่ข้างมุมสนาม คุณครูหนูไทยจึงเดินไปดูก็เห็นพวกเขากําลัง
ทดลองจะยิง “เขี้ยวหมูตัน” ด้วยอาวุธปืนคาร์ไบน์ (ชื่อเรียกในสมัยนั้น) เมื่อเขาทดลองยิงแล้ว
ปรากฏว่า “เขี้ยวหมูตัน” ที่ถือว่าเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์นั้นแตกกระจายไปคนละทิศละทาง เพื่อนคน
ที่เป็นเจ้าของเขี้ยวหมูตันนั้นหน้าถอดสีไปหมด ส่วนเพื่อนที่เป็นคนยิงคงจะย่ามใจ หันหน้ามาถาม
คุณครูหนูไทยที่เดินเข้าไปสมทบทีหลังว่า “มีของดีอะไรมาลองบ้างเพื่อน” ด้วยความซื่อและความ
เป็นเพื่อน คุณครูหนูไทยจึงตอบเขาไปว่า “มีอยู่” แค่นั้นแหละเพื่อนคนนั้นก็ก้าวเท้าเข้ามา เอามือ
ล้วงปั๊บไปที่กระเป๋าเสื้อของคุณครูหนูไทยพร้อมกับพูดขึ้นว่า “ไหนเอาของดีมาลองดูซิ” โดยคุณครู
หนูไทยคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะกล้าทําได้เช่นนั้น แต่ก็ช้าไปเสียแล้ว วัตถุสิ่งนั้นจึงติดมือเพื่อนคนนั้นไป
คุณครูหนูไทยวอนขอเขาอย่างไรเขาก็ไม่ยอมคืนให้ท่าเดียว
ในทีส่ ดุ เขาก็นาํ ตะกรุดยันต์นนั้ ไปวางในทีร่ ะยะห่างประมาณสัก ๓-๔ วา แล้วเขาก็ถอยกลับมา
ยกปืนขึ้นเล็งไปที่ตะกรุดยันต์นั้น เพื่อนทุกคนที่อยู่ที่นั่นเงียบกริบ ต่างคนก็ต่างเอาใจไปจดจ่อที่
จุดเดียวกัน สักครู่คนยิงจึงกดไกปืนเสียงดัง “แชะ แชะ” แต่ไม่ระเบิด ทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นต่างตกตะลึง
ครัง้ ทีส่ ามเขาลองหันปลายกระบอกปืนนัน้ ขึน้ บนฟ้าแล้วกดไกอีกครัง้ ปรากฏว่าเสียงปืนกระบอกนัน้
ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณ ส่วนคุณครูหนูไทยนึกได้จึงใช้จังหวะนั้นกระโดดวิ่งเข้าไปหยิบตะกรุด
ยันต์นั้นอย่างรวดเร็วแล้วกําไว้ในมืออย่างหวงแหนที่สุด ถึงแม้พวกเพื่อน ๆ จะขอดูขอชม ก็ไม่อยาก
จะให้เขาดูเขาชม เดินบ่ายเบี่ยงไปทางอื่น แต่พวกเพื่อนก็ขอดูขอชมจนได้ เสร็จแล้วทุกคนจึงพากัน
เลิกลากลับทีพ่ กั ของตนด้วยความฉงนสนเท่ห์ และตืน่ เต้นในอภินหิ ารตะกรุดยันต์ของท่านพระอาจารย์
มั่นเป็นอย่างมาก อันนี้คุณครูหนูไทยเล่าให้ฟังอย่างนั้น
ภายหลังต่อมาบางคนทราบข่าวจึงพากันไปขอจากท่านพระอาจารย์ที่วัด ส่วนมากจะได้เป็น
แผ่นผ้าลงอักขระคาถาตัวยันต์ สําหรับตะกรุดแผ่นทองนั้นไม่ค่อยมี เพราะแผ่นทองสมัยนั้นหายาก
มาก ต่อมาไม่นานท่านพระอาจารย์คงเห็นว่ามากไปจนเกินเลย จึงบอกให้เลิก ท่านบอกว่า สงคราม
เขาจะสงบแล้ว ไม่ต้องเอาก็ได้พวกตะกรุดยันต์ ผ้ายันต์เหล่านั้น นั่นมันเป็นของภายนอก สู้เอาคาถา
บทนี้ไปบริกรรมแนบกับใจไม่ได้ ให้บริกรรมทุกเช้าค�่ำจนขึ้นใจแล้วจะปลอดภัย อันตรายต่าง ๆ จะ
ไม่มากล�้ำกลายตัวเราได้เลย คาถาบทนั้นว่าดังนี้ “นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา๙” ฯลฯ ตั้งแต่
๙
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นั้นมาชาวบ้านหนองผือเลยไม่กล้าขอท่านอีก และเป็นความจริงตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นพูด
ยังไม่ถึง ๗ วัน ก็ได้ทราบข่าวว่า เครื่องบินทหารอเมริกันบินไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรซิมาและ
นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่นย่อยยับ จนในที่สุดประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม และสงคราม
ในครั้งนั้นก็สงบจบสิ้นลงดังที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้จักกันแล้วในหน้าประวัติศาสตร์นั้นแล
		

		

		

โมระปะริตตัง (คาถานกยูง)
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนาฯ
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ
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เคลื่อนขบวนไปสู่ความจริง
พฤศจิกายนเป็นเดือนท้ายของฤดูฝน อุณหภูมิเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าหนาว ตอนเช้า
มีหมอกลงบางเบา อากาศหนาว ท้องฟ้าโปร่งแจ่มใสในเวลากลางวัน กลางคืนหนาวเยือกเย็นต้อง
ห่มผ้าหนาหลายผืน ลมประจําฤดูเริ่มพัดโชยมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และพัดผ่านลงสู่
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นการแสดงถึงอาการที่จะเข้าสู่หน้าหนาว พืชไร่และต้นข้าวในนาของ
ชาวไร่ชาวนากําลังแก่ใบเหลืองเป็นสีทอง เม็ดข้าวในรวงกําลังสุกสกาวเหลืองอร่ามแผ่กระจายไปทั่ว
ทุกท้องนาอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายหู สายตา น�ำ้ ตามตลิง่ ห้วย หนอง คลอง บึงต่าง ๆ เริม่ หยุดไหล
ประชาชนชาวไร่ชาวนาในชนบทกาํ ลังมีความหวังทีจ่ ะได้เก็บเกีย่ วข้าวในนาของตน มองดูใบหน้าและ
แววตาของแต่ละคนมีความสดชื่นเป็นประกาย นั่นหมายถึงการทําไร่ทํานาในปีนี้กําลังให้ผลผลิต
อย่างเต็มที่ แต่ละคนมีความกระปรี้กระเปร่ากุลีกุจอเตรียมเสาะแสวงหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ในการเก็บเกี่ยวข้าวกัน เช่น เคียวเกี่ยวข้าว ต้องซื้อต้องหา กระบุง ตะกร้า มีด พร้า จอบ เสียม
ตลอดทั้งเตรียมถากถางลานนาสําหรับเป็นที่นวดข้าวเป็นต้น เหล่านี้เป็นวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนา
ในภาคอีสานทั่วไป
ชาวบ้านหนองผือก็เช่นเดียวกัน มีความหวังตั้งตารอที่จะได้ลงนาเก็บเกี่ยวข้าวกันในเดือนนี้
แต่ก็พะวักพะวงรอฟังข่าวคราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางวัดป่าฯ เพราะทราบว่าองค์ท่าน
พระอาจารย์มั่นท่านชราภาพมากแล้ว อาการอาพาธของท่านมีแต่ทรงกับทรุด ครูบาอาจารย์ที่
อุปัฏฐากท่านก็พยายามช่วยเยียวยารักษาท่านอย่างเต็มที่ มีพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน๑
พระอาจารย์ทองคํา ญาโณภาโส และพระอาจารย์วัน อุตตโม๒ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ที่เป็น
ฆราวาสก็ชว่ ยติดตามหมอชาวบ้านทีเ่ คยเป็นหมอเสนารักษ์ประจําตําบล มาฉีดยารักษาให้หลายครัง้
หลายคราว แต่อาการอาพาธของท่านมีแต่พอทุเลาแล้วก็ทรุดลงไปอีกดังที่กล่าวมาแล้ว
เมื่ อ ออกพรรษาแล้ ว ครู บ าอาจารย์ พ ระเถระผู ้ ใ หญ่ จึ ง เริ่ ม ทยอยเดิ น ทางเข้ า ไปยั ง วั ด ป่ า
บ้านหนองผือ เช่น พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน
พระอาจารย์ฝน้ั อาจาโร พระอาจารย์ออ่ น ญาณสิริ เป็นต้น หลายครัง้ หลายหนจนกระทัง่ ปลายเดือน
ตุลาคมขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายน ประมาณวันที่ ๑ หรือ ๒ พ.ศ. ๒๔๙๒ ข่าวทางวัดกระจายเข้ามาถึง
หมู่บ้านและกระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วว่า ทางคณะครูบาอาจารย์ท่านได้ตกลงกันว่าจะนํา
องค์ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งกําลังอาพาธอยู่ออกไปจากบ้านหนองผือในวันพรุ่งนี้

๑
๒

จากหนังสือ “หยดน�้ำบนใบบัว” หน้า ๑๒๒-๑๒๓
จากหนังสือ “อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดําเนิน พระราชทานเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร” หน้า ๗๐-๗๒
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เหตุการณ์นี้ทําให้ญาติโยมชาวบ้านหนองผือมีความรู้สึกซึมเซ่อจนตั้งตัวไม่ติด คิดอะไรไม่ออก
ทาํ อะไรไม่ถกู เลยทีเดียว ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า “ช็อค” เกือบจะทัง้ หมูบ่ า้ น จากนัน้ ความหม่นหมอง
ก็เข้ามาแทนที่ในดวงจิตของประชาชนชาวบ้านหนองผือและว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดมา จะพากันคิด
พิจารณาทัดทานขอร้องไม่ให้นําองค์ท่านพระอาจารย์มั่นออกไปจากบ้านหนองผือก็ทําไม่ได้ เพราะ
ด้วยความเคารพศรัทธาเลือ่ มใสในครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย ด้วยความนบน้อมถ่อมตน และด้วยเหตุผล
ของคณะครูบาอาจารย์ท่านก็มีออกมาหลายประการเพื่อจะนําองค์ท่านพระอาจารย์มั่นออกจาก
หนองผือได้
บางท่ า นก็มีความเห็นว่า อยากจะให้ นํา องค์ ท่ า นพระอาจารย์ มั่ น ออกจากบ้ า นหนองผือ
เพือ่ ไปพักรักษาตัวทีว่ ดั ป่าสุทธาวาส เพราะอยูใ่ นตัวจังหวัดการหมอการแพทย์ทนั สมัยกว่า ความเจริญ
ทางการแพทย์กาํ ลังเข้าสูต่ วั จังหวัดสกลนคร การเยียวยารักษาคงจะแน่นอนขึน้ บางท่านก็มเี หตุผลว่า
องค์ทา่ นพระอาจารย์เคยปรารภถึงโยมแม่นมุ่ ในทํานองยกย่องอยูเ่ สมอ ๆ ในครัง้ ทีอ่ งค์ทา่ นเริม่ อาพาธ
ใหม่ ๆ ตอนในพรรษา ชะรอยองค์ท่านคงจะต้องการให้นําท่านไปวัดป่าสุทธาวาส เพื่อจะได้โปรด
โยมแม่นุ่มซึ่งเคยอุปการะต่อครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานเป็นครั้งสุดท้าย เลยถือเป็นเหตุอ้าง
ในการตกลงนําองค์ท่านไปยังวัดป่าสุทธาวาส
บ้างก็มีเหตุผลที่มองการณ์ไกลออกไปอีกว่า การอาพาธของท่านพระอาจารย์ใหญ่ของเรา
ในคราวครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายจะเอายาอะไรมาเยียวยารักษาก็คงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
เพราะองค์ทา่ นพระอาจารย์ทา่ นพูดอยูเ่ สมอ ๆ ว่า “เอาน�ำ้ มารดไม้แก่นล่อนให้มนั ปงเป็นใบ สิมลี อื้ ”
(เป็นคําถิ่นอีสาน หมายความว่า จะเอาน�้ำมารดต้นไม้ที่ตายยืนต้นเหลือแต่แก่นให้ผลิดอกออกใบอีก
นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้) เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมายความว่าองค์ท่านพระอาจารย์จะต้องจากพวกเราไป
อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น หากท่านมรณภาพที่บ้านหนองผือแล้ว จะมีเหตุขัดข้องหลายอย่าง
หลายประการ ผูค้ นประชาชนก็จะมามาก หนทางไปมาก็ไม่สะดวก ตลาดก็ไม่มี เกรงว่าจะเป็นเหตุ
ให้สตั ว์ตายในงานนีเ้ ป็นจาํ นวนมาก เขาจะฆ่าทาํ อาหารสาํ หรับเลีย้ งแขกทีม่ าในงานถ้ามรณภาพ
ที่วัดป่าสุทธาวาส ก็มีตลาดเขาทํากันอยู่แล้ว
จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดว่า “รอให้ผู้ใหญ่มาเกิ่น ผู้ใหญ่เผิ่นสิว่าจั่งใด” ผู้ใหญ่ในที่นี้
คงจะหมายถึงท่านพระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี เพราะเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพูดได้ไม่นาน ก็พอดี
เป็นจังหวะที่ท่านพระอาจารย์เทสก์เข้าไปยังวัดป่าบ้านหนองผือในวันนั้น
หลังจากนั้นข่าวการจะหามท่านพระอาจารย์มั่นออกจากบ้านหนองผือก็เป็นความจริง การ
ดําเนินการหามจึงเริ่มขึ้นคือการเตรียมหาอุปกรณ์ในการหาม โดยป่าวร้องให้ประชาชนชาวบ้าน
หนองผือช่วยจัดหาแคร่ไม้ โดยใช้ไม้ไผ่ทั้งลําตัดยาวประมาณ ๒ วา ๔ ลํา เชือกอีกประมาณ ๘ เส้น
และผ้าขาวสาํ หรับมุงหลังคากันแดด ประกอบกันเข้าทาํ เหมือนกระทูนเกวียน เมือ่ ทาํ แน่นหนามัน่ คง
เรียบร้อยจึงเก็บเตรียมไว้ พอเช้าวันรุ่งขึ้นฉันจังหันเสร็จ พระเณรก็ไปที่กุฏิท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อ
จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้อัฐบริขารที่จําเป็นจะต้องนําไปด้วย
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เมื่อพระเณรจัดเก็บอัฐบริขารที่จําเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้มีหน้าที่หามก็หามแคร่ไม้ท่ีทํา
เสร็จแล้วนัน้ ไปตัง้ ทีห่ น้ากุฏทิ า่ น แล้วพระเถระจึงเข้าไปกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์มนั่ เพือ่ จะได้
นําองค์ท่านขึ้นแคร่หามที่เตรียมไว้ เมื่อท่านทราบ ท่านพระอาจารย์นิ่งไม่ว่าอะไร พระเถระทั้งหลาย
ถือเอาอาการนั้นว่าท่านรับอาราธนาหรืออนุญาตแล้ว ดังนั้นพระเถระและพระอุปัฏฐากจึงขอโอกาส
เข้าไปประคองท่านพระอาจารย์ให้ลุกขึ้น แล้วประคองพาเดินลงจากกุฏิไปยังแคร่หาม
ในตอนนี้ผู้คนประชาชนกําลังทยอยกันมาเป็นจํานวนมาก ตลอดทั้งพระเณรและผู้ที่จะนํา
ส่งท่านก็เตรียมพร้อมแล้ว สําหรับโยมผู้ชายแข็งแรงที่เป็นผู้หามก็เข้าประจําที่ เมื่อได้เวลาจึงให้
สัญญาณว่าพร้อมแล้ว ทั้งหมดจึงพากันยกคานหามขึ้นบ่าแล้วออกเดินทาง โดยบ่ายหน้าไปทาง
ทิศตะวันตกของวัด และเดินตามถนนไปสู่ทางออกประตูวัด ผู้คนประชาชนพร้อมทั้งพระเณรก็
ขยับเขยื้อนเคลื่อนตามขบวนหามไป แต่ละท่านแต่ละคนเงียบกริบ ไม่มีเสียงพูดจากัน บ้างก็ช่วย
สะพายบาตรพระ บ้างก็ช่วยถืออัฐบริขาร บ้างก็เดินสะพายถุงและย่าม ตามไปเอาใจช่วยเป็นกําลัง
บ้างก็ช่วยแบกกลดและร่ม บ้างก็ถือกระติกน�้ำร้อนและน�้ำเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเดินทาง
ส่วนผู้ที่ทําหน้าที่หามก็ขะมักเขม้นเดินไปอย่างขยันขันแข็ง จนกระทั่งผ่านประตูวัดออกไป แล้วลงสู่
ทุ่งนาอันกว้างไกลพอสมควร ซึ่งในระหว่างทุ่งนามีสะพานทําด้วยไม้กว้างประมาณ ๑.๘๐ เมตร
ทอดยาวดิ่งจากฝั่งทุ่งนาด้านนี้ไปจรดฝั่งทุ่งนาด้านโน้นเป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร กระดาน
พืน้ สะพานทาํ ด้วยไม้ตะเคียนเลือ่ ยผ่าเป็นแผ่น แต่ละแผ่นกว้างประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ
๔ เมตร ปูเรียงคู่สองแผ่นต่อกันไปจนสุดสายทางข้ามทุ่งนา
การหามท่านพระอาจารย์มั่นก็หามไปตามสะพานนี้ จนผ่านพ้นสะพานแล้วมุ่งขึ้นสู่ถนนกลาง
หมูบ่ า้ นหนองผือ ในช่วงทีผ่ า่ นหมูบ่ า้ นนีม้ ผี คู้ นประชาชนเด็กเล็กพากันชะเง้อชะแง้มองดู พอรูว้ า่ เป็น
ขบวนหามท่านพระอาจารย์ใหญ่ พวกเขาก็มุ่งเข้ามาดูใกล้ ๆ ตามขอบข้างทางเป็นแถว บางคนนั่ง
พนมมือ และบางคนก็นั่งคุกเข่าพนมมือกราบเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยอาวรณ์สุดเสียดาย
จนขบวนหามผ่านเลยไปและผ่านพ้นหมู่บ้านมุ่งเข้าสู่ทางเกวียนที่จะไปบ้านห้วยบุ่น ซึ่งเป็นช่องทาง
เกวียนลุลอดเลี้ยวไปมาตามใต้ดงหนาป่าทึบอันเขียวครึ้มขจีเต็มไปด้วยแมกไม้ต่าง ๆ นานาพรรณ
ทั้งเสียงนกตัวจับอยู่บนยอดกิ่งไม้สูงส่งเสียงร้อง โประดก โก-โต้ง โกโต้ง ก้องกังวาลไพรไปไกลทั่ว
ตลอดทั้งตามรายทางก็มีเสียงแมลงป่าเรไรซึ่งจับอยู่บนต้นไม้ทั่วไปร้องกรีดกริ่งคล้ายเสียงกระดิ่งวัว
เมือ่ ขบวนหามผ่านเข้าไปใกล้มนั ก็หยุดร้อง คอยสังเกตดูจนขบวนหามนัน้ ผ่านเลยไป เห็นว่าไม่เป็นภัย
แล้วมันก็ร้องขึ้นมาใหม่ เป็นอย่างนี้จนทะลุเข้าสู่ละแวกบ้านห้วยบุ่นซึ่งเป็น หมู่บ้านของคนเผ่าข่า
หรือพวกโซ่๓
๓

ชนกลุ่มหนึ่ง ของจังหวัดสกลนคร ที่พูดภาษาเฉพาะ ตั้งบ้านเรือนประมาณ ๒๐ หลังคาเรือนในสมัยนั้น นิสัย
ชอบแลกหรือขอ สิ่งที่ชอบมากคือ ยาเส้นฉุน สําหรับมาพันเป็นมวนแล้วจุดไฟสูบ

326 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

เมือ่ ขบวนหามผ่านบ้านห้วยบุน่ แล้วเลยลุลงมาสูท่ งุ่ นาอีกครัง้ ซึง่ เป็นร่องน�ำ้ ซับ จนกระทัง่ ผ่านไป
ได้จึงขึ้นสู่ทางเกวียนอันเป็นเนินและลุ่ม สูง ๆ ต�่ำ ๆ บางทีก็คดโค้งทอดยาวไป เลี้ยวซ้ายแลเลี้ยวขวา
ตามต้นไม้สูงใหญ่ เป็นเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ บ้านนาเลา ขบวนไม่ได้
หยุดพักในหมูบ่ า้ นนี้ ได้หามผ่านเลยออกไปจนถึงคลองน�ำ้ ซับซึง่ อยูไ่ ม่หา่ งไกลจากหมูบ่ า้ นนีเ้ ท่าใดนัก
ที่นั่นมีบ่อน�้ำเล็ก ๆ อยู่ริมคลองน�้ำซับและมีน�้ำบ่อไหลออกมาใสเย็นสะอาด บริเวณใกล้ ๆ เป็นเนิน
ร่มรื่น ซึ่งใช้เป็นที่หยุดพักของคนเดินทางไปมา เมื่อขบวนหามท่านพระอาจารย์มั่นมาถึงตรงนั้น
จึงตกลงพากันหยุดพักเหนือ่ ยเสียก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไป ผูท้ หี่ ามแคร่ ตลอดทัง้ ญาติโยม พระเณร
เมื่อเห็นว่าวางแคร่หามท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้ว ต่างก็นั่งพักเหนื่อยเอาแรงตามใต้ร่มไม้
ต่าง ๆ ใกล้บริเวณนัน้ บ้างก็ไปตักน�ำ้ ในบ่อด้วยครุหรือกระป๋อง มาแจกจ่ายผูท้ หี่ ามแคร่และญาติโยม
ที่ตามไปในขบวนให้ได้ดื่มกินจนอิ่มหนําสําราญโดยทั่วกัน
คราวนี้ขบวนหามออกเดินทางเป็นระยะทางที่รู้สึกว่าไกลพอสมควร หามเดินไปตามทางล้อ
ทางเกวียนของชาวไร่ชาวนาที่สัญจรไปมาในหมู่บ้านรายทางละแวกนั้น บางช่วงก็เดินตัดลัดเลาะ
เลียบไปตามเชิงเขาภูพาน แล้วจึงโค้งไปทางหมู่บ้านโคกกะโหรงหรือปัจจุบันเรียกบ้านคําแหว
ตําบลไร่ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แต่ก็เลยผ่านออกจากหมู่บ้าน มุ่งสู่ทางเดินเท้าของ
ชาวบ้านละแวกนั้นโดยไม่ได้หยุดพัก
ขบวนหามเดินไปเรื่อย ๆ ตามหนทางเหล่านั้นจนผ่านริมสวนไร่นาของหมู่บ้านโคกสะอาด
เลาะเลียบไปทางใต้ของหมู่บ้าน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยไม่ได้แวะเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด
และหมู่บ้านใดอีกเลย เพียงแต่เฉียดผ่านเขตนอกหมู่บ้านเท่านั้น จนกระทั่งเข้าสู่เขตป่าใหญ่ดงไม้ที่
เรียกว่าเบญจพรรณมีกะบาก ตะแบก เต็ง รัง ไม้แดง พยอม ยูง ยางอันสูงใหญ่ลิบลิ่วจนยอดเฉียดฟ้า
เทียมเมฆซึ่งยืนต้นเรียงรายอยู่ตามขอบสองข้างทางเดิน
พวกขบวนหามก็หามท่านพระอาจารย์มนั่ ไปตามหนทางอันคดเคีย้ ว บ้างก็เลีย้ วหลบหลุมบ่อลึก
ที่แห้งขอด บ้างก็เดินตามทางที่ราบเรียบเตียนโล่งลอดใต้ต้นไม้ใหญ่พอได้อาศัยร่มเงาเย็นเป็นกําลัง
ในการเดินทาง บางคราวลมหนาวของต้นฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนสิบสอง ซึ่งพัดเอื่อย
อยู่เบื้องบนท้องฟ้าแผ่กระจายไปทั่วนภากาศ หอบต้อนเอาก้อนหมอกเมฆขาวสะอาดเป็นกลุ่ม ๆ
ค่อย ๆ เคลื่อนบ่ายลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ลอยละล่องผ่านไป ลูกแล้วลูกเล่า บางครั้งลมอ่อน ๆ
ก็พดั ซูโ่ ชยมาเบือ้ งล่างเป็นละลอกคลืน่ สัมผัสกระทบปลายยอดกิง่ ไม้ทเี่ รียงรายตามทางจรจนกิง่ ก้าน
พุม่ ใบปลิวว่อนไสวโอนไปมา ส่วนใบทีเ่ หลืองแก่แห้งขัว้ ก็หลุดร่วงกรูพรัง่ พรูโปรยปรายลงมาเป็นสาย
สูพ่ นื้ ดิน คล้ายกับว่า มีใครยินดีโปรยดอกไม้เงินดอกไม้ทองลงมาจากสรวงสวรรค์ จนเวลานานเท่าไหร่
ไม่ทราบจึงบรรลุเข้าสูเ่ ขตแดนหมูบ่ า้ นอุม่ ไผ่ และต้องเลีย้ วตามทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย
การเดินในระยะทางช่วงนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบจึงบรรลุถึงทุ่งนาของชาวบ้าน
หนองโดก และหามเดินเลาะเลียบริมฝั่งหัวหนองโดกลงมาทางใต้ แล้วมุ่งหน้าเดินตามทางขึ้นสู่
ป่าดงดิบอันเต็มไปด้วยไม้นานาชนิด ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับป่าดงไม้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ป่าดง
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ในช่วงนี้รู้สึกว่ากว้างไกลพอสมควร จนกระทั่งทะลุถึงทุ่งนาซึ่งเป็นของชาวบ้านกุดก้อม อยู่ด้าน
ทิศเหนือของหมู่บ้านเล็กน้อย ขบวนหามก็หามผ่านทุ่งนา เดินตามคันนาจนถึงห้วยซึ่งมีสะพานที่ทํา
ด้วยไม้อยูก่ ลางทุง่ นา โดยหามข้ามสะพานไปได้ดว้ ยดี แล้วจึงมุง่ ไปสูว่ ดั ป่ากลางโนนภู่ อันเป็นวัดของ
ท่านพระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นและเคยพํานัก
พักจําพรรษากับท่าน
แต่ก่อนจะไปถึงวัดป่ากลางโนนภู่นั้น จะต้องหามท่านพระอาจารย์มั่นเดินตามทางบนคันนา
ซึ่งย้อนไปย้อนมาหักหน้าหักหลัง เพราะพื้นนานั้นเต็มไปด้วยต้นข้าวที่กําลังสุกเหลืองอร่ามพอจะ
เก็บเกี่ยวได้แล้ว ขบวนหามได้ไปถึงนาของโยมคนหนึ่งชื่อ คุณโยมเป้ะ ชาวบ้านกุดก้อม ซึ่งได้ร่วม
เดินมากับขบวนนี้ด้วย เขาเป็นอุบาสกที่มีความศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมากอยู่ เห็น
ความลําบากในการหามท่านย้อนไปย้อนมาบนคันนา และเวลานั้นใกล้จะค�่ำอยู่แล้ว จึงยอมเสียสละ
ครั้งยิ่งใหญ่ โดยยอมให้ขบวนหามเดินผ่านต้นข้าวที่กําลังสุกเหลืองอร่ามอยู่นั้น เพื่อมุ่งตรงเข้าสู่
วัดป่ากลางโนนภู่ได้เลย เพราะที่นาของเขาอยู่ระหว่างกลางของทางเข้าวัด ท่านทั้งหลายลองคิดดู
คนเกือบสองร้อยคนเดินผ่านนาข้าวที่กําลังสุกเหลืองอร่ามอยู่นั้น สภาพจะเป็นอย่างไร แต่เจ้าของ
นารายนี้เขากลับดีใจและไม่คิดเสียดายเลย เป็นสิ่งที่แปลก นี่แหละท่านเรียกว่าบุญเกิดขึ้นในใจ
ของเขาแล้ว
ในทีส่ ดุ ก็หามท่านพระอาจารย์มนั่ เข้าสูว่ ดั กลางโนนภู่ บ้านกุดก้อม ตําบลไร่ อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ได้โดยสวัสดิภาพ เมื่อถึงวัดแล้วหามองค์ท่านขึ้นพํานักพักบนกุฏิหลังหนึ่งที่
กว้างขวางและถาวรที่สุดในสมัยนั้น คราวนี้ผู้คนประชาชน พระเณร พร้อมทั้งผู้ที่ติดตามขบวนหาม
มาต่างก็หลั่งแห่เข้ามาภายในบริเวณวัด เพราะเป็นเวลาจะใกล้ค�่ำมืดอยู่แล้ว บางคนพึ่งทราบข่าว
ก็เข้ามาในบริเวณวัดเดีย๋ วนัน้ ก็มี พระเณรทีต่ ดิ ตามอุปฏั ฐากซึง่ มากับพระเถระต่างก็ตระเตรียมหาทีพ่ กั
ชั่วคราวตามแต่จะหาได้ตรงไหนสําหรับอาจารย์ของใคร ๆ อย่างฉุกละหุกวุ่นวายพอสมควร สําหรับ
พระเถระผู้ใหญ่พร้อมกับพระอุปัฏฐากที่ใกล้ชิดท่านพระอาจารย์มั่นก็เข้าไปชุมนุมที่กุฏิรับรองท่าน
พระอาจารย์มั่นเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อย
สําหรับญาติโยมชาวบ้านหนองผือที่ติดตาม เมื่อหามส่งท่านพระอาจารย์มั่นถึงจุดหมาย
ปลายทางเรียบร้อยแล้วก็พากันเก็บแคร่คานหามและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้หามท่าน บางหมู่บางคณะ
ก็กลับบ้านในคืนนัน้ เพราะรีบเร่งในการทีจ่ ะลงเก็บเกีย่ วข้าวทีก่ าํ ลังสุกแก่เต็มทีแ่ ล้ว โดยเดินด้วยฝีเท้า
ลัดไปตามทางคนเดิน ผ่านหมู่บ้านเสาขวัญถึงวัดถ�้ำเจ้าผู้ข้า แล้วขึ้นสู่สันเขาภูพานข้ามตรงลงไปทาง
บ้านหนองผือเป็นระยะทางไม่ไกลนัก ประมาณ ๗-๘ กิโลเมตร
ส่วนอีกหมู่คณะหนึ่งซึ่งยังไม่กลับในคืนนั้นก็พักค้างคืนอยู่ที่วัดป่ากลางโนนภู่ พอรุ่งเช้าเมื่อ
กินข้าวกินปลาเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางข้ามเขาภูพานกลับบ้านเช่นเดียวกัน โดยหมู่คณะ
หลังนีส้ ว่ นมากเป็นคนแก่ เมือ่ เห็นว่าหมดธุระหน้าทีแ่ ล้วจึงเข้าไปขอโอกาสกราบลาท่านพระอาจารย์
มั่นที่กุฏิรับรอง โดยเข้าไปกราบบอกความประสงค์ให้พระอุปัฏฐากทราบ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า
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ผู้ใกล้ชิดอุปัฏฐากในช่วงนั้นเข้าใจว่าคงเป็นท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม เมื่อท่านพระอาจารย์วัน
เห็นญาติโยมชาวบ้านหนองผือเข้ามากราบลาท่านพระอาจารย์มั่นกลับบ้าน ท่านจึงพนมมือน้อมตัว
ไปทางท่านพระอาจารย์มั่น แล้วกล่าวคําขอโอกาสรายงานท่านพระอาจารย์มั่นว่า “พวกโยม
บ้านหนองผือมากราบลาท่าน พ่อแม่ครูบาอาจารย์กลับบ้านกระผม”
เมือ่ ท่านพระอาจารย์มนั่ ได้ยนิ เสียงจึงลืมตาขึน้ ช้า ๆ เห็นเป็นโยมชาวบ้านหนองผือ ท่านได้พดู
ตักเตือนเป็นสาํ เนียงอีสานครัง้ สุดท้ายว่า “เมือเสียเด้อ...หมดทอนีล้ ะ่ เน้อ...เอาน�ำ้ ไปรดไม้แก่นล่อน
ให้มันปงเป็นใบ บ่มีดอกเด้อ...ให้พากันเฮ็ดพากันทําตามที่อาตมาเคยพาเฮ็ดพาทํานั้นเด้อ
อย่าลืมเด้อ...ให้พากันรักษาศีลห้า ถ้าผู้ใดรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตผู้นั้นเลิศที่สุด หมดทอนี้ล่ะ”
(หมายความว่า ให้พวกโยมชาวบ้านหนองผือพากันกลับบ้านซะ ชีวติ ของท่านก็คงจะหมดเท่านีแ้ หละ
จะรักษาเยียวยาอย่างไรก็คงไม่หาย เปรียบเสมือนกับเอาน�้ำไปรดต้นไม้ที่ตายผุกร่อนเหลือแต่แก่น
ให้มันกลับงอกกิ่งใบได้อีกคงเป็นไปไม่ได้
นอกจากนั้นท่านให้พากันประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเคยสั่งสอนและปฏิบัติมาแล้วนั้น
ท่านว่าไม่ให้ลืม โดยเฉพาะศีลห้าซึ่งเหมาะสําหรับฆราวาสที่สุด ถ้าผู้ใดรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตแล้ว
ท่านว่าคนนั้นเป็นคนที่เลิศที่สุดในชีวิตของเพศฆราวาส) จากนั้นท่านก็หลับตาลงแล้วไม่ได้พูดอะไร
ต่ออีกเลย คําพูดเหล่านั้นเป็นการพูดครั้งสุดท้ายของท่าน
เมื่อญาติโยมชาวบ้านหนองผือกลับบ้านแล้วก็ยังคอยฟังข่าวคราวของท่านพระอาจารย์มั่น
อยู่ตลอดเวลา ได้ทราบว่าท่านพํานักพักอยู่ที่วัดป่ากลางโนนภู่ประมาณ ๙-๑๐ วัน จึงมีโยมแม่นุ่ม
สุวานนท์ ที่เป็นชาวเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่รู้จักและศรัทธาในพระกรรมฐานสายท่าน
พระอาจารย์เสาร์ ท่านพระอาจารย์มั่นมากในยุคแรก ได้ให้รถมารับท่านพระอาจารย์มั่นเข้าสู่
ตัวเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อไปพํานักพักที่วัดป่าสุทธาวาส
ในการรับองค์ท่านพระอาจารย์มั่นไปในคราวนี้นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทางไปรับ
และมีหมอติดตามไปกับรถนี้ด้วย ชื่อคุณหมอประยูร ศรีดามา ซึ่งเป็นหมอประจําสุขศาลาในเมือง
สกลนคร โดยนํารถออกวิ่งจากตัวเมืองสกลนคร ไปตามถนนสายสกลนคร-อุดรธานี (สมัยนั้นยัง
เป็นทางหินลูกรัง) รถวิ่งไปตามทางหินลูกรังอย่างทุลักทุเล ใช้เวลากี่ชั่วโมงไม่ทราบได้ รถวิ่งมาได้
โดยปลอดภัย จนกระทั่งมาหยุดจอดที่ปากทางแยกเข้าวัดป่ากลางโนนภู่ ซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ
๑ กิโลเมตร รถเข้าถึงวัดไม่ได้เพราะติดทุ่งนาซึ่งมีแต่ทางเกวียนเล็ก ๆ ผ่านเข้าไปสู่หน้าวัดเท่านั้น
ดังนัน้ จึงแก้ปญ
ั หาโดยให้ญาติโยมชาวบ้านพากันหามท่านพระอาจารย์มนั่ จากวัดป่ากลางโนนภู่
มาขึน้ รถทีจ่ อดรออยู่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เล่าว่า ก่อนจะหามท่านออกจากวัด คุณหมอได้ฉดี ยานอนหลับให้ทา่ น
เข็มหนึง่ จึงหามท่านมาขึน้ รถ เมือ่ ถึงรถก็นาํ องค์ทา่ นขึน้ รถ และจัดให้ทา่ นอยูใ่ นอาการทีส่ บาย จากนัน้
ขบวนรถจึงได้เคลื่อนตัวออกนําองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมุ่งสู่ตัวเมืองสกลนคร ท่านพระอาจารย์มั่น
นอนหลับตลอดทาง จะด้วยฤทธิ์ของยานอนหลับก็ไม่อาจทราบได้ จนในที่สุดรถได้นําองค์ท่าน
พระอาจารย์มนั่ เข้าสูว่ ดั ป่าสุทธาวาสโดยปลอดภัย โดยมาถึงวัดเวลาประมาณบ่าย ๓ หรือ ๔ โมงเย็น
ของวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒
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เมื่อถึงวัดแล้วจึงหามองค์ท่านขึ้นไปพักบนกุฏิรับรองที่เตรียมไว้แล้ว และดูแลให้ท่านพักนอน
แต่อาการท่านอ่อนเพลียมาก ท่านไม่พูดจาอะไรเลย เป็นเพียงแต่นอนหลับตามีลมหายใจเชื่องช้า
แผ่วเบาและเคลื่อนไหวกายเล็กน้อยเท่านั้น ฝ่ายครูบาอาจารย์ พระเณร ในตอนนี้ต่างก็นั่งรายล้อม
สงบอยู่ บางท่านก็คอยห้ามไม่ให้ส่งเสียงดังเพื่อรักษาความสงบ และคอยเตือนผู้คนประชาชนที่
ทราบข่าวและหลัง่ ไหลเข้ามาในบริเวณวัดไม่ให้สง่ เสียงหรือเข้าไปใกล้รบกวนท่านทีพ่ กั ผ่อนสงบอยูน่ นั้
เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน มันเคลื่อนคล้อยค�่ำมืดลงทุกทีจาก ๖ โมงเย็น เป็น ๑ ทุ่ม
๒ ทุ่ม ๓ ทุ่ม และ ๔ ทุ่ม ผ่านไปจนถึง ๖ ทุ่ม ตี ๑ ครึ่งกว่า ๆ อาการขององค์ท่านพระอาจารย์มั่น
ทีน่ อนนิง่ อยูบ่ นทีน่ อนนัน้ ก็เริม่ ผิดปกติเป็นไปในทางทีไ่ ม่นา่ ไว้ใจ มีความอ่อนเพลียมากขึน้ ลมหายใจ
ก็แผ่วเบามากและเบาลง ๆ ตามลําดับอย่างน่าใจหาย ส่วนองค์กายของท่านนอนอยู่ในท่าครึ่งหงาย
ตะแคงขวา ในที่สุดลมหายใจขององค์ท่านก็สิ้นสุด ถึงแก่มรณภาพละสังขารไว้ให้แก่โลกได้พิจารณา
โดยสงบ ชีวิตขององค์ท่านจบสิ้นลงเพียงเท่านี้ ซึ่งตรงกับเวลาตี ๒ กว่า ๆ ที่ถือว่าเป็นวันใหม่ คือ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดป่าสุทธาวาส ตาํ บลธาตุเชิงชุม อาํ เภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ค�ำผญาปริศนาธรรมส�ำเนียงอีสาน
ของท่านพระอาจารย์มั่น
ไม้สกงก
หกพันง่า
กะปอมก่า
ขึ้นมื้อละฮ้อย
กะปอมน้อย
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ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :

พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :

พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :

พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :

ผู้ปฏิบัติศาสนาโดยมากปฏิบัติอยู่แค่ไหน ?
ปฏิบัติอยู่ภูมิกามาพจรกุศลโดยมาก.
ทําไมจึงปฏิบัติอยู่เพียงนั้น ?
อัธยาศัยของคนโดยมากยังกําหนัดอยู่ในกาม เห็นว่ากามารมณ์ที่ดีเป็นสุข
ส่วนที่ไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์ จึงได้ปฏิบัติในบุญกริยาวัตถุ มีการฟังธรรม ให้ทาน
รักษาศีล เป็นต้น หรือภาวนาบ้างเล็กน้อย เพราะความมุง่ เพือ่ จะได้สวรรคสมบัติ
มนุษยสมบัติ เป็นต้น ก็คงเป็นภูมกิ ามาพจรกุศลอยูน่ นั่ เอง เบือ้ งหน้าแต่กายแตก
ตายไปแล้ว ย่อมถึงสุคติบ้าง ไม่ถึงบ้าง แล้วแต่วิบากจะซัดไป เพราะไม่ใช่
นิยตบุคคล คือยังไม่ปิดอบาย เพราะยังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผล.
ก็ท่านผู้ปฏิบัติที่ดีกว่านี้ไม่มีหรือ ?
มี แต่ว่าน้อย.
น้อยเพราะเหตุอะไร ?
น้อยเพราะกามทัง้ หลายเท่ากับเลือดในอกของสัตว์ ยากทีจ่ ะละความยินดีในกาม
ได้ เพราะการปฏิบตั ธิ รรมละเอียด ต้องอาศัยกายวิเวก จิตตวิเวก จึงจะเป็นไปเพือ่
อุปธิวิเวก เพราะเหตุนี้แลจึงทําได้ด้วยยาก แต่ไม่เหลือวิสัย ต้องเป็นผู้เห็นทุกข์
จริงๆ จึงจะปฏิบัติได้.
ถ้าปฏิบัติเพียงภูมิกามาพจรกุศล ดูไม่แปลกอะไร เพราะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็น
ภูมกิ ามาพจรกุศลอยูแ่ ล้ว ส่วนการปฏิบตั จิ ะให้ดกี ว่าเก่าก็จะต้องให้เลือ่ นชัน้ เป็น
ภูมิรูปาวจรหรืออรูปาวจรแลโลกอุดร จะได้แปลกจากเก่า ?
ถูกแล้ว ถ้าคิดดูคนนอกพุทธกาล ท่านก็ได้บรรลุฌาณชัน้ สูง ๆ ก็มี คนในพุทธกาล
ท่านก็ได้บรรลุมรรคแลผล มีพระโสดาบัน แลพระอรหันต์ โดยมากนี่เราก็ไม่ได้
บรรลุฌานเป็นอันสู้คนนอกพุทธกาลไม่ได้ แลไม่ได้บรรลุมรรคแลผลเป็นอัน
สู้คนในพุทธกาลไม่ได้.
เมื่อเป็นเช่นนี้จักทําอย่างไรดี ?
ต้องทําในใจให้เห็นตามพระพุทธภาษิตที่ว่า มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลํ 
สุขํ ถ้าว่าบุคคลเห็นซึ่งสุขอันไพบูลย์ เพราะบริจาคซึ่งสุขมีประมาณน้อยเสียไซร้
จเช มตฺ ตาสุขํ ธีโร สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ บุคคลผู้มีปัญญาเครื่องทรงไว้ เมื่อเล็งเห็น
ซึ่งสุขอันไพบูลย์ พึงละเสียซึ่งสุขมีประมาณน้อย.

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 331

พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :
พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :

พระธรรมเจดีย์ :
พระอาจารย์มั่น :

