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กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ กําลังจัดพิมพ์หนังสือ “ประวัติและธรรมะของหลวงปู่แหวน
สุจิณฺโณ” เพื่อแจกเป็นธรรมทานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในโอกาส
จัดงานวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ครบ 36 ปี และในโอกาสที่มีการปรับปรุงกุฏิ พิพิธภัณฑ์
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เทศนาธรรม เรื่อง มีสติอยู่กับปัจจุบัน ณ S&P Hall สุขุมวิท 26 กรุงเทพ วันที่ 15 มกราคม 2560 เพื่อลงพิมพ์
ในหนังสือ เรื่อง “ประวัติและธรรมะของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ” (ลงในภาคผนวก) เพื่อให้ผู้อ่านทราบ
กองทุนลักษณาฯ กําลังเตรียมต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ โดยจะส่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมสภา จ.นครปฐม
ทางกองทุนฯ ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ จึงนมัสการมา
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อนุญาต ให้กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ นําข้อความที่ถอดเทปจากเทศนาธรรมเพื่อ
จัดพิมพ์ลงในหนังสือเรื่อง ประวัติและธรรมะของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (ในภาคผนวก)
คุณชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ

		 อาตมาภาพมีความยินดี ทีท่ ราบว่าคุณชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุน ลักษณา ลีฬหาชีวะ
มีจิตศัทธาจะนําธรรมะที่อาตมาภาพแสดงไว้ไปเผยแผ่ เพื่อเป็นหลักธรรมแก่ผู้สนใจขวนขวายหาวิธี
แนวทางการปฏิบัติต่อไป
		 อาตมาภาพจึงขออนุโมทนากับคุณชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุนฯ พร้อมทั้งคณะ
ด้วยกุศลกรรมและเจตนาอันดีงามนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงพบกับความสุขความเจริญและสําเร็จ
ดังปรารถนานั้นเทอญ
		 จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ
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วัดป่าธรรมคีรี
๙๙๙ หมู่ ๑๔ บ้านซับน�้ำเย็น
ต�ำบลปากช่อง  อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐
๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
เจริญพร   คุณชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุน ลักษณา ลีฬหาชีวะ
อาตมาภาพมีความยินดีมาก ทีท่ ราบว่าคุณชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุน ลักษณา ลีฬหาชีวะ
มีจิตศรัทธาจะน�ำธรรมะที่อาตมาภาพแสดงไว้ในงานบ�ำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ ปี วันละสังขาร
คุณแม่จันดี โลหิตดี  ไปเผยแผ่ เป็นหลักธรรมน�ำปฏิบัติต่อไป
เมื่อมีผู้เทิดทูนพระรัตนตรัย ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะ โดยเฉพาะธรรมะที่ช�ำระล้างกิเลสจี้ตรง
ลงสู่ใจ ธรรมะ ไม่มีเพศไม่มีวัย ผู้ใดขวนขวายปฏิบัติ ผู้นั้นย่อมพบความจริงแห่งธรรมประจักษ์ใจ
ขออย่าได้เข้าใจว่าธรรมะนี้เป็นของอาตมาภาพผู้แสดง เพราะอาตมาภาพได้รับโดยตรง
มาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว
ญาณสัมปันโน) และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี ซึง่ ถ้าพิจารณาให้ลกึ ซึง้ ก็จะพบว่า ล้วนเป็นธรรมะดับทุกข์
ทีพ่ ระบรมศาสดาทรงสอนไว้ ต่างกันแต่สำ� นวนและลีลาอันเหมาะแก่จริตนิสยั ของผูถ้ า่ ยทอด  หากแต่
เป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน ที่ส่องแสงสว่างขจัดความเขลาให้กลายเป็นความตื่นรู้ เบิกบาน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้เป็นที่พึ่งของมนุษย์ เทวดา และสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ขอให้กิจความดีงามอันท่านประสงค์ จงส�ำเร็จดังปรารถนา เเละเป็นประโยชน์ สงบ เย็น
อันหาประมาณมิได้
ขออนุโมทนาอย่างสูง
พระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร)
๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
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อนุโมทนากถา
วันที่ ๒ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พระอริยเจ้าของชนชาวไทย ซึ่งองค์ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ได้จําพรรษาอยู่
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ถ้านับชาตกาลถึงปีนี้จะได้ชาตกาลอายุครบ ๑๓๔ ปี ถ้านับตั้งแต่
วันมรณภาพถึงปีนี้ จะครบ ๓๖ ปี (มรณภาพเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘)
นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทางคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ต่างบําเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายและ
แสดงความกตัญญูกตเวทีเพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูพระคุณท่านให้ปรากฏอยู่ในจิตใจตลอดไป
ในปีนที้ างคณะสงฆ์ได้ทาํ การบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะอันเกีย่ วข้ององค์หลวงปู่ ณ วัดดอยแม่ปง๋ั
และได้พิมพ์หนังสือชีวประวัติและธรรมะขององค์หลวงปู่แหวนเพื่อเผยแผ่แจกจ่ายให้เป็นธรรมทาน
โดยมี กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์
จึงขออนุโมทนาสาธุการในการพิมพ์ครัง้ นีจ้ ะเกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ในการประกาศเกียรติคณ
ุ
ของพระมหาเถระเพื่อจะได้เป็นอนุสสติ แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชน
ตราบนานเท่านาน

(พระราชวิสุทธิญาณ)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)
ประธานในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันเกี่ยวข้องกับองค์หลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปั๋ง

ค�ำน�ำ
พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา ในอดีตที่ผ่านมา
มี พ ระพุ ท ธเจ้ า อุ บั ติ ขึ้ น มาแล้ ว จ� ำ นวนมากมายหลายพระองค์ พระพุ ท ธเจ้ า องค์ ป ั จ จุ บั น คื อ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีอายุศาสนานาน ๕,๐๐๐ ปี (ตามพุทธท�ำนาย) ในปัจจุบัน
(พ.ศ. ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นอายุศาสนาปีที่ ๒,๕๖๔ ยังคงเหลืออายุพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
พระองค์นี้อีก ๒,๔๓๖ ปี พระธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเหมือนกันว่า พระองค์ได้ค้นพบ
ความจริงเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในโลกมาสอน พระองค์ไม่ได้คน้ พบสิง่ ใหม่ขนึ้ มา พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่มีผู้ใดชี้แนะ จึงถือได้ว่าพระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์เหมือน
บุคคลอื่น อาจกล่าวได้ว่า ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจ�ำโลก ที่เป็น และมีอยู่แล้ว
พระพุทธเจ้าทรงเป็นเพียงผู้ค้นพบเท่านั้น พระองค์ไม่ใช่ผู้สร้างค�ำสอนขึ้นมา พระองค์ตรัสว่า ก�ำเนิด
สังสารวัฏ ไม่มีเบื้องต้นและที่สุด ถ้าหากสัตว์ยังด�ำเนินชีวิตไปตามอ�ำนาจกิเลสที่มี ซึ่งมีอวิชชา
เป็นเครื่องกั้น และมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ย่อมต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไปตามภพภูมิต่าง ๆ ตาม
แรงเหวีย่ งของกรรม ไม่มที สี่ นิ้ สุด จนกว่าจะบรรลุธรรม จึงจะเข้าสูน่ พิ พาน (ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีกแล้ว)
ดังนั้น ทุกสรรพสัตว์ จึงต้องช่วยตนเอง เพื่อพัฒนาไตรสิกขา (มีศีล มีสมาธิ และมีปัญญา)
การมีศีลท�ำให้จิตตั้งมั่นเกิดสมาธิได้ง่าย และเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นต่อเนื่อง ก็จะท�ำให้เกิดปัญญา
ซึ่งเป็นความรู้แจ้งในความจริงของชีวิตทั้งรูปธรรมและนามธรรมได้ง่าย สามารถหลุดพ้นจาก
อารมณ์ของราคะ โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งเป็นอวิชชา จึงน�ำไปสู่การหลุดพ้นจากเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏได้
พระพุทธศาสนาสอนให้เชือ่ กฎแห่งกรรมของทุกสรรพสัตว์วา่ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เพราะอธิบายให้ทราบว่า เหตุใดแต่ละคนจึงเกิดมาแตกต่างกัน และกฎแห่งกรรมนี้ยังได้อธิบายถึง
ภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์ เทวดา และพรหมทุกชีวิต มีศักยภาพที่จะ
บรรลุธรรมได้ มีข้อส�ำคัญก็คือ ต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เพื่อช�ำระกิเลสให้
หมดจากจิตใจ เพราะก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะตรัสรู้ พระองค์กท็ รงเป็นมนุษย์สามัญธรรมดา
ที่พระองค์สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้ เนื่องจากการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา มาหลายภพหลายชาติ
ถึงแม้ว่าการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ มีการฝึกคล้ายกัน แต่มีเพียงการ
ฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ทีส่ อนให้ทำ� สมาธิวปิ สั สนา ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้รแู้ จ้งว่า
ทุกสรรพสิ่ง ย่อมมีการเกิดและการดับเป็นธรรมดา

แนวการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้แต่ละคนใช้ปัญญา พิจารณาค�ำสอน
ก่อนจะเชื่อ และเห็นจริงด้วยตนเอง หลังจากนั้นแต่ละคนต้องน�ำค�ำสอนไปประพฤติและปฏิบัติ
ด้วยตนเอง จึงจะถึงความหลุดพ้นได้ด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครสามารถช่วยให้คนอื่นหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ที่สามารถช่วยได้ก็คือให้แค่ค�ำแนะน�ำ หรือชี้ทางที่ถูกต้องให้เดิน
ไปถึงจุดหมายเท่านั้น ดังนั้นจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนาจึงต่างจากศาสนาอื่นที่มี
จุดหมายปลายทางแค่ไปเกิดบนสวรรค์เท่านัน้ แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ถ้าสามารถละกิเลสทุกอย่าง
ได้หมดแล้ว ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร และไม่กลับมาเกิดอีก (นิพพาน)
จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรพสัตว์ให้รอด แต่สัตว์โลกต้องช่วยตนเอง
เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลส และวัฏสงสารด้วยตนเอง
ศาสนาทุกศาสนากล่าวถึงนรกเหมือนกัน ความหมายของนรกในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สถานที่
กักขังสัตว์ตลอดไป บุคคลที่ท�ำบาปแล้วไปเกิดในนรก เมื่อพ้นกรรมแล้ว ก็สามารถกลับไปเกิด
ในภพภูมิที่ดีกว่าได้ เช่น เกิดเป็นมนุษย์ เทวดา หรือพรหม และสรรพสัตว์ที่ได้ไปเกิดในภพอื่น ๆ
หลังจากเสียชีวิตแล้ว ไม่ว่าจะเกิดเป็นพรหม เทวดา มนุษย์ เปรต หรือสัตว์เดรัจฉาน ก็สามารถ
เวียนกลับไปเกิดในนรกเพื่อใช้กรรมได้อีกเช่นเดียวกันถ้ายังไม่สามารถละกิเลสให้หมดสิ้นได้ และ
ยังมีบาปจากการท�ำชัว่ ในอดีตชาติ พระพุทธศาสนา เน้นให้มกี ารแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ ทุกภพภูมิ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละจากการประพฤติสิ่งที่ชั่วทั้งปวง (คือ อกุศลกรรมบถ ๑๐) ให้ประพฤติ
แต่สิ่งที่ดี (คือ กุศลกรรมบถ ๑๐)
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของสาวก (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) จึงถือได้ว่าเสมือนเป็น
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสาวกทัง้ หลาย ในขณะทีพ่ ระสงฆ์สาวกก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสามเณร
อุบาสก และอุบาสิกา ดังนั้น การบรรลุธรรมของสาวกทั้งหลาย (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา)
จึงต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ รับเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประวัติ และธรรมะของหลวงปูแ่ หวน
สุจิณฺโณ เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสที่พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะ
จังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ได้จัดงานท�ำบุญครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่แหวน
สุจณ
ิ โฺ ณ ครบ ๓๖ ปี (หลวงปูแ่ หวนได้มรณภาพเมือ่ วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เวลา ๒๑.๕๓ น.
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) และฉลองกุฏิที่หลวงปู่แหวนเคยจ�ำพรรษา พิพิธภัณฑ์ และ
เสนาสนะอื่น ๆ ในวัดดอยแม่ปั๋ง ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว (หลังจากมีการปรับปรุง
กุฏหิ ลวงปูแ่ หวนแล้ว พระราชวิสทุ ธิญาณอนุญาตให้สาธารณชนขึน้ ไปกราบไหว้รปู หล่อหลวงปูแ่ หวน
ที่เป็นโลหะ และภาพถ่ายหลวงปู่แหวนบนกุฏิได้ นอกจากนี้ยังจัดเก้าอี้ที่หลวงปู่แหวนเคยนั่ง
เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ ใส่ในตู้กระจก เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็น)

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นพระอริยสงฆ์ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป
เสมอมา จึงเป็นที่เคารพสักการะของปวงชน เป็นผู้ที่มีปฏิปทาชอบความสงบ มีเมตตาธรรม
มีสมาธิดี มีพลังจิตสูง เปี่ยมด้วยเมตตา ค�ำสอนของหลวงปู่มีประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่เข้าใจในการน�ำไป
ปฏิบตั อิ ยูห่ ลายเรือ่ ง มีคำ� สอนจากหลวงปูแ่ หวนทีใ่ ห้ไว้ คือ “ตัดอดีต อนาคต ลงให้หมด จิตดิง่ อยูใ่ น
ปัจจุบนั รูใ้ นปัจจุบนั ละในปัจจุบนั ท�ำในปัจจุบนั แจ้งในปัจจุบนั ” ซึง่ เป็นค�ำสอนทีท่ กุ คนสามารถ
น�ำมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตพ้นทุกข์ได้
ในสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ มีประชาชนทั่วประเทศไปกราบหลวงปู่ทุกวัน หลวงปู่จึงถามว่า
“พากันมาท�ำไม” ค�ำตอบคือ “ต้องการมากราบบารมีของหลวงปู่” หลวงปู่จึงแนะน�ำว่า “บารมี
ต้องสร้างเอาเหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก ก็ต้องหมั่นบ�ำรุงรักษา ไม่ใช่ไปชื่นชม
ต้นมะม่วงของคนอืน่ ต้องไปปลูก ไปบ�ำรุงต้นมะม่วงของตนเอง การสร้างบารมีกเ็ ช่นกัน แต่ละคน
ต้องสร้างเอง”
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะจึงเห็นสมควรทีจ่ ะรวบรวมประวัตแิ ละธรรมะของหลวงปูแ่ หวน
สุจิณฺโณไว้ในหนังสือ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ๆ ได้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติตามต่อไป
การเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา
เริ่มต้นจากประเทศอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตุภูมิของศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียมี
ความเจริญสูงสุดในสมัยที่ประเทศอินเดีย มีพระมหากษัตริย์ชื่อ พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์เป็น
ผู้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๘๔,๐๐๐ แห่งทั่วอินเดีย เพื่อ
จารึกพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์ และทรงส่งพระธรรมทูตไปยังประเทศใกล้เคียงที่ต่อมา
พระพุทธศาสนาได้หยัง่ รากลึกและเจริญรุง่ เรืองมากกว่าประเทศอินเดีย พุทธศาสนาเริม่ เจริญรุง่ เรือง
ในประเทศศรีลังกา ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า ในขณะที่ศาสนา
พุทธในประเทศอินเดียกลับเสือ่ มลง เพราะคนอินเดียไม่ได้คดิ ถึงธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบและ
สั่งสอนแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายอีกต่อไป แต่ประเทศต่าง ๆ ที่ยังนับถือศาสนาพุทธ มีการเก็บรักษา
พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีไว้อย่างดี ท�ำให้คนทั่วโลกยังสามารถศึกษาพระธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ และยังคงรักษาไว้ซงึ่ การปฏิบตั ธิ รรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา (ทัง้ การภาวนา
แบบสมถะและวิปัสสนา) ซึ่งเป็นการสืบทอดแนวปฏิบัติวิปัสสนาอันบริสุทธิ์ต่อเนื่องกันมาอย่าง
ไม่ขาดสาย
นอกจากนี้ กองทุนฯ น�ำเทศนาธรรมของพระสงฆ์ ๓ รูป คือ พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
(วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี) พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม (วัดป่าธัมมปาลวนาราม สกลนคร)
พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี นครราชสีมา) มาพิมพ์ในภาคผนวก
ของหนังสือเล่มนี้ด้วย

ธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นของพระสงฆ์ผแู้ สดงธรรม หรือเป็นของนักวิปสั สนาจารย์
หรือเป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ทั้งพระสงฆ์และนักวิปัสสนาจารย์เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดธรรมะของ
พระพุทธเจ้าสมณโคดม ให้กับผู้สนใจ ซึ่งแต่ละบุคคลมีวิธีการพูดอธิบายและวิธีการปฏิบัติ
แตกต่างกันไป
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะหวังเป็นอย่างยิง่ ธรรมะทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นหนังสือเล่มนี้ คงจะเป็น
ค�ำแนะน�ำหรือข้อคิดที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับทุกท่านที่สนใจ เพื่อน�ำไปปฏิบัติตามจนเกิดปัญญา
และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้ในที่สุด (นิพพาน)
		
ชัชวดี คุณารักษ์
(ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ)

สารบัญ
อนุโมทนากถา	
ค�ำน�ำ
ประวัติวัดดอยแม่ปั๋ง
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

๗
๘
๑๕
๓๗

รายชื่อคณะกรรมการงานบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

๔๔

ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

๔๗

สุจิณฺโณวาท

๗๓

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ล�ำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ)
พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ล�ำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ)
พระนาค อตฺถวโร

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

สนทนาธรรมกับ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
เทศน์ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง

๑๓๕

น้อมระลึกถึง หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

๑๔๙

คติธรรม		

๑๖๑

คติธรรมโอวาท

๑๖๕

ค�ำสอนหลวงปู่		

๑๗๓

รูปปั้นขี้ผึ้ง หลวงปู่แหวน		

๑๘๑

นพ.อวย เกตุสิงห์ (รวบรวม)
ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ (ผู้ถอดเทป)

รศ.ดร.ปฐม - รศ.ภัทรา นิคมานนท์
พระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

๑๔๓

ประวัติพระสงฆ์ที่เคยเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (๑)		
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก						
ประวัติพระสงฆ์ที่เคยเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ (๒)		
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม							
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ในความทรงจ�ำของหลวงพ่อจันทร์โท ธีรวุฑโฒ
หลวงพ่อจันทร์โท ธีรวุฑโฒ
บทสัมภาษณ์แม่ชีที่เคยอยู่ดูแลรับใช้หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
ชัชวดี คุณารักษ์
หลวงปู่ของผม				
พลเอก ชวาล กาญจนกูล
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ในความทรงจ�ำของข้าพเจ้า	
เยาวภา เวคะวากยานนท์
บทสวดที่หลวงปู่แหวน ใช้ในพิธีแผ่เมตตา	
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
ภาคผนวก		
มีสติอยู่กับปัจจุบัน
		
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
จิตพุทธะน�ำสู่การดับอุปาทานขันธ์ ๕
		
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
เทศนาธรรมงานบ�ำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ ปี วันละสังขารคุณแม่จันดี โลหิตดี
		
พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร)
ค�ำขอบคุณ		
คณะท�ำงาน
ประวัติกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ

๑๘๓
๒๐๗
๒๔๙
๒๕๑
๒๕๗
๒๖๗
๒๗๑

๒๗๓
๒๙๓
๓๑๑
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖

ปูชา จ ปูชะนียานํ
การบูชาบุคคลทีค่ วรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ

ประวัติวัดดอยแม่ปั๋ง

หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ปั๋ง ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โดยสังเขป)
วัดดอยแม่ปั๋ง ตั้งอยู่บ้านแม่ปั๋ง บ้านเลขที่ ๒๕๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่กว่า ๓๐๐ ไร่
มีรั้วคอนกรีตล้อมรอบเป็นระยะทาง ๕ กิโลเมตร มีซุ้มประตูเข้าออก ๒ ประตูใหญ่

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อ ทุ่งนา (ความยาว ๑๕๐ เส้น)
ทิศใต้
ติดต่อ สวนลําไย (ความยาว ๑๓๐ เส้น)
ทิศตะวันออก ติดต่อ ถนนทางหลวงชนบท (ความยาว ๑๒๐ เส้น)
ทิศตะวันตก ติดต่อ ถนนเข้าสู่หมู่บ้านแม่ปั๋ง (ความยาว ๑๑๐ เส้น)
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์
กุฏสิ งฆ์ วิหาร โบสถ์ เจดีย์ มณฑป พิพธิ ภัณฑ์หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ หอระฆัง กุฏยิ า่ งกิเลส พลับพลา
ทีป่ ระทับ พระเมรุหลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ พิพธิ ภัณฑ์หลวงปูห่ นู สุจติ โฺ ต เจาะบ่อบาดาล จํานวน ๑ แห่ง
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ โดย หน่วยงาน รพช. สร้าง เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ มีที่ธรณีสงฆ์
จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ วัดดอยแม่ปั๋งเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดอยม่อนเวียง ถ้าจะให้
กล่าวตามภูมปิ ระเทศบริเวณดอยม่อนเวียงนี้ น่าจะสันนิษฐานได้วา่ สมัยโบราณน่าจะเป็นเมือง ๆ หนึง่
โดยมีเวียงพร้าวเป็นจุดศูนย์กลาง หรืออาจจะเป็นเมืองหลวง หรือ เป็นเมืองพร้าว หรือ เวียงพร้าว
อาจจะเป็นเมืองใหญ่มาก่อน คู่กันกับเชียงดาว หรือเวียงแหงก็ได้

ศาลารูปปั้นหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

ศาลาการเปรียญ (ศาลาสุจิณโณเมตตาสามัคคี)

หลวงปู่แหวน สุจณ
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พลับพลาที่ประทับ

กุฏิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

ศาลาการเปรียญหอฉัน

เจดีย์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

กุฏิเก่าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

พระเมรุหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

เพราะบนดอยในบริเวณเทือกเขานี้ จะมีกอ้ นอิฐ ซากศาสนสถาน
ปรักหักพังเกลือ่ นเป็นกองเล็กกองใหญ่อยูห่ ลายแห่ง เช่น ด้านตะวันตก
ของดอยแม่ปง๋ั จะมียอดดอยสูง มีเจดียอ์ ยูข่ า้ งบน เรียกว่า ธาตุกาหลง
ข้างล่างของธาตุกาหลง มีวัดเก่า มีซากพระพุทธรูปหักอยู่ เรียกว่า
พระเจ้าตนหลวง ด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีซากอุโบสถเก่า ขึ้นเขาไปทาง
ทิศตะวันออกระยะทางเดิน ๓-๔ ชัว่ โมง จะมีซากอุโบสถเก่าอยู่ ถ้าเดิน
ต่อไปอีกประมาณ ๓ ชั่วโมง ก็จะพบซากอุโบสถเก่าอยู่เช่นกัน
ดอยม่อนเวียงนี้ จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุหลายท่าน ได้
เล่าสู่กันฟังว่า ก่อนที่ พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต จะมาอยู่จําวัดแห่งนี้
ชาวบ้านแม่ปั๋งไม่มีใครกล้าขึ้นมาบนดอยแห่งนี้ เพราะเป็นสถานที่
เงียบสงัด ชาวบ้านจะมีอาการสะดุ้งผวา หวาดกลัวเป็นอย่างมาก
ตอนกลางคืนมีเสียงสัตว์ร้องเสียงดังมากมาย ถ้าขึ้นมาบนดอย ไม่ว่า
จะมาเที่ยว หรือมาตัดไม้ หาของป่า พอกลับบ้านมักจะเกิดเจ็บป่วย
หรือเกิดอาการวิปลาสไปต่าง ๆ บริเวณใต้ต้นไทรใหญ่จะเต็มไปด้วย
เครื่องเซ่นสังเวยของชาวบ้านเป็นจํานวนมาก