สุขมีประมาณน้อยได้แก่สุขชนิดไหน ?
ได้แก่สขุ ซึง่ เกิดแต่ความยินดีในกามทีเ่ รียกว่า อามิสสุข นีแ่ หละสุขมีประมาณน้อย.
ก็สุขอันไพบูลย์ได้แก่สุขชนิดไหน ?
ได้แก่ฌาน วิปัสสนา มรรค ผล นิพพาน ที่เรียกว่า นิรามิสสุข ไม่เจือด้วยกาม
นี่แหละสุขอันไพบูลย์
จะปฏิบัติให้ถึงสุขอันไพบูลย์จะดําเนินทางไหนดี ?
ก็ต้องดําเนินทางองค์มรรค ๘.
องค์มรรค ๘ ใคร ๆ ก็รู้ ทําไมถึงเดินกันไม่ใคร่จะถูก ?
เพราะองค์มรรคทัง้ ๘ ไม่มใี ครเคยเดิน จึงเดินไม่ใคร่ถกู พอถูกก็เป็นพระอริยเจ้า.
ที่เดินไม่ถูกเพราะเหตุอะไร ?
เพราะชอบเดินทางเก่าซึ่งเป็นทางชํานาญ.
ทางเก่านั้นคืออะไร ?
ได้แก่กามสุขัลลิกานุโยค แลอัตตกิลมถานุโยค.
กามสุขัลลิกานุโยคนั้นคืออะไร ?
ความทําตนให้เป็นผู้หมกมุ่นติดอยู่ในกามสุขนี้ แลชื่อว่ากามสุขัลลิกานุโยค.
อัตตกิลมถานุโยคได้แก่ทางไหน ?
ได้แก่ผู้ปฏิบัติผิด แม้ประพฤติเคร่งครัดทําตนให้ลําบากสักเพียงไร ก็ไม่สําเร็จ
ประโยชน์ซึ่ง มรรค ผล นิพพาน นี่แหละเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค.
ถ้าเช่นนั้นทางทั้ง ๒ นี้ เห็นจะมีคนเดินมากกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหลายร้อยเท่า ?
แน่ทีเดียว พระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ จึงได้แสดงก่อนธรรมอย่างอื่น ๆ ที่มาแล้ว
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อให้สาวกเข้าใจ จะได้ไม่ดําเนินในทางทั้ง ๒ มา
ดําเนินในทางมัชฌิมาปฏิปทา.
องค์มรรค ๘ ทําไมจึงยกสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นกองปัญญาขึ้นแสดงก่อน ส่วนการ
ปฏิบัติของผู้ดําเนินทางมรรค ต้องทําศีลไปก่อน แล้วจึงทําสมาธิ แลปัญญา
ซึ่งเรียกว่า สิกขาทั้ง ๓ ?
ตามความเห็นของข้าพเจ้าว่าจะเป็น ๒ ตอน ตอนแรกส่วนโลกียกุศล ต้องทําศีล
สมาธิ ปัญญา เป็นลําดับไป ปัญญาที่เกิดขึ้นยังไม่เห็นอริยสัจทั้ง ๔ สังโยชน์ ๓
ยังละไม่ได้ ขีดของใจเพียงนี้เป็นโลกีย์ ตอนที่เห็นอริยสัจแล้วละสังโยชน์ ๓ ได้
ตอนนี้เป็นโลกุตระ.
ศีลจะเอาศีลชนิดไหน ?
ศีลมีหลายอย่าง ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แต่ในที่นี้ประสงค์ศีลที่เรียกว่า
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว แต่ต้องทําให้บริบูรณ์.
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พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาวาจา คืออะไร ?
พระอาจารย์มั่น : มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ ปิสุณาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดส่อเสียด
ให้เขาแตกร้าวกัน ผรุสาย วาจาย เวรมณี เว้นจากพูดคําหยาบ สมฺผปฺปลาปา
เวรมณี เว้นจากพูดโปรยประโยชน์.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมากมฺมนฺโต การงานชอบนั้นมีกี่อย่าง ?
พระอาจารย์มั่น : มี ๓ อย่าง คือ ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์ อทินฺนาทานา เวรมณี
เว้นจากการลักทรัพย์ อพฺรหฺมจริยา เวรมณี เว้นจากอสัทธรรม ไม่ใช่พรหมจรรย์.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมากมฺมนฺโต ในที่อื่น ๆ โดยมากเว้น อพฺรหฺม ส่วนในมหาสติปัฏฐานทําไม
จึงเว้น กาเมสุมิจฉาจาร ?
พระอาจารย์มั่น : ความเห็นของข้าพเจ้าว่าที่ทรงแสดงศีล อพฺรหฺม เห็นจะเป็นด้วยรับสั่งแก่ภิกษุ
เพราะว่าภิกษุเป็นพรหมจารีบุคคลนั้น ส่วนในมหาสติปัฏฐาน ๔ ก็รับสั่งแก่ภิกษุ
เหมือนกัน แต่ว่าเวลานั้นพระองค์เสด็จประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุ พวกชาวบ้าน
เห็นจะฟังอยู่มาก ท่านจึงสอนให้เว้น กามมิจฉาจาร เพราะชาวบ้านมักเป็นคน
มีคู่.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ เว้นจากมิจฉาชีพนั้นเป็นอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : บางแห่งท่านก็อธิบายไว้ว่า ขายสุรายาพิษ ศัสตราวุธ หรือขายสัตว์มีชีวิต
ต้องเอาไปฆ่า เป็นต้น เหล่านี้แหละเป็นมิจฉาชีพ.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าคนที่ไม่ได้ขายของเหล่านี้ก็เป็น สมฺมาอาชีโว อย่างนั้นหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ยังเป็นไปไม่ได้ เพราะวิธีโกงของคนมีหลายอย่างนัก เช่น ค้าขายโดยไม่ซื่อ มีการ
โกงตาชั่งตาเต็ง หรือเอารัดเอาเปรียบอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่ผู้ซื้อเผลอ
หรือเขาไว้ใจ รวมความพูดว่าอัธยาศัยของคนที่ไม่ซื่อ คิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
เห็นแต่จะได้ สุดแต่จะมีโอกาส จะเป็นเงินหรือของก็ดี ถึงแม้ไม่ชอบธรรม สุดแต่จะ
ได้เป็นเอาทัง้ นัน้ ข้าพเจ้าเห็นว่า อาการเหล่านีก้ เ็ ป็นมิจฉาชีพทัง้ สิน้ สมฺมาอาชีโว
จะต้องเว้นทุกอย่าง เพราะเป็นสิ่งที่คดค้อมได้มาโดยไม่ชอบธรรม.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบนั้นคือเพียรอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : สังวรปธาน เพียรระวังอกุศลวิตก ๓ ทีย่ งั ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึน้ ปหานปธาน เพียรละ
อกุศลวิตก ๓ ที่เกิดขึ้นแล้วให้หายไป ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิด
ให้เกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไว้ให้สมบูรณ์.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาสติ ระลึกชอบนั้นระลึกอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : ระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน ๔ คือ กายานุปสฺสนา ระลึกถึงกาย เวทนานุปสฺสนา
ระลึกถึงเวทนา จิตฺตานุปสฺสนา ระลึกถึงจิต ธมฺมานุปสฺสนา ระลึกถึงธรรม.
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พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาสมาธิ ความตั้งใจไว้ชอบ คือตั้งใจไว้อย่างไร จึงจะเป็นสมฺมาสมาธิ ?
พระอาจารย์มั่น : คือตัง้ ไว้ในองค์ฌานทั้ง ๔ ที่เรียกว่า ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
เหล่านี้แหละเป็น สมฺมาสมาธิ.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาสงฺกปฺโป ความดําริชอบนั้นดําริอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ดาํ ริออกจากกาม อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ดาํ ริไม่พยาบาท อวิหงิ สา
สงฺกปฺโป ดําริในความไม่เบียดเบียน.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาวายาโม ก็ละอกุศลวิตก ๓ แล้ว สมฺมาสงฺกปฺโป ทําไมจึงต้องดําริอีกเล่า ?
พระอาจารย์มั่น : ต่างกันเพราะ สมฺมาวายาโมนั้น เป็นแต่เปลี่ยนอารมณ์ เช่น จิตที่ฟุ้งซ่าน
หรือเป็นอกุศลก็เลิกนึกเรื่องเก่าเสีย มามีสติระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศล
จึงสงเคราะห์เข้าในกองสมาธิ ส่วนสมฺมาสงฺกปฺโป มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษ
ของกาม เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะ จึงได้คดิ ออกจากกามด้วยอาการทีเ่ ห็นโทษ
หรือเห็นโทษของพยาบาทวิหิงสา เห็นอานิสงส์ของเมตตากรุณา จึงได้คิดละ
พยาบาทวิหงิ สา การเห็นโทษแลเห็นอานิสงส์เช่นนีแ้ หละจึงผิดกับ สมฺมาวายาโม
ท่านจึงสงเคราะห์เข้าไว้ในกองปัญญา.
พระธรรมเจดีย์ : สมฺมาทิฏฺฐิ ความเห็นชอบนั้นคือเห็นอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : คือ เห็นทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทีเ่ รียกว่า อริยสัจ ๔ ความเห็นชอบอย่างนีแ้ หละ
ชื่อว่า สมฺมาทิฏฺฐิ.
พระธรรมเจดีย์ : อริยสัจ ๔ นั้น มีกิจจะต้องทําอะไรบ้าง ?
พระอาจารย์มั่น : ตามแบบทีม่ มี าในธรรมจักร มีกจิ ๓ อย่างใน ๔ อริยสัจ รวมเป็น ๑๒ คือ สัจญาณ
รู้ว่าทุกข์ กิจญาณ รู้ว่าจะต้องกําหนด กตญาณ รู้ว่ากําหนดเสร็จแล้ว แลรู้ว่า
ทุกขสมุทยั จะต้องละ แลได้ละเสร็จแล้ว แลรูว้ า่ ทุกขนิโรธจะต้องทําให้แจ้ง แลได้
ทําให้แจ้งเสร็จแล้ว แลรู้ว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจะต้องเจริญ แลได้เจริญ
เสร็จแล้ว นี่แหละเรียกว่ากิจในอริยสัจทั้ง ๔.
พระธรรมเจดีย์ : ทุกข์นั้นได้แก่สิ่งอะไร ?
พระอาจารย์มั่น : ขันธ์ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ นามรูปเหล่านี้เป็นประเภททุกขสัจ.
พระธรรมเจดีย์ : ทุกข์มีหลายอย่างนักจะกําหนดอย่างไรถูก ?
พระอาจารย์มั่น : กําหนดอย่างเดียวก็ได้ จะเป็นขันธ์ ๕ หรืออายตนะ ๖ หรือธาตุ ๖ นามรูป
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องกําหนดทีละหลายอย่าง แต่ว่าผู้ปฏิบัติควร
จะรู้ไว้ เพราะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา.
พระธรรมเจดีย์ : การที่จะเห็นอริยสัจก็ต้องทําวิปัสสนาด้วยหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ไม่เจริญวิปัสสนา ปัญญาจะเกิดอย่างไรได้ เมื่อปัญญาไม่มี จะเห็นอริยสัจทั้ง ๔
อย่างไรได้ แต่ที่เจริญวิปัสสนากันอยู่ ผู้ที่อินทรีย์อ่อนยังไม่เห็นอริยสัจทั้ง ๔ เลย.
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พระธรรมเจดีย์ : ขันธ์ ๕ ใคร ๆ ก็รู้ ทําไมจึงกําหนดทุกข์ไม่ถูก ?
พระอาจารย์มั่น : รู้แต่ชื่อ ไม่รู้อาการขันธ์ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นขันธ์ ๕ เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่า
เกิด ขันธ์ ๕ ดับไปก็ไม่รู้ว่าดับ แลขันธ์มีอาการสิ้นไปเสื่อมไปตามความเป็นจริง
อย่างไรก็ไม่ทราบทั้งนั้น จึงเป็นผู้หลงประกอบด้วยวิปลาส คือไม่เที่ยงก็เห็นว่า
เที่ยง เป็นทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุข เป็นอนัตตาก็เห็นว่าเป็นอัตตาตัวตน เป็นอสุภ
ไม่งามก็เห็นว่าเป็นสุภะงาม เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสาวกที่
มาแล้ว ในมหาสติปัฏฐานสูตร ให้รู้จักขันธ์ ๕ แลอายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง
จะได้กําหนดถูก.
พระธรรมเจดีย์ : ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นมีลักษณะอย่างไร เมื่อเวลา
เกิดขึ้นแลดับไปจะได้รู้ ?
พระอาจารย์มั่น : รูปคือ ธาตุดิน ๑๙ น�้ำ  ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ ชื่อว่ามหาภูตรูป เป็นรูปใหญ่
แลอุปาทายรูป ๒๔ เป็นรูปที่ละเอียด ซึ่งอาศัยอยู่ในมหาภูตรูป ๔ เหล่านี้
ชือ่ ว่ารูป แต่จะแจงให้ละเอียดก็มากมาย เมือ่ อยากทราบให้ละเอียด ก็จงไปดูเอา
ในแบบเถิด.
พระธรรมเจดีย์ : ก็เวทนานั้นได้แก่สิ่งอะไร ?
พระอาจารย์มั่น : ความเสวยอารมณ์ ซึ่งเกิดประจําอยู่ในรูปนี้แหละ คือบางคราวก็เสวยอารมณ์
เป็นสุข บางคราวก็เสวยอารมณ์เป็นทุกข์ บางคราวก็ไม่ทุกข์ไม่สุข นี่แหละ
เรียกว่า เวทนา ๓ ถ้าเติมโสมนัส โทมนัส ก็เป็นเวทนา ๕.
พระธรรมเจดีย์ : โสมนัส โทมนัสเวทนา ดูเป็นชื่อของกิเลส ทําไมจึงเป็นขันธ์ ?
พระอาจารย์มั่น : เวทนามี ๒ อย่าง คือ กายิกเวทนา ซึ่งเกิดทางกาย ๑ เจตสิกเวทนา ซึ่งเกิด
ทางใจ ๑ สุขเวทนาเสวยอารมณ์เป็นสุข ทุกขเวทนาเสวยอารมณ์เป็นทุกข์
๒ อย่างนี้ เกิดทางกาย โสมนัส โทมนัส อทุกขมสุขเวทนา ๓ อย่างนี้ เกิด
ทางใจ ไม่ใช่กิเลส คือ เช่นบางคราวอยู่ดี ๆ ก็มีความสบายใจ โดยไม่ได้อาศัย
ความรัก ความชอบก็มี หรือบางคราวไม่อาศัยโทสะหรือปฏิฆะ ไม่สบายใจขึน้ เอง
เช่น คนเป็นโรคหัวใจหรือโรคเส้นประสาทก็มี อย่างนี้เป็นขันธ์แท้ ต้องกําหนดรู้
ว่าเป็นทุกข์ เมื่อเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้น นั่นแหละเป็นความเกิดขึ้น
แห่งเวทนา เมื่อเวทนาเหล่านั้นดับหายไป เป็นความดับไปแห่งเวทนา นี่แหละ
เป็นขันธ์แท้ เป็นประเภท ทุกขสัจ.
พระธรรมเจดีย์ : เวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้น ?
พระอาจารย์มั่น : อาศัยอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ กระทบกันเข้า ชื่อว่าผัสสะ
เป็นที่เกิดแห่งเวทนา.
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พระธรรมเจดีย์ : อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนาที่เกิดแต่ผัสสะ ๖
ก็ไม่ใช่กิเลส เป็นประเภททุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่หรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว.
พระธรรมเจดีย์ : แต่ทําไมคนเราเมื่อเวลาตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรสหรือ
ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รูร้ บั อารมณ์ดว้ ยใจ ก็ยอ่ มได้เวทนาอย่างใด อย่างหนึง่
ไม่ใช่หรือ ก็อายตนะแลผัสสเวทนาก็ไม่ใช่กิเลส แต่ทําไมคนเราจึงเกิดกิเลสและ
ความอยากขึ้นได้เล่า ?
พระอาจารย์มั่น : เพราะไม่รู้ว่าเป็นขันธ์แลอายตนะ แลผัสสเวทนา สําคัญว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นจริง
เป็นจัง จึงได้เกิดกิเลสและความอยาก เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้
ในฉักกะสูตรว่า บุคคลเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปล่อยให้ราคานุสัยตามนอน
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปล่อยให้ปฏิฆานุสัยตามนอน อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น
ก็ปล่อยให้อวิชชานุสัยตามนอน การทําที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้ไม่ใช่ฐานะ
ที่จะมีได้เป็นได้ ถ้าบุคคลเมื่อเวทนาทั้ง ๓ เกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้อนุสัยทั้ง ๓
ตามนอน การทําที่สุดแห่งทุกข์ในชาตินี้มีฐานะที่มีได้เป็นได้ นี่ก็เท่ากับตรัสไว้
เป็นคําตายตัวอยู่แล้ว.
พระธรรมเจดีย์ : จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ให้อนุสัยทั้ง ๓ ตามนอน ?
พระอาจารย์มั่น : ก็ต้องมีสติทําความรู้สึกตัวไว้ แลมีสัมปชัญญะ ความรู้รอบคอบในอายตนะ
แลผัสสเวทนาตามความเป็นจริงอย่างไร อนุสยั ทัง้ ๓ จึงจะไม่ตามนอน สมด้วย
พระพุทธภาษิตในโสฬสปัญหาที่ ๑ ตรัสตอบอชิตมาณพว่า สติ เตสํ นิวารณํ สติ
เป็นดุจทํานบเครื่องปิดกระแสเหล่านั้น ปญฺาเยเต ปิถิยฺยเร กระแสเหล่านั้น
อันผูป้ ฏิบตั จิ ะละเสียได้ดว้ ยปัญญา แต่ในทีน่ นั้ ท่านประสงค์ละตัณหา แต่อนุสยั
กับตัณหาเป็นกิเลสประเภทเดียวกัน.
พระธรรมเจดีย์ : เวทนาเป็นขันธ์แท้ เป็นทุกขสัจไม่ใช่กิเลส แต่ในปฏิจจสมุปบาท ทําไมจึงมี
เวทนาปจฺจย ตัณหา เพราะเหตุอะไร ?
พระอาจารย์มั่น : เพราะไม่รจู้ กั เวทนาตามความเป็นจริง เมือ่ เวทนาอย่างใดอย่างหนึง่ เกิดขึน้ เวทนา
ที่เป็นสุขก็ชอบเพลิดเพลินอยากได้ หรือให้คงอยู่ไม่ให้หายไปเสีย เวทนาที่เป็น
ทุกข์ไม่ดีมีมา ก็ไม่ชอบประกอบด้วยปฏิฆะ อยากผลักไสไล่ขับให้หายไปเสีย
ทุกขมสุขเวทนาที่มีมาก็ไม่รู้ อวิชชานุสัยจึงตามนอน สมด้วยพระพุทธภาษิตใน
โสฬสปัญหาที่ ๑๓ ที่อุทยมาณพทูลถาม ว่า กถํ สตสฺส จรโต วิญฺาณํ อุปรุชฺฌติ
เมือ่ บุคคลประพฤติมสี ติอย่างไร ปฏิสนธิวญ
ิ ญานจึงจะดับ ตรัสตอบว่า อชฺฌตฺตญฺจ
พหิทฺธา จ เวทนํ นาพินนฺทโต เมื่อบุคคลไม่เพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งเวทนาทั้งภายในแล
ภายนอก อวํ สตสฺส จรโต วิญฺาณํ อุปรุชฺฌติ ประพฤติมีสติอยู่อย่างนี้ ปฏิสนธิ
วิญญาณจึงจะดับ.
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พระธรรมเจดีย์ : เวทนาอย่างไรชื่อว่าเวทนาภายนอก เวทนาอย่างไรชื่อว่าเวทนาภายใน ?
พระอาจารย์มั่น : เวทนาทีเ่ กิดแต่จกั ขุสมั ผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส ๕ อย่าง
นี้ชื่อว่า เวทนาที่เป็นภายนอก เวทนาที่เกิดในฌาน เช่น ปีติหรือสุข เป็นต้น
ชื่อว่า เวทนาภายใน เกิดแต่มโนสัมผัส.
พระธรรมเจดีย์ : ปีติแลสุขก็เป็นเวทนาด้วยหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ปี ติ แ ลสุ ข นั้ น เกิ ด ขึ้ น เพราะความสงบ อาศั ย ความเพี ย รของผู ้ ป ฏิ บั ติ ใน
คิริมานนทสูตร อานาปานสติ หมวดที่ ๕ กับที่ ๖ ท่านสงเคราะห์เข้าในเวทนา
นุปัสสนาสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นปีติแลสุขจึงจัดเป็นเวทนาภายในได้.
พระธรรมเจดีย์ : ที่เรียกว่า นิรามิสสุขเวทนา เสวยเวทนาไม่มีอามิส คือไม่เจือกามคุณ เห็นจะเป็น
เวทนาที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบนี้เอง แต่ถ้าเช่นนั้นความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ที่เรียกว่ากามคุณ ๕ เวทนาที่เกิดคราวนั้น ก็เป็นอามิสเวทนา
ถูกไหม ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว.
พระธรรมเจดีย์ : ส่วนเวทนาข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้ว แต่ส่วนสัญญาขันธ์ ความจํารูป จําเสียง จํากลิ่น
จํารส จําโผฏฐัพพะ จําธัมมารมณ์ ๖ อย่างนี้ มีลักษณะอย่างไร เมื่อรูป สัญญา
ความจํารูปเกิดขึ้นนั้น มีอาการเช่นไร แลเวลาที่ความจํารูปดับไป มีอาการเช่นไร
ข้าพเจ้าอยากทราบ เพื่อจะได้กําหนดถูก ?
พระอาจารย์มั่น : คือเราได้เห็นรูปคน หรือรูปของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมานึกขึ้น รูปคน หรือรูป
ของเหล่านัน้ ก็มาปรากฏขึน้ ในใจ เหมือนอย่างได้เห็นจริง ๆ นีเ่ รียกว่า ความจาํ รูป.
พระธรรมเจดีย์ : ยังไม่เข้าใจดี ขอให้ชี้ตัวอย่างให้ขาวอีกสักหน่อย ?
พระอาจารย์มั่น : เช่นกับเมื่อเช้านี้ เราได้พบคนที่รู้จักกันหรือได้พูดกัน ครั้นคนนั้นไปจากเราแล้ว
เมือ่ เรานึกถึงคนนัน้ รูปร่างคนนัน้ ก็ปรากฏชัดเจนเหมือนเวลาทีพ่ บกัน หรือได้เห็น
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ เมื่อเวลานึกขึ้นก็เห็นสิ่งนั้นชัดเจน เหมือนอย่างเวลาที่เห็น
รวมเป็นรูป ๒ อย่าง คือ อุปาทินนกรูป รูปที่มีวิญญาณ เช่น รูปคน หรือรูปสัตว์
อนุปาทินนกรูป รูปที่ไม่มีวิญญาณครอง ได้แก่สิ่งของต่าง ๆ หรือต้นไม้ ดิน หิน
กรวด.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นคนเป็นก็เป็นรูปที่มีวิญญาณ คนตายก็เป็นรูปที่ไม่มีวิญญาณ อย่างนั้น
หรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว น่าสลดใจ ชาติเดียวเป็นได้ ๒ อย่าง.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นสัญญาก็เป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้น ไม่ใช่ปัจจุบัน ?
พระอาจารย์มั่น : อารมณ์นนั้ เป็นอดีต แต่เมือ่ ความจําปรากฏขึน้ ในใจ เป็นสัญญาปัจจุบนั นีแ่ หละ
เรียกว่า สัญญาขันธ์.
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พระธรรมเจดีย์ : ถ้าไม่รู้จักสัญญา เวลาที่ความจํารูปคนมาปรากฏขึ้นในใจ ก็ไม่รู้ว่าสัญญาของ
ตัวเอง สําคัญว่าเป็นคนจริง ๆ หรือความจํารูปที่ไม่มีวิญญาณมาปรากฏขึ้นในใจ
ก็ไม่รู้ว่าสัญญาสําคัญว่าเป็นสิ่งเป็นของจริง ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีโทษอย่างไรบ้าง
ขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ?
พระอาจารย์มั่น : มีโทษมาก เช่นนึกถึงคนที่รัก รูปร่างของคนที่รักก็มาปรากฏกับใจ กามวิตกที่
ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงาม หรือนึกถึงคนที่โกรธกัน รูปร่าง
ของคนที่โกรธกันนั้นก็มาปรากฏชัดเจนเหมือนได้เห็นจริง ๆ พยาบาทวิตกที่ยัง
ไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงาม หรือนึกถึงสิ่งของที่สวย ๆ งาม ๆ
รูปร่างสิ่งของเหล่านั้นก็มาปรากฏในใจ เกิดความชอบใจบ้าง แหละอยากได้บ้าง
เพราะไม่รู้ว่าสัญญาขันธ์ของตัวเองส�ำคัญว่า สิ่งทั้งปวงเป็นจริงเป็นจังไปหมด
ที่แท้ก็เหลวทั้งนั้น.
พระธรรมเจดีย์ : ก็ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา มีลักษณะอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : เมือ่ ความจาํ รูปอย่างใดอย่างหนึง่ มาปรากฏในใจ เป็นความเกิดขึน้ แห่งความจาํ รูป
เมื่อความจํารูปเหล่านั้นดับหายไปจากใจ เป็นความดับไปแห่งความจํารูป.
พระธรรมเจดีย์ : ความจําเสียงนั้น มีลักษณะอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : เช่นเวลาเราฟังเทศน์ เมือ่ พระเทศน์จบแล้วเรานึกขึน้ ได้วา่ ท่านแสดงว่าอย่างนัน้ ๆ
หรือมีคนมาพูดเล่าเรื่องอะไร ๆ ให้เราฟัง เมื่อเขาพูดเสร็จแล้ว เรานึกขึ้น
จําถ้อยคํานั้นได้ นี่เป็นลักษณะของความจําเสียง เมื่อความจําเสียงปรากฏขึ้น
ในใจ เป็นความเกิดขึ้นแห่งความจําเสียง เมื่อความจําเสียงเหล่านั้นดับหายไป
จากใจ เป็นความดับไปแห่งสัททสัญญา.
พระธรรมเจดีย์ : คันธสัญญาความจํากลิ่น มีลักษณะอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : เช่นกับเราเคยได้กลิ่นหอมดอกไม้หรือน�้ำอบ หรือกลิ่นเหม็นอย่างใดอย่างหนึ่งไว้
เมื่อนึกขึ้นก็จํากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเหล่านั้นได้ นี่เป็นความเกิดขึ้นของความจํา
กลิ่น เมื่อความจํากลิ่นเหล่านั้นหายไปจากใจ เป็นความดับไปแห่งคันธสัญญา.
พระธรรมเจดีย์ : รสสัญญา ความจํารสนั้น มีลักษณะอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : ความจํารสนั้น เมื่อเรารับประทานอาหารมีรสเปรี้ยว หวาน จืด เค็ม หรือขม
เป็นต้น เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแล้ว นึกขึน้ ก็จาํ รสเหล่านัน้ ได้ อย่างนีเ้ รียกว่า
ความจํารส เมื่อความจํารสปรากฏขึ้นในใจ เป็นความเกิดขึ้นแห่งรสสัญญา
เมื่อความจํารสเหล่านั้นดับหายไปจากใจ เป็นความดับไปแห่งรสสัญญา.
พระธรรมเจดีย์ : โผฏฐัพพสัญญามีลักษณะอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : ความจําเครื่องกระทบทางกาย เช่น เราเดินไปเหยียบหนาม ถูกหนามยอก หรือ
ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างใดอย่างหนึง่ เมือ่ นึกขึน้ จาํ ความถูกต้องกระทบกาย
เหล่านั้น ได้ชื่อว่าโผฏฐัพพสัญญา.
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พระธรรมเจดีย์ : เช่นเมื่อกลางวันนี้เราเดินไปถูกแดดร้อนจัด ครั้นกลับมาถึงบ้าน นึกถึงที่ไป
ถูกแดดมานั้น ก็จําได้ว่าวันนั้นเราไปถูกแดดมานั้น ก็จัดได้ว่าวันนั้นเราไปถูก
แดดร้อน อย่างนี้เป็นโผฏฐัพพสัญญาถูกไหม ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบถูกต้องทางกาย เมื่อเรานึกคิดถึงอารมณ์เหล่านั้น
จําได้ เป็นโผฏฐัพพสัญญาทั้งนั้น เมื่อความจําโผฏฐัพพสัญญาเกิดขึ้นในใจ
เป็นความเกิดขึ้นแห่งโผฏฐัพพสัญญา เมื่อความจําเหล่านั้นดับหายไปจากใจ
เป็นความดับไปแห่งโผฏฐัพพสัญญา.
พระธรรมเจดีย์ : ธัมมสัญญามีลักษณะอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : ธัมมสัญญา ความจําธัมมารมณ์นั้นละเอียดยิ่งกว่าสัญญา ๕ ที่ได้อธิบายมาแล้ว.
พระธรรมเจดีย์ : ธัมมารมณ์นั้นได้แก่สิ่งอะไร ?
พระอาจารย์มั่น : เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ๓ อย่างนี้ ชื่อว่าธัมมารมณ์ เช่น เราได้เสวย
เวทนาที่เป็นสุขหรือที่เป็นทุกข์ไว้ แลเวทนาเหล่านั้นดับไปแล้ว นึกขึ้นจําได้
อย่างนี้ ชื่อว่าความจําเวทนา หรือเคยท่องบ่นอะไร ๆ จะจําได้มากก็ตามหรือ
จําได้น้อยก็ตาม เมื่อความจําเหล่านั้นดับไป พอนึกขึ้นถึงความจําเก่าก็มาเป็น
สัญญาปัจจุบันขึ้น อย่างนี้เรียกว่าความจําสัญญา หรือเราคิดนึกเรื่องอะไร ๆ
ขึน้ เองด้วยใจ เมือ่ ความคิดเหล่านัน้ ดับไป พอเรานึกถึงเรือ่ งอะไร ๆ ขึน้ เองด้วยใจ
ก็จาํ เรือ่ งนัน้ ได้ นีเ่ รียกว่า ความจําสังขารขันธ์ ความจําเรือ่ งราวของเวทนา สัญญา
สังขารเหล่านีแ้ หละชือ่ ว่าธัมมสัญญา ความจาํ ธัมมารมณ์ เมือ่ ความจาํ ธัมมารมณ์
มาปรากฏขึ้นในใจ เป็นความเกิดขึ้นแห่งธัมมสัญญา เมื่อความจําธัมมารมณ์
เหล่านั้นดับหายไปจากใจ เป็นความดับไปแห่งธัมมสัญญา.
พระธรรมเจดีย์ : แหมช่างซับซ้อนกันจริง ๆ จะสังเกตอย่างไรถูก ?
พระอาจารย์มั่น : ถ้ายังไม่รู้จักอาการขันธ์ ก็สังเกตไม่ถูก ถ้ารู้จักแล้วก็สังเกตได้ง่าย เหมือนคนที่
รู้จักตัวแลรู้จักชื่อกัน ถึงจะพบหรือเห็นกันมาก ๆ คนก็รู้จักได้ทุก ๆ คน ถ้าคนที่
ไม่เคยรู้จักตัวหรือรู้จักชื่อกันมาแต่คนเดียวก็ไม่รู้จัก ว่าผู้นั้นคือใคร สมด้วย
พระพุทธภาษิตในคุหัฏฐกสูตรหน้า ๓๙๕ ที่ว่า สญฺํ  ปริญฺา วิตเรยฺย โอฆํ 
สาธุชนมากําหนดรอบรู้สัญญาแล้วจะพึงข้ามโอฆะได้.
พระธรรมเจดีย์ : สังขารขันธ์คืออะไร ?
พระอาจารย์มั่น : สังขารขันธ์คือความคิดความนึก.
พระธรรมเจดีย์ : สังขารขันธ์เป็นทุกขสัจหรือเป็นสมุทัย ?
พระอาจารย์มั่น : เป็นทุกขสัจ ไม่ใช่สมุทัย
พระธรรมเจดีย์ : ก็สงั ขารขันธ์ตามแบบอภิธมั มสังคหะ ท่านแจกไว้วา่ มีบาปธรรม ๑๔ โสภณเจตสิก
๒๕ อัญญสมนา ๑๓ รวมเป็นเจตสิก ๕๒ ดวงนั้น ดูมีทั้งบุญทั้งบาป และไม่ใช่บุญ
ไม่ใช่บาปปนกัน ทําไมจึงเป็นทุกขสัจอย่างเดียว ข้าพเจ้ายังฉงนนัก ?
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พระอาจารย์มั่น : อัญญสมนา ๑๓ ยกเวทนาสัญญาออกเสีย ๒ ขันธ์ เหลืออยู่ ๑๑ นี่แหละเป็น
สังขารขันธ์แท้ จะต้องกําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ส่วนบาปธรรม ๑๔ นั้น เป็นสมุทัย
อาศัยสังขารขันธ์เกิดขึ้น เป็นส่วนปหาตัพพธรรมจะต้องละ ส่วนโสภณเจตสิก
๒๕ นั้น เป็นภาเวตัพพธรรมจะต้องเจริญ เพราะฉะนั้นบาปธรรม ๑๔ กับ
โสภณเจตสิก ๒๕ ไม่ใช่สังขารแท้ เป็นแต่อาศัยสังขารขันธ์เกิดขึ้น จึงมีหน้าที่จะ
ต้องละแลต้องเจริญความคิดความนึกอะไร ๆ ที่มาปรากฏขึ้นในใจ เป็นความ
เกิดขึ้นแห่งสังขารขันธ์ ความคิดความนึกเหล่านั้นดับหายไปจากใจ ก็เป็นความ
ดับไปแห่งสังขารขันธ์.
พระธรรมเจดีย์ : วิญญาณขันธ์ที่รู้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ๖ อย่างนี้
มีลักษณะอย่างไร และเวลาที่เกิดขึ้นแลดับไปมีอาการอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : คือ ตา ๑ รูป ๑ กระทบกันเข้า เกิดความรูท้ างตา เช่นกับเราได้เห็นคนหรือสิง่ ของ
อะไร ๆ ก็รู้ได้คนนั้นคนนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ชื่อว่าจักขุวิญญาณ เมื่อรูปมาปรากฏ
กับตา เกิดความรู้ทางตาเป็นความเกิดขึ้นแห่งจักขุวิญญาณ เมื่อความรู้ทางตา
ดับหายไป เป็นความดับไปแห่งจักขุวิญญาณ หรือความรู้ทางหู รู้กลิ่นทางจมูก
รูร้ สทางลิน้ รูโ้ ผฏฐัพพะทางกายมาปรากฏขึน้ ก็เป็นความเกิดขึน้ แห่งโสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ เมือ่ ความรูท้ างหู จมูก ลิน้ กาย หายไป
ก็เป็นความดับไปแห่งโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
เมื่อใจกับธัมมารมณ์มากระทบกันเข้าเกิดความรู้ทางใจเรียกว่า มโนวิญญาณ.
พระธรรมเจดีย์ : ใจนั้นได้แก่สิ่งอะไร ?
พระอาจารย์มั่น : ใจนั้นเป็นเครื่องรับธัมมารมณ์ให้เกิดความรู้ทางใจ เหมือนอย่างตาเป็นเครื่อง
รับรูปให้เกิดความรู้ทางตา.
พระธรรมเจดีย์ : รู้เวทนา รู้สัญญา รู้สังขารนั้น รู้อย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : รู้เวทนานั้น เช่น สุขเวทนาเป็นปัจจุบันเกิดขึ้น ก็รู้ว่าเป็นสุข หรือทุกขเวทนา
เกิดขึ้น ก็รู้ว่าเป็นทุกข์ อย่างแลรู้เวทนา หรือสัญญาใดมาปรากฏขึ้นในใจ จะเป็น
ความจํารูปหรือความจําเสียงก็ดี ก็รู้สัญญานั้น อย่างนี้เรียกว่ารู้สัญญาหรือ
ความคิดเรื่องอะไร ๆ ขึ้น ก็รู้ไปในเรื่องนั้นอย่างนี้ รู้สังขาร ความรู้เวทนา สัญญา
สังขาร ๓ อย่างนี้ ต้องรู้ทางใจ เรียกว่า มโนวิญญาณ.
พระธรรมเจดีย์ : มโนวิญญาณ ความรู้ทางใจก็เหมือนกันกับธรรมสัญญา ความจําธัมมารมณ์
อย่างนัน้ หรือ เพราะนีก่ ร็ วู้ า่ เวทนา สัญญา สังขาร นัน่ ก็จาํ เวทนา สัญญา สังขาร ?
พระอาจารย์มั่น : ต่างกัน เพราะสัญญานัน้ จําอารมณ์ทลี่ ว่ งแล้ว แต่ตวั สัญญาเองเป็นสัญญาปัจจุบนั
ส่วนมโนวิญญาณนั้นรู้เวทนา สัญญา สังขาร ที่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน เมื่อความรู้
เวทนา สัญญา สังขาร มาปรากฏขึ้นในใจ เป็นความเกิดขึ้นแห่งมโนวิญญาณ
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เมื่อความรู้เวทนา สัญญา สังขาร ดับหายไปจากใจ เป็นความดับไปแห่งมโน
วิญญาณ.
เช่นผงเข้าตา รู้ว่าเคืองตา เป็นรู้ทางตาใช่ไหม ?
ไม่ใช่ เพราะรู้ทางตานั้น หมายถึงรูปที่มากระทบกับตาเกิดความรู้ขึ้น ส่วน
ผงเข้าตานั้นเป็นกายสัมผัส ต้องเรียกว่ารู้โผฏฐัพพะ เพราะตานั้นเป็นกาย ผงนั้น
เป็นโผฏฐัพพะ เกิดความรู้ขึ้น ชื่อว่ารู้ทางกาย ถ้าผงเข้าตาคนอื่น เขาวานเราไปดู
เมื่อเราได้เห็นผงเกิดความรู้ขึ้น ชื่อว่ารู้ทางตา.
สาธุ ข้าพเจ้าเข้าใจได้ความในเรื่องนี้ชัดเจนดีแล้ว แต่ขันธ์ ๕ นั้นยังไม่ได้ความว่า
จะเกิดขึ้นทีละอย่างสองอย่าง หรือว่าต้องเกิดพร้อมกันทั้ง ๕ ขันธ์ ?
ต้องเกิดพร้อมกันทั้ง ๕ ขันธ์.
ขันธ์ ๕ ทีเ่ กิดพร้อมกันนัน้ มีลกั ษณะอย่างไร ? และความดับไปมีอาการอย่างไร ?
ขอให้ชี้ตัวอย่างให้ขาวสักหน่อย
เช่น เวลาเรานึกถึงรูปคนหรือรูปสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง อาการที่นึกขึ้นนั้น
เป็นลักษณะของสังขารขันธ์ รูปร่างหรือสิง่ ของเหล่านัน้ มาปรากฏขึน้ ในใจ นีเ่ ป็น
ลักษณะของรูปสัญญา ความรูท้ เี่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ นีเ่ ป็นลักษณะของมโนวิญญาณ
สุ ข หรื อ ทุ ก ข์ ห รื อ อุ เ บกขาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคราวนั้ น นี่ เ ป็ น ลั ก ษณะของเวทนา
มหาภูตรูป หรืออุปาทายรูปที่ปรากฏอยู่นั้น เป็นลักษณะของรูป อย่างนี้เรียกว่า
ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์พร้อมกันทั้ง ๕ เมื่ออาการ ๕ อย่างเหล่านั้นดับไป เป็น
ความดับไปแห่งขันธ์ทั้ง ๕.
ส่วนนามทัง้ ๔ เกิดขึน้ และดับไปพอจะเห็นด้วย แต่ทวี่ า่ รูปดับไปนัน้ ยังไม่เข้าใจ ?
ส่วนรูปนั้นมีความแปรปรวนอยู่เสมอ เช่นของเก่าเสื่อมไป ของใหม่เกิดแทน
แต่ทว่าไม่เห็นเองเพราะรูปสันตติ รูปที่ติดต่อเนื่องกันบังเสีย จึงแลไม่เห็น แต่ก็
ลองนึกดูถึงรูปตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปแล้วสักเท่าไร ถ้ารูปไม่ดับก็คง
ไม่มีเวลาแก่ แลเวลาตาย.
ถ้าเราสังเกตขันธ์ ๕ ว่า เวลาเกิดขึ้นแลดับไปนั้น จะสังเกตอย่างไรจึงจะเห็นได้
แลที่ว่าขันธ์สิ้นไปเสื่อมไปนั้นมีลักษณะอย่างไร เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
แล้วก็เกิดขึ้นได้อีก ดูเป็นของคงที่ไม่เห็นมีความเสื่อม
พูดกับคนทีไ่ ม่เคยเห็นความจริงนัน้ ช่างน่าขันเสียเหลือเกิน วิธสี งั เกตขันธ์ ๕ นัน้
ก็ต้องศึกษาให้รู้จักอาการขันธ์ตามความเป็นจริง แล้วก็มีสติสงบความคิดอื่น
เสียหมดแล้ว จนเป็นอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าสมาธิ ในเวลานั้นความคิดอะไร ๆ
ไม่มแี ล้ว ส่วนรูปนัน้ หมายลมหายใจ ส่วนเวทนาก็มแี ต่ปตี หิ รือสุข ส่วนสัญญาก็เป็น
ธรรมสัญญาอย่างเดียว ส่วนสังขารเวลานั้นเป็นสติกับสมาธิ หรือวิตกวิจารณ์อยู่
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ส่วนวิญญาณก็เป็นแต่ความรู้อยู่ในเรื่องที่สงบนั้น ในเวลานั้นขันธ์ ๕ เข้าไป
รวมอยู่เป็นอารมณ์เดียว ในเวลานั้นต้องสังเกตอารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏอยู่เป็น
ความเกิดขึน้ แห่งขันธ์ พออารมณ์ปจั จุบนั นัน้ ดับไป เป็นความดับไปแห่งนามขันธ์
ส่วนรูปนั้นเช่นลมหายใจออกมาแล้ว พอหายใจกลับเข้าไป ลมหายใจออกนั้น
ก็ดับไปแล้ว ครั้นกลับมาหายใจออกอีก ลมหายใจเข้าก็ดับไปแล้ว นี่แหละเป็น
ความดับไปแห่งขันธ์ทงั้ ๕ แล้วปรากฏขึน้ มาอีก ก็เป็นความเกิดขึน้ ทุก ๆ อารมณ์
แลขันธ์ ๕ ที่เกิดขึ้นดับไป ไม่ใช่ดับไปเปล่า ๆ รูปชีวิตอินทรีย์ ความเป็นอยู่ของ
รูปขันธ์ อรูปชีวิตอินทรีย์ ความเป็นอยู่ของนามขันธ์ทั้ง ๕ เมื่ออารมณ์ดับไป
ครั้งหนึ่ง ชีวิตแลอายุของขันธ์ทั้ง ๕ สิ้นไปหมดไปทุก ๆ อารมณ์.
วิธีสังเกตอาการขันธ์ที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้น หมายเอาหรือคิดเอา ?
หมายเอาก็เป็นสัญญา คิดเอาก็เป็นเจตนา เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายไม่ใช่คิด
ต้องเข้าไปเห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้า จึงจะเป็นปัญญาได้.
ถ้าเช่นนั้นจะดูความสิ้นไปเสื่อมไปของขันธ์ทั้ง ๕ มิต้องตั้งพิธีทําใจให้เป็นสมาธิ
ทุกคราวไปหรือ ?
ถ้ายังไม่เคยเห็นความจริง ก็ต้องตั้งพิธีเช่นนี้ร�่ำไป ถ้าเคยเห็นความจริงเสีย
แล้ว ก็ไม่ต้องตั้งพิธีทําใจให้เป็นสมาธิทุกคราวก็ได้ แต่พอมีสติขึ้น ความจริง
ก็ปรากฏเพราะเคยเห็นแลรู้จักความจริงเสียแล้ว เมื่อมีสติรู้ตัวขึ้นมาเวลาใด
ก็เป็นสมถวิปัสสนากํากับกันไปทุกคราว.
ที่ว่าชีวิตแลอายุขันธ์สิ้นไปเสื่อมไปนั้น คือสิ้นไปเสื่อมไปอย่างไร ?
เช่นเราจะมีลมหายใจอยู่ได้สัก ๑๐๐ หน ก็จะตาย ถ้าหายใจเสียหนหนึ่งแล้ว
ก็คงเหลืออีก ๙๙ หน หรือเราจะคิดจะนึกอะไรได้สัก ๑๐๐ หน เมื่อคิดนึกเสีย
หนหนึ่งแล้ว ก็คงเหลืออีก ๙๙ หน ถ้าเป็นคนอายุยืนก็หายใจอยู่ได้มากหน หรือ
คิดนึกอะไร ๆ อยู่ได้มากหน ถ้าเป็นคนอายุสั้น ก็มีลมหายใจและคิดนึกอะไร ๆ
อยู่ได้น้อยหน ที่สุดก็หมดลงวันหนึ่ง เพราะจะต้องตายเป็นธรรมดา.
ถ้าเราจะหมายจะคิดอยู่ในเรื่องความจริงของขันธ์ อย่างนี้จะเป็นปัญญาไหม ?
พระอาจารย์มั่น : ถ้าคิดเอาหมายเอา ก็เป็นสมถะ ที่เรียกว่ามรณัสสติ เพราะ
ปัญญานั้นไม่ใช่เรื่องหมายหรือเรื่องคิด เป็นเรื่องของความเห็นอารมณ์ปัจจุบัน
ที่ปรากฏเฉพาะหน้า ราวกับตาเห็นรูปจึงจะเป็นปัญญา.
เมื่อจิตสงบแล้ว ก็คอยสังเกตดูอาการขันธ์ที่เป็นอารมณ์ปัจจุบัน เพื่อจะให้เห็น
ความจริง นั่นเป็นเจตนาใช่ไหม ?
เวลานัน้ เป็นเจตนาจริงอยู่ แต่ความจริงก็ยงั ไม่ปรากฏ เวลาทีค่ วามจริงปรากฏขึน้
นั้นพ้นเจตนาทีเดียว ไม่มีเจตนาเลย เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษต่อจากจิต
ที่สงบแล้ว.
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พระธรรมเจดีย์ : จิตคู่กับเจตสิก ใจคู่กับธัมมารมณ์ มโนธาตุคู่กับธรรมธาตุ ๓ คู่นี้เหมือนกัน
หรือต่างกัน ?
พระอาจารย์มั่น : เหมือนกัน เพราะว่าจิตกับมโนธาตุกับใจนั้นอย่างเดียวกัน ส่วนใจนั้นเป็น
ภาษาไทย ภาษาบาลีท่านเรียกว่า มโน เจตสิกนั้นก็ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร
ธัมมารมณ์นนั้ ก็คอื เวทนา สัญญา สังขาร ธรรมธาตุนนั้ ก็คอื เวทนา สัญญา สังขาร.
พระธรรมเจดีย์ : ใจนั้นทําไมจึงไม่ใคร่ปรากฏ เวลาที่สังเกตดูก็เห็นแต่เหล่าธัมมารมณ์ คือ เวทนา
บ้าง สัญญาบ้าง สังขารบ้าง มโนวิญญาณความรู้ทางใจบ้าง เพราะเหตุไร ใจจึง
ไม่ปรากฏเหมือนเหล่าธัมมารมณ์ กับมโนวิญญาณ ?
พระอาจารย์มั่น : ใจนั้นเป็นของละเอียด เห็นได้ยาก พอพวกเจตสิกธรรมที่เป็นเหล่าธัมมารมณ์
มากระทบเข้าก็เกิดมโนวิญญาณ ถูกผสมเป็นมโนสัมผัสเสียทีเดียว จึงแลไม่เห็น
มโนธาตุได้.
พระธรรมเจดีย์ : อุเบกขาในจตุตถฌาน เป็นอทุกขมสุขเวทนา ใช่หรือไม่ ?
พระอาจารย์มั่น : ไม่ใช่ อทุกขมสุขเวทนานัน้ เป็นเจตสิกธรรม ส่วนอุเบกขาในจตุตถฌานนัน้ เป็นจิต.
พระธรรมเจดีย์ : สังโยชน์ ๑๐ นัน้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ พยาบาท
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ที่แบ่งเป็น สังโยชน์เบื้องต�่ำ  ๕
เบื้องบน ๕ นั้น ก็ส่วนสักกายทิฏฐิที่ท่านแจกไว้ ตามแบบขันธ์ละ ๔ รวม ๕ ขันธ์
เป็น ๒๐ ที่ว่าย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนบ้าง ย่อมเห็นตัวตนว่ามีรูปบ้าง
ย่อมเห็นรูปในตัวตนบ้าง ย่อมเห็นตัวตนในรูปบ้าง ย่อมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ โดยความเป็นตัวตนบ้าง ย่อมเห็นตัวตนว่ามี เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณบ้าง ย่อมเห็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตัวตนบ้าง ย่อมเห็น
ตัวตนในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบ้าง ถ้าฟังดูทา่ นทีล่ ะสักกายทิฏฐิได้แล้ว
ดูไม่เป็นตัวเป็นตน แต่ทําไมพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว สังโยชน์ยังอยู่
อีกถึง ๗ ข้าพเจ้าฉงนนัก ?
พระอาจารย์มั่น : สักกายทิฏฐิ ที่ท่านแปลไว้ตามแบบ ใคร ๆ ฟังก็ไม่ใคร่เข้าใจ เพราะท่านแต่ก่อน
ท่านพูดภาษามคธกัน ท่านเข้าใจได้ความกันดี ส่วนเราเป็นไทย ถึงแปลแล้วก็จะ
ไม่เข้าใจของท่าน จึงลงความเห็นว่าไม่เป็นตัวเป็นตนเสีย ดูออกจะแรงมากไป
ควรจะนึกถึงพระโกณฑัญญะในธัมมจักร ท่านได้เป็นโสดาบันก่อนคนอืน่ ท่านได้
ความเห็นว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับเป็นธรรมดา และพระสารีบุตรพบพระอัสสชิ
ได้ฟังอริยสัจย่อว่า เย ธฺมมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ
เอวํ  วาที มหาสมโณ “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุ
ของธรรมเหล่านั้น และความดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติกล่าว
อย่างนี้” ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ละสักกายทิฏฐิได้.
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พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นท่านก็เห็นความจริงของปัญจขันธ์ ถ่ายความเห็นผิด คือทิฏฐิวิปลาส
เสียได้ ส่วนสีลัพพตกับวิจิกิจฉา ๒ อย่างนั้น ทําไมจึงหมดไปด้วย ?
พระอาจารย์มั่น : สักกายทิฏฐินั้น เป็นเรื่องของความเห็นผิดถึงสีลัพพตก็เกี่ยวกับความเห็นว่า
สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกจะให้ดีให้ชั่วได้ วิจิกิจฉานั้น เมื่อผู้ที่ยังไม่เคย
เห็นความจริง ก็ตอ้ งสงสัยเป็นธรรมดา เพราะฉะนัน้ ท่านทีไ่ ด้ดวงตาเห็นธรรม คือ
เห็นความจริงของสังขารทั้งปวง ส่วนสีลัพพตนั้น เพราะความเห็นของท่านตรง
แล้วจึงเป็นอจลสัทธา ไม่เห็นไปว่าสิง่ อืน่ นอกจากธรรมทีเ่ ป็นกุศลแลอกุศลจะให้ดี
ให้ชวั่ ได้ จึงเป็นอันละสีลพั พตอยูเ่ อง เพราะสังโยชน์ ๓ เป็นกิเลสประเภทเดียวกัน.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าตอบสังโยชน์ ๓ อย่างนี้แล้ว มิขัดกันกับสักกายทิฏฐิตามแบบที่ว่า ไม่เป็นตัว
เป็นตนหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : คาํ ทีว่ า่ ไม่เป็นตัวเป็นตนนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้าใจเอาเองต่างหาก เช่น กับพระโกณฑัญญะ
เมื่อฟังธรรมจักร ท่านก็ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว ทําไมจึงต้องฟังอนัตตลักขณะสูตร
อีกเล่า นี่ก็ส่อให้เห็นได้ว่าท่านผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้นั้น คงไม่ใช่เห็นว่าไม่เป็นตัว
เป็นตน.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้น ที่ว่าเห็นอนัตตา ก็คือเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนั้นหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : อนัตตาในอนัตตลักขณสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงซักพระปัญจวัคคีย์ มีเนื้อความว่า
ขันธ์ ๕ ไม่เป็นไปในอํานาจ สิ่งที่ไม่เป็นไปในอํานาจบังคับไม่ได้ จึงชื่อว่าเป็น
อนัตตา ถ้าขันธ์ ๕ เป็นอัตตาแล้วก็คงจะบังคับได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรเอา
ความว่า ขันธ์ ๕ ที่ไม่อยู่ในอํานาจ จึงเป็นอนัตตา เพราะเหตุที่บังคับไม่ได้
ถ้าขันธ์ ๕ เป็นอัตตาตัวตนก็คงจะบังคับได้.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นเห็นอย่างไรเล่า จึงเป็นสักกายทิฏฐิ ?
พระอาจารย์มั่น : ตามความเห็นของข้าพเจ้าว่า ไม่รู้จักขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง เห็นปัญจขันธ์
ว่าเป็นตนและเที่ยงสุข เป็นตัวตนแก่นสาร และเลยเห็นไปว่าเป็นสุภะความงาม
ด้วย ที่เรียกว่า ทิฏฐิวิปลาส นี่แหละเป็นสักกายทิฏฐิ เพราะฉะนั้นจึงเป็นคู่ปรับ
กับ ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ซึ่งเป็นความเห็นถูก ความเห็นชอบ
จึงถ่ายความเห็นผิดเหล่านั้นได้.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้น ท่านที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้ว อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา จะเป็นอัธยาศัย
ได้ไหม ?
พระอาจารย์มั่น : ถ้าฟังดูตามแบบท่านเห็น ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ชัดเจน อนิจฺจํ 
คงเป็นอัธยาศัย ส่วน ทุกฺขํ  กับอนตฺตา ถึงจะเห็นก็ไม่เป็นอัธยาศัย เข้าใจว่า
ถ้าเห็นปัญจขันธ์ เป็นทุกข์มากเข้า กามราคะพยาบาทก็คงน้อย ถ้าเห็นปัญจขันธ์
เป็นอนัตตามากเข้า กามราคะพยาบาทก็คงหมด ถ้าเห็นว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
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ชัดเจนเข้า สังโยชน์เบื้องบนก็คงหมด นี่เป็นส่วนความเข้าใจ แต่ตามแบบท่าน
ก็ไม่ได้อธิบายไว้.
ทีว่ า่ พระสกิทาคามีทาํ กามราคะพยาบาทให้นอ้ ยนัน้ ดูมวั ไม่ชดั เจน เพราะไม่ทราบ
ว่าน้อยแค่ไหน ไม่แตกหักเหมือนพระโสดาบัน พระอนาคามีแลพระอรหันต์ ?
แตกหักหรือไม่แตกหัก ก็ใครจะไปรู้ของท่าน เพราะว่าเป็นของเฉพาะตัว.
ถ้าจะสันนิษฐานไปตามแนวพระปริยัติก็จะชี้ตัวอย่างให้เข้าใจบ้างหรือไม่ ?
การสันนิษฐานนั้นเป็นของไม่แน่ ไม่เหมือนอย่างได้รู้เองเห็นเอง.
แน่หรือไม่แน่ก็เอาเถิด ข้าพเจ้าอยากฟัง ?
ถ้าเช่นนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านที่ได้เป็นโสดาบันเสร็จแล้ว มีอัธยาศัยใจคอ
ซึ่งต่างกับปุถุชน ท่านได้ละกามราคะพยาบาทส่วนหยาบถึงกับล่วงทุจริตซึ่งเป็น
ฝ่ายอบายได้ คงเหลือแต่อย่างกลาง อย่างละเอียดอีก ๒ ส่วน ภายหลังท่าน
เจริญสมถวิปสั สนามากขึน้ ก็ละกามราคะปฏิฆะสังโยชน์อย่างกลางได้อกี ส่วนหนึง่   
ข้าพเจ้าเห็นว่านีแ่ หละเป็นมรรคที่ ๒ ต่อมาท่านประพฤติปฏิบตั ลิ ะเอียดเข้า ก็ละ
กามราคะพยาบาทที่เป็นอย่างละเอียดได้ขาด ชื่อว่า พระอนาคามี.
กามราคะพยาบาทอย่างหยาบถึงกับล่วงทุจริต หมายทุจริตอย่างไหน ?
หมายเอาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ว่าเป็นทุจริตอย่างหยาบ.
ถ้าเช่นนั้นพระโสดาบันท่านก็ละอกุศลกรรมบถ ๑๐ ได้ เป็นสมุจเฉทหรือ ?
ตามความเห็นของข้าพเจ้า เห็นว่ากายทุจริต ๓ คือ ปาณา อทินนา กาเมสุมจิ ฉาจาร
มโนทุจริต ๓ อภิชฌ
ฺ า พยาบาท มิจฉาทิฏฐินลี้ ะขาดได้ เป็นสมุจเฉท ส่วนวจีกรรม
ที่ ๔ คือ มุสาวาทก็ละได้ขาด ส่วนวจีกรรมอีก ๓ ตัว คือ ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา
สัมผัปปลาปะ ละได้แต่ส่วนหยาบที่ปุถุชนกล่าวอยู่ แต่ส่วนละเอียดยังละไม่ได้
ต้องอาศัยสังวรความระวังไว้.
ที่ต้องสํารวมวจีกรรม ๓ เพราะเหตุอะไร ทําไมจึงไม่ขาดอย่างมุสาวาท ?
เป็นด้วยกามราคะกับปฏิฆะสังโยชน์ทั้ง ๒ ยังละไม่ได้.
วจีกรรม ๓ มาเกี่ยวอะไรกับสังโยชน์ทั้ง ๒ ด้วยเล่า ?
บางคาบบางสมัย เป็นต้นว่ามีเรื่องที่จําเป็นเกิดขึ้นในคนรักของท่านกับคน
อีกคนหนึ่ง ซึ่งเขาทําความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง จําเป็นที่จะต้องพูด ครั้น
พูดไปแล้วเป็นเหตุให้เขาห่างจากคนนั้นจึงต้องระวัง ส่วนปิสุณาวาจา บางคราว
ความโกรธเกิดขึ้นที่ สุ ดจะพู ดออกไป ด้ วยกํ า ลั ง ใจที่ โกรธว่ า พ่ อ มหาจํ า เริญ
แม่มหาจาํ เริญ ทีเ่ รียกว่าประชดท่าน ก็สงเคราะห์เข้าใน ผรุสวาจา เพราะเหตุนนั้
จึงต้องสาํ รวม ส่วนสัมผัปปลาปะนัน้ ดิรจั ฉานกถาต่าง ๆ มีมาก ถ้าสมัยทีเ่ ผลอสติ
มีคนมาพูด ก็อาจจะพลอยพูดไปด้วยได้ เพราะเหตุนั้นจึงต้องสํารวม.
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พระธรรมเจดีย์ : อ้อพระโสดาบันยังมีเวลาเผลอสติอยู่หรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ทาํ ไมท่านจะไม่เผลอ สังโยชน์ยงั อยูอ่ กี ถึง ๗ ท่าน ไม่ใช่พระอรหันต์จะได้บริบรู ณ์
ด้วยสติ.
พระธรรมเจดีย์ : กามราคะพยาบาทอย่างกลางหมายความเอาแค่ไหน เมื่อเกิดขึ้นจะได้รู้ ?
พระอาจารย์มั่น : ความรักแลความโกรธทีป่ รากฏขึน้ มีเวลาสัน้ หายเร็ว ไม่ถงึ กับล่วงทุจริต นีแ่ หละ
เป็นอย่างกลาง.
พระธรรมเจดีย์ : ก็กามราคะพยาบาทอย่างละเอียดนั้นหมายเอาแค่ไหน แลเรียกว่า พยาบาท
ดูหยาบมาก เพราะเป็นชื่อของอกุศล ?
พระอาจารย์มั่น : บางแห่งท่านก็เรียกว่าปฏิฆะสังโยชน์ก็มี แต่ความเห็นของข้าพเจ้าว่า ไม่ควร
เรียกพยาบาท ควรจะเรียกปฏิฆะสังโยชน์ดูเหมาะดี.
พระธรรมเจดีย์ : ก็ปฏิฆะกับกามราคะที่อย่างละเอียดนั้นจะได้แก่อาการของจิตเช่นใด ?
พระอาจารย์มั่น : ความกําหนัดที่อย่างละเอียด พอปรากฏขึ้นไม่ทันคิดออกไปก็หายทันที ส่วน
ปฏิฆะนั้น เช่น คนที่มีสาเหตุโกรธกันมาแต่ก่อน ครั้นนานมาความโกรธนั้น
ก็หายไปแล้ว และไม่ได้นึกถึงเสียเลย ครั้นไปในที่ประชุมแห่งใดแห่งหนึ่ง ไปพบ
คนนั้นเข้ามีอาการสะดุดใจ ไม่สนิทสนมหรือเก้อเขิน ผิดกับคนธรรมดาซึ่งไม่เคย
มีสาเหตุกัน ข้าพเจ้าเห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นอย่างละเอียด ควรจะเรียกปฏิฆะ
สังโยชน์ได้ แต่ตามแบบท่านก็ไม่ได้อธิบายไว้.
พระธรรมเจดีย์ : สังโยชน์ทงั้ ๒ นี้ เห็นจะเกิดจากคนโดยตรง ไม่ใช่เกิดจากสิง่ ของทรัพย์สมบัตอิ นื่ ๆ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว เช่นวิสาขะอุบาสกเป็นพระอนาคามี ได้ยินว่าหลีกจากนางธัมมทินนา
ไม่ได้หลีกจากสิ่งของทรัพย์สมบัติส่วนอื่น ๆ ส่วนความโกรธหรือปฏิฆะที่เกิดขึ้น
ก็เป็นเรื่องของคนทั้งนั้น ถึงแม้จะเป็นเรื่องสิ่งของก็เกี่ยวข้องกับคน ตกลงโกรธ
คนนั่นเอง.
พระธรรมเจดีย์ : ส่วนสังโยชน์เบื้องต�่ำนั้น ก็ได้รับความอธิบายมามากแล้ว แต่ส่วนสังโยชน์
เบื้องบน ๕ ตามแบบที่อธิบายไว้ว่า รูปราคะ คือ ยินดีในรูปฌาน อรูปราคะยินดี
ในอรูปฌาน ถ้าเช่นนั้นคนที่ไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติ ๘ สังโยชน์ทั้งสองก็ไม่มี
โอกาสจะเกิดได้ เมื่อเป็นเช่นนี้สังโยชน์สองอย่างนี้ ไม่มีหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : มี ไม่เกิดในฌาน ก็ไปเกิดในเรื่องอื่น.
พระธรรมเจดีย์ : เกิดในเรื่องไหนบ้าง ขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ?
พระอาจารย์มั่น : ความยินดีในรูปขันธ์ หรือความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั้นชื่อว่า
รูปราคะ ความยินดีในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือยินดีในสมถวิปัสสนา
หรือยินดีในส่วนมรรคผลที่ได้บรรลุเสขคุณแล้ว เหล่านี้ก็เป็นอรูปราคะได้.
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พระธรรมเจดีย์ : ก็ความยินดีในกาม ๕ พระอนาคามีละได้แล้วไม่ใช่หรือ ทําไมจึงมาเกี่ยวกับ
สังโยชน์เบื้องบนอีกเล่า ?
พระอาจารย์มั่น : กามมี ๒ ชั้น ไม่ใช่ชั้นเดียวที่พระอนาคามีละได้นั้น เป็นส่วนกําหนัดในเมถุน
ซึ่งเป็นคู่กับพยาบาท ส่วนความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ไม่ได้
เกี่ยวกับเมถุน จึงเป็นสังโยชน์เบื้องบน คือรูปราคะ ส่วนความยินดีในนามขันธ์
ทัง้ ๔ หรือสมถวิปสั สนาหรือมรรคผลชัน้ ต้น ๆ เหล่านี้ ชือ่ ว่าอรูปราคะ ซึง่ ตรงกับ
ความยินดีในธัมมารมณ์ เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเบื่อหน่ายในรูปขันธ์
หรือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็นภายนอก จึงได้สนิ้ ไปแห่งรูปราคะสังโยชน์
และท่านเบื่อในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และสมถหรือวิปัสสนาที่อาศัย
ขันธ์เกิดขึ้น เมื่อท่านสิ้นความยินดีในนามขันธ์แล้ว แม้ธรรมทั้งหลายอาศัยขันธ์
เกิดขึ้นท่านก็ไม่ยินดี ได้ชื่อว่าละความยินดีในธัมมารมณ์ซึ่งคู่กับความยินร้าย
เพราะความยินดียินร้ายในนามรูปหมดแล้ว ท่านจึงเป็นผู้พ้นแล้วจากความยินดี
ยินร้ายในอารมณ์ ๖ จึงถึงพร้อมด้วยคุณ คือ ฉะลังคุเบกขา.
พระธรรมเจดีย์ : แปลกมากยังไม่เคยได้ยินใครอธิบายอย่างนี้ ส่วนมานะสังโยชน์นั้นมีอาการ
อย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : มานะสังโยชน์นั้นมีอาการให้วัด เช่นกับนึกถึงตัวของตัว ก็รู้สึกว่าเป็นเรา ส่วน
คนอื่นก็เห็นว่าเป็นเขา แลเห็นว่าเราเสมอกับเขา หรือเราสูงกว่าเขา หรือเรา
ต�่ำกว่าเขา อาการที่วัดชนิดนี้แหละเป็นมานะสังโยชน์ ซึ่งเป็นคู่ปรับกับอนัตตา
หรือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา.
พระธรรมเจดีย์ : ก็อุทธัจจสังโยชน์นั้นมีลักษณะอย่างไร เช่น พระอนาคามีละสังโยชน์เบื้องต�่ำ
ได้หมดแล้ว ส่วนอุทธัจจสังโยชน์จะฟุ้งไปทางไหน ?
พระอาจารย์มั่น : ตามแบบท่านอธิบายไว้ว่า ฟุ้งไปในธรรม เพราะท่านยังไม่เสร็จกิจจึงได้ฝักใฝ่
อยู่ในธรรม.
พระธรรมเจดีย์ : อวิชชาสังโยชน์นั้นไม่รู้อะไร ?
พระอาจารย์มั่น : ตามแบบท่านอธิบายไว้วา่ ไม่รขู้ นั ธ์ทเี่ ป็นอดีต ๑ อนาคต ๑ ปัจจุบนั ๑ อริยสัจ ๔
ปฏิจจสมุปาท ๑ ความไม่รู้ในที่ ๘ อย่างนี้แหละชื่อว่าอวิชชา.
พระธรรมเจดีย์ : พระเสขบุคคลท่านก็รู้อริยสัจ ๔ ด้วยกันทั้งนั้น ทําไมอวิชชาสังโยชน์จึงยังอยู่ ?
พระอาจารย์มั่น : อวิชชามีหลายชัน้ เพราะฉะนัน้ วิชชาก็หลายชัน้ ส่วนพระเสขบุคคล มรรค แลผล
ชั้นใดที่ท่านได้บรรลุแล้ว ท่านก็รู้เป็นวิชชาขึ้น ชั้นใดยังไม่รู้ ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่
เพราะฉะนั้นจึงหมดในขั้นที่สุด คือพระอรหันต์.
พระธรรมเจดีย์ : พระเสขบุคคลท่านเห็นอริยสัจ แต่ละตัณหาไม่ได้ มิไม่ได้ทํากิจในอริยสัจหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ท่านก็ทําทุกชั้นนั้นแหละ แต่ก็ทําตามกําลัง.
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พระธรรมเจดีย์ : ที่ว่าทําตามชั้นนั้นทําอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : เช่นพระโสดาบันได้เห็นปัญจขันธ์เกิดขึ้นดับไป ก็ชื่อว่าได้กําหนดรู้ทุกข์ และ
ได้ละสังโยชน์ ๓ หรือทุจริตส่วนหยาบ ๆ ก็เป็นอันละสมุทัย ความที่สังโยชน์ ๓
สิ้นไป เป็นส่วนนิโรธตามชั้นของท่าน ส่วนมรรคท่านก็ได้เจริญมีกําลังพอละ
สังโยชน์ ๓ ได้ แลท่านปิดอบายได้ ชือ่ ว่าท่านทาํ ภพคือทุคติให้หมดไป ทีต่ ามแบบ
เรียกว่า ขีณนิรโย มีนรกสิ้นแล้ว ส่วนพระสกิทาคามี ก็ได้กําหนดทุกข์ คือ
ปัญจขันธ์แล้วละกามราคะพยาบาทอย่างกลาง ได้ชื่อว่าละสมุทัยข้อที่กามราคะ
พยาบาทอย่างกลางหมดไป จึงเป็นนิโรธของท่าน ส่วนมรรคนั้นก็เจริญมาได้
เพียงละกามราคะพยาบาทอย่างกลางนี่แหละ จึงได้ทําภพชาติให้น้อยลง ส่วน
พระอนาคามี ทุกข์ได้กําหนดแล้ว ละกามราคะพยาบาทส่วนละเอียดหมดได้
ชื่อว่าละสมุทัย กามราคะพยาบาทอย่างละเอียดนี่หมดไปจึงเป็นนิโรธของท่าน
ส่วนมรรคนั้นก็เจริญมาเพียงละสังโยชน์ ๕ ได้หมด แลได้สิ้นภพคือ กามธาตุ.
พระธรรมเจดีย์ : ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นโลกีย์กับโลกุตรนั้น ต่างกันอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : ศีล สมาธิ ปัญญา ของผู้ปฏิบัติอยู่ในภูมิกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร นี่แหละ
เป็นโลกีย์ที่เรียกว่าวัฏฏคามีกุศล เป็นกุศลที่วนอยู่ในโลก ส่วนศีล สมาธิ ปัญญา
ของท่านผูป้ ฏิบตั ติ งั้ แต่โสดาบันแล้วไป เรียกว่าวิวฏั ฏคามีกศุ ล เป็นเครือ่ งข้ามขึน้
จากโลก นี่แหละเป็นโลกุตร.
พระธรรมเจดีย์ : ท่านที่บรรลุฌานถึงอรูปสมาบัติแล้ว ก็ยังเป็นโลกีย์อยู่ ถ้าเช่นนั้นเราจะปฏิบัติ
ให้เป็นโลกุตร ก็เห็นจะเหลือวิสัย ?
พระอาจารย์มั่น : ไม่เหลือวิสัย พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอน ถ้าเหลือวิสัย พระองค์
ก็คงไม่ทรงแสดง.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเราไม่ได้บรรลุฌานชั้นสูง ๆ จะเจริญปัญญาเพื่อให้ถึงซึ่งมรรคแลผล
จะได้ไหม ?
พระอาจารย์มั่น : ได้เพราะวิธีที่เจริญปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิจริงอยู่ แต่ไม่ต้องถึงกับฌาน
อาศัยสงบจิตที่พ้นนิวรณ์ ก็พอเป็นบาทของวิปัสสนาได้.
พระธรรมเจดีย์ : ความสงัดจากกาม จากอกุศลของผู้ที่บรรลุฌานโลกีย์ กับความสงัดจากกาม
จากอกุศลของพระอนาคามีต่างกันอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : ต่างกันมาก ตรงกันข้ามทีเดียว.
พระธรรมเจดีย์ : ทําไมจึงได้ต่างกันถึงกับตรงกันข้ามทีเดียว ?
พระอาจารย์มั่น : ฌานที่เป็นโลกีย์ ต้องอาศัยความเพียร มีสติคอยระวังละอกุศล และความเจริญ
กุศลให้เกิดขึน้ มีฌานเป็นต้น และยังต้องทาํ กิจทีค่ อยรักษาฌานนัน้ ไว้ ไม่ให้เสือ่ ม
ถึงแม้จะเป็นอรูปฌานที่ว่าไม่เสื่อมในชาตินี้ ชาติหน้าต่อ ๆ ไปก็อาจจะเสื่อมได้
เพราะเป็นกุปปธรรม.
348 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนัน้ ส่วนความสงัดจากกามจากอกุศลของพระอนาคามี ท่านไม่มเี วลาเสือ่ ม
หรือ ?
พระอาจารย์มั่น : พระอนาคามี ท่านละกามราคะสังโยชน์กับปฏิฆะสังโยชน์ได้ขาด เพราะฉะนั้น
ความสงัดจากกามจากอกุศลของท่านเป็นอัธยาศัยที่เป็นเองอยู่เสมอ โดยไม่ต้อง
อาศัยความเพียรเหมือนอย่างฌานที่เป็นโลกีย์ ส่วนวิจิกิจฉาสังโยชน์นั้น หมดมา
ตั้งแต่เป็นโสดาบันแล้ว เพราะฉะนั้นอุทธัจจนิวรณ์ที่ฟุ้งไปหากามและพยาบาท
ก็ไม่มี ถึงถีนะมิทธนิวรณ์ก็ไม่มี เพราะเหตุนั้นความสงัดจากกามจากอกุศล
ของท่านจึงไม่เสื่อม เพราะเป็นเองไม่ใช่ทําเอาเหมือนอย่างฌานโลกีย์.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนัน้ ผูท้ ไี่ ด้บรรลุพระอนาคามี ความสงัดจากกามจากอกุศลทีเ่ ป็นเอง มิไม่มี
หรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ถ้านึกถึงพระสกิทาคามี ที่ว่าทําสังโยชน์ทั้งสองให้น้อยเบาบาง น่าจะมีความสงัด
จากกามจากอกุศลที่เป็นเองอยู่บ้าง แต่ก็คงจะอ่อน.
พระธรรมเจดีย์ : ที่ว่าพระอนาคามีท่านเป็นสมาธิบริปูริการีบริบูรณ์ด้วยสมาธิ เห็นจะเป็นอย่างนี้
เอง ?
พระอาจารย์มั่น : ไม่ ใช่ เ ป็ น สมาธิ เพราะว่ า สมาธิ นั้ น เป็ น มรรค ต้ อ งอาศั ย เจตนาเป็ น ส่ ว น
ภาเวตัพพธรรม ส่วนภาเวตัพพธรรมส่วนของพระอนาคามีท่านเป็นเอง ไม่มี
เจตนาเป็นสัจฉิกาตัพพธรรม เพราะฉะนั้นจึงได้ต่างกันกับฌานที่เป็นโลกีย์.
พระธรรมเจดีย์ : นิวรณ์แลสังโยชน์นั้น ข้าพเจ้าทําไมจึงไม่รู้จักอาการ คงรู้จักแต่ชื่อของนิวรณ์
แลสังโยชน์ ?
พระอาจารย์มั่น : ตามแบบในมหาสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าสอนสาวกให้รู้จักนิวรณ์แลสังโยชน์
พระสาวกของท่านตั้งใจกําหนดสังเกตก็ละนิวรณ์แลสังโยชน์ได้หมด จนเป็น
พระอรหันต์โดยมาก ส่วนท่านที่อินทรีย์อ่อน ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็เป็น
พระเสขบุคคล ส่วนเราไม่ตั้งใจไม่สังเกตเป็นแต่จําว่านิวรณ์หรือสังโยชน์ แล้วก็
ตั้งกองพูดแลคิดไปจึงไม่พบตัวจริงของนิวรณ์แลสังโยชน์ เมื่ออาการของนิวรณ์
แลสังโยชน์อย่างไรก็ไม่รู้จัก แล้วจะละอย่างไรได้.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นผู้ปฏิบัติทุกวันนี้ ที่รู้จักลักษณะแลอาการของนิวรณ์แลสังโยชน์จะมี
บ้างไหม ?
พระอาจารย์มั่น : มีถมไปชนิดที่เป็นสาวกตั้งใจรับคําสอนแลประพฤติปฏิบัติจริง ๆ.
พระธรรมเจดีย์ : นิวรณ์ ๕ เวลาทีเ่ กิดขึน้ ในใจมีลกั ษณะอย่างไร จึงจะทราบได้วา่ อย่างนีค้ อื กามฉันท์
อย่างนี้คือพยาบาท หรือถีนะมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา และมีชื่อเสียง
เหมือนกับสังโยชน์ จะต่างกันกับสังโยชน์หรือว่าเหมือนกัน ขอท่านจงอธิบาย
ลักษณะของนิวรณ์แลสังโยชน์ให้ข้าพเจ้าเข้าใจ จะได้สังเกตถูก ?
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พระอาจารย์มั่น : กามฉันทนิวรณ์ คือ ความพอใจในกาม ส่วนกามนั้นแยกเป็นสอง คือกิเลสกาม
หนึ่ง วัตถุกามอย่างหนึ่ง เช่น ความกําหนัดในเมถุน เป็นต้น ชื่อว่ากิเลสกาม
ความกําหนัดในทรัพย์สมบัติเงินทองที่บ้านนาสวน และเครื่องใช้สอยหรือบุตร
ภรรยาพวกพ้อง และสัตว์เลี้ยงของเลี้ยงที่เรียกว่า วิญญาณกทรัพย์ อวิญญาณ
กทรัพย์เหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกาม ความคิดกําหนัดพอใจในส่วนทั้งหลายเหล่านี้
ชื่อว่ากามฉันทนิวรณ์ ส่วนพยาบาทนิวรณ์คือความโกรธเคืองหรือคิดแช่งสัตว์
ให้พินาศ ชื่อว่าพยาบาทนิวรณ์ ความง่วงเหงาหาวนอน ชื่อว่าถีนะมิทธนิวรณ์
ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ ชื่อว่าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ความสงสัยในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ แลสงสัยในกรรมที่สัตว์ทําเป็นบาป หรือสงสัยในผลกรรม
เหล่านี้ เป็นต้น ชื่อว่าวิจิกิจฉา รวม ๕ อย่างนี้ ชื่อว่านิวรณ์ เป็นเครื่องกั้นกลาง
หนทางดี.
พระธรรมเจดีย์ : กามฉันทนิวรณ์ อธิบายเกีย่ วไปตลอดกระทัง่ วิญญาณกทรัพย์ อวิญญาณกทรัพย์
ว่าเป็นวัตถุกาม ถ้าเช่นนั้นผู้ที่ยังอยู่ครองเรือน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติ
อัฐฬสเงินทอง พวกพ้อง ญาติมิตร ก็จําเป็นจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้น เพราะ
เกี่ยวเนื่องกับตน ก็มิเป็นกามฉันทนิวรณ์ไปหมดหรือ ?
พระอาจารย์มั่น : ถ้านึกตามธรรมดาโดยจําเป็นของผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ โดยไม่ได้กําหนัดยินดี
ก็เป็นอัญญสมนา คือเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป ถ้าคิดถึงวัตถุกามเหล่านั้น
เกิดความยินดีพอใจรักใคร่เป็นห่วง ยึดถือหมกมุ่นพัวพันอยู่ในวัตถุกามเหล่านั้น
จึงจะเป็นกามฉันทนิวรณ์ สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า น เต กามา ยานิ
จิตฺรานิ โลเก อารมณ์ที่วิจิตรงดงามเหล่าใดในโลก อารมณ์เหล่านั้นมิได้เป็นกาม
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม ความกําหนัดอันเกิดจากความดํารินี้แหละ เป็นกาม
ของคน ติฏฺ นฺติ จิตรฺ านิ ตเถว โลเก อารมณ์ทวี่ จิ ติ รงดงามในโลกก็ตงั้ อยูอ่ ย่างนัน้ เอง
อเถตฺถธีรา วินยนฺติ ฉนฺทํ เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงทําลาย
เสียได้ ซึ่งความพอใจในกามนั้น นี่ก็ทําให้เห็นชัดเจนได้ว่า ถ้าฟังตามคาถา
พระพุทธภาษิตนี้ ถ้าคิดนึกถึงวัตถุกามตามธรรมดาก็ไม่เป็นกามฉันทนิวรณ์
ถ้าคิดนึกอะไร ๆ ก็เอาเป็นนิวรณ์เสียหมด ก็คงจะหลีกไม่พ้นนรก เพราะนิวรณ์
เป็นอกุศล.
พระธรรมเจดีย์ : พยาบาทนิวรณ์นั้น หมายความโกรธเคือง ประทุษร้ายในคน ถ้าความกําหนัด
ในคนก็เป็นกิเลสกามถูกไหม ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว.
พระธรรมเจดีย์ : ความง่วงเหงาหาวนอน เป็นถีนะมิทธนิวรณ์ ถ้าเช่นนั้นเวลาที่เราหาวนอน มิเป็น
นิวรณ์ทุกคราวไปหรือ ?
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พระอาจารย์มั่น : หาวนอนตามธรรมดา เป็นอาการของร่างกายที่จะต้องพักผ่อน ไม่เป็นถีนะมิทธ
นิวรณ์ กามฉันทะหรือพยาบาททีเ่ กิดขึน้ แล้วก็ออ่ นกาํ ลังลงไป หรือดับไปในสมัยนัน้
มีอาการมัวซัวแลง่วงเหงา ไม่สามารถจะระลึกถึงกุศลได้ จึงเป็นถีนะมิทธนิวรณ์
ถ้าหาวนอนตามธรรมดา เรายังดํารงสติสัมปชัญญะอยู่ได้จนกว่าจะหลับไป จึง
ไม่ใช่นิวรณ์ เพราะถีนะมิทธนิวรณ์เป็นอกุศล ถ้าจะเอาหาวนอนตามธรรมดา
เป็นถีนะมิทธแล้ว เราก็คงจะพ้นจากถีนะมิทธนิวรณ์ไม่ได้ เพราะต้องมีหาวนอน
ทุกวันด้วยกันทุกคน.
พระธรรมเจดีย์ : ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ ที่ว่าเป็นอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นั้น หมายฟุ้งไปในที่ใด
บ้าง ?
พระอาจารย์มั่น : ฟุง้ ไปในกามฉันทบ้าง พยาบาทบ้าง แต่ในบาปธรรม ๑๔ ท่าน แยกเป็นสองอย่าง
อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน กุกกุจจ ความรําคาญใจ แต่ในนิวรณ์ ๕ ท่าน รวมไว้เป็น
อย่างเดียวกัน.
พระธรรมเจดีย์ : นิวรณ์ ๕ เป็นจิตหรือเจตสิก ?
พระอาจารย์มั่น : เป็นเจตสิกธรรมฝ่ายอกุศลประกอบกับจิตที่เป็นอกุศล.
พระธรรมเจดีย์ : ประกอบอย่างไร ?
พระอาจารย์มั่น : เช่นกามฉันทนิวรณ์ก็เกิดในจิตที่เป็นพวกโลภะมูล พยาบาทกุกกุจจนิวรณ์ก็เกิด
ในจิตที่เป็นโทสะมูล ถีนะมิทธ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา ก็เกิดในจิตที่เป็นโมหะมูล
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิวรณ์ทั้ง ๕ มาในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกายสีลักขันธ
วรรค หน้า ๙๓ ว่า กามฉันทนิวรณ์ เหมือนคนเป็นหนี้ พยาบาทนิวรณ์ เหมือน
คนไข้หนัก ถีนะมิทธนิวรณ์ เหมือนคนติดในเรือนจํา อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์
เหมือนคนเป็นทาส วิจิกิจฉานิวรณ์เหมือนคนเดินทางกันดาร มีภัยน่าหวาดเสียว
เพราะฉะนั้น คนที่เขาพ้นหนี้ หรือหายเจ็บหนัก หรือออกจากเรือนจํา หรือ
พ้นจากทาส หรือได้เดินทางถึงที่ประสงค์พ้นภัยเกษมสําราญ เขาย่อมถึงความ
ยินดีฉันใด ผู้ที่พ้นนิวรณ์ทั้ง ๕ ก็ย่อมถึงความยินดีฉันนั้น แลในสังคารวสูตร
ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย หน้า ๒๕๗ พระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิวรณ์ดว้ ยน�ำ 
้
๕ อย่าง ว่าบุคคลจะส่องเงาหน้าก็ไม่เห็นฉันใด นิวรณ์ทั้ง ๕ เมื่อเกิดขึ้นก็ไม่เห็น
ธรรมความดีความชอบฉันนัน้ กามฉันทนิวรณ์เหมือนน�ำ้ ทีร่ ะคนด้วยสีตา่ ง ๆ เช่น
สีครัง่ สีชมพู เป็นต้น พยาบาทนิวรณ์ เหมือนน�ำ้ ร้อนทีเ่ ดือดพล่าน ถีนะมิทธนิวรณ์
เหมือนน�้ำที่มีจอกแหนปิดเสียหมด อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ เหมือนน�้ำที่คลื่นเป็น
ระลอก วิจกิ จิ ฉานิวรณ์ เหมือนน�ำ้ ทีข่ นุ่ ข้นเป็นโคลนตม เพราะฉะนัน้ น�ำ 
้ ๕ อย่างนี้
บุคคลไม่อาจส่องดูเงาหน้าของตนได้ฉันใด นิวรณ์ทั้ง ๕ ที่เกิดขึ้น ครอบงําใจของ
บุคคลไม่ให้เห็นธรรมความดีความชอบได้ก็ฉันนั้น.
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พระธรรมเจดีย์ : ทาํ ไมคนเราเวลาไข้หนักใกล้จะตาย ก็ทาํ บาปกรรมความชัว่ อะไรไม่ได้ แล้วจะกล่าว
วจีทุจริต ปากก็พูดไม่ได้ จะล่วงทํากายทุจริต มือแลเท้าก็ไหวไม่ได้แล้ว ยังเหลือ
แต่ความคิดนึกทางใจนิดเดียวเท่านั้น ทําไมใจประกอบด้วยนิวรณ์จึงไปทุคติได้
ดูไม่น่าจะเป็นบาปกรรมโตใหญ่อะไรเลย ข้อนี้น่าอัศจรรย์นัก ขอท่านจงอธิบาย
ให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ?
พระอาจารย์มั่น : กิเลสเป็นเหตุให้กอ่ กรรม กรรมเป็นเหตุให้กอ่ วิบาก ทีเ่ รียกว่าไตรวัฏนัน้ เช่น อนุสยั
หรือสังโยชน์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นชื่อว่ากิเลสวัฏ ผู้ที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติก็ทํา
ในใจไม่แยบคาย ทีเ่ รียกว่า อโยนิโส คิดต่อออกไป เป็นนิวรณ์ ๕ หรืออุปกิเลส ๑๖
จึงเป็นกรรมวัฏฝ่ายบาป ถ้าดับจิตไปในสมัยนั้น จึงได้วิบากวัฏที่เป็นส่วนทุคติ
เพราะกรรมวัฏฝ่ายบาปส่งให้อุปมาเหมือนคนปลูกต้นไม้ ไปนําพืชพันธุ์ของไม้ที่
เบือ่ เมามาปลูกไว้ ต้นแลใบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ก็เป็นของเบือ่ เมา แม้ผลแลดอกทีอ่ อกมา
ก็เป็นของเบื่อเมาตามพืชพันธุ์เดิมซึ่งนํามาปลูกไว้นิดเดียว แต่ก็กลายเป็นต้น
โตใหญ่ไปได้เหมือนกัน ข้อนี้ฉันใด จิตที่เศร้าหมองเวลาตายก็ไปทุคติได้ฉันนั้น
แลเหมือนพืชพันธุ์แห่งผลไม้ที่ดี มีกลิ่นหอมมีรสหวาน บุคคลไปนําพืชพันธุ์มา
นิดเดียวปลูกไว้ แม้ตน้ แลใบก็เป็นไม้ทดี่ ที งั้ ผลแลดอกทีอ่ อกมา ก็ใช้แลรับประทาน
ได้ตามความประสงค์ เพราะอาศัยพืชที่ดีซึ่งนํามานิดเดียวปลูกไว้ ข้อนี้ฉันใดจิต
ที่เป็นกุศลผ่องใสแล้วตายในเวลานั้นจึงไปสู่สุคติได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่า
จิตฺเต สงฺกิลิฎเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา เวลาตายจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นหวัง
ได้ จิตฺเต อสงฺกิลิฎเ สุคติ ปาฏิกงฺขา จิตผ่องใส ไม่เศร้าหมองเวลาตาย สุคติ
เป็นหวังได้.
พระธรรมเจดีย์ : อโยนิโสมนสิกาโร ความทําในใจไม่แยบคาย โยนิโสมนสิกาโร ความทําในใจ
แยบคาย ๒ อย่างนั้นคือ ทําอย่างไรจึงชื่อว่าไม่แยบคาย ทําอย่างไรจึงชื่อว่า
แยบคาย ?
พระอาจารย์มั่น : ความทําสุภนิมิตไว้ในใจ กามฉันทนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็
งอกงาม ความทําปฏิฆะนิมิตไว้ในใจ พยาบาทนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิด
ขึ้นแล้วก็งอกงามอย่างนี้ ชื่อว่าทําในใจไม่แยบคาย การทําอสุภสัญญาไว้ในใจ
กามฉันทนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไป การทําเมตตา
ไว้ในใจ พยาบาทนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไป เช่นนี้
เป็นตัวอย่างหรือความทาํ ในใจ อย่างไรก็ตาม อกุศลทีย่ งั ไม่เกิดก็เกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้
แล้วก็งอกงาม ก็ชื่อว่าทําในใจไม่แยบคาย หรือจะคิดนึกอย่างไรก็ตามกุศลที่ยัง
ไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็บริบูรณ์ อย่างนี้ชื่อว่าทําในใจแยบคาย สมด้วย
สาวกภาษิตทีพ่ ระสารีบตุ รแสดงไว้ในพระทสุตตรสูตรหมวด ๒ ว่า โย จ เหตุ โย จ
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ปจฺจโย สตฺตานํ สงฺกเิ ลสฺสาย ความไม่ทาํ ในใจโดยอุบายอันแยบคาย เป็นเหตุดว้ ย
เป็นปัจจัยด้วย เพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย ๑ โย จ เหตุ โย จ ปจฺจโย
สตฺตานํ วิสุทฺธิยา ความทําในใจ โดยอุบายอันแยบคาย เป็นเหตุด้วย เป็นปัจจัย
ด้วย เพื่อจะได้บริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย.
ทีว่ า่ อนุสยั กับสังโยชน์เป็นกิเลสวัฏ ส่วนนิวรณ์หรืออุปกิเลส ๑๖ ว่าเป็นกรรมวัฏ
เวลาที่เกิดขึ้นนั้นมีอาการต่างกันอย่างไร จึงจะทราบได้ว่าประเภทนี้เป็นนิวรณ์
หรืออุปกิเลส ๑๖ ?
เช่น เวลาตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายถูกต้อง
โผฏฐัพพะ รู้ธัมมารมณ์ด้วยใจ ๖ อย่างนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ดีนั้นเป็น
อิฏฐารมณ์ เป็นทีต่ งั้ แห่งความกาํ หนัดยินดี ส่วนอารมณ์ ๖ ทีไ่ ม่ดี เป็นอนิฏฐารมณ์
เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้าย ไม่ชอบ โกรธเคือง ผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงหรือไม่มีสติ
เวลาที่ตาเห็นรูปที่ดี ยังไม่ทันคิดว่ากระไรก็เกิดความยินดีกําหนัดพอใจขึ้น
แค่นี้เป็นสังโยชน์ ถ้าคิดต่อมากออกไปก็เป็นกามฉันทนิวรณ์ หรือเรียกว่า
กามวิตกก็ได้ หรือเกิดความโลภอยากได้ที่ผิดธรรมก็เป็นอภิชฺฌาวิสมโลโภที่
อยู่ในอุปกิเลส ๑๖ หรือในมโนกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ ชนิดนี้ ประกอบด้วย
เจตนา เป็นกรรมวัฏฝ่ายบาป เวลาตาเห็นรูปที่ไม่ดีไม่ทันคิดว่ากระไร เกิดความ
ไม่ชอบ หรือเป็นโทมนัสปฏิฆะขึน้ ไม่ประกอบด้วยเจตนาแค่นเี้ ป็นปฏิฆะสังโยชน์
คือ กิเลสวัฏ ถ้าคิดต่อออกไปถึงโกรธเคืองประทุษร้ายก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ หรือ
อุปกิเลส หรืออกุศลกรรมบถ ๑๐ ชนิดนี้ ก็เป็นกรรมวัฏฝ่ายบาป เพราะประกอบ
ด้วยเจตนา นี้ชี้ให้ฟังเป็นตัวอย่าง แม้กิเลสอื่น ๆ ก็พึงตัดสินใจอย่างนี้ว่ากิเลส
ที่ไม่ตั้งใจให้เกิดก็เกิดขึ้นได้เอง พวกนี้เป็น อนุสัย หรือ สังโยชน์ เป็น กิเลสวัฏ
ถ้าประกอบด้วยเจตนา คือยืดยาวออกไปก็กรรมวัฏ.
ถ้าเช่นนั้นเราจะตัดกิเลสวัฏ จะตัดอย่างไร ?
ต้องตัดได้ด้วยอริยมรรค เพราะสังโยชน์ก็ไม่มีเจตนา อริยมรรคก็ไม่มีเจตนา
เหมือนกัน จึงเป็นคู่ปรับสําหรับละกัน.
ถ้าการปฏิบตั ขิ องผูด้ าํ เนินยังอ่อนอยู่ ไม่สามารถจะตัดได้ สังโยชน์กย็ งั เกิดอยู่ แล้ว
ก็เลยเป็นกรรมวัฏฝ่ายบาปต่อออกไป มิตอ้ งได้วบิ ากวัฏทีเ่ ป็นส่วนทุคติเสียหรือ ?
เพราะอย่างนั้นน่ะซิ ผู้ที่ยังไม่ถึงโสดาบันจึงปิดอบายไม่ได้.
ถ้าเช่นนั้นใครจะไปสวรรค์ได้บ้างเล่า ในชั้นผู้ปฏิบัติที่ยังไม่ถึงโสดาบัน ?
ไปได้เพราะอาศัยเปลี่ยนกรรม สังโยชน์ยังอยู่ก็จริง ถ้าประพฤติทุจริต กาย วาจา
ใจ เวลาตายใจเศร้าหมองก็ตอ้ งไปทุคติ ถ้ามาตัง้ ใจเว้นทุจริต อยูใ่ นสุจริตทางกาย
วาจา ใจ แลเวลาตายก็ไม่เศร้าหมอง ก็มสี ติสมั ปชัญญะ ก็ไปสุคติได้ เพราะเจตนา
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เป็นตัวกรรม กรรมมี ๒ อย่าง กณฺหํ เป็นกรรมดํา คือ ทุจริต กาย วาจา ใจ สุกฺกํ 
เป็นกรรมขาว คือ สุจริต กาย วาจา ใจ ย่อมให้ผลต่างกัน.
ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ประพฤติสุจริต กาย วาจา ใจ เวลาตายใจเศร้าหมอง มิต้อง
ไปทุคติเสียหรือ หรือผู้ที่ประพฤติทุจริต กาย วาจา ใจ แต่เวลาตายใจเป็นกุศล
มิไปสุคติได้หรือ ?
ก็ไปได้นะ่ ซี ได้เคยฟังหนังสือของสมเด็จพระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัสบ้างหรือเปล่า
เวลาลงโบสถ์ท่านเคยแสดงให้พระเณรฟัง ภายหลังได้มาจัดพิมพ์กันขึ้น รวมกับ
ข้ออื่น ๆ ท่านเคยแสดงว่า ภิกษุรักษาศีลบริสุทธิ์ เวลาจะตายห่วงในจีวร ตายไป
เกิดเป็นเล็น แลภิกษุอกี องค์หนึง่ เวลาใกล้จะตายนึกขึน้ ได้วา่ ทาํ ใบตะไคร่นำ้� ขาด
มองหาเพื่อนภิกษุที่จะแสดงอาบัติก็ไม่มีใคร ใจก็กังวลอยู่อย่างนั้นแหละ ครั้น
ตายไปก็เกิดเป็นพญานาค แลอุบาสกอีกคนหนึ่ง เจริญกายคตาสติมาถึง ๓๐ ปี
ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอย่างใด เกิดความสงสัยในพระธรรม ตายไปเกิดเป็นจระเข้
ด้วยโทษวิจิกิจฉานิวรณ์ ส่วนโตเทยยะพราหมณ์นั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ห่วงทรัพย์
ที่ฝังไว้ ตายไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านของตนเองด้วยโทษกามฉันทนิวรณ์
เหมือนกัน แลนายพรานผู้หนึ่งเคยฆ่าสัตว์มากเวลาใกล้จะตาย พระสารีบุตรไป
สอนให้รับไตรสรณคมน์ จิตก็ตั้งอยู่ในกุศล ยังไม่ทันจะให้ศีลนายพรานก็ตาย
ไปสู่สุคติ ด้วยจิตที่เป็นกุศล ตั้งอยู่ในไตรสรณคมน์ นี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ตาย
ใจเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์ กรรมของผู้ที่กระทําในเมื่อเวลาใกล้จะตายนั้น ชื่อว่า
อาสันนกรรม ต้องให้ผลก่อนกรรมอื่น ๆ ท่านเปรียบว่า เหมือนโคอยู่ใกล้ประตู
คอก แม้จะแก่กําลังน้อย ก็ต้องออกได้ก่อน ส่วนโคอื่นถึงจะมีกําลังมาก ที่อยู่
ข้างในต้องออกทีหลัง ข้อนี้ฉันใด กรรมที่บุคคลทําเมื่อใกล้จะตายจึงต้องให้ผล
ก่อนฉันนั้น.
ส่วนอนุสัยแลสังโยชน์เป็นกิเลสวัฏนิวรณ์หรืออุปกิเลส ๑๖ หรือ อกุศลกรรมบถ
๑๐ ว่าเป็นกรรมวัฏฝ่ายบาป ส่วนกรรมวัฏฝ่ายบุญจะได้แก่อะไร ?
กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล เหล่านี้เป็นกรรมวัฏฝ่ายบุญส่งให้
วิบากวัฏ คือ มนุษย์สมบัติบ้าง สวรรค์สมบัติบ้าง พรหมโลกบ้าง พอเหมาะแก่
กุศลกรรมที่ทําไว้.
ถ้าเช่นนั้นกรรมทั้งหลาย ที่สัตว์ทําเป็นบุญก็ตาม เป็นบาปก็ตาม ย่อมให้ผล
เหมือนเงาที่ไม่พรากไปจากตนฉะนั้นหรือ ?
ถูกแล้ว สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในอภิณหปัจจเวกขณ์ว่า กมฺมสฺส โกมฺหิ
เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน กมฺมทายาโท เป็นผู้รับผลของกรรม กมฺมโยนิ
เป็นผู้มีกรรมเป็นกําเนิด กมฺมพนฺธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กมฺมปฏิสรโณ
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เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ เราจักทํากรรมอันใด กลฺยาณํ วา
ปาปกํ วา ดีหรือชั่ว ตสํส ทายาโท ภวิสฺสามิ เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.
อนุสัยกับสังโยชน์ ใครจะละเอียดกว่ากัน ?
อนุสัยละเอียดกว่าสังโยชน์ เพราะสังโยชน์นั้น เวลาที่จะเกิดขึ้น อาศัยอายตนะ
ภายในอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าแล้วเกิดวิญญาณ ๖ ชื่อว่า ผัสสะ เมื่อผู้ที่
ไม่มีสติ หรือไม่รู้ความจริง เช่นหูกับเสียงกระทบกันเข้า เกิดความรู้ขึ้น เสียงที่ดี
ก็ชอบ เกิดความยินดีพอใจ เสียงทีไ่ ม่ดกี ไ็ ม่ชอบ ไม่ถกู ใจ ทีโ่ ลกเรียกกันว่าพืน้ เสีย
เช่นนี้แหละชื่อว่าสังโยชน์ จึงหยาบกว่าอนุสัย เพราะอนุสัยนั้นย่อมตามนอน
ในเวทนาทัง้ ๓ เช่น สุขเวทนาเกิดขึน้ ผูท้ ไี่ ม่รคู้ วามจริงหรือไม่มสี ติ ราคานุสยั จึงตาม
นอน ทุกขเวทนาเกิดขึน้ ปฏิฆานุสยั ย่อมตามนอน อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึน้ อวิชชา
นุสัยย่อมตามนอน เพราะฉะนั้นจึงละเอียดกว่าสังโยชน์ แลมีพระพุทธภาษิต
ตรัสไว้ใน มาลุงโกยวาทสูตรว่า เด็กอ่อนทีน่ อนหงายอยูใ่ นผ้าอ้อม เพียงจะรูจ้ กั ว่า
นีต่ านีร่ ปู ก็ไม่มใี นเด็กนัน้ เพราะฉะนัน้ สังโยชน์จงึ ไม่มใี นเด็กทีน่ อนอยูใ่ นผ้าอ้อม
แต่ว่าอนุสัยย่อมตามนอนในเด็กนั้นได้
อนุสัยนั้นมีประจําอยู่เสมอหรือ หรือมีมาเป็นครั้งเป็นคราว ?
มีมาเป็นครั้งเป็นคราว ถ้ามีประจําอยู่เสมอแล้วก็คงจะละไม่ได้ เช่น ราคานุสัย
ก็เพิ่งมาตามนอนในสุขเวทนา หรือปฏิฆานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนในทุกขเวทนา
หรืออวิชชานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนในอทุกขมสุขเวทนาตามนอนได้แต่ผู้ที่ไม่รู้
ความจริง หรือมีสติก็ไม่ตามนอนได้ เรื่องนี้ได้อธิบายไว้ในเวทนาขันธ์แล้ว.
แต่เดิมข้าพเจ้าเข้าใจว่า อนุสัยตามนอนอยู่ในสันดานเสมอทุกเมื่อไป เหมือน
อย่างขี้ตะกอนที่นอนอยู่ก้นโอ่งน�้ำ ถ้ายังไม่มีใครมาคนก็ยังไม่ขุ่นขึ้น ถ้ามีใคร
มาคนก็ขนุ่ ขึน้ ได้ เวลาทีไ่ ด้รบั อารมณ์ทดี่ ี เกิดความกําหนัดยินดีพอใจขึน้ หรือ
ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เกิดปฏิฆะหรือความโกรธขึ้น เข้าใจว่านี่แหละขุ่นขึ้นมา
ความเข้าใจเก่าของข้าพเจ้ามิผิดไปหรือ ?
ก็ผดิ น่ะซี เพราะเอานามไปเปรียบกับรูป คือโอ่งก็เป็นรูปทีไ่ ม่มวี ญ
ิ ญาณ น�ำ้ ก็เป็น
รูปทีไ่ ม่มวี ญ
ิ ญาณ แลขีต้ ะกอนก้นโอ่งก็เป็นรูปไม่มวี ญ
ิ ญาณเหมือนกัน จึงขังกันอยู่
ได้ ส่วนจิตเจตสิกของเรา เกิดขึ้นแล้วดับไป จะขังเอาอะไรไว้ได้ เพราะกิเลส
เช่นอนุสัยหรือสังโยชน์ ก็อาศัยจิตเจตสิกเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่ง เมื่อจิตเจตสิก
ในคราวนัน้ ดับไปแล้ว อนุสยั หรือสังโยชน์จะตกค้างอยูก่ บั ใคร ลองนึกดูเมือ่ เรา
ยังไม่มีความรัก ความรักนั้นอยู่ที่ไหน ก็มีขึ้นเมื่อเกิดความรักไม่ใช่หรือ หรือเมื่อ
ความรักนั้นดับไปแล้ว ก็ไม่มีความรักไม่ใช่หรือ และความโกรธเมื่อยังไม่เกิดขึ้น
ก็ไม่มีเหมือนกัน มีขึ้นเมื่อเวลาที่โกรธ เมื่อความโกรธดับแล้ว ก็ไม่มีเหมือนกัน
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เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียด เพราะไปติดสัญญาที่จําไว้นานแล้วว่า อนุสัยนอนอยู่
เหมือนขี้ตะกอนที่นอนอยู่ก้นโอ่ง.
ก็อนุสัยกับสังโยชน์ไม่มีแล้ว บางคราวทําไมจึงมีขึ้นอีกได้เล่า ข้าพเจ้าฉงนนัก
แล้วยังอาสวะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าดองสันดานนั้น เป็นอย่างไร ?
ถ้าพูดถึงอนุสยั หรืออาสวะแล้ว เราควรเอาความว่า ความเคยตัวเคยใจ ทีเ่ รียกว่า
กิเลสกับวาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าละได้ทั้ง ๒ อย่าง ที่พระอรหันตสาวกละ
ได้แต่กิเลสอย่างเดียว วาสนาละไม่ได้ เราควรจะเอาความว่าอาสวะหรืออนุสัย
กิเลสเหล่านี้เป็นความเคยใจ เช่นได้รับอารมณ์ที่ดี เคยเกิดความกําหนัดพอใจ
ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดี เคยไม่ชอบไม่ถูกใจ เช่นนี้เป็นต้น เหล่านี้แหละควรรู้สึกว่า
เป็นเหล่าอนุสัยหรืออาสวะเพราะความคุ้นเคยของใจ ส่วนวาสนานั้นคือความ
คุน้ เคยของ กาย วาจา ทีต่ ดิ ต่อมาจากเคยแห่งอนุสยั เช่น คนราคะจริตมีมรรยาท
เรียบร้อย หรือเป็นคนโทสะจริตมีมรรยาทไม่เรียบร้อย ส่วนราคะแลโทสะนั้น
เป็นลักษณะของกิเลส กิริยามารยาทที่เรียบร้อยแลไม่เรียบร้อย นั่นเป็นลักษณะ
ของวาสนา นี่ก็ควรจะรู้ไว้.
ถ้าเช่นนั้นเราจะละความคุ้นเคยของใจในเวลาที่ได้รับอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดี
จะควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรดี ?
วิธีปฏิบัติที่จะละความคุ้นเคยอย่างเก่าคือ อนุสัยแลสังโยชน์ ก็ต้องมาฝึกหัด
ให้คุ้นเคยในศีลแลสมถวิปัสสนาขึ้นใหม จะได้ถ่ายถอนความคุ้นเคยเก่า เช่น
เหล่าอนุสัยหรือสังโยชน์ให้หมดไปจากสันดาน.
ส่วนอนุสัยกับสังโยชน์ ข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้ว แต่ส่วนอาสวะนั้น คือ กามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ๓ อย่างนั้นเป็นเครื่องดองสันดาน ถ้าฟังดูตามชื่อก็ไม่น่า
จะมีเวลาว่าง ดูเหมือนดองอยู่กับจิตเสมอไป หรือไม่ได้ดองอยู่เสมอ แต่ส่วนตัว
ข้าพเจ้าเข้าใจไว้แต่เดิมสําคัญว่าดองอยู่เสมอ ข้อนี้เป็นอย่างไร ขอท่านจงอธิบาย
ให้ข้าพเจ้าเข้าใจ ?
ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาซอกแซกถาม ได้ตอบไว้พร้อมกับอนุสัยแลสังโยชน์แล้ว จะให้
ตอบอีกก็ตอ้ งอธิบายกันใหญ่ คําทีว่ า่ อาสวะเป็นเครือ่ งดองนัน้ ก็ตอ้ งหมายความถึง
รูปอีกนั่นแหละ เช่นกับเขาดองผักก็ต้องมีภาชนะ เช่นผักอย่างหนึ่ง หรือชาม
อย่างหนึ่ง แลน�้ำอย่างหนึ่ง รวมกัน ๓ อย่าง สําหรับแช่กัน หรือของที่เขาทําเป็น
แช่อมิ่ ก็ตอ้ งมีขวดโหลหรือน�ำ้ เชือ่ มสําหรับแช่ของ เพราะสิง่ เหล่านัน้ เป็นรูปจึงแช่
แลดองกันอยู่ได้ ส่วนอาสวะนั้นอาศัยนามธรรมเกิดขึ้น นามธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่มี
ตัว อาสวะก็เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั จะแช่แลดองกันอยูอ่ ย่างไรได้ นัน่ เป็นพระอุปมาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นไว้ว่า อาสวะเครื่องดองสันดาน คือ กิเลส
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มีประเภท ๓ อย่าง เราก็เลยเข้าใจผิด ถือมั่นเป็นอภินิเวส เห็นเป็นแช่แลดอง
เป็นของจริง ๆ จัง ๆ ไปได้ ความจริงก็ไม่มีอะไร นามแลรูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
อะไรจะมาแช่แลดองกันอยู่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้เปลี่ยนความเห็นเสียใหม่ที่ว่า
เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นจริงเป็นจังเสียให้ได้ ให้หมดทุกสิ่งที่ได้เข้าใจไว้แต่เก่า ๆ แล้วก็
ตั้งใจศึกษาเสียใหม่ให้ตรงกับความจริงซึ่งเป็นสัมมาปฏิบัติ.
จะทําความเห็นอย่างไรจึงจะตรงกับความจริง ?
ทําความเห็นว่าไม่มีอะไร มีแต่สมมติแลบัญญัติ ถ้าถอนสมมติแลบัญญัติออก
เสียแล้วก็ไม่มอี ะไร หาคาํ พูดไม่ได้ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ขันธ์ ๕
อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ นามรูปเหล่านี้ก็เพื่อจะให้รู้เรื่องกันเท่านั้น ส่วนขันธ์แล
อายตนะ ธาตุ นามรูป ผู้ปฏิบัติควรกําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ส่วนอนุสัยหรือสังโยชน์
อาสวะ โยคะ โอฆะ นิวรณ์ อุปกิเลสเป็นสมุทัย อาศัยขันธ์หรืออายตนะหรือ
นามรูปเกิดขึ้นนั้น เป็นสมุทัย เป็นส่วนหนึ่งที่ควรละ มรรคมีองค์ ๘ ย่นเข้าก็คือ
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นส่วนที่ควรเจริญ ความสิ้นไปแห่งกิเลส คือ อนุสัยหรือ
สังโยชน์ ชื่อว่านิโรธ เป็นส่วนควรทําให้แจ้ง เหล่านี้แหละเป็นความจริง ความรู้
ความเห็นใน ๔ อริยสัจนี้แหละเป็นความจริง ความรู้ความเห็นใน ๔ อริยสัจ
นี้แหละคือ เห็นความจริงละ.
สาธุ ข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งทีเดียว แต่เมื่ออาสวะไม่ได้ดองอยู่เสมอ แล้วทําไม
ท่านจึงกล่าวว่า เวลาทีพ่ ระอรหันต์สาํ เร็จขึน้ ใหม่ ๆ โดยมากแล้วทีไ่ ด้ฟงั มาในแบบ
ท่านรู้ว่าจิตของท่านพ้นแล้วจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ข้าพเจ้า
จึงเข้าใจว่าผู้ที่ยังไม่พ้นก็ต้องมีอาสวะประจําอยู่กับจิตเป็นนิตย์ไป ไม่มีเวลาว่าง
กว่าจะพ้นได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์ ?
ถ้าขืนทําความเห็นอยู่อย่างนี้ ก็ไม่มีเวลาพ้นจริงด้วย เมื่ออาสวะอยู่ประจํา
เป็นพืน้ เพของจิตแล้ว ก็ใครจะละได้เล่า พระอรหันต์กค็ งไม่มใี นโลกได้เหมือนกัน
นี่ความจริงไม่ใช่เช่นนี้ จิตนั้นส่วนหนึ่งเป็นประเภททุกขสัจ อาสวะส่วนหนึ่ง
เป็นประเภทสมุทัย อาศัยจิตเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อจิตคราวนั้นดับไปแล้ว อาสวะ
ประกอบกับจิตในคราวนัน้ ก็ดบั ไปด้วย ส่วนอาสวะทีเ่ กิดขึน้ ได้บอ่ ย ๆ นัน้ เพราะ
อาศัยการเพ่งโทษ ถ้าเราจักตั้งใจเพ่งโทษใคร ๆ อาสวะก็จะเกิดได้ด้วยยาก
เหมือนกัน สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า ปรวชฺชานุปสฺสสฺส เมื่อบุคคลตาม
มองดู ซึง่ โทษของผูอ้ นื่ นิจจฺ ํ อชฺฌาน สญฺิโน เป็นบุคคลมีความหมายจะยกโทษ
เป็นนิตย์ อาสวาตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลนั้น
อาราโส อาสวกฺขยา บุคคลนั้นเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมที่สิ้นอาสวะ ถ้าฟังตาม
คาถา พระพุทธภาษิตนีก้ จ็ ะทําให้เราเห็นชัดได้วา่ อาสวะนัน้ มีมาในเวลาทีเ่ พ่งโทษ
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เรายังไม่เพ่งโทษอาสวะก็ยังไม่มีมา หรือเมื่อจิตที่ประกอบด้วย อาสวะคราวนั้น
ดับไปแล้ว อาสวะก็ดับไปด้วย ก็เป็นอันไม่เหมือนกัน การที่เห็นว่าอาสวะมีอยู่
เสมอจึงเป็นความเห็นผิด.
อาสวะ ๓ นั้น กามาสวะเป็นกิเลสประเภทรัก อวิชชาสวะเป็นกิเลสประเภทไม่รู้
แต่ภวาสวะนั้นไม่ได้ความว่าเป็นกิเลสประเภทไหน เคยได้ฟังตามแบบท่านว่า
เป็นภพ ๆ อย่างไร ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ?
ความไม่รคู้ วามจริงเป็นอวิชชาสวะ จึงได้เข้าไปชอบไว้ในอารมณ์ทดี่ มี กี าม เป็นต้น
เป็นกามสวะ เมื่อไม่ชอบไว้ในที่ใด ก็เข้าไปยึดถือตั้งอยู่ในที่นั้น จึงเป็นภวาสวะ
นี่แหละ เข้าใจว่าเป็นภวาสวะ.
ภวะท่านหมายว่าภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ไม่ใช่หรือ ทําไมภพถึงจะมา
อยู่ในใจของเราได้เล่า ?
ภพที่ในใจนี่ละซีสําคัญนัก จึงได้ต่อให้ไปเกิดในภพข้างนอก ก็ลองสังเกตดู
ตามแบบที่เราได้เคยฟังมาว่า พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีกิเลสประเภทรัก และ
ไม่มอี วิชชาภวตัณหาเข้าไปเป็นอยูใ่ นทีใ่ ด แลไม่มอี ปุ าทาน ความชอบ ความยินดี
ยึดถือในสิ่งทั้งปวง ภพข้างนอก คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตลอดจนกระทั่งภพ
คือสุทธาวาสของท่านนั้นจึงไม่มี.
อาสวะ ๓ ไม่เห็นมีกิเลสประเภทโกรธ แต่ทําไมการเพ่งโทษนั้นเป็นกิเลส
เกลียดชัง ขาดเมตตากรุณา เพราะอะไรจึงได้มาทําให้อาสวะเกิดขึ้น ?
เพราะความเข้าไปชอบไปเป็นอยู่ในสิ่งใดที่ถูกใจของตน ครั้นเข้ามาทําที่ไม่ชอบ
ไม่ถูกใจจึงได้เข้าไปเพ่งโทษ เพราะสาเหตุที่เข้าไปชอบไปถูกใจ เป็นอยู่ในสิ่งใดไว้
ซึ่งเป็นสายชนวนเดียวกัน อาสวะทั้งหลายจึงได้เจริญแก่บุคคลนั้น.
ความรู้นั้นมีหลายอย่าง เช่นกับวิญญาณ ๖ คือ ความรู้ทาง หู ตา จมูก ลิ้น
กาย ใจ หรือความรู้ในเรื่อง โลภ โกรธ หลง ริษยา พยาบาท หรือรู้ไปในเรื่อง
ความอยาก ความต้องการ หรือคนที่หยิบเล็กหยิบน้อยนิดหน่อยก็โกรธ เขาก็ว่า
เขารู้ทั้งนั้น ส่วนความรู้ในรูปฌานหรืออรูปฌาน ก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่ง ส่วน
ปัญญาที่รู้เห็นไตรลักษณ์แลอริยสัจก็เป็นความรู้เหมือนกัน ส่วนวิชชา ๓ หรือ
วิชชา ๘ ก็เป็นความรู้พิเศษอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรจะแบ่งความรู้เหล่านี้เป็น
ประเภทไหนบ้าง ขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจจะได้ไม่ปนกัน ?
ควรแบ่งความรู้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ว่าเป็นประเภททุกขสัจ เป็นส่วน
ที่ควรกําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ ส่วนความโลภ ความโกรธ ความหลง ริษยา พยาบาท
ความอยากความต้ อ งการเป็ น สมุ ทั ย เป็ น ส่ ว นควรละ ความรู ้ ใ นรู ป ฌาน
แลอรูปฌาน แลความรู้ในไตรลักษณ์หรืออริยสัจเป็นมรรค เป็นส่วนที่ควร
เจริญวิชชา ๓ หรือ วิชชา ๘ นั้นเป็นนิโรธ เป็นส่วนที่ควรทําให้แจ้ง.
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พระธรรมเจดีย์ : อะไร ๆ ก็เอาเป็นอริยสัจ ๔ เกือบจะไม่มีเรื่องอื่นพูดกัน ?
พระอาจารย์มั่น : เพราะไม่รู้อริยสัจทั้ง ๔ แลไม่ทําหน้าที่กําหนดทุกข์ ละสมุทัยแลทํานิโรธให้แจ้ง
แลเจริญมรรค จึงได้ร้อนใจกันไปทั้งโลก ท่านผู้ทํากิจถูกตามหน้าที่ของ อริยสัจ
ทั้ง ๔ ท่านจึงไม่มีความร้อนใจ ที่พวกเราต้องกราบไหว้ทุกวัน ข้าพเจ้าจึงชอบ
พูดถึงอริยสัจ.
พระธรรมเจดีย์ : ตามทีข่ า้ พเจ้าได้ฟงั มาว่า สอุปาทิเสสนิพพานนัน้ ได้แก่พระอรหันต์ทยี่ งั มีชวี ติ อยู่
อนุปาทิเสสนิพพานนั้น ได้แก่ พระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว ถ้าเช่นนั้นท่านคง
หมายความถึงเศษนามรูป เนื้อแลกระดูกที่เหลืออยู่นี่เอง ?
พระอาจารย์มั่น : ไม่ใช่ ถ้าเศษเนื้อเศษกระดูกที่หมดแล้วว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน เช่นนั้นใคร ๆ
ตายก็คงเป็นอนุปาทิเสสนิพพานได้เหมือนกัน เพราะเนื้อแลกระดูก ชีวิตจิตใจ
ก็ต้องหมดไปเหมือนกัน.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นนิพพานทั้ง ๒ อย่างนี้จะเอาอย่างไหนเล่า ?
พระอาจารย์มั่น : เรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอุปาทิเสสสูตรแก่พระสารีบุตร ในอังคุตตรนิกาย
นวกนิบาตหน้า ๓๑ ความสังเขปว่า วันหนึ่งเป็นเวลาเช้า พระสารีบุตรไปเที่ยว
บิณฑบาต มีพวกปริพพาชกพูดกันว่า ผู้ที่ได้บรรลุสอุปาทิเสส ตายแล้วไม่พ้น
นรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต ครั้นพระสารีบุตรกลับจาก
บิณฑบาตแล้ว จึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลตามเนื้อความที่พวกปริพาชก
เขาพูดกันอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สอุปาทิเสสบุคคล ๙ จําพวก คือ
พระอนาคามี ๕ จําพวก พระสกิทาคามี จําพวกหนึ่ง พระโสดาบัน ๓ จําพวก
ตายแล้วพ้นจากนรก กําเนิดดิรจั ฉาน เปรตวิสยั อบาย ทุคติ วินบิ าต ธรรมปริยายนี้
ยังไม่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้
แล้วจะประมาท แลธรรมปริยายนี้เราแสดงด้วยความประสงค์จะตอบปัญหา
ที่ถามในสอุปาทิเสสสูตรนี้ ไม่ได้ตรัสถึงอนุปาทิเสส แต่ก็พอสันนิษฐานได้ว่า
อนุปาทิเสสคงเป็นส่วนของพระอรหันต์.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเช่นนั้นท่านก็หมายความถึงสังโยชน์ คือกิเลสที่ยังมีเศษเหลืออยู่ว่า เป็น
สอุปาทิเสสนิพพาน ส่วนสังโยชน์ที่หมดแล้วไม่มีส่วนเหลืออยู่ คือพระอรหัตผล
ว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน ?
พระอาจารย์มั่น : ถูกแล้ว.
พระธรรมเจดีย์ : ถ้าเราพูดอย่างนี้ คงไม่มีใครเห็นด้วย คงว่าเราเข้าใจผิดไม่ตรงกับเขา เพราะเป็น
แบบสั่งสอนกันอยู่โดยมากว่า สอุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่
อนุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว ?
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พระอาจารย์มั่น : ข้าพเจ้าเห็นว่า จะเป็นอรรถกถาที่ขบพระพุทธภาษิตไม่แตกแล้ว ก็เลยถือตาม
กันมา จึงมีทางคัดค้านได้ไม่คมคายชัดเจน เหมือนที่ทรงแสดงแก่พระสารีบุตร
ซึ่งจะไม่มีทางคัดค้านได้ หมายกิเลสนิพพานโดยตรง.
พระธรรมเจดีย์ : สอุปาทิเสสสูตรนี้ ทําไมจึงได้ตรัสหลายอย่างนัก มีทั้งนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรต
วิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต ส่วนในพระสูตรอื่น ๆ ถ้าตรัสถึงอบายก็ไม่ต้องกล่าวถึง
นรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต ?
พระอาจารย์มั่น : เห็นจะเป็นด้วยพระสารีบุตรมากราบทูลถามหลายอย่าง ตามถ้อยคําของพวก
ปริพาชกที่ได้ยินมา จึงตรัสตอบไปหลายอย่าง เพื่อให้ตรงกับคําถาม.
พระธรรมเจดีย์ : ข้างท้ายพระสูตรนี้ ทําไมจึงมีพุทธภาษิตตรัสว่า ธรรมปริยายนี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจะประมาท
แลธรรมปริยายนี้เราแสดงด้วยความประสงค์จะตอบปัญหาที่ถาม ?
พระอาจารย์มั่น : ตามความเข้ า ใจของข้ า พเจ้ า เห็ น จะเป็ น ด้ ว ยพระพุ ท ธประสงค์ คงมุ ่ ง ถึ ง
พระเสขบุคคล ถ้าได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจะได้ความอบอุ่นใจที่ไม่ต้องไปทุคติ
แลความเพียรเพื่อพระอรหันต์จะหย่อนไป ท่านจึงได้ตรัสอย่างนี้.
พระธรมเจดีย์ : เห็นจะเป็นเช่นนี้เอง ท่านจึงตรัสว่าถ้าได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วจะประมาท?
พระอาจารย์มั่น : ตามแบบทีไ่ ด้ฟงั มาโดยมาก พระพุทธประสงค์ทรงเร่งพระสาวกผูย้ งั ไม่พน้ อาสวะ
ให้รีบทําความเพียรให้ถึงที่สุด คือ พระอรหันต์.
การถาม-ตอบ
ผู้ถามคือ พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี และ
ผู้ตอบคือ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