16 ประวัติวัดดอยแม่ปั๋ง

ต้นไทรใหญ่ภายในวัดดอยแม่ปง๋ั

พระอาจารย์หนู สุจติ ฺโต บนดอยแม่ปั๋ง หรือดอยม่อนเวียง
พุทธศักราช ๒๔๙๔ พระอาจารย์หนู สุจติ โฺ ต เดินธุดงค์มาถึงบ้านแม่ปง๋ั ตําบลแม่ปง๋ั อําเภอพร้าว
ได้ขอพักอาศัยที่วัดบ้านแม่ปั๋ง ซึ่งมีพระอธิการบุญยืน อริญชโย เป็นเจ้าอาวาส ได้สนทนากันถึง
สถานที่สําหรับบําเพ็ญภาวนา จึงได้ทราบว่าบนดอยใกล้ ๆ กับหมู่บ้านแม่ปั๋ง ชื่อว่าดอยม่อนเวียง
มีสภาพเป็นวัดร้างเก่า มีความสงบร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ พอรุ่งขึ้นพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต พร้อมด้วย
พระอธิการบุญยืน และคณะศรัทธาบ้านแม่ปั๋ง ได้พากันขึ้นสํารวจ พบว่าสภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณ
วัดร้าง มีคันดินเป็นแนวยาว บางแห่งเป็นร่องลึก เป็นรูปสี่เหลี่ยมโอบล้อม พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต
ได้ถามพระอธิการบุญยืน อริญชโย ว่าที่เป็นคัน เป็นฮ่อง (ร่อง) เป็นซอก เป็นแจ่ง (มุม) นี้มันคืออะไร
พระอธิการบุญยืน อริญชโย ตอบว่า คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า ที่เป็นแบบนี้เขาทําขึ้นเป็นกําแพง
เพือ่ ป้องกันโขลงช้างป่าทีจ่ ะบุกเข้ามาทาํ อันตรายวัดในอดีต แต่ไม่ทราบว่าวัดนัน้ สร้างในสมัยใด และ
ร้างมาแต่เมื่อใด
คณะศรัทธาบ้านแม่ปง๋ั ได้ชว่ ยกันแผ้วถาง ทําความสะอาดพืน้ ที่ และสร้างกุฏใิ ห้ทา่ นได้พกั อาศัย
ท่านพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต จึงได้อาศัยจําพรรษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ เป็นต้นมา ในเวลา
ต่อมา หลวงปู่หนู สุจิตฺโต (พระครูจิตตวิโสธนาจารย์) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของ
วัดดอยแม่ปั๋ง

เจดีย์หลวงปู่หนู สุจิตฺโต

กุฏิเจ้าอาวาส

กุฏิหลวงปู่หนู สุจิตฺโต (กุฏิสามฤดู)

พระอุโบสถ

หลวงปู่แหวน สุจณ
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พุทธศักราช ๒๕๐๕ หลวงปู่หนูได้นิมนต์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มาจากวัดอรัญวิเวก (บ้านปง)
อําเภอแม่แตง มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง หลังจากนั้นมีข้อตกลงกันว่า หลวงปู่แหวนจะอยู่ในฐานะ
พระลูกวัด ไม่เป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่หนู สุจิตฺโต จะต้องเป็นเอง การให้พร (การปั๋นปอน) การเทศน์
สั่งสอนประชาชน การต้อนรับแขก ให้เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต ส่วนหลวงปู่จะอยู่
ในฐานะพระผู้เฒ่าลูกวัด
พระอาจารย์หนู สุจติ โฺ ต ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าอาวาส เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐
ตามสัญญาบัตร ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท พัดวิปัสสนาว่า “พระครูจิตตวิโส
ธนาจารย์ จะเป็นปีใดยังหาหลักฐานไม่พบ ครั้งที่สองท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระครู
ชั้นเอก ในนามเดิมคือ พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๓๙
สภาพโดยทั่วไปของวัดดอยแม่ปั๋งแต่เดิมค่อนข้างขัดสน ยังไม่มีเสนาสนะที่อยู่อาศัยถาวร
มีกุฏิหลังเล็ก ๆ ได้อยู่คนเดียว ๒-๓ หลัง พอหลบแดดหลบฝนได้บ้าง มีวิหารและศาลาฉันหลังเล็ก ๆ
อย่างละหลังเท่านั้น นอกนั้นยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะยังขาดกําลังศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือ
สนับสนุน อาศัยชาวบ้านได้บณ
ิ ฑบาตรฉันอาหารไปวันหนึง่ ๆ เท่านัน้ กล่าวโดยสรุปวัดดอยแม่ปง๋ั นับ
ตัง้ แต่มพี ระมาอยูป่ ระจาํ คือ หลวงปูห่ นู สุจติ โฺ ต และ หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ จนถึง พุทธศักราช ๒๕๑๒
นั้นสภาพแวดล้อมยังเป็นป่า ความเป็นอยู่ลําบากมาก หลังจากนั้นคําว่าดอยม่อนเวียงจึงหายไป
มีแต่วัดดอยแม่ปั๋งที่คุ้นหูและอยู่ในความทรงจําของคนรุ่นหลังต่อไป
วัดดอยแม่ปั๋ง แม้จะเป็นสถานที่ห่างไกลแสนไกล แต่การเสด็จพระราชดําเนินประพาส
วัดดอยแม่ปั๋ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ และ
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙ ก็เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
และเจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์ เป็นเครื่องหมายเน้นหนักในคุณคู่ความสําคัญของพุทธสถานแห่งนี้
ให้ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยของชาวไทยสืบต่อไป
เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งสําหรับสานุศิษย์ในหลวงปู่ คือ บัดนี้ทางราชการอนุมัติเขตบริเวณ
วัดดอยแม่ปั๋งแล้ว ท่านพระอาจารย์หนู สุจิตฺโต ก็ได้ลงมือสร้างพระอุโบสถ เพื่อความเป็นวัด
โดยสมบูรณ์ และเป็นการสะดวกแก่กุลบุตรที่จะสืบอายุพระศาสนาต่อไป
พุทธศักราช ๒๕๑๓ คณะศิษย์ทหารอากาศได้ขออนุญาตหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ สร้างเหรียญ
รุ่นแรกถวาย ชาวบ้านไปเลื่อยไม้เป็นแผ่นกระดานมาแลกเหรียญ วัดจึงสร้างกุฏิค่อนข้างดีได้
๒-๓ หลัง ต่อมาก็มีคนเริ่มรู้จักหลวงปู่มากขึ้น มีหนังสือพิมพ์ที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับพระเขียนเป็นข่าว
ผู้คนก็เริ่มขึ้นมากราบนมัสการหลวงปู่มากขึ้น จากนั้น บรรดาวัด สถานที่ราชการ สมาคมเอกชน
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ต่างก็มาขออนุญาตสร้างเหรียญเพื่อหาทุนสร้างนั่นสร้างนี่ ชื่อเสียงของหลวงปู่และวัดดอยแม่ปั๋ง
จึงคุ้นเคยจดจําอยู่ในความทรงจําของสังคม
จากการสร้างเหรียญ วัดดอยแม่ปง๋ั สร้างเองบ้าง ผูข้ ออนุญาตสร้างแล้วถวายวัดบ้าง ระยะแรก ๆ
พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ หรือที่ทุกคนรู้จักคือ หลวงปู่หนู สุจิตฺโต ท่านแจกฟรีหมด เมื่อเห็นว่า
แจกฟรีไปนานแล้ว มีผู้เสนอให้เช่า หรือบูชา ทางวัดจึงจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับการบูชา
เหรียญหลวงปู่เป็นกิจลักษณะขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายของวัดเริ่มสูงขึ้น มีพระภิกษุสามเณร มาอยู่
จํานวนมากขึ้น แม่ชีมาอยู่ด้วยมากขึ้น ค่าใช้จ่ายจึงสูง เงินที่ได้มาจากประชาชนที่มาบูชาเหรียญ
หลวงปู่ไป และบริจาคปัจจัยร่วมทําบุญ จึงช่วยพยุงค่าใช้จ่ายของวัดให้ดําเนินไปได้ โดยเฉพาะการ
สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ภายในวัดดอยแม่ปง๋ั หลวงปูห่ นู สุจติ โฺ ต พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ คณะกรรมการวัดดอยแม่ปง๋ั ได้รว่ มกันก่อสร้าง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ มณฑปพิพธิ ภัณฑ์
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง โรงครัว และสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณวัดดอยแม่ปั๋ง
อีกมากมาย ตลอดถึงนอกบริเวณวัดได้ก่อสร้างทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด และที่อื่น ๆ อีก
จํานวนมาก
การก่อสร้างเสนาสนะเหล่านี้ได้ โดยอาศัยบารมีธรรม หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มหาเถระ
และบารมีธรรมของหลวงปู่หนู สุจิตฺโต ด้วย โดยเฉพาะหลวงปู่หนู สุจิตฺโต เป็นกําลังสําคัญ เป็น
พระอุปัฏฐากหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ นับว่าเป็นบุญกรรมอันประเสริฐ การทําถวายให้หลวงปู่แหวน
สุจณ
ิ โฺ ณ มีอายุยนื ถึง ๙๘ ปี หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ อาพาธหลายครัง้ เป็นโรคตาต้อกระจก ผ่าตัดที่
วัดดอยแม่ปง๋ั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ เสด็จร่วมด้วย
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หกล้มในห้องน�้ำ อาพาธหนัก ได้รักษาพยาบาลที่ อาคารสุจิณฺโณ
ชัน้ ๑๓ โรงพยาบาลมหาราช หลวงปูห่ นู สุจติ โฺ ต พระภิกษุ สามเณร หมอหลวง ได้พยาบาลรักษา
อุปัฏฐาก จนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๒๑.๕๓ น. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
มหาเถระ ได้สละขันธ์ทิ้งขันธ์ด้วยอาการอันสงบ
ภายหลังจากหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
ที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนําศพมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดดอยแม่ปั๋ง จนกระทั่ง
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
ในระหว่างที่มีการตั้งศพบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ
นั้นมีประชาชนได้หลั่งไหลกันมาเคารพศพตลอดเวลา ไม่ขาดสาย ยิ่งใกล้เวลาถึงวันพระราชทาน
เพลิงศพประชาชนทุกสารทิศมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า ประชาชน
มาร่วมประมาณสี่แสนห้าหมื่นคน พระภิกษุสามเณรรวมทั้งสิ้น เจ็ดพันห้าร้อยรูป ประชาชนได้
บริจาคเงินร่วมทาํ บุญเป็นจาํ นวนมาก ทางวัดจึงได้เงินเหล่านัน้ เป็นทุนดําเนินงานเกีย่ วกับพระราชทาน
เพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
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หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แล้ว มีปัจจัยเหลืออยู่ วัดก็นํา
ไปฝากธนาคารไว้เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายของวัดต่อไป วัดได้สร้างกําแพงล้อมรอบวัดต่อจากเดิมต่อไป
จนรอบวัดดอยแม่ปั๋ง มีความยาวทั้งหมด ๕ กิโลเมตร นอกจากนั้นยังได้สร้างเป็นเมรุถาวรขึ้น
เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ จุดที่ตั้งเมรุชั่วคราวตอนพระราชทานเพลิงอีกด้วย

การช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์
เมื่อได้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวัดพอสมควรแก่การใช้ประโยชน์แล้ว ทุนที่วัดพอมีอยู่
จึงใช้ไปทางช่วยเหลือสาธารณกุศล เข้าทํานองเมื่อประชาชนให้มา ก็คืนให้แก่ประชาชน กล่าวคือ
ภายหลังจากที่งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มาขอทุนเพื่อนําไปใช้สาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล ท่านพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หลวงปู่หนู สุจิตฺโต) ได้อนุมัติให้ไป
ตามแต่เห็นสมควร ดังมีหลักฐานปรากฏต่อไปนี้
หมู่บ้านแม่ปั๋ง
๑. ลาดยางถนนเข้าสู่หมู่บ้าน ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒. สร้างศาลาถวายวัดประจําหมู่บ้าน (วัดดอยแม่ปั๋ง) ๑ หลัง ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
๓. สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ๑ หลัง ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๔. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้แก่สถานีอนามัยบ้านแม่ปั๋ง
อําเภอพร้าว
๑. ให้ทุนตั้งเป็นทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษา ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๒. ให้ทุนไปทําประปาอําเภอพร้าว ภายหลังให้ทุนไปขยายการผลิตน�้ำประปาอีก รวมทั้งหมด
๒,๑๗๑,๘๕๗ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๓. ซื้อรถดับเพลิง ๑ คัน มอบให้เทศบาลอําเภอพร้าว
๔. ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ เกิดฝนแล้ง ได้บริจาคแท็งก์น�้ำ  จํานวน ๕๕ ใบ ให้ทางอําเภอพร้าว
นําไปแจกจ่ายให้หมู่บ้านต่าง ๆ ในอําเภอพร้าว
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑. ได้บริจาคทุน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
สูง ๕ ชั้น
๒. สร้างตึกพยาบาล “สุจิณฺโณ” ที่เจริญพระชนมายุครบ ๙๐ ปี โดยกราบทูลอาราธนา
เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเชิญ ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานประกอบพิธี ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช
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๒๕๒๐ งบประมาณการก่อสร้าง เฉพาะตัวตึก ๑๖๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)
จํานวน ๑๔ ชั้น
จังหวัดยโสธร
๑. ซ่อมหลังคาอุโบสถ ถวายวัดศรีธรรมมาราม
๒. สร้างศาลา ๒ ชั้น ถวายวัดศรีธรรมมาราม
๓. สร้างตึกสงฆ์อาพาธ และตึกอุบัติเหตุ ให้แก่โรงพยาบาลยโสธร
๔. จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ให้กบั อาคารพระครูจติ ตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจติ โฺ ต) สามัคคีธรรม
โรงพยาบาลยโสธร จํานวน ๘,๗๑๕,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. จัดซื้อที่ดินให้แก่โรงพยาบาลกุดชุม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างตึกพยาบาล
๖. จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลกุดชุม
หลังจากพะราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการวัดดอยแม่ปง๋ั และประชาชนผูศ้ รัทธา
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และหลวงปู่หนู สุจิตฺโต ต่างมีความภาคภูมิใจในความคิดกว้าง มองไกล
ของเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง และคณะผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ขยายเขตวัดดอยแม่ปั๋ง มีเนื้อที่ ๓๐๐ ไร่เศษนี้
ด้วยเหตุผลดังนี้
๑. การก่อสร้าง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ เป็นต้นไปนั้น ทางวัดดอยแม่ปั๋งเริ่มมีปัจจัยจาก
การบูชาเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และมีผู้มีศรัทธาเริ่มทําบุญบริจาคปัจจัยมากขึ้น
เรื่อย ๆ การก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ที่จําเป็นที่จะเริ่มมีการก่อสร้างอย่างมากมาย ได้แก่
๑.๑ ปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ สร้างกุฏิสงฆ์ ด้วยไม้ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ สร้างกุฏิสงฆ์ ด้วยไม้ จํานวน ๑ หลัง
๑.๓ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ สร้างกุฏิสงฆ์ ด้วยไม้ จํานวน ๑ หลัง
๑.๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ สร้างกุฏิโรงไฟ (ย่างกิเลส) จํานวน ๑ หลัง
๑.๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ สร้างหอถังเก็บน�้ำ สร้างด้วยไม้ จํานวน ๑ หอ
๑.๖ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ สร้างกุฏิสงฆ์ด้วยไม้ จํานวน ๒ หลัง
๑.๗ วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ สร้างกุฏิหลวงปู่แหวณ สุจิณฺโณ (สามัคคีธรรม
จํานวน ๑ หลัง
๑.๘ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ สร้างโรงครัว / เก็บของ จํานวน ๑ หลัง
๑.๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ สร้างเจดีย์ ๑ องค์
๑.๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ สร้างพลับพลาที่ประทับฯ จํานวน ๑ หลัง
๑.๑๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ สร้างกุฏิหอระฆัง เดิมใช้เป็นที่ทําการผ่าตัดของหลวงปู่ จํานวน
๑ หลัง
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๑.๑๒ วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ สร้างอาคารห้องสรงน�้ำ  รัชกาลที่ ๙ จํานวน
๑ หลัง
๑.๑๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ สร้างหอระฆัง จํานวน ๑ ที่
๑.๑๔ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ สร้างถังเก็บน�้ำ  (คสล.) โดย รพช. ด้วยพระบารมี
ปกเกล้า
๑.๑๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ สร้างกุฏิแม่ชี จํานวน ๑ หลัง
๑.๑๖ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ สร้างพระอุโบสถ
๑.๑๗ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ สร้างถังเก็บน�้ำ คสล.
๑.๑๘ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ สร้างกุฏิสงฆ์ จํานวน ๒ หลัง
๑.๑๙ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ สร้างศาลาจันทโรจวงค์ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๐ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ สร้างศาลาสุจิณฺโณเมตตาสามัคคี จํานวน
๑ หลัง
๑.๒๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ สร้างอาคารเก็บของ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๒ วันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๘ สร้างศาลาไตรสรณอภิรักษ์ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๓ วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ สร้างศาลาหลวงปู่นอน จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ สร้างห้องน�้ำ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สร้างกุฏิสงฆ์ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๖ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ สร้างศาลาจัดนิทรรศการ จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๗ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สร้างศาลาล้างบาตร จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๘ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ สร้างศาลาที่พักโยม จํานวน ๑ หลัง
๑.๒๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ สร้างโรงเก็บรถ จํานวน ๑ หลัง เป็นต้น
ดังนัน้ จึงมีความจาํ เป็นทีจ่ ะต้องมีเนือ้ ทีข่ องวัดดอยแม่ปง๋ั กว้างพอทีส่ ร้างได้ ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
จากทางราชการ และความจําเป็นของวัด
๒. การล้อมรั้ว เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๔ ชาวบ้านแม่ปั๋งได้ขึ้นมาทํารั้วรอบบริเวณวัดเป็นการ
ชั่วคราวด้วยไม้ไผ่ เพื่อป้องกันสัตว์ป่ามารุกราน หรือมาทําร้ายพระสงฆ์ หรือชาวบ้านที่ขึ้นมาทําบุญ
หรือมาตักน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ถวายพระสงฆ์ หรือทําความเสียหายแก่ทางวัด
เมือ่ พุทธศักราช ๒๕๑๖ ทางวัดดอยแม่ปง๋ั มีรายได้จากการบูชาเหรียญหลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ
และได้จากการทําบุญของผู้มีจิตศรัทธา ทางวัดจึงได้ล้อมรั้วลวดหนามแทนรั้วที่กั้นด้วยไม้ เพื่อความ
คงทนอีกระดับหนึ่ง
พุทธศักราช ๒๕๑๙ ทางคณะกรรมการได้นาํ เงินทีม่ อี ยูส่ ร้างรัว้ ซีเมนต์ มีความยาว ๕ กิโลเมตร
แทนรั้วลวดหนามต่อจากซุ้มประตูวัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อ
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๒.๑ เพื่อความคงทนถาวร
๒.๒ เพื่อป้องกันการทะเลาะกับชาวบ้าน เนื่องจากบริเวณที่ติดกับวัดเป็นไร่ เป็นสวนของ
ชาวบ้าน มีการหมายเขตแดนกันหมดแล้ว
๒.๓ เพื่อรักษาป่าไม้ ในบริเวณวัดดอยแม่ปั๋ง ให้เป็นป่าอย่างสมบูรณ์ต่อไป (ปัจจุบันนี้ทางวัด
ดอยแม่ปั๋ง ได้เอาใจใส่ ดูแล รักษา ต้นไม้ในบริเวณวัด ทําให้บริเวณวัด มีความร่มรื่น เย็นสบาย ภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม หาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมเป็นจํานวนมาก จนทางราชการเห็นความสําคัญของต้นไม้
ป่าไม้ จึงให้วัดดอยแม่ปั๋งเป็นอุทยานการศึกษาที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย)
๒.๔ เพื่อเป็นการกําหนดเขตแดนของวัดที่ชัดเจน
๒.๕ เพื่อเป็นการป้องกันรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในวัด มิให้ทรัพย์สินของทางวัด เสีย
หาย จากไฟไหม้ป่า ขโมย จากผู้ที่ไม่หวังดี เป็นต้น
๓. พื้นที่บริเวณวัดดอยแม่ปั๋ง มีเนื้อที่กว้างกว่า ๓๐๐ ไร่ เพื่อเตรียมการเมื่อถึงวันสําคัญ เช่น
วันมรณภาพหลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ จะได้เสด็จมาร่วมงานถวายพระเพลิงศพ และจะมีนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย
มาร่วมงานถวายพระเพลิงศพอย่างมากมาย
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปง๋ั และคณะกรรมการดําเนินงาน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จึงได้กาํ หนดเขตแดนของวัดในเนือ้ ทีก่ ว่า ๓๐๐ ไร่ และเห็นสมควรทาํ เรือ่ งขอทาํ โฉนดทีว่ ดั ดอยแม่ปง๋ั
เป็นการถูกต้อง
การมรณภาพของพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ (หนู สุจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง เมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ด้วยอาการสงบด้วยโรคชรา สิริอายุได้ ๘๖ ปี
ณ กุฏิสามฤดู วัดดอยแม่ปั๋ง ได้ทูลเกล้าขอน�้ำสรงศพ วันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน�้ำสรงศพ เวลา ๑๗.๐๐ น.
เมื่อถึงกาลอันสมควรที่จะจัดให้มีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่หนู สุจิตฺโต ได้ทูลเกล้าฯ ขอไฟ
พระราชทาน ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น ได้รบั ไฟพระราชทานมาเพือ่ พระราชทานเพลิงศพ
ณ เมรุวัดดอยแม่ปั๋ง ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๘
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้นนั้ นับว่าเป็นเกียรติอนั สูงยิง่ ของพระครูจติ ตวิโสธนาจารย์
(หนู สุจิตฺโต) และคณะศิษยานุศิษย์สุดที่จะพรรณา
หลังจากพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว พระครูสุขุมบุญวัฒน์ (บุญส่ง สุขปตฺโต) เจ้าคณะ
จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) มีคําสั่งแต่งตั้งที่ จจ. ๐๘ / ๒๕๔๘ แต่งตั้งให้
พระหนูพิน ฉายา ฐานุตตโม นามสกุล หลวงหลาก อายุ ๕๕ พรรษา ๓๓ วิทยฐานะ นักธรรมเอก
หลวงปู่แหวน สุจณ
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ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นต้นไป หลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว มาจนถึงบัดนี้เป็นช่วง
ระยะเวลา ๑๓ ปีที่ผ่านมา พระครูสุจิณณานุวัตร
หรือท่านพระครูหนูพิน ได้มีการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปฏิสังขรณ์ภายในวัดมากมาย เช่น
๑. สร้างกุฏิ จํานวน ๕ หลัง
๒. สร้างที่พักโยม จํานวน ๒ หลัง
๓. โรงครัว หรือโรงต้มน�้ำร้อน จํานวน ๑ หลัง
๔. ทําถนนบริเวณโบสถ์ และมณฑป
๕. ห้องน�้ำห้องส้วม จํานวน ๒ หลัง
๖. ซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคาวิหาร กุฏิหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ศาลาหลวงปู่นอน ศาลาน�้ำร้อน
พลับพลา กุฏิสามฤดู ศาลาการเปรียญ ศาลาให้อาหารปลา เป็นต้น
นอกจากนี้เจ้าอาวาสได้เน้นสภาพแวดล้อม ระบบน�้ำ  ความร่มรื่น ความสะอาดเรียบร้อย
บริเวณวัดตลอดเวลา มีประชาชนหลั่งไหลกันมาทําบุญเป็นประจําทุกวันมิขาดสาย

เอกสาร
บุญช่วย ธนะสาร, เอกสารจัดท�ำขึ้นเพื่อน�ำเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดท�ำโฉนดที่ดิน
วัดดอยแม่ปั๋ง, ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ : ๑-๒๓.
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กุฏิหลวงปู่แหวนที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเปิดให้สาธารณชนขึ้นกราบไหว้หลวงปู่แหวนได้