เอกสาร
https://palungjit.org/attachments/ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา-หลวงปู่มั่น-pdf.2344532/
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อุบายแห่งวิปัสสนา
อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ)
ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดี อุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวย ๆ งาม ๆ
ก็เกิดขึน้ มาจากโคลนตม อันเป็นของสกปรกปฏิกลู น่าเกลียด แต่วา่ ดอกบัวนัน้ เมือ่ ขึน้ พ้นโคลนตมแล้ว
ย่อมเป็นสิ่งที่สะอาด เป็นที่ทัดทรงของพระราชา อุปราช อํามาตย์ และเสนาบดี เป็นต้น และ
ดอกบัวนัน้ ก็มกิ ลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลย ข้อนีเ้ ปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผูป้ ระพฤติพากเพียร
ประโยคพยายาม ย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียด จิตจึงพ้นสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้ สิ่งสกปรก
น่าเกลียดนัน้ ก็คอื ตัวเรานีเ้ อง ร่างกายนีเ้ ป็นทีป่ ระชุมแห่งของโสโครก คือ อุจจาระ ปัสสาวะ (มูตร คูถ
ทั้งปวง) สิ่งที่ออกจาก ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เรียกว่าขี้ทั้งหมด เช่น ขี้หัว ขี้เล็บ ขี้ฟัน ขี้ไคล
เป็นต้น เมือ่ สิง่ เหล่านีร้ ว่ งหล่นลงสูอ่ าหาร มีแกง กับ เป็นต้น ก็รงั เกียจ ต้องเททิง้ กินไม่ได้ และร่างกาย
นี้ต้องชําระอยู่เสมอ จึงพอเป็นของดูได้ ถ้าหากไม่ชําระขัดสีก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบ เข้าใกล้ใครก็ไม่ได้
ของทั้งปวงมีผ้าแพร เครื่องใช้ต่าง ๆ เมื่ออยู่นอกกายของเราก็เป็นของสะอาดน่าดู แต่เมื่อมาถึง
กายนี้แล้ว ก็เป็นของสกปรกไป เมื่อปล่อยไว้นาน ๆ เข้าไม่ซักฟอก ก็จะเข้าใกล้ใครไม่ได้เลย เพราะ
เหม็นสาบ ดังนี้ จึงได้ความว่าร่างกายของเรานี้เป็นเรือนมูตรเรือนคูถ เป็นอสุภะของไม่งาม ปฏิกูล
น่าเกลียด เมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่ ก็เป็นถึงปานนี้ เมือ่ ชีวติ หาไม่แล้ว ยิง่ จะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบมิได้เลย
เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย จึงพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชํานิชํานาญด้วยโยนิโสมนสิการ
ตัง้ แต่ตน้ มาทีเดียว คือขณะเมือ่ ยังเห็นไม่ทนั ชัดเจน ก็พจิ ารณาส่วนใดส่วนหนึง่ แห่งกาย อันเป็นทีส่ บาย
แก่จริต จนกระทั่งปรากฏเป็นอุคคหนิมิต คือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กําหนด
ส่วนนั้นให้มาก เจริญให้มาก ทําให้มาก การเจริญทําให้มากนั้น พึงทราบอย่างนี้ อันชาวนาเขาทํานา
เขาก็ทําที่แผ่นดิน ไถที่แผ่นดิน ด�ำลงไปในดิน ปีต่อไปเขาก็ทําที่ดินอีกเช่นเคย เขาไม่ได้ทําในอากาศ
กลางหาว คงทาํ แต่ทดี่ นิ อย่างเดียว ข้าวเขาก็ได้เต็มยุง้ เต็มฉางเอง เมือ่ ทําให้มากในทีด่ นิ นัน้ แล้ว ไม่ตอ้ ง
เรียกว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงมาเต็มยุ้งเน้อ ข้าวก็จะหลั่งไหลมาเอง และจะห้ามว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงอย่ามา
เต็มยุ้งเต็มฉางเราเน้อ ถ้าทํานาในที่ดินนั่นเองจนสําเร็จแล้ว ข้าวก็จะมาเต็มยุ้งเต็มฉางฉันใดก็ดี
พระโยคาวจรเจ้าก็ฉนั นัน้ คงพิจารณากายในทีเ่ คยพิจารณาอันถูกนิสยั หรือทีป่ รากฏมาให้เห็นครัง้ แรก
อย่าละทิง้ เลยเป็นอันขาด การทาํ ให้มากนัน้ มิใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านัน้ ให้มสี ติหรือพิจารณา
ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา คิด พูด ก็ให้มีสติรอบคอบในกายอยู่เสมอ
จึงจะชื่อว่าทําให้มาก เมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้ว ให้พิจารณาแบ่งส่วน แยกส่วนออก
เป็นส่วน ๆ ตามโยนิโสมนสิการ ตลอดจนกระจายออกเป็นธาตุดิน ธาตุน�้ำ  ธาตุไฟ ธาตุลม และ
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พิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริง ๆ อุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัย
ของตน แต่อย่าละทิง้ หลักเดิมทีต่ นได้รคู้ รัง้ แรกนัน่ เทียว พระโยคาวจรเจ้า เมือ่ พิจารณาในทีน่ จี้ งึ เจริญ
ให้มาก ทาํ ให้มาก อย่าพิจารณาครัง้ เดียว แล้วปล่อยทิง้ ตัง้ ครึง่ เดือน ตัง้ เดือน ให้พจิ ารณาก้าวเข้าไป
ถอยออกมา เป็นอนุโลมปฏิโลม คือเข้าไปสงบในจิต แล้วถอยออกมาพิจารณากาย อย่าพิจารณา
กายอย่างเดียว หรือสงบทีจ่ ติ แต่อย่างเดียว พระโยคาวจรเจ้าพิจารณาอย่างนีช้ าํ นาญแล้ว หรือชํานาญ
อย่างยิง่ แล้ว คราวนีแ้ ลเป็นส่วนทีจ่ ะเป็นเองคือ จิตย่อมจะรวมใหญ่ เมือ่ รวมพรึบลงย่อมปรากฏว่า
ทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกัน คือหมดทั้งโลก ย่อมเป็นธาตุทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่า
โลกนี้ราบเหมือนหน้ากลอง เพราะมีสภาพเป็นอันเดียวกัน ไม่ว่าป่าไม้ ภูเขา มนุษย์ สัตว์ แม้ที่สุด
ตัวของเราก็ตอ้ งลงราบเป็นทีส่ ดุ อย่างเดียวกัน พร้อมกับ “ญาณสัมปยุต คือรูข้ นึ้ มาพร้อมกัน” ในทีน่ ี้
ตัดความสนเท่ห์ในใจได้เลย จึงชื่อว่า “ยถาภูตญาณ ทัสสนวิปัสสนา คือทั้งเห็นทั้งรู้ ตามความ
เป็นจริง” ขัน้ นีเ้ ป็นเบือ้ งต้นในอันทีจ่ ะดาํ เนินต่อไปไม่ใช่ทสี่ ดุ อันพระโยคาวจรเจ้า จะพึงเจริญให้มาก
ทาํ ให้มาก จึงจะเป็นไปเพือ่ ความรูย้ งิ่ อีกจนรอบจนชาํ นาญ เห็นแจ้งชัดว่า สังขารความปรุงแต่งอันเป็น
ความสมมติว่า โน่นเป็นของเรา นั่นเป็นของเรา เป็นความไม่เที่ยง อาศัยอุปาทานความยึดถือจึง
เป็นทุกข์ ก็แลธาตุทั้งหลายต่างหาก หากมีความเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย
เกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้ อาศัยอาการของจิต คือขันธ์ ๔ ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไปปรุงแต่ง สําคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาติ นับเป็นอเนกชาติเหลือประมาณ มาจนถึงปัจจุบันชาติ
จึงทําให้จิตหลงอยู่ตามสมมติไม่ใช่สมมติมาติดเอาเรา เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้จะ
เป็นของมีวิญญาณหรือไม่ก็ตาม เมื่อว่าตามความจริงแล้ว เขาหากมีหากเป็น เกิดขึ้นเสื่อมไป มีอยู่
อย่างนั้นทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยเลย จึงรู้ขึ้นว่า ปุพฺเพสุ อนนุสฺ สุเตสุ ธมฺเมสุ ธรรมดาเหล่านี้หาก
มีมาแต่ก่อน ถึงว่าจะไม่ได้ฟังจากใครก็มีอยู่อย่างนั้นทีเดียว ฉะนั้น ในความข้อนี้ พระพุทธองค์เจ้า
จึงทรงปฏิญญาณพระองค์ว่า เราไม่ได้ฟังมาแต่ใคร มิได้เรียนมาแต่ใคร เพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมา
แต่ก่อนพระองค์ ดังนี้ได้ความว่า ธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมเป็น ย่อมมีอยู่อย่างนั้น อาศัยอาการ
ของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติ จึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมตินั่น
เป็นเหตุให้อนุสยั ครอบงาํ จิตจนหลงเชือ่ ไปตาม จึงเป็นเหตุให้กอ่ ภพก่อชาติ ด้วยอาการของจิตเข้าไป
ยึด ฉะนั้น พระโยคาวจรเจ้าจึงมาพิจารณาโดยแยบคายลงไปตามสภาพว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารความเข้าไปปรุงแต่ง คืออาการของจิตนั่นแลไม่เที่ยง สัตว์โลกเขา
หากมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น ให้พิจารณาอริยสัจธรรมทั้ง ๔ เป็นเครื่องแก้อาการของจิต ให้เห็นแน่แท้
โดยปัจจักขสิทธิว่า ตัวอาการของจิตนี้เองมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ จึงหลงตามสังขาร เมื่อเห็นจริงลงไป
แล้วก็เป็นเครื่องแก้อาการของจิต จึงปรากฏขึ้นว่า สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแท้
ไม่มี สังขารเป็นอาการของจิตต่างหาก เปรียบเหมือนพยับแดด ส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจําโลกแต่ไหน
แต่ไรมา เมือ่ รูโ้ ดยเงือ่ น ๒ ประการ คือรูว้ า่ สัตว์กม็ อี ยูอ่ ย่างนัน้ สังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมติ
เขาเท่านั้น ีติภูตํ จิตดั้งเดิมไม่มีอาการ เป็นผู้หลุดพ้น ธรรมดาหรือธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน จะใช่ตน
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อย่างไร ของเขาหากเกิดมีอย่างนั้น ท่านจึงว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน
ให้พระโยคาวจรเจ้าพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้ จนทําให้รวมพรึ่บลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัด
ตามนั้น โดยปัจจักขสิทธิ พร้อมกับญาณสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกัน จึงชื่อว่า วุฏฐานคามินี
วิปัสสนา ทําในที่นี้จนชํานาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่ และญาณสัมปยุตรวม
ทวนกระแสแก้อนุสัยสมมติเป็นวิมุตติ หรือรวมลงฐีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้น จนแจ้งประจักษ์
ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตว่า ขีณา ชาติ าณํ โหติ ดังนี้ ในที่นี้ไม่ใช่สมมติ ไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอา
ไม่ใช่ของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้ เป็นของทีเ่ กิดเอง เป็นเอง รูเ้ องโดยส่วนเดียวเท่านัน้ เพราะด้วย
การปฏิบัติอันเข้มแข็งไม่ท้อถอย พิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเอง จึงจะเป็นขึ้นมาเอง ท่านเปรียบ
เหมือนต้นไม้ต่าง ๆ มีต้นข้าว เป็นต้น เมื่อบํารุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าวไม่ใช่สิ่งอันบุคคล
พึงปรารถนาเอาเลย เป็นขึ้นมาเอง ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่
เป็นผู้เกียจคร้าน จะปรารถนาจนวันตายรวงข้าวก็ไม่มีขึ้นมาให้ฉันใด วิมุตติธรรม ก็ฉันนั้นแล มิใช่
สิง่ อันบุคคลพึงปรารถนาเอาได้ คนผูป้ รารถนาวิมตุ ติธรรม แต่ปฏิบตั ไิ ม่ถกู หรือไม่ปฏิบตั ิ มัวเกียจคร้าน
จนวันตาย จะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย ด้วยประการฉะนี้

เอกสาร
https://palungjit.org/attachments/ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา-หลวงปู่มั่น-pdf.2344532/
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พระเถรานุเถระทั้งพระคณาจารย์
ที่เป็นศิษยานุศิษย์ ที่สืบแนวทางปฏิปทา
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
พระอาจารย์ใหญ่แห่งสายพระกรรมฐาน

พระธรรมเจดีย์ (พระมหาจูม พันธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
พระญาณวิศษิ ฎ์ สมิทธิวรี าจารย์ (พระอาจารย์สงิ ห์ ขันตยาคโม) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
พระอาจารย์สุวรรณ สุจิณโณ วัดอรัญญวาสี อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าแสนสําราญ จ.อุบลราชธานี
พระอาจารย์ทองรัตน์ กันตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม จ.อุบลราชธานี
พระอาจารย์มี ญาณมุนี วัดป่าสูงเนิน จ.นครราชสีมา
พระอาจารย์กินรี จันทิโย วัดกัณตะศิลาวาส อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน วัดป่ากลางโนนภู่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี
พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม
พระอาจารย์สีลา อิสฺสโร วัดป่าอิสสระธรรม จ.สกลนคร
พระอาจารย์ดี ฉนฺโน (อาญาครูดี) วัดป่าสุนทราราม จ.ยโสธร
พระธรรมบัณฑิต (พระมหาจันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
พระธรรมดิลก (พระมหาจันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
พระโสภณคุณาธาร (พระมหาเนียม สุวโจ) วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต

กองทัพธรรมสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
พระอาจารย์วัง ฐิติสาโร วัดศรีเทพประดิษฐาราม จ.นครพนม
พระอริยคุณาธาร (พระมหาเม็ง ปุสโส) วัดเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
พระอาจารย์กว่า สุมโน วัดป่ากลางโนนภู่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พระครูอุดมธรรมคุณ (พระอาจารย์มหาทองสุข สุจิตโต) วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
พระอาจารย์ตื้อ อจลธัมโม วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม
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พระอาจารย์สีโห เขมโก วัดป่าศรีไพรวัลย์ จ.ร้อยเอ็ด
พระอาจารย์ภูมี ฐิตธมฺโม วัดป่าโนนนิเวศ จ.อุดรธานี
พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต วัดจันทราราม จ.หนองคาย
พระอาจารย์คํา ยสฺสกุลปุตฺโต วัดป่าศรีจําปาชนบท จ.สกลนคร
พระอาจารย์อุ่น อุตฺตโม วัดอุดมรัตนาราม จ.สกลนคร
พระราชวุฒาจารย์ (พระอาจารย์ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
พระราชนิโรธรังสีคมั ภีรปัญญาวิศษิ ฎ์ (พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน จ.หนองบัวลําภู
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม จ.อุดรธานี
พระอาจารย์ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย
พระอาจารย์หลุย จันทสาโร วัดถ�้ำผาบิ้ง จ.เลย
พระอาจารย์ขาว อนาลโย วัดถ�้ำกลองเพล จ.หนองบัวลําภู
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
พระอาจารย์แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์
พระครูญาณทัสสี (พระอาจารย์คําดี ปภาโส) วัดถ�้ำผาปู่ จ.เลย
พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร) วัดถ�้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
พระเทพวราลังการ (พระอาจารย์ศรีจันทร์ วณฺณาโก) วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) จ.เลย
พระครูวิมลญาณวิจิตร (พระอาจารย์บุญ ชินวังโส) วัดป่าศรีสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
พระครูศีลขันธ์สังวร (พระอาจารย์อ่อนสี สุเมโธ) วัดพระงามศรีมงคล จ.หนองคาย
พระสุธรรมคณาจารย์ (พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญญบรรพต จ.หนองคาย
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
พระครูปัญญาวิสุทธิ์ (พระอาจารย์บัวพา ปัญญาภาโส) วัดป่าพระสถิตย์ จ.หนองคาย
พระอาจารย์ผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น
พระอาจารย์บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี
พระครูสุทธิธรรมรังสี (พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท) วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
พระครูศาสนูปกรณ์ (พระอาจารย์บุญจันทร์ กมโล) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
พระอาจารย์ผั่น ปาเรสโก วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร
พระครูญาณวิศิษฎ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก) วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
พระอาจารย์อ่อนสา สุขกาโร วัดประชาชุมพล จ.อุดรธานี
พระโพธิญาณเถร (พระอาจารย์ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม) วัดอภัยดํารงธรรม จ.สกลนคร
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พระโพธิธรรมมาจารย์เถร (พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จ.หนองคาย
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล จ.สกลนคร
พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จ.มุกดาหาร
พระราชสังวรอุดม (พระอาจารย์ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด
พระอาจารย์จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา จ.อุดรธานี
พระอาจารย์แตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล จ.สกลนคร
พระอาจารย์คําพอง ติสโส วัดถ�้ำกกดู่ จ.อุดรธานี
พระอาจารย์อร่าม รักขฺ ติ ตฺ จิตโฺ ต (พระอาจารย์คาํ ไพ สุสกิ ขิโต) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
พระอาจารย์มหาบุญมี (สิรินโร) วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม
พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดถ�้ำพระสบาย จ.ลําปาง
พระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม วัดป่าสนามชัย จ.อุบลราชธานี
พระราชธรรมเจติยาจารย์ (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานค
พระอาจารย์ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม จ.สกลนคร
พระอาจารย์หลวง กตฺปุญโญ วัดป่าสําราญนิวาส จ.ลําปาง
พระอาจารย์บัว เตมิโย วัดศิลามงคล จ.นครพนม
พระครูปราโมทย์ธรรมธาด (พระอาจารย์หลอด ปโมทิโต) วัดสิริกมลวาส กรุงเทพมหานคร
พระวิสุทธิญาณเถร (พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย) วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
พระครูวีรธรรมานุยุต (พระอาจารย์พวง สุวีโร) วัดป่าปูลูสันติวัฒนา จ.อุดรธานี
พระญาณทีปาจารย์ (พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร) วัดป่าศรีอภัยวัน จ.เลย
พระอาจารย์โส กัสสโป วัดป่าคีรีวัน จ.ขอนแก่น
ทีนี้ก็ย้อนมาถึงบ้านหนองผือเรา นี่ละที่ว่าอย่างถึงใจนะ บ้านหนองผือเรานี้พ่อแม่ครูอาจารย์
มาอยู่ที่นี่ บรรดาพี่น้องชาวหนองผือนี้หัวใจเป็นธรรม ทั้งแท่ง ๆ ตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงถึงผู้ใหญ่สุด
ในหมู่บ้าน แล้วบ้านนี้แต่ก่อนมีจํานวนครัวเรือน ๗๐ หลังคาเรือน แล้วพระหลั่งไหลเข้ามาในวัด
หนองผือนี้จํานวนมากน้อยเพียงไร แต่ก่อนไม่มีตลาด การไปมาหาสู่กันแทบจะว่าไม่มี พี่น้องชาว
หนองผือนี้ขวนขวายด้วยน�้ำพักน�้ำแรง ไม่ได้คํานึงถึงความทุกข์ ความจน เลี้ยงพระมาทั้งวัด ๆ มี
จํานวนมากน้อยเลี้ยงมาได้ตลอดเลย
นี่ที่เราถึงใจ เลี้ยงมาตลอด หมดเป็นหมด ยังเป็นยัง ไม่คํานึงถึงความทุกข์จนทั้ง ๆ ที่ตลาดตเล
ที่จะหาซื้อขายอะไรมาทําบุญให้ทานไม่มี ขวนขวายด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของตนทั้งบ้านเลย พอว่าอะไร
อย่างนี้ หนองผือจะพร้อมกันทัง้ บ้าน ๆ เลย ช่วยผึง ๆ เลยตลอดมา ดูตลอดมาจนฝังใจ คือดูมาอย่างนี้
จนฝังใจ ๆ ด้วยความดีของพี่น้องชาวหนองผือเราเป็นมาตลอดอย่างนี้ จึงประกาศให้พี่น้องทั้งหลาย
ทราบว่า เหตุการณ์ที่ตั้งขึ้นที่หนองผือนี้ ก็เพราะน�้ำใจของพี่น้องชาวหนองผือเราเป็นคนดีมาดั้งเดิม
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ระลึกถึงชาติ ระลึกถึงบุญถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่มาให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอยู่นี้ แล้วก็ตอบแทน
บุญคุณของท่านตลอดมา คราวนี้ได้ตั้งขึ้นพร้อมกันทั้งบ้านเลย ตั้งเป็นงานครบรอบ ๕๐ ปี ของ
หลวงปูม่ นั่ ทีม่ รณภาพจากไป นีแ่ สดงความกตัญญูกตเวที รูบ้ ญ
ุ รูค้ ณ
ุ แล้วก็ตอบแทนคุณท่านด้วยความ
ถึงใจกันทั้งบ้านทีเดียว

เอกสาร
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน. พระเถรานุเถระทั้งพระคณาจารย์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่สืบ
แนวทางปฏิปทา ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระ. ในหนังสือ บูรพาจารย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ำกัด กรุงเทพฯ. ๒๕๔๓ : ๔๕-๕๑.
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ที่แสดงให้แก่ศิษยานุศิษย์ ณ วัดป่าหนองผือ อ�ำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)
วัดป่าบ้านตาด ต�ำบลบ้านตาด เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่แถบบ้านห้วยแคน บ้านนาสีนวน บ้านโคก บ้านนามน ตําบล
ตองโขบ เขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๓ พรรษาติด ๆ กัน ในพรรษาพระเณรมีไม่มาก เพราะ
เสนาสนะมีจํากัด พอดีกับพระเณรที่อาศัยอยู่กับท่านโดยเฉพาะเท่านั้น ส่วนพระเณรจากทิศต่าง ๆ
ที่ไปรับการอบรมกับท่านตอนนอกพรรษานั้นมีไม่ขาด เข้า ๆ ออก ๆ สับเปลี่ยนกันเสมอมา ท่าน
อุตส่าห์เมตตาสั่งสอนด้วยความเอ็นดูสงสารอย่างสม�่ำเสมอ พอตกหน้าแล้งของพรรษาที่สาม
ก็มญ
ี าติโยมจากบ้านหนองผือนาในไปอาราธนาท่านให้มา โปรดทีห่ มูบ่ า้ นนัน้ ท่านรับคาํ นิมนต์เขาแล้ว
ไม่นานญาติโยมก็พร้อมกันไปรับท่าน มาพักและจําพรรษาที่บ้านหนองผือ ตําบลนาใน อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านออกเดินทางจากบ้านโคกมาบ้านหนองผือด้วยเท้าเปล่า และ
พักแรมมาตามรายทางราว ๓-๔ คืน จึงถึงหมู่บ้านหนองผือ เพราะทางเต็มไปด้วยป่าดงพงลึก
ต้องดั้นด้นซอกซอนมาตลอดสายจนถึงหมู่บ้านหนองผือ
เพียงไม่กี่วันที่มาถึงบ้านหนองผือ ท่านเริ่มป่วยเป็นไข้มาเลเรียแบบจับสั่นชนิดเปลี่ยนหนาว
เป็นร้อน และเปลีย่ นร้อนเป็นหนาว ซึง่ เป็นการทรมานอย่างยิง่ อยูแ่ รมเดือน ไข้ประเภทนีใ้ ครโดนเข้า
รู้สึกจะเข็ดหลาบไปตาม ๆ กัน เพราะเป็นไข้ชนิดที่ไม่รู้จักหายลงได้ เป็นเข้ากับรายใดแล้ว ตั้งแรมปี
ก็ไม่หาย คงแอบมาเยี่ยม ๆ มอง ๆ อยู่ทํานองนั้น คือหายไปตั้ง ๑๕ วัน หรือเดือนหนึ่ง นึกว่าหาย
สนิทแล้วก็กลับมาเป็นเข้าอีก หรือตั้งเป็นเดือน ๆ แล้วก็กลับมาเป็นอีก ทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นไม่มียา
แก้กันให้หายเด็ดขาดได้เหมือนสมัยนี้ เมื่อเป็นเข้าแล้วต้องปล่อยให้หายไปเอง มิฉะนั้นก็กลายเป็น
โรคเรือ้ รังไปเป็นปี ๆ ถ้าเป็นเด็กโดยมากก็ลงพุงจนกลายเป็นเด็กพุงโตหรือพุงโร หน้าไม่มสี สี นั วรรณะ
เลย ไข้ประเภทนี้ชอบเป็นกับคนที่เคยอยู่บ้านทุ่ง ๆ แล้วย้ายภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ในป่าตามไร่นา และ
ชอบเป็นกับพระธุดงคกรรมฐานที่ชอบเที่ยวซอกแซกไปตามป่าตามเขาโดยมาก
ท่านพักอยูท่ หี่ นองผือ ปรากฏมีพระเณรมากขึน้ โดยลําดับ เฉพาะภายในวัดในพรรษาหนึง่ ๆ ก็มี
ถึง ๒๐-๓๐ กว่าองค์อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีพระเณรพักและจําพรรษาอยู่ตามหมู่บ้านเล็ก ๆ แถบ
ใกล้เคียงอีกหลายแห่ง แห่งละ ๒ องค์บา้ ง ๓ องค์บา้ ง ๔-๕ องค์บา้ ง แห่งละ ๙-๑๐ องค์บา้ ง วันประชุม
ทําอุโบสถ ปรากฏมีพระมารวมทําอุโบสถถึง ๓๐-๔๐ องค์ก็มี รวมทั้งในวัดและบริเวณใกล้เคียงแล้ว
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มีพระเณรไม่ต�่ำกว่า ๕๐-๖๐ องค์ นอกพรรษายังมีมากกว่านั้นในบางครั้ง และมีมากตลอดมา
นับแต่ท่านไปจําพรรษาที่นั้น เวลากลางวันพระเณรต่างปลีกตัวเข้าไปอยู่ในป่าลึกนอกบริเวณวัด
เพื่อประกอบความเพียร เพราะป่าดงที่ตั้งสํานักรู้สึกกว้างขวางมากเป็นสิบ ๆ กิโลเมตร ยิ่งด้านยาว
ด้วยแล้วแทบจะหาทีส่ ดุ ป่าไม่เจอ เพราะยาวไปตามภูเขาทีม่ ตี ดิ ต่อกันไปอย่างสลับซับซ้อนจนไม่อาจ
พรรณนาได้
อําเภอพรรณานิคมทางด้านทิศใต้ โดยมากมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น จนไปจดจังหวัดกาฬสินธุ์
เวลาท่านพระอาจารย์มนั่ ไปพักอยูว่ ดั หนองผือ จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงคกรรมฐานดีมาก
ทีท่ า่ นต้องมารวมฟังปาฏิโมกข์และฟังโอวาทตามโอกาสตลอดเวลา เกิดข้อข้องใจทางด้านภาวนา
ขึ้นมาก็มาศึกษาได้สะดวก พอออกพรรษาหน้าแล้ง ท่านผู้ประสงค์จะขึ้นไปพักอยู่บนเขาก็ได้ ในถ�้ำ
หรือเงื้อมผาก็ได้ จะพักอยู่ตามป่าดงธรรมดาก็สะดวก เพราะหมู่บ้านมีประปรายอยู่เป็นแห่ง แห่งละ
๑๐ หลังคาเรือนบ้าง ๒๐-๓๐ หลังคาเรือนบ้าง แม้บนไหล่เขาก็ยงั มีหมูบ่ า้ นเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีอ่ าศัยทาํ ไร่
ทาํ สวนอยูแ่ ทบทัว่ ไป แห่งละ ๕-๖ หลังคา ซึง่ ปลูกเป็นกระต๊อบเล็ก ๆ พอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาต
บ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขา ซึ่งทั้งสี่ด้านหรือสี่ทิศมีป่าและภูเขาล้อมรอบ แต่เป็นหุบเขาที่
กว้างขวางพอสมควร ประชาชนทาํ นากันได้สะดวกเป็นแห่ง ๆ ไป ป่ามีมาก ภูเขาก็มมี าก สนุก เลือกหา
ที่วิเวกเพื่ออัธยาศัยได้อย่างสะดวกเป็นที่ ๆ ไป ฉะนั้น พระธุดงค์จึงมีมากในแถบนั้น และมีมาก
ทั้งหน้าแล้ง หน้าฝน สมัยที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ พระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกวัดหนองผือไม่ค่อย
ขาดแต่ละวัน ทัง้ มาจากป่า ทัง้ ลงมาจากภูเขาทีบ่ าํ เพ็ญมาฟังการอบรม ทัง้ ออกไปป่าและขึน้ ภูเขาเพือ่
สมณธรรม ทั้งมาจากอําเภอ จังหวัด และภาคต่าง ๆ มารับการอบรมกับท่านมิได้ขาด ยิ่งหน้าแล้ง
พระยิ่งหลั่งไหลมาจากที่ต่าง ๆ ตลอดประชาชนจากอําเภอและจังหวัดต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลพากัน
มากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านมิได้ขาด แต่ล้วนเดินด้วยเท้าเปล่ากันทั้งนั้น นอกจากผู้หญิงที่
ไม่เคยคิดเดินทางไกล และคนแก่เท่านั้นที่ว่าจ้างล้อเกวียนเขาไปส่งถึงวัดหนองผือ ทางจากอําเภอ
พรรณานิคมเข้าไปถึงหมู่บ้านหนองผือ ถ้าไปทางตรงต้องเดินตัดขึ้นหลังเขาไปราว ๕๐๐ เส้น ถ้าไป
ทางอ้อมโดยไม่ต้องขึ้นเขาก็ราว ๖๐๐ เส้น ผู้ไม่เคยเดินทางไปไม่ตลอด เพราะทางตรงไม่มีหมู่บ้าน
ในระหว่างพอได้อาศัยหรือพักแรม พระทีไ่ ปหาท่านต้องเดินด้วยเท้ากันทัง้ นัน้ เพราะไม่มที างทีร่ ถยนต์
พอเข้าไปได้
พระธุดงค์ปกติท่านชอบเดินด้วยเท้ากัน ไม่ชอบขึ้นรถขึ้นรา เพราะไม่สะดวกเกี่ยวกับคนมาก
เวลาท่านเดินธุดงค์ท่านถือเป็นความเพียรไปพร้อมในเวลานั้นด้วย ไม่ว่าจะไปป่าใดหรือภูเขาลูกใด
เพียงตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วท่านก็เดินจงกรมไปกับการเดินทางนั่นแล โดยไม่คิดว่าจะถึงหมู่บ้าน
วันหรือค�่ำเพียงไร ท่านถือเสียว่าค�่ำที่ไหนก็พักนอนที่นั่น ตื่นเช้าค่อยเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้าน แล้ว
เข้าโคจรบิณฑบาตมาฉันตามมีตามเกิด ไม่กระวนกระวายในอาหารว่าดีหรือเลวประการใด เพียงยัง
อัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น ท่านถือเป็นความสบายสําหรับธาตุขันธ์แล้ว จากนั้นก็เดินทาง
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ต่อไปอย่างเย็นใจจนถึงทีห่ มาย ท่านเดินเทีย่ วหาทาํ เลทีเ่ หมาะกับอัธยาศัยจนกว่าจะพบทีม่ งุ่ หมายไว้
แต่นำ�้ เป็นสิง่ สาํ คัญในการพักบาํ เพ็ญ เมือ่ ได้ทาํ เลทีเ่ หมาะแล้ว จากนัน้ ก็เร่งความพากเพียรเดินจงกรม
นั่งสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืน มีสติประคองใจ มีปัญญาเป็นเครื่องรําพึงในธรรมทั้งหลายที่มา
สัมผัสกับอายตนะ พยายามเกลี้ยกล่อมใจด้วยธรรมที่ถูกกับจริต ให้มีความสงบเย็นเป็นสมาธิ
เมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้น ที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดก็รีบมาเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่น พอได้รับ
คําชี้แจงเป็นที่แน่ใจแล้ว ก็กลับไปบําเพ็ญเพื่อความก้าวหน้าของจิตต่อไป พระธุดงคกรรมฐาน
จํานวนมากที่อาศัยอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อการศึกษาอบรม เมื่อที่พักในสํานักท่านมีไม่เพียง
พอ ท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่าง ๆ โดยปลีกออกไป อยู่ที่ละองค์บ้าง ๒ องค์บ้าง ต่างองค์ต่างไป
เที่ยวหาที่วิเวกสงัดของตน และต่างองค์ต่างอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในป่าและในภูเขาซึ่งไม่ห่าง
จากสํานักท่านนัก พอไปมาหาสู่กันได้สะดวก ราว ๖-๗ กิโลเมตรบ้าง ๘-๙ กิโลเมตรบ้าง ๑๑-๑๒
กิโลเมตรบ้าง ๑๕-๑๖ กิโลเมตรบ้าง หรือราว ๒๐-๓๐ กิโลเมตรบ้าง ตามแต่ทําเลเหมาะกับอัธยาศัย
นิสัยพระธุดงคกรรมฐานมีความเชื่อถือและเคารพรักอาจารย์มาก ขนาดสละชีวิตแทนได้
โดยไม่อาลัยเสียดายเลย แม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่าง ๆ ก็ตาม แต่ท่านมีความผูกพันในอาจารย์
มากผิดธรรมดา การอยู่การบําเพ็ญหรือการไปมาแม้จะลําบาก ท่านพอใจที่จะพยายาม ขอแต่มี
ครูอาจารย์คอยให้ความอบอุ่นก็พอ ความเป็นอยู่หลับนอน การขบฉันท่านทนได้ อดบ้าง อิ่มบ้าง
ท่านทนได้ เพราะใจท่านมุง่ ต่อธรรมเป็นสําคัญกว่าสิง่ อืน่ ใด บางคืนท่านนอนตากฝนทัง้ คืน ทนหนาว
จนตัวสั่นเหมือนลูกนก ท่านก็ยอมทนเพราะความเห็นแก่ธรรม ที่อยู่หลับนอนในบางครั้งเหมือน
ของสัตว์ เพราะความจําเป็นบังคับที่จําต้องอดทน การบําเพ็ญท่านมีอุบายวิธีต่าง ๆ กันไปตามจริต
นิสัยชอบ คือ อดนอนบ้าง ผ่อนอาหารบ้าง อดอาหารบ้าง กี่คืนหรือกี่วันตามแต่ความเหมาะสม
กับจริตและธาตุขันธ์จะพอทนได้ เดินจงกรมแต่หัวค�่ำตลอดสว่างบ้าง นั่งสมาธิหลาย ๆ ชั่วโมงบ้าง
นั่งสมาธิแต่หัวค�่ำจนสว่างบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ทางเสือเข้าถ�้ำของมันบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ด่านอันเป็น
ทางมาของเสือบ้าง ไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าที่กําลังเผาผีอยู่ในวันนั้นบ้าง ไปนั่งอยู่ริมเหวลึก ๆ บ้าง
วิธีเหล่านี้ท่านมีความมุ่งหมายลงในจุดเดียวกัน คือ เพื่อทรมาน จิตให้หายพยศ

370 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน
สายท่านพระอาจารย์มั่น
ประเพณีของพระกรรมฐานเคารพในครูอาจารย์และเคารพในกันและกัน
ประเพณีของพระกรรมฐานมีความเคารพในหัวหน้ามาก ถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมือฉัน ท่านก็ยัง
ต้องรอจนกว่าหัวหน้าลงมือฉันไปบ้าง แล้วพระอันดับจึงจะเริม่ ลงมือฉันกัน ต่อไปถ้าครูอาจารย์ผใู้ หญ่
ไม่อยู่ ก็เคารพองค์ที่รองลงมา โดยมากสํานักกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาจนทุกวันนี้
เฉพาะท่านอาจารย์มนั่ ก่อนฉันท่านพิจารณาอยูน่ าน ราวกับทาํ ภาวนานัน่ แล บางวันตอนเย็น ๆ
หรือกลางคืน โอกาสดี ท่านยังเมตตาเล่าเรื่องการพิจารณาปัจจเวกขณะในเวลาฉันให้พวกเราฟังว่า
ธรรมมักปรากฏขึ้นในเวลาฉันเสมอ บางครั้งเกิดอุบายต่าง ๆ ขึ้นมา ทําให้ติดตามคิดอยู่หลายวันก็มี
บางครั้งเกิดความปฏิกูลเบื่อหน่ายขึ้นมาจากอาหารในบาตร ถึงกับจิตเกิดความเบื่อหน่ายในอาหาร
จะไม่ยอมฉันก็มี ตอนนั้นเป็นสมัยที่ท่านกําลังปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจัง เมื่อเกิด
ความรู้ที่กระเทือนธรรมขึ้นมา ต้องใช้อุบายปราบปรามแก้ไขกิเลสประเภทเบื่อตัวเอง (อาหาร) กัน
อย่างหนักหน่วง จึงยอมรับและลงสู่สภาพความจริง คือสายกลางได้ มิฉะนั้นจิตจะไม่ยอมฉันเอาเลย
โดยเห็นอาหารในบาตรเป็นอะไรไปหมด การบังคับให้ฉันในเวลานั้นจะเป็นเหมือนคนที่ถูกบังคับให้
เข้าไปชมความสวยงามของคนตายในป่าช้าฉันนั้น ต้องพิจารณาแก้ไขกิเลสประเภทบังเงา ซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนอย่างเอาจริง เช่นเดียวกับพิจารณาความงามให้เป็นของปฏิกูลนั่นเอง จิตจึงลงสู่
สภาพเดิมได้ และฉันได้อย่างธรรมดาต่อไป จากนั้นใช้อุบายหลายด้านประสานกันไป คือ ทั้งให้รู้
ทั้งให้รอบตัว ทั้งให้กลัว ทั้งให้กล้าสลับสับปนกันไป แต่ที่จิตแสดงความรู้ในลักษณะนั้นขึ้นมาก็ดี
อย่างหนึง่ ทาํ ให้สติปญ
ั ญาความแยบคายพลิกแพลงใช้ได้หลายสันหลายคมทันกับกลมารยาของกิเลส
ตัวแสนปลิ้นปล้อนหลอกลวงได้ดี ยิ่งจิตมีนิสัยผาดโผนโลดเต้นด้วยแล้ว จะพิจารณาไปธรรมดาไม่ได้
ต้องไปเจอเอากิเลสประเภทสวมรอยเข้าจนได้ ฉะนัน้ จึงกล้าพูดอยูเ่ สมอว่าสติปญ
ั ญาเป็นอาวุธสําคัญ
ในวงการพิจารณาธรรมทั้งหลาย ทั้งหยาบ ละเอียด มีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่างเอก ไม่ยอมแพ้
อะไรง่าย ๆ ดังเราพิจารณาอาหารในบาตรให้เป็นของปฏิกูลเพื่อตัดความพะวงหลงรส ให้ปรากฏ
สักว่าธาตุหรือธรรมเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่เวลาปรากฏขึ้นมาในจิตขณะพิจารณา
เลยกลับเป็นของน่าเบือ่ หน่าย จนเกิดความขยะแขยงถึงกับจะฝืนฉันต่อไปไม่ได้ ราวกับสิง่ นัน้ ๆ ไม่เคย
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตธาตุขันธ์มาก่อนเลย ความเบื่อชนิดนี้เป็นโลกานุวัตรแบบโลกเบื่อกันทั่วไป
เป็นความเบื่อแฝงธรรม มิใช่มัชฌิมาที่ท่านพาดําเนิน
ท่านว่าความเบื่อชนิดนี้แล ที่ทําให้พระบางองค์ในครั้งพุทธกาลเบื่อตัวเอง ถึงกับจ้างเขามา
ฆ่าตัวให้ตาย ซึง่ เป็นการเบือ่ ผิดทาง และเป็นความเบือ่ ชนิดทีท่ าํ ให้เกิดความคับแคบตีบตันขึน้ ภายใน
ไม่ปลอดโปร่งโล่งใจ ซึ่งเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมาอย่างลึกลับ โดยไม่รู้สึกตัวและเชื่อตามอย่างสนิทใจ
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“ผมมาจับมารยาของกิเลสตัวนี้ได้ก็ตอนเบื่ออาหารครั้งนั้นเอง แต่สติปัญญาเราทันกลมารยาของมัน
เสียก่อนที่มันจะได้ท่าและลุกลามกว้างขวางออกไป เบื่ออวัยวะและชีวิตจิตใจ พอพิจารณารู้เท่าทัน
ความเบื่อชนิดนั้นก็สงบตัวลงไป เกิดความเห็นจริงชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่ จึงได้ยึดธรรมนั้นเป็นหลัก
และยึดความเบื่อนี้เป็นบทเรียนได้ตลอดมา ไม่ว่าจะพิจารณาภายในหรือภายนอก กว้าง แคบ หยาบ
ละเอียดเพียงไร ต้องมีทั้งไม้เป็นไม้ตาย ทั้งไม้รับไม้ต่อย คือ พิจารณาทบทวน ก้าวหน้า ถอยหลัง
เพื่อความละเอียดรอบคอบในงานของตน”
การพิจารณาด้วยสติปญ
ั ญาอยูโ่ ดยสม�ำ่ เสมอ แม้ขณะขบฉันหรือรับประทาน กระแสแห่งธรรม
เครื่องส่องสว่างยังมีทางเกิดได้ไม่เลือกกาล ดังท่านอาจารย์มั่นเมตตาเล่าให้ฟังทั้งเรื่องผิดและ
เรื่องถูก นับว่าเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาสําหรับท่านที่สนใจได้ดี เรื่องเกิดความเบื่อหน่ายในอาหาร
ขณะพิจารณาก่อนลงมือรับประทาน แม้อบุ าสิกาทีน่ งุ่ ขาวห่มขาวก็เป็นเหมือนท่านอยูบ่ า้ ง ในวงพระ
ปฏิบตั กิ ม็ บี างรายเป็นในลักษณะเดียวกันกับท่าน แต่จะขอผ่านไป จะนาํ มาลงบ้างเป็นบางตอนเฉพาะ
ผู้นุ่งขาว คือสมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือ สกลนคร ก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์
ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มาสองสามวันแล้ว เพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกาย
ทุกส่วนของตนและผูอ้ นื่ ทาํ ให้เบือ่ ทัง้ อาหาร เบือ่ ทัง้ ร่างกาย และเบือ่ ทัง้ ชีวติ ความเป็นอยูใ่ นอิรยิ าบถ
ต่าง ๆ นอนไม่หลับ มองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิด ก็กลาย
เป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณ เกินกว่าจะฝืนรับได้ลงคอ มองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็ม
ไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้น ราวกับป่าช้าผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วน ไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็น
ปฏิกูลและป่าช้าเสียเลย นอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้ว ยังทําให้เบื่อหน่ายตัวเอง และเครื่องนุ่งห่ม
ที่หลับนอนต่าง ๆ เบื่อหน่ายความเป็นอยู่ เบื่อหน่ายโลกทั้งมวล ไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและ
ชวนให้อยู่ ในอิรยิ าบถต่าง ๆ มักบ้วนแต่นำ�้ ลายเป็นประจํา เพราะความปฏิกลู สัญญาคอยเตือนอยูเ่ สมอ
ท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกัน จนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสําคัญ
ผิดต่าง ๆ ที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิง นับแต่
วันนัน้ เวลาเธอมากราบเยีย่ มรับการอบรม ท่านถามถึงเรือ่ งนัน้ เธอก็กราบเรียนด้วยความเลือ่ มใสและ
ปฏิบัติตามท่านโดยสม�่ำเสมอตลอดมา เรื่องทํานองนั้นก็ได้หายไป ไม่มาปรากฏอีกเลย จึงเป็นเรื่อง
น่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลก ๆ แฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูก ถ้าไม่มีครูอาจารย์
คอยแนะแนวทางให้กอ็ าจเห็นผิดไปได้ทงั้ ทีต่ นเข้าใจว่าถูก สติปญ
ั ญาจึงเป็นธรรมจําเป็นต่อการปฏิบตั ิ
ในธรรมทุกชั้น ไม่ควรให้ห่างไกล การปฏิบัติแบบสบายเกินไป ไม่ละเอียดถี่ถ้วนในกิจที่ทําอาจได้รับ
ความสลดสังเวชและสมเพชเวทนาจากผู้อื่น เพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตน โดย
ขาดการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนนําออกใช้ก็ได้ การปฏิบัติและผลที่ได้รับ แทนที่จะเด่น
เลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทําลาย ข้อนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษ
หากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริง ๆ อย่าให้มีขึ้นได้ เนื่องจากธรรมไม่เหมือนโลก เพราะเป็นความ
ละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มาก โลกคิดไม่ผิด พูดไม่ผิด และทําไม่ผิด แต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนความนิยม
ระหว่างโลกกับธรรมมีลึกตื้น หยาบ ละเอียดต่างกัน
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วิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้นให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหาร
และในชีวติ ความเป็นอยูแ่ ห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผูอ้ นื่ นัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจสําหรับพวกเรา
ที่กําลังตกอยู่ในปัญหานี้ ซึ่งอาจจะเจอเข้าวันใดก็ได้ จึงได้นํามาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จําได้ดังนี้ ขณะ
พิจารณาอาหาร ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่า ท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหาร
คล้ายคลึงกัน คือพอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กําลังผสมอยู่ในบาตร ทั้งอาหารเก่าที่ผสม
กันอยู่ภายในร่างกาย และนําสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกัน โดยคือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความ
เป็นปฏิกูล เมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้า อาหารที่อยู่ในบาตรค่อยเปลี่ยนสภาพ
จากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลําดับ จนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วนภายใน
อย่างชัดเจน และเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกําลัง แต่เดชะเวลานั้นท่านอยู่เพียงองค์เดียว
จึงมีโอกาสได้พจิ ารณาแก้ไขกันเต็มความสามารถอยูพ่ กั ใหญ่ จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ปกติ
ธรรมดา แต่จะรอไว้ลงตอนท่านสัง่ สอนหญิงคนนัน้ ซึง่ มีเนือ้ ธรรมอย่างเดียวกัน นับแต่วนั นัน้ มาท่านจึง
ได้เห็นความผาดโผนของจิตว่าเป็นได้ตา่ ง ๆ ไม่มปี ระมาณ และเพิม่ ความระมัดระวังต่อการพิจารณา
ขึน้ อีกเพือ่ ความละเอียดถีถ่ ว้ น โดยใช้อบุ ายพลิกแพลงหลายเล่หห์ ลายเหลีย่ มหลายสันพันนัย จนเป็น
ที่แน่ใจต่องานนั้น ๆ ไม่ให้ผิดพลาดไปได้ จิตก็นับวันฉลาดแยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุด
เมื่อท่านมาพักอยู่วัดหนองผือ ก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวาย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้น บรรดาพระและเณรก็พลอยได้ฟังธรรมพิเศษจากท่าน โดย
ยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่า เรื่องทํานองที่โยมเป็นนี้อาตมาเคยเป็นมาแล้ว และเข้าใจ
กลมารยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบังเงามาแล้ว
กิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแล มันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญา
หยั่งไม่ถึงจนได้ ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้น เพื่อตัดความโลภความหลง
ในอาหารซึง่ เป็นเครือ่ งผูกพันจิตใจให้กงั วลหม่นหมองต่างหาก มิได้เป็นปฏิกลู เพือ่ ส่งผลให้คนอดตาย
และฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบังเงาแห่งธรรม ทําหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลส
ชักจูงทาํ กัน แต่เป็นปฏิกลู แบบธรรม คือส่วนปฏิกลู ก็รบั ทราบว่าเป็นปฏิกลู ส่วนทีต่ อ้ งอาศัยก็ยอมรับ
ว่าต้องอาศัยกันไปตลอดกาลของขันธ์ ดังร่างกายก็เป็นส่วนหนึง่ แห่งความปฏิกลู อาหารก็เป็นส่วนหนึง่
แห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกัน อยู่ด้วยกันก็ได้ ไม่เป็นข้าศึกต่อกัน ไม่ควรแยกจากกันโดยการ
ไม่ยอมรับประทานอาหาร ซึง่ เป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบังเงา ส่วนผูพ้ จิ ารณา
คือใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งปฏิกูลนั้น ๆ มิได้มีส่วนแปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิด
ความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ ธรรมคือความพอดีทุกแขนงของธรรม การพิจารณา
ทั้งหลาย ไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใด ก็เพื่อลงสู่ธรรม คือความพอดีไม่ปีนเกลียว การพิจารณาปืนเกลียว
จนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกัน พิจารณาจนความปฏิกลู ทัง้ ข้างในข้างนอกลงกันได้ ใจเป็นกลาง
อยู่สบายนั่นแล จึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรม
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“ว่าอย่างไร จะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจําพวกสวมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตาม
ความพอดีคือธรรม ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสันปันส่วน” อาตมาเคยเป็นมาแล้ว และเคยรบ
จนเห็นดําเห็นแดงกันมาแล้ว จึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใคร จะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิ้น นี่แล
คือความรูแ้ ฝงธรรม จงทาํ ความเข้าใจไว้เสียแต่บดั นี้ นักภาวนาทีเ่ กิดความรูค้ วามเห็นไปต่าง ๆ บางราย
ที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่น ๆ ไม่มีผู้เตือนจนน่าสมเพชเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกันก็เพราะ
ความรู้ประเภทนี้ แลนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อน ยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหาร
เมื่อร่างกายของตัว เบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัย ตลอดที่นอน หมอน มุ้ง
ส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพ ความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มี แต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสําคัญหลอกลวงตน
จนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัว นี่เป็นคําสรุปของการแสดงที่จวนท่านจะยุติ
อันเป็นเชิงซักถาม แล้วแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลง พอการแสดงธรรมจบลง หญิงคนนัน้ แสดงอาการ
ยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับมิใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมาหาท่านนั้นเลย เท่าที่จําได้
ก็นํามาลงเพียงเล็กน้อย น่าเสียดายธรรมกัณฑ์นี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลย เพิ่งมา
ประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงแก่หญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้น

การทําวัตรสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่น
กิจนี้คล้ายกับเป็นขนบธรรมเนียม ที่ท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่น พาบําเพ็ญมา คือ
วันปกติธรรมดา ท่านไม่นัดให้มีการประชุมไหว้พระสวดมนต์เลย จะมีเฉพาะวันอุโบสถปาฏิโมกข์
เท่านั้น ที่ท่านพาทําวัตรก่อนลงอุโบสถเป็นประจําทุกอุโบสถ วันธรรมดาแม้จะมีการประชุมอบรม
พอถึงเวลาพระมารวมกันพร้อมแล้ว ท่านก็เริ่มธรรมบรรยาย เป็นภาคปฏิบัติไปเลยทีเดียว ตอนก่อน
หรือหลังจากการอบรม ท่านที่มีข้อข้องใจก็เรียนถามท่านได้ตามอัธยาศัย พอถามปัญหาจบลง
ท่านก็เริม่ ชีแ้ จงให้ฟงั จนเป็นทีเ่ ข้าใจ หลังจากการอบรม ถ้าไม่มปี ญ
ั หาสอดแทรกขึน้ มา ต่างก็พร้อมกัน
กราบเลิกประชุมและไปสถานที่อยู่ของตน เท่าที่ทราบมา ที่ท่านไม่นัดประชุมทําวัตรเช้าเย็นนั้น
ท่านประสงค์ให้พระเณรทําวัตรและสวดมนต์ตามอัธยาศัยโดยลําพัง จะสวดมากน้อยหรือถนัดใน
สูตรใดและเวลาใด ก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไป ดังนัน้ การทําวัตรสวดมนต์ของท่านจึงเป็น
ไปโดยลําพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการ
การให้โอวาทวันทาํ อุโบสถและวันประชุมฟังธรรม โดยเฉพาะมีนำ�้ หนักแห่งธรรมต่างกันอยูม่ าก
วันอุโบสถมีพระมามากจากสํานักต่าง ๆ ราว ๔๐-๕๐ องค์ การสั่งสอน แม้จะเด็ดเดี่ยวและลึกซึ้งก็
ไม่เหมือนวันประชุมธรรมในสาํ นักท่าน โดยเฉพาะวันประชุม รูส้ กึ เด็ดและซึง้ จริง ๆ อํานาจแห่งธรรม
ที่แสดงออกแต่ละครั้งขณะท่านให้โอวาทในความรู้สึกของผู้ฟังทั่ว ๆ ไป ประหนึ่งโลกธาตุดับสนิท
ไปตามกิเลสที่ท่านเทศน์ขับไล่ ออกจากดวงใจพระธุดงค์ ปรากฏเฉพาะธรรมกับใจที่เข้าสัมผัสกันอยู่
ขณะนัน้ เท่านัน้ เป็นความซาบซึง้ ตรงใจและอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถกู แม้หลังจากนัน้ ยังปรากฏเหมือน
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ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจ จิตหมอบอยู่เป็นเวลาหลายวัน เพราะอํานาจธรรมที่ท่านแสดงอย่างเผ็ดร้อน
ประหนึ่งท่านท้าทายกิเลสทั้งหลาย พอผ่านไปหลายวัน กิเลสค่อย ๆ โผล่หน้าออกมาทีละน้อย ๆ
นานไปพองตัวขึ้นอีก พอดีถึงวันประชุมท่านก็ปราบให้อีก พอบรรเทาเบาบางให้สบายใจไปได้เป็น
ระยะ ๆ
ด้วยเหตุดงั กล่าวมา พระธุดงค์ทงั้ หลายผูใ้ คร่ตอ่ ธรรมแดนพ้นทุกข์ จึงมีใจผูกพันในอาจารย์มาก
ผิดธรรมดา เพราะการถอดถอนกิเลสนัน้ ทัง้ ทําโดยลําพังตนเอง ทัง้ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับอาจารย์ผคู้ อย
ให้อบุ ายด้วยอย่างแยกไม่ออก บางครัง้ พระไปบาํ เพ็ญเพียรอยูโ่ ดยลาํ พัง พอเกิดข้อข้องใจซึง่ เป็นเรือ่ ง
ของกิเลสขึ้นมา ไม่สามารถแก้ไขโดยลําพังได้ ต้องรีบมาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านได้ชี้แจงให้ฟัง
พอมาเล่าถวาย ท่านก็อธิบายให้ฟังตามสาเหตุนั้น ๆ ย่อมได้สติและหายสงสัยไปในขณะนั้นนั่นเอง
บางครัง้ กาํ ลังเกิดความสงสัยวุน่ วายอยูก่ บั จุดใดจุดหนึง่ ทีส่ ลับซับซ้อน เหลือทีจ่ ะแก้ให้ตกได้โดยลําพัง
สติปัญญาของตน พอท่านอธิบายไปถึงจุดนั้น ปรากฏเหมือนท่านเข้าไปทําลายความสงสัยของตน
เสียได้ และผ่านไปได้ในขณะนั้นเป็นพัก ๆ
ในวงพระปฏิบัติ ระหว่างเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกัน และระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ จะทราบภูมิ
ของกันและกันได้ และทําให้เกิดความเคารพเลื่อมใสต่อกันมาก ย่อมทราบจากการสนทนาธรรมกัน
ทางภาคปฏิบัติ เมื่อเล่าความจริงที่จิตประสบและผ่านไปสู่กันฟัง ย่อมทราบถึงภูมิจิตภูมิธรรมของ
ผูน้ นั้ ทันทีวา่ อยูใ่ นภูมใิ ด บรรดาศิษย์ทที่ ราบภูมขิ องอาจารย์ได้ ย่อมทราบในขณะทีเ่ ล่าธรรมภายในจิต
ของตนถวายท่าน หรือเล่าตอนที่จิตติดขัดอยู่กับอารมณ์ที่ยังแยกจากกันไม่ออก ว่าจะควรปฏิบัติ
ต่อกันอย่างไร ถ้าอาจารย์เป็นผูร้ หู้ รือผ่านไปแล้ว ท่านจะต้องอธิบายเพิม่ เติมต่อจากทีต่ นเล่าถวายท่าน
แล้วนั้น หรือ ชี้แจงตอนที่ตนกําลังติดขัดอยู่ ให้ทะลุปรุโปร่งอย่างไม่มีที่ขัดข้องต้องติใด ๆ เลย
อีกประการหนึ่งลูกศิษย์เกิดความสําคัญตนผิด คิดว่าตนผ่านพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้ว แต่ท่าน
ทราบว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ท่านผู้เห็นมาโดยถูกต้อง ท่านจําต้องอธิบาย
เหตุผลและชี้แจงให้ฟังตามจุดที่ผู้นั้นสําคัญผิด จนยอมรับเหตุผลอันถูกต้องจากท่านเป็นตอน ๆ ไป
จนถึงที่ปลอดภัย
ที่บรรดาศิษย์มีความเคารพเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นอย่างถึงใจ ฝากเป็นฝากตายถวาย
ชีวิตจริง ๆ เพราะความใกล้ชิดสนิททั้งภายนอกภายใน เกี่ยวกับการสนทนากับท่านอยู่เสมอนั่นแล
ทําให้จิตยอมรับความจริงจากท่านอย่างสนิทและตายใจ มิได้เป็นแบบสักแต่ว่าเห็น ได้ยินคําเล่าลือ
จากทีใ่ กล้ทไี่ กลแล้วเชือ่ สุม่ ๆ ไปอย่างนัน้ เฉพาะผูเ้ ขียนซึง่ เป็นพระทีม่ ที ฏิ ฐิจดั ไม่ยอมลงใครเอาง่าย ๆ
แล้ว ยอมรับว่าเป็นตัวเก่งทีน่ า่ ราํ คาญและน่าเกลียดอยูไ่ ม่นอ้ ยผูห้ นึง่ ในการโต้เถียงกับท่านอาจารย์มนั่
เป็นนักโต้เถียงจนลืมสํานึกตัวว่า เวลานี้เรามาในนามลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมกับท่าน หรือมาในนาม
อาจารย์เพือ่ สอนธรรมแก่ทา่ นเล่า อย่างนีก้ ม็ ใี นบางครัง้ แต่กย็ งั ภูมใิ จในทิฏฐิของตนทีไ่ ม่ยอมเห็นโทษ
และกลัวท่าน แม้ถูกท่านสับเขกลงจนกระโหลกศีรษะจะไม่มีชิ้นต่อกันเวลานั้น หลักใหญ่ก็เพื่อทราบ
ความจริงว่าจะมีอยูก่ บั ทิฏฐิเรา หรือจะมีอยูก่ บั ความรูค้ วามฉลาดของท่านผูเ้ ป็นอาจารย์ ขณะทีก่ าํ ลัง
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 375