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต�ำบลแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
องค์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นพระมหาเถระที่มีจริยวัตรอันเป็นที่เคารพนับถือของมหาชน
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสถาบั น
พระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะ
ด�ำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างสูงยิ่ง เสด็จพระราชด�ำเนินไปประกอบ
ศาสนกิจ และถวายนมัสการอยูห่ ลายครัง้ องค์หลวงปูไ่ ด้ดำ� รงธาตุขนั ธ์ เป็นระยะเวลา ๙๘ ปี ๕ เดือน
๑๗ วัน จึงมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันอังคาร ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๒๑.๔๕ น.
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเสด็จพระราชด�ำเนิน พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดดอยแม่ปั๋ง
ในวันเสาร์ที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐
นับตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา เสนาสนะอันเกีย่ วเนือ่ งกับองค์หลวงปู่ อาทิเช่น กุฏิ อุโบสถ พิพธิ ภัณฑ์
เป็นต้น ตัง้ แต่องค์หลวงปูม่ รณภาพแล้วก็ยงั ไม่ได้ทำ� การบูรณะอีกเลย เป็นเหตุทำ� ให้เสนาสนะดังกล่าว
เกิดการช�ำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หากไม่ท�ำการบูรณปฏิสังขรณ์ อาจถึงกาลเสื่อมสลายไป
ในที่สุด
ดังนัน้ คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮอ่ งสอน (ธรรมยุต) โดยการน�ำของ พระเดชพระคุณ
พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) และ นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ ต่างส�ำนึกว่าหลวงปู่
เป็นพระมหาเถระที่ด�ำรงวิสุทธิคุณในฐานะพระอริยบุคคลในประวัติศาสตร์ สมควรที่จะร่วมใจกัน
บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเหล่านี้ เพื่อรักษาไว้เป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะ เป็นสถานที่
ประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และน�ำแนวทางมาประพฤติปฏิบัติสืบไป
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รายละเอียดการปรับปรุง และซ่อมเสนาสนะ
๑. อาคารกุฏหิ ลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ กุฏหิ ลังนีส้ ร้างเมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๑ โดยคุณแม่บทู่ อง
กิติบุตร เป็นที่พักอาศัยของหลวงปู่โดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘
เป็นสถานที่หลวงปู่ใช้เจริญจิตตภาวนา ระเบียงโดยรอบเป็นระเบียงไม้ ซึ่งหลวงปูแ่ หวนได้ใช้ระเบียง
เป็นทางเดินจงกรม ต่อมาได้เปลีย่ นเป็นกระจกโดยรอบเพือ่ ให้ศรัทธาสาธุชนสามารถมองเห็นหลวงปู่
รวมถึงใช้ต้อนรับในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์หลายครั้ง ใช้ต้อนรับพระมหาเถระที่ไปเยี่ยม
นมัสการ อาทิเช่น ต้อนรับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถระ)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
(สุ ว ฑฺ ฒ นมหาเถระ) วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร, พระราชสั ง วราวิ ม ณฑ์ (หลวงปู ่ โ ต๊ ะ อิ นฺ ท สุ ว ณฺ โ ณ)
วัดประดู่ฉิมพลี, พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง, พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร ฯลฯ
โดยมีรายละเอียดการบูรณปฏิสังขรณ์ ตามนี้
๑.๑ งานหลังคา
๑) ท�ำการเปลี่ยนแปลงมุงหลังคา ซึ่งปัจจุบันมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท เปลี่ยนเป็นกระเบื้อง
ลูกฟูกลอนเล็กตามแบบเดิมที่ทางวัดรื้อออก
๑.๒ งานโครงสร้างอาคารทางด้านหลัง
๑) ท�ำการเสริมโครงสร้าง ค.ส.ล. ในส่วนของงานฐานราก ตอม่อ, คานคอดินในส่วนที่
เป็นเสาตอม่อรับเสาไม้
๒) เปลี่ยนเสาไม้เดิมออกและใช้เสาไม้ใหม่แทนที่โดยใช้เสาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง
๓) พื้นไม้แผ่นที่ผุพังมากเกินไป ให้ท�ำการเปลี่ยนใหม่ และซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย
๑.๓ งานไฟฟ้า
๑) ท�ำการตรวจสอบความเรียบร้อย และความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี
ดังเดิม
๒) เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่วนที่เสียหายช�ำรุด โดยคงรูปแบบ และชนิดของอุปกรณ์เดิมไว้
๑.๔ งานสี
๑) ท�ำความสะอาดส่วนของอาคารกุฏิหลวงปู่แหวน ที่เป็นงานไม้ ท�ำการเคลือบสีรักษา
เนื้อไม้ให้ใกล้เคียงกับสีเดิม
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๒) ส่วนประกอบอืน่ ๆ เช่น พืน้ , ฝาผนัง, ตรวจสอบความเรียบร้อยให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งาน
และทาสีเคลือบชนิดใสรักษาเนื้อไม้
ดังนั้น การใช้งบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงกุฏิหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง ต�ำบลแม่ปั๋ง
อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียด และขอบเขตงานของงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น
๒. พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร และเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อาคารหลังนี้สร้าง
เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๙ โดย ดร.อมร มหพัฒนางกูร เป็นผูบ้ ริจาคงบประมาณก่อสร้างฐานรากอาคาร
พิพิธภัณฑ์รวมทั้งหินอ่อนปูพื้น และหินอ่อนประดับมณฑป โดยตั้งใจสร้างเป็นมณฑปประดิษฐาน
อัฐิธาตุ อัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนของหลวงปู่แหวน ซึ่งนายแพทย์เฉลิม จันทราสุข ได้ว่าจ้าง
สถาบันมาดามทรูโซด์ แห่งประเทศอังกฤษ ให้ปั้นรูปหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่ในราคา
๑ ล้านบาท เป็นหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนารูปแรกของโลก ส่วนอื่น ๆ ของอาคาร
ได้ใช้งบประมาณของวัด ที่พระครูวิจิตตวิโสธนาจารย์ (หลวงปู่หนู สุจิตฺโต) เป็นผู้ดูแลจัดสร้างขึ้น
จนส�ำเร็จสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทาน
เพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นศาลารูปดาวสี่แฉก หลังคาซ้อนทรงชัน
ปูพื้นด้วยหินอ่อนสีเทาทั้งหลัง ผนังส่วนคอสองแผงใหญ่ทั้ง ๔ ด้าน ประดับด้วยภาพนูนต�่ำดินเผา
เล่าเรือ่ งราวของหลวงปูแ่ หวน เช่น ตอนทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เสด็จเยี่ยมหลวงปู่แหวน และการรักษาหลวงปู่แหวนโดยหลวงปู่หนู เป็นต้น ศาลานี้มีผนังและ
ซุ้มทางเข้า ๔ ซุ้ม แต่ละซุ้มท�ำเป็นตู้กระจกบานเลื่อนภายในจัดแสดงอัฐบริขารที่หลวงปู่ เคยใช้สอย
เป็นประจ�ำ  เช่น ย่าม จีวร หม้อกรองน�้ำ  ซุ้ม กระจกด้านทิศเหนือประดิษฐานรูปปั้นรูปเหมือน
หลวงปู่แหวนในท่านั่งสมาธิ ซุ้มกระจกด้านตะวันออก จัดแสดงชามศิลาดลเคลือบเขียวไข่กาใบ
สมบูรณ์ และกระปุกทรงคนโทเคลือบสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำอีกใบ ซึ่งหลวงปู่หนูเคยเล่าว่าขุดได้
เมือ่ ก�ำลังขุดฐานรากของอาคาร ภายในวัดดอยแม่ปง๋ั แห่งนี้ และตรงกลางอาคารสร้างมณฑปหินอ่อน
ทรงคล้ายโกฏิเป็นที่ประดิษฐาน อัฐิธาตุของหลวงปู่แหวน มีการจัดวางแท่นบูชาพุ่มพานดอกไม้
โดยรอบ เพื่อให้เป็นที่เจริญสังฆานุสติของพุทธศาสนิกชน บัดนี้ผ่านกาลเวลามาสามสิบปี ก็ช�ำรุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้พิจารณาบูรณปฏิสังขรณ์ตามนี้
๒.๑ งานหลังคา
๑) ท�ำการรื้อแก้ไขยอดสุดของหลังคาส่วนที่ช�ำรุดแตกเสียหาย และใช้วัสดุมุงกรุด้านใน
เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน�้ำฝน ส่วนภายนอกนั้นประกอบและติดตั้งตามสถาปัตยกรรมเดิม
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๒) ส่วนของหลังคาครอบอาคารทัง้ หมด ต้องท�ำความสะอาดแผ่นดินเผาทีใ่ ช้กรุตวั หลังคา
ด้วยน�้ำยาฆ่าตะไคร่น�้ำออกให้หมด และทาน�้ำยาป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น�้ำชนิดใสทับหน้าอีกรอบ
เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น�้ำ
๓) สีที่ใช้ในส่วนของงานหลังคา ใช้สีเดิมของปัจจุบันที่เป็นอยู่
๔) ส่วนรางน�้ำฝนรอบชายคา ต้องท�ำการกะเทาะปูนฉาบเดิมออกทั้งหมด พร้อมท�ำ
ความสะอาด และฉาบปูนขัดมันใหม่ เพื่อป้องกันมิให้น�้ำซึมเข้าตัวอาคาร
๕) ท�ำความสะอาดผนังแนวขอบชายคาที่งานกรุกระเบื้องโมเสครอบแนวขอบชายคา
และซ่อมแซมส่วนที่หลุดหายให้เหมือนเดิม
๖) ท�ำความสะอาดแผ่นกระเบื้องดินเผากรุหลังคาทั้งหมด ซึ่งมีตะไคร่น�้ำปกคลุม และ
ท�ำการเคลือบน�้ำยากันเชื้อราชนิดใส
๒.๒ งานผนัง
		๑) งานผนังทัง้ ภายนอก และภายใน ท�ำความสะอาดผนัง และทาเคลือบด้วยน�ำ้ ยาเคลือบ
ใสเพื่อรักษาผิวของผนังส่วนที่เป็นศิลาแลง
		๒) ผนังภายใน ส่วนที่เป็นกระเบื้องดินเผาภาพนูนต�่ำ ท�ำความสะอาดและทาเคลือบ
ด้วยน�้ำยาชนิดใสเพื่อรักษาผิววัสดุ
		๓) ไม้อัดกรุผนังเชิงเพดาน ท�ำการรื้อออกเพื่อหาสาเหตุของการรั่วซึมของหลังคา และ
ท�ำการเปลี่ยนวัสดุให้เป็นไม้จริง พร้อมติดตั้ง ประกอบ และทาสี ให้เป็นไปตามสถาปัตยกรรมเดิม
๒.๓ งานฝ้าเพดาน
		๑) ฝ้าเพดานทั้งภายใน และภายนอก ท�ำความสะอาดขัดเคลือบผิวเดิมออก และท�ำสี
ใหม่ทั้งหมด
		๒) ส่วนของช่องแสง ตรงกลางเพดานสูงสุด ท�ำการกรุ ปิดด้วยไม้จริง ให้เหมือนเพดานเดิม
โดยรอบ
๒.๔ งานพื้น
		๑) พื้นหินอ่อนภายใน และภายนอกอาคาร ท�ำการเคลือบผิวหน้าใหม่ทั้งหมด และ
เคลือบน�้ำยาเพื่อให้ผิวพื้นหินอ่อนกลับมาดูสภาพเหมือนใหม่ดังเดิม
		๒) ผิววัสดุหนิ อ่อนปูพนื้ ในบางจุดทีม่ กี ารเสียหาย ท�ำการซ่อมแซม โดยหาวัสดุหนิ อ่อน
ที่มีเนื้อของหิน และสีใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด
		๓) ผิวพื้นหินอ่อนบางจุดมีรอย และร่องที่เกิดจากสภาพของหินที่ใช้งานมานาน
ซ่อมแซมโดยการโป๊ผิว และขัดแต่งให้เรียบร้อย
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		๔) ผิวพืน้ ทรายล้าง บริเวณระเบียงทางเดินโดยรอบอาคาร รวมถึงบันไดทางขึน้ และ
ผนังกัน้ ระเบียงโดยรอบ ท�ำการล้างและความสะอาด โดยใช้นำ�้ ยาขัดออกทัง้ หมด พร้อมทาด้วยน�ำ้ ยา
ก�ำจัดตะไคร่น�้ำ และเคลือบผิวด้วยน�้ำยารักษาผิวพื้นทรายล้าง
๒.๕ งานประตู-หน้าต่าง ท�ำความสะอาด และทาสีเคลือบรักษาเนื้อไม้ใหม่ทั้งหมด
๒.๖ งานไฟฟ้า
เนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทีม่ ีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มีสภาพโดยรวม
ของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงสายไฟฟ้าทั้งภายใน และภายนอก มีการเสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน ดังมี
รายละเอียดและขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้
		๑) งานสายไฟฟ้าหลักเข้าตัวอาคาร หลังจากการตรวจสอบ พบว่ากระแสไฟฟ้าเดินเข้า
ตัวอาคารไม่ครบสาย ต้องท�ำการรือ้ ระบบ และเปลีย่ นสายไฟฟ้าหลักใหม่ทงั้ หมด เพือ่ ความปลอดภัย
และการใช้งานที่ดี
		๒) อุปกรณ์ภายในตู้โหลดควบคุม ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี และมีความปลอดภัย
		๓) สายไฟฟ้าภายใน และนอกอาคาร ต้องตรวจสอบว่ายังใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพราะสายไฟอยู่บริเวณใต้ฝ้าเพดานของอาคารทั้งหมด (ต้องท�ำการตรวจสอบภายหลัง)
		๔) การเปลีย่ นดวงโคม ระบบแสงสว่าง ทัง้ ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร โดยจะ
พิจารณา และก�ำหนดรูปแบบดวงโคมภายหลัง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
๒.๗ งานสี โดยรอบอาคาร ต้องท�ำการทาสี และเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมด โดยอ้างอิง
จากสีเดิม
รวมใช้งบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ จ�ำนวน ๒,๕๗๖,๙๒๕ บาท (สองล้านห้าแสน
เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
๓. อุโบสถ
อุโบสถหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒
โดยพิจารณาบูรณปฏิสังขรณ์ตามนี้
๑) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
๒) ท�ำการเปลี่ยนตู้โหลดควบคุมไฟฟ้าใหม่ และอุปกรณ์ภายในตู้โหลดทั้งหมด
๓) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช�ำรุด เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่ดี
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๔) เปลี่ยนหลอดไฟที่ใช้งานไม่ได้ แต่ยังคงดวงโคมเดิมไว้
๕) ท�ำการฉีดน�้ำยากันปลวกโดยรอบอาคาร โดยใช้วิธีเจาะอัดลงทางพื้นดิน ส่วนด้านบน
ตั้งแต่พื้นขึ้นไปถึงเพดานใช้วิธีพ่นน�้ำยากันปลวก และป้องกันในจุดที่ส�ำคัญ
รวมใช้งบประมาณในการบูรณปฏิสงั ขรณ์ จ�ำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
๔. อาคารห้องน�้ำส่วนพระองค์
อาคารห้องน�้ำส่วนพระองค์ เป็นอาคารที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นที่ถวาย
ความสะดวกสบายต่อพระองค์ท่าน ก่อสร้างโดย นายวัลลภ เจียรวนนท์ สร้างเมื่อ ๘ ธันวาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๓ จั ก รั ก ษาไว้ เ ป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ อ นุ ส รณ์ แ ก่ ท างวั ด สื บ ไป โดยพิ จ ารณา
บูรณปฏิสังขรณ์ตามนี้
๑) ท�ำการซ่อมแซมและเปลี่ยนส่วนเชิงชายที่ผุพังโดยรอบตัวอาคาร รวมถึงระแนงใต้ชายคา
โดยรอบ
๒) ท�ำการซ่อมแซมผนังที่ช�ำรุดแตกร้าว
๓) ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ช�ำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม
๔) ท�ำความสะอาดพื้นผิวกระเบื้องให้แลดูสะอาดเรียบร้อย
๕) ท�ำการซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง และช่องระบายอากาศทีช่ ำ� รุดเสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้
ดังเดิม
๖) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร และซ่อมแซมส่วนที่ช�ำรุด
๗) ทาสีตัวอาคารใหม่ทั้งหมด โดยการใช้โทนสีอิงจากโทนสีเดิม
รวมใช้งบประมาณในการบูรณปฏิสงั ขรณ์ จ�ำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
๕. โครงการออกโฉนดที่ดินวัดดอยแม่ปั๋ง
วัดดอยแม่ปั๋ง เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๕ ต�ำบลแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติ
ที่ปรากฏ ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระครู
วิจิตตวิโสธนาจารย์ (หลวงปู่หนู สุจิตฺโต) ได้สร้างก�ำแพงล้อมอาณาเขตบริเวณวัดไว้เป็นเนื้อที่
ประมาณ ๓๒๐ ไร่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
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จนถึงบัดนี้วัดดอยแม่ปั๋ง ยังไม่มีเอกสารรับรองที่ดินครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย ทาง
คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการดังรายชือ่ ต่อไปนี้ จึงเห็นสมควรทีจ่ ะด�ำเนินการเพือ่ ขอออกโฉนดทีด่ นิ
ของวัดดอยแม่ปั๋ง จากส�ำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เขตพร้าว ต่อไป
๑) คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (ธรรมยุต)
๒) อ�ำเภอพร้าว โดยนายอ�ำเภอพร้าว
๓) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชียงใหม่
๔) ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เขตพร้าว
๕) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
๖) ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่
๗) เทศบาลต�ำบลแม่ปั๋ง โดยนายกเทศมนตรี
๘) คุณสุภาพร เนตรงาม
โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว เงินที่ใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งนี้เป็นปัจจัยบริจาคจาก
สาธุชนทั้งหลาย

(พระราชวิสุทธิญาณ)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)
ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน
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เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)
ที่ จจ ๑๐/๒๕๖๒
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการงานบูรณปฏิสงั ขรณ์เสนาสนะหลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ
วัดดอยแม่ปั๋ง ต�ำบลแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ด้วย หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นพระมหาเถระที่เคารพบูชาของมหาชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่างเสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายการเคารพสักการะอยูเ่ นืองนิตย์
ในขณะทีอ่ งค์หลวงปูย่ งั ด�ำรงธาตุขนั ธ์อยู่ และหลวงปูไ่ ด้ถงึ มรณภาพเมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๒๘ รวมสิริอายุได้ ๙๘ ปี ๕ เดือน ๑๗ วัน
การนี้ เสนาสนะอันเกีย่ วเนือ่ งกับองค์หลวงปูม่ ี กุฏสิ งฆ์ อุโบสถ และพิพธิ ภัณฑ์ได้ชำ� รุดทรุดโทรม
ไปตามกาลเวลา สมควรที่จะบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อรักษาสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ให้อยู่ยาวนาน
สืบไป จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. พระธรรมวิสุทธิญาณ
๓. พระเทพวุฒาจารย์
๔. พระเทพมงคลโมลี
๕. พระครูภาวนาภิรัต
๖. พระครูวิบูลธรรมกิจ
๗. พระครูอุดมภาวนาจารย์
๘. พระครูสังวรญาณโสภณ
๙. พระอธิการเกรียงไกร โกสโล
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ
เจ้าอาวาสวัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม
วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา
เจ้าอาวาสวัดถ�้ำปากเปียง จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกรรมการทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๑๐. พระอธิการทวี จิตฺตคุตฺโต
๑๑. พระราชสารเวที
๑๒. พระราชมงคลเมธี
๑๓. พระปัญญาพิศาลเถร
๑๔. พระโพธิญาณรังสี
๑๕. พระสิริวัฒโนดม

เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญวิเวก จังหวัดเชียงราย
ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ)
เจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง-แพร่ (ธ)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการด�ำเนินการ (ฝ่ายบรรพชิต)
๑. พระราชวิสุทธิญาณ
๒. พระครูจันทสีลคุณ
๓. พระครูสุจิณณานุวัตร
๔. พระครูสิริบุญญวัฒน์
๕. พระกิตติวิมล
๖. พระครูจิตตภัทราภรณ์
๗. พระครูธรรมวารีนุรักษ์
๘. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ
๙. พระครูสุเมธปัญญาคุณ
๑๐. พระครูโสภณธรรมประทีป
๑๑. พระครูวิมลธรรมรัต
๑๒. พระครูประสิทธิคณารักษ์
๑๓. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ
๑๔. พระครูวิชิตวรคุณ
๑๕. พระมหาวรพงษ์ วรวํโส
๑๖. พระครูปัญญาวรคุณ
๑๗. พระครูนิรมิตวิทยากร
๑๘. พระครูโสภณพัฒนกิจ
๑๙. พระครูสุวิมลวรการ
๒๐. พระครูโสภณเจติยาภิบาล
๒๑. พระครูสังวรธรรมาภินันท์
๒๒. พระภิกษุ และสามเณร
๒๓. พระครูปลัดธนาคาร ธนากโร
๒๔. พระมหาอุดร ทีปวํโส
๒๕. พระบุญชู ภูริญาโณ

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ประธานกรรมการ
เจ้าอาวาสวัดป่ากิ่วดู่
รองประธานกรรมการ
เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง
รองประธานกรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอพร้าว-เชียงดาว (ธ)
รองประธานกรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่-หางดง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอสันก�ำแพง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอแม่ริม-สะเมิง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอแม่แตง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ (ธ) กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอจอมทอง-สันป่าตอง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอจังหวัดล�ำพูน (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะอ�ำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลพระสิงห์ (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลสันก�ำแพง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลริมใต้ (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลแม่แตง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลแม่คะ (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลแม่ปั๋ง (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลข่วงเปา (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลจังหวัดล�ำพูน (ธ)
กรรมการ
เจ้าคณะต�ำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
กรรมการ
วัดดอยแม่ปั๋ง
กรรมการ
เลข.จจ.เชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)
กรรมการและเลขานุการ
เลข.จอ.เมืองเชียงใหม่-หางดง (ธ)
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง      
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ (ฝ่ายฆราวาส)
๑. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
๒. นายวิรุฬ พรรณเทวี
๓. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ
๔. นายไพศาล ด้วงทอง
๕. นายนาวี ค�ำเมรุ
๖. นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล
๗. นายจีระพันธ์ กิติบุตร
๘. นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
๙. นายประสิทธิ์ ชูดวง
๑๐. นายปรเมศร์ ไชยวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายอ�ำเภอพร้าว
ก�ำนันต�ำบลแม่ปั๋ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ปั๋ง หมู่ที่ ๕

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผอ.ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
               
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

(พระราชวิสุทธิญาณ)
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)
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ประวัติ หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
พระนาค อตฺถวโร
ในนามของพระคิลานุปัฏฐาก
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เดิมมีนามว่า “ญาณ” แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อ “แหวน” ด้วย
เหตุผลใดไม่ปรากฏ ท่านเกิดในปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ ตรงกับปีกุน วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ตรงกับ
วันขึ้น ๓ ค�่ำ ที่ต�ำบลนาโป่ง (หนองใน) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย
   ท่านถือกาํ เนิดมาในตระกูลช่างเหล็ก บิดาชือ่ นายใส มารดาชือ่ นางแก้ว รามศิริ หลวงปูม่ ญ
ี าติ
ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑ คน เป็นหญิงชื่อ นางเบ็ง เมื่อหลวงปู่มีอายุได้ประมาณ ๕ ขวบ มารดา
คือ นางแก้วได้ถึงแก่กรรม ก่อนถึงแก่กรรมมารดาได้เรียกบุตรน้อยสุดที่รัก คือ หลวงปู่เข้ามาใกล้ตัว
มารดาได้จับแขนไว้แน่นแล้วกล่าวกับบุตรน้อยว่า “ลูกเอ๋ย แม่ยินดีต่อลูก สมบัติใด ๆ ในโลกนี้
จะเป็นกี่ล้านกี่โกฏิแม่ก็ไม่ยินดี แม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่ เมื่อลูกบวชแล้วให้ตายกับ
ผ้าเหลือง ไม่ต้องสึกออกมามีลูกมีเมียนะลูก” เมื่อมารดาสั่งเสียลูกน้อยแล้วไม่นานก็ถึงแก่กรรม
   ส่วนบิดา เมื่อมารดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมแล้วไปได้ภรรยาใหม่อีก ๓ คน มีบุตรธิดา
ด้วยกันกับภรรยาใหม่ รวมทั้งสิ้น ๕ คน
   เมื่อมารดาถึงแก่กรรมแล้ว หลวงปู่ก็ได้รับการเลี้ยงดูจากยายต่อมา จนอายุได้ ๙ ขวบ ยายจึง
นําตัวหลวงปู่ไปถวายอุปัชฌาย์ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งท่านอุปัชฌาย์ก็มีศักดิ์เป็นน้า เพื่อให้บรรพชาเป็น
สามเณร วัดโพธิ์ชัยเป็นวัดประจําหมู่บ้านนาโป่ง สมัยนั้นมีพระภิกษุสามเณรไม่มากนัก การบรรพชา
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ในครั้งนั้นได้บรรพชาพร้อมกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง เมื่อ
นับตามสายเลือดมีศักดิ์เป็นน้า แต่มีอายุรุ่นเดียวกันกับ
หลวงปู่ และเป็นเพื่อนเล่นมาด้วยกัน
   การบรรพชาเป็นสามเณรในวัดโพธิ์ชัย บ้านนาโป่ง
ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะเป็นวัด
ประจาํ หมูบ่ า้ นชนบท การทีจ่ ะมีการเล่าเรียนกันเป็นหลัก
เป็นฐานนั้นเป็นเรื่องยาก วัดมีพระพอได้ทําบุญตักบาตร
กันก็นับว่าดีแล้ว
   สมัยนั้นส�ำนักเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในดินแดนภาค
อีสาน คือ จังหวัดอุบลราชธานี ส�ำนักเรียนที่มีชื่อเสียง
มีครูอาจารย์และนักเรียนมาก คือ ส�ำนักเรียนเวฬุวัน
บ้านไผ่ใหญ่ ส�ำนักเรียนวัดบ้านเค็งใหญ่ ส�ำนักเรียน
วัดบ้านหนองหลัก สานักเรียนวัดบ้านสร้างถ่อ เป็นต้น
กิตติศัพท์ของสํานักเรียนดังกล่าวมานี้เป็นที่ทราบและ
วัดโพธิ์ชัย
ยอมรับกันโดยทั่วไปในดินแดนอีสาน ในสมัยโบราณโพ้น
   เมื่อหลวงปู่บรรพชาอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยนานพอสมควร ความใคร่ต่อการศึกษาก็กระตุ้นจิตทําให้
เกิดฉันทะในการจะศึกษาเล่าเรียน แต่ในวัดโพธิ์ชัยที่บรรพชาอยู่นั้นไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเป็นหลัก
เป็นฐาน การศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การศึกษาจากพระอุปชั ฌาย์ทที่ า่ นคอยแนะนําพร�ำ่ สอนไปตามควร
แก่กรณี จะถูกผิดอย่างไรก็ไม่มีโอกาสได้รู้เทียบเคียงตามหลักธรรมวินัย เมื่อแรงฉันทะกระตุ้นจิต
ในการศึกษามีกาํ ลังมากขึน้ ในทีส่ ดุ วันหนึง่ ก็เข้าไปกราบเล่าความในใจของตนให้ทา่ นอุปชั ฌาย์ทราบ
เมือ่ ท่านได้ทราบความในใจ ท่านก็แสดงความยินดีดว้ ย ท่านแนะนําให้เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมสถานการศึกษาดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อท่านพระอุปัชฌาย์ท่านเห็นชอบด้วย
เช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจแก่ตนเองมากขึ้น เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วได้กราบลาท่านพระอุปัชฌาย์
เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการศึกษามูลกัจจายน์ได้ไปพักและเข้าศึกษาอยู่ในสํานักเรียน
วัดสร้างถ่อ อําเภอหัวตะพาน
การเข้าศึกษามูลกัจจายน์ในครัง้ นัน้ มีครูอาจารย์ทที่ าํ การสอน
อยู่หลายองค์ และมีเพื่อนนักเรียนที่มาจากที่ต่าง ๆ มาเข้าศึกษาอยู่
ก็มากด้วยกัน บรรดาครูอาจารย์และเพื่อนนักเรียนที่พอจําได้ก็มี
หลายองค์ พระอาจารย์ที่สอนหนังสือเท่าที่จําได้ คือ พระอาจารย์
เอี่ยม พระอาจารย์ชม พระอาจารย์ชาลี พระอาจารย์อ้วน เพื่อนที่
สนิทกันเท่าที่จําได้ก็มี พระเหลา พระเฮียง
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   การเรียนมูลกัจจายน์นั้น หลักใหญ่ต้องท่องให้ขึ้นใจ ส่วน
การแปลมีการแปลคัมภีร์พระปาติโมกข์เป็นเบื้องต้น แปลกันจน
แคล่วคล่องไม่ติดขัด วิธีเรียนก็มิได้เรียนในห้องเรียนทุกครั้งไป
ส่วนมากจะแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์ถึงที่อยู่ของท่าน
   พักอยู่ในวัดสร้างถ่อนี้จนอายุครบบวช ได้รับการญัตติเป็น
พระภิ ก ษุ ใ นพั ท ธสี ม าวั ด สร้ า งถ่ อ นี้ เ อง โดยมี พ ระอาจารย์ แว่ น
เป็นพระอุปัชฌาย์ ส่วนกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์
จําชื่อท่านไม่ได้