โต้แย้งกันอยูอ่ ย่างชุลมุนวุน่ วาย แต่ทกุ ครัง้ ทีโ่ ต้กนั อย่างหนัก ความจริงเป็นฝ่ายท่านเก็บกวาดไว้หมด
แต่ความเหลวไหลไร้ความจริงมากองอยูก่ บั เราผูไ้ ม่เป็นท่า ทีเ่ หลือแต่ใจสูจ้ นไม่รจู้ กั ตาย พอโต้เถียงกับ
ท่านยุติลง เราเป็นฝ่ายนําไปขบคิดเลือกเฟ้น และยอมรับความจริงของท่านไปเป็นตอน ๆ ส่วนใด
ที่เราเหลวก็กําหนดโทษของตนไว้ และยอมรับความจริงจากท่านด้วยการเทิดทูนบนเศียรเกล้า
ตอนใดทีไ่ ม่เข้าใจซึง่ ยังลงกันไม่ได้ วันหลังมีโอกาสขึน้ ไปโต้กบั ท่านใหม่ แต่ทกุ ครัง้ ต้องศีรษะแตกลงมา
ด้วยเหตุผลของท่านมัดตัวเอา แล้วอมความยิ้มในธรรมของท่านลงมา องค์ท่านเองทั้งที่ทราบเรื่อง
พระบ้าทิฏฐิจัดได้ดี แทนที่จะดุด่าหรือหาอุบายทรมานให้หายบ้าเสียบ้าง แต่ขณะที่ท่านมองหน้าเรา
ทีไรอดยิม้ ไม่ได้ ท่านคงนึกหมัน่ ไส้หรือนึกสงสารคนแสนโง่แต่ชอบต่อสูแ้ บบไม่รจู้ กั ตาย ผูเ้ ขียนจึงมิใช่
คนดีมาแต่เดิม แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ขนาดอาจารย์ยังกล้าต่อสู้ไม่ละอายตัวเองเลย แต่ดีอย่างหนึ่งที่
ได้ความรู้แปลก ๆ จากวิธีนั้นมาเป็นคติสอนตนเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ท่านเองก็ไม่เคยถือสาอะไรเลย
นอกจากนึกขันไปด้วยเท่านั้น เพราะนาน ๆ จะมีพระหัวดื้อมากวนใจเสียครั้งหนึ่ง ปกติไม่ค่อยมี
ท่านผู้ใดมาสนทนาและถกเถียงท่าน พอให้พระเณรในวัดตื่นตกใจและงงไปตาม ๆ กันบ้างเลย
ในหมู่บ้านหนองผือนั้นมีอุบาสิกาแก่นุ่งห่มขาวคนหนึ่ง อายุราว ๘๐ ปี เช่นเดียวกับอุบาสิกา
บ้านนามน เป็นนักภาวนาสาํ คัญคนหนึง่ ทีท่ า่ นเมตตาแกเป็นพิเศษเสมอมา แกพยายามตะเกียกตะกาย
ออกไปศึกษาธรรมกับท่านเสมอ แกพยายามเดินด้วยเท้ากับไม้เท้าเป็นเครื่องพยุงออกไปหา
ท่านอาจารย์ กว่าจะถึงวัดต้องพักเหนื่อยระหว่างทางถึงสามสี่ครั้ง ทั้งเหนื่อยทั้งหอบน่าสงสารมาก
บางทีท่านอาจารย์ก็ทําท่าดุเอาบ้างว่า “โยมจะออกมาทําไม มันเหนื่อยไม่รู้หรือ แม้แต่เด็ก ๆ
เขายังรู้จักเหนื่อย แต่โยมแก่จนอายุ ๘๐-๙๐ ปีแล้ว ทําไมไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้า มาให้ลําบากทําไม”
แกเรียนตอบท่านอย่างอาจหาญตามนิสยั ทีต่ รงไปตรงมาของแก จากนัน้ ท่านก็ถามเกีย่ วกับจิตภาวนา
และอธิบายธรรมให้ฟัง อุบาสิกาแก่คนนี้ นอกจากแกภาวนาดีมีหลักเกณฑ์ทางจิตแล้ว แกยังมี
ปรจิตตวิชชา คือ สามารถรูพ้ นื้ เพดีชวั่ แห่งจิตของผูอ้ นื่ ได้ดว้ ย และมีนสิ ยั ชอบรูส้ งิ่ แปลก ๆ ภายนอกด้วย
เวลาแกมารับการอบรมกับท่านอาจารย์ แกเล่าความรู้แปลก ๆ ถวายท่านด้วยความอาจหาญมาก
ท่านทั้งขบขัน ทั้งหัวเราะ ทั้งเมตตา ว่ายายแก่นี้อาจหาญจริง ไม่กลัวใคร แม้พระเณรจะนั่งฟังอยู่
เวลานั้นร่วมครึ่งร้อย แกพูดของแกอย่างสบาย ไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ที่น่าฟังมากก็ตอนที่แก
ทายใจท่านอาจารย์อย่างอาจหาญมาก ไม่กลัวท่านจะว่าจะดุอะไรบ้างเลย แกทายว่า “จิตหลวงพ่อ
พ้นไปนานแล้ว ฉันทราบจิตหลวงพ่อมานานแล้ว จิตหลวงพ่อไม่มีใครเสมอ ทั้งในวัดนี้หรือที่อื่น ๆ
จิตหลวงพ่อประเสริฐเลิศโลกแล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปเพื่ออะไรอีก” ท่านตอบแกทั้งหัวเราะว่า
“ภาวนาไปจนวันตายไม่มีถอย ใครถอยผู้นั้นมิใช่ศิษย์ตถาคต” ดังนี้ ซึ่งเป็นอุบายสั่งสอนไปในตัว
แกเรียนท่านว่า “ถ้าไปได้ก็พอไป แต่นี่จิตหลวงพ่อหมดทางไปทางมาแล้ว มีแต่ความสว่างไสวและ
ความประเสริฐเต็มดวงจิตอยูแ่ ล้ว หลวงพ่อจะภาวนาไปไหนอีกเล่า ฉันดูจติ หลวงพ่อสว่างไสวครอบโลก
ไปหมดแล้ว อะไรมาผ่านหลวงพ่อก็ทราบหมด ไม่มีอะไรปิดบังจิตหลวงพ่อได้เลย แต่จิตฉันมันยัง
ไม่ประเสริฐอย่างจิตหลวงพ่อ จึงต้องออกมาเรียนถามเพือ่ หลวงพ่อได้ชแี้ จงทางเดินให้ถงึ ความประเสริฐ
อย่างหลวงพ่อด้วยดังนี้”
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ขณะที่ฟังแกสนทนากับท่านอาจารย์ รู้สึกว่าแกภาวนาดีจริง ๆ เวลาภาวนาติดขัด แกต้อง
พยายามเดินคืบคลานออกมาด้วยไม้เท้าเป็นเพื่อนร่วมทาง ท่านพระอาจารย์ก็เมตตาแกเป็นพิเศษ
ด้วย ทุกครั้งที่แกมา จะได้รับคําชี้แจงจากท่านทางด้านจิตภาวนาด้วยดี ขณะที่แกมาหาท่านอาจารย์
พระเณรต่างองค์ตา่ งมาแอบอยูแ่ ถวบริเวณข้าง ๆ ศาลาฉัน ซึง่ เป็นทีท่ ยี่ ายแก่มาสนทนาธรรมกับท่าน
เพื่อฟังปัญหาธรรมทางจิตภาวนาระหว่างท่านอาจารย์กับยายแก่สนทนากัน เท่าที่ฟังดูแล้ว รู้สึก
น่าฟังอย่างเพลินใจ เพราะเป็นปัญหาทีร่ เู้ ห็นขึน้ จากการภาวนาล้วน ๆ เกีย่ วกับอริยสัจทางภายในบ้าง
เกีย่ วกับพวกเทพพวกพรหมภายนอกบ้าง ทัง้ ภายในและภายนอก เมือ่ ยายแก่เล่าถวายจบลง ถ้าท่าน
เห็นด้วยท่านก็ส่งเสริม เพื่อเป็นกําลังใจในการพิจารณาธรรมส่วนนั้นให้มากยิ่งขึ้น ถ้าตอนใดที่ท่าน
ไม่เห็นด้วย ก็อธิบายวิธีแก้ไข และสั่งสอนให้ละวิธีนั้นไม่ให้ทําต่อไป
ยายแก่มาเล่าถวายท่านถึงการรู้จิตท่าน และรู้จิตพระเณรในวัด รู้สึกน่าฟังมาก พระเณร
ทั้งแสดงอาการหวาด ๆ บ้าง แสดงอาการอยากฟังแกเล่าบ้าง แกว่านับแต่จิตท่านอาจารย์ลงถึงจิต
พระเณร ความสว่างไสวลดหลั่นกันลงมาเป็นลําดับลําดา เหมือนดาวใหญ่กับดาวเล็ก ๆ ทั้งหลาย
ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันฉะนัน้ รูส้ กึ น่าดูและน่าชมเชยมาก ทีม่ องดูจติ พระ จิตเณร มีความสว่างไสวและสง่าผ่าเผย
ไม่เป็นจิตที่อับเฉาเฝ้าทุกข์ที่กลุ้มรุมดวงใจ แม้เป็นจิตพระหนุ่มและสามเณรน้อย ๆ ก็ยังน่าปีติยินดี
และน่าเคารพนับถือตามภูมิของแต่ละองค์ ที่อุตส่าห์พยายามชําระขัดเกลาได้ตามฐานะของตน ๆ
บางครัง้ แกมาเล่าถวายท่านเรือ่ งแกขึน้ ไปพรหมโลกว่า เห็นแต่พระจํานวนมากมายในพรหมโลก
ไม่เห็นมีฆราวาสสลับปนอยูบ่ า้ งเลย ทาํ ไมจึงเป็นเช่นนัน้ ท่านตอบว่า เพราะทีพ่ รหมโลกโดยมากมีแต่
พระทีท่ า่ นบาํ เพ็ญจิตสาํ เร็จธรรมขัน้ อนาคามีผลแล้ว เวลาท่านตายก็ไปเกิดในพรหมโลก ส่วนฆราวาส
มีจาํ นวนน้อยมากทีบ่ าํ เพ็ญตนจนได้สาํ เร็จ ธรรมขัน้ อนาคามีผลแล้วไปเกิด และอยูใ่ นพรหมโลกชัน้ ใด
ชั้นหนึ่ง ฉะนั้นโยมจึงเห็นแต่พระ ไม่เห็นฆราวาสสับปนอยู่เลย อีกประการหนึ่ง ถ้าโยมสงสัย ทําไม
จึงไม่ถามพระท่านบ้าง เสียเวลาขึ้นไปถึงแล้ว มาถามอาตมาทําไม แกหัวเราะแล้วเรียนท่านว่า
ลืมเรียนถามพระท่าน เวลาลงมาแล้วจึงระลึกได้ก็มาเรียนถามท่าน ต่อไปถ้าไม่ลืม เวลาขึ้นไปอีกจึง
จะเรียนถามพระท่าน ท่านอาจารย์ตอบปัญหายายแก่ มีความหมายเป็นสองนัย นัยหนึ่งตอบตาม
ความจริง นัยสองตอบเป็นเชิงแก้ความสงสัยของยายแก่ที่ถาม ต่อมาท่านห้ามไม่ให้แกออกรู้
สิ่งภายนอกมากไป เสียเวลาพิจารณาธรรมภายในซึ่งเป็นทางมรรคทางผลโดยตรง ยายแก่ก็ปฏิบัติ
ตามท่าน ท่านอาจารย์เองชมเชยยายแก่คนนัน้ ให้พระฟังเหมือนกันว่า แกมีภมู ธิ รรมสูงทีน่ า่ อนุโมทนา
พวกพระเรามีหลายองค์ที่ไม่อาจรู้ได้เหมือนยายแก่ คงเป็นด้วยเหตุเหล่านี้ที่ทําให้ท่านพักอยู่
วัดหนองผือนานกว่าที่อื่น ๆ บ้าง คือวัดหนองผือเป็นศูนย์กลางของคณะปฏิบัติทั้งหลาย ทั้งที่เที่ยว
อยู่ในที่ต่างๆ แถบนั้น ทั้งที่พักอยู่ตามสํานักต่าง ๆ ที่ไปมาหาสู่ท่านได้อย่างสะดวกสบายทั้งทําเล
บําเพ็ญสมณธรรมมีมาก หาเลือกได้ตามชอบใจ เพราะมีทั้งป่าธรรมดา มีทั้งภูเขา มีทั้งถ�้ำ  ซึ่งเหมาะ
แก่ผู้แสวงหาที่บําเพ็ญอยู่มาก
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ท่านอาจารย์มนั่ พักอยูว่ ดั หนองผือ ๕ พรรษา เฉพาะองค์ทา่ นเองพักอยูก่ บั ที่ ไม่คอ่ ยได้ไปเทีย่ ว
วิเวกทางไหนเหมือนเมื่อก่อน เพราะอายุท่านราว ๗๕ ปีเข้าไปแล้ว สุขภาพก็นับวันทรุดลง เพียง
พักอยู่เป็นร่มเงาของบรรดาศิษย์ท่ีกําลังแสวงหาธรรมได้อาศัยความร่มเย็นก็เป็นที่ภาคภูมิใจพอแล้ว
ที่วัดหนองผือโดยมากเป็นป่าดงพงลึก ไข้ป่าชุกชุมมาก พระเณรไปกราบเยี่ยมท่าน ท่านต้องสั่งให้
รีบออกถ้าจวนเข้าหน้าฝน ถ้าหน้าแล้งก็อยูไ่ ด้นานหน่อย ผูป้ ว่ ยต้องใช้ความอดทนเพราะยาแก้ไข้ไม่มี
ใช้กันเลยในวัดนั้น เนื่องจากยาหายาก ไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ ถ้าเป็นไข้จําต้องใช้ธรรมโอสถแทนยา
คือต้องพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยสติปัญญาอย่างเข้มแข็งและแหลมคม ไม่เช่นนั้น
ก็แก้ทุกขเวทนาไม่ได้ ไข้ไม่สร่างไม่หายได้เร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นได้
การพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทกุ ข์ พระธุดงค์ทา่ นชอบพิจารณาเป็นข้อวัตรของ
การฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัว โดยมากก็เรื่องทุกข์ ทั้งทุกข์กาย ทั้งทุกข์ใจ รายใด
ขณะที่กําลังเป็นไข้แสดงอาการระส�่ำระสายกระวนกระวาย ในวงพระปฏิบัติท่านถือว่า รายนั้น
ไม่เป็นท่าทางจิตใจ เกี่ยวกับสมาธิและปัญญา ไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจําเป็นเช่นนั้น
ไม่สมกับสร้างสติปญ
ั ญาเครือ่ งปราบปราม และป้องกันตัวไว้เพือ่ สงคราม คือ ทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้
จากเหตุตา่ ง ๆ แต่แล้วกลับ เหลวไหล ไร้มรรยาทขาดสติปญ
ั ญา แต่รายใดสาํ รวมสติอารมณ์ได้ดว้ ย
สติปัญญา ไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลาเช่นนั้น ท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริง สมเกียรติ
พระปฏิบตั ทิ เี่ ป็นนักต่อสู้ สมกับปฏิบตั มิ าเพือ่ ต่อสูจ้ ริง ๆ เห็นผลในการปฏิบตั ขิ องตน และประกาศ
ตนให้หมู่คณะเห็นประจักษ์โดยทั่วกันอีกด้วย วงพระธุดงค์ท่านถือกันตรงนี้เป็นสําคัญ
แม้ท่านพระอาจารย์เองก็อบรมพระเณรด้วยอุบายการปลุกจิตปลุกใจไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอ
ต่อหน้าที่ของตน ทั้งในยามปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกข์ ท่านเทศน์ปลุกใจให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกู้
ตัวเองให้พน้ ภัยไปทุกระยะ ยิง่ เวลาป่วยไข้ดว้ ยแล้ว รายใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวาย
ไม่สาํ รวมมรรยาทและสติอารมณ์ดว้ ยแล้ว รายนัน้ ต้องถูกเทศน์อย่างหนัก ดีไม่ดไี ม่ให้พระเณรไป
พยาบาลรักษาเสียด้วย โดยเห็นว่าความอ่อนแอ ความกระวนกระวาย และร้องครางต่าง ๆ ไม่ใช่
ทางระงับโรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่างใด คนดี ๆ เราทาํ เอาก็ได้ ไม่เห็นยากเย็นอะไร ทัง้ ไม่ใช่ทาง
ของพระผู้มีเพศอันอดทนและใคร่ครวญเลย ไม่ควรนํามาใช้ในวงปฏิบัติ
แต่รายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดี ไม่แสดงอาการทุรนทุราย เวลาท่านไปเยี่ยมไข้
ท่านต้องแสดงความยินดีด้วย แสดงความชมเชยและเทศน์ให้ฟังอย่างจับใจ และเพลินไปใน
ขณะนั้น แม้ไข้หายไปแล้วก็แสดงความชมเชยในลําดับต่อไปอยู่เสมอ และแสดงความพอใจ
ความไว้ใจด้วยว่า ต้องอย่างนั้น จึงสมกับเป็นนักรบในสงครามกองทุกข์
ระยะที่ท่านอาจารย์พักอยู่วัดหนองผือ มีพระตายในวัด ๒ องค์ ตายบ้านนาในอีกหนึ่งองค์
องค์แรกอายุราวกลางคน ท่านองค์นี้บวชเพื่อปฏิบัติโดยเฉพาะ และปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์แบบ
เข้า ๆ ออก ๆ เรือ่ ยมาแต่สมัยท่านอยูเ่ ชียงใหม่ และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรฯ สกลนคร แล้ว
มามรณภาพทีว่ ดั หนองผือ ทางด้านจิตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิ ส่วนทางปัญญากําลังเร่งรัด โดยมี
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ท่านอาจารย์เป็นผูค้ อยให้นยั เสมอมา ท่านมีนสิ ยั เคร่งครัดเด็ดเดีย่ วมาก เทศน์กเ็ ก่งและจับใจไพเราะ
มาก ทัง้ ทีไ่ ม่ได้หนังสือสักตัว เทศน์มปี ฏิภาณไหวพริบปัญญาฉลาด สามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธก
ให้ผฟู้ งั เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ แต่นา่ เสียดายท่านป่วยเป็นวัณโรคกระเสาะกระแสะมานาน มาหนักมาก
และมรณะที่วัดหนองผือ ตอนเช้าเวลาประมาณ ๗ น. ด้วยท่าทางอันสงบ สมเป็นนักปฏิบัติทางจิต
มานานพอสมควรจริง ๆ เห็นอาการท่านในขณะจวนตัวและสิ้นลมแล้วเกิดความเชื่อเลื่อมใสในท่าน
และในอุบายวิธขี องจิตทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมมาเท่าทีค่ วร ก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึง่ เป็นขณะทีต่ อ้ ง
ช่วยตัวเองโดยเฉพาะ ไม่มใี ครแม้รกั สนิทอย่างแยกไม่ออกจะเข้าไปเกีย่ วข้องได้ จิตจะมีทางต้านทาน
สูก้ บั สิง่ เป็นภัยแก่ตนได้ อย่างเต็มกาํ ลังฝีมอื ทีม่ อี ยู่ และแยกตัวออกได้โดยปลอดภัย เพราะวาระสุดท้าย
เป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองอย่างสําคัญ ใครมีอุบายฉลาดหรือขลาดเขลาเมามัวเพียงไร ก็ต้องมา
เผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ ผู้ช่วยตัวเองได้ก็ดีไป ผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไป และจมอยู่ในความ
ไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มีใครช่วยได้ ขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลม ท่านอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่ง
กาํ ลังจะออกบิณฑบาต ได้พากันแวะเข้าไปปลงธรรมสังเวชทีก่ าํ ลังแสดงอยูอ่ ย่างเต็มตา พอท่านสิน้ ลม
แล้วชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งเป็นขณะที่ท่านอาจารย์กําลังยืนรําพึงอยู่อย่างสงบ ได้พูดออกมาด้วยท่าทาง
เคร่งขรึมว่า “ไม่นา่ วิตกกับเธอหรอก เธอขึน้ ไปอุบตั ทิ อี่ าภัสราพรหมโลกชัน้ ๖ เรียบร้อยแล้ว” นับว่า
หมดปัญหาไปสําหรับท่านในครั้งนี้ แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่ง ถ้าท่านมีชีวิตยืดเวลาเร่งวิปัสสนา
ให้มากยิ่งกว่านี้บ้าง ก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลก ๕ ชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิดถึงที่สุดเลย ไม่ต้อง
กลับมาวกเวียนในวัฏฏวนนี้อีก
องค์ที่สองเป็นไข้ป่า ท่านเป็นพระชาวอุบลฯ นับแต่เริ่มป่วยรวมเวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อน
ท่านจะมรณภาพ มีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรไม่ทราบ วันนั้น
ตอนเย็น ท่านขึ้นไปกราบท่านพระอาจารย์และสนทนาธรรมกันในแง่ต่าง ๆ จนเรื่องวกเวียนมาถึง
ท่านผู้ป่วย พระองค์นั้นได้โอกาสจึงกราบเรียนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านว่า “คืนนี้ไม่ทราบว่า
จิตเป็นอะไรไป กําลังพิจารณาธรรมอยู่ดี ๆ พอสงบลงไป ปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้า
กองฟืนทีใ่ ครก็ไม่ทราบ เตรียมขนมากองไว้วา่ “ให้เผาท่าน..ตรงนีเ้ อง ตรงนีเ้ หมาะกว่าทีอ่ นื่ ๆ ดังนี”้
ทําไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบ หรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือ แต่ดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนัก
ที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏนั้น”
พอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลง ท่านก็พูดขึ้นทันทีว่า “ผมพิจารณาทราบมานานแล้ว อย่างไร
ก็ไปไม่รอด แต่เธอไม่เสียที แม้จะไปไม่รอดสําหรับความตาย เหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอ
สวยงามมาก สุคติเป็นที่ไปของเธอแน่ แต่ใคร ๆ อย่าไปพูดเรื่องนี้ ให้เธอฟังเด็ดขาด เมื่อเธอทราบ
เรื่องนี้จะเสียใจ แล้วจะทรุดทั้งกายและเสียทั้งใจ สุคติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้ เพราะ
ความเสียใจเป็นเครื่องทําลาย”
พออยู่ต่อมาไม่กี่วัน พระที่ป่วยก็เกิดปุบปับขึ้นในทันทีทันใดตอนค่อนคืน พอ ๓ นาฬิกากว่า ๆ
ก็สิ้นลมไปด้วยความสงบ จึงทําให้คิดเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่า พออะไรมาผ่าน
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ท่านคงพิจารณาไปเรื่อย ๆ ในทุกเรื่อง เมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้ว ก็ปล่อยไว้ตามสภาพของ
สิ่งนั้น ๆ
กลางวันวันหนึง่ มีพระเป็นไข้มาลาเรียในวัดนัน้ วันนัน้ ปรากฏว่าไข้เริม่ หนักแต่เช้า เจ้าตัวก็ไม่ไป
บิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วย พระที่ป่วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่าย ๓ โมง
ไข้จึงสร่าง ตอนกลางวันที่ท่านกําลังพิจารณาอยู่ ปรากฏว่ากําลังเรี่ยวแรงอ่อนเพลียมาก ท่านเลย
เพ่งจิตให้อยูก่ บั จุดใดจุดหนึง่ ของทุกขเวทนาทีก่ าํ ลังกาํ เริบหนัก โดยไม่คดิ ทดสอบแยกแยะเวทนาด้วย
ปัญญาแต่อย่างใด พอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นกําลังปฏิบัติอยู่
อย่างชัดเจนแล้วย้อนจิตกลับมาตามเดิม
พอบ่าย ๔ โมง ท่านที่ป่วยมาหาท่านอาจารย์พอดี ท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันที โดยพระนั้น
ไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่า “ทําไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่า? การเพ่งจิตจ้องอยู่ ไม่ใช้ปัญญา
พิจารณาแยกแยะ กาย เวทนา จิต ให้รู้เรื่องของกันและกัน ท่านจะทราบความจริงของกาย ของ
เวทนา ของจิตได้อย่างไร แบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้น มันเป็นแบบฤาษี แบบหมากัดกัน ไม่ใช่แบบ
พระผู้ตอ้ งการทราบความจริงในธรรมทัง้ หลายมีเวทนาเป็นต้น ต่อไปอย่าทําอย่างนัน้ มันผิดทาง
ที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกาย ในเวทนา ในจิต ตอนกลางวันผมได้พิจารณา
ดูทา่ นแล้วว่า ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไรบ้างกับทุกขเวทนาทีก่ าํ ลังแสดงอยูใ่ นเวลาเป็นไข้ พอดีไปเห็น
ท่านกําลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉย ๆ ไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกาย ดูเวทนา ดูจิตบ้างเลย
พอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้น เพื่อไข้จะได้สงบลง” ดังนี้
การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์ ท่านมิได้เลือกกาลสถานที่ แต่อนุเคราะห์ ด้วยวิธตี า่ ง ๆ
ตามที่เห็นสมควรจะทําได้เมื่อไรและแก่ผู้ใด ท่านเมตตาอนุเคราะห์ อย่างนั้นเสมอมา บางทีท่าน
ก็บอกตรง ๆ ว่า ท่านองค์นี้ไปภาวนาอยู่ที่ถ�้ำโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้ นิสัยท่านชอบ
ถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิตย์ นี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้าง จิตจะได้กลัวและหมอบสงบลงได้ พอเห็น
อรรถเห็นธรรมและอยู่สบายบ้าง อยู่อย่างนี้ไม่ดี คนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็ง ๆ คอยดัดบ้างถึงจะอ่อน
เช่นเสือเป็นต้น
ท่านพระอาจารย์มนั่ พูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยูใ่ นคําพูดนัน้ อย่างสมบูรณ์เสมอไป คือ ท่าน
พิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้พูดออกมา ผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายาม
ปฏิบัติตาม ย่อมได้ผลทุกรายไป ก็คําที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคําพูดที่หนักแน่นมาก ซึ่ง
ประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายใน ประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยําดู
จนทราบเรื่องทุกอย่างแล้ว ถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตาม ท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมา
ในคราวนี้ เราก็ไม่ใช่พระ เราก็คือนาย..ดี ๆ นั้นเอง
จากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ร้อยแปดพันนัย ยากที่
จะตามทันได้ง่าย ๆ “ความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกัน แต่โลกกลัวกันมาก ส่วนความเกิด
อันเป็นเหยื่อล่อปลาทําให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมา ไม่ค่อยมีใครกลัวกัน ใคร ๆ ก็อยากเกิดกัน
380 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ทั้งโลก ไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนา เท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพอ
อยูแ่ ล้ว ถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม้ไผ่แล้ว ก็ยงิ่ อยากเกิดกันมาก เพียงคนเดียว
ก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคน โดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลย ว่าจะพร้อมกันกลัว
ความตายทีละตัง้ ร้อยคนพันคน โลกนีต้ อ้ งเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มที อี่ ยูแ่ น่ ๆ เลย เรา
เป็นนักปฏิบตั ิ ทาํ ไมจึงกลัวตายนัก ยิง่ กว่าฆราวาสทีไ่ ม่เคยได้รบั การอบรมมาเลย และทาํ ไมจึงปล่อย
ใจให้กเิ ลสย�ำ่ ยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิน้ คิดไปได้ ทัง้ ทีค่ วามคิดและสติปญ
ั ญามีอยู่ ทาํ ไมจึง
ไม่นาํ ออกมาใช้เพือ่ ขับไล่กเิ ลสกองต้มตุน๋ ทีซ่ อ่ งสุมอยูใ่ นหัวใจ ให้แตกกระจายออกไปบ้าง จะได้เห็น
ความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานาน ไม่เคยเห็นฤทธิ์ของมัน สนามชัยของนักรบ
ก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเอง ถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบ ความกล้าตายนั่นแล
เป็นทางมาแห่งชัยชนะข้าศึกศัตรู ถ้าท่านมุง่ ต่อแดนพ้นทุกข์ดว้ ยความเห็นทุกข์จริง ๆ ท่านก็ตอ้ ง
เห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจ แล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่
เหมาะสมดังที่ผมชี้บอก ท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อม
ขุน่ มัว และเป็นทุกข์ในวันใดหรือเวลาหนึง่ แน่นอน ดีกว่าท่านจะนัง่ กอดนอน กอดความกลัวตาย
นั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจ ไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่
เวลานี้ ท่านจะเชื่อธรรม เชื่อครูอาจารย์ ว่าเป็นความเลิศประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ หรือท่านจะเชื่อ
ความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญา เครื่อง
ปลดเปลือ้ งแก้ไขตน มองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยูท่ าํ นองนัน้ นิมนต์
นําไปคิดให้ถึงใจ ธรรมที่ผมเคยปฏิบัติดัดสันดานตนและเคยได้ผลมาแล้ว ก็มีดังที่พูดให้ท่านฟัง
นีแ้ ล นอกนัน้ ผมยังมองไม่เห็น ขอจงคิดให้ดี ตัดสินใจให้ถกู ท่านเทศน์จบลงด้วยเทศน์กณ
ั ฑ์หนัก ๆ
ท่านอาจารย์มนั่ พักอยูท่ วี่ ดั หนองผือด้วยความผาสุก พระธุดงค์ทไี่ ปอาศัยร่มเงาท่าน ก็ปรากฏว่า
ได้กําลังจิตใจกันมาก แม้จะมีจํานวน ๒๐-๓๐ องค์ในพรรษา ต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตน ๆ
ไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจ มีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมาก ราวกับอวัยวะอันเดียวกัน
ตอนออกบิณฑบาตรู้สึกน่าดูมาก เดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสาย ทางชาวบ้านจัดที่นั่ง
เป็นม้ายาวไว้สําหรับพระสงฆ์ท่านนั่งอนุโมทนาทานหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้ว ท่านฉันรวมที่โรงฉัน
แห่งเดียวกัน โดยนั่งเรียงแถวกันตามลําดับพรรษา เมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตร
ใส่ถลกนําไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้าง ๆ ติดกับวัด ทําความเพียร
เดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัย จวนบ่าย ๔ โมงเย็น ถึงเวลาปัดกวาดลานวัด ต่างก็ทยอยกัน
ออกมาจากที่ทําความเพียรของตน ๆ พร้อมกันปัดกวาดลานวัด เสร็จแล้วขนน�้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่ไห
น�้ำฉัน น�้ำล้างเท้า ล้างบาตร และสรงน�้ำ  หลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทําความเพียรตามเคย
ถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทําความเพียรต่อไปตามอัธยาศัย จนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อน ปกติ ๗ วัน
ท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่ง แต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับท่านก็ได้ โดยไม่ต้อง
รอจนถึงวันประชุม หรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ ตามโอกาสที่ท่านว่าง
เช่น ตอนหลังจังหัน ตอนบ่าย ๆ ตอนราว ๕ โมง และตอน ๒ ทุ่ม กลางคืน
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เวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันตอนกลางคืนเงียบ ๆ รู้สึกน่าฟังมาก เพราะมีปัญหา
แปลก ๆ จากบรรดาศิษย์ซ่ึงมาจากที่ต่าง ๆ ที่ตนพักบําเพ็ญ เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้าง
เกี่ยวกับสิ่งภายนอก เช่น พวกกายทิพย์บ้าง ฟังแล้วทําให้เพลิดเพลินอยู่ภายใน ไม่อยากให้จบสิ้น
ลงง่าย ๆ ทั้งเป็นคติ ทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายใน
เหลื่อมล�้ำต�่ำสูงต่างกันเป็นราย ๆ ไป และมีความรู้แปลก ๆ ตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่าน จึงทําให้
เกิดความรื่นเริงไปกับปัญหาธรรมนั้น ๆ ไม่มีสิ้นสุด
เวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้าง เล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติ
ปัจจุบนั แต่สมัยเป็นฆราวาส จนได้บวชเป็นเณรเป็นพระให้ฟงั บ้าง บางเรือ่ งก็นา่ ขบขัน น่าหัวเราะ
บางเรื่องก็น่าสงสารท่าน และน่าอัศจรรย์เรื่องของท่าน ซึ่งมีมากมายหลายเรื่อง ฉะนั้น การอยู่
กับครูบาอาจารย์นาน ๆ จึงทําให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีตามท่าน
วันละเล็กละน้อย ทัง้ ภายนอกภายใน จนกลมกลืนกับนิสยั ท่านตามควรแก่ฐานะของตน ทัง้ มีความ
ปลอดภัยมาก มีทางเจริญมากกว่าทางเสือ่ มเสีย ธรรมค่อยซึมซาบเข้าสูใ่ จโดยลาํ ดับ เพราะการเห็น
การได้ยนิ ได้ฟงั อยูเ่ สมอ ความสาํ รวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปญ
ั ญาให้มกี าํ ลังก็มากกว่าปกติ
เพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจ ต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้าน แม้เช่นนั้น
ท่านยังจับเอาไปเทศน์ให้เราและหมู่คณะฟังจนได้ ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะ แต่ก็ยอมทน
เอา เพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัว
เวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจือด้วยความปีติอย่างบอกไม่ถูก แต่ถ้าใจไม่เป็นธรรม
ก็ให้ผลตรงข้าม คือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถ เพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตน
เป็นอย่างนี้ สําหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้ เรามันเป็นคนหยาบ ต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเขก
ให้อยู่เสมอ จึงพอมีลมหายใจสืบต่อกันไปได้ กิเลสตัณหาไม่แย่งเอาไปกินเสียหมด ยิ่งเวลาท่าน
เล่าเรื่องจิตท่านในเวลาบําเพ็ญให้ฟังเป็นระยะ ๆ ก็ยิ่งเพิ่มกําลังใจมากขึ้น
พระอาจารย์มนั่ ทีพ่ วกเรากาํ ลังอ่านประวัตทิ า่ นอยูเ่ วลานี้ ทีเ่ ป็นผูห้ นึง่ ในบรรดาปัจฉิมสาวกของ
พระพุทธองค์ ท่านเป็นผูอ้ าจหาญชาญชัยทางข้อวัตรปฏิบตั เิ ครือ่ งดาํ เนิน ไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลาย
ไปตามอํานาจฝ่ายต�่ำตลอดมา แม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ ไม่ต้องขวนขวาย
กับกิจการภายใน คือสมณธรรมทางสมาธิภาวนา แต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทํามานั้น
พระหนุ่ม ๆ ยังสู้ไม่ได้ และกิจภายนอก เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ ท่านก็อนุเคราะห์ด้วย
จิตเมตตาเสมอมาไม่เคยทอดอาลัย การเทศน์อบรมโดยมากท่านมักเทศน์ไปตามนิสยั ทีเ่ คยเด็ดเดีย่ ว
มาแล้ว ไม่ค่อยทิ้งลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมา คือเทศน์เป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความอาจหาญ
ร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นส่วนมาก
ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้ได้ ทั้งทางปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธธรรม
เต็มภูมทิ สี่ มัยสาวกหายาก เฉพาะอย่างยิง่ ธุดงควัตร ๑๓ ข้อทีแ่ ทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษทั
อยูเ่ สมอมา ไม่คอ่ ยมีผฟู้ น้ื ฟูขนึ้ มาปฏิบตั กิ นั ให้เป็นเนือ้ เป็นหนังบ้าง เหมือนธรรมอืน่ ๆ ทีธ่ ดุ งค์เหล่านี้
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ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจ ปฏิบัติกันในวงพระธุดงค์ทั้งหลายสมัยปัจจุบัน ก็เพราะ
ท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดําเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสาน ธุดงค์ทั้ง
๑๓ ข้อนี้ ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และโอกาส เป็นแต่เพียงไม่ได้
ปฏิบัติเป็นประจําเหมือนธุดงค์ข้อที่ระบุไว้ในประวัติท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้น คือ ป่าช้าท่าน
ก็เคยอยู่มาจนจําเจ อัพโภกาศท่านก็เคยอยู่มา โคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชิน ที่ได้เห็นพระธุดงค์
ทางภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมา ก็ล้วนดําเนินตามที่ท่านพาดําเนิน
ให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้น ท่านอาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมาก รู้ความ
สําคัญของธุดงค์ทั้ง ๑๓ ข้อว่า เป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงค์ได้ดีมาก
การปฏิบัติตามธุดงค์ไม่ว่าข้อใด ย่อมเป็นความสง่างามน่าดู ทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่าย นอนง่าย
เครือ่ งใช้สอยของผูม้ ธี ดุ งค์อยูใ่ นใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายไป เป็นผูเ้ บากายเบาใจไม่พะรุงพะรัง
ทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่าง ๆ ธุดงค์เป็นธรรมแก้กิเลส จึงควรนําไปปฏิบัติเพื่อแก้
กิเลส ธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับ ยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค์แต่ละข้อ
ด้วยคุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลายไม่อาจพรรณาให้จบสิ้นลงได้ เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมาก
ท่านอาจารย์มนั่ เป็นอาจารย์ผนู้ าํ บรรดาศิษย์พาดาํ เนินมาตลอดสาย จนถึงวาระสุดท้ายหมดกาํ ลัง
แล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่าน ฉะนั้น ธุดงควัตรจึงเป็นธรรมจําเป็น
สาํ หรับผูม้ งุ่ ชาํ ระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สนิ้ ไป จะทอดธุระว่าธุดงค์ไม่ใช่ธรรมจาํ เป็นเสียมิได้
ท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบโลน และประเภทที่ละเอียดสุด จึงไม่ควรมองข้าม
ธุดงค์ไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้

เป็นที่ไว้ใจของครูบาอาจารย์
เรื่องธุดงควัตรนี้ แม้ในช่วงที่หลวงตามหาบัว อยู่บ้านหนองผือ ท่านก็ยังเข้มงวดจริงจังเสมอ
มาดังนี้
“..อยู่ที่ไหนก็ตาม เรื่องธุดงควัตรนี้เราจะต้องเอาหัวชนอย่างไม่ถอยเลย ยืนกระต่ายขาเดียว
ไม่ยอมให้ขาดได้เลย ถ้าจะอดก็ไม่สะดวก เพราะการงานในวงหมู่คณะเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอ เราเอง
ก็เหมือนเป็นผูใ้ หญ่คนหนึง่ อย่างลับ ๆ ทัง้ ทีไ่ ม่แสดงตัว ทัง้ นีเ้ กีย่ วกับการคอยดูแลความสงบเรียบร้อย
ของหมู่คณะภายในวัด พรรษาก็ไม่มาก สิบกว่าพรรษาเท่านั้นแหละ แต่รู้สึกว่าท่านอาจารย์มั่นท่าน
เมตตาไว้ใจในการช่วยดูแลพระเณรอย่างลับ ๆ เช่นกัน..
...พอบิณฑบาตกลับมาแล้ว มีอะไรก็รีบจัด ๆ ใส่บาตร เสร็จแล้วก็รีบไปจัดอาหารเพื่อใส่บาตร
ท่านอาจารย์มั่น ห่อนั้นหรือห่อนี้ที่เห็นว่าเคยถูกกับธาตุขันธ์ท่าน เรารู้และเข้าใจรีบจัด ๆ อันไหน
ควรแยกออก อันไหนควรใส่ ก็จัด ๆ เสร็จแล้วถึงจะมาที่นั่งของตน ตาคอยดู หูคอยสังเกตฟังท่าน
จะว่าอะไรบ้างขณะก่อนลงมือฉัน
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บาตรเราพอจัดเสร็จแล้วก็เอาตัง้ ไว้ลบั ๆ ทางด้านข้างฝาติดกับต้นเสา เอาฝาปิด ไว้อย่างดีดว้ ย
เอาผ้าอาบน�ำ้ ปิดอีกชัน้ หนึง่ ด้วย เพือ่ ไม่ให้ใครไปยุง่ ไปใส่บาตรเรา เวลานัน้ ใครจะมาใส่บาตรเราไม่ได้
กําชับกําชาไว้อย่างเด็ดขาด
แต่เวลาท่านจะใส่บาตรเรา ท่านก็มอี บุ ายของท่าน เวลาเราจัดอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มานั่งประจําที่ ให้พรเสร็จ ตอนทําความสงบพิจารณาปัจจเวกขณะนั่นแล ท่านจะเอาตอนเริ่ม
จะฉัน ท่านเตรียมของใส่บาตรไว้แต่เมือ่ ไรก็ไม่รแู้ หละ แต่ทา่ นไม่ใส่ ซ�ำ 
้ ๆ ซาก ๆ นี่ ท่านก็รเู้ หมือนกัน
ท่านเห็นใจเรา บทเวลาท่านจะใส่ท่านพูดว่า
“ท่านมหาขอใส่บาตรหน่อย ๆ ศรัทธามาสาย ๆ” ท่านว่าอย่างนั้น
พอว่าอย่างนั้นมือท่านถึงบาตรเราเลยนะ ตอนเราเอาบาตรมาวางข้างหน้าแล้วกําลังพิจารณา
อาหารนี่แหละ เราเองก็ไม่ทราบจะทําอย่างไร เพราะความเคารพ จําต้องปล่อยตามความเมตตา
ของท่าน เราให้ใส่เฉพาะท่านเท่านั้น นาน ๆ ท่านจะใส่ทีหนึ่ง ในพรรษาหนึ่ง ๆ จะมีเพียง ๓ ครั้ง
หรือ ๔ ครั้งเป็นอย่างมาก ท่านไม่ใส่ซ�้ำ  ๆ ซาก ๆ เพราะท่านฉลาดมาก คําว่ามัชฌิมาในทุกด้าน
จึงยกให้ท่านโดยหาที่ต้องติไม่ได้...
การปฏิบตั ติ อ่ ท่านอาจารย์มน่ั นัน้ หลวงตามหาบัวท่านพยายามใช้ความสามารถอย่างเต็มกาํ ลัง
สติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่าง เฉพาะอย่างยิ่งในระยะ ๕ พรรษาสุดท้ายที่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่บ้าน
หนองผือ
ในเรื่องนี้ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ซึ่งได้อยู่ร่วมจําพรรษากับท่านอาจารย์มั่นในช่วงนั้นด้วย
ได้เคยเล่าเกี่ยวกับความเอาใจใส่และความเคารพบูชาของท่านที่มีต่อท่านอาจารย์มั่นว่า
“ในยุคบ้านหนองผือ พระอาจารย์มหา (หลวงตามหาบัว)...ลึกซึ้งมากทุกวิถีทาง หลวงปู่มั่น
ไว้ใจกว่าองค์อนื่ ๆ ในกรณีทกุ ๆ ด้าน ควรจะเปลีย่ นไตรจีวรผืนใดผืนหนึง่ ก็ดหี รือครบทัง้ ไตรก็ดี หรือ
สิง่ ใดทีค่ วรเก็บไว้เป็นพิเศษเฉพาะองค์หลวงปูก่ ด็ ี ในด้านจีวรและของใช้เป็นบางอย่าง ตลอดทัง้ เภสัช
เป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มหาทั้งนั้น เป็นผู้แนะนําให้คณะสงฆ์รู้ความหมายลับหลังหลวงปู่มั่น
ทั้งนั้น และหลวงปู่มั่นก็มิได้นัดหมายให้พระอาจารย์มหาบัวทําประโยชน์เพื่อองค์ท่านเองอย่างนั้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ลึกหรือตื้นด้วยประการใด ๆ เลย พระอาจารย์มหาเคารพลึกซึ้งเป็นเอง...”
เรือ่ งความละเอียดลออเกีย่ วกับการเฝ้าสังเกตการขบการฉันของท่านอาจารย์มนั่ นัน้ หลวงปูห่ ล้า
ก็ยังเคยกล่าวชื่นชมท่านไว้ว่า
“...พระอาจารย์มหา เวลาอยูก่ บั หลวงปูม่ นั่ คงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่ แต่มเี หตุผลในใจว่า
เราเป็นพระผูใ้ หญ่อยูก่ บั องค์ทา่ น เราจะได้สงั เกตองค์ทา่ นว่าวันหนึง่ ๆ องค์ทา่ นฉันได้เท่าไร ข้าวหมด
ขนาดไหน กับอะไรหมดขนาดไหน เราจะได้สังเกตประจําวัน เพื่อจะจัดถวายได้ถูก เท่าที่มีมาโดย
เป็นธรรม แม้องค์ทา่ นหยิบใส่บาตรเองก็ดี เราจะสงวนรูว้ ่าหยิบอะไรบ้าง เพราะเราเป็นห่วงองค์ทา่ น
มาก เมื่อองค์ท่านฉันได้บ้างเราก็พลอยเบาใจ...”
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และด้วยเหตุนเี้ อง เมือ่ มีโอกาสจาํ เป็นต้องลาองค์ทา่ นอาจารย์มนั่ เพือ่ ไปธุระ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
ชัว่ คราว หลังจากเสร็จธุระแล้ว ขากลับท่านจะพยายามจัดหาเอาของใช้ของฉันทีอ่ ดุ รธานี ทีถ่ กู กับธาตุ
กับขันธ์ขององค์ท่าน เพราะท่านคอยสังเกตอยู่ตลอดจน รู้ว่าอันใดองค์ท่านฉันได้สะดวกธาตุขันธ์
ท่านก็จะเอาใส่เข่ง ๆ เต็มเอี๊ยดเลย แล้วให้เณรแกงหม้อเล็ก ๆ ถวายองค์ท่านวันละหม้อเป็นประจํา
โดยมิให้ทา่ นอาจารย์มนั่ ทราบ ซึง่ ต่อมาภายหลังท่านอาจารย์มนั่ ก็ทราบและได้หา้ มปราม แต่กระนัน้
ก็ตามด้วยความเคารพรักและเป็นห่วงในธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์ซึ่งล่วงเลยเข้าสู่วัยชรามากแล้ว
ท่านก็หาอุบายวิธีทําถวายท่านอาจารย์มั่นจนได้
ท่านคอยใส่ใจ คอยสังเกตถึงการขบการฉัน หยูกยา ผ้านุ่ง ผ้าห่ม บริขาร และเครื่องใช้ไม้สอย
ทุกสิ่งทุกอย่างของท่านอาจารย์ม่ัน อย่างตั้งใจจดจ่อด้วยความพินิจพิจารณาอย่างที่สุด เพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายแก่ธาตุขันธ์ร่างกายของท่านอาจารย์มั่นมากที่สุด
ความเหน็ดเหนือ่ ยอ่อนเพลียหรือทุกข์ยากลําบากส่วนตนนัน้ ท่านไม่ถอื เป็นประมาณ หรือเป็น
ปัญหาอุปสรรคยิ่งกว่าการให้ครูบาอาจารย์ได้รับความสะดวก เรียกได้ว่ายามใดที่ท่านอยู่ ยามนั้น
ครูบาอาจารย์ก็เบาใจ

ช่วยดูแลหมู่คณะ
ท่านทุ่มเทสติปัญญาสุดกําลังในการดูแลอุปถัมภ์อุปัฏฐากท่านอาจารย์มั่น โดยในระยะแรก ๆ
ท่านจะเข้าถึงก่อนเพื่อน แต่นานเข้า ๆ ท่านอาจารย์มั่นจึงบอกว่า
“พระที่มีอายุพรรษามากแล้วไม่ต้องมาเป็นกังวลกับการขนสิ่งขนของอะไรเราแหละ ผู้ใหญ่ก็
เป็นแต่เพียงว่าคอยดูแลเท่านั้นแหละพอ”
จากนัน้ มาท่านจึงคอยดูแลให้คาํ แนะนาํ เรือ่ งต่าง ๆ ว่า อันใดต้องทาํ อันใดควรทาํ อันใดต้องเว้น
หรืออันใดควรเว้น เพื่อไม่ให้เป็นที่ขวางหูขวางตา ขวางอรรถขวางธรรมแก่ท่าน นอกจากนี้แล้ว
ท่านยังวางระเบียบแบ่งหน้าทีก่ ารงานตามธรรมให้สอดคล้องคล่องตัว ให้ประสานราบรืน่ ในงานด้วย
ความเข้าอกเข้าใจกัน ตามเหตุผลและเหมาะสมด้วยความเคารพตามอายุพรรษา ผูใ้ ดเคยดูแลบริขาร
ชิน้ ใดของท่านอาจารย์มนั่ ก็ให้เอามาตามนัน้ ไม่มกี ารก้าวก่ายกัน สําหรับตัวของท่านจะยืนอยูบ่ นั ได
หน้ากุฏิท่านอาจารย์มั่น คอยดูความเรียบร้อยของพระเณรที่ขนของลงไป
เมื่อท่านอาจารย์มั่นไม่เห็นท่านสักสองวันสามวันผ่านไป ท่านอาจารย์มั่นก็มักจะถามกับพระ
เณรเสมอ ๆ ว่า
“ท่านมหามาไหม?” พระเณรก็ตอบว่า
“มาครับ อยู่ข้างล่างครับกระผม”
ท่านอาจารย์มั่นก็นิ่งไปเสีย พอเว้นห่างสองสามวันผ่านไปไม่เห็นอีก ท่านก็ถามขึ้นมาลักษณะ
เดิมอีก พระเณรก็ตอบแบบเดิม ท่านก็นิ่งอีก แม้ในช่วงที่ท่านอาจารย์มั่นเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็ถาม
กับพระเณรว่า
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 385

“ท่านมหาพิจารณายังไงละ? เราเจ็บไข้ได้ป่วยเอามากแล้วนะ ท่านมหาได้พิจารณาอย่างไร?”
พระเณรก็ตอบว่า “ท่านจัดเวรดูแลเรียบร้อยแล้ว”
คือให้มพี ระอยูข่ า้ งบนสององค์นงั่ ภาวนาเงียบ ๆ อยูข่ า้ งล่างสององค์เดินจงกรมเงียบ ๆ สําหรับ
ท่านเป็นผู้คอยควบคุมเวรอีกต่อหนึ่ง

บริหารสิ่งของ
ท่านอาจารย์มั่นให้ความไว้วางใจ โดยมอบให้ท่านเป็นผู้จัดสรรจตุปัจจัยไทยทานตามความจํา
เป็นแก่พระเณรภายในวัด ในเรื่องนี้ท่านเคยเล่าไว้ว่า
...อย่างของที่ตกมานี้ ท่านอาจารย์มั่นมอบเลยนะ
“ท่านมหาจัดการดูแลพระเณรนะ”
ท่านอาจารย์มั่นพูดเท่านั้น แล้วปล่อยเลยนะ เขามาทอดผ้าป่ากองพะเนินเทินทึก เราเป็นผู้
ดูแลทั้งหมดเลย
องค์ไหนบกพร่องตรงไหน องค์ไหนบกพร่องอะไร ๆ จัดให้ ๆ สําหรับเราไม่เอา ครัน้ เวลาเราไม่อยู่
บ้าง ท่านสืบถามพระนี่
“ท่านมหาท่านได้เอาอะไรไหม? ของที่เอามามอบให้ท่านจัดให้พระเณร ท่านเอาอะไรไหม?”
พระตอบ “ท่านไม่เอาอะไรเลย”
ท่านนิ่งนะ เฉย ท่านจับได้หมด พิจารณาแล้ว เราทําทั้งหมดด้วยความเป็นธรรม ท่านรู้...
เราไม่เอาอะไรนี่ ขนาดท่านเอาผ้าห่มของท่านไปบังสุกุลให้เรา มีที่ไหน ไม่เคยมีนะ เพราะ
ท่านเห็นเราไม่ใช้ผ้าห่ม หนาวขนาดไหนเราก็ไม่เอา เราเด็ดของเราอยู่อย่างนั้นตลอด...ผ้าห่ม ถ้าเอา
ผ้าใหม่ให้ท่านก็กลัวเราจะไม่ใช้ นั่น เห็นไหมอุบายของท่าน ต้องเอาผ้าของท่านที่ท่านห่มอยู่นั่น
พับเรียบร้อยแล้วไปบังสุกุลให้เรา
เอาดอกไม้เอาเทียนไป โอ๊ย! ทุก ๆ อย่างท่านเป็นอาจารย์ ปรมาจารย์ชั้นเอก ทุกอย่างไปก็ขึ้น
ไปวางไว้ที่นอนของเราเลย วางไว้กลางที่นอน มีดอกไม้มีเทียนวาง
ผ้าห่มเป็นผ้าที่ท่านห่มอยู่แล้ว ผ้าใหม่ท่านกลัวเราจะไม่ใช้ นั่นแหละ ท่านหาอุบาย ต้องเอา
ผ้าท่านเอง ว่างั้นเถอะ เราขึ้นไปแล้วไปดู โอ๊ย! เรารู้ทันทีเลยว่า เราปฏิบัติอยู่ทุกวันกับผ้าท่าน ทําไม
จะไม่รู้ นีแ่ สดงว่า ให้ใช้ ให้ใช้หน่อยเถอะ ว่างัน้ เพราะท่านเห็นนิสยั อย่างนัน้ เอาจริงเอาจังทุกอย่าง...

ออกรับความผิดพลาดแทนหมู่เพื่อน
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ท่านอาจารย์มั่น ท่านจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพระเณร
คอยสังเกตอัธยาศัยใจคอพระเณรที่อยู่รวมกัน ทราบกันว่าในยามที่พระเณรมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
คราใด ท่านมักจะออกรับผิดกับท่านอาจารย์มั่นแทนหมู่เพื่อน ชนิดยอมตัดคอออกรองเลยก็ว่าได้
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ท่านจะรีบดึงปัญหานั้นเข้าหาตัวท่านเองทันที เพราะเห็นหมู่เพื่อนพระเณรเกรงกลัวท่าน
อาจารย์มนั่ มาก ทาํ ให้ทา่ นรูส้ กึ สงสารและเห็นอกเห็นใจ อีกทัง้ ความจงใจทําผิดก็ไม่มี จะมีบา้ งก็เพียง
ข้อผิดพลาดบางประการเท่านั้น สําหรับท่านเองก็พออดพอทนได้ หากว่าท่านอาจารย์มั่นจะเคาะ
จะมีอะไรท่านก็อดทนเอา แต่เมื่อนาน ๆ ไป ความผิดพลาดมีบ่อยครั้งเข้า ๆ ทุกครั้งก็มีแต่ท่านเป็นผู้
ออกรับผิดอยู่เรื่อย ๆ ท่านอาจารย์มั่นจึงดุเอาว่า
“ใครผิดหัววัดท้ายวัดก็มหา ใครผิดท้ายวัดหัววัดก็มหา”
“มันจะโง่ขนาดนั้นหรือมหานี้น่ะ หือ? หือ?...เอะอะก็มหาผิด เอะอะก็มหาผิด...”
ในเรือ่ งนีจ้ ริง ๆ แล้วท่านอาจารย์มนั่ ท่านก็ทราบอะไรดีอยูแ่ ล้ว เพราะนิสยั รวดเร็วและช่างสังเกต
อยู่ตลอด จึงสามารถจับได้หมด
มีอยู่คราวหนึ่ง ท่านไม่สบาย ป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้น ทั้งลมก็แรงตลอด ฝนก็ตกทั้งคืน ใบไม้จึง
ร่วงหล่นมากมาย พอเช้ามา ท่านอาจารย์มั่นไม่ได้ยินเสียงปัดกวาดใบไม้ เหมือนทุก ๆ วัน รู้สึกผิด
จากปกติมาก ท่านอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นทันทีว่า
“หือ? ๆ พระเณรไปไหนหมด หือ? ท่านมหาไปไหน?” พระเณรตอบว่า
“ท่านอาจารย์มหาป่วย”
ท่านอาจารย์มั่นพูดแบบดุ ๆ ขึ้นทันทีว่า “หือ? ๆ ท่านมหาป่วยเพียงองค์เดียว วัดร้างหมดเลย
เชียวหรือ?”
ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะโดยปกติประจําวัน ท่านจะคอยใส่ใจเป็นธุระนําหน้าหมู่คณะออกทํา
ข้อวัตรต่าง ๆ ทุกชิ้นทุกอันอยู่เสมอ เมื่อมาเจ็บป่วยจนลุกไม่ขึ้น พระเณรจึงยังไม่ทันทราบ เลยไม่มี
ใครพาเริ่มต้นทําข้อวัตร ทําให้เช้าวันนั้นดูเงียบผิดปกติ
และในบางครัง้ ทีท่ า่ นป่วยไข้อย่างหนัก มีอยูเ่ หมือนกันทีท่ า่ นอาจารย์มนั่ เมตตา เอายาไปให้ฉนั
ด้วยตนเองเลยทีเดียว ความเคารพต่ออาจารย์ทําให้จําต้องยอมฉัน ท่านเล่าให้ฟังอย่างไม่มีวันลืม
เหตุการณ์นี้ไปได้เลย ดังนั้น
“…ยาของท่าน ยามโหสถ ถ้าท่านเอาไปแล้วต้องได้ฉนั ยานีด้ อี ย่างนัน้ อย่างนี้ ท่านจีเ้ ลย ให้เรา
ฉัน ใครเอาไปให้ เราไม่ฉันนี่นะ
อันนี้ท่านก็รู้นิสัยเหมือนกันนะ ท่านจัดยาให้เขาเอาไปให้ ก็ไม่ฉัน ไม่เอาเลย สุดท้ายท่านเลย
เอามาให้เอง..”

ญาณหยั่งทราบ ของท่านพระอาจารย์มั่น
ในระยะที่อยู่ศึกษากับท่านอาจารย์มั่นนั้น ท่านคอยสังเกตดูทุกแง่ทุกมุมของท่านอาจารย์มั่น
และเห็นว่าไม่เหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่น ๆ ที่ท่านเคยประสบมา สําหรับท่านอาจารย์มั่นนั้น ไม่ว่า
ท่านแสดงสิ่งใดออกมาย่อมสามารถเอาเป็นคติธรรมได้ทั้งนั้น ดังนี้
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“...ดูทุกแง่ทุกมุม เราดูจริง ๆ นะ เพราะเราตั้งใจไปศึกษากับท่านจริง ๆ ...บางทีท่านก็พูดมี
ทีเล่นทีจริงเหมือนกันกับเรา ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ ก็พ่อกับลูกนี่แหละ แต่เรามันไม่ได้ว่า
ทีเล่นทีจริงนี่นะ มันเอาเป็นจริงทั้งนั้นเลย ท่านจะพูดแง่ไหน ท่านมีคติธรรมออกมาทุกแง่นะ ถึงแม้
จะเป็นข้อตลกนี้ ท่านก็มีคติธรรมออกมา มีธรรมแทรกออกมา ไม่ได้เป็นแบบโลกนะ...
พูดถึงเรื่องความเลิศเลอที่สุดในภายในหัวใจก็ดี ภายนอกก็ดี การประพฤติปฏิบัติของท่านก็ดี
รูส้ กึ ว่าทีเ่ ราผ่านครูบาอาจารย์มานี้ ไม่มใี ครเหมือน ท่านพร้อมทุกอย่างยิง่ ท่านเทศน์ถงึ เรือ่ งเทวบุตร
เทวดาแล้ว โอ๊ย ฟังแล้วเราพูดจริง ๆ นะ เราเป็นจริง ๆ นี่นะ ฟังแล้วน�้ำตาร่วงเลยนะ พวกเทพ
พวกเทวดามาเยีย่ มท่าน มาฟังเทศน์ทา่ น แต่ทา่ นจะพูดในเวลาเฉพาะนะ ท่านไม่ได้พดู สุม่ สีส่ มุ่ ห้านะ
นั่นแหละเห็นไหม จอมปราชญ์
ท่านรู้หนักรู้เบา รู้ในรู้นอกนะ รู้ควรไม่ควร เวลามีโอกาสอันดีงามอยู่เพียง ๒-๓ องค์ คุยกัน
แล้วก็เสาะนั้นเสาะนี้ อยากรู้อยากเห็น ท่านก็ค่อยเปิดออกมา ๆ ทางนี้ก็ค่อยสอด ค่อยแทรกเข้าไป
ครั้งนั้นบ้าง ครั้งนี้บ้าง หลายครั้งต่อหลายหน...
...นี่ท่านพูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดา อินทร์พรหมที่มาเยี่ยมท่าน ท่านบอกว่าท่านมาอยู่ที่
สกลนครนี้ พวกเทวดามาเกี่ยวข้องน้อยมาก ท่านว่ายังงั้นนะ จะมาเป็นเวลา ว่างั้น คือ มาในวัน
เข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันออกพรรษา นอกนั้นเทวดาไม่ค่อยมากัน หมายถึงเทวดา
ชั้นสูงนะ พวกสวรรค์ พวกภูมิเทวดามาห่าง ๆ เหมือนกันนะ
ส่วนไปอยูเ่ ชียงใหม่ โห ต้อนรับแทบทุกวัน ท่านว่ายังงัน้ ไม่มเี วลาว่างเลย เทวดาชัน้ นัน้ ๆ ทีม่ า
เป็นชั้น ๆ มาเป็นลําดับลําดา...พวกเทวดา เช่น ดาวดึงส์ นี้มา การแต่งเนื้อแต่งตัวนี้มีลักษณะไหน
รูปร่างนี้จะหยาบไปอย่างนี้ ความละเอียดนะละเอียด เรื่องของเทพนั้นละเอียด แต่เมื่อเทียบกับเทพ
ทั้งหลายแล้ว จะละเอียดต่างกันเป็นชั้น ๆ ๆ ๆ ขึ้นไป…
…นั่นละ เห็นไหม ญาณหยั่งทราบ พวกตาดีท่านอย่างนั้น พวกตาบอดปฏิเสธวันยังค�่ำว่าไม่มี...
โห เวลานี้กําลังเริ่มลบล้างพวกเทวบุตรเทวดาว่าไม่มีแล้วนะ ก็ชาวพุทธเราเองนี่แหละ มันเป็นข้าศึก
ต่อพระพุทธเจ้าเสียเอง...”

พลาด...เทศน์ครั้งสุดท้าย
ท่านกล่าวถึงตอนท่านอาจารย์มั่นเทศน์แบบฟ้าดินถล่ม คือเอาอย่างเต็มเหนี่ยวถึง ๓ ชั่วโมง
ที่วัดเจดีย์หลวง เทศน์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เชียงใหม่ ซึ่งท่านมีโอกาสได้ร่วมฟังด้วย แต่ในคราวที่
หนองผือ ท่านกลับพลาดโอกาสฟังเทศน์ครั้งนี้ของท่านอาจารย์มั่น ซึ่งเทศน์ชนิดฟ้าดินถล่มเช่นกัน
ถึง ๔ ชั่วโมงเต็ม ที่สําคัญก็คือเป็นเทศน์ครั้งสุดท้าย จะเป็นด้วยสาเหตุใด ท่านเคยเล่าให้พระเณรฟัง
ดังนี้
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“พูดง่าย ๆ ว่าเป็นครั้งสุดท้าย เทศน์ที่หนองผือเหมือนกัน เราก็พูดกับท่านอย่างชัดเจนก่อนที่
จะลาท่านไปเที่ยว มาทางวาริชภูมิ... จากอําเภอวาริชภูมิไปหาหนองผือ ทางตั้งพันกว่าเส้น
ท่านก็ถามว่า “จะไปทางไหน?”
“ว่าจะไปทางถ�้ำพระทางโน้น ทางบ้านตาดภูวง”
ก่อนจะไปท่านก็ให้ปัญหาถึง ๔ ข้อ ผมไม่ลืมนะ เพราะตามธรรมดาผมขึ้นไปหาท่านไม่ค่อย
ครองผ้าแหละ เพราะไม่มีคน ก็มีแต่พระแต่เณรในวัด ไม่มีใครไปยุ่งกวน สงบสงัด ตอนเช้าจะไปหา
ท่าน ฉันจังหันเสร็จแล้วก็ขึ้นไป มีแต่ผ้าอังสะ เพราะท่านก็ไม่ได้ถืออะไรนี่ มีแต่พวกกันเอง
วันนัน้ ผมครองผ้าไป พอขึน้ ไป “จะไปไหนนี?่ ” ท่านว่าอย่างนัน้ นะ เราก็เฉย ไม่รจู้ ะว่าไง ขึน้ ไป
กราบแล้วท่านก็คุยไป ไม่ได้ปรารภถึงว่าเราจะไปไหนมาไหนเลย สักครู่ ท่านก็ปรารภมา
“ถ้าอยู่ก็ได้กําลัง ไปก็ได้กําลัง อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้กําลัง ไปได้กําลัง ไปก็ดี”
ท่านพูดของท่านไปเรื่อย ๆ ก่อน นานพอสมควรแล้วก็เปิดโอกาสให้อย่างนี้ เราก็กราบเรียน
ถามถึงเรื่องการงานภายใน
“ถ้ามีอะไรที่จะจัดจะทํา กระผมก็จะได้ช่วยหมู่เพื่อนทําให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง หากว่าไม่มี
อะไร ก็อยากจะกราบนมัสการปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปภาวนาสักชั่วระยะหนึ่ง”
ท่านถาม “จะไปทางไหนล่ะ?”
“คราวนีค้ ดิ ว่าจะไปไกลสักหน่อย” คือตามธรรมดาผมไม่คอ่ ยไปไกล ไปประมาณสัก ๒๐-๓๐ กิโล
เท่านั้นละ...๔๕ กิโล
“คราวนี้จะไปไกลหน่อย ไปทางอําเภอวาริชภูมิ”
“เอ้อ ดี ทางโน้นก็ดี” ท่านว่า “สงบสงัดดี มีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นและ” ท่านว่า “แล้วไปกี่องค์
ล่ะ?”
“ผมคิดว่าจะไปองค์เดียว”
“เออ ดีละ ไปองค์เดียว” ท่านก็ชี้ไป “ใครอย่าไปยุ่งท่านนะ ท่านมหาจะไปองค์เดียว”
ทีนี้เวลาจะไปก็จําได้ว่า เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค�่ำ  ผมไม่ลืมว่า ก่อนจะไปก็ “กระผมไป คราวนี้
คงจะไม่ได้กลับมาร่วมทํามาฆบูชาคราวนี้” เราก็ว่าอย่างงั้นไป ๙ วัน ๑๐ วัน กลับมา ทางมันไกลนี่
เดินด้วยเท้าทั้งนั้นแหละ
“เอ้อ บูชาคนเดียวนะ มาฆบูชาคนเดียวจริง ๆ นี”่ ท่านว่าอย่างนัน้ แล้วชีเ้ ข้าตรงนีน้ ะ “พุทธบูชา
ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นมาฆบูชาทั้งนั้นแหละ เอาตรงนี้นะ”
จากนัน้ ก็ไป ทีนพี้ อถึงวันมาฆบูชาสาย ๆ หน่อย ประมาณสัก ๑๑ โมง ท่านถามพระ “ท่านมหา
ไม่มารึ? เห็นท่านมหาไหม?” พระว่า “ไม่เห็นครับกระผม”
“ไปไหนกันนา?” พอบ่าย ๒ โมง ๓ โมงเอาอีก ถามอีก ตกเย็นเข้ามาอีกถามอีก
“เอ๊ มันยังไง ท่านมหาไปยังไงนา?” เหมือนกับว่าท่านมีความหมายของท่านอยูใ่ นนัน้ เหมือนกับ
ว่าท่านจะเทศน์ให้เต็มที่เพราะท่านจะป่วย ก่อนนั้นท่านไม่ได้ป่วยนี่นะ แต่ท่านทราบของท่านไว้แล้ว
เรื่องเหล่านี้ ตอนที่เราจะลาท่านไป ท่านก็ดี ๆ อยู่นี่ พอถึงเวลาท่านลงมาศาลาหันหน้าปุ๊บมา
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 389

“หือ? ท่านมหาไม่ได้มารี?”
“ไม่เห็นครับ” ใครก็ว่าอย่างงั้น
“เอ๊ มันยังไงนา? ท่านมหานี้ยังไงนา?” ว่าอย่างนี้แปลก ๆ อยู่ ทั้ง ๆ ที่ได้ตกลงเรียบร้อย
แล้ว ท่านมีอะไรของท่านอยู่ แล้วท่านก็เทศน์ตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง ๖ ทุ่มฟาด วันมาฆบูชานี้ โอ๊ย
เอาอย่างหนักเที่ยวนะ ๔ ชั่วโมง ตั้งแต่ ๒ ทุ่มถึง ๖ ทุ่มเป๋ง
เทศน์จบลงแล้ว “โอ๊ย เสียดายท่านมหาไม่ได้มาฟังด้วยนะ” ว่าอีกนะ ซ�้ำอีก ก็เหมือนอย่างว่า
เทศน์ครั้งสุดท้าย จากนั้นมาท่านไม่ได้เทศน์อีกเลยนะ
พอเดือน ๔ แรมค�่ำหนึ่ง ผมก็มาถึง ผมไปเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค�่ำ  ถึงเดือน ๔ ขึ้น ๓ ค�่ำ  ก็เป็น
๑ เดือนพอดี เดือน ๔ แรม ๑ ค�่ำ ผมกลับมา ผมจําได้แต่ข้างขึ้นข้างแรม จําวันที่ไม่ได้ เหตุที่จะจําได้
ก็เพราะว่า พอผมขึ้นไปกราบท่านตอนบ่าย พอท่านออกจากที่แล้วผมก็ขึ้นไปกราบ
“มันยังไงกันท่านมหานี่” ท่านว่าอย่างนี้ “เทศน์เสียจนฟ้าดินถล่มก็ไม่มาฟังกัน” นี่เราถึงได้
ย้อนพิจารณา อ๋อ ที่พระท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเพราะเหตุนี้เอง
“เทศน์เสียจนฟ้าดินถล่ม นี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะ เริ่มป่วยมาตั้งแต่วานชืนนี้” นั่นท่านว่า...

คําเตือนล่วงหน้า
เมื่อท่านอาจารย์มั่นชราภาพมากแล้ว ท่านจะพูดเตือนพระเณรอยู่เสมอให้ตั้งอกตั้งใจ
เพราะการอยู่ด้วยกันมิใช่เป็นของจีรังถาวร มีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่ควร ยึดอย่างมั่นใจตายใจ
ครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอน อย่านอนใจว่าได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์แล้วท่านจะอยู่กับเรา
ตลอดไป เมื่อนานเข้า ๆ ท่านอาจารย์มั่นก็เปิดออกมาอีกว่า
“...ใครจะเข้มแข็ง ความพากเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็ง มีความรู้ความเป็นอะไรภายในจิตใจ
เอ้า ให้มาถามมาเล่าให้ฟัง ภิกษุเฒ่าจะแก้ให้...นี่เวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะ ใครจะแก้เรื่อง
จิตใจทางด้านจิตตภาวนา นี่ไม่นานนะ”
ท่านย�้ำลง “ไม่เลย ๘๐ นะ ๘๐ ก็นี่มันนานอะไร พากันมานอนใจอยู่ได้เหรอ...”
เมื่อท่านอาจารย์มั่นพูดเตือนดังกล่าว พระเณรทั้งหลายต่างสลดสังเวชใจรีบตั้งหน้าตั้งตา
เร่งปฏิบัติกัน สําหรับตัวท่านเอง ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนสําคัญนี้ให้พระเณรฟังว่า
“...เหมือนกับว่าจิตนีม่ นั สัน่ ริก ๆ อยูพ่ อได้ยนิ อย่างนัน้ แล้ว ความเพียรก็หนัก เวลาครูบาอาจารย์
ยังมีชีวิตอยู่ เราก็ได้พึ่งพาอาศัยร่มเงาท่านแก้ข้ออรรถข้อธรรมที่สงสัย ก็เร่งความเพียรเข้าเต็มที่ ๆ
พอท่านย่างเข้า ๘๐ พั้บ ท่านก็เริ่มป่วยแหละ พอป่วยแล้ว ท่านบอกไว้เลยเชียว แน่ะฟังซิ ซึ่งท่าน
เคยป่วย เคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน เป็นไข้มาลาเรีย เป็นไข้อะไร ท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตาย
แต่พอเป็นคราวนี้ เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น ไม่ได้มากอะไรเลย ท่านบอกว่า
“ผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วานซืนนี้นะ”
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เพราะเราอยู่อําเภอวาริชภูมิ เราไปถึงวันค�่ำหนึ่ง ท่านก็ป่วย ขึ้น ๑๔ ค�่ำ  เดือน ๔ ผมจําได้
ขนาดนั้นนะ วันค�่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่าน
“ผมเริ่มป่วยตั้งแต่วานซืน” วานซืนก็หมายถึงวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ “นี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะ
ไม่หาย ยาจากเทวดาชั้นพรหมไหน ๆ ก็มาเถอะ” ท่านว่า
“ไม่มยี าขนานใดในโลกนีจ้ ะมาแก้ให้หาย ไข้นจี้ งึ เป็นไข้สดุ ท้าย แต่ไม่ตายง่ายนะ เป็นโรคทรมาน
เขาเรียกว่าโรคคนแก่ อย่าไปหาหยูกหายามาใส่มารักษา มันเป็นไปตามสภาพของขันธ์นี้แหละ”
ท่านว่าอย่างนั้น
“เอามารักษาก็เหมือนกับใส่ปยุ๋ แล้วรดน�ำ้ ไม้ทตี่ ายยืนต้นแล้วนัน่ แหละ จะให้มนั ผลิดอกออกใบ
ออกผลเป็นไปไม่ได้ ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้น...
...นี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเอง จะให้หายด้วยยาไม่หายนะ นี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น” ท่าน
บอกแล้ว
แน่ไหม? ท่านอาจารย์มนั่ ฟังซิ ผมถึงได้กราบสุดหัวใจผม ท่านเปิดออกมาอย่างนัน้ ไม่มอี ะไรผิด
“ย่างเข้า ๘๐ ไม่เลย ๘๐ นา” ก็ฟังซิ
“โรคนี้เป็นไข้วาระสุดท้าย จะไม่หายจนกระทั่งตาย จะตายด้วยป่วยคราวนี้แหละ” ท่านว่า
“แต่ไม่ตายง่าย เป็นโรคทรมาน” ก็จริง ตั้งแต่เดือน ๔ ถึงเดือน ๑๒ ฟังซิ ๗-๘ เดือน ท่านเริ่มป่วย
ไปเรื่อย ๆ เหมือนกับค่อยสุมเข้าไป ๆ สุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น...”

เทิดทูนท่านพระอาจารย์มั่นสุดหัวใจ
หมู่พระเณรที่บ้านหนองผือทราบกันดีว่า ช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักมาก ๆ นี้
ถ้าองค์ท่านไม่นอนทั้งคืน ท่านก็ไม่ยอมนอนทั้งคืนด้วยเช่นกัน และถึงแม้จะต้องได้นั่งอยู่กับที่นาน
มากเข้า ๆ จนเริม่ รูส้ กึ เจ็บเอวมาก แต่ดว้ ยความเคารพรักท่านอาจารย์มนั่ แม้จะเจ็บมากเพียงไรก็ตาม
ก็ไม่ถือเป็นอารมณ์กับมันยิ่งกว่าการคอยเฝ้าดูแลองค์ท่านอาจารย์มั่นอย่างใจจดจ่อที่สุด
เมื่อองค์ท่านงีบหลับไปบ้าง ท่านก็ถือโอกาสนั้นออกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง ด้วยการไปเดิน
จงกรมในบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ลืมที่จะให้พระที่ไว้ใจได้คอยดูแลองค์ท่านอยู่เงียบ ๆ ตลอดเวลา
แทน ท่านบอกพระองค์นั้นไว้ด้วยว่า
“หากมีอะไรให้รีบบอกทันที และคอยสังเกตดูว่า ถ้าองค์ท่านมีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นก็ให้รีบบอก
ทันทีเช่นกัน”
การทีพ่ ระผูเ้ ฝ้าไข้องค์ทา่ นต้องคอยบอกท่านอยูเ่ สมอ ๆ เพราะต่างก็สงั เกตพบว่า เวลาองค์ทา่ น
ตื่นขึ้น เมื่อลืมตาขึ้นมามักจะถามขึ้นว่า
“ท่านมหาไปไหน? ๆ”
พระผู้เฝ้าไข้ก็จะรีบวิ่งไปบอกท่านทันทีในจุดที่นัดหมายกันไว้แล้ว ท่านเองก็รีบมาทันทีเช่นกัน
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ยามที่ท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักเช่นนี้ ท่านจะเป็นผู้ทําธุระต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ท่านด้วยตัวเอง
ทั้งหมด เฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายหนักถ่ายเบาขององค์ท่าน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ ท่านเมตตาอธิบายว่า
“...เราทาํ ต่อท่านด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนขนาดไหน ไม่ให้ใครเข้าไปยุง่ เลย และท่านก็ไม่เคย
ตําหนิอะไร เราทํากับท่านถึงจะโง่หรือฉลาด เราขอถวายทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ท่านไม่เคยตําหนิเรา
จะถ่ายหนักถ่ายเบาอะไร เราจัดการเองหมด ไม่ให้ใครมายุ่ง กลัวใครจะไปคิดไม่ดีในเรื่องอะไร ๆ
ที่เป็นอกุศลต่อท่าน เพราะปุถุชนเป็นได้นี่นะ
เราถึงเป็นปุถชุ นก็ตาม แต่เรามันไม่ใช่อย่างนัน้ เรามอบหมดแล้วนี่ มันต่างกันตรงนีน้ ะ สติปญ
ั ญา
ที่เรานํามาใช้กับท่านก็เรียกว่า เต็มกําลังของเรา...
เวลาถ่ายหนักนี้สําคัญมาก ไม่ให้ใครเห็นด้วยนะ เราทําของเราไม่ให้ใครมองเข้าไปเห็นเลยนะ
เอาร่างกายเอาตัวของเราบังไว้หมดเลย ทําคนเดียวของเรา แต่ก่อนไม่มีถุงพลาสติก มีแต่กระโถนกับ
ผ้าขี้ริ้ว ผ้าอะไร กระดาษก็มีแบบกระดาษห่อพัสดุ
เวลาท่านถ่าย เราก็เอามือรองที่ทวารท่านเลย หย่อนปั๊บใส่ปุ๊บ หย่อนปั๊บใส่ปุ๊บ เสร็จแล้ว
เอาผ้าคอยเช็ดตรงนั้น ให้ท่านถ่ายลงกับมือเราเลยนะ ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วเราทาํ ความสะอาดเอง ทาํ เองเสร็จแล้วเราก็วงิ่ ออกมา เพราะพระอยูข่ า้ งนอก
เต็มหมด อยู่ในนั้นมีแต่เราคนเดียว...?”

เป็นตายไม่ว่า ถ้าเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
ในระยะที่ท่านอาจารย์มั่นไอด้วยโรควัณโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หากมีผู้ที่เข้าไปใกล้ชิด
ติดพันด้วยแล้ว โอกาสที่จะได้รับเชื้อยิ่งสูงมาก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยง่าย
เรื่องนี้เคยมีผู้ถามท่านอยู่เหมือนกันว่า ไม่กลัวจะติดเชื้อวัณโรคนี้บ้างหรือ ท่านว่าท่านไม่ได้
สนใจกับวัณโรคที่ร้ายแรงนี้เลย ยิ่งกว่านั้นยังได้อยู่คลอเคลียใกล้ชิดติดพันกับองค์ท่านอยู่ตลอด
แม้เวลาองค์ทา่ นไอ ท่านก็เอาสาํ ลีกว้านเสลดออกช่วยท่าน ยิง่ ในเดือนสิบเอ็ด สิบสอง อาการหนาวเย็น
เข้ามา องค์ท่านก็จะไอหนักขึ้น ถ้าคืนไหนไม่ได้นอน ท่านก็ไม่นอนด้วย เพราะต้องช่วยกว้านอยู่
ตลอดคืน ท่านว่าสําลีที่ใช้แล้วนี้ถึงกับล้นพูนกะละมังเลย เพราะต้องกว้านออกเรื่อย ๆ เหตุการณ์ใน
ตอนนี้ท่านก็เคยเล่าไว้ว่า
“…ถ้าวันไหนท่านไม่หลับ เราก็ไม่ได้หลับ ถ้าวันไหนท่านได้หลับบ้าง เราก็ออกไปเดินจงกรม
กลางวันไม่ไอท่านจะอยูส่ บาย ก็ให้พระทีพ่ อไว้ใจได้องค์ใดองค์หนึง่ อยูแ่ อบ ๆ ท่าน อยูข่ า้ ง ๆ แต่ไม่ได้
เข้ามุ้งกับท่าน เราก็ได้พักในตอนนั้น ถ้ากลางคืนนี้ เตรียมพร้อมตลอดเวลา
ถ้าพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น เราเทิดทูนสุดหัวใจ เรามอบหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรเหลือ
ติดเนื้อติดตัวเรา เรามอบหมดเลย ความลําบากลําบน เราไม่สนใจ เรามอบหมดเลย...”
ทีท่ า่ นอาจารย์มนั่ คอยถามถึงท่านมหาอยูเ่ สมอนี้ ไม่ใช่เพิง่ จะมีขนึ้ ในระยะนีเ้ ท่านัน้ ก่อนหน้านี้
ก็มี และแม้ในคราวทีท่ า่ นออกเทีย่ ววิเวกหลายต่อหลายวันเข้า องค์ทา่ นก็เริม่ ถามกับพระเณรขึน้ แล้วว่า
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“...เอ ท่านมหาไปไหนนา? ไปหลายวันแล้วนะ...”
ครั้นเมื่อท่านกลับมาถึงวัด องค์ท่านก็ไม่พูดอะไร แต่พระเณรก็แอบเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่าน
ฟัง ท่านก็ทําเหมือนกับไม่รู้อะไร แต่พอท่านได้ออกเที่ยวอีกหลายวัน องค์ท่านก็ได้ถามพระเณร
ขึ้นอีก เช่นว่า
“เออ มหาไปหลายวันแล้วนะ ไม่เห็นนะ”
ความเมตตาอย่างน่าประทับใจที่ครูบาอาจารย์มอบให้นี้ ก็คงด้วยเพราะองค์ท่านล่วงรู้ถึง
หัวใจของท่าน ที่ยอมมอบทุกอย่างชนิดไม่มีอะไรเหลือ เพื่อเทิดทูนเคารพบูชาคุณอย่างสุดหัวใจต่อ
องค์ท่านนั่นเอง

สลดสังเวช...ผู้มีพระคุณสูงสุดจากไป
ด้วยสมาธิทแี่ น่นหนา และด้วยความเพียรด้านปัญญาอย่างจริงจัง ทําให้ทา่ นสามารถถอดถอน
กิเลสออกได้เป็นลําดับ ๆ ไป จนก้าวเข้าถึงความละเอียดอ่อนของจิต และเห็นอวิชชา ในจิตเป็น
ของอัศจรรย์ เป็นของน่ารักน่าสงวน น่าติดข้อง น่าเฝ้ารักษาอยู่อย่างนั้น เป็นอัศจรรย์ทั้งวันทั้งคืน
ระยะนี้อยู่ในช่วง ๔ เดือน ก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์มั่นจะมรณภาพ
ท่านมีโอกาสอยูจ่ าํ พรรษาร่วมกับท่านอาจารย์มนั่ โดยลําดับดังนี้ บ้านโคก ๑ พรรษา บ้านนามน
๑ พรรษา บ้านโคกอีก ๑ พรรษา และแห่งสุดท้าย ที่บ้านหนองผือ ๕ พรรษา สําหรับวันมรณภาพ
ของท่านอาจารย์มั่น ตรงกับเวลา ๒ นาฬิกา ๒๓ นาที ของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒
ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี ยังความสลดสังเวชแก่ท่านอย่างเต็มที่ด้วย
เพราะท่านทราบดีว่า ถึงแม้สติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติหมุนตลอดทั้งวันทั้งคืน หรือแม้จิตจะละเอียด
เพียงใด แต่ยงั มีภาระการงานทางใจอยู่ ยังต้องการครูบาอาจารย์ทเี่ ป็นทีล่ งใจและสามารถช่วยชีแ้ นะ
จุดสําคัญที่กําลังติดอยู่นี้ให้ผ่านพ้นไปได้ ท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
“…วันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพ ได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าหมดที่พึ่ง
ทางใจแล้ว เพราะเวลานั้นใจก็ยังมีอะไร ๆ อยู่ และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครง่าย ๆ
ด้วย เมื่อชี้ไม่ถูกจุดสําคัญที่เรากําลังติดและพิจารณาอยู่ได้ อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชี้ ซึ่งเคยได้รับ
ผลจากท่านมาแล้ว ทั้งเป็นเวลาเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ด้วย
ฉะนั้น เมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติด คิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้น
จึงพยายามหาทีอ่ ยูโ่ ดยลาํ พังตนเอง และได้ตดั สินใจว่าจะอยูค่ นเดียว จนกว่าปัญหาของหัวใจทุกชนิด
จะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิง จึงยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนต่อไปตามโอกาสอันสมควร...”
ความอาลัยอาวรณ์ถึงครูบาอาจารย์อย่างสุดหัวจิตหัวใจนี้ เป็นเพราะท่านมีความเคารพรัก
และเลื่อมใสท่านอาจารย์มั่นอย่างสูงสุด ขณะเดียวกันก็รู้สึกหมดหวัง หมดที่พึ่งทางใจระคนกันไป
แต่แล้วท่านก็กลับได้อุบายต่าง ๆ ขึ้นมาในขณะนั้นว่า
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“...วิธกี ารสัง่ สอนของท่านเวลามีชวี ติ อยู่ ท่านสัง่ สอนอย่างไร ต้องจับเงือ่ นนัน้ แลมาเป็นครูสอน
และท่านเคยย�้ำว่า
“อย่างไรอย่าหนีจากรากฐานคือผูร้ ภู้ ายในใจ เมือ่ จิตมีความรูแ้ ปลก ๆ ซึง่ จะเกิดความเสียหาย
ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรูป้ ระเภทนัน้ ได้ ให้ยอ้ นจิตเข้าสูภ่ ายในเสีย อย่างไรก็ไม่เสียหาย...”
เมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไป ผู้คนที่อยู่แวดล้อมเรือนร่างองค์ท่านอาจารย์มั่น
ก็เริ่มเบาบางลง โอกาสเช่นนั้นท่านจึงเข้าไปกราบที่เท้า และนั่งรําพึงรําพันปลงความสลดใจสังเวช
น�้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าเกือบ ๒ ชั่วโมง พร้อมทั้ง พิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่ท่าน
อาจารย์มั่นให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนมา เป็นเวลาถึง ๘ ปีที่อาศัยอยู่กับท่านว่า
“...การอยู่เป็นเวลานานถึงเพียงนั้น แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่ง หรือลูก ๆ ผู้เป็นที่รักของ
พ่อแม่อยู่ด้วยกัน ก็จะต้องมีข้อข้องใจต่อกันเป็นบางกาล แต่ท่านอาจารย์กับศิษย์ที่มาพึ่งร่มเงา
ของท่านเป็นเวลานานถึงเพียงนี้ไม่เคยมีเรื่องใด ๆ เกิดขึ้น
ยิง่ อยูน่ านก็ยงิ่ เป็นทีเ่ คารพรักและเลือ่ มใสหาประมาณมิได้ ท่านก็ได้จากเราและ หมูเ่ พือ่ นผูห้ วัง
ดีทั้งหลายไปเสียแล้ว ในวันนั้น อนิจจา วต สังขารา เรือนร่างของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการ
อันน่าเลื่อมใสและอาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจ ซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักในท่าน กับเรือนร่าง
ของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจหวั่นไหวอยู่ด้วยความหมดหวังและหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็น
ต่อไป
ทั้งสองเรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคือ อนิจจา อันเดียวกัน ต่างก็เดินไปตามหลักธรรม คือ
อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ เกิดแล้วต้องตาย จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้
ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมุติทั้งหลาย ไปตามหลักธรรมบทว่า เตสัง วูปสโม
สุโข ท่านตายในชาติที่นอนสงบให้ศิษย์ทั้งหลายปลงธรรมสังเวชชั่วขณะ เท่านั้น
ต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน�้ำตาของลูกศิษย์เหมือนสมมุติทั่ว ๆ ไป เพราะจิตของท่าน
ที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคนละชิ้น จะต่อให้ติดกันสนิทอีกไม่ได้ฉะนั้น…”
ท่านนั่งรําพึงอยู่ด้วยรู้สึกหมดหวังในใจว่า
“...ปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื้องกับท่าน บัดนี้เราจะไปปลดเปลื้องกับใคร? และ
ใครจะรับปลดเปลื้องปัญหาของเราให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่นไม่มีแล้ว…
...เป็นกับตายก็มีเราคนเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้ง
ชีวิตเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้น แต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจําวันก็ได้สิ้นไปเสียแล้วในวันนี้ เราจึง
กลายเป็นสัตว์ป่าเพราะหมดยารักษาโรคภายใน...”

เอกสาร
คณะศิษยานุศษิ ย์. อาจาริยธรรม พระธรรมวิสทุ ธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน). บูรพาจารย์.
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พระครูญาณวิศิษฏ์
(พระอาจารย์เฟื่อง โชติโก)
วัดธรรมสถิต ต�ำบลส�ำนักทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ท่านพ่อเฟื่องได้มีโอกาสขึ้นอีสานไปหาท่านพระอาจารย์มั่นอีกครั้งหนึ่ง ที่บ้านหนองผือ พอถึง
ที่นั่น แทนที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะให้ออกไปอยู่ในสถานที่อื่นในตําบลนั้น ท่านก็ให้อยู่กับท่านเลย
ท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า ปกติตอนเย็นหลังจากทําความสะอาดบริเวณที่พักแล้ว พระเณรที่อยู่
กับท่านพระอาจารย์มั่นจะขึ้นกุฏิท่านฟังโอวาท แล้วต่างองค์ก็ต่างกลับเข้าที่ภาวนาของตน พอดี
เย็นวันหนึง่ ท่านพ่อขึน้ กุฏทิ า่ นพระอาจารย์มนั่ ปรากฏว่าพระองค์อนื่ ไม่ได้ขนึ้ ไป ท่านพระอาจารย์มนั่
ก็เทศน์ให้ฟังเรื่องพระบรมสารีริกธาตุอย่างละเอียดว่า “พระธาตุที่มีลักษณะนั้น ๆ มาจากส่วนนั้น ๆ
ของพระวรกาย” ท่านพ่อเองก็ไม่ได้จดจําไว้ เพราะตอนนั้นท่านไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้ ก่อนที่ท่าน
จะไปหาท่านพระอาจารย์มนั่ มีโยมคนหนึง่ นําพระบรมสารีรกิ ธาตุมาถวายท่าน ท่านก็เอามาติดตัวแล้ว
เก็บไว้ในที่พัก แสดงความเคารพตามธรรมดา แต่ไม่ได้ใส่ใจเท่าไร ตลอดเวลาที่ฟังเทศน์ของท่าน
พระอาจารย์มนั่ ท่านนึกแต่วา่ “ทําไมหลวงปูท่ ราบว่าเรามีพระธาตุ” ต่อมาเมือ่ ท่านมีหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพระบรมสารีรกิ ธาตุ เช่น เวลาสร้างพระเจดียท์ วี่ ดั อโศการาม และวัดธรรมสถิต ท่านก็นกึ เสียดายที่
ไม่ได้จดจาํ คาํ สอนของท่านพระอาจารย์มนั่ ไว้ จําได้แต่วา่ พระธาตุทมี่ ลี กั ษณะใสนัน้ มาจากส่วนสมอง
ท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า เรื่องการใช้ภาษานั้นท่านพระอาจารย์มั่นแตกฉานมาก สามารถเทศน์
คําว่า “นะโม” ดังที่ปรากฏในหนังสือ “มุตโตทัย” ได้เป็นเดือน ๆ ยิ่งคําว่า “มหา” ท่านก็เทศน์
สนุกมาก ครั้งหนึ่งมีพระสององค์จากกรุงเทพฯไปหาท่าน ปรากฏว่าพระทั้งสองนี้มีความแตกฉานใน
หนังสือวิสุทธิมรรค ท่านพระอาจารย์มั่นก็สอนว่า “วิสุทธิมรรคนั้นมีอะไร มีสีลนิเทศ สมาธินิเทศ
ปัญญานิเทศ นิเทศนี้คืออะไร ก็คือนิทาน เป็นนิทาน เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ความจริงของ
ศีล สมาธิ ปัญญาหรอก ถ้าต้องการรู้ความจริงต้องปฏิบัติให้มีขึ้นใน กาย วาจา ใจของตน”
ท่านพ่อเคยเล่าว่า ท่านพระอาจารย์มั่นมีความละเอียดมากในการสอนลูกศิษย์ ตัวอย่างเช่น เวลา
พระองค์ไหนป่วยแล้วขอยา ท่านจะว่า “นี่เอาอะไรเป็นสรณะที่พึ่ง เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือ
เอายาเป็นที่พึ่ง ถือศาสนาพุทธหรือถือศาสนายากันแน่” แต่ถ้าองค์ไหนป่วยแล้วไม่ยอมฉันยาท่านก็
ติเตือนอีก “ยามี ทําไมไม่ยอมฉัน ทําไมทําตัวเป็นคนเลี้ยงยาก” ฟังแล้วดูเหมือนลูกศิษย์จะต้องโดน
ทัง้ ขึน้ ทัง้ ล่อง แต่ความหมายของท่านคือ จะปราบทิฐขิ องลูกศิษย์ในเรือ่ งนี้ เพราะความดีไม่ได้อยูก่ บั
การฉันยาหรือไม่ฉันยา แต่อยู่กับการใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์ต่างหาก
ท่านพ่ออยู่ที่บ้านหนองผือได้สามเดือน ปรากฏว่าธาตุขันธ์ของท่านไม่ถูกกับอาหารและดินฟ้า
อากาศทีน่ นั่ อีกประการหนึง่ เวลาอยูก่ บั อาจารย์มนั่ ท่านเองก็วางตัวไม่คอ่ ยถูก เวลากล้าก็กล้าเกินตัว
เวลากลัวก็กลัวเกินไป ไม่เหมือนเวลาที่อยู่กับท่านพ่อลี ท่านจึงขอลากลับไปอยู่ที่จันทบุรี
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พระโพธิญาณเถร
(หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
วัดหนองป่าพง ต�ำบลโนนโหน อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในระหว่างจําพรรษาที่วัดเขาวงกฏ หลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จากโยม
คนหนึ่ง ซึ่งเคยไปนมัสการหลวงปู่มั่นที่สํานักป่าหนองผือนาใน อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เกิดความรู้สึกเลื่อมใส และตั้งใจว่าจะต้องไปศึกษาแนวทางปฏิบัติจากท่าน
เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อพิจารณาเห็นว่า พระถวัลย์มีความสนใจในการศึกษาตํารับตํารา
จึงปรารภเรือ่ งวิถชี วี ติ กันระหว่างเพือ่ น พระถวัลย์ตกลงใจจะไปเรียนปริยตั ธิ รรมทีก่ รุงเทพฯ หลวงพ่อ
กับคณะพระภาคกลางรวมกันสี่รูปจึงออกเดินทางย้อนกลับมาที่อุบลราชธานี พักอยู่ที่วัดก่อนอก
ระยะหนึ่ง แล้วจาริกธุดงค์มุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนคร
ระหว่างการเดินทางไปสํานักหลวงปู่มั่น ได้แวะสนทนาและศึกษาตามสํานักต่าง ๆ ที่จาริก
ผ่านไปเรื่อย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติของแต่ละสํานัก
การเดินทางครั้งนั้น ผู้ร่วมทางบางคนในคณะเกิดท้อถอย เพราะมีความเหน็ดเหนื่อยและ
ยากลําบากมาก ประกอบกับเป็นผู้ไม่คุ้นเคยต่อการเดินทางไกลนัก จึงขอแยกทางกลับคืนถิ่นเดิม
หลวงพ่อกับพระอีกสองรูปทีไ่ ม่เลิกล้มความตัง้ ใจได้ออกเดินทางต่อ ในทีส่ ดุ ก็ถงึ สํานักของหลวงปูม่ นั่
ก้าวแรกทีย่ า่ งเข้าสูส่ าํ นักป่าหนองผือนาใน หลวงพ่อรูส้ กึ ประทับใจในบรรยากาศอันสงบร่มรืน่
ของสํานัก มองดูลานวัดสะอาดสะอ้าน กิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตเป็นที่น่าเลื่อมใส จึงเกิด
ความพึงพอใจยิ่งกว่าสํานักใด ๆ ที่เคยสัมผัสมา
ยามเย็นวันแรกที่ไปถึง ได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่พร้อมศิษย์ของท่านเพื่อฟังธรรมร่วมกัน
หลวงปูม่ นั่ ได้ปฏิสนั ถารสอบถามเกีย่ วกับอายุพรรษา และสาํ นักทีเ่ คยได้ศกึ ษาปฏิบตั ิ จากนัน้ ท่านก็ให้
โอวาทและปรารภถึงเรือ่ งนิกายทัง้ สอง คือธรรมยุตแิ ละมหานิกาย ซึง่ เป็นเรือ่ งทีห่ ลวงพ่อสงสัยอยูม่ าก
หลวงปูม่ นั่ กล่าวว่า “การประพฤติปฏิบตั นิ นั้ หากถือเอาพระธรรมวินยั เป็นหลักแล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
สงสัยในนิกายทั้งสอง”
เมื่อคลายความสงสัยในเรื่องนิกายแล้ว หลวงพ่อได้กราบเรียนถามปัญหากับหลวงปู่มั่น ซึ่ง
หลวงพ่อถ่ายทอดบทสนทนาของท่านกับหลวงปู่มั่นให้ศิษย์ฟังว่า...
“เกล้ากระผมเป็นผู้ปฏิบัติใหม่...ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร...มีความสงสัยมาก ยังไม่มีหลักในการ
ปฏิบัติเลยครับ”
“มันเป็นยังไง” หลวงปู่มั่นถาม
“ผมหาทางปฏิบัติ... ก็เลยเอาหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอ่าน มีความรู้สึกว่า มันจะไปไม่ไหว
เสียแล้ว เนื้อความในสีลานิเทศ สมาธินิเทศ ปัญญานิเทศนั้น ดูเหมือนไม่ใช่วิสัยของมนุษย์จะทําได้
ผมมองเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกนี้ มันจะทําตามไม่ได้ครับ มันยาก มันลําบาก มันเหลือวิสัยจริง ๆ...”
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หลวงปู่มั่นจึงกล่าวให้ฟังว่า...
“ท่าน...ของนี้มันมากก็จริงอยู่ ถ้าเราจะกําหนดทุก ๆ สิกขาบท ในสีลานิเทศนั้นนะมันก็
ลําบาก แต่ความจริงแล้ว สีลานิเทศก็คือสิ่งที่บรรยายออกมาจากใจของคนเรานั่นเอง ถ้าหากว่า
เราอบรมจิตของเราให้มีความละอาย มีความกลัวต่อความผิดทั้งหมด เราก็จะเป็นคนที่สํารวม
สังวรระวัง เพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อความผิด...
เมือ่ เป็นอย่างนัน้ ก็จะเป็นเหตุให้เราเป็นคนมักน้อย และสติกจ็ ะกล้าขึน้ จะยืน เดิน นัง่ นอน
อยู่ที่ไหน มันจะตั้งอกตั้งใจมีสติเต็มเปี่ยมเสมอ ความระวังมันก็เกิดขึ้น...
อะไรทั้งหมดที่ท่านศึกษาในหนังสือน่ะ มันขึ้นต่อจิตทั้งนั้น ถ้าท่านยังไม่อบรมจิตของท่าน
ให้มีความรู้ มีความสะอาดแล้ว ท่านจะมีความสงสัยอยู่เรื่อยไป...
ดังนั้น ท่านจงรวมธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จิต สํารวมอยู่ที่จิต อะไรที่เกิดขึ้นมา
ถ้าสงสัย..ถ้ายังไม่รู้แจ้งแล้วอย่าไปทํา...อย่าไปพูด...อย่าไปละเมิดมัน”
คืนนั้น...หลวงพ่อนั่งฟังธรรมร่วมกับศิษย์ของหลวงปู่มั่น จนกระทั่งถึงเที่ยงคืน จิตใจเกิด
ความสงบระงับเป็นสมาธิ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางได้อันตรธานไปสิ้น...
คืนที่สอง...หลวงปู่มั่นได้แสดงปกิณกธรรมต่าง ๆ ให้ฟังอย่างละเอียดลึกซึ้ง จนหลวงพ่อคลาย
ความลังเลสงสัยในวิถีทางการปฏิบัติ มีความปลาบปลื้มปีติในธรรมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ในวันที่สาม...หลวงพ่อได้กราบลาหลวงปู่มั่น แล้วเดินธุดงค์ลงมาทางอําเภอนาแก จังหวัด
นครพนม
จากการได้พบหลวงปู่มั่น ภูริทตโต ในครั้งนั้น เป็นประสบการณ์สําคัญที่นําวิถีชีวิตของ
หลวงพ่อเข้าสู่กระแสธรรมปฏิบัติอย่างถูกต้องและมั่นคง
หลวงพ่อเล่าถึงบรรยากาศของการได้สัมผัสหลวงปู่มั่น และสํานักป่าหนองผือนาในแก่
พระเณรในเวลาต่อมาว่า...
“...ที่ผมได้ความรู้ความฉลาด จนได้มาแบ่งปันพวกท่านทั้งหลายนั้น ก็เพราะผมได้ไปกราบ
ครูบาอาจารย์มั่น...
ไปพบท่าน แล้วก็เห็นสภาพวัดวาอารามของท่าน ถึงจะไม่สวยงาม แต่ก็สะอาดมาก
พระเณรตั้งห้าสิบหกสิบ เงียบ! ขนาดจะถากแก่นขนุน (แก่นขนุน ใช้ต้มเคี่ยวสําหรับย้อมและ
ซักจีวร) ก็ยังแบกเอาไปฟันอยู่โน้น...ไกล ๆ โน้น เพราะกลัวจะก่อกวนความสงบของหมู่เพื่อน...
พอตักน�้ำทํากิจอะไรเสร็จ ก็เข้าทางจงกรม ของใครของมัน ไม่ได้ยินเสียงอะไร นอกจากเสียง
เท้าที่เดินเท่านั้นแหละ
บางวันประมาณหนึ่งทุ่ม เราก็เข้าไปกราบท่านเพื่อฟังธรรม ได้เวลาพอสมควร ประมาณสี่ทุ่ม
หรือห้าทุ่มก็กลับกุฏิ เอาธรรมะที่ได้ฟังไปวิจัย...ไปพิจารณา
เมื่อได้ฟังเทศน์ท่าน มันอิ่ม เดินจงกรมทําสมาธินี่...มันไม่เหน็ดไม่เหนื่อย...มันมีกําลังมาก
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ออกจากที่ประชุมกันแล้วก็เงียบ! บางครั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน เพื่อนเขาเดินจงกรมอยู่ตลอดคืน
ตลอดวัน จนได้ย่องไปดูว่าใคร ท่านผู้นั้นเป็นใคร ทําไมถึงเดินไม่หยุดไม่พัก นั่น...เพราะจิตใจมันมี
กําลัง...”

เอกสาร
คณะศิษยานุศิษย์. อาจาริยธรรม พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท). บูรพาจารย์. ศิลป์สยาม
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์. กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๔๓: ๒๘๗-๒๘๙.
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พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
(พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
วัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม (ถ�้ำพวง) อ�ำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร
เมือ่ ข้าพเจ้าได้มาถึงวัดป่าบ้านหนองผือ ตาํ บลนาใน อาํ เภอพรรณานิคม ทีว่ ดั นัน้ มีทา่ นอาจารย์
หลุยเป็นประธานอยู่ในที่นั้น มีหลวงพ่อใบกับพระแสง (มรณภาพแล้ว) สามเณรบุญจันทร์ เวลานั้น
ท่านอาจารย์หลุยพร้อมด้วยชาวบ้านกําลังจัดสถานที่คอยรับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทตฺโต
พวกชาวบ้านกําลังไปรับท่านมา จะถึงในไม่กี่วันนี้ ซึ่งก็เป็นโชคลาภอันใหญ่ยิ่งเฉพาะตัวของข้าพเจ้า
เพราะเคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามถวายตัวเป็นผู้อุปัฏฐากท่านเพื่อเป็นบุญนิธิแก่ตนต่อไป
ความปณิธานนีข้ า้ พเจ้าได้มมี าแล้วแต่หลายปี และได้เคยปรารภกับเพือ่ น ๆ มาบ้างเหมือนกัน แต่กเ็ ผอิญ
เมื่อข้าพเจ้าพักอยู่ในสถานที่นั้นไปได้ ๒-๓ คืน ท่านอาจารย์หลุยได้ปรารภกับข้าพเจ้าว่า สําหรับ
ท่านอาจารย์ใหญ่นั้น เมื่อท่านไปพักในสถานที่ใด มีพระมากท่านไม่พักอยู่นาน ฉะนั้น ขอให้พวก
ที่มาใหม่ออกไปพักในสถานที่อื่นจะเป็นการดีมาก เรื่องนี้ก็เป็นความผิดหวังของข้าพเจ้าทีเดียว
แต่จะทําประการใด เพราะข้าพเจ้ายังไม่คุ้นเคยกับท่านเสียเลย แต่มีความเกรงกลัวในท่านเป็น
อย่างมากเท่านัน้ รุง่ เช้าฉันจังหันเสร็จแล้วข้าพเจ้ากับเพือ่ นจึงได้ออกเดินทางไปพักทีบ่ า้ นนาใน ในวัน
ต่อมาเมือ่ ฉันจังหันเสร็จแล้วก็ไปช่วยงานท่านอาจารย์หลุยทุก ๆ วัน จนถึงวันท่านอาจารย์ใหญ่มาถึง
ครั้นท่านมาถึงแล้วก็ได้มาฟังคําอบรมจากท่านเสมอ
พ.ศ. ๒๔๘๘ ข้าพเจ้าพักจําพรรษาอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดป่าภูริทัตถิราวาส บ้าน
หนองผือ ในการอยู่ของข้าพเจ้านั้น ก็อยู่ด้วยความหวั่นวิตกในตนอยู่เสมอ จนแทบหายใจไม่อิ่ม
เหมือนกัน เพราะความกลัวในท่านมากเหลือทีส่ ดุ ไม่ทราบว่าท่านจะขับให้ออกหนีไปในวันไหน เบือ้ งต้น
ข้าพเจ้าได้อาศัยพระคาํ ไพ หรือ อวด สุสกิ ขฺ โิ ต ซึง่ เป็นผูต้ ดิ ตามอุปฏั ฐากท่านมาแต่บา้ นห้วยแคน และ
ท่านอาจารย์มนู ครั้นต่อมาท่านครูบาอ่อนสา ก็เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมหวั่นวิตกอีก ในการทําข้อวัตร
อุปฏั ฐากท่านนัน้ ข้าพเจ้าก็ได้เคยฝึกมาบ้างแล้วแต่สมัยอยูก่ บั ท่านอาจารย์วงั ฐิตสิ าโร ผูเ้ ป็นอาจารย์
เดิมของข้าพเจ้า แต่ถึงกระนั้นก็ยังงงอยู่มาก เพราะขั้นอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์ผู้น้อยย่อมต่างกัน
สําหรับพระอาจารย์ใหญ่มีสิ่งที่จะต้องทําต่อท่านมาก เราต้องอาศัยความสังเกตศึกษาไปในตัว และ
ต้องฉลาดทันต่อเหตุการณ์ดว้ ย อย่างไรก็ดขี า้ พเจ้าได้มองเห็นความโง่ของตนอย่างเต็มทีท่ เี ดียว แม้จะ
ทาํ อะไรก็ตอ้ งได้แอบเพือ่ นอยูเ่ สมอ ทัง้ อยากทํา ทัง้ เกรงกลัวในท่านเหลือทีส่ ดุ ระหว่างก่อนเข้าพรรษา
นั้น มีพระเณรเข้ามาหาท่านไม่ค่อยขาดแทบทุกวัน เมื่อมาร่วมกันมากหน่อย เดี๋ยวก็ถูกท่านให้
ขยายออกไป เหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้เสมอ ข้าพเจ้าคิดแต่ว่า ถ้าเราไม่มีความผิดและไม่มีทิฐิมานะ
เข้าไปรบกวนวาระจิตของท่าน ก็คงจะไม่ถูกส่งตัวออกไปเป็นแน่ แต่ความร้อน ๆ หนาว ๆ ก็มีอยู่
อย่างนั้นเสมอ พอได้เข้าไปปรับทุกข์กับครูบาอ่อนสาเท่านั้น เพราะท่านก็เป็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
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ครั้งหนึ่ง เหตุการณ์ที่หวั่นวิตกนั้นได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเสียแล้ว เรื่องนั้นคือในคืนวันนั้นมีหมู่พระเณร
ไปร่วมอบรมกันมาก เมือ่ ท่านให้การอบรมแล้ว ท่านได้สงั่ ให้ขยายกันออกไป ไม่ควรจะมาอยูร่ วมกัน
มาก ๆ เช่นนี้ เพราะไม่ได้ความวิเวก การบําเพ็ญเพียรก็ไม่สะดวก จะมาอยู่กันมาก ๆ เพื่ออะไร
มันเหมือนกันกับหมู่แร้งหมู่กาหากินซากควายเน่าเท่านั้นเอง พอรุ่งเช้าฉันจังหันเสร็จ ท่านได้ถาม
ท่านอาจารย์หลุยว่า ใครบ้างจะออกไปวันนี้ กระหน�่ำเข้ามาทุกที ท่านอาจารย์หลุยจึงได้รายงานให้
ท่านทราบว่าองค์นั้น ๆ ต่อไป มีรายชื่อข้าพเจ้าด้วยองค์หนึ่งเหมือนกัน ครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าเกือบจะ
สิ้นท่าเหมือนกัน
“ความตั้งใจของผมก็หวังว่า จะศึกษาอบรมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่นี้ต่อไป ไม่ปรารถนา
จะไปทางอื่นเสียเลย ควรที่ผมจะทําประการใดจึงจะดี” ครูบาเนตรให้ความเห็นว่า ควรกราบเรียน
ท่านอาจารย์ใหญ่ตามความประสงค์ของเรานั้นแหละดี แม้ข้าพเจ้าจะสะทกสะท้านเกรงกลัวในท่าน
สักปานใดก็ตาม เมือ่ ถึงคราวทีจ่ ะต้องกล้า ข้าพเจ้าก็ตอ้ งกล้าเพราะความจาํ เป็น โอกาสเหมาะ จังหวะมี
เมื่อท่านอาจารย์ใหญ่กลับจากไปฐาน มานั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าไปกราบแล้วก็
กราบเรียนไปตามความจริงให้ทา่ นทราบทุกประการ ท่านได้นงิ่ อยูค่ รูห่ นึง่ แล้วพูดว่า “ตามใจของคุณ”
เมื่อข้าพเจ้าได้รับมธุรสอย่างนี้แล้วก็สร่างใจขึ้นทันที มีความปลื้มใจอย่างสุดซึ้ง เท่ากับถอนดาบที่
เสียบแทงอยู่ที่อกออกได้นั้นแล ต่อมาวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้แอบเข้าไปจับเส้นให้ท่านกับครูบาเนตร
ในกลางคืนวันนั้น ท่านจะทดลองน�้ำใจข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ การจับเส้นได้ล่วงเลยเวลาไปจนถึงไก่ขัน
ราวตี ๓ ท่านจึงเข้าห้อง แต่ใจข้าพเจ้าก็ยินดีต่อการทํานั้นอยู่ตลอดเวลา หาเกิดความรําคาญขึ้นมา
ไม่ในวันต่อไปก็เป็นธรรมดา แปลกแต่วันเดียวเท่านั้น
ปีนั้นที่อยู่จําพรรษาด้วยท่าน คือ ท่านพระอาจารย์หลุย ๑ ท่านพระอาจารย์มนู ๑ ท่าน
พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ๑ ครูบาอ่อนสา ๑ ครูบาเนตร กนฺตสีโล ๑ กับ ข้าพเจ้าและ
สามเณรดวง ผ้าขาวเถิง เมื่อถึงเข้าพรรษา พอได้อธิษฐานพรรษาแล้วเท่านั้น ก็เกิดความอุ่นใจขึ้นมา
เป็นอันมาก โดยคิดว่าถ้าเราไม่มีความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ท่านคงจะไม่ขับออกจากสํานักเป็นแน่
แม้ครูบาอ่อนสาก็เช่นเดียวกันกับข้าพเจ้า การจําพรรษาอยู่ด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ปีนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้
อายุพรรษาอ่อนกว่าหมู่คณะทั้งสิ้น ฉะนั้น ข้าพเจ้าจะต้องถูกทําภาระอย่างหนักทุกประการ คือ
๑. ทําข้อวัตรอุปัฏฐากพระอาจารย์ช่วยครูบาเนตร ๒. รักษาความสะอาดและจัดแจงศาลาโรงฉัน
๓. ตักน�้ำ ๔. ดูแลน�้ำร้อน ๕. ควบคุมดูแลสิ่งของที่จะจัดถวายครูบาอาจารย์ ๖. ต้อนรับแขกที่มาหา
ครูบาอาจารย์ ภาระทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นภาระของข้าพเจ้าทําแต่ผู้เดียว แต่หากข้าพเจ้าเป็นผู้
รับทาํ หนักกว่าเพือ่ นเท่านัน้ เรือ่ งการอยูก่ ารปฏิบตั ทิ า่ นอาจารย์ใหญ่นนั้ ข้าพเจ้าได้อาศัยท่านอาจารย์
มนู ท่านพระอาจารย์มหาบัว และครูบาเนตร เป็นผู้แนะนํา จึงไม่ค่อยผิดพลาด และในกาลต่อมา
ต่างก็ได้อาศัยซึ่งกันและกันเป็นลําดับมาจนถึงปัจจุบันนี้
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ความหวังต่อการอบรม
เมื่อข้าพเจ้าได้อยู่ศึกษาอบรมจากท่านอาจารย์ใหญ่แล้ว ได้ตั้งใจศึกษาทุกวิถีทาง และตั้งใจ
ประกอบความเพียรไปพร้อม ๆ กัน เคลือบแคลงสงสัยและไม่เข้าใจอะไรก็ไต่ถามศึกษาท่านเสมอ
แต่ด้วยเดชะบุญของข้าพเจ้าเหมือนกัน นับตั้งแต่ได้ฟังธรรมบรรยายของท่านในครั้งนั้นเป็นต้นไป
เกิดมีความเชื่อ ความเลื่อมใส ได้รับความเข้าใจในธรรมเทศนาของท่าน ปรากฏแก่ใจว่า ธรรมะที่
ท่านแสดงไปนั้นเป็นธรรมะที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ซึ่งหาผู้แสดงเช่นนั้นได้ยากในสมัยนั้น ทั้งได้เกิด
ความซาบซึง้ ขึน้ ในใจอย่างน่าอัศจรรย์แก่ตน เพราะเท่าทีเ่ คยได้ฟงั ครูบาอาจารย์แสดงให้ฟงั มาก็มาก
องค์แล้ว จิตของข้าพเจ้าไม่ปรากฏความซาบซึ้งเช่นนี้สักทีเลย แต่ละวันนั้นเมื่อเสร็จจากการฟังท่าน
แสดงธรรมแล้ว ก็คอยทําข้อวัตรอยู่จนกว่าท่านจะเข้าห้อง บางคืนก็ ๕ ทุ่มกว่า บางคืนก็บ่าย(ตี ๓)
เมื่อท่านเข้าห้องแล้วจึงกลับไปพักของตน เดินจงกรม ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เสร็จแล้วพักนอน
พอสมควร แล้วลุกขึ้นล้างหน้า ไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรม และนั่งสมาธิต่อไปจนสว่าง แต่ข้าพเจ้า
มีนิสัยชั่วอยู่อย่างหนึ่ง คือ “นอนมาก” ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องดัดสันดานตน บางคืนก็นอนใต้ถุน
กุฏิ บางคืนก็นอนที่ระเบียงกุฏิ บางคืนนอนในห้อง แต่เปิดประตูหน้าต่างไว้เพื่อให้การนอนตื่นง่าย
บางคืนก็พักนอนราวชั่วโมงกว่า และอย่างมากไม่เกิน ๔ ชั่วโมง กลางวันไม่ค่อยได้พักนอนเท่าไร
ถ้าเหน็ดเหนื่อยมากก็พักแต่น้อยตามเวลาจะอํานวยให้ แต่ไม่ค่อยเกิน ๑ ชั่วโมง หรือ ๕ นาทีก็มี
เพราะเวลาทําข้อวัตรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์มีเวลาจํากัดอยู่แล้ว เมื่อกลางคืนพอสว่างได้อรุณแล้ว
ก็ต้องรีบเอาบาตรและบริขารของตนลงไปโรงฉัน จัดแจงโรงฉันให้เรียบร้อย พวกข้าพเจ้าที่เป็น
พระนวกะต่างก็แย่งเวลาจัดโรงฉันกันเสมอ เพราะถือว่าใครไม่ได้ทําก็เสียข้อวัตรของผู้นั้น ต่างก็
ตื่นดึกลุกเช้ากันทุกองค์ ผู้ใดไม่เอาใจใส่ข้อวัตรต่าง ๆ ย่อมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ การทําวัตร
พวกข้าพเจ้าถือเป็นงานที่ผาสุกใจ หาได้ถือเป็นความหนักใจไม่ ถ้าเผอิญขาดไม่ได้ทําข้อวัตรที่เคย
เป็นกิจวัตรแล้ว วันนั้นแหละทําให้ความเต็มใจ ความเอิบอิ่มไม่เพียงพอ เป็นใจว่าง ๆ กระไรอยู่
เพราะเหตุนั้นพวกข้าพเจ้าจึงไม่สามารถจะละเลยในกิจวัตรของตน การได้ทํากิจวัตรให้สมบูรณ์
เป็นการสนุกใจมาก เวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิก็ปลอดโปร่งใจไม่มีข้อตําหนิตนเอง แม้ท่านที่เป็น
พระเถระ ๑๐ พรรษา ๒๐ พรรษา ท่านก็ไม่ได้ถือพรรษา ย่อมทํากิจวัตรทั้งหลายแหล่เหมือนกันกับ
พระหนุม่ ทัง้ หลาย เพราะท่านก็ถอื ว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์องค์หนึง่ เหมือนกัน ท่านเป็น
สานุศษิ ย์ผใู้ หญ่กย็ อ่ มทาํ ตัวให้เป็นตัวอย่างแก่สานุศษิ ย์ผนู้ อ้ ยอีก เมือ่ จะมองดูโดยผิวเผินแล้ว เวลาทํา
กิจวัตรคล้ายกับว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นมีอายุพรรษาไม่เกินกันเท่าไร
แต่ความจริงแล้วพวกข้าพเจ้าเคารพนับถือกันในสมัยนัน้ มีความเคารพนับถือกันตามลําดับ
พรรษา หาได้ลว่ งเกินก้าวก่ายอายุพรรษากันไม่ แม้จะบวชเป็นคูน่ าคกัน ก็ถอื เป็นนาคแก่นาคอ่อน
เป็นเกณฑ์ ถ้ามีธรุ ะไปหากันทีท่ พี่ กั ของท่านผูใ้ ด ผูอ้ อ่ นก็ทาํ การกราบกันอย่างนีท้ งั้ สิน้ พูดกันก็ยงั
แสดงคาํ พูดให้เป็นกิรยิ าของผูอ้ อ่ นผูแ้ ก่เสมอไป ไม่เคยพูดตีเสมอกันและข้ามเกินกัน ถ้าพลาดการ
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ล่วงเกินมีขนึ้ เมือ่ ไปประกอบภาวนาก็ยอ่ มปรากฏธรรมะตักเตือนขึน้ มาให้สาํ นึกความผิดของตน
แล้วก็รีบไปขอขมาโทษกันทันที ไม่ปล่อยให้เลยตามเลย แม้โทษเล็กน้อยก็ตามย่อมขัดต่อการ
บําเพ็ญเพียรอย่างสําคัญเหมือนกัน เมื่อรู้ได้ว่าตนมีความผิด ก็รีบชําระตนให้บริสุทธิ์เสียโดย
รีบด่วน ความบริสุทธิ์มีการบําเพ็ญเพียรก็ผ่องใสก้าวหน้า ความไม่บริสุทธิ์ย่อมเป็นการถ่วง
ความเจริญใจ ประกอบภาวนาก็เห็นแต่ความมืดและความฟุ้งซ่านสงสัยเท่านั้น จิตก็นับวันแต่
จะถอยกลับเสมอ เพราะเหตุอย่างนี้แหละ พวกข้าพเจ้าจึงรักความบริสุทธิ์ของตนเป็นอย่างยิ่ง
ครั้นเมื่อจัดโรงฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าและหมู่คณะก็รีบไปเพื่อทํากิจวัตรต่อท่าน
อาจารย์ใหญ่ในที่พักของท่าน รอคอยท่านจะออกห้องอยู่ตามบริเวณใกล้เคียงนั้น ต่างก็พากันทํา
ความเพียรรอเวลาท่านออก ทุก ๆ องค์หาได้จับกลุ่มคุยกันไม่ พอได้ยินเสียงท่านสัญญาณด้วยการ
กระแอมหรือไอ และเสียงกระเทือนจากการไหวตัวของท่านแล้ว ต่างก็พากันทํากิจวัตรตามหน้าที่
ของตน ท่านผูม้ อี ายุพรรษามากก็กวาดบริเวณรอบกุฏติ ลอดทัง้ ฐานด้วย บางองค์กก็ วาดบนพืน้ กุฏกิ ม็ ี
กวาดตามใต้กฏุ กิ ม็ ี เอากระโถนและหม้อมูตรไปชําระก็มี เอาบริขารท่านไปโรงฉันก็มี ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งด้วย
ความชาํ นาญของตน และความไว้วางใจจากหมูค่ ณะและครูบาอาจารย์ ส่วนบริขารทีส่ าํ คัญ เช่น บาตร
ต้องผูท้ เี่ ป็นผูอ้ ปุ ฏั ฐากโดยเฉพาะกาํ กับเสมอ ปล่อยให้ผอู้ นื่ ไม่ได้เป็นอันขาด จะเปลีย่ นมือผูก้ าํ กับต้อง
กราบเรียนท่านให้ทราบเสียก่อนจึงควร เป็นย่าม เป็นกระติกน�ำ้ ร้อน ก็ตอ้ งเป็นผูท้ สี่ าํ คัญจึงควรกาํ กับ
เอาไปเอามา อีกประการหนึง่ กิจวัตรทัง้ สิน้ ทุกอย่าง องค์ใดจะกํากับทําอะไรต้องทําประจําทุก ๆ ครัง้
มีใช่คดิ ได้คดิ ทาํ ไปอย่างนัน้ ใช้ไม่ได้ ต้องทําประจําจริง ๆ และทําให้ทนั ต่อเวลาอีกด้วย เมือ่ เอาบริขาร
ท่านลงไปโรงฉันเสร็จแล้ว ก็รอเวลาไปบิณฑบาต โอกาสมีก็ไปเดินจงกรมเสียก่อนหรือนั่งกําหนดจิต
ไปพลาง พอได้เวลาไปบิณฑบาต ท่านก็จะเดินไปที่โรงฉันหรือที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแต่ความสะดวก
ของท่าน ผู้ที่คอยรับเก็บรองเท้าท่านก็มี ผู้ที่คอยผลัดเปลี่ยนผ้าและห่มผ้าติดลูกดุมถวายท่านก็มี
แต่กิจเหล่านี้นั้นต้องเป็นกิจของผู้ใกล้ชิดจะต้องทําเสมอ ผู้ปฏิบัติใกล้ชิดนี้ต้องเป็นผู้เปรียวเร็วว่องไว
จริง ๆ จึงได้ ถ้ามิฉะนัน้ ก็ไม่สามารถทาํ อะไรให้ทนั ท่วงทีได้เสมอไป เช่นการครองผ้าคลุมผ้าเมือ่ ครอง
ผ้าถวายท่านเสร็จแล้ว ครองผ้าของตนต้องให้เสร็จก่อนท่านอีก แล้วเอาบาตรของตนและของท่าน
เดินล่วงหน้าไปก่อน รอคอยท่านอยู่อุปจารบ้าน เมื่อท่านไปถึงเอาบาตรถวายท่านแล้วก็เข้าแถว
เดินไปตามลําดับพรรษาที่แก่และอ่อนตามวินัยนิยม สําหรับโยมที่จะใส่บาตรนั้น ท่านแนะนําให้ยืน
ใส่บาตรทั้งชายและหญิง เพราะเป็นการสะดวกทั้งสองฝ่าย เสร็จจากการบิณฑบาตแล้ว บางทีก็มี
อุบาสกคอยรับบาตรท่าน ถ้าไม่มีก็เป็นหน้าที่พระเณรเป็นธรรมดา ส่วนพระหนุ่มทั้งหลายต้องรีบ
เดินออกล่วงหน้ากลับก่อนท่าน เพือ่ จะได้รบี ไปจัดทาํ อะไรต่ออะไรมากอย่างเหมือนกัน หาได้เพียงแต่
จะนั่งคอยฉันอยู่เท่านั้นก็หาไม่ ทําอย่างนั้นท่านตําหนิว่า “พระไม่มีวัตรหรือเป็นวัตตเภท เป็น
พระที่ขาดไป ไม่สมบูรณ์ในความเป็นพระของตน” เมื่อท่านมาถึงองค์ที่มีหน้าที่คอยรับเอาผ้าท่าน
ไปผึ่งแดด ก็ทําหน้าที่ของตนต่อไป ส่วนผู้ปฏิบัติใกล้ชิดก็จัดบาตรของท่าน และจัดอาหารแยกไว้
ถวายท่านโดยเฉพาะ และมีท่านที่สําคัญไปร่วมกันหลายองค์เหมือนกัน เพราะเรื่องการจัดอาหาร
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 403

ถวายท่านนั้นเป็นเรื่องสําคัญมาก  ถ้าความฉลาดของผู้จัดไม่มี บางครั้งท่านไม่รับเสียเลยก็มี หรือรับ
เอาฉันแต่น้อยก็มี เพราะเหตุนั้นผู้จัดอาหารถวายท่านต้องฉลาดพอ คือต้องรู้จักอาหารที่สบายต่อ
สุขภาพของท่าน เป็นที่สบายต่อธรรมของท่าน และเรื่องที่สมควรอย่างไร ไม่สมควรอย่างไรต้องรู้จัก
ทัง้ รูจ้ กั จัดสรรตกแต่งให้เหมาะสมสะดวกต่อการฉันของท่านด้วย ตลอดถึงรูจ้ กั การใช้ถอ้ ยคําทีจ่ ะเรียน
อ้อนวอนและเรียนตอบท่านเวลานั้น สําหรับผู้จัดอาหารนั้นต้องมีคุณสมบัติประจําตัว คือ
๑. เว้นจากอคติทั้ง ๔
๒. เป็นผู้ฉลาดมีปัญญา
๓. เป็นผู้ไม่โลภในอาหาร
๔. มักน้อยสันโดษ
๕. ไม่ฉันเลียนแบบท่าน
๖. ไม่เย่อหยิ่งลืมตน
๗. มีมารยาทอันสุภาพไม่หยาบโลน
ทั้ง ๗ ข้อนี้ต้องให้สมบูรณ์จริง ๆ จึงจะรักษาหน้าที่ได้ ในด้านการฉัน ผู้ปฏิบัติใกล้ชิดนั้น
ต้องรีบฉันให้อิ่มก่อนท่านเสมอ สังเกตว่าท่านฉันอาหารคาวเสร็จลงมือฉันหวานต่อไป ต้องให้อิ่ม
ทันตอนนี้พอดี ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วจะไม่ทันต่อการทํากิจวัตรอย่างอื่นอีก กิจระหว่างนี้ก็มี ชงนม
ถวายน�ำ้ ล้างมือ ล้างฟันสาํ รอง ล้างมีด ช้อน และเช็ดบาตร เช็ดภาชนะและเครือ่ งใช้อนื่ ๆ อีก เสร็จแล้ว
เตรียมทําความสะอาดโรงฉันทั้งข้างล่างข้างบน ข้างล่างตามใต้ถุนและบริเวณต้องใช้ตาดกราดกวาด
ทุกเช้าไป ข้างบนก็กวาด ล้างทีเ่ ปรอะเปือ้ น ถูทเี่ ปียกน�ำ 
้ และเก็บงําเครือ่ งใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
ไม่ให้เป็นอันตราย ลําดับจากนั้นไปก็เอาบริขารของตนและของครูบาอาจารย์ไปกุฏิต่อไป
กิจวัตรอีกต่อไปนั้น คือรีบนําเอาบริขารของตนไปเก็บไว้ที่กุฏิ แล้วก็รีบนําเอาบริขารของ
ครูบาอาจารย์ไปที่พักของท่านโดยด่วน องค์หนึ่งนําเอาน�้ำไปไว้ฐานของท่าน สําหรับน�้ำนั้นต้องผสม
ให้เป็นน�้ำอุ่น แล้วรอรับเอาภาชนะน�้ำต่อเมื่อท่านถ่ายเว็จเสร็จแล้วนําเอาไปเก็บไว้ตามเดิม และดูแล
ทําความสะอาดในฐานด้วย อีกพวกหนึ่งนําเอาผ้าต่าง ๆ และอาสนะออกไปผึ่งแดดในที่จัดทําไว้ คือ
ที่ร้านสําหรับตากของ และสายระเดียงราวตากผ้า ผึ่งแดดพอสมควรแล้วก็รีบเก็บเข้าที่ตามประเภท
สิง่ ของนัน้ ๆ สิง่ ใดทีค่ วรเก็บก่อนและหลังก็ตอ้ งเก็บตามประเภทของสิง่ ของนัน้ ๆ ส่วนผูป้ ฏิบตั ใิ กล้ชดิ
นั้นต้องขึ้นไปประจํากิจวัตรอยู่บนกุฏิ จัดอะไรต่ออะไรเพื่อให้ทันต่อความต้องการของท่าน การทํา
กิจวัตรอุปัฏฐากท่านนั้นต้องเป็นผู้ว่องไวเปรียว เร็วที่สุดจึงจะทันท่าน งก ๆ เงิ่น ๆ เซ่อซ่าไม่ได้
เป็นอันขาด ต้องให้ทันต่อความต้องการของท่านเสมอ ทั้งการเก็บการไว้สิ่งของทั้งหมดต้องให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเสมอ และต้องให้สิ่งของทั้งนั้นสะอาดทุกสิ่งไป ผู้อุปัฏฐากใกล้ชิดนั้นต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแทนหมู่คณะทั้งหลาย สิ่งใดที่หมู่คณะทําการปฏิบัติต่อท่านผิดพลาดไป จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบแทนเสมอ จึงจะอยู่กับท่านต่อไปได้ เมื่อกลับจากไปฐานมานั่งบนอาสนะแล้ว เมื่อท่าน
ต้องการฉันน�้ำร้อนก็รินน�้ำร้อนถวายท่าน เสร็จแล้วก็ถวายหมากที่ตําไว้นั้นแก่ท่าน ระหว่างนี้ไม่เป็น
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เวลารับแขกของท่าน แขกทั้งหลายไม่ต้องไปหาท่านในเวลานี้เป็นอันขาด (เว้นแต่กรณีพิเศษ) เพราะ
เป็นเวลาพักผ่อนสุขภาพของท่าน อันดับต่อไปท่านก็พักผ่อน ผู้อุปัฏฐากก็เข้าไปจับเส้นถวายท่านจน
เกือบเที่ยงหรือเที่ยงจึงได้ลงจากท่านไป ท่านได้พักผ่อนต่อไป
บางวันก็ถึงบ่าย ๑ โมง บางวันก็ไม่ถึงนั้น แล้วท่านก็จะลุกขึ้นมาล้างหน้า ผู้อุปัฏฐากต้อง
คอยสังเกตเวลาท่านจะลุกขึ้นมาเสมอ เมื่อสังเกตได้ว่าท่านกําลังจะลุกแล้วก็รีบขึ้นไปให้ทัน เอาน�้ำ
ล้างหน้าถวายท่าน เสร็จจากนั้นแล้ว ท่านก็เตรียมไหว้พระย่อ และนั่งสมาธิต่อไป บางวันท่านก็จะ
เข้าไปสู่ที่พักกลางวันในป่า เดินจงกรมและนั่งสมาธิในสถานที่นั้น
บ่าย ๓ โมง ท่านจึงจะออกจากการประกอบกิจของท่าน ฝ่ายสามเณรหรือตาผ้าขาว ต้องจัด
ต้มน�้ำร้อน ต้มยาร้อนไว้ถวายท่านในเวลาท่านออกจากการประกอบกิจของท่านทุกวัน สามเณรหรือ
ตาผ้าขาวต้องสังเกตผูอ้ ปุ ฏั ฐาก เมือ่ เห็นผูอ้ ปุ ฏั ฐากเข้าไปหาท่านแล้ว ก็รบี เอาน�ำ้ ร้อนเข้าไปถวายท่าน
ถ้ามีอาคันตุกะมาถึงแล้วก็ขึ้นไปหาท่านได้ในเวลานี้
บ่าย ๔ โมงเป็นเวลากวาดวัด พระเณรทั้งหลายก็ลงกวาดวัด แม้ท่านก็ลงกวาดเหมือนกัน
บางวันท่านจะลงไปดูรอบ ๆ วัดเพื่อดูแลตามสถานที่ต่าง ๆ เห็นความขาดตกบกพร่องอะไรท่านจะ
ต้องตักเตือนเสมอ พระเณรที่อยู่ในวัดของท่านประมาทเลินเล่อต่อข้อวัตรไม่ได้เป็นอันขาด เมื่อ
ท่านรู้ความไม่ดีทั้งภายนอกและภายในแล้วท่านจะต้องขับให้ออกหนีไปทีเดียว เมื่อกวาดวัดแล้ว
มีการตักน�้ำโดยความพร้อมเพรียงกัน แม้ผู้อุปัฏฐากก็ต้องทําเหมือนกัน การตักน�้ำเบาบางแล้วก็รีบ
ทยอยจัดน�ำ้ ให้ทา่ นสรงต่อไป ตามปกติทา่ นสรงน�ำ้ ร้อน พวกข้าฯ จะต้องผสมเป็นน�ำ้ อุน่ ถวายท่านสรง
ข้อปฏิบัติที่จะต้องทําก็คือ นําผ้าอาบน�้ำเข้าเปลี่ยนผ้านุ่งของท่าน นําเอาผ้านุ่งมาจีบไว้แล้วช่วยกัน
ถูตวั ท่าน แต่ตามปกติทา่ นไม่ใช้สบูถ่ ตู วั บางครัง้ ก็ถสู บูย่ ามีคาบอลิคเป็นต้น เสร็จแล้วนาํ ผ้าผลัดเข้าไป
ผลัดถวายท่าน บิดผ้าอาบให้แห้งเช็ดตัวถวายท่าน แล้วเอาผ้านุ่งผลัดอีก ถวายประคตเอวอังสะ เป็น
เสร็จการสรงน�้ำ  ต่อจากนั้นไปท่านจะต้องเดินจงกรมต่อไป คณะศิษย์ทั้งหลายพากันจัดทํากิจวัตร
บางประการ เช่นกวาดกุฏิท่านและจัดน�้ำเย็น เอาน�้ำร้อนใส่กระติกน�้ำร้อนไว้สําหรับฉันก็มี สําหรับ
ล้างหน้าก็มี ปูอาสนะไว้ เตรียมกระโถน ตะเกียงไว้ เสร็จแล้วไปสรงน�้ำกัน และเดินจงกรมต่อไป
เมื่อท่านหยุดเดินจงกรมขึ้นไปบนกุฏิ ผู้อุปัฏฐากจะต้องรีบขึ้นไปรับเอารองเท้าจากท่านไปเช็ดเก็บไว้
แล้วเข้าไปทํากิจวัตรตามหน้าที่ของตน หมู่คณะทั้งหลายก็ค่อยทยอยกันไปเพื่อฟังการอบรมธรรมะ
จากท่าน ถ้าอาคันตุกะหรือแขกชาวบ้านต่างถิน่ มี ก็เข้าไปหาท่านได้ในเวลานี้ แต่ถา้ แขกชาวบ้านมี ท่าน
จะให้โอกาสเข้าไปหาแต่ยังไม่มืดค�ำ 
่ เพราะตั้งแต่ค�่ำไปแล้วเป็นเวลาที่ท่านอบรมพระเณรโดยเฉพาะ
ซึ่งตามปกติแล้วท่านไม่ให้มีการคลุกคลีกัน จะเป็นพระเณรต่อพระเณรก็ตาม พระเณรต่อชาวบ้าน
ก็ตาม แม้แต่มกี จิ ธุระไปหากัน ก็ตอ้ งพูดกันให้เสียงเบา และไม่ให้อยูด่ ว้ ยกันนานอีกด้วย ถ้าจะฉันสมอ
มะขามป้อม กันเป็นครัง้ คราว หรือเลีย้ งเครือ่ งดืม่ กันเป็นครัง้ คราว ต้องไปรวมกันทีศ่ าลาเป็นกิจลักษณะ
แต่ทั้งนี้ก็เป็นแต่เพียงครั้งคราวเท่านั้น หาได้ฉันอย่างนั้นทุกวันไม่ และจะไม่มีผู้ใดนําเครื่องฉัน
อย่างนัน้ ไปฉันตามสถานทีต่ า่ ง ๆ เป็นเด็ดขาด มีแต่ฉนั รวมกันทีศ่ าลาเป็นครัง้ คราวและทีก่ ฏุ ขิ องท่าน
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 405

เท่านั้น ส่วนที่กุฏิของท่านนั้นจัดเป็นพิเศษสําหรับถวายท่าน เพื่อรักษาสุขภาพของท่าน มีถวาย
องค์อื่นเพียงประปราย
การอบรมธรรมะนั้น ฤดูแล้งอบรมเกือบทุกคืน เนื่องจากอาคันตุกะไปมาไม่ค่อยขาด ถ้าใน
พรรษากาล มีเป็นบางวัน ๓ วันต่อครั้ง หรือ ๗ วันต่อครั้ง แล้วแต่ท่านจะกําหนดให้หรือแล้วแต่
คณะศิษย์จะขอความอนุมัติจากท่านได้ เลิกการรับการอบรมแล้ว มีการถวายการนวดเส้นให้ท่าน
จนกว่าท่านจะเข้าห้องจึงจะได้ไปกุฏขิ องตน แต่การนวดเส้นนัน้ ท่านไม่คอ่ ยให้ทาํ หลายคน เพียงหนึง่
หรือสองคนเท่านั้น และจะนวดเส้นได้ตามศรัทธาของแต่ละบุคคลนั้นไม่ค่อยได้ จะทําการนวดได้
ก็เพียงบางองค์เท่านั้น จํากัดผู้ทําไว้เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้อุปัฏฐากใกล้ชิดเป็นสําคัญ บางคราวก็มี
ผูช้ ว่ ยเปลีย่ นได้ บางคราวก็ไม่มี เรือ่ งนีจ้ งึ เป็นภาระทีห่ นักอยูก่ บั ผูอ้ ปุ ฏั ฐาก แต่ถงึ กระนัน้ บางครัง้ ก็ยงั
ถูกท่านห้ามไม่ให้ทําก็มี ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้อุปัฏฐากจะต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นต่อการอุปัฏฐาก ต้อง
พยายามหาช่องทางทําให้ได้เสมอ เมื่อถูกท่านห้ามเข้าแล้ว จะหยุดไปเสียเลยก็ใช้ไม่ได้ เพราะท่าน
ต้องการให้ผู้อยู่ด้วยนั้นเป็นคนดี มีสติปัญญาและมีความสามารถอาจหาญ ข้อสําคัญก็คือ ท่านไม่ให้
ประมาท ท่านเคยให้คติไว้ว่า “ศิษย์สมภารหลานเจ้าวัด” ย่อมมักทะนงตน ดื้อด้าน ความจริง
ก็เป็นอย่างนั้นส่วนมาก ผู้ที่เป็นศิษย์พระเถระผู้ใหญ่นั้น ถ้าอยู่นาน ๆ ไปชักจะลืมตน ถือว่าตนได้อยู่
กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็เย่อหยิ่งทะนงตน จะไม่เกรงกลัวต่อใคร ๆ ทั้งนั้น ถึงท่านผู้อื่นจะเป็น
ผู้ใหญ่ขนาดปูนอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ตาม ย่อมมองเห็นท่านผู้อื่นนั้นต�่ำต้อยลงไปทั้งสิ้น ความดีก็ไม่ดี
เท่าตน ความฉลาดก็ไม่เท่าตน อะไร ๆ ก็ไม่เท่าตนทั้งนั้น ไม่กลัวเกรงต่อใคร ไม่อยากเคารพนับถือ
ใครนอกจากผู้ที่ตนอาศัยอยู่ด้วยเท่านั้น ถือตีเสมอและตีตัวสูงกว่าท่านผู้อื่นเสมอไป ผู้ใดตักเตือน
ไม่ได้ทงั้ นัน้ และชอบใช้อาํ นาจข่ม ขูเ่ ข็ญท่านผูอ้ นื่ ด้วยอาํ นาจกาฝากของตน ในทีส่ ดุ ก็หมดความเคารพ
นับถือเชื่อฟังต่อครูบาอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่นั้นอีก แทนที่จะเป็นบัณฑิตกลับเป็นอันธพาลไป เท่าที่
ข้าพเจ้าได้สงั เกตเห็น ท่านทีเ่ คยอยูก่ บั ครูบาอาจารย์มาก่อน ได้เห็นเป็นอย่างนัน้ มีหลายองค์ ในทีส่ ดุ
ก็ถูกท่านอัปเปหิเสียทุกราย สมัยที่ข้าพเจ้าไปพึ่งบารมีของท่านนั้น ได้อาศัยรับการแนะนําจาก
ท่านอาจารย์พระมหาบัวบ้าง และทําความสํานึกในตนเองบ้าง แล้วมาปรับปรุงตนเองทุกกรณี ไม่ให้
เป็นอย่าง “ศิษย์สมภารหลานเจ้าวัด” ได้พยายามทําตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้มีอายุ
พรรษากว่าตนเสมอ ถ้าท่านมีอายุพรรษาแก่กว่าแม้แต่วินาทีเดียว ข้าพเจ้าจะต้องกราบท่านเสมอ
และยอมรับคําตักเตือนจากท่านทุกองค์ ไม่แข็งกระด้าง ทั้งพยายามให้ความสะดวกและให้ความ
อุปการะแก่ผู้ที่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ทั้งสิ้น ถ้าท่านที่ยังไม่รู้ระเบียบการเข้าไปหาครูบาอาจารย์ก็ได้
แนะนําให้ ส่วนผู้ที่ได้อยู่อาศัยหวังความศึกษาอบรมจากท่านต่อไป ก็ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์จน
สุดความสามารถของตน ถ้าหมู่คณะมีความพลั้งพลาด ยังได้เข้ารับเอาความผิดของหมู่คณะอีกด้วย
เว้นไว้แต่จะหาจังหวะมิได้ หรือเป็นความผิดที่เหลือความสามารถของตน เรื่องรับเอาความผิดของ
หมู่คณะนั้น มีท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นเยี่ยมกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ยกย่องตนเอง ในสมัยที่ข้าพเจ้า
ได้มีจังหวะทําการอุปัฏฐากท่านอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้ใกล้ชิดแล้ว บรรดาพระเณรทั้งหลายที่อยู่ร่วม
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สํานักท่าน ไม่ค่อยมีเรื่องกระทบกระเทือนเหมือนแต่ก่อน ๆ มา ถ้ามีเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามในหมู่คณะ
ก็ได้ชาํ ระสะสางกันเสีย ไม่ดว่ นให้ไปถึงท่าน แม้เป็นเรือ่ งนิด ๆ หน่อย ๆ ก็ตาม ถ้าไปถึงครูบาอาจารย์
แล้วย่อมเป็นเรือ่ งใหญ่ และเป็นเรือ่ งยืดยาวเป็นธรรมดา เหตุนนั้ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามสกัดเรือ่ งไว้เสมอ
ไม่ดีไม่งามประการใดก็ระงับเสียแต่ต้นคือให้เรื่องหมดไป ไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ไม่ให้ถึงครูบาอาจารย์
เพราะธรรมดาคนเราทุกคนย่อมมีความผิดพลาดด้วยกันทุกคน ทั้งที่มีความหวังดีและพยายาม
ทําให้ดีให้ถูกอยู่ แต่ก็ยังมีความผิดพลาด ถ้าท่านองค์ใดว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟัง ก็จําเป็นต้องปล่อย
ให้ตัวเองฟ้องตัวเอง ข้าพเจ้าก็คอยถือเอาบทเรียนจากผู้นั้น การศึกษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
ผูท้ าํ ผิด หรือทาํ ถูกนัน้ เป็นบทเรียนทีส่ าํ คัญ เพราะเราได้บทเรียนจากผูอ้ นื่ เป็นตัวอย่างแล้ว และได้รบั
การชีแ้ จงจากครูบาอาจารย์แล้ว ย่อมได้รบั ความแจ่มแจ้งสิน้ สงสัยในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างสิน้ เชิง ข้าพเจ้า
ไม่เคยดูหมิ่นผู้ทําผิด แต่ได้ถือไว้เป็นบทเรียนแต่เฉพาะตนเสมอ ถ้าผู้นั้นไม่ทําผิดให้เห็นเป็นตัวอย่าง
แล้ว ตัวเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นความผิดก็เป็นได้ อาจจะโดนตัวเอง เกิดทําผิดขึ้นในกาลต่อไปก็ได้ ฉะนั้น
ความชัว่ ทีม่ ผี ทู้ าํ ให้เห็นเป็นตัวอย่างนัน้ จึงเป็นบทเรียนทีส่ าํ คัญมาก ความดีทมี่ ผี ทู้ าํ ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
แล้วก็เหมือนกัน ย่อมเป็นบทเรียนที่สําคัญอีกเช่นเดียวกัน บางรายที่ได้มาศึกษาจากครูบาอาจารย์
เล่าถึงความเป็นไปในตนถวายท่าน เพื่อให้ท่านชี้แจงว่าถูกหรือผิด เมื่อท่านชมเชยว่าถูกแล้ว และ
ได้แนะนําต่อไป เราก็ได้ถือเอาเป็นบทเรียนอีกประการหนึ่ง การศึกษาจากเหตุการณ์ย่อมได้รับ
ความแจ่มแจ้งดีมิใช่น้อยเหมือนกัน เพราะเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยหลักฐานพยานพร้อมเสียทุกอย่าง
เหตุนนั้ ข้าพเจ้าจึงได้ถอื เอาเป็นบทเรียนทีส่ าํ คัญเฉพาะตนเสมอ บางองค์ทอี่ ยูก่ บั ครูบาอาจารย์ชกั จะ
เป็นผู้ชอบเอาหน้าเอาตาเฉพาะตนผู้เดียว แส่หาเรื่องเอาเรื่องความผิดของท่านผู้อื่นไปกราบเรียน
ครูบาอาจารย์เสมอ ทาํ ให้หมูค่ ณะต้องเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน บางครัง้ ซ�ำ้ ยังหาเรือ่ งผูท้ ตี่ นไม่ชอบนัน้
ไปปั้นแต่งขึ้นเป็นผิดพลาดต่อครูบาอาจารย์ แล้วกราบเรียนให้ท่านดุด่าท่านผู้นั้นก็มี คอยแต่ประจบ
สอพลออาจารย์เพือ่ เอาหน้าเอาตา เท่านัน้ คนประเภทนีย้ อ่ มมีกรรมตามสนองต่อภายหลังทุกรายไป
ในทีส่ ดุ ก็อยูก่ บั ครูบาอาจารย์ตอ่ ไปไม่ได้ ต้องถูกท่านติเตียนหรือขับหนี ทัง้ หมูค่ ณะทัง้ หลายก็รงั เกียจ
ข้าพเจ้าจึงได้ระวังตัวในเรือ่ งเช่นนีเ้ ป็นอย่างมาก แล้วก็เป็นด้วยเดชะบุญของข้าพเจ้าเหมือนกัน เท่าที่
อยูก่ บั ครูบาอาจารย์มาตัง้ แต่ตน้ จนอวสานแห่งชีวติ ของท่าน เป็นระยะ ๕ ปี ไม่เคยได้รบั การตาํ หนิและ
กาํ ราบขนาดหนักแม้แต่ครัง้ เดียว ในคราวทีผ่ ดิ พลาดบางครัง้ ท่านก็ตกั เตือนเป็นธรรมดา หรือจะเป็น
ด้วยท่านรู้เรื่องความตั้งใจของข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ เพราะข้าพเจ้ามีความตั้งใจอยู่อย่างหนึ่งว่า จะตั้งใจ
ปฏิบัติตามโอวาทของท่านทุกประการ เว้นไว้แต่ที่รู้ไม่เท่าไม่ทันเท่านั้น และถ้าถูกท่านขับหนีอย่าง
ผู้อื่นนั้น จะไม่ยอมออกหนีไปให้ผู้อื่นตราหน้าเป็นเด็ดขาด แม้จะออกไปจากสํานักท่านแล้วจะไปใน
สถานที่ใกล ๆ ที่ผู้คนไปมาไม่ถึง ในป่าหรือในเขาก็ตาม อย่างไรเราก็เป็นคนชั่วขนาดครูบาอาจารย์
ทอดทิ้งแล้ว ไม่ต้องไปบิณฑบาตฉันเป็นเด็ดขาด จะตั้งใจประกอบแต่ความเพียรอย่างเดียวเท่านั้น
ถ้าความดีไม่เกิดขึ้นแก่ตนก็ยอมตายแต่ผู้เดียว ถ้าคุณธรรมที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อใด จึงจะ
กลับเข้ามากราบเท้าท่านและขอพึ่งบารมีท่านต่อไป แต่ความตั้งใจของข้าพเจ้าอย่างนี้ก็สลายตัวไป
เสียแล้ว เพราะการอยู่ด้วยครูบาอาจารย์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 407

ทีนี้จะได้ถอยกลับไปเล่าเรื่องความเป็นมาต่อจากลําดับอีก เมื่อก่อนเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๘๘
นัน้ ครูบาอร่าม สุสกิ ขฺ โิ ต ผูต้ ดิ ตามท่านมาจากบ้านห้วยแคนนัน้ ก็ถกู ท่านอาจารย์ใหญ่สง่ ไปจําพรรษา
กับท่านอาจารย์เนียมที่บ้านผักคําภู ได้ครูบาเนตร กนฺตสีโล เป็นผู้อุปัฏฐากท่านต่อไป ส่วนข้าพเจ้า
เป็นแต่แอบแฝงทาํ การอุปฏั ฐากเท่านัน้ เพราะข้าพเจ้ายังเป็นผูใ้ หม่ไม่คอ่ ยสันทัดต่อการอุปฏั ฐากท่าน
ทัง้ ยังกลัวท่านมากแม้แต่การเข้าไปหาท่าน ถ้าท่านนัง่ อยูแ่ ต่ทา่ นองค์เดียว ไม่มผี ใู้ ดนัง่ อยูด่ ว้ ยท่านแล้ว
ไม่กล้าเข้าไปหาท่านเสียเลย ทัง้ กลัวท่าน ทัง้ อยากปฏิบตั ทิ า่ น จึงเป็นปัญหาเฉพาะตัวข้าพเจ้าจะต้องแก้
แต่ก็นั่นแหละ ต่อมาวันหนึ่งท่านจะทําอาสนะ จึงให้ข้าพเจ้าไปซักเศษผ้าที่จะยัดอาสนะ ครั้นเอาไป
ซักแล้วก็เอาไปตากไว้ที่ร้านตากนั้น แล้วก็ไปพัก โดยคิดว่าแล้วค่อยมาดูต่อภายหลัง ราวชั่วโมงกว่า
ได้ มองจากกุฏิมา เห็นท่านกําลังพลิกเศษผ้าที่ตากนั้น จึงรีบลงไปหาท่านด้วยความประหม่าตกใจ
เป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าไปช่วยท่านพลิกเศษผ้าที่ตากนั้น ท่านได้พูดว่า “ถ้าไม่พอใจและไม่เอาใจใส่
จะรับไปทําทําไม ทําแล้วปล่อยทิ้งไม่ดูแลจะใช้ได้หรือแบบนี้ ไม่ต้องรับไปทําเสียดีกว่า” ความกลัว
ของข้าพเจ้ายิ่งเพิ่มทวีขึ้นโดยลําดับถึงหัวใจเต้นทีเดียว คิดว่าอย่างไรเราจะต้องถูกท่านเนรเทศออก
หนีเป็นแน่ เรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้
ต่อมาเป็นระหว่างเข้าพรรษาแล้ว วันนั้นข้าพเจ้านอนกําหนดจิตอยู่หน้าระเบียงกุฏิของตน
ครูบาเนตรได้เข้าไปหาท่านก่อน เวลานั้นท่านกําลังเย็บผ้าเช็ดมือ สําหรับใช้เช็ดมือเวลาฉันจังหัน
ตามปกติ ผ้าเช็ดมือของท่านนั้น ท่านใช้ผ้าขาด ๆ และเอาเศษผ้ามาเย็บติดต่อกันเป็นผืนแล้วนําไปใช้
วันนั้นท่านได้เอาผ้าเศษนั้นแหละมาเย็บติดต่อกัน แต่การเย็บนั้น ครูบาผู้ช่วยเย็บต้องการเย็บ
ล้มตะเข็บ แต่ทา่ นไม่ตอ้ งการอย่างนัน้ เย็บติดกันไปเฉย ๆ ไม่ตอ้ งทาํ เป็นตะเข็บ ครูบาเนตรก็จะเอาตน
เรียนท่านเสมอ ท่านก็ไม่อนุมัติ เพราะครูบาเนตรไม่รู้กลเม็ดภายในกับท่านนั้นเอง จึงได้ถูกท่าน
กําราบเสียอย่างขนาดหนัก ข้าพเจ้าได้ยินเสียงท่านกําราบครูบาเนตรนั้นแล้ว จิตก็ได้หดตัวเข้าไป
ข้างในโดยลาํ ดับ ปรากฏว่าเย็นสบายเป็นกาํ ลัง ซึง่ แทนทีจ่ ะเกิดความประหม่าเหมือนแต่กอ่ น แต่กลับ
ได้รับกําลังใจที่น่าอัศจรรย์ ซ�้ำยังวิตกขึ้นในขณะนั้นด้วย อยากให้ว่าลงไปอย่างแรง ๆ อีกด้วย เมื่อ
ไม่ได้ยินเสียงท่านแล้วจิตก็ค่อยถอนตัวมาตามปกติ แล้วมาคิดถึงอํานาจพระเดชพระคุณของ
ครูบาอาจารย์ต่อไป ธรรมดาผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีวาสนาจะได้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นได้
กว้างขวางนัน้ จะต้องพร้อมไปด้วยอาํ นาจวาสนาทีท่ า่ นได้บาํ เพ็ญมาแล้วแต่กาลก่อน จึงสัมฤทธิผล
มามีอาํ นาจในทางทรงพระเดชพระคุณอย่างล้นเกล้า ถ้าวาสนาไม่มใี นตนแล้ว จะใช้การเบ่งอาํ นาจ
เบ่งพระเดชและพระคุณย่อมเป็นไปไม่ได้ มีแต่จะเป็นไปในทางหายนะเท่านั้น เพราะการใช้อํานาจ
ใช้พระเดชก็ไม่มีผู้ใดเกรงกลัว ซ�้ำร้าย ยังจะทําให้ผู้อื่นคิดอิจฉาพยาบาทและก่อภัยก่อเวรแก่ตน
ต่อไปอีก ในทางที่ดีควรทรงไว้ซึ่งพระคุณนั้นแหละดี ส่วนท่านที่พร้อมด้วยบุญวาสนานั้นย่อมเป็นไป
แก่ตวั ของท่านเอง จะมีผอู้ นื่ แต่งตัง้ ให้หรือไม่มไี ม่เป็นปัญหา การเสกสรรไม่เท่ากับปุพเพกตปุญญตา
เหมือนกับท่านพระอาจารย์มนั่ นัน้ เอง โดยทีท่ า่ นไม่มผี ใู้ ดแต่งตัง้ ให้ทา่ นเป็นผูบ้ ริหารปกครองหมูค่ ณะ
และพุทธบริษทั เลย แต่หากเป็นด้วยบุญวาสนาของท่านเอง ทัง้ ทีท่ า่ นพยายามปลีกตัวออกจากหมูค่ ณะ
408 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ตั้งแต่ไหน ๆ มาโดยลําดับ แต่ก็หนีไม่พ้นจากการได้ทําประโยชน์แก่หมู่คณะ ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า
สมัยเมื่ออยู่องค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งทาง จังหวัดเชียงใหม่นั้น วันหนึ่งได้นั่งสมาธิไปได้ เกิดนิมิตทาง
หูแว่ว ๆ มาให้ได้ยินว่า “ต้มน�้ำร้อนให้ท่านสรงแล้วหรือยัง” แล้วท่านก็มองไปทางที่ได้ยินเสียงนั้น
ปรากฏว่าเห็นพวกพระเณรหลายองค์กําลังพากันทํากิจวัตรอะไรต่ออะไรกันอยู่ แต่เป็นกิจวัตรที่
เกี่ยวกับการอุปัฏฐากท่านนั้นเอง แล้วท่านก็ถอยจิตมาพิจารณาถึงเหตุที่ปรากฏนั้นว่า “การที่เรา
จะไม่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะนั้นเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว จะต้องมีผู้สนใจต่อข้อปฏิบัติทยอยกันเข้ามา
พึ่งพาอาศัย เพื่ออบรมธรรมปฏิบัติจากเราเป็นแน่นอน เมื่อเหตุการณ์ได้ปรากฏแก่ท่านแล้ว
อย่างนั้น ท่านจึงได้รีบเร่งพิจารณาพระธรรมวินัยให้เป็นที่เข้าใจว่า ส่วนใดเป็นพระธรรมวินัยที่
แท้จริง ส่วนใดเป็นธรรมปฏิรูป ตลอดถึงพิจารณาให้เข้าใจในปฏิปทาทุกอย่างว่า ปฏิปทาอย่างนี้
เป็นอริยมรรค ปฏิปทาอย่างนี้เป็นอริยวาส เป็นอริยวงศ์ เป็นอริยประเพณี เป็นอริยนิสัย และ
อย่างนีเ้ ป็นอริยธรรม เพือ่ จะได้นาํ หมูค่ ณะตามทางทีถ่ กู ต้องต่อไป” เพราะเหตุนนั้ ท่านจึงได้พร้อม
ไปด้วยพระเดชพระคุณในการบริหารปกครองหมู่คณะให้เป็นคุณประโยชน์อย่างกว้างขวาง ผู้ใด
สนใจต่อการศึกษาข้อปฏิบตั จิ ากท่านนัน้ เมือ่ เข้าไปหาท่านจึงได้มคี วามเกรงกลัวท่านมาก และมี
ความเคารพนับถือเลือ่ มใสในท่านเป็นอย่างยิง่ เมือ่ ได้รบั ธรรมเทศนาจากท่านแล้ว ได้เกิดศรัทธา
และมีความดืม่ ด�ำ่ ซาบซึง้ เป็นกาํ ลัง แม้จะถูกท่านว่าแรง ๆ ซึง่ เป็นถ้อยคําทีก่ าํ ราบก็ตาม ผูไ้ ด้ยนิ จะ
ต้องยอมสละทิฐมิ านะของตนลงได้อย่างราบคาบ ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าได้กล่าวมาตามความเป็นจริงทีป่ รากฏ
แก่ตนและคนอืน่ เท่าทีห่ มูค่ ณะทัง้ หลายเข้าไปหาท่านในสมัยนัน้ ย่อมเป็นอย่างนัน้ จริง ๆ ก็แลในคราว
ครัง้ นัน้ เมือ่ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาถึงพระเดชพระคุณของท่านแล้ว ก็ได้เตรียมตัวไปหาท่านแล้วทํากิจวัตร
ต่อไป จิตได้มคี วามเอิบอิม่ ในธรรมอยูเ่ สมอ ศรัทธาในธรรมปฏิบตั ดิ วู า่ เพิม่ กําลังขึน้ ไปโดยลําดับ ถึงแม้
ข้าพเจ้าจะได้เป็นไข้อยู่ตลอดพรรษาก็ตาม ความหวั่นไหวต่อมรณภัยก็ไม่มี ตามธรรมดาแล้วอากาศ
ในสถานที่นั้นเป็นอากาศที่หนักต่อธาตุขันธ์ของผู้ไม่เคยชินต่อป่าดงภูเขาเหมือนกัน ทั้งข้าพเจ้าก็มี
เชื้อไข้ป่ามาแต่เดิมอยู่แล้ว แต่ด้วยเดชะบุญคุณของครูบาอาจารย์และคุณของพระพุทธศาสนามา
ช่วยไว้ ถึงยาจะฉันไม่คอ่ ยมีกต็ าม ย่อมผ่านพ้นความทุกข์ทรมานนัน้ ไปได้ โดยมิได้กอ่ ความเดือดร้อน
แก่ตนและครูบาอาจารย์ ถ้าครูบาอาจารย์ท่านได้ยาจากผู้ถวายมาท่านก็เอาให้ฉัน แต่สมัยนั้นเป็น
ระหว่างสงครามญี่ปุ่นเลิกใหม่ ๆ กําลังเป็นระหว่างที่อดอยากขาดแคลนทุก ๆ อย่าง เหตุนั้นจึงทําให้
อดยาแก้ไข้มากจริง ๆ ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าคิดยอมเสียสละชีวติ บูชาพระธรรมวินยั ด้วยข้อปฏิบตั นิ นั้
ไข้ทเี่ ป็นก็ไม่ถงึ กับร้ายแรงพอทาํ กิจวัตรและความเพียรมิได้ขาด ถ้าไข้รอ้ นในก็ให้ผา้ ขาวเอาใบย่านาง
หรือใบหมีม่ าขยีใ้ ส่นำ�้ ฉัน ร้อนข้างนอกใช้ทาก็ระงับความร้อนไปไข้กส็ ร่าง ทัง้ ทีเ่ ป็นไข้แต่ทาํ ความเพียร
ก็ได้กําลังดี พึ่งจะรู้เห็นตัวเวทนาในพรรษานั้นเอง ตัวเวทนานั้นเท่าที่เห็นและกําหนดรู้ด้วยใจนั้น
ปรากฏว่าเป็นตัว แต่จะคล้ายกับอะไรก็บอกไม่ถูก เมื่อเรากําหนดรู้เห็นได้อย่างนั้นแล้ว ทุกขเวทนา
ทั้งหลายจะต้องถอนตัวออกจากที่ของมันโดยลําดับ ถ้ากําลังจิตของเรากล้า ทุกขเวทนาจะออกหนี
อย่างรวดเร็ว ถ้ากําลังจิตยังอ่อนก็ค่อย ๆ ออกหนีไป เมื่อจิตได้เอาชนะต่อทุกขเวทนาเพียงครั้งเดียว
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 409

เท่านั้น จิตนั้นจะต้องกล้าหาญในการต่อสู้ทุกขเวทนาเสียจริง ๆ พอทุกขเวทนาเริ่มเกิดขึ้นที่ไหน
จิตจะต้องรีบวิ่งเข้ากําจัดทีเดียวโดยมิได้รั้งรอเสียเลย จิตขณะนั้นได้สนุกเพลินอยู่กับการต่อสู้
ทุกขเวทนา หาได้เกีย่ วข้องกับอารมณ์ภายนอกไม่ เรือ่ งทีเ่ ล่ามานีไ้ ม่ได้หมายถึงการถอนอุปาทานขันธ์
แต่ประการใด ขั้นถอนอุปาทานขันธ์ นั้นไกลมาก ขั้นที่จิตสามารถกําจัดทุกขเวทนาได้อย่างองอาจ
กล้าหาญนี้ เพียงแต่อยู่ในขั้นสมถะเท่านั้น ประการอื่นอีก ก็ได้อุบายธรรมปฏิบัติที่เกี่ยวไปด้วย
ข้อปฏิบัติของตน ถ้าเราดําเนินไปถูกทางหรือผิดทางก็จะเกิดอุบายธรรมนั้นปรากฏบอกให้รู้ขึ้นมา
เสมอ แต่หา่ ง ๆ จึงค่อยได้อบุ ายขึน้ มา อุบายของธรรมนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ แต่ในเวลานัง่ สมาธิหรือเดินจงกรม
เท่านั้น ย่อมเกิดได้ทุกกรณี แม้แต่เวลาเราตื่นนอนก็ยังเกิดขึ้น แต่จะต้องเกิดในขณะเดียวกันกับ
ขณะตื่นนอน แต่เรื่องนี้ก็รู้กันได้หรือฟังกันออก เฉพาะผู้ปฏิบัติเป็นแล้วเท่านั้น ผู้ที่ยังไม่เป็นด้วย
ตนเองอาจจะมองไปหลายทางเหมือนกัน สําหรับอุบายของธรรมนั้นสามารถเพิ่มกําลังความเพียร
ได้ดี และทําความเห็นของตนให้กระจ่างแจ้งไปตามลําดับ ทั้งจะรู้จักสรณคมน์ของตนได้ดี พอเข้าใจ
ในคุณค่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ด้วย และเป็นเหตุให้สนใจในธรรมปฏิบัติต่อไป ชอบนําเอา
ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาไปค้นคิดและลงมือปฏิบัติด้วย เพราะมีความอยากรู้อยากเห็นต่อความจริง
แต่ก็เป็นความฉลาดที่หนักไปทางศรัทธาจึงไม่ค่อยจะรอบคอบเท่าไรนัก ความเพียรถึงจะกล้าก็ด้วย
แรงแห่งศรัทธา ผู้ปฏิบัติที่ตกเข้าถึงขั้นนี้มักจะหยิ่งในความรู้เห็นเป็นไปของตนโดยส่วนมาก และ
มักจะเสือ่ มเสียเพราะความเย่อหยิง่ ของตน ฉะนัน้ จะต้องรูจ้ กั การประคองตนไว้ในความสงบ แล้วใช้
ความแยบคายให้มากจึงจะไม่เสือ่ มเสีย ข้อสาํ คัญก็คอื ไม่ควรตีราคาตนเองก็เป็นพอ พิจารณาตรวจค้น
ดูตนเองอยู่เสมอ และไม่ควรเอาตนเองออกเทียบกับผู้อื่น เพราะจะเป็นเหตุให้สําคัญว่าตนเองดีกว่า
ท่าน เมื่อเราสํารวจดูตัวเองอยู่บ่อย ๆ ก็จะรู้ความพอดีต่อความปฏิบัติของตนต่อไป
ครัน้ ออกพรรษแล้วครูบาเนตรได้ออกไปหาทีบ่ าํ เพ็ญเพียรของท่าน ข้าพเจ้าจึงได้จาํ ใจรับภาระ
เป็นผู้อุปัฏฐากท่านอาจารย์แทนครูบาเนตรต่อไป ระยะแรกที่ข้าพเจ้ารับภาระนั้น สิ่งใดที่ข้าพเจ้า
ไม่เข้าใจ ท่านก็ได้แนะนําโดยอนุโลมตามผู้ใหม่เป็นธรรมดา เมื่อข้าพเจ้าเข้าใจสันทัดต่อภาระ
นั้นแล้ว ท่านก็ได้เริ่มฝึกข้าพเจ้ามิให้เป็นผู้ประมาท และให้มีสติปัญญาต่อหน้าที่ของตน สําหรับ
กิจวัตรที่ปฏิบัติต่อท่านนั้น ท่านจะต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราจะถือว่าตนเคยทํา
มาแล้วอย่างนั้น ก็ทําไปเรื่อย ๆ โดยไม่สังเกตไม่ได้ เมื่อสังเกตว่าท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก็ต้องจัดทําตามที่ท่านเปลี่ยนแปลงนั้นเสมอ ต้องสังเกตดูให้ทั่วถึงทุกอย่างทั้งสิ้น เวลานั้นเรา
ทําไว้อย่างไร เวลาที่เราจะทําอีกต้องตรวจดูว่า เวลานี้ถูกท่านได้เปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่ แต่เรา
ต้องยึดส่วนที่เป็นปกติไว้เสมอ คือส่วนปกติที่ถูกต้องนั้นต้องมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกัน ส่วนนั้น
เป็นระเบียบของส่วนกลาง ที่ใช้เป็นหลักยืนตัวแห่งโลกชั่วนิรันดร์ เช่นผ้าที่จะปูลาดต้องรู้จักว่า
ทางนี้เป็นทางเอาขึ้น ทางนี้เป็นด้านทางเอาลง อาสนะก็ดี เสื่อสาดก็ดี และหมอนเป็นต้น ต้องให้
รูจ้ กั ในระเบียบการปูลาดไว้วางทุกอย่าง และสิง่ ของต่าง ๆ ก็ตอ้ งให้เป็นระเบียบในการเก็บรักษา
หรือใช้สอย การวางสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้สอย ก็ต้องรู้จักที่วางอีกว่า วางอย่างไรจึงจะเป็นการ
410 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

เหมาะสม ทัง้ ยังรูจ้ กั ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องกาลเทศะอีกด้วย เท่าทีท่ า่ นได้เปลีย่ นแปลงในสิง่ ของทีใ่ ช้สอย
นั้น ก็เพื่อให้เราเป็นผู้ฉลาดนั้นเอง ทั้งทดลองดูความตั้งใจของเราอีก หรือจะเรียกว่าเลือกเอาคน
ก็วา่ ได้ เพราะว่าถ้าปฏิบตั ติ ามท่านไม่ทนั ในเรือ่ งเหล่านัน้ ท่านก็ไม่ให้อยูด่ ว้ ย ถึงจะได้อยูด่ ว้ ยท่าน
ก็ตาม แต่ท่านไม่ยอมให้ทําในสิ่งที่สลักสําคัญ เมื่อถูกท่านห้ามในการอุปัฏฐากในสิ่งที่เราเคย
ทํามาแล้ว เราก็ต้องเดือดร้อนเป็นธรรมดา
อีกประการหนึง่ ผูท้ าํ หน้าทีอ่ ปุ ฏั ฐากท่านนัน้ ต้องรักษาตัวมิให้มกี ารกระทบกระเทือนท่าน กาย
วาจา และใจของตน ทางกายก็ต้องอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยไม่แข็งกระด้าง มีสัมมาคารวะทุกกรณี
ทําอะไรต้องเปรียวคล่องแคล่วไม่อืดอาดเซ่อซ่าเฉื่อยชา และช่วยรับภาระธุระของท่านได้ตามที่ท่าน
ต้องการ ไม่ทอดธุระในเมื่อท่านทําอะไรทุกอย่าง ท่านทําอะไรต้องทําตามท่านได้ และทําจนเป็นที่
ไว้วางใจท่านได้ เช่น ตัด เย็บ ย้อม ซัก ตาก ผึ่ง ผ้าบริขาร ของท่านเป็นต้น และเป็นผู้ประพฤติกาย
ของตนให้เบาไม่เป็นคนกายหนัก ทําอะไรต้องให้เรียบร้อยดี ไม่ทําให้สิ่งของพลัดตกหกล้มแตกร้าว
เสียหาย เว้นไว้แต่จําเป็นจริง ๆ เพราะของใช้ไม้สอยต่าง ๆ ท่านให้มัธยัสถ์ที่สุด เราจะเดินไปมาที่
กุฏิหรือศาลาก็ตาม ใช้เท้าให้เบาที่สุด ไม่ให้มีการกระเทือนเป็นอันขาด แม้แต่ท่านนั่งสมาธิอยู่เรา
ขึ้นไปบนกุฏิก็มิให้ท่านรู้สึกได้ จะปิดเปิดประตูหน้าต่างก็ไม่ให้มีเสียงดังเกิดขึ้น และยังจะต้องรักษา
ความสะอาดตัวเองให้เพียงพอ กลิน่ ตัว กลิน่ ปาก กลิน่ ผ้านุง่ ห่ม ซึง่ เป็นกลิน่ ทีไ่ ม่ดี อย่าให้มไี ปกระทบ
ท่านเป็นอันขาด ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ดีติดตัวเรานิดหน่อยท่านจะรู้ได้ทันที เพราะจมูกท่านรู้กลิ่นได้เร็วที่สุด
จึงสมกับคุณธรรมทีว่ า่ “สุจิ เป็นผูส้ ะอาด” ท่านผูท้ รงธรรมทีเ่ รียกว่านักปราชญ์นนั้ จะต้องถึงพร้อม
ด้วยความสะอาดทั้งทางจิตและทางกาย ไม่มีตนอันสกปรกเหมือนคนพาลทั้งหลาย
ทางวาจาต้องระวังคําพูดคําจาของตนให้มาก พูดให้รู้จักคําต�่ำคําสูง คําหยาบและคําสุภาพ
ตลอดถึงคาํ สบประมาทอย่างอืน่ ๆ ด้วย เมือ่ ท่านพูดไปอย่างไรเราจะพลอยพูดไปกับท่านไปทุกอย่าง
ก็ไม่ได้ เพราะบางครัง้ ท่านอาจจะทดลองดูกเิ ลสของเราก็เป็นได้ เพือ่ เป็นพยานประกอบกับความรู้
ภายในของท่าน เรือ่ งคาํ พูดแต่ละคาํ ท่านย่อมรูด้ ที กุ ประการ ขณะทีอ่ ยูใ่ กล้ทา่ นไม่ควรพูดคาํ หยาบคาย
เสียงพูดที่กล้าแข็ง คํากระโชกกระชาก พูดตลกเฮฮาหรือพูดเหลวไหลไร้สาระ และไม่ควรตักเตือน
บอกสอนผู้อื่นต่อหน้าท่าน ไม่พูดเชิงเป็นเถระรับแขกในที่ต่อหน้าท่าน คําประเจิดประเจ้อไม่ควรพูด
ทัง้ สิน้ เราจะพูดอะไรแต่ละครัง้ ต้องพิจารณาให้ถถี่ ว้ นเสียก่อนจึงพูด บางครัง้ ท่านอาจจะนาํ เราพูดไป
ในเชิงต่าง ๆ ก็มี หรือท่านจะพูดให้เป็นเรื่องที่เราจะคัดค้านก็มี ถ้าเราไม่คิดให้รอบคอบแล้วพูด
ตามท่านไป หรือคัดค้านท่านแบบกระต่ายยืนขาเดียวมักจะถูกท่านเอากลับหลังเหมือนกัน เรือ่ งเช่นนี้
เราจะถือว่าท่านแส่หาเรื่องแก่สานุศิษย์ก็หาไม่ แต่ย่อมเป็นกลวิธีฝึกสอนสานุศิษย์ให้มีสติปัญญา
ทีร่ อบรูต้ อ่ เหตุการณ์นนั่ เอง ตามหลักธรรมก็มอี ยูแ่ ล้วว่า “มนฺตภาณี” ทีแ่ ปลว่าผูฉ้ ลาดพูด เพราะท่าน
เคยสอนอยูเ่ สมอว่า “เหลือแต่พดู บ่อจักบ่อนเบาหนัก เดินบ่อไปตามทางสิถกึ ดงเสือฮ้าย” ดังนี้ ตาม
คติที่ท่านพร�่ำสอนนั้นมีความหมายว่า ต้องพูดให้มีความฉลาดในชั้นเชิงแห่งการพูด ให้รู้จักคําพูด
ทีห่ นักเบา ควรพูดหรือไม่ควรพูด เมือ่ จะพูดก็ให้รจู้ กั การใช้ถอ้ ยคาํ ทีจ่ ะพูด ตลอดถึงลีลาแห่งการพูด
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 411