มูลเหตุแห่งการเตือนตนครั้งที่หนึ่ง
   เมือ่ อยูศ่ กึ ษาไปบรรดาพระอาจารย์ทสี่ อนหนังสือ ดังได้กล่าวนามมาแล้วนัน้ ต่างก็ลาสิกขาบท
ไปสูฆ่ ราวาสวิสยั กันหมด แม้เพือ่ นนักเรียนทีส่ นิทสนมร่วมสุขร่วมทุกข์ดว้ ยกัน เช่น พระเฮียง พระเหลา
ต่างก็ลาสิกขาบทไปสู่ฆราวาสวิสัยหมดเช่นกัน ทําให้เกิดความว้าเหว่ ขาดที่พึ่ง ขาดความอบอุ่น
ทางกายและทางใจ
   จึงมาพิจารณาถึงมูลเหตุแห่งการสละเพศบรรพชิตไปสู่เพศฆราวาสวิสัยของครูอาจารย์และ
เพื่อนสหธรรมิกว่าอะไรคือมูลเหตุ ในที่สุดก็พบว่า “กาม” คือตัวมูลเหตุท่ีสําคัญ ขณะที่จิตกําลัง
ครุ่นคิดอยู่นั้น พลันก็ระลึกถึงคําสั่งของโยมมารดาและยายที่ว่า “ขอให้บวชไปจนตายกับผ้าเหลือง
ไม่ให้สึกออกมามีลูกมีเมีย” ในขณะที่จิตกําลังสับสนวุ่นวายอยู่นั้น ความดําริว่า “การออกปฏิบัติ
อยู่ตามป่าตามเขา ไม่อาลัยอาวรณ์กับหมู่คณะทางเดียวนี้เท่านั้นจึงจะบวชอยู่ตลอดชีวิตได้” ได้
ผุดขึ้นมาท่ามกลางความคิดอันสับสนนั้น
   ในที่สุดจึงตกลงใจว่าต่อไปนี้จะเลิกเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นับแต่นี้ไปจะออกปฏิบัติอยู่ตาม
ป่าเขา จึงใคร่ครวญหาครูอาจารย์ทที่ า่ นจะแนะนาํ สัง่ สอนในทางปฏิบตั ิ ปรากฏว่าสมัยนัน้ มีครูอาจารย์
อยู่หลายแห่งด้วยกัน เช่น ทางเวียงจันทน์ก็มี ทางท่าอุเทน จังหวัดนครพนมก็มี ทางสกลนครก็มี
ตกลงใจว่าจะไปหาครูอาจารย์ทางจังหวัดสกลนคร
   เย็นวันนั้นถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ ได้ตั้งสัจจาธิษฐานตรงต่อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ว่า “เมื่อออกปฏิบัติขอให้ได้พบครูอาจารย์ผู้สามารถสั่งสอนตนได้ ขออย่าได้พบอุปสรรคต่อการ
บําเพ็ญ” เวลาเช้าเข้าไปบิณฑบาตทีบ่ า้ นโยมอุปฏั ฐาก คือ แม่กาสี บอกลาว่าจะไปหาครูอาจารย์ทาง
ฝ่ายปฏิบัติ แม่กาสีได้ฟังก็ดีใจและได้แนะนําว่าให้ไปหา ท่านอาจารย์จวง วัดธาตุเทิง อําเภอเขื่องใน
ท่านเคยไปกราบนมัสการ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาแล้วไม่นานมานี้เอง ท่านอาจจะแนะนําการไปหา
ครูอาจารย์ได้บ้าง
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   กลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้ว เก็บบริขารออกเดินทาง
ไปกราบนมัสการท่านอาจารย์จวง วัดธาตุเทิง อําเภอเขื่องใน
เพื่อสืบข่าวที่อยู่ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   เมื่ อ ไปถึ ง วั ด ธาตุ เ ทิ ง อํ า เภอเขื่ อ งในแล้ ว ได้ เข้ า ไป
กราบนมัสการท่านอาจารย์จวง ซึ่งท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดี
ได้เล่าความประสงค์ในการมาให้ท่านทราบ เมื่อท่านทราบ
ความประสงค์แล้วท่านก็แสดงความดีใจและแนะนําให้ไปหา
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งขณะนั้นท่านพักภาวนาอยู่ที่ดงมะไฟ
บ้านค้อ
   พักอยู่กับท่านอาจารย์จวงพอสมควรแล้ว กราบลาท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ไปหา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยเดินทางผ่านไปทางม่วงสามสิบ
คําเขื่อนแก้ว ยโสธร เลิงนกทา มุกดาหาร คําชะอี นาแก สกลนคร พรรณานิคม สว่างแดนดิน
หนองหาร อุดรและบ้านผือ เข้าไปกราบนมัสการและรับโอวาท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ดงมะไฟ
บ้านค้อ คําแรกที่ท่านถาม คือ “มาจากไหน” กราบเรียนว่ามาจากอุบล คําต่อไปท่านพูดว่า “เออ
ต่อไปนี้ให้ภาวนา ความรู้เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อน” ซึ่งเป็นทั้งคําสั่งและคําสอน
   คาํ พูดเพียงเท่านีร้ สู้ กึ ว่ามีความหมายเหลือเกินในขณะนัน้ เพียงได้พบและได้กราบก็แสนจะดีใจ
อยู่แล้ว ยิ่งท่านสั่งว่าให้ “ภาวนา” ยิ่งเพิ่มความดีใจยิ่งขึ้น

พ.ศ. ๒๔๖๑ จําใจจําจากไปสู่มาตุภูมิ
   เมื่อมาพักศึกษาด้านปฏิบัติกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ ๔ วัน วันที่ ๕ พี่เขยและน้าเขย
ซึ่งตามหาหลวงปู่อยู่นานแล้วจากที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่พบ เพราะตั้งแต่ออกจากบ้านมาก็ไม่เคยกลับ
หรือส่งข่าวให้ทางบ้านได้ทราบเลย เป็นเวลานานถึง ๑๐ ปีเศษ ทั้งสองได้เดินทางไปกราบนมัสการ
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ณ ทีน่ นั้ ด้วย จึงได้พบเข้ากับหลวงปูโ่ ดยบังเอิญในโอกาสนัน้ ทัง้ สองท่านจึงชวน
หลวงปู่ให้กลับไปบ้านเพื่อเยี่ยมญาติและโยมบิดาซึ่งชราแล้วพร้อมกัน
   เมื่อมีผู้มากล่าวถึงโยมบิดาใจก็ให้คิดถึง เพราะจากมานานไม่เคยได้ทราบข่าวความเป็นไปของ
โยมเลย จึงตกลงใจจะกลับบ้านเพือ่ เยีย่ มโยมบิดาพร้อมกับญาติดงั กล่าวมาแล้วนัน้ เวลาเย็นภายหลัง
จากทํากิจวัตรต่าง ๆ เสร็จแล้วได้เข้าไปกราบลา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้กราบเรียนให้ท่านทราบว่า
มีญาติมารับให้กลับไปเยี่ยมบ้าน ท่านถามว่ากลับไปทําไม กราบเรียนท่านว่า ไปให้เขาเห็นหน้า
เท่านัน้ เอง ท่านกล่าวว่า เออ ไปแล้วให้รบี กลับมา อย่าอยูน่ าน อยูน่ านไม่ได้ ประเดีย๋ วจะเสียทีเขานะ
เสียทีเสียท่าเขาแล้วถูกเขามัดไว้แล้ว ประเดี๋ยวจะดิ้นไม่หลุด เมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงกราบนมัสการ
ท่านพร้อมด้วยญาติทั้งสองเดินทางไปจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมญาติและโยมบิดา
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นกยางขอศีล
   เมื่อไปถึงบ้านแล้วไปพักอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ข่าวการกลับมาเยี่ยม
บ้านของหลวงปู่จากปากต่อปากได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
ทาํ ให้ชาวบ้านทัง้ ใกล้และไกลต่างก็แตกตืน่ กันมาดูกนั อย่างเนืองแน่น
ไม่ผิดอะไรกับการมีงานวัด ต่างก็นิมนต์ให้อยู่ให้จําพรรษาบ้าง ต่างก็
โอภาปราศรัยถามสารทุกข์สกุ ดิบบ้าง ต่างก็วพิ ากวิจารณ์กนั ไปต่าง ๆ
ตามความคิดความเห็นของตน ๆ
   ฝ่ายพวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ถือเอาดอกไม้ธูปเทียน
มาขอขึ้นศีลด้วย ซึ่งแต่ละคนต่างก็นุ่งขาวห่มขาวด้วยกันทั้งหมด
มีจํานวนมิใช่น้อยเช่นเดียวกัน เมื่อให้ทุกคนสมาทานศีล ๕ ศีล ๘
พระภิกษุอ้วน
ศีลอุโบสถ ตามความศรัทธาสามารถของตน ๆ แล้ว รุง่ ขึน้ เป็นวันใหม่
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
พวกเขาเหล่านั้นต่างก็ถือเอาสุ่ม เอาแห เอายอ เอาเบ็ด เอาสวิง
ออกจากบ้านไปหาปลากันเป็นกลุ่ม ๆ พิจารณาดูแล้วเหมือนนกยางถือศีล ศีลก็จะถือปลาก็จะกิน