การปฏิบตั ดิ าํ เนินปฏิปทา ก็ให้ดาํ เนินตามอริยมรรคปฏิปทา จึงจะไม่เสือ่ มเสีย ถ้าปฏิบตั ไิ ม่ดาํ เนิน
ตามอริยมรรคปฏิปทา จะมีแต่ความเสื่อมเสียเป็นเบื้องหน้า เพราะกิเลสภัยเหมือนกับเสือร้าย
ที่อาศัยอยู่ในป่าชัฏ ซึ่งคอยสังหารชีวิตสัตว์ผู้หลงทางเข้าไปหาตน แล้วจับกินเป็นอาหารอยู่
เนืองนิตย์ เรื่องการพูดนี้ท่านอาจารย์เทสก์ เทสรังสี เคยเล่าเตือนข้าพเจ้าว่า “สมัยหนึ่งที่ท่านพักอยู่
ด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ทร่ี าวป่าแห่งหนึง่ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ทีบ่ นค่าคบแห่งต้นไม้ตน้ หนึง่ ซึง่ อยูห่ น้ากุฏิ
ของท่านอาจารย์ใหญ่นั้น มีปลวกขึ้นไปทํารังอยู่ที่ค่าคบต้นไม้ต้นนั้น ซึ่งพระเณรได้รู้เห็นกันอยู่แล้ว
แต่เมื่อตอนเช้า เวลาท่านออกจากห้องแล้วเดินลงไปที่ต้นไม้ต้นนั้น แล้วแหงนหน้าขึ้นมองอย่าง
พินิจพิเคราะห์ แล้วหันหน้ามาทางพระเณรที่กําลังทํากิจวัตรกันอยู่นั้น ท่านพูดขึ้นว่า ดูซิ ๆ ผึ้งอะไร
ช่างมาทํารังอยู่ที่ต้นไม้นี้ วันต่อไปอีกท่านก็เดินไปมองแล้วก็พูดอย่างนั้นอีก บางวันยังพูดว่ารังผึ้งนั้น
ได้ใหญ่ยาวไปกว่าเดิมก็มี แต่ว่าสานุศิษย์ทั้งหลายเพียงแต่ไปมองดูแล้ว ก็ไม่มีองค์ใดพูดแต่อย่างไร
เมื่อท่านพูดอยู่ก็ไม่มีผู้ใดตอบคัดค้าน แล้วท่านก็หยุดพูดต่อไป เรื่องเช่นนี้ ก็เป็นเรื่องที่ท่านทดลอง
หาผู้มีนิสัยจองหองฉลาดเก่งนั้นเอง”
ทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ฉะนั้น การอยู่ด้วยท่านเราต้องระมัดระวังสํารวมใจของตน
ให้มาก เราจะปล่อยใจให้ฟงุ้ ซ่านเหลวไหลไปตามอารมณ์ตา่ ง ๆ นัน้ ไม่ได้ ข้อสําคัญทีส่ ดุ ก็คอื ทิฐมิ านะ
ซึ่งมักจะไปกระทบกับวาระจิตของท่านอย่างขนาดหนักทีเดียว พวกเจ้าทิฐิมานะนี้พอแต่ย่างเข้าสู่
เขตสํานักของท่านเท่านั้นท่านรู้ได้ทีเดียว ท่านเคยปรารภให้ฟังเหมือนกัน เมื่อสังเกตตามเหตุการณ์
ดูแล้ว ก็เป็นจริงอย่างทีท่ า่ นปรารภให้ฟงั ทุกประการ ทัง้ จะทําให้ผถู้ อื ทิฐมิ านะนัน้ เปล่าจากประโยชน์
ของตนอีกด้วย เมื่อเราหวังต่อการศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติจากท่านครูบาอาจารย์แล้ว จะมัวแต่
ถือทิฐิมานะของตนอยู่ แล้วจะยอมรับเอาธรรมจากโอวาทของท่านไปปฏิบัติไม่ได้เป็นอันขาด
เราผู้หวังต่อการศึกษาอยู่ต้องยอมสละทิฐิมานะของตนเสีย ตลอดทั้งความรู้ที่ได้จากการท่องบ่น
จดจํามาที่เป็นฝ่ายปริยัติธรรม จะเรียนได้น้อยมากเท่าไรก็พึงเก็บไว้เสียก่อน ไม่ควรนําเอาออก
มาแสดงหรือนํามาวิพากษ์วิจารณ์กับธรรมโอวาทของท่านเป็นอันขาด ซึ่งอาจจะเข้าทํานองที่ว่า
“รูก้ อ่ นเกิด” เมือ่ เราถือว่าตนรูแ้ ล้ว เข้าใจแล้ว ก็จะหมดหนทางการทาํ ความรูใ้ นสัจธรรมให้เกิดในตน
ต่อไป เมื่อใดความรู้ที่เป็นอมตธรรมยังไม่ปรากฏขึ้นแก่ตน เมื่อนั้นเราจะถือว่าตนรู้ตนเข้าใจยังไม่ได้
เพราะความรูท้ เี่ กิดจากทรงจาํ นัน้ ยังไม่เป็นสาระ เพียงแต่เป็นสัญญาเท่านัน้ ธรรมดาสัญญาทัง้ หลาย
ย่อมตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งสิ้น หาได้ล่วงเลยไปจากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไม่ ฉะนั้น จึงไม่ควรถือเอา
สัญญาที่ทรงจํามาเป็นความรู้ของตน ถ้าอย่างนั้นความรู้ที่ได้ทรงจํามา ก็จะไม่เป็นสารประโยชน์แก่
ตนเองเท่านั้น ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ถูก แต่อย่าลืมธรรมะที่ว่าให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา เหมือนกับ
ทรัพย์ที่เราหามาได้จะต้องมีการเก็บรักษาเสียก่อน จึงค่อยใช้จ่ายตามทีหลัง ถ้าไม่มีการเก็บรักษา
ไว้ก่อน จะถือว่าคนมีทรัพย์ได้อย่างไร เมื่อคนมั่งมีถือว่าตนมั่งมีอยู่แล้ว มัวแต่เอาทรัพย์ของตนออก
อวดอ้างไม่แสวงหารายได้ต่อไป ก็จะเป็นคนที่มั่งมีต่อไปไม่ได้ ฉันใดก็ดี เราผู้ได้ทรงจําพระวินัยได้
น้อยมากตามความสามารถของตนนัน้ ก็เหมือนกัน ความทรงจาํ ของเรานัน้ เมือ่ รูจ้ กั เก็บรักษาไว้ดว้ ยดี
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ก็จะเป็นพื้นความรู้ความฉลาดของเราอย่างสําคัญ พอเราได้รับการประกอบความเพียรลงไปแล้ว
เมื่อความรู้ความเห็นได้ปรากฏแจ้งประจักษ์ขึ้นแก่ตนเมื่อใด เมื่อนั้นความรู้ที่เราได้ทรงจํามาก่อนนั้น
ก็จะวิ่งเข้ามาเป็นพยานอย่างน่าพิศวงทีเดียว โดยที่เราไม่ต้องได้คิดค้นหา แต่หากจะวิ่งเข้ามารับรอง
เอง ความรู้นั้นจึงจะเป็นของตนต่อไป อีกประการหนึ่ง เมื่อเราอยู่ร่วมสํานักท่าน เราจะต้องระวังจิต
ของตนอยู่ตลอดเวลา เพราะท่านไม่ต้องการผู้มีจิตโลเลจับจดให้อยู่ร่วมสํานักท่าน ซึ่งจะทําให้ถ่วง
ความเจริญของหมู่คณะ และจะก่อความยุ่งยากแก่หมู่คณะ ทั้งจะทําให้หนักต่อการบริหารหมู่คณะ
ของท่าน เท่าทีถ่ กู ขับให้หนีไปบ่อย ๆ ก็เนือ่ งด้วยความไม่ตงั้ ใจจริงต่อข้อปฏิบตั นิ นั้ เอง ส่วนผูท้ อี่ ยูด่ ว้ ย
ความหวังต่อการศึกษาด้วยดี ที่เรียกว่า “สุสิกฺขิโต” ไม่เคยจะถูกท่านประณามให้ ออกหนีแม้แต่
องค์เดียว อนึ่ง การรักษาจิตนั้น เมื่อเวลาเราเข้าไปหาท่าน เราก็สํารวมจิตให้เพ่งพินิจอยู่ที่กรรมฐาน
ของตนเสมอ จะทาํ กิจวัตรอยูก่ ต็ าม จะพูดจะปราศรัยกับท่านอยูก่ ต็ าม หรือจะฟังโอวาทของท่านอยู่
ก็ตาม และเวลานวดฟัน้ บาทาท่านอยูก่ ต็ าม เราจะต้องถึงพร้อมด้วยการสํารวมจิตอยูท่ กุ กรณี ถ้าเรา
ไม่ตั้งใจสํารวมอยู่อย่างนั้น บางครั้งจิตชั่วของเราจะไปกระทบเรื่องภายในของท่าน เพราะท่านเคย
ปรารภให้ฟังเสมอว่า “ถ้าพระเณรที่ช่ัวมาร่วมอยู่ด้วย เทวดารังเกียจมาถึงแล้วก็รีบหนีไป หรือ
ถ้าพวกเทพเหล่าใดทีร่ กู้ อ่ นแล้วก็จะไม่มาหาท่านเป็นเด็ดขาด” เพราะเหตุนนั้ การรักษาจิตของเรา
ก็เพือ่ ให้เป็นสิรมิ งคลและให้เป็นสารประโยชน์ทงั้ ตนและคนอืน่ ด้วย ทัง้ เรายังจะต้องรักษาจิตของตน
อย่าให้คิดขัดใจในท่านหรือคิดประมาทท่าน การคิดอย่างนี้ย่อมเป็นความผิดร้ายแรงเหมือนกัน
เป็นความคิดที่สร้างหม้อนรกให้ตนเอง คนประเภทนี้จะไม่เจริญจนตลอดชีวิตของตน ซึ่งมีตัวอย่าง
อันดาษดืน่ อยูแ่ ล้ว บางรายถึงกับตายลงไปในระยะไม่กเี่ ดือนก็มี แต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควรทีจ่ ะยกเอาชือ่
ของผู้นั้นมาประจานหน้ากันให้เป็นเรื่องที่รู้แล้วรู้รอดกันไป เมื่อเวลาเราฟังโอวาทของท่าน เราจะ
ต้องกําหนดจิตให้อยู่ในความสงบ ทําจิตให้คอยฟังอยู่ในความสงบนั้น ไม่ส่งจิตออกไปฟังอย่าง
ธรรมดาจึงจะได้ความรูแ้ ละได้อบุ ายจากการฟัง ถ้าเราไม่ทาํ จิตให้สงบอย่างนัน้ การฟังไม่คอ่ ยจะ
ได้ผลอันพึงปรารถนาแก่ตน เพราะการฟังนั้นย่อมมีอยู่ ๓ ประการ คือ ประการที่ ๑ ฟังเป็นปริยัติ
ประการที่ ๒ ฟังเป็นปฏิบัติ ประการที่ ๓ ฟังเป็นปฏิเวธ
การฟังเป็นปริยัตินั้นเป็นการฟังตามธรรมดา ซึ่งมีจิตออกจดจ่อต่อการฟังอยู่ที่โสตประสาท
ผลที่ได้รับคือการทรงจําในข้ออรรถข้อธรรม และรู้เรื่องในโวหารปฏิภาณของผู้แสดง มีการติการชม
ไปในตัว และจะมีโทมนัสขัดเคืองบางขณะ มีความโสมนัสยินดีบางขณะ ถึงกับร้องไห้ก็มี หัวเราะ
ก็มี เศร้าโศกเสียใจปริเทวนาการก็มี เลื่อมใสยินดีกับผู้แสดงก็มี คิดอยากทําบุญกุศลก็มี นี่คือการฟัง
เป็นปริยัติ
การฟังเป็นปฏิบตั นิ นั้ ผูฟ้ งั จะต้องยึดเอาความสงบใจไว้เป็นพืน้ ใจในการฟัง ดักใจฟังอยูใ่ นรัศมี
ของความสงบนั้นอย่างแน่วแน่ไม่โลเล เสียงจากผู้แสดงจะแว่วเข้าไปหาเจ้าสงบนั้นเอง โดยไม่ต้อง
ส่งใจออกฟัง ผลที่ได้รับคือสติของผู้ฟังจะแนบเนียนเข้าโดยลําดับ ปัญญาจะว่องไวต่อการค้นคิดและ
มีกาํ ลังกล้าต่อการพิจารณา จิตจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึน้ กว่าเดิม บางขณะจะเกิดอุบายธรรมขึน้
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เป็นข้อสะกิดใจอย่างไม่ลืม บางขณะจะปรากฏนิมิตบอกเหตุการณ์ขึ้นมา และจะเกิดความเลื่อมใส
ในธรรมวินยั มีความอุตสาหะในการปรารภความเพียร จะเกิดความสลดใจในบางขณะ มีความเอิบอิม่
ซาบซึ้งเป็นขึ้นในใจของตน ลักษณะต่าง ๆ ในทํานองนี้จะมีมากตามจริตนิสัยของแต่ละคน นี่คือ
การฟังเป็นปฏิบัติ
การฟังปฏิเวธนั้น ในขั้นแรก ๆ ก็มีลักษณะเหมือนกันกับการฟังเป็นปฏิบัตินั่นเอง แต่ชวนจิต
ของท่านได้มกี าํ ลังกล้า สามารถดิง่ ลงไปทาํ หน้าทีใ่ นการละกิเลสได้ทเี ดียว แต่จติ ของท่านได้กาํ ลังกล้า
ด้วยอํานาจแห่งการฟัง จึงสามารถได้บรรลุมรรคผล เหมือนกันกับกล้วยที่กําลังแก่จะสุกอยู่แล้วใน
ไม่นาน แต่พอถูกคนได้นําเอาไปบ่มจึงทําให้กล้วยนั้นสุกเร็วขึ้นกว่าเดิม หรือเหมือนกันกับดอกบัวที่
พ้นน�ำ้ แล้วพอถูกแสงพระอาทิตย์กบ็ าน ผูท้ ไี่ ด้บรรลุมรรคผลในขณะฟังก็เหมือนกัน ธรรมเทศนาทีไ่ ด้
ฟังนัน้ ย่อมเป็นกําลังช่วยให้กาํ ลังเดิมของท่านมีกาํ ลังกล้าจนสามารถฟาดฟันทําลายอวิชชาให้สนิ้ ไป
เรียกว่าการฟังกับการเรียนรู้เป็นไปพร้อม ๆ กัน อย่างพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ท่าน
ปัญจวัคคียเ์ ป็นต้น ความรูแ้ จ้งของท่านปัญจวัคคียก์ ไ็ ด้รไู้ ปพร้อม ๆ กับพระองค์ได้แสดงไปโดยลําดับ
เมือ่ พระองค์ได้แสดงถึงขัน้ ความเบือ่ หน่าย จิตของท่านปัญจวัคคียก์ ไ็ ด้เกิดความเบือ่ หน่ายถึงการคลาย
ความกาํ หนัดยินดี แล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสไปทีเดียว โดยมิได้รงั้ รอต่อการตรัสรูแ้ ต่ประการใด การฟัง
ประเภทนี้คือ การฟังเป็นปฏิเวธ
ตัง้ แต่ขา้ พเจ้าได้รบั หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ปุ ฏั ฐากท่านอาจารย์ใหญ่แล้ว ไม่คอ่ ยมีโอกาสออกไปประกอบ
ความเพียรในสถานที่อื่นเท่าไร เพราะหาตัวแทนยาก ได้มีโอกาสกราบลาท่านออกไปเพียง ๒ ครั้ง
คือครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือน ๕ ท่านคําไพ สุสิกฺขิโต ที่เคยเป็นผู้อุปัฏฐากมาก่อนข้าพเจ้านั้น เมื่อไป
จาํ พรรษาในสถานทีอ่ นื่ แล้วกลับมา ได้พดู ตกลงกันในการผลัดเปลีย่ นกันเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้า
จึงเข้าไปกราบเรียนปรึกษาต่อท่านอาจารย์ใหญ่ ในเรื่องการผลัดเปลี่ยนกันออกไปบําเพ็ญเพียร
ท่านก็เห็นชอบด้วย ข้าพเจ้าได้รอฟังเหตุการณ์อยู่ ๕ วัน แล้วจึงกราบเรียนท่านอีก คราวนี้ได้กําหนด
วันจะออกไปให้แน่นอน คือกําหนดว่าอีก ๓ วันข้างหน้าจะได้กราบลาท่านออกไป ท่านก็ไม่ขัดข้อง
ก่อนที่ข้าพเจ้าจะออกไปนั้น จะต้องมอบภาระทุกอย่างให้ผู้จัดทําแทนให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
คือจะต้องให้ค�ำแนะนํากันในบางสิ่งบางประการ และมอบหมายสิ่งของต่าง ๆ ที่จะต้องเก็บที่จะต้อง
ใช้เกีย่ วกับครูบาอาจารย์และหมูค่ ณะให้เรียบร้อยก่อนจะไป ครัน้ ถึงวันกําหนดแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปทาํ
การขอขมาโทษท่าน แล้วกราบลาท่านออกไป
การออกไปบําเพ็ญเพียรของข้าพเจ้าในครั้งนี้ประมาณเดือนกว่า แล้วก็กลับเข้าไปอยู่ด้วย
ท่านพระอาจารย์ตามเดิม ทันกับงานวิสาขบูชาแล้วก็อยูต่ อ่ ไป ท่านอาจารย์ใหญ่กไ็ ด้ถามถึงการภาวนา
ของข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้ารู้ได้เป็นไปอย่างไรก็กราบเรียนถวายให้ท่านทราบทุกประการ
เพราะครูบาอาจารย์ย่อมต้องการของฝาก (กําลังของจิต) จากสานุศิษย์เป็นธรรมดา แต่ข้าพเจ้าก็ได้
ของไปฝากท่านเพียงเล็กน้อย ถึงกระนั้นท่านยังให้กําลังใจแก่ข้าพเจ้าอีก โดยท่านปรารภว่า “การ
เจริญอานาปานสติกเ็ ป็นทางทีด่ เี หมือนกัน เพราะการเจริญพระกรรมฐานแต่ละอย่างนัน้ เมือ่ จิตจะ
414 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

รวมลงเป็นสมาธินนั้ ย่อมน้อมเข้าสูค่ ลองอานาปานสติเสียก่อนจึงรวมลงไปเป็นสมาธิ พระอาจารย์
ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่า “กรรมฐาน ๔๐ ห้อง” “เป็นน้องอานาปาน” ดังนี้ แล้วท่านก็แสดงถึง
อานาปานฌานที่ท่านเคยเป็นมาแล้วให้ฟังโดยละเอียด เรื่องการใช้กรรมฐานอะไรเป็นบริกรรมนั้น
ข้าพเจ้าหาได้กราบเรียนถวายให้ทา่ นทราบไม่ แต่ทา่ นรูเ้ รือ่ งภายในใจของข้าพเจ้าทัง้ หมดจริง ข้าพเจ้า
ก็ได้กราบเรียนถวายตามความเป็นจริงของตนต่อท่าน เว้นแต่คําบริกรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อ
ท่านปรารภถึงอานาปานสติกรรมฐานดังนัน้ ก็ตรงตามทีข่ า้ พเจ้าได้ใช้เป็นบทบริกรรมจริง ๆ ขณะนัน้
จิตของข้าพเจ้าผู้ยังอ่อน ก็ได้แต่ความปลื้มปิติและเลื่อมใสอัศจรรย์ในพระคุณของท่านอย่างบอก
ไม่ถูก ข้าพเจ้าหาความผิดมิได้ จึงไม่มีความประหม่าตกใจ ข้าพเจ้าหาแผลมิได้ จึงไม่รู้สึกเจ็บในเมื่อ
แทงถูก เมือ่ เป็นดังกล่าวมานัน้ จะไม่ให้ขา้ พเจ้าเชือ่ ว่า ท่านรูว้ าระจิตของผูอ้ นื่ อย่างไรได้ แม้ครัง้ อืน่ ๆ
อีกก็มมี ากตามทีข่ า้ พเจ้าอยูด่ ว้ ยท่านมา เช่นครัง้ หนึง่ เมือ่ พวกข้าพเจ้าอยูป่ รนนิบตั ทิ า่ นเพียง ๒-๓ องค์
ท่านปรารภว่า “เรารู้เรื่องของพวกท่านทั้งหลายทุกองค์เหมือนกัน แต่เราไม่อยากพูดเท่านั้น”
ครัง้ หนึง่ อีก ท่านปรารภว่า “สมัยก่อนวิธสี อนผูอ้ นื่ นัน้ เคยได้ทกั ความผิดของผูอ้ นื่ ตามวาระจิตชัว่
ที่เกิดขึ้นของผู้นั้น แต่เป็นผลเสียมากกว่าผลได้ เหตุนั้น เราจึงเลิกวิธีนั้นเสีย ทุกวันนี้จะใช้อยู่ก็
เป็นบางกรณีเท่านั้น” ดังนี้เป็นต้น
เท่าที่ข้าพเจ้าได้เล่ามาตามเรื่องเช่นนี้ บางคนอาจจะเพ่งเล็งในแง่ที่ว่า ข้าพเจ้าโอ้อวดตัวเอง
โดยยกเอาครูบาอาจารย์ผู้บริสุทธิ์มาเป็นโล่บังหน้าก็มี แต่ไม่เป็นไร จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ได้
สุดแล้วแต่ใครจะลงความเห็นในตนอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้น ซึ่งตามธรรมดาที่พวกข้าพเจ้าเมื่อสมัยอาศัย
ศึกษาอบรมตนอยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ของท่านอาจารย์ใหญ่นั้น ต่างตนก็ต่างสํารวมระวังจิตและข่มจิต
ของตนไม่ให้แส่ส่ายโลเลไปตามอารมณ์ของโลก เพราะมาละอายและเกรงกลัวต่อความชั่วที่เกิดขึ้น
กับจิต จะทําให้กําลังจิตเสื่อมถอยลงไป จะเป็นการเนิ่นช้าและเหินห่างจากคุณธรรมอันพึงปรารถนา
นัน้ ประการหนึง่ และมีความละอายเกรงกลัวต่อคุณธรรมทีค่ รูบาอาจารย์ได้รเู้ ห็นแล้วนัน้ ประการหนึง่
เพราะเหตุนั้นจึงทําให้ได้กําหนดจิตอยู่กับกรรมฐานที่ตนเจริญแล้ว ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน เว้นไว้แต่เวลานอนหลับเท่านั้น หาได้สรวลเสเฮฮาสนุกสนานเพลิดเพลินไป
ตามความชอบของกิเลสไม่ พูดกันศึกษากันแต่เรื่องภาวนาต่อกันและกัน และทางด้านธรรมวินัย
ข้อวัตรปฏิบัติที่จะพึงกระทําให้สมบูรณ์ถูกต้องเท่านั้น แต่พึงกระทําให้เป็นไปโดยความพร้อมเพรียง
กันทั้งหมู่ทั้งคณะอย่างนั้น ก็ยังเกิดมีผู้ได้ดีและเสื่อมเสียในกาลภายหลังก็มี เมื่อพิจารณาถึงสภาพ
ของผูท้ ไี่ ด้ศกึ ษาอบรมธรรมปฏิบตั จิ ากครูบาอาจารย์แล้ว มี ๓ ประการ คือ มีความดีสบื ต่อยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ประเภทหนึ่ง พอทรงความดีของตนไว้ได้ประเภทหนึ่ง เป็นผู้เสื่อมถอยจากความดีที่ตนได้ปฏิบัติมา
ก่อนแล้วประเภทหนึ่ง เพราะจิตนี้เมื่ออบรมได้ไม่เพียงพอต่อความมั่นคงแล้ว ย่อมมีการกลับกลอก
ในภายหลังเป็นธรรมดา ถ้าอวดดีมีความประมาทเมื่อใด ย่อมเสื่อมเสียเมื่อนั้น
ครัน้ เมือ่ ข้าพเจ้าได้กลับเข้าไปอยูก่ บั ท่านอาจารย์ใหญ่ ครูบาอร่าม หรือคําไพ สุสกิ ขฺ โิ ต ผูร้ บั หน้าที่
แทนข้าพเจ้านั้น ก็ได้มอบหน้าที่คืนให้ข้าพเจ้าอีก แล้วก็กราบลาท่านอาจารย์ใหญ่ออกไป ข้าพเจ้า
จึงต้องทําหน้าที่นั้นสืบต่อไป
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 415

เมือ่ กาลเวลาผ่านออกไปปีหนึง่ หรือสองปีกจ็ าํ ไม่ได้ ท่านทองคํา ญาโณภาโส ทีเ่ คยอยูป่ รนนิบตั ิ
ท่านอาจารย์ใหญ่มาก่อนข้าพเจ้า สมัยเมื่อท่านพักอยู่ทางบ้านนามนบ้านโคก ก็ได้กลับมาร่วม
จําพรรษาร่วมท่านที่บ้านหนองผืออีก ได้เป็นผู้ปฏิบัติท่านอาจารย์ใหญ่ร่วมกันมาโดยลําดับ แต่เมื่อ
ถึงฤดูแล้งท่านทองคาํ ได้กราบลาท่านครูบาอาจารย์ออกไปบาํ เพ็ญเพียรอยูเ่ สมอ ครัน้ ต่อมาถึงฤดูแล้ง
แล้วเป็นโอกาสที่เหมาะสม ข้าพเจ้าจึงไปกราบเรียนปรึกษาต่อท่านพระอาจารย์ถึงการออกไป
บาํ เพ็ญเพียร เรือ่ งทุกอย่างก็เหมือนกับการออกไปครัง้ ทีห่ นึง่ นัน้ เอง เมือ่ ท่านอนุญาตแล้วข้าพเจ้าก็ได้
กราบลาท่านออกไป มีท่านเพ็ง เขมาภิรโต (ยังเป็นสามเณร) ติดตามไปด้วย ไปพักที่เสนาสนะป่าที่
ใกล้บ้านห้วยบุ่น ตั้งใจว่าเมื่อพักผ่อนเอากําลังสุขภาพพอสมควรแล้วก็จะเร่งความเพียรอย่างใจหวัง
ด้วยคิดว่าเมื่อไม่ได้อยู่อุปัฏฐากครูบาอาจารย์ ภาระทุกอย่างก็มีน้อยไปแล้ว มีแต่กิจวัตรประจําวัน
ส่วนตัวเท่านั้น โอกาสทําความเพียรของเรามีเพียงพอทุกประการ แต่ครั้นออกไปพักได้เพียงคืนที่ ๗
เท่านั้น ในคืนวันนั้น พอเวลานอนหลับไปปรากฏว่า ข้าพเจ้าได้เข้าไปปรนนิบัติท่านอาจารย์ดังเช่น
เคยปฏิบัติมา แต่ปรากฏว่าท่านได้พักนอนอยู่บนเตียงแห่งหนึ่ง ซึ่งมองดูแล้วท่านไม่ค่อยสบาย แต่
ไม่ทราบว่าท่านเป็นอาพาธด้วยโรคอะไร ขณะนั้นเผอิญข้าพเจ้าก็ตื่นนอนขึ้นมา เพราะตามธรรมดา
ตัง้ แต่ขา้ พเจ้าได้เข้าอยูใ่ กล้ชดิ ท่านมาแล้วนัน้ เมือ่ ข้าพเจ้านอนหลับไปทุกครัง้ จะต้องฝันเกีย่ วกับท่าน
เสมอ ถ้าท่านจะไม่สบายข้าพเจ้าก็จะต้องฝันเกีย่ วถึงความไม่สบายของท่านทุกครัง้ สมัยนัน้ ความฝัน
ของข้าพเจ้านับว่าพอเชื่อได้และข้าพเจ้าก็ได้เชื่อความฝันประเภทที่ควรเชื่อเหมือนกัน ฉะนั้น คืน
วันนั้นเมื่อข้าพเจ้าตื่นนอนแล้ว จึงได้วิตกถึงท่านอาจารย์ใหญ่ กลัวว่าท่านจะเกิดอาพาธขึ้นมา รุ่งเช้า
มาก็ยังคิดวิตกอยู่ แต่ไม่ได้พูดให้ท่านผู้ใดฟัง พอฉันจังหันจวนจะเสร็จ พ่อออกพุฒ โยมผู้อุปัฏฐาก
ใกล้ชดิ ของครูบาอาจารย์กโ็ ผล่หน้ามาหา ข้าพเจ้าก็รบี ถามด้วยความกระหายในใจดังกล่าว พ่อออกพุฒ
แจ้งว่า “ท่านทองคําเข้ามาบิณฑบาตถึงที่บ้าน แล้วแจ้งให้กระผมมาตามครูบากลับไป ท่านอาจารย์
ใหญ่ปว่ ยเมือ่ คืนนี้ ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่ทราบ อาการหนักเบาอย่างไรก็ไม่ทราบ” เพราะแกก็รบี ด่วน
เต็มที่ ฉันเสร็จ เตรียมตัวแล้ว ข้าพเจ้าก็รบี เดินทางไปหาท่าน เมือ่ ไปสังเกตดูอาการป่วยของท่านก็คง
อยูใ่ นอาการหนักเหมือนกัน จึงตัดสินใจอยูป่ รนนิบตั ทิ า่ นต่อไป ได้จดั ให้คนไปนําเอาสิง่ ของจากทีพ่ กั
มาให้ ไม่มโี อกาสจะออกไปแสวงหาความเพียรทีอ่ นื่ อีกตัง้ แต่วนั นัน้ ต่อมา เมือ่ จะกล่าวถึงโรคประจําตัว
ของท่านอาจารย์ใหญ่นั้น คือท่านเป็นโรคริดสีดวง ลําไส้ และเป็นโรคลม โรคของท่านมีการกําเริบ
อยู่บ่อย ๆ แต่นาน ๆ จึงจะมีอาการหนักทีหนึ่ง มาครั้งนี้ท่านก็ได้มีอาการถ่ายท้องแล้วก็มีกําลังทรุด
ลงไป ฉันจังหันไม่คอ่ ยได้ เมือ่ ถึงคราวท่านเกิดอาพาธนัน้ ตามปกติแล้วท่านห้ามไม่ให้ยงุ่ กับยากับหมอ
มีแต่เร่งการกาํ หนดพิจารณาธรรมของท่านอย่างเดียวเท่านัน้ ผูเ้ ข้าไปเยีย่ มป่วยทัง้ หลายจะต้องเข้าไป
ด้วยความสงบจริง ๆ จะเรียนถามท่านก็ต้องรู้จักประมาณแห่งการพูดและการเข้าหา เมื่อต้องการ
รู้ละเอียดต้องถามกับผู้ปรนนิบัติอยู่ใกล้ชิดจึงเป็นการถูกต้อง ขณะที่อยู่ใกล้ท่านจะพูดคุยกันให้มาก
ไม่ได้เป็นเด็ดขาด ต้องกาํ หนดจิตของตนให้สงบอยูเ่ สมอ จึงจะอยูใ่ นทีพ่ ยาบาลไปได้นาน พวกข้าพเจ้า
ผู้ปรนนิบัติอยู่ประจําได้รักษาความสงัดวิเวกภายนอกช่วยท่านทุกวิถีทาง ผู้ไม่ควรให้เข้าไปใกล้ท่าน
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ก็หา้ มกันไว้เสีย ถ้าผูใ้ ดเข้าไปหาท่านพอสมควรแล้ว หรือสังเกตดูวา่ จะเป็นการก่อกวนให้ทา่ นราํ คาญ
ก็รีบหาวิธีให้ผู้นั้นรีบออกไปเสีย ตามปกติแล้วเมื่อผู้ใดจะเข้าไปหาท่าน จะต้องให้ผ่านพวกข้าพเจ้า
เสียก่อน จึงจะเข้าไปหาท่านได้ เพราะการเข้าไปหาท่านนัน้ จะต้องเลือกกาลให้สมควรก่อน จึงจะเข้าไป
หาได้ พวกข้าพเจ้าผูป้ รนนิบตั อิ ยูใ่ กล้ชดิ ต้องฉลาดในเรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษ ทีเ่ รียกว่า “ขวนขวาย ป้องกัน?
สมัยเมื่อท่านเกิดอาพาธ พวกข้าพเจ้าผู้เป็นสานุศิษย์ทั้งหลายจะต้องพร้อมเพรียงกันเอาใจใส่ต่อการ
พยาบาลรักษาท่านให้เต็มความสามารถ ไม่เห็นแก่ลาํ บากยากเหนือ่ ยแต่ประการใด แม้ทา่ นจะไม่หว่ ง
ต่ออัตภาพ อย่างไรก็ตาม พวกข้าพเจ้าก็มิได้นิ่งนอนใจ ต้องคิดหายามารักษาอาพาธของท่านและคิด
หากลวิธีให้ท่านได้ฉันยาบําบัดอาพาธนั้นให้จงได้ ยอมให้ท่านกําราบทุกวิถีทาง คือต้องมีทั้งกลัวและ
กล้า แต่ก็ต้องระวังไม่ให้เป็นไปในลักษณะเชิงบังคับท่าน ต้องให้เป็นไปในลักษณะอ้อนวอนอย่าง
น่าสงสาร เมื่อเป็นการถูกต้องท่านก็อนุมัติตาม พวกข้าพเจ้าก็ถวายยารักษาท่านได้ สําหรับอาพาธ
ของท่านในคราวครั้งนี้นั้นหาได้หายด้วยยาไม่ เป็นแต่พอทุเลาลงแล้วทรงตัวอยู่เท่านั้น ต่อมาท่าน
ได้ย้ายไปพักที่บ้านนาใน เพื่อเปลี่ยนสถานที่และอากาศ แต่อยู่ไม่ได้นานก็ย้ายกลับมาสถานที่เดิม
ครัน้ ภายหลังอาพาธท่านก็ได้สงบระงับไปด้วย อาํ นาจการเพ่งพินจิ ในธรรมของท่าน โดยท่านเล่าให้ฟงั
ว่า “เมื่อคืนนี้อาพาธท่านได้ระงับลงแล้ว และปรากฏธรรมนิมิตขึ้นมาว่า “ฌายี ตปติ อาทิจฺโจ”
สมัยก่อนก็เหมือนกัน เมื่อเราเพ่งอยู่ในธรรมไม่ท้อถอย เมื่ออาพาธระงับลงไปแล้วก็ปรากฏข้อธรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาให้รู้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาพาธขึ้นมา เราจึงไม่ค่อยกังวลกับ
ยาเท่าไรนัก ถ้าเราหวังแต่จะพึง่ ยาพึง่ หมออย่างเดียวก็ไม่ถกู เป็นการผิดต่อสรณะสําหรับผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ทัง้ หลาย ต้องเป็นผูห้ นักแน่นอยูใ่ นธรรม ไม่หวัน่ ไหวไปตามโลกธรรม จึงจะสมกับคาํ ปฏิญาณตนแล้ว
ว่า “ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ” ข้าพเจ้าถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะ เราเคยเห็นอํานาจแห่งความเพียร
มาแล้วตัง้ แต่สมัยป่วยอยูค่ นเดียวทีถ่ ำ�้ สาลิกา จังหวัดนครนายก ครัง้ นัน้ ได้เกิดธาตุพกิ ารถึงกับไฟธาตุ
ไม่ย่อยอาหาร ฉันอะไรเข้าไปแล้วไฟธาตุก็ไม่ย่อย เมื่อถ่ายออกมาก็สด ๆ อยู่เช่นเดิม เบื้องต้นก็คิด
หวั่นไหวไปต่าง ๆ นานา แต่ในที่สุดก็ตกลงใจยอมเสียสละชีวิตได้ จึงเข้าที่นั่งสมาธิแล้วอธิษฐานใจ
ยอมสละชีวติ ตายต่อความเพียร ได้เสวยทุกขเวทนากล้าแสนสาหัสถึงกับไม่รสู้ กึ ตัวเสียเลย ผลสุดท้าย
เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว ต้องได้มาสืบสวนตัวเองอีกทีหนึ่งว่า ทําไมเราจึงเป็นอย่างนี้ ครั้นคิดทบทวน
ไปมาจึงได้รู้ว่า เมื่อก่อนเราไม่สบายจึงได้มาเข้านั่งสมาธิ แต่บัดนี้อาการนั้นได้หายไปอย่างปลิดทิ้ง
เสียแล้ว มองดูสรีระร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อตลอดทั้งตัว ผ้านุ่งห่มก็เปียกไปหมด กําลังของจิต
ก็สามารถอาจหาญขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เราเคยเห็นอํานาจแห่งคุณธรรมส่วนนี้ตั้งแต่ครั้งนั้น
เพราะเหตุนั้น ในกาลต่อมาเมื่อเกิดอาพาธอย่างใดขึ้น เราจึงไม่หวังแต่จะพึ่งยาอย่างเดียวเท่านั้น
โดยส่วนมากเราใช้การเพ่งพินิจ อาพาธก็สงบระงับไปเอง ในโพชฌงค์ สูตรพระพุทธองค์ได้แสดงไว้
ในลักษณะนี้เหมือนกัน ได้ยินว่า สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอาพาธ พระจุนทเถรเจ้าเข้าไปเฝ้าแล้ว
แสดงสัมโมทนียกถา พระองค์รู้ความประสงค์แล้วเจริญสัมโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการให้ยิ่ง ๆ ขึ้น
พระอาพาธนั้นก็ระงับไป ดังนี้เป็นอาทิ ฉะนั้น ธรรมทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้ว ถึงจะมี
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 417

ความเชื่อมั่นก็ตาม หาได้เป็นความเชื่อที่สมบูรณ์ไม่ ต้องปฏิบัติให้มีความรู้เห็นเป็นไปด้วยตนเอง
เสียก่อน จึงจะเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์ได้
ก็แลสมัยนั้น เมื่ออาพาธของท่านได้ระงับไปแล้ว ดังนั้น พวกข้าพเจ้าก็พยายามบํารุงสุขภาพ
ของท่านให้แข็งแรงต่อไป ครัน้ เมือ่ ออกพรรษาปวารณาแล้ว บรรดาสานุศษิ ย์ทงั้ หลายก็ออกไปแสวงหา
ทีท่ าํ ความเพียร เช่นฤดูทผี่ า่ นมาทุก ๆ ปี ส่วนท่านทองคาํ ผูร้ บั ภาระเป็นตัวยืนในหน้าที่ เป็นผูอ้ ปุ ฏั ฐาก
ท่านแทนข้าพเจ้าในสมัยนัน้ ก็ได้เวนหน้าทีน่ นั้ แก่ขา้ พเจ้าแล้วออกไปเหมือนหมูค่ ณะทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ได้รบั หน้าทีค่ รัง้ นีเ้ ป็นครัง้ สุดท้ายทีเดียว เรือ่ งนีม้ ไิ ด้หมายความว่าจะต้องทําแต่ผเู้ ดียวก็หาไม่ หมูค่ ณะ
ทั้งหลายผู้ยังหวังต่อการศึกษาอยู่ก็จะไป ๆ มา ๆ เข้า ๆ ออก ๆ เป็นธรรมดา สําหรับผู้มุ่งหวังต่อการ
ศึกษาจากครูบาอาจารย์นั้น จะต้องมีความจงรักภักดีเอื้อเฟื้ออาลัยในท่านเสมอชีวิตของตนหรือ
ยิ่งกว่านั้น ยามเมื่อตนไปถูกร้อนก็ย่อมห่วงว่าท่านจะร้อน ยามเมื่อตนไปถูกความหนาวก็ย่อมห่วงว่า
ท่านจะหนาว ยามเมื่อตนได้กินของมีรสอร่อยก็ย่อมคิดอยากถวายให้ท่านได้ฉันบ้าง ถึงยามเมื่อตน
ได้รับความผาสุกสบายก็ยิ่งคิดถึงท่านมาก แม้จะจากท่านไปก็ไปเพื่อดําเนินตามปฏิปทาของ
พระโยคาวจรเจ้าทัง้ หลายทีเ่ คยดาํ เนินมาก่อนแล้วเท่านัน้ หาได้หลีกออกเพือ่ เรือ่ งอืน่ ไม่ ส่วนสานุศษิ ย์
ทีไ่ ม่ดี ไม่มคี วามมุง่ ต่อการศึกษาในธรรมอันยิง่ นัน้ เมือ่ ถึงคราวกราบลาครูบาอาจารย์ออกหนีไปทางอืน่
ก็เพือ่ ให้ตนได้พน้ จากอาํ นาจความบังคับบัญชาของท่าน เพราะมาสาํ คัญในตนว่า การอยูใ่ กล้ในสาํ นัก
ของครูบาอาจารย์นนั้ เป็นการหนักใจ เดีย๋ วก็ถกู ท่านว่ากล่าวตักเตือนบ่อย ๆ อย่างนัน้ อย่างนี้ อย่างนัน้
ผิดอย่างนี้ถูก จู้จี้จุกจิกรําคาญใจอยู่ตลอดกาล จะทําอะไรก็ไม่ได้ตามอําเภอใจของตน ทําอะไรก็มีแต่
ความผิดทั้งหมด ขี้ใส่บกก็ผิด ขี้ใส่น�้ำก็ผิด ถือครูบาอาจารย์ว่าเป็นศัตรูแก่ตน ฉะนั้น เมื่อมีโอกาส
ได้ออกจากครูบาอาจารย์ไปแล้ว จึงไม่มีหวังจะกลับคืนเข้าไปอีก มีทางแต่จะหนีไปให้ไกลได้เท่าไรก็
จะไปเสียให้ไกลที่สุด เมื่อวางแผนออกไปสําเร็จแล้ว ก็มีความโล่งใจเป็นที่สุด เหมือนกับนกกระทา
ออกจากกรงได้ หรือเหมือนกับนักโทษที่ได้ออกจากเรือนจําฉะนั้น นี่คือสานุศิษย์ที่ไม่ดี ซึ่งเป็น
ภัยร้ายต่อศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดว่าเป็นศิษย์นอกครู บูชานอกเรื่องหรือจะเรียกว่า
“ศิษย์กาฝากก็ได้” ศิษย์ประเภทนีเ้ มือ่ ออกไปจากครูบาอาจารย์แล้ว จะแอบอ้างเอาชือ่ ครูบาอาจารย์
ไปขายกิน โดยอ้างว่าข้าพเจ้าก็เป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ ข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทา
ทุกอย่างก็ศึกษามาจากท่าน ท่านเคยพาทํามาแล้วอย่างนี้อย่างนั้น ท่านเคยพร�่ำสอนเสมอในธรรม
อย่างนั้น ๆ ข้าพเจ้าเป็นผู้เคยอยู่ใกล้ชิดท่านกว่าคนอื่น ท่านรักข้าพเจ้ามาก ท่านโปรดปรานข้าพเจ้า
มาก ท่านไว้เนื้อเชื่อใจข้าพเจ้ากว่าผู้อื่น ท่านยกย่องข้าพเจ้าเป็นพิเศษดังนี้เป็นต้น หรือไม่อย่างนั้น
ก็ต้องเคยเข้าไปศึกษาอบรมกับท่านองค์นั้นองค์นี้บ่อย ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้คนอื่นนับถือตน เพื่อให้
เขาเชื่อตน เพื่อเกียรติยศชื่อเสียง เพื่อลาภสักการะ มิใช่มุ่งธรรมมุ่งวินัย
เท่าที่ข้าพเจ้ากล่าวมานั้น เนื่องด้วยท่านอาจารย์ใหญ่เคยปรารภเป็นบางครั้งว่า “เมื่อเรา
ตายไปแล้ว พวกท่านทั้งหลายจะแย่งกันกินบ้าง จะแย่งกันกินกระดูกของเราบ้าง” ดังนี้เรื่องนี้
ข้าพเจ้าได้คิดตีความหมายเป็น ๒ นัย คือ เมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายจะมี
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ความคิดความเห็นแก่งแย่งกัน ไม่ปรองดองสามัคคีกัน ไม่เคารพยําเกรงสามัคคีนับถือกัน ไม่เหมือน
สมัยท่านมีชีวิตอยู่ เพราะต่างองค์ก็ต่างเคยได้อยู่ศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์มาด้วยกันทุกองค์
ครั้นเกิดดําเนินปฏิปทาผิดพลาดก็ตักเตือนกันไม่ได้ ซ�้ำร้าย ก็จะเกิดการแข็งตัว แข่งอิทธิพลให้เด่น
แต่ตวั แต่ผเู้ ดียวนีป่ ระการหนึง่ และเมือ่ ท่านมรณภาพล่วงไปแล้ว บรรดาสานุศษิ ย์ทงั้ หลายบางองค์กจ็ ะ
เอาอัฐิ รูป เหรียญ ของท่านไปกล่าวอวดอ้างโดยเล่หเ์ หลีย่ มของตน เพือ่ ได้มาซึง่ ความเคารพนับถือและ
ลาภสักการะ หรือจะอ้างเอาเกียรติยศชือ่ เสียงของท่านไปขายกินนีป่ ระการหนึง่ และอีกประการหนึง่
ท่านเคยปรารภในบางครัง้ ว่า “เมือ่ ท่านมรณภาพล่วงไปแล้วนัน้ ตามนิมติ ทีป่ รากฏแก่ทา่ น ๆ เคย
เล่าถึงนิมติ แล้วประมวลลงว่า บรรดาสานุศษิ ย์ทงั้ หลายนัน้ จะมีองค์หนึง่ เท่านัน้ ทีม่ อี าํ นาจวาสนา
เด่นกว่าหมูค่ ณะทัง้ หลาย สามารถดาํ เนินปฏิปทาตามแนวทีท่ า่ นพาดําเนินมา ทัง้ จะเป็นทีพ่ งึ่ ของ
หมูค่ ณะในกาลต่อไป แต่จะเป็นชัน้ รองจากท่านเท่านัน้ ” ดังนี้ เรือ่ งนีพ้ วกข้าพเจ้าเคยเรียนถามท่าน
ถึงองค์นั้นคือใคร แต่ท่านบอกว่าไม่ทราบ ฉะนั้น พวกข้าพเจ้าก็เป็นแต่ทรงจําคําปรารภของท่านไว้
เท่านั้น จะสําคัญว่าคงเป็นท่านองค์นั้นองค์นี้ก็ยังคิดไม่ออก หรืออาจจะสําคัญว่าอาจจะตัวเราก็ได้
เช่ น นี้ ก็ ยั ง ไม่ ป รากฏว่ า มี ผู ้ คิ ด เช่ น นั้ น เพราะพวกข้ า พเจ้ า ที่ เข้ า ไปศึ ก ษาอบรมในสํา นั ก ของ
ครูบาอาจารย์นั้น มุ่งศึกษาอบรมพระธรรมวินัย เพื่อความบริสุทธิ์กาย วาจา และใจเป็นส่วนสําคัญ
แต่ธรรมดาหน้าที่ ตําแหน่ง ยศศักดิ์ เกียรติ ลาภสักการะ บริวารและอํานาจอิทธิพล บุคคล
ในโลกนี้โดยส่วนมากที่ยังไม่เคารพหนักแน่นในธรรมวินัย ย่อมกระหายทะเยอทะยานอยู่เสมอ
ครั้นมีช่องทางหรือโอกาสจะได้มาแก่ตน ย่อมแย่งชิงกันออกหน้าให้ตนได้เป็นคนอันดับหนึ่งให้ได้
เพราะได้มีหน้ามีตาเป็นผู้เด่นและเป็นบุคคลสําคัญกว่าผู้อื่นทั้งหลาย นั่นคือ ศาสนทายาทปฏิรูป
มิใช่ผมู้ งุ่ ธรรมมุง่ วินยั โดยแท้จริง เมือ่ ถึงคราวจะได้เป็นผูค้ อยรับเอาอันดับสุดท้าย แต่การยอมเสียสละ
เพื่อความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมวินัยแล้ว ย่อมพยายามเดินออกหน้าให้ได้เป็นอันดับหนึ่งให้จงได้
นั่นคือศาสนทายาทโดยแท้
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พระโพธิธรรมมาจารย์เถร
(หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)

วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อแน่ใจก็ไปหนองผือ
ท่านอาจารย์สุวัจน์ กล่าวว่า พระอาจารย์ฝั้น ท่านก็ได้เล่าคุณธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น
ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านให้ฟัง
ท่านเล่าความวิเศษในธรรม ยิ่งเล่าให้ฟัง “ก็ยิ่งทําให้อาตมาอยากเดินทางไปกราบท่านให้ได้
เลย”
เพราะขณะนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านอยู่จําพรรษาที่บ้านนามน อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
แต่ก็ทุกอย่างอยู่ที่วาสนา การจะเข้านมัสการฟังครูบาอาจารย์ผู้เป็นบิดาพระกรรมฐานนี้
นับได้ว่า ต้องสอบผ่านแล้วจึงมีโอกาส
สอบผ่านเรียกว่า ใช้ได้ ! ถ้ายังไม่ถึงขั้น ก็ต้องฝึกฝนทําจิตทําใจให้ได้เสียก่อน จึงเข้าหา
พระบุพพาจารย์ขั้นนี้ ระดับนี้ได้
“อาตมาเกรงจะเป็นที่ลําบากใจแก่ครูบาอาจารย์ในขณะนั้น จึงคิดออกเดินธุดงค์ฝึกจิตใจ
ให้แก่กล้ากว่านี้เสียก่อน ด้วยเหตุนี้อาตมาจึงเดินธุดงค์มุ่งตรงไปทางจังหวัดร้อยเอ็ด ไปเจริญ
พระกรรมฐานต่อไประยะหนึ่งก่อน”
พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ ท่านมีความพยายามอย่างยอดเยี่ยม มีความคิดพิจารณารู้จิตของตน
ดีว่า ควรปฏิบัติมากน้อยเพียงไร
เมื่อมีความแน่ใจตนเองแล้ว ปีต่อมาหลังออกพรรษา ท่านได้มุ่งเดินธุดงค์ตรงมายังวัด
บ้านหนองผือ อันเป็นวัดป่าที่ร่มรื่น และเป็นสํานักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พักจําพรรษาอยู่
เมื่อได้เข้ากราบนมัสการแล้ว ท่านก็ได้รับเมตตาอันสูงยิ่ง ด้วยการสดับตรับฟังพระธรรมจาก
พระอาจารย์มั่น พอเป็นอุบายแห่งการปฏิบัติ

อุบายธรรมที่ท่านให้
พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ ท่านได้เล่าให้ฟังว่า...
“พระอาจารย์มั่น ท่านให้หนักในการปฏิบัติให้มาก เพราะการปฏิบัตินั้น สามารถสร้างคน
ทุกคนให้ปฏิบัติแล้วเกิดฉลาด มีปัญญาขึ้น”
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ธรรมะที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แสดงอุบายนั้นก็ไม่มาก เพียงเป็นพิธีเท่านั้น
เมื่อได้มาแล้ว ท่านก็ให้หนักแน่นในการปฏิบัติ
นั้นแหละท่านจึงพากันประพฤติปฏิบัติอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียว
ฉะนั้น...ในสมัยนั้น จึงมีการฝึกปฏิบัติหัดอบรมเพื่อให้รู้ จะได้นําไปฝึกหัดตนเองให้เกิดพลัง
มีปัญญาพิจารณาธรรมแห่งความดีนั้น

นาบุญของโลก
ผู้ปฏิบัติจะเปรียบเทียบดูตนเองว่า จะสะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไร
พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ ได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจยิ่งนักดังนี้
“ผู้ปฏิบัติมีศีลเป็นฐานที่มั่นคง แต่พระพุทธเจ้าให้พวกเรามีความประพฤติปฏิบัติ ตามเพศ
ตามภูมิของพวกเรา”

...เพราะมีดี ๔ อย่าง
อย่างไรก็ตาม ประวัตทิ สี่ าํ คัญของพระอาจารย์สวุ จั น์ สุวโจ ท่านมีชวี ติ ทีเ่ ดินหน้าในการปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบัติชอบเพียงอย่างเดียว จิตใจปิติด้วยธรรมะ มีความเบิกบานในดวงใจตลอดเวลาเพราะ
๑. ท่านมีพระอาจารย์ผู้ให้วิชาดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมอย่างสูงส่ง
๒. สถานที่ดี เป็นสัปปายะสถาน เหมาะแก่การปฏิบัติ เพราะสะดวกสบาย
๓. มีหมู่คณะพระสหธรรมที่ดี เอื้ออารีต่อกัน มีน�้ำใจ นิสัยที่ดีงามต่อกัน
๔. ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ มีธรรมะทีด่ ี ปฏิบตั แิ ล้วปรากฏผลให้เป็นไปอย่างน่าชืน่ ชม คือ เป็นธรรมะ
แท้อันเป็นองค์ประกอบในขณะนั้น

น้อมคารวะ ครั้งสุดท้าย
พรรษาที่ ๙ และที่ ๑๐ พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ ท่านอยู่จําพรรษาถึงสองแห่ง
คือ ที่ วัดถ�ำ้ ภูธรพิทกั ษ์ ตาํ บลพังกว้าง อาํ เภอเมือง จังหวัดสกลนคร และที่ วัดป่าเทพกัญญาราม
(บ้านน้อยจอมศรี) อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ในปีต้น พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นปีที่คณะศิษย์ทั้งปวงได้ร่วมกันถวายเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
การมรณภาพของท่านพระอาจารย์มนั่ เปรียบเหมือนโพธิท์ องอันสาํ คัญยิง่ ในยุคนัน้ ถูกกระแส
โลกธรรม ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง เป็นอนัตตา กัดกร่อนโค่นล้มลง !
คณะศิษย์อนั ได้แก่ฝา่ ยบรรพชิตและฝ่ายฆราวาสได้รว่ มกันจัดงานถวายเพลิงศพของหลวงปูม่ น่ั
ขึ้น ณ วัดป่าสุทธาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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พระอาจารย์สวุ จั น์ สุวโจ ในฐานะศิษย์ผไู้ ด้รบั อุบายธรรมอันเป็นมรดกทีส่ าํ คัญยิง่ ทีห่ ลวงปูม่ นั่
ภูริทัตโต ได้ฝากฝังไว้
ท่านก็ได้เดินทางไปร่วมถวายเพลิงศพ
นอกจากได้มีวาสนาบารมีแล้ว ท่านยังได้แสดงคารวะในองค์ของพระอาจารย์ เทิดทูนและ
กตัญญต่อครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วย
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พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย

พรรษาที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๘๗ อยู่ด้วยท่านพระอาจารย์มั่น
ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อ�ำเภอพรรณานิคม
พอออกพรรษาที่ ๓ ได้เพียง ๕ วัน ท่านเจ้าคุณอริยคุณาธารก็มารับข้าพเจ้า นําไปฝากให้อยู่
กับท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต ทีว่ ดั ป่าบ้านหนองผือ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ข้าพเจ้า
ได้มโี อกาสศึกษาอบรมอยูก่ บั ท่าน ได้ฟงั โอวาทของท่านตลอดฤดูแล้งจนกระทัง่ ถึงเวลาเข้าพรรษาของ
ปีใหม่ และได้อธิษฐานพรรษาอยู่กับท่านจนตลอดพรรษาที่ ๔
โอวาทของท่านส่วนใหญ่ ล้วนแต่แนะนําให้ประพฤติปฏิบัติทางวินัยและธุดงค์ให้เคร่งครัด
การภาวนา ท่านก็ให้พิจารณากายเป็นส่วนใหญ่ คือ กายคตานุสติ ให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณา
ส่วนใดส่วนหนึง่ ตามทีถ่ กู กับจริตนิสยั ของตน หรือถ้าหากจิตมันไม่สงบมีความฟุง้ ซ่าน ท่านก็ให้นอ้ มนึก
ด้วยความมีสติระลึกคําบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ เมื่อจิตสงบแล้ว ท่านก็ให้พักพุทโธไว้ให้อยู่
ด้วยความสงบ แต่ก็ต้องให้มีสติ
ทําให้ชํานิชํานาญ เมื่อชํานาญด้วยการบริกรรม หรือชํานาญด้วยความสงบแล้ว ท่านก็
ให้มีสติ น้อมเข้ามาพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกจริตนิสัยของตนด้วยความมีสติ เมื่อพิจารณา
พอสมควรแล้วก็ให้สงบ เมือ่ สงบพอสมควรแล้วก็ให้พจิ ารณาด้วยความมีสติทกุ ระยะ มิให้พลัง้ เผลอ
เมื่อจิตมันรวมก็ให้มีสติระลึกรู้ว่าจิตของเรารวมอยู่เฉพาะจิตหรืออิงอามิส คือ อิงกรรมฐาน หรือ
อิงอารมณ์อนั ใดอันหนึง่ ก็ให้มสี ติรู้ และอย่าบังคับจิตให้รวม เป็นแต่ให้มสี ติรอู้ ยูว่ า่ จิตรวม เมือ่ จิต
รวมอยู่ก็ให้มีสติรู้ และอย่าถอนจิตที่รวมอยู่ ให้จิตถอนออกเอง
พอจิตถอน ให้มสี ตินอ้ มเข้ามาพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึง่ ทีต่ นเคยพิจารณา ทีถ่ กู กับจริตนิสยั
ของตนนั้น ๆ อยู่เรื่อยไปด้วย ความมีสติมิให้พลั้งเผลอ ส่วนนิมิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตแสดงภาพ
ภายนอกก็ตาม หรือเป็นนิมิตภายในซึ่งเป็นธรรมะผุดขึ้น ก็ให้น้อมเข้ามาเป็นอุบายของกรรมฐาน
ของวิปัสสนา คือ น้อมเข้ามาให้สู่ไตรลักษณ์ ให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยกันทั้งหมด คือ
ให้เห็นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงก็ย่อมมีความดับเป็นธรรมดา....ดังนี้
ด้วยความมีสติอยู่เสมอ ๆ อย่าพลั้งเผลอหรือเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามนิมิตภายนอกที่แสดงภาพมา
หรือนิมิตภายในที่ปรากฏผุดขึ้น เป็นอุบายเป็นธรรมะก็ดี อย่าเพลิดเพลินไปตาม แล้วให้มีสติน้อม
เข้ามา พิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา มิใช่ตน มิใช่ของตน มิใช่ของแห่งตน ด้วยความมีสติอยู่อย่างนั้น
เมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วก็ให้พักสงบ เมื่อสงบพอสมควรแล้ว ก็ให้พิจารณาด้วยความมีสติ
อยู่อย่างนี้
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 423

นี้เป็นโอวาทคําสอนของท่านพระอาจารย์มั่น โดยมากท่านแนะนําโดยวิธีนี้ แล้วข้าพเจ้าก็
ตั้งอกตั้งใจทําความพากความเพียรไปตามคําแนะนําของท่าน
การอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ ทําให้มีสติระมัดระวังตัว ไม่กล้าพลั้งเผลอ โดยเฉพาะการอยู่ใกล้ผู้ใหญ่
อย่างท่านพระอาจารย์มั่น
อันที่จริง สมควรจะเล่าถึงความน่าขายหน้าของพระผู้น้อยผู้หนึ่งไว้ให้เป็นอนุสรณ์ ณ ที่นี้
ด้วย จะได้ทําให้เข้าใจได้ง่ายเข้าว่า พระที่เข้ารับการอบรมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นนั้น
ควรจะต้องยิ่งสํารวมกาย สํารวมใจ ตั้งสติระมัดระวังมิให้พลั้งเผลอเพิ่มขึ้นเพียงไร
เมื่อพระน้อยองค์นั้นไปอยู่วัดป่าบ้านหนองผือใหม่ ๆ ใจก็อดคิดตามประสาปุถุชนไม่ได้ว่า
เขาเล่าลือกันว่า ท่านอาจารย์ใหญ่ของเราเป็นพระอรหันต์ เราก็ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ ถ้าเป็นอรหันต์
จริง คืนนี้ก็ให้มีปาฏิหาริย์ให้เห็นปรากฏด้วย
ในคืนวันนั้นเอง พอพระน้อยผู้นั้นภาวนา ก็ปรากฏนิมิตเห็นท่านพระอาจารย์ใหญ่เดินจงกรม
อยู่บนอากาศ และแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา และเวลานอนหลับก็ยังฝันเห็นท่าน
เดินอยู่บนอากาศเช่นเดียวกัน
พระน้อยผู้นั้นจึงยกมือไหว้ท่านและว่าเชื่อแล้ว....!
อย่างไรก็ดี หลังจากวันนัน้ พระน้อยก็เกิดคิดขึน้ มาอย่างคนโง่อกี ว่า เอ..เขาว่าท่านอาจารย์ใหญ่
รูว้ าระจิตของลูกศิษย์ทกุ คนจริงไหมหนอ..? เราน่าจะทดลองดู ถ้าท่านอาจารย์ใหญ่รวู้ าระจิตของเรา
ขอให้ท่านอาจารย์ใหญ่มาหาเราที่กุฏิคืนวันนี้เถอะ
พอคิดได้ประเดี๋ยวเดียว ก็ได้ยินเสียงไม้เท้าเคาะใกล้เข้ามา และกระแทกเปรี้ยงเข้าที่ฝากุฏิ
ของพระน้อยองค์นั้น พร้อมกับเสียงของท่านเอ็ดลั่นว่า “ท่าน...ทําไมจึงไปคิดอย่างนั้น นั่นไม่ใช่
ทางพ้นทุกข์ รําคาญเรานี่ !”
คืนนั้น แม้จะตัวสั่น กลัวแสนกลัว แต่ต่อมาพระน้อยองค์นั้นก็ยังดื้อไม่หาย คืนหลังก็เกิด
ความคิดขึ้นอีก
“ถ้าท่านพระอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้รู้วาระจิตของเรา เราบิณฑบาตได้อาหารมา ขอให้ท่าน
รอเราทุกวัน ๆ ขออย่าเพิ่งฉันจนกว่าเราจะหย่อนบาตรท่านก่อน”
เป็นธรรมดาที่พระทั้งหลาย พอบิณฑบาตได้ก็จะเลือกสรรอาหารอย่างเลิศอย่างดีที่สุด
ที่บิณฑบาตได้มา สําหรับไปใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพ วันนั้นพระน้อยหัวดื้อองค์นั้น
ก็พยายามประวิงเวลา กว่าจะนําอาหารไปใส่บาตรท่าน ก็ออกจะล่าช้ากว่าเคย จนกระทั่งหมู่เพื่อน
ใส่บาตรกันหมดแล้วจึงค่อย ๆ ไปใส่บาตรต่อ ภายหลังท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็มักจะมีเหตุช้าไปด้วย
จนพระน้อยองค์นั้นหย่อนบาตรแล้ว ท่านจึงเริ่มฉัน เป็นเช่นนี้หลายวันอยู่ และพระน้อยองค์นั้นก็ชัก
จะได้ใจ มักอ้อยอิ่งอยู่ทุกวัน จนเช้าวันหนึ่งท่านคงเหลืออดเหลือทนเต็มที ท่านจึงออกปาก
“ท่านจวน อย่าทําอย่างนั้น ผมรําคาญ! ให้ผมรอทุกวัน ๆ ทีนี้ผมไม่รออีกแล้วนะ!!”
เล่ามาแค่นี้ คงจะทราบแล้วว่าพระน้อยหัวดื้อผู้นั้นคือใคร..!!
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ในพรรษาที่อยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้น คืนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจภาวนาทําความเพียร
อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ปฐมยามคือยามค�่ำเป็นต้นไป หลังจากทําวัตรสวดมนต์แล้วก็เข้าที่นั่งในกลด
อธิษฐานนั่งใกล้กลด ตั้งใจจะภาวนาไม่นอนตลอดคืน พอจิตค่อยสงบลง ๆ ก็เกิดนิมิตผุดขึ้นปรากฏ
ในใจเป็นตัวอักขระบาลีอย่างชัดแจ้งว่า “ปททฺทา ปททฺโท” ข้าพเจ้าได้กําหนดจิตแปลอยู่ถึง ๓ ครั้ง
จึงแปลได้ว่า “อย่าท้อถอยไปในทางอื่น” แล้วปรากฏว่า กายของตนไหวไปเลย จากนั้นจิตก็รวมลง
สู่ภวังค์ ถึงจิตเดิมทีเดียว
ความจริงขณะนั้น ข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้ว่าจิตสู่ภวังค์และจิตเดิมเป็นอย่างไร รู้แต่ว่าเมื่อจิตรวมลง
ใสบริสุทธิ์หมดจด หาสิ่งที่เปรียบได้ยาก และแสนที่จะสบายมากที่สุด เพราะจิตชนิดนั้นเป็นจิตที่
ปราศจากอารมณ์ อยู่เฉพาะจิตล้วน ๆ ไม่มีอะไรเจือปน
จิตรวมอยู่อย่างนั้นตลอดคืนยังรุ่ง จนรุ่งเช้าจิตจึงถอนออก รู้สึกเบิกบานทั้งกายและใจ มีความ
ปีติเหมือนกับตนลอยอยู่ในอากาศ เวลาเดินไปเดินมา ก็รู้สึกเบากายเบาใจที่สุด
ในระยะทีจ่ ติ รวมลงไปพักอยูเ่ ฉพาะจิต ไม่มอี ารมณ์หนึง่ อารมณ์ใดเจือปนนัน้ เป็นจิตทีใ่ สบริสทุ ธิ์
วางเวทนา ความเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีปรากฏแก่จิตเลย คือจิตแยกออกจากธาตุ ไม่เจือปนอยู่กับธาตุ
อยู่เฉพาะจิตล้วน ๆ จึงไม่มีเวทนา จิตรวมอยู่ตลอดทั้งคืนจนสว่างจึงถอน พอดีได้เวลาทํากิจวัตรใน
ตอนเช้า จัดเสนาสนะเตรียมเรื่องการบิณฑบาต แม้จิตจะถอนแล้วก็ตาม แต่ความรู้สึกเบากายเบาใจ
ปลอดโปร่งโล่งสบาย ยังมีอยู่เต็มเปี่ยม ข้าพเจ้าเดินไปมา มีความรู้สึกคล้ายกับเดินอยู่บนอากาศ
เย็นกายเย็นใจ เป็นอยู่อย่างนั้นหลายวัน
ได้โอกาสวันหนึ่งตอนพลบค�่ำ  พระเณรทั้งหลายทยอยกันขึ้นไปรับโอวาทท่านพระอาจารย์มั่น
ข้าพเจ้าก็เลยขอโอกาสกราบเรียนเล่าเรื่องที่เป็นมาถวายให้ท่านฟัง ทุกคืนจิตมันเป็นอย่างนั้น ท่าน
พระอาจารย์มั่นฟังแล้วก็ทดสอบดู โดยนั่งกําหนดจิตพิจารณาพักหนึ่งพอสมควร คือท่านจะตรวจดู
จิตของข้าพเจ้าว่าจะเป็นจริงหรือไม่ พอตรวจดูพักหนึ่งท่านก็เปล่งอุทานขึ้นว่า “อ้อ...จิตท่านจวน
นี่รวมทีเดียวถึงฐีติจิต คือจิตเดิมเลยทีเดียว” ท่านชมเชยว่า ดีนัก ถ้ารวมอย่างนี้จะได้กําลังใหญ่
แต่ว่าถ้าสติตัวนี้อ่อน กําลังก็จะไม่มี ข้าพเจ้าก็เลยกราบเรียนต่อไปว่า ก่อนจิตรวมได้เกิดนิมิตคาถา
ว่า “ปททฺทา ปททฺโท” ขอนิมนต์ให้ท่านแปลให้ฟัง ท่านพระอาจารย์มั่นเลยบอกว่า “แปลให้กัน
ไม่ได้หรอก สมบัติใครสมบัติมัน คนอื่นแปลให้ไม่ได้ ต้องแปลเอาเอง”
ท่านว่าอย่างนั้น ความจริงเป็นอุบายของท่าน ต้องการให้เราใช้ปัญญาแปลให้ได้เอง นับว่า
ท่านใช้อุบายคมคายหลักแหลมมากที่สุด
ต่อจากนัน้ ท่านได้ยอ้ นมาพูดถึงเรือ่ งจิตรวมว่า ก่อนทีจ่ ติ จะรวม บางคนก็ปรากฏว่า กายของตน
หวั่นไหวสะทกสะท้านไป บางคนก็จะมีภาพนิมิตต่าง ๆ ปรากฏขึ้น เป็นภาพภายนอกก็มี แสดง
อุบายภายในให้ปรากฏขึน้ ก็มี แล้วแต่จริตนิสยั ของแต่ละบุคคล ถ้าเป็นผูไ้ ม่มสี ติกจ็ ะมัวเพลิดเพลิน
ลุ่มหลงอยู่ในนิมิตภาพนั้น ๆ จิตก็จะไม่รวม หากถอนออกเลย ทําให้ไม่ได้รับประโยชน์ ไม่มีกําลัง
แต่ถ้าเป็นผู้มีสติดี หากมีนิมิตภายนอก หรือธรรมผุดขึ้นภายใน ก็ให้น้อมเข้ามาเป็นอุบายของ
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วิปสั สนากรรมฐาน จิตก็จะรวมลงถึงฐีตจิ ติ เมือ่ จิตรวมลงก็ให้มสี ติรวู้ า่ จิตของเรารวม และให้รวู้ า่
จิตของเรารวมลงอิงอามิสคือกรรมฐานหรือไม่ หรืออยูเ่ ฉพาะจิตล้วน ๆ ก็ให้รู้ อย่าไปบังคับให้จติ
รวม และจิตรวมแล้ว อย่าบังคับให้จิตถอนขึ้น ปล่อยให้จิตรวมเอง ปล่อยให้จิตถอนเอง และเมื่อ
จิตถอนหรือก่อนจะรวม ชอบมีนิมิตแทรกขึ้น ทั้งนิมิตภายนอกและนิมิตภายใน ก็ให้มีสติรู้อยู่ว่า
นั่นเป็นเรือ่ งของนิมิตหรือเป็นเรื่องของอุบาย อย่าไปตามนิมติ หรืออุบายนั้น ๆ ให้นอ้ มเข้ามาเป็น
วิปัสสนากรรมฐาน ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็ให้พิจารณากําหนด
กรรมฐานที่ตนเคยกําหนดไว้ อย่าละเลยละทิ้งด้วยความมีสติอยู่
ทุกระยะที่จิตรวม จิตถอน ถ้าหัดทําให้ได้อย่างนี้ ต่อไปจะเป็น “สันทิฏฐิโก” คือ เป็นผู้รู้เอง
เห็นเอง แจ้งชัดขึ้น จะตัดความเคลือบแคลงสงสัย ไม่สงสัยลังเลในพระรัตนตรัยต่อไป
นี่เป็นโอวาทคําแนะนําของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ
เมื่อข้าพเจ้าได้รับโอวาทจากท่านเช่นนั้น ก็ยิ่งทวีความตั้งใจทําความเพียรเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้น รู้สึก
เหมือนกับว่า ได้มีผู้วิเศษมาชี้ประตูสมบัติทิพย์ให้เราแล้ว ที่เราจะเปิดประตูก้าวเข้าไปหยิบเอา
สมบัติทิพย์มาได้หรือไม่นั้น อยู่ที่ความเพียร ความตั้งใจเอาจริงเอาจังของเราเท่านั้น ตลอดเวลา
หนึง่ ปีเต็มทีอ่ ยูร่ ว่ มกับท่าน ตัง้ แต่หลังออกพรรษา ๕ วันปีหนึง่ ไปบรรจบหลังออกพรรษาของอีกปีหนึง่
ข้าพเจ้าก็เร่งทําความเพียรอย่างเต็มสติกําลังของตน เข้าใจว่าท่านพระอาจารย์มั่นก็คงจะเฝ้าดูการ
ปฏิบัติและจิตของข้าพเจ้าอยู่เหมือนกัน วันหนึ่งท่านก็ได้กล่าวว่า ท่านได้กําหนดจิตดูท่านจวนแล้ว
ได้ความเป็นธรรมว่า
“กาเยนะ วาจายะ วะเจตะวิสทุ ธิยา ท่านจวนเป็นผูม้ กี ายและจิตสมควรแก่ขอ้ ปฏิบตั ธิ รรม”
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หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ต�ำบลหนองสูงใต้ อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

มอบกายถวายชีวิตต่อพระอาจารย์มั่น
ขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกับคณะสงฆ์ กําลังทําผ้ารองก้นบาตร องค์ท่านพระอาจารย์ก็รีบ
ห่มผ้าเฉวียงบ่านั่งเรียบอยู่ วางบริขารไว้ที่ควรแล้วก็กราบองค์ท่าน องค์ท่านกรุณาถามว่า “มาจาก
ไหน” กราบเรียนว่า “มาจากถ�้ำพระเวส” ถาม “ภาวนาเป็นอย่างไร” กราบเรียนว่า “ยังไม่เป็นอะไร
คงเป็นเพียงว่าศรัทธาเท่านัน้ ” แท้จริงอยากจะกราบเรียนเรือ่ งเสียงตูมลงจนภูเขาทัง้ ลูกกระเด็นนัน้ อยู่
แต่ไปใหม่ก็เก็บไว้เสียก่อน เพราะมีพระจ้องคอยฟังคําเรียนถวายอยู่มาก เพราะยังไม่คุ้นไม่เชื่องกับ
ท่านองค์ใด คล้ายกับว่าอวดดีเกินไป พลิกจิตตัง้ ใจดี ๆ แล้วก็หมอบลงจรดพืน้ กระดานศาลา ไม่เงยหน้า
ขึน้ กล่าวว่า “ขอมอบกายถวายชีวติ ต่อพระอาจารย์ ผูกขาดทุกลมปราณ ตลอดทัง้ คณะสงฆ์ในทีน่ ี้
ทุก ๆ องค์ด้วย ข้าน้อยว่าจะมาแต่ปีกลายนี้ แต่ท่านเจ้าคุณเทพกวีบอกว่าให้ไปหัดภาวนากับ
หลวงพ่อบุญมี วัดป่าหนองน�้ำเค็มเสียก่อนในปีนี้” องค์ท่านได้ฟังแล้วก็บอกพระเณรเอาบริขาร
ไปที่กุฏิที่ว่าง กราบแล้วก็ตามบริขารไปที่พัก ขณะนั้นเป็นเดือนเมษายน ข้างขึ้น แต่ลืมวันที่เพราะ
ไม่ได้ดูปฏิทิน เป็น พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะนั้นอาจารย์มหาบัวก็อยู่นั้นก่อนข้าพเจ้าแล้ว พระอาจารย์วัน
ก็ไปก่อนเดือน แต่เป็น พ.ศ. เดียวกัน อาจารย์ทองคําก็ไปอยูก่ อ่ นพระอาจารย์วนั แต่เป็น พ.ศ. เดียวกัน
อีก เมื่อคิดคืนหลัง แล้วเป็นธรรมสังเวชถึงใจไม่จืดจาง
เมื่อล่วงถึงห้าวันแล้ว ก็เข้าไปกราบเท้าขอนิสัย องค์ท่านก็ได้กรุณารับ พระอาจารย์มหาบัวได้
โอกาสลับหลังหลวงปู่มั่นแล้ว ก็กรุณาเตือนว่า “เอาให้ดีนะ เมื่อคุณได้มอบกายถวายตัวกับองค์ท่าน
แบบแจบจมอย่างนี้แล้ว ต้องเข่นหนักนะ เพราะองค์ท่านมีความหมายว่า จะจริงเหมือนที่มอบกาย
ถวายตัวหรือไม่ หรือเป็นเพียงมายาว่าเปล่า ๆ แล้ว จะแสดงการสู้ข้อต่อครูเหล่านี้เป็นต้น เพราะ
ธรรมดาเหล็กเมื่อเอามาให้ช่างตีช่างก็ต้องตี พอจะเป็นมีดเป็นพร้าก็ต้องให้รู้จัก ถ้าเป็นเหล็กก้นเตา
ก็ใช้ไม่ได้ คืนให้เจ้าของเดิม ถ้าเป็นเหล็กแข็งเผาไฟแดง ๆ แล้วก็ตีลงไปอย่างหนักนะท่าน แต่การ
ตีคอ่ ยตีแรง ไม่เป็นหน้าทีข่ องเหล็ก จะไปผูกขาด ตัง้ กฎไว้ผกู มัดช่างผูจ้ ะตีนะท่าน สิง่ เหล่านีค้ ณ
ุ ต้องรู้
ล่วงหน้าไว้นะ ผมนึกสงสารคุณเพราะเป็นคนชาวอุดรด้วยกัน แม้ตวั ของผมท่านก็เข่นมามากแล้วด้วย
อุบายต่าง ๆ ธรรมดาพ่อแม่ถึงจะเข่นลูก ๆ เต็มภูมิสักเพียงไรด้วยอุบายต่าง ๆ นานา ก็ดี ยังมีเมตตา
อยู่เต็มภูมิ และถือว่าเป็นลูก ๆ อยู่เต็มภูมินั้นเอง”
ในขณะที่พระอาจารย์มหาเทศน์ให้อุบายอยู่นั้น ข้าพเจ้ายกมือประนมฟัง นั่งนิ่งพิจารณา
ตามกระแสที่เทศน์ พอเสร็จองค์ท่านก็กลับที่พักของท่าน เมื่อพิจารณาแล้วองค์ท่านบอกขุมทรัพย์
เอาเพชรเอาพลอยไว้ให้เราเป็นทุน องค์ทา่ นสมภูมเิ ป็นมือขวาของหลวงปูม่ นั่ ในยุคบ้านหนองผือแท้ ๆ
ครูบาอาจารย์ชดุ ใหญ่องค์อนื่ ๆ มิได้เป็นมือขวาดอกหรือ เป็นอยูเ่ ต็มภูมเิ หมือนกัน แต่วา่ องค์ทา่ นไป
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เป็นหัวหน้าอยู่อาวาสอื่น ๆ นี้หมายเฉพาะในวงชุดยุควัดป่าหนองผือเท่านั้น มิได้หมายว่าจะลบหลู่
ดูหมิ่นชุดก่อนเก่า ไม่เลยนา
เมื่อกล่าวถึงยุคบ้านหนองผือที่ข้าพเจ้าไปมอบกายถวายชีวิตอยู่ด้วย ก็จําได้กล่าวปฏิปทาของ
ท่านพระอาจารย์ใหญ่มนั่ และพระอาจารย์มหาบัวไปในตัว เพราะท้องเรือ่ งสมัยนัน้ สัมพันธ์กนั เหมือน
เดือนดาวในท้องฟ้า เพราะเป็นประวัตขิ องตน ทีเ่ ห็นด้วยตาพิจารณาด้วยใจ ได้ปฏิบตั ติ ามองค์ทา่ นตาม
สติปญ
ั ญาของตน แต่จะเป็นเหมือนกาจับภูเขาทองหรือกบเฝ้าดอกบัว ก็เป็นหน้าทีข่ องตนเองจะรูต้ วั
เท่านั้น และต้องการเป็นศิษย์ที่มีครูนอก ครูใน ครูจิต ครูใจ ครูปริยัติปฏิบัติปฏิเวธมรรคผลนิพพาน
เพราะไม่ตอ้ งการครูอตั โนมัตบิ ญ
ั ญัตเิ อาเอง คนเราถ้าขาดการฟัง การตรึกตรอง ให้รจู้ กั สิง่ ทีด่ ี หรือชัว่
โดยอุบายทีช่ อบแล้ว ก็จะเป็นไปได้ยาก จะเป็นเหล็กดีสกั เพียงไรก็ตาม ก็ตอ้ งได้รบั เข่น รับฝน รับชุบ
ลับคม จากหินก่อนจึงจะใช้ได้บ้าง มิฉะนั้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์ บางท่านตนไม่ทันได้ดีพอ ก็อยากจะให้
ครูบาอาจารย์ยกยอท่าเดียวตลอดไป เรียกง่าย ๆ ว่าบ้ายอ ก็หาได้ง่ายมีอยู่มากหลายแต่ขายไม่ออก
ครูบาอาจารย์ดีตอนใดลูกศิษย์ทําดีย่อมส่งเสริม ตอนไหนทําชั่วย่อมกีดกัน การกีดกันถูกกาลหรือ
ไม่ถูกกาล ค่อยหรือแรงแล้วแต่กรณี ไม่เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์จะไปตั้งกฎเกณฑ์ผูกมัดอาจารย์ไว้
ไม่เป็นหน้าที่ของเหล็กจะไปผูกมัดช่างตีไว้ว่า เมื่อมีผู้มาล้อมเตาอยู่มาก อย่าเผาข้าน้อยให้แดงมาก
และอย่าตีข้าน้อยให้แรงมากเน้อ มันจะเสียมรรยาท ไม่เห็นหน้าที่ของเหล็กจะมาตั้งกฎเกณฑ์ได้
ช่างจะตีให้แขกเห็นความสามารถของช่างตีเหล็กอีกซ�้ำก็ได้เป็นบางราย
เขาหักรถเข้าทาง ก็หกั เวลากาํ ลังเลีย้ วออกทาง ถ้าไม่อย่างนัน้ แล้วก็ไม่ทนั กับเวลา จิตใจภายใน
ก็เหมือนกัน ขณะไหนพลิกไปทางกามวิตก ตรึกไปทางกามก็ดี พยาบาทวิตก ตรึกไปทางพยาบาท
วิหิงสาวิตก ตรึกไปทางเบียดเบียน ต้องพลิกคืนสู่สภาพเดิม มิฉะนั้นจะเย็นเกินไปจนบูด ฉันไม่ได้
เสียท้องปวดท้องต่าง ๆ

อาจาริยวัตร
กล่าวต่อไปในวาระที่อยู่ในยุคหนองผือ ข้อวัตรส่วนตัวขององค์ท่านที่ท่านทําอะไรบ้างเหล่านี้
เป็นต้น และสอนลูกศิษย์ขนาดใด สอนญาติโยมขนาดใด จะได้กล่าวปะปนกันไป เพราะมิได้ชํานาญ
ในการเขียนและการเรียง ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ๆ นัน้ ข้อวัตรประจําตัวองค์ทา่ น ตอนกลางคืน
ตีสาม ล้างหน้าบ้วนปากใส่กระโถนปากกว้างแบบเงียบ ๆ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้พระสวดมนต์เงียบ ๆ
ในห้องขององค์ท่าน บางวันก็สวดนานประมาณสามสิบนาที ได้ยินเสียงอยู่บ้างแต่ไม่รู้ว่าสูตรใดแท้
เพราะเป็นขโมยแอบฟัง ทั้งกลัวด้วย ครั้นสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนา ตะเกียงเล็ก ๆ จุดไว้นอก
มุ้งกลด ภาวนาไปจนสว่างเป็นวันใหม่ได้อรุณ ลูกศิษย์ที่ไปรวมกันคอยรับเพื่อเอาข้อวัตรเช้าในยาม
จะออกจากห้องไปคอยอยู่แบบเงียบ ๆ มิได้พูดกันซุบ ๆ ซิบ ๆ เลย พอองค์ท่านกระแอมเสียงเบา ๆ
ก็เปิดประตูค่อย ๆ เมื่อองค์ท่านเดินออกมาที่ระเบียง ต่างก็เอาข้อวัตรของใครของมัน ผู้เอาบาตร
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ก็เอาแต่บาตร ผูเ้ อาจีวร ผูน้ งุ่ ผ้าถวาย ผูร้ ดั ประคตเอว ผูร้ บั ผ้าเช็ดหน้าออกจากมือองค์ทา่ น ผลัดผ้านุง่
แล้วยื่นถวายคืน ผู้เอากระโถนไปล้าง ผู้กวาดกุฏิ ผู้กวาดทางข้างล่างชายคา ระเบียงจงกรม ผู้คอย
ใส่รองเท้าสวมถวายใกล้ทลี่ งบันได ผูเ้ อาไม้เท้าไปรอไว้ทศี่ าลาฉัน เพือ่ จะรอถวายในเวลาเข้าบิณฑบาต
ผู้เอาไฟถ่านอั้งโล่ไปวางไว้ที่ทางจงกรมหัวท้ายแห่งละอัน แล้วคอยสังเกตการณ์อยู่ตามบริเวณ
แถบนั้น เพราะเมื่อองค์ท่านไปศาลาจะได้เอาตามไปถวายที่ศาลาฉันอันหนึ่ง เตาหนึ่งจะได้รีบเก็บไว้
องค์ท่านเดินจงกรมก่อนไปบิณฑบาตไม่ขาด ได้เวลาก็เดินไปศาลาไกลจากกุฏิองค์ท่านประมาณ
หนึง่ เส้น ผูร้ กั ษาไฟอัง้ โล่กย็ กไฟตามหลังขึน้ ไปไว้ทไี่ กล้องค์ทา่ นนัง่ ฉัน เพราะธาตุไฟอ่อนมีอาการหนาว
และจะได้เอาผ้าอาบและผ้าคลุมตักมาอังและผึ่ง เพื่อได้รับไออุ่นเพิ่มขึ้น
ให้เข้าใจว่าลูกศิษย์ทถี่ อื นิสยั มีอยูก่ อี่ งค์กต็ อ้ งมีขอ้ วัตรกับองค์ทา่ นทุก ๆ รูป ไม่สบั สนก้าวก่ายกัน
ของใครของมัน ทั้งตรงต่อเวลาด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อย เงียบสงัดไม่เกรียวกราว เว้นไว้แต่องค์
นั้น ๆ ป่วยก็มอบให้องค์อื่นชั่วคราว เมื่อหายป่วยแล้วก็เข้าทําหน้าที่ตามเคย ส่วนงานส่วนรวม เช่น
กวาดลานวัด ตักน�้ำ  รักษาโรงไฟ โรงฉันต่าง ๆ ต้องเอาใจใส่พร้อมเพรียงกันทั้งนั้น ไม่ต้องมีการ
ตีระฆังนัดหมายให้เป็นการบังคับร้องเรียกมา เวลาของใครของมันแล้วแต่จะสังเกตไว้ ใครอ่อนแอ
เหลาะแหละต้องถูกเข่นต่อหน้าสงฆ์ และต่อหน้าญาติโยมเสมอ ๆ องค์ทา่ นไม่ไว้หน้าใครเลย จะกล่าว
ข้างหน้าปะปนกันไปดอก

การซ้อนผ้าบิณฑบาต
จะกล่าวการเตรียมไปบิณฑบาต เมือ่ องค์ทา่ นเดินไปถึงบันไดศาลา ก็มผี หู้ นึง่ คอยรับถอดรองเท้า
เอาเก็บไว้ที่ควร ระวังมิให้น�้ำถูกเพราะรองเท้าหนัง องค์หนึ่งถือกระบวยล้างเท้าด้วยมือขวา มือซ้าย
ถูตามแข้งและฝ่าเท้า ทั้งใต้ฝ่าเท้าและหลังเท้า เทถูเทถูโดยเร็ว และไม่ให้กระทบกระเทือนด้วย และ
ไม่แสดงมารยาทอันไม่ตั้งใจแลบออกมาให้ปรากฏด้วย และมีผู้คอยเช็ดเท้าอีก ต้องเช็ดเร็ว ๆ แต่เร็ว
มีสติ ไม่ให้กระเทือนเกินไป ไม่ให้เบาเกินไป องค์ทา่ นขึน้ ไปถึงศาลาฉัน ไม่ได้นงั่ ลงกราบเพราะศาลาฉัน
โต้ง ๆ ไม่มีพระพุทธรูป (ศาลามีพระพุทธรูปลงอุโบสถต่างหาก) แล้วก็ซ้อนสังฆาฏิถวายองค์ท่าน
เว้นไว้แต่ท่าทางฝนจะตก ขณะนี้ต้องซ้อนช่วยกันสององค์ องค์หนึ่งม้วนลูกบวบช่วยสองสามรอบ
แล้วปิดรังดุมคอถวาย องค์หนึ่งปิดรังดุมใต้ถวาย การเข้าบ้านซ้อนสังฆาฏิกลัดรังดุมใต้และบนนี้
องค์ท่านถือเคร่งมาก ตลอดถึงการนุ่งสบงที่มีขัณฑ์เข้าไปธุระบ้าน เช่น บิณฑบาตและสวดมนต์
องค์ท่านกล่าวว่า “การห่มผ้านุ่งผ้าพระลังกาชอบเอาอนุวาตเข้าข้างใน เพราะกันผืนเดิมไม่ให้
ซุยผุก่อนอนุวาต จะเอาอนุวาตเข้าข้างในหรือออกนอกก็ไม่ผิดวินัย จะผินเบื้องบนเบื้องล่างห่ม
สลับกันเป็นวันไป ก็ไม่ผิดพระวินัย เพราะที่ระแข้งจะได้ทนและสึกหรอทันกัน” องค์ท่านอธิบาย
อย่างนัน้ “ผูเ้ ขียนได้ฟงั กับหูเห็นกับตาและชอบจํามา ถ้าไม่เขียนให้ละเอียดบ้าง ยุควัดป่าบ้านหนองผือ
ของหลวงปูม่ นั่ ก็จะเลือนลาง ไม่สมดุลกับผูเ้ ขียนทีเ่ ป็นกบไปเฝ้าดอกบัว เป็นกาไปจับภูเขาทองสีป่ เี ศษ
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เพราะยุควัดป่าบ้านหนองผือเป็นยุคสุดท้ายแห่งหลวงปู่มั่น และเก็บลูกศิษย์ก็เก็บไว้มากกว่ายุคใด ๆ
ในสํานัก สิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ ก็ทุ่มเททอดสะพานให้ไม่ปิดบัง” ไม่ว่าแต่เท่านี้ ผ้าสังฆา
และจีวรขององค์ทา่ น ท่านใส่รงั ดุมทัง้ ดุมคอและดุมล่างทัง้ สองทาง วันหนึง่ ห่มผินทางหนึง่ ขึน้ สลับกัน
เป็นวัน ๆ ลูกศิษย์ผไู้ ปซ้อนไปห่มให้ตอ้ งมีสติจาํ ไว้จงึ ห่มถวายให้ถกู เป็นวัน ๆ จึงถูกกับธรรมประสงค์
ขององค์ทา่ น การจาํ ของก๊อก ๆ แก๊ก ๆ ประสมประสานกันไว้เป็นของประกอบปฏิปทาขององค์ทา่ น
และลูกศิษย์ด้วย ไว้ให้สําเหนียกในปัจจุบันและอนาคต ว่าลบเลือนเปลี่ยนแปลงมาตามยุคตามสมัย
เพียงไรบ้างในข้อวัตร
ถ้าเขียนข้อวัตรปฏิบัติพระเถระฝ่ายธุดงค์ในอดีตกาลยุคกรุงเทพฯ ก็เกรงว่าจะกระเทือนโลก
ปัจจุบนั นีแ้ ล้ว ผูเ้ ขียนก็มที อี่ า้ งครัง้ พุทธกาลเป็นศาลพิจารณาว่าเด็ดเดีย่ วประเปรียวเพียงไร มีภกิ ขเว
ภิกขเวออกหน้าแล้ว ห�้ำ  ๆ หั่น ๆ ซ�้ำ   ๆ ซาก ๆ อยู่ทุกบท ทุกตอน การสําคัญตัวว่าประพฤติเคร่ง
ในปัจจุบันของยุคเดี๋ยวนี้ก็ดี คงจะพอเป็นการพอใช้ได้ในครั้งพุทธกาลหรือประการใด การสําคัญตัว
ว่าเป็นมัชฌิมา คงจะเป็นจวนจะพอใช้ในครั้งพุทธกาลกระมัง การสําคัญตัวว่าหย่อนบ้าง คงจะเป็น
เหลวมากจนฉันไม่ได้ในครั้งพุทธกาลก็อาจจะเป็นได้ ครั้งพุทธกาลเดินจงกรมจนเท้าแตก จึงว่าเคร่ง
จนเกินไป แต่ทกุ วันนีเ้ ดินไปชนหินตอเลือดออกบ้าง ก็วา่ ตนอดทนและเคร่ง ตนไม่มสี ติกไ็ ม่วา่ เสียแล้ว
น่าควรคิดไว้ ผู้เขียนเล่าดีขนาดไหนล่ะ ผู้เขียนก็ไม่ดีดอก ดีแต่คําพูด แต่เขียนไว้เพื่อเตือนตนในยาม
ที่ควรเตือน และการเขียน การแต่ง หลวงปู่มั่นก็ไม่ค่อยส่งเสริม เพราะองค์ท่านถือว่า พระพุทธเจ้า
เขียนแต่งไว้พอแล้ว
เรื่องบิณฑบาตพอหกโมงเช้า ธรรมเนียมบ้านหนองผือ เขาก็ตีขอไม้ตะเคียนเป็นสัญญาณ
ดังไกล เป็นสามบทติด ๆ กัน หมายความว่าพอเตรียมตัวใส่บาตรแล้ว พวกเราชาวบ้าน แต่พอพระผ่าน
ละแวกบ้านเขาก็ตขี ออีกสามบท เขารวมกันเป็นกลุม่ ยืนเรียงรายกันเป็นทิวแถว แต่ละกลุม่ เขามีผา้ ขาว
ปูมา้ ยาว ๆ ไว้เรียบ ส่วนม้านัง่ ของหลวงปูม่ นั่ เขาทาํ พิเศษต่างหากสูงกว่ากัน พอยืนรับบิณฑบาตแล้ว
ก็นั่งให้พรเขาพร้อมกัน ไปกลุ่มอื่นอีกก็เหมือนกัน มีสามกลุ่มแล้วก็กลับวัด หลวงปู่มั่นค่อยกลับ
ตามหลัง กับพระผู้ติดตามองค์หนึ่งตามหลังกลับมาด้วย มีโยมผู้ชายรับบาตรพระผู้ใหญ่มาวัด วันละ
สี่ห้าหกคนไม่ขาด ฝ่ายพระผู้น้อยที่กําลังถือนิสัยและเณรก็ดีรีบกลับให้ถึงวัดก่อน เพื่อจะได้ทัน
ข้อวัตรของครูบาอาจารย์ เป็นต้นว่าล้างเท้า เช็ดเท้า รับผ้าสังฆา และจีวร หรือเตรียมแต่งบาตร
แต่งพก เป็นต้น
แต่ในฤดูพรรษา พระเณรทั้งหลายเข้าเขตวัดแล้วไม่รับอาหารอีก จะได้จัดแจงแต่งถวายแต่
เฉพาะหลวงปู่ มีบดอาหารใส่ครกบ้าง ซอยผักบดในครกให้ละเอียดบ้าง เพราะองค์ท่านจะเคี้ยว
ไม่ละเอียด เพราะไม่มีฟัน ใช้ฟันเทียมแทน แล้วก็จัดข้าวใส่บาตรองค์ท่าน มีข้าวเจ้าปนบ้าง ส่วน
กับนั้นจัดใส่ภาชนะถวายวางไว้ใกล้ แล้วองค์ท่านเอาใส่เอง องค์ท่านฉันรวมในบาตรทั้งหวานและ
คาวด้วย ไม่ซดช้อนด้วย โอวัลตินนั้นเอาใส่แก้วไม่ใหญ่โต ขนาดกลางใส่พอดีพอครึ่งแก้ว ตั้งไว้มีฝา
ครอบ พอฉันอาหารอิ่มแล้ว องค์ท่านก็ฉันประมาณสามสี่กลืนไม่หมดแก้วสักวัน แต่ก่อนจะลงมือฉัน
430 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

ก็ให้พรเป็นพิธี พร้อมกัน ธรรมดาบ้าง สัพพพุทธาบ้าง ถ้าวันข้าวประดับดิน และวันสารทสวดพาหุง
บ้าง การให้พรไม่ได้ประนมมือ ทั้งสวดพาหุงทั้งใส่บาตรขณะเดียวกัน องค์ท่านไม่พาทําเลย เพราะ
ถือว่าไม่เป็นการเคารพธรรม ใส่บาตรเรียบร้อยก่อนจึงสวด ถ้าไม่สวดก็ให้พรธรรมดา และก่อนจะ
ลงมือฉัน องค์ทา่ นก็ทอดสายตาลงพิจารณาอาหารในบาตรอยูส่ กั ครูพ่ อควรจึงลงมือฉัน และพระเณร
ยังไม่เสร็จ ยังจัดแจงของเจ้าตัวแต่ละรายยังไม่เสร็จตราบใด องค์ทา่ นก็ยงั ไม่ลงมือฉันก่อน เมือ่ ลงมือ
ฉันแล้ว ถ้าไม่จาํ เป็นจริง ๆ องค์ทา่ นก็ไม่กล่าว ไม่พดู อันใดขึน้ ถ้าจําเป็นจริง ๆ กลืนคําข้าวแล้วจึงพูด
แต่น้อยที่สุด เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก มีสติอยู่กับความเคลื่อนไหวของกายในการจะหยิบจะวาง
จะเหยียดแขนคู้แขน แลซ้ายแลขวา

กิจวัตรประจําวันขององค์หลวงปู่มั่น
ย้อนมาปรารภเรือ่ งอาหารทีเ่ ข้ามาในวัดแล้วไม่รบั ในฤดูพรรษาเป็นมติของหลวงปูม่ หาพาหมูท่ าํ
เพือ่ ตัดรอนความยุง่ ยากจุกจิกออกจากหลวงปูม่ นั่ หลวงปูม่ นั่ เป็นเพียงปรารภว่า “อาหารทีไ่ ด้มาเป็น
ธรรมตกลงในบาตรแล้ว พระจะแจกกันในวัดหรือนอกวัดก็ไม่เป็นไรหรอก ครั้งพุทธกาลเบื้องต้น
ที่มีสาวกขึ้นใหม่ ๆ ห้าองค์ มีโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ องค์หนึ่งจัดให้เฝ้า
บริขาร นอกนั้นไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกันเป็นบางคราว เมื่อพระไม่แจกกันฉันกันใช้ จะให้ใครมา
แจกให้เล่า แต่เราไม่บังคับในส่วนนอกวัดและในวัด แล้วแต่ศรัทธาเป็นเองดังนี้”
และการเว้นไม่ฉันอาหารยุคหนองผือหลวงปู่มั่นไม่ค่อยได้ทํากัน ถึงมีผู้ทําก็เพียงเว้นวันเดียว
คือปี ๒๔๘๙ นั้นเอง มีสิบเอกผั้น อดอาหารวันหนึ่งเท่านั้น ชะรอยจะเป็นเพราะข้อวัตรจํากัด
ใคร ๆ ก็ไม่อยากขาดข้อวัตรอันเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นและส่วนรวม
เท่าที่สังเกตดูในยุคนั้น ท่านพระอาจารย์มหาบัว ที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่า หลวงปู่มหา เวลาที่อยู่กับ
หลวงปู่มั่น คงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่ แต่มีเหตุผลในใจว่า เราเป็นพระผู้ใหญ่อยู่กับองค์ท่าน
เราจะได้สงั เกตองค์ทา่ น ว่าวันหนึง่ ๆ องค์ทา่ นฉันได้เท่าไร ข้าวหมดขนาดไหน กับอะไรหมดขนาดไหน
เราจะได้สังเกตประจําวัน เพื่อจะจัดถวายให้ถูกเท่าที่มีมาโดยเป็นธรรม แม้องค์ท่านหยิบใส่บาตรเอง
ก็ดี เราจะสงวนรูว้ า่ หยิบอะไรบ้าง เพราะเราเป็นห่วงองค์ทา่ นมาก เมือ่ องค์ทา่ นฉันได้บา้ ง เราก็พลอย
เบาใจ เมื่อฉันไม่ได้ เราก็สนใจในเรื่องนี้ หันมาปรารภเรื่องนี้ติดต่อกันไป หลวงปู่มั่นฉันอิ่มขนาดไหน
ขนาดพอกลาง ๆ ถ้าอิ่มเร็วนัก พระเณรจะเดือดร้อน ถ้าอิ่มช้านักพระเณรจะเอาเป็นตัวอย่าง คงจะ
เป็นแบบนี้ ทีว่ า่ นีต้ ามสังเกตแล้วเดากัน องค์ทา่ นอธิบายเป็นเพียงว่า “อืดอาดนักก็ไม่ดี หิวนักก็ไม่ดี
พอดีของใครของมัน ให้สังเกตเอา นั่ง นอน ยืน เดิน ก็เหมือนกัน นั่งหมายความว่านั่งภาวนา
ยืน เดิน นอน ก็เหมือนกัน แต่ถ้านอนหมายถึงนอนหลับ วันหนึ่งคืนหนึ่งหลับสี่ชั่วโมงพอดี
แต่ฉันนั้นยังอีกสี่ห้าคําจะอิ่ม ให้หยุดเสีย ดื่มน�้ำแล้วพอดี ส่วนเดินจงกรมนั้น วันหนึ่งคืนหนึ่ง
อย่างน้อยก็สาม-สี่-ห้าชั่วโมงก็ได้ ที่ว่ามานี้หมายความว่าปกติ ไม่ได้เจ็บป่วย” การเดินจงกรมนั้น
บางทีข้าพเจ้าแต่ห้าโมงเย็นตลอดรุ่งก็มี เดินภาวนาไม่ใช่เดินเอาเวลา
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ปรารภเรื่องฉันอิ่มเสร็จแล้วของหลวงปู่มั่น องค์ท่านเดินไปส้วม พระเณรต้องรีบล้างบาตร
เก็บบริขารให้ทนั องค์ทา่ น การไปส้วมก็มผี ตู้ ามไปรับใช้ เป็นต้นว่า รีบไปเทน�ำ้ ใส่กระบอกไว้ ถ้าอากาศ
หนาวก็รบี เอาน�ำ้ ร้อนไปชงไว้ทกี่ ระบอกชาํ ระ หรือใส่กระป๋องพิเศษชงแล้วตัง้ รอไว้ แล้วก็คอยอยูต่ าม
บริเวณนั้น เมื่อท่านออกมาก็ได้รีบรับเอากระป๋องกับองค์ท่าน การรับของจากมือองค์ท่านก็ดี การ
ยื่นอะไร ๆ ถวายองค์ท่านก็ดี ต้องสองมือน้อมเคารพพอควร จะเหลาะแหละคุ้นเชื่องจนลืมตนไม่ได้
ถ้าเราพลิกมารยาทประมาทแพล็บเดียว องค์ท่านก็รู้ ภายหลังไม่ให้เข้าใกล้เลย ใช้อุบายเช่นต่าง ๆ
นานาอเนก ถ้าแก้ตัวกลับ ประพฤติดีทันก็เป็นการดี ถ้าไม่แก้ตัวแล้วถูกไล่หนีไม่รอช้า อนิจจาเอ๋ย
อย่าได้นอนใจเลย อยู่กับองค์ท่านถ้าเป็นช่างเหล็กก็ไม่นอนเฝ้าเหล็กอยู่เฉย ๆ ต้องตีและเข่นให้เป็น
มีดเป็นจอบ เป็นสิ่ว เป็นขวาน ถ้าเป็นเหล็กก้นเตาใช้ไม่ได้ก็ขว้างทิ้ง เพราะเป็นเหล็กส่วนตัว

การฉันในวัดป่าบ้านหนองผือ
ย้อนมาปรารภในการเตรียมจะฉันหรือฉันอยู่ก็ดี ธรรมดานอกพรรษา ต้องมีการแจกอาหารใน
ศาลาโรงฉันจิปาถะขลุกขลุ่ย พระองค์ใดเป็นห่วงบาตรตนเองในยามเตรียมจัดแจงกัน ไม่ประเปรียว
หูหลักตาไวช่วยแจก เกรงแต่หมูไ่ ม่ให้นงั่ เฝ้าบาตร องค์นนั้ แหละต้องถูกเทศน์อย่างหนักในขณะนัน้ ด้วย
ถ้าองค์ไหนยอมเสียสละในใจว่า ถ้าหมู่ไม่พอใจเอาใส่ให้เรา เราก็ไม่ต้องฉัน เราจะพอใจช่วยแจก
ช่วยทํากิจอันเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์และหมู่เพื่อนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วจึงมานั่งเฝ้าบาตรตน ผู้ใด
ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นมงคลในสํานัก แม้ถึงคราวพลาดถูกเทศน์ในเรื่องอื่น ๆ ก็ไม่ถูกแรงนัก เพราะ
อาํ นาจความกว้างขวางในสาํ นักเป็นเครือ่ งดึงดูดทําให้เรือ่ งอืน่ ผ่อนคลายไปในตัว และก็เป็นทีส่ ะดวก
ของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนด้วย แม้ปัจจัยสี่จีวรเสนาสนะเภสัช เจ้าตัวก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่อง
ของครูบาอาจารย์ และหมู่เพื่อนจะสงเคราะห์ตนโดยตนไม่ต้องพิถีพิถัน ภิกษุสามเณรใดปฏิบัติ
แบบนี้ในสํานัก เป็นธรรมวินัยอันลึกซึ้งด้วยเป็นที่เกรงขามของหมู่เพื่อนในตอนนี้อีก
จะกล่าวถึงในเวลากาํ ลังแจกอาหารอีก สภาพศาลาฉันในวัดป่าบ้านหนองผือสมัยนัน้ เป็นศาลา
มุงหญ้าคาและปูฟาก กว้างประมาณสี่เมตร ยาวประมาณห้าเมตร ใช้กระโถนกระบอกไม้ไผ่บ้าน
เวลากําลังแจกอาหารต้องนอนกระโถนไว้เรียบ ๆ ก่อน แจกอาหารแล้วจึงตั้งกระโถนขึ้นได้ เพราะ
ฟากขลุกขลัก เดินไปมากระโถนจะล้ม ในขณะกําลังฉันเงียบสงัดมาก ไม่มีองค์ใดจะเคี้ยวฉันอันใด
ให้มีเสียงกร๊อบ ๆ แกร็บ ๆ เลย เช่น ถั่ว มะเขือแดง ที่ได้ฉันเป็นบางยุคบางสมัย เมื่อเฉือนเป็นชิ้น ๆ
แล้วก็ตาม เมื่อมือหยิบส่งเข้าประตูปากแล้ว ก็ต้องสํานึกว่า เมื่อเราเคี้ยวพรวดลงทีเดียว จะมีเสียง
กร๊อบหรือไม่ ถ้าเห็นว่าจะไม่มีเสียงกร๊อบแล้ว เราจึงเคี้ยวพรวดลงทีเดียว ถ้าเห็นจะมีเสียงกร๊อบ
ก็คอ่ ยเน้นลงให้บบุ ก่อนจึงเคีย้ วต่อไป ข้อนีพ้ ระอาจารย์มหาบัวบอกข้าพเจ้าจึงได้รวู้ ธิ ปี ฏิบตั ิ พระวินยั
ก็บอกไว้ไม่ให้ฉนั ดังจับ๊ ๆ หรือซูด้ ๆ แต่ดงั กร๊อบมันก็ผดิ เหมือนกัน เพราะมันคงเหมือนหมาเคีย้ วกระดูก
และเสือกัดกระดูก
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ปรารภเรือ่ งนีซ้ ำ 
�้ ๆ ซาก ๆ อีกก่อน เพราะยังไม่ละเอียดดี ตอนฉันอาหารเสร็จ พระอาจารย์ใหญ่
ไปส้วมถ่าย ส้วมนั้นเป็นส้วมแบบโบราณ ขุดหลุมลึกประมาณสามเมตรถวายเฉพาะองค์ท่าน กว้าง
เมตรเจ็ดสิบห้าเซ็นต์ ส้วมแบบโบราณมีรางปัสสาวะ ครั้นองค์ท่านเข้าไปถ่าย ถอดรองเท้าเรียงคู่ไว้
เรียบ ๆ ไม่ผินหน้าผินหลัง เปิดประตูแบบมีสติไม่ตึงตัง ปัสสาวะลงในรางปัสสาวะ แล้วเทน�้ำลงล้าง
ถ่ายเสร็จแล้วชําระด้วยใบตองกล้วยแห้งที่พันไว้เป็นกลม ๆ ยาวคืบกว่าที่ลูกศิษย์จัดทําไว้ เพราะ
องค์ท่านเป็นโรคริดสีดวงทวาร ในยุคนั้นไม่มีกระดาษชําระ กระดาษที่มีหนังสือชาติใด ๆ ก็ตาม
องค์ท่านไม่เหยียบ ไม่เอาลงในกระโถน ไม่เอาเช็ดทวารหนักทวารเบา องค์ท่านเคยอธิบายบ่อย ๆ
ว่า “หนังสือ ชาติใดก็ตาม สามารถจารึกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งนั้น จึงควร
เคารพยําเกรง” เมื่อถ่ายเสร็จแล้วองค์ท่านปัดกวาดเรียบ ค่อยเปิดประตูเบา ๆ ออกมาโดยสุภาพ
ไม่ตึงตัง น่าเลื่อมใสถึงใจมาก เมื่อพิจารณาไปก็คล้ายกับว่าชมทรัพย์เศรษฐี แต่ชมทรัพย์เศรษฐียังมี
ดีกว่าชมทรัพย์โจรทีเ่ ขาปล้นมาได้ ถ่ายเสร็จเรียบร้อยทุกประการก็กลับพักกุฏขิ ององค์ทา่ น ทํากิจธุระ
ด้านภาวนาเฉพาะองค์ท่าน

ข้อปฏิบัติต่อหลวงปู่มั่น
ครั้นถึงเวลาบ่ายหนึ่งโมงกว่า ๆ องค์ท่านก็ลงจากกุฏิเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง บ่ายประมาณ
สี่โมงเย็นก็กวาดลานวัดพร้อมกัน ไม่มีองค์ใดจะใช้กลเม็ดหลีกเลี่ยงได้ เว้นแต่ป่วยไข้ไม่สบาย หรือ
ได้เฝ้าพยาบาลภิกษุไข้อยู่เท่านั้น กวาดลานวัดแล้วก็รีบหามน�้ำฉัน น�้ำใช้ไว้เต็มตุ่มไห ประมาณวันละ
สี่สิบปี๊บเป็นเกณฑ์ วันซักผ้าและวันมีอาคันตุกะมาพักมาก ก็ตักมากกว่า รีบหามเรียบร้อยแล้วก็รีบ
ไปสรงถวายหลวงปูม่ นั่ เสร็จแล้วกลับไปสรงกุฏใิ ครกุฏมิ นั ไม่ได้รวมกันไปสรงทีบ่ อ่ แต่บอ่ น�ำ้ ก็ไม่ไกล
อยู่ในวัดริมวัด น�้ำในบ่อก็ไม่ขาดแห้งเลยสักที เป็นน�้ำจืดสนิทดี พร้อมทั้งใสสะอาดเยือกเย็นด้วย
มีรางไม้กว้าง ๆ เทใส่รางมีผ้ากรอง พระอาจารย์มหาบัวได้ดูแลเป็นหัวหน้า แต่มิได้ให้องค์ท่านตัก
และหาม เพียงเป็นนายหมวดนายหมู่ดูแล ในตอนที่ว่าน�้ำ ๆ ฟืน ๆ ก็เหมือนกัน
และการสรงน�้ำหลวงปู่ ถึงเวลาเณรและตาปะขาวต้มรอไว้แล้ว พระเณรผู้ประจําสรงน�้ำไม่ได้
เปลี่ยน เว้นไว้แต่ผู้ถูแข้งถูขาถวาย ส่วนผู้นุ่งผ้าผลัดผ้าถวาย และผู้ชงน�้ำร้อนสรง และผู้เก็บตั่งที่นั่ง
สรงนัน้ ก็ดี ผูร้ กั ษาไฟอัง้ โล่กด็ ี ผูร้ อสวมรองเท้าถวายก็ดี ไม่ได้ถกู เปลีย่ น ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถกู เปลีย่ นเลย
เพราะมีขอ้ วัตรเกีย่ วกับสรงน�ำ้ ถวายอยู่ และมีขอ้ วัตรอันอืน่ เกีย่ วอยูห่ ลาย ๆ อัน เฉพาะวันหนึง่ คืนหนึง่
เป็นนิจวัตร ใครเคยถวายข้อวัตรแผนกไหน ก็ตอ้ งทําแผนกนัน้ เป็นประจํา จะก้าวก่ายสับสนอลหม่าน
แย่งกันทําไม่ได้ (ส่วนข้อวัตรส่วนรวมด้านอื่นเป็นอีกอย่างหนึ่ง) ข้อวัตรเกี่ยวกับลูกศิษย์ทําถวาย
องค์ท่านประจําวันประจําคืน จะก้าวก่ายกันไม่ได้ ของใครของมัน ข้าพเจ้ามีข้อวัตรโชกโชนอยู่กับ
องค์ท่านหลายอย่างอยู่มากคือ
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ข้อหนึ่ง ตื่นขึ้นมาแต่เช้า รีบติดไฟอั้งโล่เข้าไปไว้ใต้ถุนองค์ท่าน ให้ไอไฟส่งขึ้น เพื่อไล่อากาศ
หนาวเย็นไปบ้าง
ข้อสอง เมื่อองค์ท่านวิการในธาตุขันธ์ผิดปกติ ได้ถ่ายตอนกลางคืนลงที่หลุมใต้ถุน ได้รีบเก็บ
ด้วยมือ คือเอามือกอบใส่ปงุ้ กีท๋ เี่ อาใบตองรองแล้วเอาขีเ้ ถ้ารองอีก กอบอุจจาระ จากหลุมมาใส่ปงุ้ กีน๋ นั้
ส่วนหลุมนั้นเอาเถ้ารองหนา ๆ ไว้แล้วมีฝาปิดไว้ตอนกลางวัน ค�่ำมืดแล้วรีบไปเปิดไว้ เช้ามืดรีบไป
ตรวจดูแบบเงียบ ๆ เมือ่ เห็นรอยถ่ายก็รบี เก็บรีบล้างมือด้วยขีเ้ ถ้าและน�ำ้ มันก๊าด ตัดเล็บมือไว้ให้เรียบ
ข้อที่เอามือกอบออก หลวงปู่มหาบอก แต่ว่าไม่ได้บอกต่อหน้าหลวงปู่มั่น บอกว่า “ครูบาอาจารย์
ชั้นนี้แล้ว ไม่ควรเอาจอบเสียมนะ ควรเอามือกอบเอา” ดังนี้ ย่อมเป็นมงคลล�้ำค่าของข้าพเจ้า
ข้อสาม เมื่อท่านออกจากห้องตอนเช้า รีบยกอั้งโล่จากใต้ถุนขึ้นไปรอรับที่ระเบียง ทั้งคอย
รับผ้าเช็ดหน้าองค์ท่านที่ท่านถือมาจากห้องนอน พอครูบาวันนุ่งผ้าถวายเสร็จแล้วยกสองมือส่ง
องค์ท่านคืน
ข้อสี่ เมื่อองค์ท่านลงเดินจงกรมตอนเช้า รีบเอาไฟตามไปไว้ที่หัวจงกรม และคอยดูแลอยู่
ตามแถบนั้น เพราะเกรงท่านจะล้มใส่ไฟ
ข้อห้า เมื่อองค์ท่านไปศาลาเตรียมตัวไปบิณฑบาต จึงยกอั้งโล่ตามหลังไปด้วย ตั้งไว้ใกล้ที่
องค์ท่านนั่งพอสมควร
ข้อหก กลับบิณฑบาตแล้วรีบมาตรวจดูไฟอั้งโล่ แล้วรีบดูอาหารของตนว่าอันไหนที่บิณฑบาต
มาได้ พอจะถูกกับธาตุองค์ทา่ น และรีบช่วยหมูเ่ พือ่ นในเรือ่ งอาหาร อย่านัง่ เฝ้าบาตรของตนอยูเ่ หมือน
กบงอยฝั่ง
ข้อเจ็ด ฉันเสร็จแล้วรีบล้างบาตรตน รีบเช็ดเอาไปไว้กุฏิตน ตอนเที่ยงโอกาสว่างจึงตากบาตร
ข้อแปด รีบเอาบาตรท่านอาจารย์มหาบัวไปไว้กุฏิท่าน ท่านจะตากเอง
ข้อเก้า รีบกลับมาเอาอั้งโล่ขึ้นไปที่พักขององค์หลวงปู่ให้ทันกับเวลา อย่าให้องค์ท่านขึ้นไป
ก่อนอั้งโล่
ข้อสิบ จงสังเกตให้ดวี า่ องค์ทา่ นร้อนแล้วหรือหนาวอยู่ อย่ารีบด่วนแต่ทางจะเอามาดับท่าเดียว
ข้อสิบเอ็ด บางวันองค์ท่านหนาวจัดแต่พักอยู่เตียงนอกห้อง ท่านนอนอยู่แต่ไม่หลับ ภาวนา
อยู่นิ่ง ๆ ต้องขยับไฟเข้าหาใกล้เตียง ถ้าท่านห้ามจึงถอยไฟออก ถ้าท่านไม่ห้าม ท่านนิ่งภาวนาอยู่
เราต้องนั่งเฝ้าอยู่ใกล้เตียงนั้นนิ่งอยู่ ถ้าหากว่าองค์ท่านพูดถามอะไร เราตอบเฉพาะตรงคําถาม
อย่าลาม และก็ไม่แน่นอน บางทีได้เฝ้าอยูจ่ นเทีย่ งวันก็มี ตอนหัวค�ำ่ ก็ตอ้ งได้จดุ ได้รกั ษาวน ๆ เวียน ๆ
อยู่นั้นแหละ สิ่งเหล่านี้มิใช่องค์ท่านและสงฆ์บังคับ ตนมีศรัทธาเอง
ข้อสิบสอง เมื่อคราวซักหรือย้อมถวายองค์ท่าน เราก็ต้องอยู่กองย้อม กองซัก กองตาก
กองพับไว้ กองตัดหลวงปู่มหา กองเย็บท่านอาจารย์วัน กองถวายยาแก้โรคท่านอาจารย์วัน อาจารย์
ทองคํา ปูที่นอนและเอาบาตรไว้ อาจารย์วัน อาจารย์ทองคํา
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หลวงปู่ให้อุบายข้าพเจ้าปูที่นอนต่อหน้าอาจารย์วันว่า ท่านหล้าปูที่นอนกับเขาไม่เป็น เอาแต่
ของหยาบ ๆ หนัก ๆ พูดเย็น ๆ เบา ๆ แต่ข้าพเจ้าก็เก็บไว้เฉพาะส่วนตัวในสมัยนั้น ถ้าหากว่า
เล่าให้อาจารย์มหาฟัง ท่านอาจารย์มหาก็จะต้องให้ไปปูจริง ๆ มีอยู่ข้อหนึ่งที่อดไม่ได้ ๆ เล่าถวาย
ท่านอาจารย์มหาฟัง คือ มีพระองค์หนึง่ ปูทนี่ อนถวายหลวงปูม่ นั่ ทัง้ ปูทงั้ เหยียบไปมาเต็มเท้า บริขาร
ขององค์ท่านบางชนิด เช่น กระป๋องยาสูบก็ข้ามไปมา ข้าพเจ้าอดไม่ได้ก็เล่าถวายท่านอาจารย์มหา
ท่านอาจารย์มหาก็หาอุบายสังเกตก็พบจริง จึงพูดขึ้นว่า “หมู่ทําแบบไม่มีสูงมีต�่ำแบบนี้ ผมไม่เหมาะ
หัวใจ ปล่อยให้คนทีเ่ ขาเคารพกว่านีม้ าทาํ จะเป็นมงคล ทาํ ขวางหมูเ่ ฉย ๆ” ดังนี้ แต่นนั้ มาพระองค์นนั้
ก็เข็ดหลาบ
การปูที่นอนขณะนั้นมีสามคน คือ อาจารย์ทองคํา อาจารย์วัน คุณสีหา คุณสีหาเป็นหลาน
อาจารย์วัน เมื่ออาจารย์วันปู ปูกับคุณสีหา เพราะจับคนละทางเพื่อให้ผ้าตึงแล้วจึงยัดเยียดตามริม
ให้ตึงอีก บางทีอาจารย์ทองคํามาแอบปู แต่หลวงปู่คงเข้าใจว่าอาจารย์วันกับคุณสีหาเท่านั้นช่วยกัน
ปู ข้อวัตรเฉพาะอันนี้ก้าวก่ายกันอยู่ทางลับ ๆ
มีปัญหาว่า เวลาลูกศิษย์ปูที่นอนนั้น หลวงปู่ไปอยู่ไหน หลวงปู่กําลังถ่ายอยู่ที่ส้วม ตอนหลัง
ฉันจังหันเสร็จเป็นส่วนมาก ถ้าถ่ายเวลาผิดนั้นแล้ว เรียกว่าธาตุไม่สบายเฉพาะองค์ท่าน การทํา
ข้อวัตรถวายหลวงปูป่ ระจาํ วันคืน ไม่ให้หลวงปูห่ าอุบายคอยลูกศิษย์ มีแต่ลกู ศิษย์คอยเท่านัน้ ตอนนัน้
พระอาจารย์มหาได้เทศน์หมู่ในยุคหนองผือลับหลังหลวงปู่ซ�้ำ  ๆ ซาก ๆ เสมอ ๆ แม้ตัวของผู้เขียน
อยูน่ กี้ ด็ ี ถ้าไม่มหี ลวงปูม่ หาควบคุมในยุคนัน้ ก็มกั จะตีความหมายไม่ออกหลายเรือ่ งอยู่ เพราะบางเรือ่ ง
ลึกลับจนมองไม่ออก เมื่อองค์ท่านมีโอกาสลับหลังมาอธิบายให้ฟัง ก็เท่ากับของคว�่ำอยู่แล้วหงายขึ้น
สาํ หรับองค์ทา่ นในสมัยนัน้ ต้องมีภาระหนักใจกว่าองค์อนื่ แต่ดว้ ยความศรัทธาและพอใจก็เลย
กลายเป็นเบาลง
ก. ด้านธรรมะส่วนตัว เพราะเราหลายพรรษาทั้งชื่อใหญ่เป็นมหาด้วย
ข. ด้านเกี่ยวกับหลวงปู่ เพราะเราเคารพและรักท่านมาก ๆ
ค. ด้านบริหารหมู่เพื่อแบ่งเบาหลวงปู่
ง. ด้านญาติโยม เพื่อให้รู้จักความหมายของหลวงปู่จิปาถะสารพัดทุก ๆ ด้าน ท่านเคยเล่า
ให้ผู้เขียนฟังบ่อย ๆ ในยุคนั้น เพราะเข้าใกล้พระอาจารย์ใหญ่ขนาดไหน ก็เข้าใกล้หลวงปู่มหา
ขนาดนัน้ องค์ทา่ นฉลาดมาก บอกไว้วา่ “ถ้าวันไหนจะไม่ทนั หลวงปูม่ นั่ ในข้อวัตรขององค์ทา่ น อย่ามา
ล้างกระโถนผม อย่ามาเอาบาตรผมลงไปศาลา จงรีบให้ทันข้อวัตรขององค์หลวงปู่ก็แล้วกัน” เพราะ
องค์ท่านจะวิจารณ์ว่ามาเป็นคณาจารย์แข่งกัน เพราะข้อวัตรขององค์ท่านมีมาก แต่องค์ท่านฉลาด
รีบออกห้องก่อนหลวงปู่มั่นตอนเช้า เรามีเวลาไปล้างกระโถนไม้ไผ่ถวายให้ และได้เอาบาตรลงมา
ไว้ศาลาถวาย ส่วนบาตรตนเองเอาลงไปก่อนแต่ยังไม่ได้อรุณ ต้องคล่องว่องไวจึงได้ วิชาเกียจคร้าน
วิชาหลับกลางวัน วิชาเกรงจะไม่ได้ฉันของดี ๆ และมาก ๆ และเกรงจะไม่ได้ใช้บริขารดี ๆ ก็ไม่มี
ในสมัยนั้น
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 435

หนึ่งทุ่มประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่มั่น
ผู้ที่ไปทําแต่ข้อวัตรครูบาอาจารย์และส่วนรวมบริบูรณ์ก็ตามถามเรื่องภาวนาไม่ได้ความ ก็ถูก
เทศน์หนักอีก ผู้เขียนปีแรกถูกเทศน์หนักสามครั้ง แต่คนละเรื่องมิใช่เรื่องเก่า ปีที่สองที่สามที่สี่เงียบ
ไม่มีเลยก็ว่าได้ แต่ธรรมเนียมนักปฏิบัติย่อมถือกันว่า ถ้าเทศน์องค์ใดเป็นต้นเหตุก็ให้ถือว่าเทศน์
หมดวัด ถ้าไม่นอ้ มลงอย่างนัน้ แล้ว มานะความถือตัวจะกาํ เริบโดยไม่รตู้ วั แม้เมือ่ ถูกชมก็เหมือนกัน
ถือว่าชมหมดทั้งวัด น้อมอย่างไรจึงได้ความอย่างนั้น น้อมอย่างนี้ คือถ้าใครทําอย่างนี้ก็จะต้อง
ถูกติเตียนอย่างนี้ไม่เลือกหน้า ถ้าใครทําถูกอย่างนี้ก็ต้องถูกชมอย่างนี้ เรียกว่าน้อมลงมาใส่ตน
นี้ที่หลวงปู่มหาเคยอธิบายในยุคนั้น
และปรารภต่อไปว่า เมื่อสรงน�้ำถวายองค์ท่านแล้ว องค์ท่านก็เข้าทางจงกรมต่อไปจนถึงมืดค�่ำ 
พระเณรในวัดนัน้ ก็เช่นกัน ราวทุม่ หนึง่ ก็ไปประชุมกันทีก่ ฏุ อิ งค์ทา่ น จุดตะเกียงโป๊ะกลมเล็ก ๆ กราบแล้ว
นั่งพับเพียบเรียบร้อยสงบอยู่ องค์ท่านหากเทศน์เองโดยอิสระ เห็นสมควรอันใดด้านศีล สมาธิ
ปัญญา ประเภทใด ๆ องค์ท่านก็เทศน์อย่างจุใจของผู้หวังอรรถหวังธรรม ด้านศีลองค์ท่านกล่าว
เป็นลาํ ดับ ทัง้ พุทธบัญญัติ และอภิสมาจารอย่างแยบคาย ทัง้ ย่นและขยายหลายร้อยหลายพันนัย
ย่นลงในเอกศีล ในปัจจุบันทันกาล พร้อมทั้งสมาธิ ปัญญา ให้สมดุลกันไปเป็นชั้น ๆ จนถึง
โลกุตตรศีล โลกุตตรสมาธิ โลกุตตรปัญญา อุบายขององค์ทา่ นแตกฉานในอรรถในธรรม พุทธประวัติ
ของพระองค์ตลอดพระสาวกสาวิกา จับมายกเป็นตัวอย่างให้กุลบุตรกุลธิดาปลุกใจให้ศรัทธา
ยิ่งขึ้น ตลอดถึงองค์ท่านวัยหนุ่มได้ขึ้นเขาลงห้วย สันโดษมักน้อย ขยันหมั่นเพียร มอบเป็น
มอบตายต่อการปฏิบัติ ปลุกจิตใจให้เห็นภัยในสงสาร
ภัยกับไฟกับกิเลสก็มีความหมายอันเดียวกันแห่งรสชาติ มีไฟหลงกับไฟอวิชชาที่ทําให้
เป็นไฟก็มีความหมายอันเดียวกัน นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของปวงสัตว์ ผู้ที่หนักไปใน
โลกิยสมบัติวัตถุนิยม จนกลายเป็นยาเสพติดของเจตนาอันมุ่งหมาย จนกว่าอริยมรรคอริยผล
เบื้องต้นจะปรากฏเด่นชัดในตน จึงจะไม่เดินวนขอบกระด้ง จึงจะพอใจเดินผ่าศูนย์กลางกระด้ง
ข้ามฟากขอบกระด้งไปฟากโน้น คือฟากโลภ ฟากโกรธ ฟากหลง และถ้าไม่ยอมขีเ่ รืออสุภะอสุภงั
ข้ามฟากคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ ก็ยากจะข้ามทะเลราคะได้ และยากจะบรรเทาราคะได้อีก ผู้มี
ราคะมีหลงหนังอยู่ ก็เหมือนไม้ที่มียางทั้งแช่อยู่ในน�้ำ จะสีให้เกิดไฟจนแขนขาดย่อมเกิดไฟขึ้น
ไม่ได้เลย ผู้คอยแต่จะเอาโกรธออกหน้า ถ้าไม่หนักไปทางเมตตาตน เมตตาสัตว์อื่นให้เสมอภาค
กันแล้ว โกรธก็ยิ่งจะบวกโกรธคูณโกรธทวี ไม่ผ่อนปรนลงได้ ผู้ไม่มีสติลืม ๆ หลง ๆ เป็นเจ้าใหญ่
นายโตของขันธสันดานแล้วไม่พอใจกําหนดลมออกเข้า ความลืม ๆ หลง ๆ นั้นเล่า ก็ยิ่งบวกทวี
คูณทวีหนักเข้า กรรมฐานแต่ละอย่างมีพระคุณอยู่ก็จริง ยาแก้โรคแต่ละอย่าง ๆ มีคุณอยู่ก็จริง
ถ้าวางยาไม่ถกู กับโรคแล้ว โรคก็หายยากด้วย ข้อนีต้ อ้ งขึน้ อยูก่ บั เจ้าตัวของใครของมัน จะสังเกต
รู้เองส่วนตัว
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การประชุมก็หนึง่ ทุม่ ไปหาสีท่ มุ่ เป็นส่วนมาก เสร็จแล้วบางทีกจ็ บั เส้นถวาย การจับเส้นไม่ได้พดู
ไม่ได้คุยกันเลย บางทีจับเส้นไปไม่นานเท่าใด องค์ท่านบอกหยุดแล้วก็ส่งองค์ท่านเข้าห้อง องค์ท่าน
ก็กราบพระภาวนาต่อไป และบางวันองค์ท่านก็เข้าห้องเร็วกว่านั้นบ้าง แต่การตื่นนอนล้างหน้านั้น
มีเกณฑ์ตสี ามอยูแ่ ล้ว ปีสองพันสีร่ อ้ ยแปดสิบเก้าก็ดี เก้าสิบก็ดี สามวันประชุมคราวหนึง่ ตลอดทัง้ แล้ง
และฝน แต่ฤดูแล้งก็ไม่แน่นอน เพราะพระอาคันตุกะมาบ่อย ๆ ๒๔๙๑ เจ็ดวันประชุมคราวหนึ่ง
๒๔๙๒ สิบวันบ้าง กว่าบ้างจึงประชุมเพราะชราภาพหนักเข้า ในยุคหนองผือองค์ทา่ นให้โอกาสพิเศษ
แต่ละบุคคล ใครขัดข้องจําเป็นให้เข้าหาได้เป็นพิเศษ การเปิดโอกาสรับแขกประจําวัน เช้าออกห้อง
แล้วรับแขกประมาณห้าหกนาที เพราะจวนลงจงกรม ก่อนบิณฑบาต ตอนฉันเสร็จถ่ายส้วมแล้ว
รับแขกที่กุฏิท่านห้าหรือสิบนาที บ่ายหนึ่งโมงตอนกลางวันรับแขกอยู่ประมาณยี่สิบนาที องค์ท่าน
ตรงต่อเวลาของท่านมาก

ผู้จะต้องถูกเข่นอย่างหนัก
การเขียนประวัติตน ประวัติองค์หลวงปู่ ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนในยุคหนองผือไม่ให้
ลัก ๆ ลั่น ๆ ก็เป็นของทําได้ยาก เพราะสมัยนั้นไม่มีเทป เป็นเพียงต่างคนต่างจําได้เท่านั้น ผู้ไม่สนใจ
บ้างก็จําไม่ได้เลย พอที่จะสมเหตุสมผลที่ตนไปอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมเทศนาขององค์ท่าน
ทุก ๆ อุบาย ทุก ๆ กัณฑ์ ไม่ว่าส่วนรวมหรือเฉพาะบุคคลแสน ๆ นัย ล้าน ๆ นัยก็ตาม หนักเน้นลง
ไม่ให้เนิ่นช้าในสงสาร เขย่าอยู่เสมอว่ามิใช่บวชเล่น มิใช่ปฏิบัติเล่นเพื่อลวงโลกเพื่ออามิส หรือเพื่อ
ธรรมเนียม หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อ
คนนอนหลับแต่หัวค�่ำ  คนหลับกลางวันตื่นใหญ่ ๆ คนนอนตื่นสายหลังตีสาม คนทําข้อวัตร
แต่ภายนอกลวงอาจารย์ คนมักอวดดีทะเลาะกับเพือ่ นฝูง คนฉลาดแกมโกง คนพูดธรรมสูงแต่ขอ้ วัตร
เหลวไหล คนไม่เคารพไม่เจียมตัว คนวางเฉยหลอกลวงทําท่าว่าจิตตนสูง คนไปเที่ยววิเวกเล่น
แต่เนื้อเรื่องเข้าไปวิวุ่นไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนา คนไปเที่ยววิเวกเด็ดเดี่ยวในป่าในเขาจริง แต่เมื่อเขา
ทาํ ร้านให้พกั แล้ว ก็ตดิ ต่อกับญาติโยมจนไม่มเี วลาทาํ ความเพียร เมือ่ กลับเข้าสาํ นักแล้วไปคุยอวดหมู่
ว่าตนเก่งได้วิเวกดี ทั้งหลายที่บรรยายมานี้ต้องถูกเข่นจากองค์หลวงปู่ทั้งนั้น และก็ไม่ได้อยู่กับ
องค์ทา่ นพอพรรษา ไม่เหตุอนั หนึง่ ก็อนั หนึง่ พระธรรมบันดาลให้รอ้ นใจอยูก่ บั องค์ทา่ นในสํานักไม่ได้
ข้ออื่นยังมีอยู่อีก พระเณรบางองค์ทําอะไรตามอัตโนมัติ เช่น ทํากลดทําร่มก็ดี ย้อมผ้า
ผ่าแก่นขนุนก็ดี ไม่ได้กราบศึกษาขอโอกาสผิดประเพณีขององค์ทา่ นทัง้ นัน้ ส่งเสียงกับเพือ่ นกุฏอิ นื่
ก็ดี มักคุยแต่เรื่องโลกก็ดี ชอบติดต่อกับญาติโยม ประจบประแจงก็ดี เมื่อองค์ท่านเรียกใช้องค์ใด
พระเณรองค์นั้นไปใช้ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งก็ดี ไม่ใช้ใครต่อดอก แต่ไม่เอาใจใส่ ไม่ลงมือทําง่ายก็ดี
ลงมือทาํ อยูแ่ ต่ทาํ แบบมักง่ายก็ดี จับสิง่ ของไม่มสี ติ ป๊กเป๊กตึงตังก็ดี ห่มผ้าตีลกู บวบใกล้คณะสงฆ์
หรือพระปฏิมากรก็ดี สะบัดผ้าและตีหมอนตากหมอนดังตูม ๆ ตาม ๆ ก็ดี ล้างเท้าแล้วเช็ดไม่ดี
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มีรอยนิ้วเท้าที่ศาลาและกุฏิก็ดี มีดพร้าขวานเสียมคานหามน�้ำ เครื่องใช้ส่วนตัวส่วนรวมไม่เก็บ
เป็นระเบียบก็ดี เคารพทาํ ดีแต่บริขารส่วนตัวของสงฆ์ของส่วนรวม ไม่เคารพรักสงวนก็ดี มีดพร้า
ขวาน สิว่ เลือ่ ยไม่คมไม่มใี ครลับคมเลยก็ดี ด้ามพร้าด้ามขวานแตกหักไม่มใี ครสงวนบูรณะก็ดี จอบ
เสียมขุดดินแล้วไม่ล้างก็ดี เครื่องเหล็กที่ใช้ด้วยสงวนคมตากแดดนานไม่มีใครเก็บก็ดี ร่มเปียก
มาแล้วไม่เช็ดไม่ตากก็ดี ตากแดดนานจนเปราะก็ดี ร่มกางอยู่แต่เอียงวางทางหนึ่งให้ถึงดินก็ดี
โรงไฟรกรุงรังมีเถ้าถ่านเกลื่อนกลาดก็ดี ใต้ร้านเก็บฟืนรกรุงรังก็ดี ฝาตุ่มน�้ำไม่ปิดก็ดี ผ้าเช็ดเท้า
นานซักก็ดี ที่พรรณนามานี้ หลวงปู่ต้องเข่นแบบเผ็ด ๆ ร้อน ๆ ทั้งนั้น ยังอยู่อีกมากมายนัก
ถ้าจะเขียนให้หมดก็กลายเป็นบุพพสิกขาหรือมหาขันธ์ ผู้ไปอยู่กับองค์ท่านจะอวดฉลาดไม่ได้
ต้องยกธงขาวว่าข้าน้อยมาเกิดชาติใหม่
การรับคนเข้าสํานัก องค์ท่านแนบเนียนจํากัดมาก แม้จะเป็นมายาอ่อนโยนแต่ภายนอก
แต่ภายในแข็งกระด้าง ตีเสมอยกตนเทียบหรือสูงกว่าองค์ทา่ น องค์ทา่ นก็ไม่รบั ไว้ เพราะไม่สมุ่ สีส่ มุ่ ห้า
มีทั้งตาเนื้อภายนอกและมีทั้งตาในแห่งปัญญาด้วย พอจะสั่งจะสอนได้ องค์ท่านจึงรับไว้ เพราะไม่มี
ใครจะไปจับมือท่านเซ็นได้ในตอนนี้ พระอาจารย์เนตรพูดกับข้าพเจ้าว่า “หล้าเอ๋ย ท่านมีวาสนา
กว่าผม ท่านเข้ามาคราวเดียวได้อยู่เลย ผมนี้เวียนอยู่สามปีจึงได้อยู่นะหล้า ผมมาปีทีแรกเทศน์ผมว่า
เนตรเอ๋ย ผมกับท่านเทศน์ไม่ได้ผลดอก จงหนีไปวิเวกเสีย ว่าสองสามครั้งติด ๆ กัน ผมก็เลยไป
มาปีที่สองก็เทศน์แบบเก่า เทศน์แบบเย็น ๆ เจ็บในมาก ผมก็ได้ออกไป มาปีที่สามนี้แหละได้แบบ
ฝืด ๆ แต่ไม่รู้วันไหนจะไล่แบบเย็น ๆ อีก” พูดแล้วท่านก็ยิ้ม แม้กุฏิจะว่างสักเพียงไรก็ตาม ถ้าไม่พอ
จะสอนได้ องค์ทา่ นก็ไม่รบั เทศน์ให้ฟงั แล้วสามวันเจ็ดวันก็ไล่ออกไป องค์ทา่ นใช้คาํ ว่า “เออเราเทศน์
เด็ด ๆ ให้แล้ว รีบออกไปวิเวกนะ อย่าอยู่ บางรายเข้าไปไม่ถูกระเบียบ เหมือนมาจากนรก ก็เลย
ไล่หนีแบบขู่ ๆ เข็ญ ๆ ในวันนั้นก็มีมาก”

กรรมฐานที่หลวงปู่มั่นสอน
ด้านภาวนาสอนให้เลือกเอาตามจริตนิสยั ทีส่ ะดวกของจิตเป็นทีส่ บายของจริต ในกรรมฐาน
สีส่ บิ ห้องอันใดอันหนึง่ แล้วแต่สะดวก เมือ่ บริกรรมและเพ่งอยูพ่ อก็ลงไปปรากฎรสชาติอนั เดียวกัน
เช่น ขณิกสมาธิรวมลงไปขณะหนึง่ แล้วถอนออกมา อุปจารสมาธิรวมลงไปแล้วมักจะมีนมิ ติ ต่าง ๆ
เช่น แสงเดือนหรือดวงพระอาทิตย์ ดวงดาว ควันไฟ เมฆหมอก กงจักร ดอกบัว เทวบุตร เทวดา
หรือร่างของตน ปรากฏว่าพองขึ้นหรือเหี่ยวลง หรือปรากฏว่าเหาะเหินเดินอากาศโลดโผน
ต่าง ๆ นานา เหล่านี้เป็นต้น เรียกว่าอุปจารสมาธิทั้งนั้น จาระ แปลว่าไปตามนิมิตแขกที่มาเกย
มาพาด ภายหลังจากนิมิตเดิมที่เพ่งไว้ ฌานัง แปลว่า เพ่งอยู่ อุปจารสมาธินี้หมดกําลังก็ถอน
ออกมาเหมือนกัน อัปปนาสมาธิเข้าไปละเอียดกว่านั้นอีก แต่ไม่มีนิมิตแขกมาเกยมาพาด เป็นแต่
รู้ว่าจิตอยู่ไม่วอกแวกไปทางใด และไม่สงสัยว่าขณะนี้จิตเราเป็นสมาธิหรือไม่หนอ ย่อมไม่สงสัย
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ในขณะนั้น ไม่ปรากฏว่ามีกาย ปรากฏแต่ว่ามันรู้อยู่เท่านั้น ไม่ได้วิตกวิจารณ์อันใดเลย แต่หมด
กาํ ลัง ก็ถอนออกมาอีก แต่นานกว่าอุปจารสมาธิ เพราะความหยุดอยูแ่ น่วแน่นงิ่ กว่ากัน ขณิกสมาธิ
นี้ ภวังคบาตก็ว่า ขณิกภาวนาก็ว่า ขณิกฌานก็ว่า อุปจารสมาธินี้ ภวังคจลนะก็ว่า อุปจารภาวนาก็ว่า
อุปจารฌานก็ว่า อัปปนาสมาธินี้ ภวังคุปัจเฉทะก็ว่า อัปปนาภาวนาก็ว่า อัปปนาฌานก็ว่า
แต่การเรียกชือ่ ใส่ชอื่ ลือนามนัน้ เป็นรสชาติอย่างหนึง่ ส่วนรสชาติของสมาธิแต่ละชัน้ ก็เป็น
รสชาติไปอย่างหนึ่ง คล้ายกับลิ้นจิบแกงน้อยก็รู้จักรสน้อย จิบมากก็รู้จักรสมาก แต่มิได้สอนให้
ติดอยู่เพียงแค่นี้ เพราะสมาธิสั้นนี้อยู่ใต้อํานาจไตรลักษณ์ มีอนิจจังเป็นต้น แต่จัดเป็นฝ่ายเหตุ
ฝ่ายมรรค ฝ่ายผลของเหตุผลของมรรค เป็นปุญญาภิสังขารทั้งนั้น เป็นของจริงขนาดไหนล่ะ
จริงตามฐานะแต่ละชั้นแต่ละชั้น เช่น หนังก็จริงตามฐานะของหนัง เนื้อก็จริงตามฐานะของเนื้อ
เอ็นก็จริงตามฐานะของเอ็น กระดูกก็จริงตามฐานะของกระดูก เป็นต้น จริงตามสมมติที่ใส่ชื่อ
ลือนาม จริงตามปรมัตถ์เสมอภาค คือเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายไป ไม่เกรงขาม ไม่ไว้หน้า
ใครๆ ทัง้ นัน้ สติปญ
ั ญาชัน้ นีก้ ต็ อ้ งพิจารณาให้แยบคาย ให้รตู้ ามความเป็นจริงในชัน้ นีล้ กึ ลงไปอีก
มิฉะนั้นความหลงไม่มีหนทางจะร่อยหรอไป เพราะความหลงเป็นแม่ทัพของกิเลสชั้นที่หนึ่ง
อันมีอํานาจเหนือกิเลสใด ๆ ทั้งสิ้น จึงบัญญัติว่าอวิชชา เพราะไม่ใช่วิชชาแต่เป็นวิชชาที่พา
ท่องเทีย่ วเสวยสรรพทุกข์ เป็นวิชชาของกิเลสมาร เพราะกิเลสมารมีอาํ นาจเหนือมารใด ๆ ทัง้ สิน้
ย้อนมาปรารภเรือ่ งกรรมฐานอีก หลวงปูม่ นั่ ยืนยันว่า กรรมฐานสีส่ บิ ห้องเป็นน้องอานาปานสติ
อานาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทัง้ หลายอยูแ่ ล้ว ศาสนาอืน่ ๆ นอกจากพุทธศาสนาแล้ว
ไม่ได้เอามาสัง่ สอนให้หดั ปฏิบตั กิ นั เลย เพราะกรรมฐานอันนีบ้ ริบรู ณ์พร้อมทัง้ สติปฏั ฐานสีไ่ ปในตัวด้วย
และเป็นแม่เหล็กทีม่ กี าํ ลังดึงกรรมฐานอืน่ ๆ ให้เข้ามาเป็นเมืองขึน้ ของตัวได้ เช่น พระมหาอนันตคุณ
ของพุทโธ ธัมโม สังโฆ สีโล จาโค กายคตา แก่ เจ็บ ตาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้
เป็นต้น ย่อมมีอยู่ จริงอยู่ พร้อมทุกลมหายใจออกเข้าแล้ว แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ย่อมจริง
ย่อมมีอยู่ทุกลมออกเข้าแล้ว ไม่ต้องไปค้น ไปหา ไปจด ไปจํา ไปบ่น ไปท่องทางอื่นก็ได้ ถ้าไม่หลง
ลมเข้าลมออกแล้ว โมหะอวิชชา วัฏจักร มันจะรวมพลมาจากโลกหน่วยไหนล่ะ หลงลมออกเข้า
ก็หลงหนังเหมือนกัน ถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงลมออกเข้าโดยนัยเดียวกัน ดูโลกก็ดูทุกข์ ดูทุกข์ก็ดูโลก
ดูสังขารก็ดูทุกข์ ดูทุกข์ก็ดูสังขาร พ้นโลกก็พ้นทุกข์ พ้นทุกข์ก็พ้นโลก พ้นสังขารก็พ้นทุกข์ พ้นทุกข์
ก็พ้นสังขาร มีความหมายอันเดียวกันทั้งนั้นไม่ผิด รู้ลมออกเข้าในปัจจุบัน รู้ลมออกเข้าในอดีต
รู้ลมออกเข้าในอนาคต รู้ผู้รู้ในปัจจุบัน รู้ผู้รู้ในอดีต รู้ผู้รู้ในอนาคต แล้วไม่ติดข้องอยู่ในผู้รู้ทั้งสามกาล
ผู้นั้นก็ดับรอบแล้วในโลกทั้งสามด้วยในตัว อวิชชาและสังขารเป็นต้นก็ดับไป ณ ที่นั้นเอง ไฟโลภ
ไฟโกรธ ไฟหลงก็ดับไป ณ ที่นั้นเอง กองทัพธรรมมีกําลังสมดุลด้วยสติปัญญา กองทัพอวิชชาตัณหา
อุปาทานเป็นต้นย่อมแตกสลาย ไม่ต้องพูดไปหลายเรื่องหลายแบบก็ได้ พระอาทิตย์ส่องแสงจ้า
มืดนั้นนาไม่ได้สั่งลาหายวับไป ณ ที่นั้น
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ธรรมะหลวงปู่มั่น
หันมาปรารภต่อไปว่า ในยุคบ้านหนองผือในวาระผูเ้ ขียนไปอยูด่ ว้ ยกับองค์ทา่ น ได้ยนิ องค์ทา่ น
ยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่ ตอบได้อย่างผึ่งผายว่า องค์ท่านมิได้ยืนยันว่าองค์ท่านเป็น
พระอรหันต์หรือปุถุชนใด ๆ เลย ชะรอยผู้เขียนจะไม่รู้จักอิโหน่อิเหน่ แล้วองค์ท่านจะไม่เล่าคําลับ
ให้ฟังก็อาจเป็นได้ หรือเกรงว่าผู้ฟังประมาทและไม่เชื่อ ก็อาจเป็นโทษแก่เขาก็อาจเป็นได้ องค์ท่าน
จึงไม่เล่าให้ฟัง ส่วนธรรมะขององค์ท่านแสดงบางคราวเป็นธรรมชั้นสูงมาก เป็นต้นว่า ไม่ว่าธรรม
ส่วนใด ถ้าสําคัญตนว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้น ข้อนี้ประทับใจของข้าพเจ้ามาก ในเวลาที่องค์ท่าน
เทศน์อย่างนี้ พระอาจารย์มหาบัวก็ฟังอยู่ที่นั้นด้วย มีพระสองสามองค์นั่งฟังอยู่ด้วยกัน ไม่มี
พระอาคันตุกะมาปน แต่แปลกอยู่ว่า ชีวประวัติของหลวงปู่มั่นได้พิมพ์มาหลาย ๆ ครั้ง ตรวจดูแล้ว
ไม่เห็นธรรมข้อนี้ปนอยู่เลย ชะรอยต่างองค์ก็ต่างจํามาได้คนละบทคนละบาทอันสําคัญ
มุตโตทัย ตีพมิ พ์ฉบับต้นคราวถวายเพลิงของหลวงปูม่ นั่ ธรรมชัน้ สูงในเล่มนัน้ กล่าวว่า “ถ้าไม่มี
ที่อยู่ ก็ไปอยู่ที่สูญสูญนั้น” ใจความในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับภาพพจน์ข้อนี้ นี้เป็นธรรม
ชั้นสูงในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมด เหตุผลที่จะไปอยู่ที่สูญสูญนั้น หนังสือเล่มนั้นอธิบายว่า ถ้าจะว่าสูญ
ไม่มีค่าก็ไม่ได้ เพราะไปบวกกับเลขหนึ่งก็สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ดังนี้ เป็นมติของผู้เขียน คือ
อาจารย์มหาเส็ง และ อาจารย์ทองคาํ ในยุคนัน้ พระอาจารย์มหาบัวกาํ ลังรักวิเวกเทีย่ วปฏิบตั โิ ชกโชน
อยู่ ไม่สุงสิงในการเขียนหนังสือ ข้าพเจ้าพิจารณาอยู่แต่ไร ๆ ว่า เหตุที่สูญจะเป็นของมีค่าก็เพราะ
มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว สูญก็กลายเป็นโมฆะไปตามสภาพ
ที่สมมติ ไม่ว่าแต่สูญเลย ขี้เป็ดขี้ไก่ก็ดี ถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว ย่อมเป็นของมีค่าทั้งนั้น
ซือ้ ขายเอาไปใส่ผกั ก็ได้ ใครลักก็เป็นอทินนาทาน แต่พระนิพพานไม่เป็นหน้าทีจ่ ะแล่นไป หรือเดินไป
อยูท่ สี่ ญ
ู สูญ ถ้าอย่างนัน้ สูญก็เป็น สรณังคัจฉามิ ของพระนิพพาน พระบรมศาสดากล่าวไว้เพียงแต่วา่
เปลวไฟอันกําลังลมเป่า เมื่อเปลวไฟดับไปแล้ว ไม่เป็นหน้าที่จะไปยืนยันและสมมติว่า ไปตั้งอยู่ที่นั้น
ที่นี้หรืออะไร ๆ ทั้งนั้น ความขัดแย้งแห่งสงครามความเห็น ถ้าความเห็นออกนอกรีตนอกรอย
เป็นอัตโนมัติของผู้ยังมีกิเลสหนา ไม่เหมือนอัตโนมัติของพระอริยเจ้า ที่มัดเข้าหาธรรมฝ่ายอริยะ
เป็นบรรทัด เป็นแว่น เป็นกระจกเงา เป็นกล้องจุลทรรศน์ เป็นเครื่องวัดเครื่องตวง อันไม่เลยเถิด
ปราศจากเดาด้นคาดคะเน พร้อมทั้งมีสัมมาญาณะอันถ่องแท้ ไกลจากโลกียวิสัยไปแล้ว จะดึงลงมา
เทียบกับโลโก โลกา โลเกเร โลกู โลกึง โลมึง ย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งอดีต อนาคต ปัจจุบัน ด้วย
ชีวประวัติของหลวงปู่มั่นก็ดี ของท่านองค์ใด ๆ ก็ดี จะแต่งจะเขียนพิสดารหรือย่อก็ตามที
ถ้าแก่นเรื่องของธรรมะ ยอดเรื่องของธรรมะชั้นสูงไม่สมเหตุสมผลแล้ว ปราชญ์ผู้อ่านผู้ฟังก็ไม่ถึงใจ
ถึงธรรมเท่าที่ควร ไม่ชวนอยากอ่าน ไม่ชวนอยากฟังด้วย มิหนําซ�้ำถูกวิจารณ์ว่า ไม่สมชื่อลือชา
ปรากฏว่าโด่งดังอะไรกันในทางทีช่ อบแท้ของธรรมะ เมือ่ ผูเ้ ขียนมิใช่เจ้าตัวเขียนเอง ย่อมตีความหมาย
ลงมาหาตัวของผูเ้ ขียน เพราะเข้าใจอย่างนัน้ ชัดอย่างนัน้ แต่มนั ก็เป็นเรือ่ งอจินตับอจินไตย เหลือวิสยั
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จะผูกขาด ชีวิตของหลวงปู่มั่นในยุควัดป่าหนองผือ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นยุคสุดท้าย
ของชีวติ องค์ทา่ น และสุดท้ายธรรมะชัน้ สูงแห่งองค์ทา่ นอีกด้วย ธรรมะขององค์ทา่ นส่วนอืน่ ๆ อเนก
ปริยายก็ตาม ตลอดข้อวัตรปฏิบัติอันเด็ดเดี่ยวที่ทําส่วนตัวองค์ท่านก็ตาม เพื่อทอดสะพานให้อนุชน
รุ่นหลังก็ตาม ย่อมเป็นเมืองขึ้นของคําที่องค์ท่านเทศน์ว่า “ไม่ว่าธรรมส่วนใด ถ้าสําคัญตนว่าเสวย
เป็นอันผิดทั้งนั้น” เมื่อกล่าวว่าธรรมส่วนใด ก็เป็นอันกล่าวถึงจิตส่วนใดอยู่ในตัว ผู้รู้ส่วนใดอยู่ในตัว
อีกด้วย ญาณส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วย ส่อแสดงให้เห็นว่า ทําลายอุปาทานในตัวแล้ว ย้อนมาปรารภ
สับสนปนเปกันไปอีก เพราะนึกเห็นได้จําได้อันใด ก็เขียนกันลงไป ไม่ต่ออนุสนธิเป็นระเบียบ สับสน
อลหม่าน เพราะไม่ชํานาญในการแต่งและการเขียน และก็คงไม่ได้ไปตรวจเอาคะแนนในสนามโลก
ใด ๆ ทั้งสิ้นเลย

ระเบียบปฏิบัติวัดหนองผือ
จะกล่าวต่อไปในการอยู่ต่อไปในสํานักหลวงปู่มั่น ยุควัดป่าบ้านหนองผือ คําสั่งและคําสอน
ขององค์ท่านมีหลาย ๆ อุบาย และหลาย ๆ นัย จะเป็นอุบายใด ๆ และนัยใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้ผู้เห็น
ผู้ฟัง ผู้รู้พิจารณาหลุดพ้นในสงสารโดยด่วนทั้งนั้น เพราะไม่ใช่บวชเล่น ไม่ใช่ปฏิบัติเล่น เพื่อลวงตน
เพื่อลวงโลก เพื่ออามิสใด ๆ ทั้งสิ้น องค์ท่านเทศน์ห�้ำหั่นและเขย่าลูกศิษย์อยู่บ่อย ๆ
ในยุคบ้านหนองผือเป็นยุคสุดท้ายขององค์ทา่ น รับลูกศิษย์ไว้มากจริง ฝ่ายพระไม่เกินสิบห้าองค์
เณรไม่เกินสี่องค์ ตาปะขาวไม่เกินสองคน แม่ชีไม่เกินสามคน แต่แม่ชีไม่ให้อยู่ในบริเวณวัด เขาไปทํา
ที่พักไว้ไกลวัดหลวงปู่และหมู่พระ ฟากบ้านหนองผือทิศตะวันตก วัดป่าของหลวงปู่และหมู่พระเณร
อยู่ทิศตะวันออกของบ้านหนองผือฟากทุ่งนา วัดแม่ขาวและวัดพระ ไกลกันไม่ต�่ำกว่ายี่สิบห้าเส้น
และองค์ท่านไม่ให้พระไปติดต่อเขา เป็นต้นว่า ถักซบบาตร (ถลกบาตร) หรือทอประคตเอว หรือเมื่อ
เวลาเขามาตอนเช้าส่งอาหารหลวงปู่เป็นบางรายเท่านั้น
โยมทางไกลมานอนค้างคืน เมื่อค้างคืน เขาก็ไปหาพัก หากิน หานอนที่อื่น ไม่ว่าโยม
ประจําบ้าน และโยมมาทําบุญทางอื่น เขาไม่เอาศาลาของพระเป็นที่รับอาหารของเขา เขาไปกินกัน
ทางอื่น เว้นไว้แต่มาคนเดียว หรือสองคน เป็นเพศผู้ชาย มาศึกษาธรรมะจากต่างจังหวัดไกล หรือมา
เยี่ยมภิกษุสามเณรป่วยอยู่ที่นั้น แล้วจะได้ดูแลรักษาช่วยกัน แล้วนอนค้างคืนอยู่ติด ๆ กัน ก็ต้องกิน
อยู่นั้นนอนอยู่นั้นด้วย แต่ก็กินหนเดียวมื้อเดียวเหมือนพระ อยู่อย่างสงบไม่อึงคะนึง เขามีใจพอพึง
เป็นเอง ไม่ได้บังคับ

พระอาจารย์มั่นถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต
ด้านบิณฑบาต หลวงปูม่ นั่ พาลูกศิษย์ปฏิบตั ยิ นิ ดีภตั ทีต่ กลงในบาตร ไม่คอ่ ยส่งเสริมในการตาม
ส่งทีหลังอันเป็นปัจฉาภัต ยินดีฉันรวมในบาตรทั้งหวานคาวไม่ซดช้อน เอามือเป็นช้อน ด้านจีวรยินดี
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บังสุกุลวางไว้ที่กุฏิบ้าง บันไดใกล้ที่ขึ้นลงบ้าง ทางไปส้วม และใกล้ทางจงกรม และทางไปบิณฑบาต
บ้าง และในศาลาที่ประชุมฉันบ้าง
แต่หลวงปู่มีภาพพจน์ลงไปอีก มีข้อสังเกตของพระอาจารย์มหาบัว เล่าให้ผู้เขียนฟังเป็นพิเศษ
จึงสังเกตได้ พระอาจารย์มหาบัวเล่าให้ฟังว่า “หล้าเอ๋ย ผมสังเกตหลวงปู่มั่นได้ คือผ้าบังสุกุลอันใดที่
เจ้าศรัทธาเขาทํากองบังสุกุลไว้เป็นส่วนรวม เช่น ที่หนทางบิณฑบาตและศาลา และที่ร่มไม้ไกลจาก
กุฏิองค์ท่าน แม้ท่านจะขาดเขินสักเพียงใดก็ดี องค์ท่านไม่ค่อยจะใช้ให้เขา หรือไม่ใช้เลยก็ว่าได้
องค์ท่านใช้แต่เฉพาะที่เขาเอามาบังสุกุลไว้ที่กุฏิ ใกล้บันได ใกล้ส้วม ใกล้บริเวณทางจงกรมของ
องค์ท่านเท่านั้น สังเกตดู ถ้าไม่เชื่อ” เมื่อสังเกตดูก็เป็นจริงแท้ ๆ เพราะองค์ท่านลึกซึ้ง ใช้ของไม่มี
ราคีแก่ท่านผู้ใด และของที่เขาเอามาบังสุกุล ใกล้บริเวณที่องค์ท่านอยู่และพักนั้นก็ดี องค์ท่านไม่ได้
หวงไว้ใช้องค์เดียว เมื่อลูกศิษย์ขาดเขินก็ให้ทั้งนั้น
ในยุคหนองผือ พระอาจารย์มหาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นลึกซึ้งมากทุกวิถีทาง หลวงปู่มั่น
ไว้ใจกว่าองค์อื่น ในกรณีทุก ๆ ด้าน ควรจะเปลี่ยนไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ดี หรือครบทั้งไตรก็ดี หรือ
สิง่ ใดทีค่ วรเก็บไว้เป็นพิเศษ เฉพาะองค์หลวงปูก่ ด็ ี ในด้านจีวรและของใช้เป็นบางอย่าง ตลอดทัง้ เภสัช
เป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มหาทั้งนั้น เป็นผู้แนะนําให้คณะสงฆ์รู้ความหมายลับหลังหลวงปู่มั่น
ทั้งนั้น และหลวงปู่มั่นก็มิได้นัดหมายให้พระอาจารย์มหาบัวทําประโยชน์เพื่อองค์ท่านเองอย่างนั้น
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ลึกหรือตืน้ ด้วยประการใด ๆ เลย พระอาจารย์มหาเคารพลึกซึง้ เป็นเองและ
ไม่ผิดธรรมด้วย ไม่ผิดวินัยด้วย เพราะธรรมวินัยมีอยู่แล้วว่า ภิกษุสามเณรใด ไปไล่ที่ตีเบี้ยปัจจัยสี่ที่
ได้มาโดยทางที่ชอบจากพระเถระในสังคมนั้น ๆ หรือสํานักนั้น ๆ เป็นอาบัติทุกกฏ ในพระวินัยปิฎก
ได้กล่าวไว้แล้ว
ฉะนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงเว้นคุณวุฑโฒ วัยวุฑโฒไม่ได้ บิดามารดาฝ่ายฆราวาสก็โดยนัย
กุลบุตรกุลธิดาจะไปไล่ที่ตีเบี้ยในการกินการใช้กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ก็ขาดความเคารพ
และสิริ และไม่สมบูรณ์ในธรรมวินัยส่วนนี้ด้วย กลายเป็นตีเสมอ อกตัญญูแม้ถ้าองค์ท่านเกินงาม
ในการกินการใช้ ก็ต้องมีอุบายละมุนละไมกลอุบายปรารภศึกษาโดยเคารพ ว่าทําอย่างนั้นมันจะ
มิเกินไปดอกหรือประการใด เมือ่ ท่านเห็นว่าเกินไป ท่านก็จะผ่อนลงโดยสุภาพ เมือ่ ท่านเห็นว่าไม่เกินไป
ท่านก็จะอธิบายเหตุผลให้ฟังโดยสุภาพให้เราเข้าใจ เพราะเราใช้อุบายเตือนโดยเคารพ ท่านก็จะใช้
อธิบายโดยเคารพละมุนละไม ผูน้ อ้ ยเตือนผูใ้ หญ่ ใช้คาํ หยาบและเสียดสีไม่ได้ พระวินยั มีไว้แล้ว ผูใ้ หญ่
เตือนผู้น้อย แล้วแต่กรณีในเนื้อเรื่องและเหตุผล เป็นภาพพจน์อยู่กับท่าน แต่พระวินัยและธรรม
ห้ามมิให้ผูกอาฆาตและเฆี่ยนตีเพราะเกินไป พระองค์ทรงบัญญัติไว้พอดีแล้ว

เสนาสนะยุคบ้านหนองผือ
ทีน่ ดี้ า้ นเสนาสนะ องค์หลวงปูม่ ไิ ด้ชอบก่อสร้างหรูหราอะไรดอก ทาํ พอได้อยูไ่ ด้พกั ก๊อก ๆ แก๊ก ๆ
ไปเท่านั้น อย่างสูงก็มุงกระดานปูกระดานก็ไม่ไสกบ ฝาก็เหมือนกัน สมัยนั้นมีปูกระดานมุงกระดาน
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สี่หลังเท่านั้น กับศาลาอุโบสถอีกหลังหนึ่ง กว้างประมาณหกเมตร ยาวประมาณแปดเมตร เป็นศาลา
เก่าโบราณที่เขาปลูกไว้ก่อนหลวงปู่มั่นไปอยู่ ส่วนศาลาฉันนั้นที่ปูฟากได้กล่าวแล้ว หลังอื่น ๆ ที่พระ
เณรอยู่นั้นปูฟากมัดด้วยเครือเถาวัลย์แลมัดด้วยตอก กั้นด้วยฝาแถบตองใบตองก่อและใบหูกวาง
ทัง้ นัน้ ประตูทาํ เป็นฝาแถบตองเป็นหูผลักไปมา หน้าต่างฝาแถบตอง เสีย้ มไม้ไผ่เป็นง่ามค�ำ้ เอาในเวลา
เปิดเชือกระเดียงตากผ้า ก็ฝั้นเอาฝ้ายอีโป้เป็นสามเกลียว เพราะฝ้ายไม่หด ส่วนเครื่องมุงกุฏิหญ้าคา
เป็นส่วนมาก
ตามธรรมดาประจําปี พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ ก็มีการซ่อมแซมหลังคา ระดมไพหญ้า เวลา
เช่นนั้นโยมก็มาช่วย พระเณรทั้งหมดก็ไพหญ้า ใครจะใช้อุบายหลบการงานไม่ได้ เว้นไว้แต่ผู้ป่วย
จริง ๆ จัง ๆ การทํางานมิได้มีเสียงอึกทึก เมื่อมีเรื่องจําเป็นพูดกันพอได้ยิน ถ้ามีการผ่าฟืน ก็ได้ยินแต่
เสียงงาน ฟังไกลหนึง่ เส้นแล้วไม่ได้ยนิ เสียงพูด ถ้าไกลหนึง่ เส้นแล้วได้ยนิ เสียง ก็ได้ยนิ แต่เสียงหลวงปู่
องค์เดียวเท่านั้นละ แต่มิได้ทํางานจนเลยเขตข้อวัตร เช่น กวาดตาดและตกน�้ำ  เป็นต้น การเก็บ
เครื่องมือและอะไรต่ออะไรเรียบร้อย ไม่ปล่อยระเนระนาด ถ้าทําสองวันติด ๆ กันยังไม่เสร็จ หลวงปู่
ให้หยุดวันหนึ่งเสียก่อน เกรงว่าสมถะและวิปัสสนาจะไม่ติดต่อ แล้วจึงทําต่อไปเป็นระยะ หยุด
เป็นระยะ
หยุดนี้ แปลว่างานทีเ่ กีย่ วข้องหมดวัด แต่ขอ้ วัตรเกีย่ วกับครูบาอาจารย์ประจําวันเวลานัน้ และ
ส่วนรวมประจําวันเวลานั้นจะไม่ตรงต่อเวลาไม่ได้ ผูกขาดอยู่แล้ว ส่วนข้อวัตรประจําตัวเดินจงกรม
ภาวนาตอนกลางคืนนั้น ก็ผูกขาดอีก จะอวดอ้างว่าตอนกลางวันเรามิได้พัก เราจะนอนแต่หัวค�่ำละ
วันนี้ หรือเราจะตื่นสายละวันนี้ ก็ไม่ได้อีก เว้นไว้แต่เจ็บป่วยจริง ๆ ถ้าเจ็บนิด ๆ หน่อย ๆ แล้ว
โกหกว่าเป็นหนัก องค์หลวงปู่ก็รู้ และหมู่เพื่อนผู้ตาแหลมก็รู้อีก วิชาขี้เกียจขี้คร้าน วิชามักง่าย
วิชาเห็นแก่ตัวในอามิส ต่างไม่มีในสํานักของหลวงปู่เลย ถ้ามีอยู่ไม่ได้กระเด็นเลย ไม่วิธีหนึ่งก็
วิธีหนึ่งละ ในยุควัดป่าบ้านหนองผือ ไม่ขี้เกียจเขียนเลย พอใจเต็มที่แล้ว เพราะเห็นด้วยตาพิจารณา
ด้วยใจ เพราะไม่ได้อ้างออกนอกไปว่า ได้ยินแต่เขาว่า เขานั้นมันเกิดทีหลังของหูและตานอก ตาใน
ตาปัญญา ตาปัญญาชัน้ สูงสุดสามารถไล่ความหลงและโง่ โง่และหลง และอวิชชา และกิเลสก็อนั เดียวกัน
กองปัญญานิพพิทาวิมุตติ ไล่ไปแตกกระเจิง

๒๔๙๐ พระเถระผู้ใหญ่มาศึกษาธรรม
วัดป่าบ้านหนองผือยุคนัน้ จะว่าชุมทางของพระเณรผูป้ ฏิบตั กิ ไ็ ด้ไม่ผดิ จะว่าชุมทางของผูป้ ฏิบตั ิ
นั้น ก็คือใจอันประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ได้ไม่ผิดอีก แต่ถ้าไม่เขียน ผู้อ่านและผู้ฟังก็คอยแต่
จะแซงอยู่ เขียนซะอย่าให้แซงจะเสียเวลา
ปี ๒๔๙๐ นั้นเอง ในฤดูแล้งวันนั้นเป็นวันบังเอิญก็ว่าได้ มีพระผู้ใหญ่อันเป็นพระเถระต่างทิศ
ต่างจังหวัด เข้าไปศึกษาหารือธรรมะกับหลวงปู่ในสํานัก พร้อมกันในวันเดียวท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 443

อุดรฯ พระอาจารย์สิงห์ นครราชสีมา และท่านพระครูอะไรลืมชื่อไป ท่านเจ้าคุณอริยเวที (เขียน
ป.ธ.๙) กาฬสินธุ์ หลวงปู่อ่อน หลวงปู่ฝั้น พระอาจารย์มหาทองสุข และพระอาจารย์กงมา สมัยนั้น
หลวงปู่อ่อนอยู่วัดป่าหนองโดก อ.พรรณานิคม หลวงปู่ฝั้นอยู่ธาตุนาเวง วัดป่า อ.เมืองสกลนคร
พระอาจารย์มหาทองสุข อยูว่ ดั ป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร มีพระอาจารย์กงมา วัดดอยธรรมเจดีย์
แต่ยังมิได้ใส่ชื่อวัด เพราะไปตั้งใหม่ บางวันบางวาระก็อยู่พักวัดป่าบ้านโคก
วันทีพ่ ระผูใ้ หญ่มาเยีย่ มหลายองค์โดยมิได้นดั หมายเช่นนัน้ พอถึงหนึง่ ทุม่ ก็จดุ ตะเกียงเจ้าพายุ
ตีระฆังลงไปรวมกันที่ศาลาอุโบสถ (ไม่ใช่ศาลาโรงฉันดอก เพราะมันคับแคบเกินไป) ครั้นกราบไหว้
พร้อมกันเสร็จสิ้นแล้ว ต่างก็นั่งพับเพียบเงียบสงัดอยู่สองสามนาที หลวงปู่มั่นมีสันติวิธีปรารภขึ้น
เย็น ๆ ว่า “เออ วันนีเ้ หมาะสม ผมจะได้ศกึ ษากับพวกท่าน จะผิดถูกประการใดขอให้พวกท่านปรารภ
ได้ไม่ให้เกรงใจ ผมได้ศึกษาน้อย เรียนน้อย”
แล้วองค์ท่านเสนอว่า “พระบรมศาสดาบัญญัติอนุศาสน์แปดอย่างเป็นข้อเว้นเรื่องใหญ่
อันเป็นปู่ ย่า ตา ทวด ของความผิด คือปาราชิกสี่ แล้วอีกสี่ประเภทในฝ่ายปัจจัย ให้ปฏิบัติจนถึงวัน
สิ้นลมปราณ เพราะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต เรียกนิสัยก็มีสื่อย่าง เที่ยวบิณฑบาตหนึ่ง
อยู่โคนไม้หนึ่ง นุ่งห่มผ้าบังสุกุลหนึ่ง และที่เภสัชดองน�้ำมูตรเน่าหนึ่ง ด้านบิณฑบาตพระองค์ได้
ทอดสะพานไว้แล้วจนสิน้ ลมปราณ แต่พวกเราไม่คอ่ ยจะไปบิณฑบาตกัน กลับเห็นว่ามีลาภแล้วก็คอย
ให้เขาเอามาส่ง และบังสุกลุ พวกเราก็ไม่อยากแสวงเสียเลย อยูท่ สี่ งัดกายวิเวก พวกเราก็ไม่อยากแสวง
เลย สิง่ เหล่านีพ้ วกเราได้นกึ คิดอย่างไรบ้าง พวกเราถูกตามอนุศาสน์แล้ว หรือหากว่าบกพร่องอยูบ่ า้ ง”
ท่านเจ้าคุณธรรมเจดียย์ มิ้ อยูโ่ ดยเคารพ มิใช่ยมิ้ แย้ม ส่วนท่านเจ้าคุณอริยเวที ป.ธ.๙ กราบเรียน
ว่า “ไม่มีสิ่งจะแซงพระอาจารย์ได้ดอก พวกกระผมจําได้ ท่องได้เฉย ๆ ขอรับผม”
ในสมัยนั้นผู้เขียนอายุสามสิบปีล่วงไปกว่า ได้สังเกตพฤติการณ์ของพระเถระในที่ประชุมทุก ๆ
องค์ ตลอดพระภิกษุหนุม่ สามเณรน้อย ใช้มารยาทเคารพรักหลวงปูม่ นั่ เหมือนบิดามารดาบังเกิดเกล้า
ไม่มีท่านองค์ใดจะจับผิดจับถูกในทางแง่ร้ายอันใดเลยแห่งหลวงปู่มั่น การประชุมถึงจิตถึงใจจึงได้
จําไว้ไม่ลืม คล้ายกับว่าเวลาร่างกายร้อน เข้าพักร่มไม้สูง ๆ โต ๆ มีกิ่งก้านสาขา อากาศโปร่งข้างล่าง
ลมมาพัดพอเย็น ๆ ที่ไม่ค่อย ไม่แรง เรียกว่าประชุมเย็น มิใช่ประชุมร้อน
แล้วองค์หลวงปูก่ ป็ รารภต่อไปอีกว่า “พระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณา ทรงสัง่ และทรงสอน
เป็นชั้นที่หนึ่ง คือภิกษุจึงมีคําออกหน้าว่า ภิกขเว เกือบทุกวรรคทุกตอน ถ้าภิกขเวไม่ศึกษาปฏิบัติ
แล้ว จะให้ใครปฏิบตั ศิ กึ ษาเล่า ส่วนพระองค์ทรงพระกรุณา ทรงสัง่ สอนอุบาสก อุบาสิกา เทวดา มาร
พรหมก็ดี ว่าในพระบาลีนอ้ ยกว่าภิกษุทงั้ หลาย นางภิกษุณกี ด็ ี สามเณรก็ดี สามเณรีกด็ ี นางสิกขมานา
ก็ดี ในพระบาลีเห็นมีน้อยกว่าภิกษุ ผมผู้นั่งหลับตาได้ความอย่างนี้ ตามประสาผู้เฒ่า”
แล้วองค์ท่านหลวงปู่ก็ปรารภสมาธิ สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอยู่อันเดียว
เป็นหลัก แต่เมื่อรวมเข้าไปจริง ๆ แล้วก็พักอยู่ ให้รู้จักรสชาติของธรรมในชั้นนี้ แต่เมื่อหมด
กําลังก็ถอนออกมา ส่วนญาณพิเศษว่าหลุดว่าพ้นยังไม่ปรากฏ เป็นเพียงพักอารมณ์อันหยาบ
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เฉย ๆ เรียกว่าจิตใจพักงานอันหยาบของอารมณ์ แต่จะติดอยู่แค่เพียงรสของสมาธิไม่ได้ เพราะ
รสของสมาธิเป็นรสขนาดกลาง ต้องพิจารณาใช้สติปญ
ั ญาลงสูธ่ าตุขนั ธ์ ในส่วนรูปขันธ์ นามขันธ์
ให้เสมอภาคเหมือนหน้ากลอง ทั้งอดีต ทั้งอนาคต ปัจจุบันใด ๆ ทั้งสิ้น ลงสู่ไตรลักษณ์เสมอ
หน้ากลองอีกเรือ่ ย ๆ ติดต่ออยูไ่ ม่ขาดสาย ย่นย่อลงมาเป็นหลักอันเดียวในปัจจุบนั ทรงอยูซ่ งึ่ หน้า
สติ ซึง่ หน้าปัญญา ตราบใดนิพพิทาญาณยังไม่ปรากฏแก่สนั ดานอันประณีต ก็พจิ ารณาติดต่ออยู่
ไม่ขาดวรรค ไม่ขาดตอนอยู่ อย่างนั้นมีทางเดียวเท่านี้ ไม่มีทางอื่นเลย แต่นาน ๆ จึงจะพิจารณา
คราวหนึ่งขาด ๆ วิ่น ๆ นั้น ผู้มีนิสัยหยาบก็พอประทังไปเท่านั้น ไม่สามารถจะถึงนิพพิทาญาณ
ความเบื่อหน่ายคลายหลง คลายเมาได้ง่าย กลายเป็นหมันไปอีก
สมถกรรมฐานทุกประเภท นับแต่หนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นต้นไปก็ดี หรือล้าน ๆ นัยก็ดี
แลก็ต้องปลงปัญญาลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งนั้น เพราะไตรลักษณ์เป็นที่ชุมทางของสมถะ และสมถะ
คล้ายกับเป็นเมืองขึน้ ของไตรลักษณ์แบบตรง ๆ อยูแ่ ล้ว ไตรลักษณ์เป็นเมืองขึน้ ของนิพพิทาญาณ
ความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายเป็นเมืองขึ้นของวิมุตติ วิสุทธิ นิพพาน พระโสดาบันเปิดประตู
เข้านิพพานได้แล้ว แต่ยังไม่ถึงศูนย์กลางพระนิพพาน ยังไม่ได้เที่ยวรอบในพระนิพพาน
จริงอยู่ พระนิพพานไม่มีประตูรูป ประตูนาม ศูนย์ขอบศูนย์กลางไป ๆ มา ๆ อยู่ ๆ อะไร
เป็นเพียงอุทาหรณ์เทียบเฉย ๆ เพราะคําพูดก็เป็นวจีสังขาร พระนิพพานมิใช่คําพูดและนึกคิด
หรือรสสิ่งต่าง ๆ มีรสเกลือ เป็นต้น ซึ่งเป็นรสหยาบ ๆ ในโลกของ โลกลิ้น โลกผัสสะ กระทบ
ถึงจะรู้จักเค็ม เว้นไว้แต่ชิวหาประสาทพิการ แม้ชิวหาประสาทจะพิการก็ตาม รสของเกลือเค็ม
ตามธรรมชาติของความจริง ก็เค็มอยูอ่ ย่างนัน้ แลฉันใดก็ดี ความนึกคิดและคําพูดทีด่ ี จะไม่นกึ คิด
ถึงพระนิพพานอยูก่ ต็ าม พระนิพพานก็เป็นธรรมชาติอนั ไม่ตายอยูน่ นั้ แล ลิน้ พิการเปรียบเหมือน
ยังไม่รู้รสนิพพาน
องค์ทา่ นเปรียบเทียบอีก สีมาพัทธสีมา ทีค่ ณะสงฆ์ทาํ กรรมถูกต้องไม่เป็นสีมาวิบตั ิ คณะสงฆ์
สี่รูปขึ้นไปก็สวดถอนได้ แต่โลกุตตรธรรมนี้ละเอียดไปกว่านั้น นับแต่พระโสดาบันขึ้นไปหา
พระอรหันต์ แม้พระบรมศาสดาทุก ๆ พระองค์ อริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดจะ
พร้อมกันมาสวดถอนจิตใจของพระโสดาบันก็ดี ให้เป็นปุถุชนคนหนา ย่อมเป็นไปไม่ได้
เหตุนนั้ พระอริยเจ้าทัง้ หลาย จึงยอมเคารพธรรมอย่างแจบจมไม่จดื จาง ไม่ใช่วา่ พระอริยเจ้า
ทัง้ หลายไม่ถอื มัน่ แล้วจะไม่เคารพธรรม ยิง่ เคารพมากกว่าปุถชุ นคนหนาไม่มปี ระมาณได้ ไม่ใช่วา่
ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้แล้ว ก็เลยเถิดไปไม่มีข้อวัตรเคารพธรรม เรียกว่าพระอริยเจ้า
เลยเขตแดนตน กลายเป็นพระอริยะของพระเทวทัต แต่ท่านก็เห็นความผิดของท่านแล้ว แต่เห็น
ความผิดรู้ตัวจวนค�่ำ เลยไม่มีเวลาขอขมาโทษพระองค์ ได้ขอแต่ลับหลัง เพียงไหล่ขึ้นมาหาคอ
หาหัวโดยน้อมถวาย ถึงกระนั้นก็ยังจะได้เป็นพระปัจเจกในอนาคต เพราะได้สร้างบารมีมาได้
สองอสงไขย แล้วยังเหลือแสนมหากัป แต่ยงั เป็นโลกียอ์ ยู่ จึงสามารถประพฤติลว่ งอนันตริยกรรม
ได้ หลวงปู่มั่นประชุมคณะสงฆ์วันนั้นถึงหกทุ่ม นับทั้งปกิณกะสารพัด
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โอวาทครั้งสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่น
ก่อนทีท่ า่ นพระอาจารย์ใหญ่มนั่ ท่านจะทิง้ ขันธ์ ท่านได้ให้โอวาทซึง่ ถือว่าเป็นโอวาทครัง้ สุดท้าย
ก็คงจะได้ ท่านบอกว่า
“ผูถ้ อื ไม่มบี าป ไม่มบี ญ
ุ ก็มากมายเข้าแล้ว แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตาย ก็นบั วัน
มากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใด ๆ ก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้น พวกเราจะปฏิบัติลําบาก
ในอนาคต เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม เป็นไร่เป็นนา จะไม่วิเวกวังเวง
ศาสนาทางมิจฉาทิฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์ คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและ
กระบือ ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย
ฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย จงรีบเร่งปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธรรมเหมือนไฟกําลังไหม้เรือน
จงรีบดับเร็วพลันเถิด
ให้จติ ใจเบือ่ หน่ายคลายเมาวัฏสงสาร ทัง้ โลกภายในคือหนังหุม้ อยูโ่ ดยรอบ ทัง้ โลกภายนอก
ที่รวมลงเป็นสังขารโลก ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาติดต่ออยู่
ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด
ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ ก็จะต้องได้รับแบบเย็น ๆ และแยบคายด้วย
จะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะอันถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก
พระธรรมเหล่านี้ ไม่ล่วงไปไหน มีอยู่ ทรงอยู่ในปัจจุบันจิต ในปัจจุบันธรรม ที่เธอทั้งหลาย
ตั้งไว้อยู่ที่หน้าสติ หน้าปัญญา อยู่ด้วยกัน กลมกลืนในขณะเดียวนั่นแหละ”
นี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์ใหญ่มั่น ก่อนที่ท่านจะทิ้งขันธ์
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พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต

วัดถ�้ำกลองเพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู
พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต ขณะที่เป็นสามเณรอายุ ๑๖ ปี ได้เดินทางด้วยเท้าพร้อมด้วย
พระอาจารย์สอ และสามเณรลี จากวัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร ไปบ้านหนองผือ อําเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ใช้เวลาประมาณ ๑๕ วัน และพักอยู่ห่างจากวัดป่าหนองผือ ประมาณ
๑๒ กิโลเมตร โดยผลัดกันครั้งละรูป เดินทางเข้ามากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
เพราะถ้าไปพร้อม ๆ กัน เกรงว่าจะไม่งาม จะมีการวุ่นวายขาดความสงบ โดยสามเณรบุญเพ็ง
เป็นรูปแรกที่เข้าไปก่อน
“แรก ๆ นะ ตัวเย็นเฉียบเลยนะ หยิกไม่รู้เรื่อง มันตื่นเต้นมาก เพราะเคยได้ยินกิตติศัพท์
ของท่านพระอาจารย์มั่น ว่ามีระเบียบเรียบร้อยมาก เป็นพระผู้มีความเคร่งครัดต่อพระวินัยมาก”
ครัง้ นัน้ อาตมายังจาํ ได้ดวี า่ มันตืน่ เต้นมาก เมือ่ เข้ากราบนมัสการก็เห็นความเป็นพระผูม้ ปี ฏิปทาสูงมาก
ยากจะมีใครทาํ ได้เช่นท่าน “งามจริง ๆ แม้ทา่ นจะนัง่ อยูใ่ นทีอ่ นั ควรแล้ว ผิวพรรณของท่านเปล่งปลัง่
มองไม่เบื่อ เพราะเราไม่เคยเห็นอย่างนี้ สมกับคําเล่าลือจริง ๆ” ท่านพระอาจารย์มั่นท่านนั่งเฉยอยู่
มองพิจารณาอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วท่านก็เอ่ยขึน้ ว่า “พอจะบอกได้สอนได้” หลังจากนัน้ ก็มพี ระนาํ ไปในทีพ่ กั
ซึง่ ก็เป็นป่าดงไม้ไผ่และรอบ ๆ บริเวณนัน้ แหละ จิตใจของอาตมานัน้ ปีตดิ ใี จมาก คิดว่า “นีเ้ ป็นโอกาส
ของเราแล้ว เราจะปฏิบัติศึกษาให้เกิดภูมิปัญญามากเท่าที่จะมากได้ทีเดียว”
เมื่อพระอาจารย์บุญเพ็งได้เข้ามาอยู่วัดป่าหนองผือสมความตั้งใจแล้ว ได้รับหน้าที่อันเป็น
กิจวัตรประจาํ วัน คือ คอยดูแลและทาํ ความสะอาดกุฏิ จัดสิง่ ต่าง ๆ ภายในกุฏขิ องท่านพระอาจารย์มนั่
และต่ อ มาได้ อ ยู ่ ใ กล้ ชิ ด โดยได้ รั บ หน้ า ที่ ป รนนิ บั ติ ช ่ ว ยครู บ าอาจารย์ ใ นยามชรา ซึ่ ง เวลานั้ น
ท่านพระอาจารย์มั่น ท่านชราภาพมากแล้ว นับเป็นลาภของอาตมาที่ได้มีโอกาสอันสําคัญนี้ และ
ช่วงสุดท้ายที่ได้อยู่ปรนนิบัติท่านด้วย อย่างไรก็ตาม การได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ ซึ่งครั้งนั้น
มีครูบาอาจารย์มาอยูจ่ าํ พรรษามากองค์ดว้ ยกัน และแต่ละองค์กล็ ว้ นมีคณ
ุ วิเศษ มีขอ้ วัตรปฏิบตั ธิ รรม
อย่างละเอียดอ่อน เป็นกาํ ลังสาํ คัญในกองทัพธรรมเจริญรุง่ เรืองในกาลต่อมา ครูบาอาจารย์แต่ละองค์
นัน้ การปฏิบตั เิ ป็นอย่างชนิดทุม่ เทหมัน่ เพียร มีอารมณ์สงบเยือกเย็น พูดน้อย เวลาจะถามความสงสัย
ในธรรมก็ตอบได้อย่างแจ่มแจ้ง เข้าใจง่าย อันนีอ้ าตมาคิดว่า “เหมาะสม” คือ สถานทีด่ ี ครูบาอาจารย์
พรั่งพร้อมที่จะสอนธรรม จึงเหมาะแก่การภาวนาธรรมในครั้งกระโน้นมากจริง ๆ
ลูกศิษย์ทั้งหลายย่อมรู้จักปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นได้ดี ไม่ใช่จะยกย่องเทิดทูน
จนเกินเลย เป็นความจริง ทีไ่ ม่เชือ่ เพราะมิได้ศกึ ษานีเ้ ป็นอย่างนีน้ ะ เมือ่ ได้อยูใ่ กล้ครูบาอาจารย์กเ็ ป็น
ผลในการประพฤติปฏิบัติมากก็น่าอัศจรรย์ อาตมาเคยได้พบประสบมาแล้วอย่างนี้ วันหนึ่งขณะที่
กาํ ลังนัง่ คิดอยูว่ า่ “อะไรหนอการปฏิบตั ขิ องเรามันติดขัดอับจนปัญญา พิจารณาไม่ออก จิตใจฟุง้ ซ่าน
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ทําอะไร ๆ ก็ไม่สงบ” ก็คิดในใจว่า “เย็นนี้จะต้องขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ใหญ่เพื่อ
เปิดจิตใจให้สว่างเสียที” ครัน้ พอตกเวลาเย็น อาตมาก็ไปปรนนิบตั ติ ม้ น�ำ้ ร้อน น�ำ้ ดืม่ ถวายท่าน บีบนวด
บ้างในบางคราว พอทํากิจของตนเสร็จ ก็เข้าไปนั่งรวมกับหมู่คณะ ท่านพระอาจารย์ใหญ่ก็เทศน์
คําสอนให้อุบายธรรมะที่กําลังติดขัดอยู่นั้นแหล่ะ ท่านบอกแก้ไขให้โดยไม่ได้เอ่ยขอกราบเรียนเลย
อย่างนี้ล่ะคิดอย่างไร วาระจิตของท่านสงบมากแค่ไหน ทําไมท่านจึงรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งเช่นนั้น
คนเราสมัยนี้พอพูดถึงปาฏิหาริย์บ้าง เรื่องฤทธิ์บ้าง มันชอบใจ ติดหลงไปไม่รอด กําลังไม่พอแต่
อยากเหาะได้น่ะ เอาเป็นว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านดักใจได้ถูก แล้วยังสอนธรรมะให้คลายสงสัย
ได้ยอดเยี่ยมอีกด้วย
สําหรับหลักธรรมอันเป็นอุบายในการปฏิบัติ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนมากในเรื่อง
ภาวนาพิจารณาสกลร่างกายเรานี้ เพราะกรรมฐานก็คือธาตุ ดังนั้นจึงควรพิจารณาร่างกายนี้
แยกออกให้เป็นส่วน ๆ เมือ่ มีความชาํ นาญคล่องแคล่วก็จะเห็นได้ชดั ว่าร่างกายเรานีม้ นั เป็นเพียง
แต่ธาตุ ไม่ใช่ของเราหรือของของเขาเลย เมื่อพิจารณาเห็นจริงเช่นนี้ก็ให้ตั้งสติ ให้รู้สภาพ
ความเป็นจริง ความเป็นจริงก็คือ ธรรมะ
ครั้งแรก ๆ ท่านพระอาจารย์มั่นว่า สติเป็นสิ่งที่สําคัญ ต้องน้อมพิจารณาส่วนใดก็ได้ของ
ร่างกาย เมื่อมันหมดความลุ่มหลงร่างกายของตนเองแล้ว ต่อให้ร่างคนอื่น ๆ จะแต่งแต้มแค่ไหน
มันก็จะไม่มีอาการลุ่มหลง เคลิบเคลิ้มต่อไป เพราะความรู้เท่าทันของจิตใจ พระอริยเจ้าทั้งหลาย
ท่านก็พิจารณากายนี้เอง ไม่ได้นั่งหลับตาพิจารณาอย่างอื่น
อาตมาเคยได้อยู่รับใช้ครูบาอาจารย์มาเป็นเวลา ๔ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๒
สิ่งที่ภาคภูมิใจก็คือ ได้อยู่ปรนนิบัติท่าน ได้อยู่ใกล้ชิดท่าน เมื่อติดขัดในปัญหาอันใด ก็จะสามารถ
ถามแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ยิ่งในวัยชราของท่าน อาตมาและหมู่คณะได้ปรนนิบัติท่าน พยายาม
เยียวยารักษาท่าน เพราะท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ให้สิ่งที่มีคุณค่าทั้งสิ้น ไม่เคยสอนให้เสียคน ท่านคอย
กล่าวตักเตือน ท่านว่า “เวลาไม่รอใคร ความตายอยู่เบื้องหน้า จงอย่าประมาทเลย”
ปีสดุ ท้ายคือ พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านอาพาธอาการเจ็บป่วยนัน้ แรงกล้าขึน้ เรือ่ ย ๆ
คณะศิษย์ทุกคนก็พยายามกันมาก ช่วยกันดูแลจัดเวรยาม คอยดูอาการเจ็บป่วยท่านพระอาจารย์
ใหญ่ด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ภายหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพ และถวายเพลิงศพท่านไปแล้ว คณะศิษย์ทั้งหลาย
ต่างก็แยกย้ายกันออกไป ในระยะ ๔ ปี อาตมาคิดว่าได้เหตุผลในทางธรรม ได้รับจากหลวงปู่
ครูบาอาจารย์มากมายพอควรทีเดียว

เอกสาร
คณะศิษยานุศษิ ย์. อาจาริยธรรม พระอาจารย์บญ
ุ เพ็ง เขมาภิรโต. บูรพาจารย์. ศิลป์สยามบรรจุภณ
ั ฑ์
และการพิมพ์. กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๒๕๔๓: ๓๕๘-๓๖๐.
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

แสดงธรรม ณ วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จันทสาโร

•

ธรรมะ ธัมโม เรียนมาจากธรรมชาติ เห็นความเกิดความแปรปรวนของสังขาร ประกอบด้วย
ไตรลักษณ์
• อย่าเชื่อหมอมากนัก ให้เชื่อธรรมมากจึงดี เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
• อรหันต์ก็เป็นคุณอนันต์ นับหาประมาณมิได้ พระอรหันต์ตรัสรู้ในตัว เห็นในตัวมีญาณ
แจ่มแจ้งดี ล้วนแต่เล่าเรียนธรรมชาติทั้งนั้นฯ
• ธรรมะชี้เข้ากายกับจิตเป็นคัมภีร์เดิม
• ภูเขาสูงที่กลิ้งมาบดสัตว์ให้เป็นจุณไปนั้นอายุ ๗๐ ปีแล้ว ไม่เคยเห็นภูเขา เห็นแต่ชาติทุกข์
ชราทุกข์ พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เท่านั้นแล ทิฐิมานะเป็นภูเขาสูงหาที่ประมาณมิได้
• ธรรมะเป็นต้น เอโกมีอันเดียว แต่แสดงอาการโดยนัย ๘๔,๐๐๐ ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘
ให้เห็นด้วยจักษุด้วย ให้เห็นด้วยญาณ คือปัญญาด้วย นโม ดิน น�้ำ บิดา มารดา ปั้นขึ้นมา
• ๘๔,๐๐๐ เป็นอุบายที่ให้พระองค์ทรมานสัตว์ สัตว์ย่อมรู้แต่ ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น จะรู้ยิ่งไป
กว่านั้นเป็นไม่มี เว้นแต่นิสัยพุทธภูมิฯ รู้อนันตนัยหาประมาณมิได้ พันจากนิสัยของสาวก สาวกรู้
แต่ ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นมิได้
• ให้รู้ นโม นะ น�้ำ  โม ดิน (อิ อะ) อิติปิโสฯ อรหํ เมื่อรู้แล้วความรู้หาประมาณมิได้ อะ อิ
สําคัญนัก เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ฯ
• ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ นี้เองทําให้บุคคลเป็นพระอรหันต์
• ญาณ ของพระพุทธเจ้า ท่านหมายเอา สกนธ์กาย เช่น นิมิตธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุน�้ำ ธาตุดิน
และอาการ ๓๒ เป็นนิมิต ท่านบอกว่ารู้เห็นเช่นนี้ บรรดาท่านเจ้าคุณทั้งหลายไม่คัดค้านเลยฯ
• สัตว์เกิดในท้องมารดาทุกข์แสน กามเป็นของต�่ำช้า เป็นของที่นําทุกข์เดือดร้อนฯ
• โลกสันนิวาส มีความแปรปรวนตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดีอย่าให้ติด
ถ้าไม่ติดก็ได้ชื่อว่าเป็นสุข ในตอนนี้ท่านแสดงทบไปทบมาเพื่อให้ศิษย์รู้
• พิจารณาค้นกาย ตรวจกายถูกดีแล้ว ไม่เป็นปัญหาขึ้นมาได้ ถ้าไม่ถูกย่อมเป็นปัญหาขึ้นมา
• ค้นดูกายถึงหลัก และเห็นอริยสัจของจริงแล้ว เดินตามมรรคเห็นตัวสมุทัย เห็นทุกขสัจ
• ต้องทําจิตให้เป็นเอก ต้องสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกเสมอฯ
• อริยสัจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ กาย วาจา ใจ เป็นมรรค เข้าไปดับทุกข์ ดับสมุทัย
ดับนิโรธ นิโรธดับไม่เอา เอาที่ไม่ดับ คือดับนั้นยังเป็นตัวมรรค เอาสิ่งที่ไม่ดับ สิ่งที่ตั้งอยู่นั้นแหละ
เป็นตัวให้สิ้นทุกข์
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•

ปฏิภาค นัน้ อาศัยผูท้ มี่ วี าสนา จึงจะบังเกิดขึน้ ได้ อุคหนิมติ นัน้ เป็นของทีไ่ ม่ถาวร พิจารณา
ให้ชํานาญแล้วเป็น ปฏิภาคนิมิต ชํานาญทาง ปฏิภาค แล้วทวนเข้ามาเป็นตน ปฏิภาคนั้นเป็นส่วน
วิปัสสนาฯ
• ท่านพิจารณาร่างกระดูกได้ ๕๐๐ ชาติมาแล้ว ตัง้ แต่เกิดเป็นเสนาบดีเมืองกุรรุ าช เป็นอุบาสก
ถึงพระรัตนตรัย
• เจริญทางจิตอย่างเดียว ตั้งแต่ อุปจารสมาธิ รู้วาระจิตของผู้อื่นได้ แก้นิวรณ์ได้ แต่โมหะ
คุมจิต ถ้าเจริญวิปัสสนา ถึง อัปปนาสมาธิ ท่านอาจารย์บอกเช่นนั้น และบอกว่าทําความรู้ให้พอ
เสียก่อนจึงไม่หวั่นไหว
• ให้รู้ที่จะแก้จิตของตน ให้รู้จักภพของตนที่จะไปเกิดฯ ท่านอาจารย์ได้พิจารณาวัฏฏะ
๕๐๐ ชาติ
• ต้องผ่านความผิดมาเสียก่อนจึงปฏิบัติถูก ความผิดเป็นเหตุความถูกเป็นผลของความดี
ทัง้ หลาย ต้องเดินมรรค ๘ ให้ถกู จึงจะแก้ได้ เดินตามสายหนทางของพระอริยเจ้า ใช้ตบะอย่างยิง่
คือ ความเพียร จึงจะสอนตนได้ โลกีย์ โลกุตระ ๒ อย่างประจําอยู่ในโลก ๓ ภพ
• ปัญญามีสมั ปยุตทุก ๆ ภูมิ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตระ เหล่านี้ ล้วนแต่มปี ญั ญา
ประกอบ ควรที่เป็นเสียมก็เป็น ควรที่เป็นขวานก็เป็น ส่วนที่เฉย ๆ เรื่อย ๆ นั้น เช่นเหล็กเป็นแท่ง
กลม จะเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้ นี้ฉันใด
• จะบอกการดําเนิน วิปัสสนา และ สมถะ โดยเฉพาะนั้นมิได้ เพราะมันไปหน้าเดียว จริต
ของคนต่าง ๆ กัน แล้วแต่ความฉลาดไหวพริบของใคร เพราะดําเนินจิตหลายแง่แล้วแต่ความสะดวก
• อย่าให้จิตเพ่งนอก ให้รู้ในตัว เห็นในตัว เมื่อรู้ในตัวแล้วรู้ทั่วไป เพราะตัวเป็นต้นเหตุ
• เทศน์เรือ่ งมงคลวิเสส ทีม่ นุษย์ เทวดามีความสงสัย มิได้แก้อตั ถะแปลได้เหมือนพระพุทธองค์
มนุษย์เป็นสถานกลาง อะไรดีหรือชั่วก็ต้องกลั่นออกไปจากมนุษย์นี้ทั้งนั้น ทําให้เป็นดีก็มนุษย์
ทําให้ชั่วก็มนุษย์ จะเป็นปุถุชนก็มนุษย์ จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มนุษย์
• ท่านเทศน์ให้สงเคราะห์เข้าตนทั้งนั้น สุภะ เป็นธาตุบูดเน่าเป็นธรรมชาติของเขา ร้ายแต่
มนุษย์ จิตติดสุภะ ดื่มสุรา ท่านยกพระโพธิสัตว์ยกเป็นกษัตริย์ มีเมีย ๖ หมื่น บุตรราหุลท่านก็ไม่เมา
ไหนเรามีเมียตาเปียกคนเดียวติดกันจนตาย ธาตุเมาอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ให้คนสิ้นทุกข์ไปได้
• บุคคลรักษาจิต ได้แล้วทั้งศีล แม้รักษาทางปัญญา ได้แล้วทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ดุจข้าวสุกที่
สําเร็จแล้ว เราจะตวงกิน ไม่ต้องไปกังวลทํานาเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกข้าวสารเลย กินข้าวสุกแล้ว
ก็เป็นพอนี้ ก็ฉันนั้น เป็นสถานที่สํารวม
• ภายนอกให้ละเอียดเสียก่อน แล้วภายในจึงละเอียด
• ครั้งพุทธกาล บางองค์ติดทางสมาธิ ๕๐ ปี จึงได้สําเร็จก็มี
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•

พระอานนท์ เป็นคลังแห่งพระธรรม อะไรท่านรู้หมด ทําเนิ่นช้า เพราะท่านติดพระสูตร
อภิธรรม ไม่น้อมลงมาปฏิบัติ จึงสําเร็จช้าอายุ ๘๐ ปี หลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน
• พระอานนท์ทําความเพียรในกายวิปัสสนา กําหนดจิตโดยมิได้ละ จนขาตรงทีเดียว จึงได้
ทอดกายด้วยสติ หัวยังไม่ถึงหมอนจิตก็เข้าสู่ภวังค์ ภวังค์หายไป เกิดความรู้ เญยธรรม ทั้งหลายฯ
• พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร ล้วนแต่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ โมคคัลลาน์สั่งสอนแม่ไม่ได้
เลยทีเดียวฯ
• เหตุปจฺจโย โหติ ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะเหตุฯ
• อย่าเชื่ออภิญญาฯ ปฏิบัติเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นอาบัติทุกกฏ
• ธรรมเป็นของเย็น พระกรรมฐานอยูท่ ไี่ หน สัตว์ปา่ ต้องอาศัยอยู่ หมูปา่ เห็นคฤหัสถ์เป็นยักษ์
เป็นมาร เบียดเบียนสัตว์ ยิงจนไม่มเี หลือ เสือภูววั ท่านอาจารย์ทาํ อุโบสถ มันมาร้อง เมือ่ ฟังปาฏิโมกข์
จบแล้วมันก็หายไป ท่านอาจารย์มั่นคุ้นเคยสัตว์เหล่านี้ ท่านรู้วาระจิตสัตว์เหล่านี้เป็นมิตรสหายกัน
ด้วยธรรมเครื่องเย็นใจ
• สัตว์เดรัจฉาน เขาก็มีสัญญา ปัญญา นามธรรม รู้เหมือนกับมนุษย์ แต่เขาพูดไม่ได้
• ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นอย่าย้าย มันเต็มแล้วมันย้ายเอง ท่านเตือนท่านมหาบัว ฉะนั้น
พระโยคาวจรเจ้า ละกิเลสส่วนใดได้แล้วท่านไม่กลับมาละอีก เพราะมรรคประหารสิน้ ไปแล้ว เดินหน้า
แก้กิเลสใหม่เรื่อยไป จนละกิเลสรอบ ไม่เกิดอีก นี้ก็เป็นอัศจรรย์
• ให้ม้างกายเป็นนิจนั้นดี อย่าให้มันหุ้ม
• สถานทีเ่ ข็ดขวาง ท่านบอกว่าเป็นพวกเปรต ต้องทําบุญให้ทานอุทศิ ถึงเขา ก็ได้รบั อนุโมทนา
หายไปเกิด ณ ที่อื่นฯ
• ท่านไม่ชอบฤทธิ์ ชอบภาวนาให้สิ้นกิเลส ฤทธิ์ทั้งหลายเกิดด้วยกําลังสมถะ ฌานสมาบัติ
ทั้งนั้น ใช้วิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีฤทธิ์สําเร็จอรหันต์
• ฝึกหัดจิตดีแล้ว จิตเข้มแข็งมีอํานาจมาก ย่อมกระทําจิตสารพัดได้ทุกอย่าง เมื่อเห็นอํานาจ
ของจิตแล้ว แลเห็นกายเป็นของอ่อน จิตบังคับกายได้ฯ
• เขาโกรธเรา แต่เราอย่าตอบ ให้พิจารณาความบริสุทธิ์ละลาย แล้วยกธงชัยขึ้น และมีอะไร
ก็สงเคราะห์เขาผู้ประมาท ไม่นานเขากลับคืนดี ไม่กลับคืนดีก็วิบัติถึงตายทีเดียว
• ใครจะไปบังคับจิต นั้นไม่ได้เลย ต้องสอนจิตให้อยู่ด้วยอุบาย แม้คําสั่งสอนของพระองค์
ล้วนแต่เป็นนโยบายทั้งนั้น เหตุนั้นท่านจึงไม่ชี้อุบายตรง ๆ ลงไปทีเดียว จึงชักอื่นมาเปรียบเทียบฯ
• นิมิตทั้งหลายเกิดด้วยปีติสมาธิอย่างเดียว ที่แสดงเป็นนิมิตออกมา อย่าหลงตามนิมิต
ให้ทวนกระแสเข้าจิตเดิม เพราะนิมิตเป็นของไม่เที่ยง หลงเชื่อนิมิต ประเดี๋ยวเป็นบ้า
• ปฏิภาคนิมิตเกิดเฉพาะผู้ที่มีวาสนาอย่างเดียว การภาวนาอย่าให้ทิ้งกายกับจิต นี้เป็น
กรรมฐานเดิม แต่ให้จิตเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุด จึงเป็นผู้ที่รู้ธรรมในธรรมฯ
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•

ให้เป็นมหาสติ มหาปัญญา รอบกาย รอบจิต มรณะร้ายมาถึงแล้ว ต้องเข้าแย่งกันในช่องแคบ
แม้โพธิสัตว์ชนะมาร ชนะในช่องแคบ
• สนิมมันเกิดในเนื้อเหล็ก กิเลสมันเกิดในดวงจิต ต้องประหารจิตให้เป็นธรรม
• ในโลกนี้เป็นอัตตาหมด ไม่มีต้นไม้และภูเขา วิปัสสนาลบล้างหมด ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในโลก
ชื่อว่า โลกุตระ
• เรื่อง กรรมฐาน ๕ ภาวนาให้มาก ในร่างกาย เห็นอสุภะเป็นยาปรมัตถ์แก้จิต พระเณรที่
บรรพชาอุปสมบท ล้วนแต่พระอุปัชฌายะให้กรรมฐาน ๕ มาทั้งนั้น เป็นหลักสําคัญที่กุลบุตรจะ
ภาวนา รู้แจ้งในรูปธรรมเป็น สนฺทิฏฺิโก เห็นเอง เบื่อหน่ายรูปธรรม อรูปธรรม และเห็นนามธรรมไป
พร้อมกัน
• การนอน การสงบเข้าฌาน เป็นอาหารของจิตและร่างกายอย่างหนึง่ สมถะ ต้องพักจิตสอบ
อารมณ์ ส่วน วิปัสสนา จิตเดินไตรลักษณ์ให้รู้อริยสัจ เหนื่อยแล้วเข้าพักจิต พักจิตหายเหนื่อยแล้ว
จิตตรวจอริยสัจอีกดังนี้ ฉะนัน้ ให้ฉลาดการพักจิต การเดินจิต ทัง้ วิปสั สนาและสมถะ พระโยคาวจรเจ้า
ทิ้งไม่ได้ ชํานิชํานาญทั้งสองวิธี จึงเอาตัวพ้นจากกิเลสทั้งหลายไปได้ เป็นมหาศีล เป็นมหาสมาธิ
เป็นมหาปัญญา มีศลี ทัง้ อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด พร้อมทัง้ จิต เจตสิก พร้อมทัง้ กรรมบถ
๑๐ ไม่กระทําผิดในที่ลับและที่แจ้ง สว่างทั้งภายในและภายนอก มีมหาสติ รอบคอบหมด วิโมกข์
วิมุติ อกุปธรรม จิตบริสุทธิ์ จิตปกติเป็นจิตพระอรหันต์ สว่างแจ้งทั้งภายนอกภายในสว่างโร่ ปุถุชน
ติเตียนเกิดบาป เพราะพระอรหันต์บริสุทธิ์ กายเป็นชาตินิพพาน วาจา ใจ เป็นชาตินิพพาน นิพพาน
มี ๒ อย่าง นิพพานยังมีชีวิตอยู่ ๑ นิพพานตายแล้ว ๑ พระอรหันต์รอขึ้นรถขึ้นเรือไปนิพพานฉะนั้น
• สุทโธทนะห้ามพระองค์ไม่ให้ไปบิณฑบาต กรุงกบิลพัสดุ์ เราไม่อด พระองค์ตอบว่า ไปตาม
ประเพณีพระพุทธเจ้า สุทโธทนะฟังโอวาทแล้วได้โสดาบัน
• ให้เห็นปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตอนาคตและอดีตฯ
• ปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกัน พิจารณากาย จิต ความไม่เที่ยงของสังขารเป็นธรรมะ ส่อให้
เห็นเรื่อย ๆ ทําความรู้ในนั้น เห็นในนั้นฯ
• ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้น ให้รู้เท่าทันกับธาตุ อย่าหลงตามธาตุฯ
• มหาสติเรียนกายจิตให้มาก ๆ ให้เห็นจริง ธรรมะจริง สมมุติ อย่าหลงรูป เสียง กลิ่น รส
ของอันนี้เต็มโลกอยู่เช่นนั้นฯ
• ธาตุ ๘๔,๐๐๐ ธาตุออกมาจากจิตหมดฯ
• นิโรธเป็นของดับเพราะรู้เท่าแล้ว จิตไม่เกิดยินดียินร้าย ดับไปเช่นนี้ชื่อว่านิโรธฯ
• ฌานเป็นที่พักชั่วคราว แล้วเจริญจิตต่อ ๆ ไปฯ
• ให้เอากาย วาจา ใจนี้ยกขึ้นพิจารณา อย่าเพิ่ม อย่าเอาออกให้เป็นปกติฯ
• มรรค ๘ นั้น สมาธิมรรคเป็นองค์ ๑ นอกนั้นเป็นปริยายฯ
452 ชีวประวัติ มุตโตทัย ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย

•
•
•

ให้รู้ธรรม และอาการของธรรมถึงขั้นละเอียด แล้วก็จะรู้เองเห็นเองฯ
พระอานนท์ทรงไว้ซงึ่ พระสัทธรรม ว่าเป็นของภายนอก ต่อหันเข้ามาปฏิบตั ภิ ายในจึงสาํ เร็จฯ
หนัง คนในโลกยินดีในหนังและเครื่องอุปโภคบริโภค หนังอันนี้ทําให้มนุษย์หลงยินดี พากัน
ตกทุกข์กันมากฯ
• ธรรมธาตุ สัตว์หลงธาตุ ชมธาตุ ยินดีธาตุ ยินร้ายธาตุ จึงได้ทํากรรมไปต่าง ๆ ฯ
• เรียนแบบตําราเป็นของที่ไม่แน่นอน สู้เรียนทางกายและจิตให้เป็นธรรมชาติไม่ได้ ฉะนั้น
ผู้เรียนกาย วาจา จิตไม่ใคร่สึก ปฏิบัติแต่ธรรมที่รู้ยิ่งเห็นจริงฯ
• ปัจจุบันให้รู้ทางจิตฯ
• ปฏิภาคเป็นเรื่องของปัญญาฯ
• ให้เรียนทางจิตทวนกระแส ตัดรากเหง้าเครื่องผูกดุจซื้อเครื่องฟัก
• ปฏิภาคนิมิต เป็นปาฏิหาริย์ของจิต มีอํานาจทําให้เป็นอากาศว่างเปล่าได้ อันเป็นอัศจรรย์
ใหญ่หลวงฯ
• ผู้มีราคะ ย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะราคะฯ
• เกิดตาย เกิดแล้วตาย ชมแต่หนังของเก่า ไม่หันไปหาทางที่จะพ้นทุกข์ฯ
• ทําจิตให้เสมออยู่ อย่าขึ้นอย่าลง อย่าไปอย่ามา ให้รู้เฉพาะปกติของจิตฯ
• ฐานของธรรมเป็นบ่อเกิดอริยสัจของจริงฯ
• เกิดความรู้อย่างวิเศษแล้ว ย่อมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้ฯ
• อตฺตาหิ ฯลฯ เป็นของลึกลับเหลือที่สุดฯ
• ถ้าส่งจิตรู้เห็นนอกกาย เป็นมิจฉาทิฐิ ให้รู้เห็นอยู่ในกายกับจิต นั้นเป็นสัมมาทิฐิ
• นักปฏิบัติใจต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุด จึงจะรู้ธรรม เห็นธรรมฯ
• ให้รู้ธาตุ เห็นธาตุ จิตจึงไม่ติดทางราคะฯ
• ธรรมทีล่ กึ ลับ ไม่ควรพูดให้คนอืน่ รู้ เพราะคนอืน่ ไม่เห็นตามธรรมจะเสีย ต้องพูดต่อผูป้ ฏิบตั ิ
เหมือนกัน
• คนเราจะดีจะชั่ว ต้องเกิดวิบัติเสียก่อนฯ
• ให้ถอื ตามมีตามได้ หันหาธรรมชาติ อย่าก่อความกังวลนัน้ ดีมาก เมือ่ ปฏิบตั ไิ ด้แล้ว ก็ไม่ดใี จ
เสียใจ
• มรรค โลกย์ เทวทูต ชาติ ชรา มรณะ พยาธิ ให้โพธิสัตว์ออกบวช พระองค์บวชแล้ว
ทาํ ทุกรกิรยิ า ในวันทีต่ รัสรู้ ปฐมยามทางราคะเกิดในดวงจิตของพระองค์ปว่ นปัน่ พระองค์ทวนกระแส
ว่า เราเห็นแล้วไม่ใช่หรือ ที่เราออกบวชเราจะไม่กลับแน่ ต่อนั้นทําจิตเข้าสู่ภวังค์ สงบอยู่ในอัปปนา
สมาธิ ต่อนั้นถึงเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมา ระลึกถึงชาติก่อน ๆ ได้ ในมัชฌิมสมัย ต่อนั้นพระองค์ตรวจ
ปฏิจจสมุปบาททวนไปทวนมาด้วยปัญญาอันยิง่ จิตลงสูภ่ วังค์ เกิดความรูข้ นึ้ มาตรัสรู้ ดับอวิชชาตัณหา
เป็นสยมภู พุทธปัจฉิมสมัย กาลครั้งนั้น
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•
•
•

เพ่งนอกนั้นไม่สิ้นสงสัย เพราะยังหมายนอกหมายในอยู่ ตกอยู่ในกระแสของสมุทัย
ให้ระงับสังโยชน์ ที่ละเอียดสิงอยู่ในดวงจิตนั้นฯ
บริจาคทาน โลภนั้นคือปรารถนา เมื่อได้แล้วปรารถนาอยากได้มาก พระเวสสันดรท่าน
ไม่เป็นเช่นนั้น พระองค์ท่านปรารถนาโพธิญาณ เป็นปรมัตถบารมี
• มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแล้ว แก้โลกธรรม ๘ ประการ ฉะนั้นจิตท่านอรหันต์ไม่หวั่นไหว
ด้วยโลกธรรม ๘ ประการ มีไตรลักษณ์บงั คับ แม้โลกียท์ งั้ หลาย มีไตรลักษณ์บงั คับอยูเ่ สมอ ไตรลักษณ์
บังคับไม่ได้นนั้ มีโลกุตระเท่านัน้ โลกุตระอันนีอ้ ยูเ่ หนือไตรลักษณ์ สถานทีเ่ กษมบุคคลทีจ่ ะพ้นโลกโลกีย์
ไปถึงโลกุตระ ต้องสร้างพระบารมีเป็นการใหญ่ บุคคล ๓ จําพวกคือ พระพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจก ๑
พระอรหันต์ ๑ พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ๓ ชนิด ปัญญาบารมี ๔ อสงไขย แสนกําไรมหากัป ศรัทธา
บารมี ๘ อสงไขย แสนกําไรมหากัป วิริยบารมี ๑๖ อสงไขย แสนกําไรมหากัป พระปัจเจกสร้าง
บารมี ๒ อสงไขย แสนกําไรมหากัป พระอรหันต์สร้างบารมี ๑ อสงไขย แสนกําไรมหากัป ดังนี้ สร้าง
พระบารมีมิใช่น้อย กว่าจะสําเร็จพระนิพพานได้ดังนี้ ชํานาญมากที่สุด ๑ อสงไขย เหลือที่จะนับนั้น
ประการหนึง่ เอาสวรรค์ เอานรกเป็นเรือนอยูส่ ร้างพระบารมี พระนิพพานเป็นของแพงทีส่ ดุ ต้องสร้าง
บารมีแลกเปลี่ยนเอาจึงจะได้พระนิพพาน
• ชีวิตและนิพพาน ธาตุขันธ์มีจิตสิงอยู่เรียกว่า ชีวิต เมื่อพิจารณาวางตามสภาพได้แล้ว จิต
หดหาจิตเดิมเข้า รู้เห็นในปัจจุบัน เจริญมหาสติรอบในสติ มหาปัญญารอบในปัญญา แล้วเห็นปกติฯ
• อคฺคํ มนุสฺเสสุ (มาจากประโยคเต็ม ซึ่งปรากฏในหนังสือ มุตโตทัย ว่า อคฺคํ านํ มนุสฺเสสุ
มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา) มนุษย์เลิศมนุษย์น�้ำใจสูง มีทุกข์ มีสมุทัย มีมรรค มีนิโรธ ครบทุกอย่าง จึงสําเร็จ
นิพพานได้ พระอินทร์ พระพรหม เป็นต้น บวชเป็นพระเป็นเณรไม่ได้ เหมือนมนุษย์ มนุษย์เป็นธาตุ
พอ ดุจแม่ครัวแกงช่างเอร็ดอร่อย มันพอพริกพอเกลือ จึงให้สาํ เร็จมรรคผลได้ ไม่ขดั ข้องด้วยประการ
ใด ๆ ฉะนั้นมนุษย์ไม่ควรน้อยเนื้อต�่ำใจ ปฏิบัติให้ได้สวรรค์ นิพพาน ได้ธาตุพอเป็นชนิดที่สูงสุด
• นิพพาน นั้นคือจิตหดโดยเห็นธาตุ รู้แจ้งธาตุ จิตฺตีติภูตํ รู้อยู่นั้นเป็นตัวนิพพานฯ
• วิชชา ๓ ของพระพุทธเจ้า ลึกลับสุขุมมาก ในยามที่ ๑ พระองค์ทําความรู้เท่าอย่างนั้น
ยามที่ ๒ พระองค์ทาํ ความรูเ้ ท่านัน้ นัน้ ยามที่ ๓ พระองค์ทาํ ความรูเ้ ท่าคือแก้อวิชชาและปฏิจจสมุปบาท
ในของจิตในช่องแคบมารแย่งไม่ได้ มีความรู้อันพิเศษขึ้นมาว่า พระองค์เป็น สยมฺภู ความที่ท่านแก้
อวิชชาเป็นของขั้นละเอียดยิ่งนัก บุคคลจะรู้เห็นตามนั้นน้อยที่สุด สุดอํานาจของจิต เมื่อกําหนดรู้
ลงไปเป็นของว่างหมด ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขา ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย ธาตุสุญฺโ เป็นธาตุสูญ
แล้วกําหนดจิต รู้จิต ตั้งอยู่ใน ฐีติธรรม
• ธาตุกับจิตติดกัน จึงวนเวียนแก่ เจ็บ ตาย อยู่ทุกชาติหาที่สิ้นสุดมิได้ ธาตุเป็นของที่มีอยู่
เช่นนั้นตั้งแต่ดั้งเดิมมา และแปรปรวนอยู่เช่นนั้น จิตของคนไม่ไปยึดไปถือ ก็เป็นจิตสิ้นทุกข์ได้ฯ
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•

อายตนะภายในภายนอกแปรปรวนอยู่เป็นนิจ สว่างโร่ ทั้งภายนอกและภายในไม่ขาดระยะ
ของ ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ฟังเทศน์ธรรมชาติแสดงเรื่อย ๆ พระโยคาวจรฟังเทศน์ในตอนนี้ ฉลาด
ในตอนนี้ สิ้นกิเลสในตอนนี้ เป็น ปจฺจตฺตํ ความเพียร มรรคผล ถือสมถะพอ วิปัสสนาพอมันผลัก
กิเลสมันเอง
• บรรพชิตจะต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน
• พุทธองค์เกิดในป่าลุมพินีวัน ปลงสังขารในป่า ให้โอวาทปาติโมกข์ในป่า ตรัสรู้ในป่าเปลี่ยว
นิพพานในป่าเปลี่ยว วิจัยธรรมในป่า ชนะมารในป่า ธรรมทั้งหลายล้วนแต่เกิดในป่า เป็นธรรมราคา
สูง ธรรมโลกุตระเหนือโลกีย์
• จิตตั้งจิตมิได้ ตั้งจิต ตั้งธาตุ จึงแสดงรู้เห็นด้วยกันได้ เพราะจิต มันเป็นนามธรรม
• อย่าถอนทําความเพียร มันจะเคยตัว ให้ทําจนชิน ให้ได้เนื้อหรือคุ้นเคย จึงจะเห็นมรรค
เห็นผล
• ปัญจวัคคีย์นั้นทางปรมัตถ์ว่า หัว ๑ แขน ๒ ขา ๒ เป็นห้า ภิกษุ แปลว่าคนต่อยกิเลส
ปัญจวัคคีย์ก็เป็นภิกษุเหมือนกะเราฯ
• วาจาของท่านเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีลาภ ยศ อามิสเจือ วาจา
ของท่าน เทศน์จึงขลังดี พูดถูกธรรม ตรงไป ตรงมา ไม่เห็นแก่หน้าบุคคลและอามิส
• ท่านไม่ให้ศีลแก่โยมที่รู้ศีล อ้างว่าแม้พระภิกษุที่บวชนั้นก็ไม่ให้ศีล ๒๒๗ เลย ให้แต่เพียง
ศีล ๑๐ ชั้นสามเณรเท่านั้น ต่อนั้นประกาศสงฆ์ตั้งสมมติให้กันเอง แล้วก็พากันรักษาพระปาฏิโมกข์
นี้ฉันใด เพียงศีล ๕ ให้เจตนารักษาแต่เฉพาะตนเอง เท่านั้นก็เป็นพอ
• จิตนั้นเมา สุราไม่ได้เมา สุราไม่ติดคน คนติดสุราต่างหาก เมื่อคนดื่มไปแล้ว ทําให้เป็นบ้า
ไปต่าง ๆ ฯ
• เรื่องของโลกย่อมมีการยุ่งอยู่เรื่อย ๆ มาตั้งแต่ไหน ๆ
• วิธีละกิเลสฝังแน่นอยู่ในสันดานนั้น ตีลิ่มใหม่ใส่ลงไปลิ่มเก่ากระดอนออก นี้ฉันใด มรรค
เข้าไปฟอกกิเลสเก่าออกมาแล้วจึงเห็นความบริสุทธิ์
• จิตเสวยเวทนาอย่างละเอียดนั้น ให้ละลายเวทนาเข้าไปอีกเอามรรคเข้าไปฟอก แล้วทํา
ความรู้ตั้งอยู่แทนเวทนา จึงจะเห็นตน เห็นธรรม เห็นความบริสุทธิ์ฯ
• สมณะ พราหมณ์ มีการเพ่งอยู่เป็นนิจ มันไม่รู้ไม่ฉลาดแล้ว จะไปอยู่ ณ ที่ไหน อาพาธก็หาย
บุญก็ได้ด้วย พระองค์ตรัสให้พระสารีบุตรทําเช่นนั้น แท้ที่จริงพระสารีบุตรก็ทําชํานาญมาแล้ว
แล้วทําอีก อาพาธก็หายฯ
• ให้พิจารณาธาตุ เมื่อเห็นธาตุแปรปรวนอยู่เป็นนิจ เรียกว่า สัมมาทิฐิ เห็นชอบ
• ภุมเทวดา อยากดื้อ ทดลองเสมอทีเดียว ไปอยู่ที่เข็ดขวางต้องระวัง ต้องตรวจจิตเสมอฯ
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•

มนุษย์เป็นสัตว์เลิศ เป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนา ทวีปทั้ง ๓ ก็เป็นมนุษย์ เช่น อุดร กุรุทวีป
แต่ไม่สมบูรณ์ พระองค์ไม่โปรดตั้งศาสนา เทวดาก็เหมือนกัน มนุษย์ที่มาเกิดในชมพูทวีป เป็นมนุษย์
วิเศษ รับรัชทายาทฯ
• อารมณ์ภายนอกและภายใน เป็นของที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดา แต่จิตเป็นของที่รับรู้ ฉะนั้น
ต้องทรมานทางจิตให้มาก ๆ แก้อวิชชา แก้อาสวะ แก้ทุกข์ แก้สมุทัย นิโรธ เกิดญาณตั้งอยู่เป็น
อมตธรรมที่ไม่ตายฯ
• แก้โทษคือแก้อาบัติ ให้แก้ปัจจุบันจิต อย่าส่งจิตอดีต อนาคต แล้วบอกจิตว่าไม่มีโทษ
เมื่อท่านไปจําพรรษาอยู่เทือกเขาใหญ่ ท่านเกิดอาบัติจนฉันอาหารเข้าไปก็เป็นอันนั้นออกมา เพราะ
จิตวิบัติแล้ว ธาตุก็วิบัติด้วย ต่อนั้นแก้จิตได้แล้ว อาพาธ ๓ วัน หายเป็นปกติดี การอาบัติ เช่น อาบัติ
อุกฤษฎ์ อย่าพึงล่วงง่าย ๆ เพราะมันเคยตัวฯ
• อจินไตย เกิดความรู้ ความฉลาด นั้นหาประมาณมิได้ฯ
• ปฏิบัติผิดนั้น ลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ไม่ได้ ประพฤติไปตามสังขาร ปฏิบัติถูกนั้น คือ
ลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ได้
• พวกสุทธาวาสทั้งหลาย คือ เจริญฌานและวิปัสสนาต่อไป จึงสําเร็จได้ในที่นั้น
• ผู้ที่รู้ธรรมแล้ว เป็นผู้วิเศษ อานิสงส์หาประมาณมิได้
• สกลกายอันเดียวนี้แหละเป็นตัวธรรม
• ละกิเลสด้วยสติ สติฟอกอาสวกิเลสเอง
• ธรรมเป็นฐีติธรรม ตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แปรปรวนอยู่เช่นนั้น ให้รู้ให้เห็นเฉพาะที่เกิดกับจิต
• คณาจารย์บางองค์แสดงอริยสัจ มีลาภ ยศ เจืออริยสัจ เป็นส่วนมาก
• จิตเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ หมดจดทุกอย่าง มนุษย์ เทวดา ไม่มีที่ครหาเลย
• บรรดานักปฏิบัติให้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโจร เมื่อรู้เท่าทันโจรแล้ว โจรย่อมไม่มีโอกาส
ลักสิ่งของไปได้ แม้ฉันใด ปฏิบัติให้มีสติและปัญญารักษาตน กิเลสมิอาจเข้าถึงได้ฯ
• ที่แผ่นดินย่อมเป็นฝุ่นผีทั้งสิ้น ให้จิตพิจารณาตกลงถึงฐานฯ จิตจึงไม่กังวลฟุ้งซ่าน กระสับ
กระส่ายฯ
• มนุษย์ตาย จะเอาไปกินและเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่เหมือนวัวควาย วัวควายเอาเนื้อกินได้
• ในขณะทีม่ ชี วี ติ นัน้ ทาํ บุญดีมาก การทําศพถึงผูต้ ายนัน้ ไม่ได้เป็นส่วนมาก แต่ทาํ ตามประเพณี
เท่านั้น พระอรหันต์นิพพาน ภูเขาถ�้ำต่าง ๆ ใครทําศพให้ท่านเล่า ท่านทําไมถึงนิพพาน
• ใช้ไหวพริบเป็นอาชาไนยอยู่เนืองนิจฯ
• ธรรมทั้งหลาย จิตประกอบกายยกขึ้นแสดง ปราศจากกายแล้วจะยกนามธรรมขึ้นแสดง
ไม่ได้เลย
• เหตุเกิดก่อน ปัจจัยเกิดทีหลังฯ
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•

จิตเป็นคนเรียกสมมุติเอง จิตเป็นเหตุที่กระสับกระส่าย จิตปกติดีแล้วก็เป็นอันได้รับ
ความสุขฯ
• ทําจิตให้สว่างโพลง กําหนดรู้ฐีติธรรม นั้นเรียกว่าปัญญาโดยแท้
• ให้แก้อวิชชา แก้อนุสัยความไม่รู้ไม่ฉลาดนั้นให้กลับเป็นคนฉลาดฯ
• พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร พระองค์เกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ ดุจดอกบัวย่อมเกิดในตมฉันใด
• ต้องเจริญทุกข์ให้พอเสียก่อน ดับต้องอยู่ในที่นั้น ดุจตีลิ่มลงไป ลิ่มเก่าถอน ลิ่มใหม่เข้าแทน
คือกิเลสออก ความบริสุทธิ์เข้าแทน ดุจของดีอยู่ในของชั่ว คืออวิชชาออกวิชชาเข้าแทนฯ
• เดินมรรคให้เห็นทุกข์ ให้เดินมรรคเห็นสมุทยั ให้ยงิ่ ในมรรค ให้ยงิ่ มรรคนิโรธ จึงจะพ้นทุกข์ฯ
• โลกียสัจจะคือโพธิสัตว์เห็นเทวทูต โลกุตรสัจจะคือโพธิสัตว์ตรัสรู้ฯ
• ข้อเปรียบชั้นนิพพาน คือ นับ ๑ ไปถึง ๐ ๐ (สูญ) โลกเขาแปลว่าไม่มี แต่สูญมีอยู่นี้ฉันใด
นิพพานเป็นของที่มีอยู่ฯ
• ความรู้ความฉลาด มีอยู่ในสถานที่ไม่รู้ฯ
• ธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ คือจิตออกจากจิตเรียกเจตสิก ต่อนอกนั้นเป็นอาการทั้งหมด
ดุจสันหรือคมของดาบมาจากเหล็กฉะนั้นฯ
• มีแต่จิต รูปไม่มี แสดงไม่ได้ ต้องอาศัยกันเป็นไปจึงแสดงได้ฯ
• พระอรหันต์ทั้งหลาย จิตไม่มี มีแต่สติ เพราะจิตสังขารมันเป็นตัวสังขาร สังขารไม่มีในจิต
ของพระอรหันต์
• เอกมูลา เหตุผลมาจากความทีเ่ ป็นหนึง่ ของจิต เป็นเหตุเป็นปัจจัย (เหตุ ปจฺจโย) ประกอบกัน
จึงตั้งเป็นบทบาทคาถาฯ
• มีนัยหลายนัย ถึงแปดหมื่นสี่พันอาการฯ
• มนุษย์วนเวียนเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ติดของเก่ากามาวจรสวรรค์ ๑ สัตว์เดรัจฉาน ๑
มนุษย์ ๑ ท่านพวกนี้ติดของเก่า พระไตรปิฎก มีกิน ๑ มีนอน ๑ สืบพันธุ์ ๑ แม้ปู่ย่าตายายของเรา
ล้วนแต่ติดของเก่า พระพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกก็ดี พระอรหันต์ก็ดี เมื่อท่านยังไม่ตรัสรู้ก็ติดของเก่า
เพลิดเพลินของเก่าในรูป เสียง กลิน่ รส ของเก่า ทัง้ นีไ้ ม่มฝี ง่ั ไม่มแี ดน ไม่มตี น้ ไม่มปี ลาย ย่อมปรากฏ
อยู่เช่นนั้น ตื่นเต้นกับของเก่า ติดรสชาติของเก่า ใช้มรรค ๘ ให้ถอนของเก่า ให้อิทธิบาท ๔ ตีลิ่ม
สะเทือนใหญ่ปัง ๆ ลิ่มเก่าถอนคืออวิชชา ลิ่มใหม่คือวิชชาเข้าแทนดังนี้ ท่านอาจารย์มั่นท่านพูด
ใช้ตบะความเพียรอย่างยิ่ง ที่จะถอนได้ต้องสร้างพระบารมีนมนาน จึงจะถอนได้ เพราะของเก่า
มันบัดกรีกัน ได้เนื้อเชื้อสายของกิเลสมาพอแล้ว ย่อมเป็นอัศจรรย์ของโลกนั้นทีเดียว
• แก้บ้านั้น ให้ทวนกระแสเข้าจิตเดิม แก้ได้ เสือมาเฝ้าเราที่เป็นพระโยคาวจรเจ้า เป็นเทพ
โดยมาก ถ้าเป็นเสือ มันเอาไปกินแล้ว
• ธรรมแสดงอยู่เรื่อย ๆ เว้นแต่นอนหลับโดยมิได้กําหนด จะไม่รู้ไม่เห็นขณะนั้น
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ส่งจิตออกนอกกาย ทําให้เผลอสติฯ
มัคโคหนทางดําเนินมีที่สุด ส่วนหนทางเดินเท้าไม่มีที่สิ้นสุดฯ
น�้ำใจของสัตว์ยุ่งด้วยธาตุ ระคนอยู่ด้วยธาตุ ธาตุไม่มีที่สิ้นสุด แม้จิตก็ไม่มีสิ้นสุดฯ
จิตรับธุระหมดทุกอย่าง จิตเป็นแดนเกิด รู้เท่าอาการของจิตได้แล้ว รู้ปกติของธาตุฯ
เอโก มคฺโค หนทางอันเอก วิสุทฺธิยา เป็นหนทางอันบริสุทธิ์มีทางเดียวเท่านี้ มโน ปุพฺพํ
จิตเป็นบุพภาคที่จะได้เป็นใหญ่ จิตถึงก่อนสําเร็จด้วยจิตฯ (มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา
มโนมยา)
• จิตเป็นเครื่องบังคับกายกับวาจาให้พูดและให้ทําการงานฯ
• จิตที่ไม่ติดพัวพันในอารมณ์ทั้งปวง เรียกว่าบริสุทธิ์
• มีแป้น (ไม้กระดาน) แล้วก็มีบ้าน มีบ้านแล้วก็มีแป้น พูดอย่างนี้จึงแจ่มแจ้งดี
• พระองค์แสดงอนุปุพพิกถาไปโดยลําดับ ยกทานขึ้นก่อนดุจบันไดขั้นต้น แม้ฉันใด โลกุตระ
โลกีย์ก็ดี ก็ต้องเจริญต้นขึ้นไปก่อน ไม่เจริญขั้นต้นไปก่อนเป็นผิด จะกระโดดขึ้นสูงทีเดียวไม่ได้
ตายกัน
• ธรรมเป็นของธรรมดาตัง้ อยูอ่ ย่างนัน้ คือตัง้ อยูด่ ว้ ยความแก่ ความเจ็บ ความตาย จึงได้ชอื่ ว่า
ธรรมของจริง ไม่มีอาการไป ไม่มีอาการมา ไม่มีขึ้น ไม่มีลง เป็นสภาพที่ตั้งไว้ดุจกล่าวไว้ข้างต้นฯ
• ไม่อ้างสวรรค์ นิพพาน ไม่อ้างทุคติ อ้างความเป็นไปทางปัจจุบันอย่างเดียว เพราะชั่วดี
ก็ปัจจุบันที่ยังเป็นชาติมนุษย์
• เอาธรรมชิน้ เดียวนีเ้ อง คือกายนีเ้ องไปเจ็บ กายชิน้ เดียวนีเ้ องไปแก่ กายชิน้ เดียวนีเ้ องไปตาย
เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดอีก ล้วนแต่ตื่นเต้นอยู่ด้วยธาตุอันนี้เอง หาที่จะจบไม่ได้ และสิ้นสุดมิได้ฯ
• ความรูข้ องพระพุทธเจ้าเป็น อนันตนัย มากมายยิง่ กว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นอุบาย
ทีจ่ ะทรมานสัตว์ พ้นวิสยั ของสาวกทีจ่ ะรูต้ ามเห็นตามได้หมด สาวกกาํ หนดรูแ้ ต่เพียง ๘๔,๐๐๐ เท่านัน้
นี้ก็เป็นอัศจรรย์ฯ
• ให้แก้ปัจจุบัน เมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้ว ภพ ๓ นั้นหลุดหมด ไม่ต้องส่งอดีต อนาคต ให้ลบ
อารมณ์ภายนอกให้หมด จึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้ เพ่งนอกเป็นตัวสมุทยั เป็นตัวทุกข์ และเป็นตัว
มิจฉาทิฐิ เพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฐิ
• เรื่องของโลกธาตุนั้น กระทบกระเทือนถึงกันหมด กําหนดรู้ เฉพาะจิต ก็รู้สิ้นทางอื่นหมด
• พระธรรมแสดงทั้งกลางวันและกลางคืน อกาลิโก กําหนดกาลเวลามิได้ แสดงทั้งภายนอก
และภายใน
• ให้กําหนดจิตให้กล้าแข็ง เรียนมรรคให้แข็งแรง จึงจะเห็นทางสิ้นทุกข์ไปได้
• ให้ปล่อยจิต อย่ากดจิต เหตุผลเคลื่อนคลื่นอยู่ใน ให้พิจารณาความรักความชัง พิจารณา
นิสัยของตน จิตดื้อ บริษัทมากพึ่งนิสัยเดิมมิได้ ตะครุบจิตจึงมีกําลังฯ
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•

คนในโลก หลงของเก่า คือหลงธาตุนนั้ เองแหละ ชังแล้วมารัก รักแล้วมาชัง หาทีส่ นิ้ สุดมิได้
พระองค์ไม่หลง
• ธาตุมนุษย์เป็นธาตุตายตัว ไม่เป็นอืน่ เหมือนนาค เทวดาทัง้ หลายทีเ่ ปลีย่ นเป็นอืน่ ได้ มนุษย์
มีนิสัยภาวนาให้สําเร็จง่ายกว่าภพอื่น อคฺคํ านํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺต วิสุทฺธิยา มนุษย์มีปัญญา
เฉียบแหลมคมคอยประดิษฐ์ กุศล อกุศล สําเร็จอกุศล...มหาอเวจีเป็นที่สุด ฝ่ายกุศลมีพระนิพพาน
ให้สําเร็จได้ ภพอื่นไม่เลิศเหมือนมนุษย์ เพราะมีธาตุท่ีบกพร่องไม่เฉียบขาดเหมือนชาติมนุษย์ ไม่มี
ปัญญากว้างขวางพิสดารเหมือนมนุษย์ มนุษย์ธาตุพอหยุดทุกอย่าง สวรรค์ไม่พอ อบายภูมธิ าตุไม่พอ
มนุษย์มีทุกข์ สมุทัย--ฝ่ายชั่ว ฝ่ายดี--กุศลมรรคแปด นิโรธ รวมเป็น ๔ อย่าง มนุษย์จึงทําอะไรสําเร็จ
ดังนี้ ไม่อาภัพเหมือนภพอื่น
• สติปัฏฐานเป็นความรู้อนันตนัย หาประมาณมิได้ ไม่เหมือนความรู้ชนิดอื่น สนฺทิฏฺโิ ก
เห็นด้วยเฉพาะนักปฏิบัติ ปจฺจตฺตํ รู้เฉพาะในดวงจิต รู้ธรรมลึกลับสุขุมคัมภีรภาพ
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ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทัง่
ท�ำให้หนังสือเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ :๑. พระธรรมธัชมุนี (อมร าโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
๒. พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จตฺตภโย) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๓. พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ าณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
๔. พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย) เจ้าอาวาสวัดเลียบ อุบลราชธานี
๕. พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (พยุง ชวนปญฺโ) เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
๖. พระมหาดวงรัตน์ ิตรตโน ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่
๗. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺาปสฺโต) วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๘. พระอธิการอว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร
๙. พระอธิการชัยวัฒน์ ิตาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ากลางโนนภู่ สกลนคร
๑๐. พระอธิการน�ำชัย ชยากโร (เติมศิริเกียรติ) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจนาราม เชียงใหม่
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“เมือเสียเดอ… หมดทอนี้ละเนอ…
เอาน้ำไปรดไมแกนลอน ใหมันปงเปนใบ บมีดอกเดอ…
ใหพากันเฮ็ด พากันทำตามที่อาตมาเคยพาเฮ็ดพาทำนั้นเดอ
อยาลมเดอ… ใหพากันรักษาศีลหา ถาผู ใดรักษาศีลหา
ไดตลอดชีวิต ผูนั้นเลิศที่สุด หมดทอนี้ละ”
โอวาทธรรม ทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ
ที่ใหครั้งสุดทายกับชาวหนองผือ
ในหนังสือบูรพาจารย (๒๕๔๓) หนา ๑๖๔