มูลเหตุเตือนตนครั้งที่สอง
   พักอยู่วัดโพธิ์ชัยยิ่งนานวันไป ผู้คนก็ยิ่งมามากยิ่งขึ้น การต้อนรับการโอภาปราศัยจึงเป็นภาระ
อันหนัก ไม่ได้พักผ่อนเท่าที่ควร จึงทําให้ร่างกายทนไม่ได้ล้มป่วยลง ขณะที่ป่วยอยู่ พวกญาติและ
คนอื่น ๆ ที่มาพูดจานิมนต์ให้อยู่ก็ตาม พวกที่มาพูดคุยอย่างอื่นก็ตาม ก็มิได้มีใครเอาใจใส่ดูแลรักษา
เท่าที่ควร ต่างเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงดําริในใจว่า ผู้คนเหล่านี้ไปตามเรามา นิมนต์ให้เรา
อยู่ด้วย เวลาเราเจ็บป่วยเขาหาได้เอาใจใส่ดูแลเราไม่ ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประโยชน์อะไรที่จะ
อยู่ต่อไปกับคนพวกนี้ ข้อนี้เป็นเหตุนําขึ้นเตือนตนเป็นข้อที่สอง
หลังจากพักที่วัดโพธิ์ชัยได้ ๑ เดือน ร่างกายฟื้นจากอาพาธพอมีกําลังแล้ว ก็ได้รับจดหมาย
จากอาจารย์เอี่ยมให้กลับไปอุบลเพื่อเรียนหนังสือต่อให้จบ เมื่อทบทวนเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
มูลเหตุต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว จึงตัดสินใจไม่ไปเมืองอุบล แต่จะกลับไปหาอาจารย์ที่ดงมะไฟ
บ้านค้อ ตามความตั้งใจที่ได้ตั้งสัจจะไว้แล้ว เมื่อได้
ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว วันต่อมาฉันเสร็จเก็บบริขารที่
จาํ เป็นเสร็จแล้วเดินทางออกจากวัดโพธิช์ ยั บ้านนาโป่ง
ตรงไปยังดงมะไฟ บ้านค้อ เพื่อศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับ
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตั โต ตามความตัง้ ใจไว้แต่เดิม โดยมิได้
บอกลาญาติหรือใคร ๆ ให้ทราบเลย
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การภาวนา
   การอยูอ่ บรมกับหลวงปูม่ นั่ ในสมัยแรกนัน้ ไม่ได้เข้าอุปฏั ฐาก
ท่านใกล้ชิด เพราะเป็นผู้ใหม่ ไม่รู้จักขนบธรรมเนียมข้อวัตร
อีกอย่างหลวงปู่มั่นนั้นท่านไม่ให้ใครเข้าไปอยู่ใกล้ท่านง่าย ๆ การ
อบรมอยู่กับท่าน เมื่อท่านแนะนําในข้อปฏิบัติแล้ว บรรดาศิษย์
ต้องแยกย้ายกันไปหาที่วิเวกเพื่อบําเพ็ญสมาธิภาวนาตามความ
เหมาะสมแก่จริตนิสัยของตน เมื่อถึงวันอุโบสถจึงเข้ามาร่วมกัน
ทําอุโบสถฟังสวดพระปาติโมกข์ร่วมกับท่าน แล้วรับการอบรม
จากท่านอีกครั้งหนึ่ง ในเวลาเช่นนี้ศิษย์รูปใดมีปัญหาติดขัดในการ
ภาวนาอย่างไรก็กราบเรียนถามได้ในโอกาสเช่นนี้ ซึง่ ท่านเองก็ตอบ
อธิบายให้ฟังจนเข้าใจตามขั้นตอนของการปฏิบัติ จึงเป็นโอกาสอันหาได้ยากที่บรรดาศิษย์ทั้งหลาย
จะได้ฟงั ธรรมอบรม แยกแยะตัง้ แต่สมาธิขนั้ ต�ำ่ ไปหาปัญญาชัน้ สูง ทาํ ให้เพลิดเพลินไปกับกระแสธรรม
ที่ท่านแสดงออก ผู้ฟังมีภูมิปฏิบัติอยู่ในขั้นใดก็ได้ปัญญาก้าวไปตามอุบายที่ท่านแสดงให้ฟังนั้น
เมื่อเสร็จจากการแสดงธรรมแล้ว บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็จะกลับไปสู่ที่อยู่ของตน ๆ เป็นเช่นนี้
เป็นส่วนมาก บางครั้งหลวงปู่มั่นจะบอกให้ศิษย์รูปนั้นไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้น รูปนั้นไปอยู่ในสถานที่
เช่นนั้น ซึ่งแต่ละแห่งที่ท่านบอกให้ไปอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ ๆ มีอันตรายอยู่รอบด้าน เพราะที่เช่นนั้น
จะเป็นที่เสือมันอยู่ก็มี เสือมันผ่านไปผ่านมาก็มี มันร้องคํารามเสียงน่าขนพองสยองเกล้าก็มี
มีโขลงช้างผ่านไปมาก็มี ท่านให้ไปภาวนาอยู่ในสถานที่เช่นนั้น โดยท่านได้ย�้ำต่อผู้ที่จะไปอยู่ในที่
เช่นนั้นว่า ให้ตั้งใจภาวนา อย่าได้ประมาท ให้มีสติอยู่ทุกเมื่อ จงอย่าเห็นแก่การพักผ่อนหลับนอน
ให้มากนัก
   หลวงปู่กล่าวว่าความอึดอัดใจของท่านในสมัยนั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ เวลาพักบําเพ็ญภาวนา
อยูใ่ นป่าในเขามักจะเป็นไข้ปา่ เป็นไข้ปา่ แต่ละครัง้ ก็นานวันเพราะไม่มยี ารักษา เมือ่ จับไข้เข้าต้องอาศัย
กําลังจิตเป็นเครื่องบรรเทา กล่าวคือ เวลาจับไข้ก็ต้องเร่งภาวนาขึ้นตามกัน พิจารณาจนกว่าไข้จะ
สร่างหรือหายไป ส่วนมากมันไม่หายขาด เป็นแต่เว้นระยะการจับไข้ออกไป เช่น เว้นไปสามวันบ้าง
ห้าวันบ้าง มันก็กลับจับไข้อีก เป็นชนิดที่เรียกว่าเรื้อรัง
   อีกเรือ่ งหนึง่ คือ เมือ่ ถึงวันอุโบสถ ไม่ได้รว่ มทําสังฆกรรมฟังการสวดปาติโมกข์ เพราะสมัยแรก
ออกปฏิบัติ นั้นยังไม่ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต เวลาท่านทําอุโบสถฟัง สวดปาติโมกข์ ท่านก็สั่งให้
ออกไปให้พ้นเขตที่ท่านกําหนด ต่อเมื่อท่านทําเสร็จแล้วบรรดาศิษย์ที่เป็นพระมหานิกายจึงมาบอก
ปาริสทุ ธิ ต่อจากนัน้ ท่านจึงแสดงธรรมอบรมอุบายการแก้จติ ทีข่ ดั ข้อง เวลาภาวนาการพิจารณาหรือ
คําบริกรรมสําหรับผูป้ ฏิบัตใิ หม่แล้วแต่เหตุการณ์ บรรดาศิษย์ทเี่ ป็นฝ่ายมหานิกายด้วยกันทีไ่ ปอบรม
อยู่กับหลวงปู่มั่นในสมัยนั้นมีอยู่หลายรูปด้วยกัน เมื่ออยู่กับท่านไปนาน ๆ ได้เห็นความไม่สะดวก
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ดังกล่าวมาแล้ว จึงไปกราบขออนุญาตญัตติเป็นพระธรรมยุต ซึ่งบางรูปท่านก็อนุญาต บางรูปท่านก็
ไม่อนุญาต เฉพาะรูปที่ท่านไม่อนุญาต ท่านให้เหตุผลว่า ถ้าพากันมาญัตติเป็นธรรมยุตเสียหมดแล้ว
ฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครแนะนําในการปฏิบัติ มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย แต่มรรคผลขึ้นอยู่กับ
การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตามธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนําสัง่ สอนไว้แล้ว ละในสิง่ ทีค่ วรละเว้น
ในสิ่งที่ควรเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ นั่นแหละคือทางดําเนินไปสู่มรรคผลนิพพาน บรรดาศิษย์
ฝ่ายมหานิกายที่ท่านไม่อนุญาตให้ญัตตินั้น ต่อมาภายหลังท่านได้ไปแนะนําสั่งสอนพวกของท่าน
จนสามารถขยายวงการปฏิบตั อิ อกไปได้อย่างกว้างขวาง มีลกู ศิษย์ลกู หาสืบต่อกันมาจนปัจจุบนั นีก้ ม็ ี
เช่น พระอาจารย์ทองรัตน์ เป็นต้น
   เมือ่ ได้รบั อุบายจากครูอาจารย์แนะนําแล้วก็แยกย้าย
กันไปทาํ ความเพียร เลือกหาที่ ๆ เหมาะสมแก่จริตนิสยั ของ
ตน ๆ บางท่านทีเ่ ด็ดเดีย่ วก็มกั จะไปเพียงองค์เดียว ทีย่ งั ไม่มี
ความกล้าพอก็มักไปกัน ๒ องค์บ้าง ๓ องค์บ้าง สถานที่ไป
ส่วนมากเป็นป่าช้า ป่าชัฏ ซึ่งมีน�้ำ  มีหน้าผา พอเป็นที่อยู่
อาศัยหลบฝนหลบแดดหลบลมในคราวจาํ เป็น ในระยะแรก
จะไปอยู่ไม่ไกลจากครูอาจารย์นัก ประมาณว่าพอเดินมา
ฟังธรรม มาทาํ อุโบสถได้ในวันอุโบสถ เว้นเสียแต่จะมีอาจารย์
ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่เป็นผู้ควบคุมไป นั่นแหละจึงไปได้ไกล
เวลาติดขัดทางด้านภาวนาก็ต้องอาศัยอาจารย์ผู้ควบคุม
นัน่ เองเป็นผูแ้ นะนาํ แต่ถงึ อย่างนัน้ นาน ๆ ครัง้ ถ้าเป็นไปได้
ต้องพยายามหาโอกาสไปฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นอยู่เสมอ
การจําพรรษาร่วมกันกับท่านนาน ๆ จึงจะได้จําร่วมกันกับท่านครั้งหนึ่ง ส่วนมากมักจะแยกกันอยู่
เพราะการอยูร่ ว่ มกันมาก ๆ มักเป็นภาระเครือ่ งกังวลหรือไม่กว็ นุ่ วาย ธรรมเนียมของคนซึง่ รวมกันอยู่
มาก ๆ ต้องมีเรื่องเกิดขึ้นเสมอไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

จําพรรษาอยู่นาหมีนายูง
   นาหมีนายูง อยู่ในเขต อําเภอน�้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สถานที่ดังกล่าวนี้ในสมัยก่อนเป็น
ป่ารกชัฏ ชุกชุมไปด้วยสัตว์ปา่ ไข้ปา่ พืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบติดภูเขา บางแห่งเลียบเลาะไปตามลาํ น�ำ้ โขง พืน้ ที่
เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ไม่มใี ครกล้าเข้าไปจับจอง เพราะเกรงความเจ็บไข้และอันตรายอย่างอืน่ ๆ
ตามความเชื่อถือของชาวบ้าน เขามีความเชื่อถือกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า ถ้าใครขืนเข้าไปตัดไม้
ในบริเวณป่า ต้องถูกผีป่ามันทําอันตรายเอา มีอันให้เป็นไปต่าง ๆ พวกเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบางราย
ถึงตายก็มี เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในบริเวณนั้น
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ในพรรษาปีนนั้ ได้จาํ พรรษาร่วมกันกับ หลวงปูม่ นั่ กับตาผ้าขาวอีกคนหนึง่ การปรารภความเพียร
ในพรรษานั้นเป็นไปอย่างเต็มที่ เพราะมีหลวงปู่มั่นคอยควบคุมแนะนําอุบายจิตภาวนา การแนะนํา
ให้ศิษย์ปฏิบัติภาวนานั้น หลวงปู่มั่นท่านย�้ำอยู่เสมอว่า จะใช้บทพุทโธเป็นบทบริกรรมสําหรับ
ผูกจิตก็ได้ เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วให้วางบทบริกรรมเสีย แล้วพิจารณาร่างกายครั้งแรก
ให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการ ๓๒
เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจน กลับไปกลับมาหรือที่เรียกว่า อนุโลมปฏิโลม แล้ว เมื่อหายสงสัย
ในจุดที่พิจารณานั้นแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไป อย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกาย เพราะ
ปัญญายังไม่แก่กล้า ถ้าพิจารณากันทีเดียวทั้งร่างกายความชัดเจนจะไม่ปรากฏ ต้องค่อยเป็นค่อยไป
เมือ่ พิจารณาจนเกิดความชาํ นาญแล้ว เมือ่ เราเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดหนึง่ ความชัดเจนจากจุดอืน่ ๆ
ก็จะปรากฏเป็นนัยเดียวกัน เพื่อพิจารณาพอสมควรแล้วให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบ เมื่อพัก
อยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาร่างกายอีก ให้เจริญอยู่อย่างนี้ จึงจะ
เจริญทางด้านปฏิบตั ิ เมือ่ จิตมีความชาํ นาญเพียงพอแล้วคาํ บริกรรมพุทโธก็ไม่จาํ เป็น เพียงกาํ หนดจิต
ก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันที
ผู้ปฏิบัติจิตภาวนาถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้ว เป็นอันผิดทางมรรคภาวนา
เพราะบรรดาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอน ประกาศพระศาสนาอยู่
ตลอดพระชนม์ชพี ของพระองค์นนั้ แนวการปฏิบตั ไิ ม่พน้ ไปจากกาย กายจึงเป็นสนามรบ กายจึงเป็น
ยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทําลายกิเลส และกองทุกข์ซึ่งจิตของเราทําเป็นธนาคาร เก็บสะสมไว้
ภายในหอบ ไว้หาบ ไว้หาม ไว้หวง ไว้จนนับภพนับชาติไม่ได้ สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัฏ
นี้ ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิ้น ทําบุญทําบาปก็เพราะกายอันนี้ มีความรัก มีความชัง มีความหวง
มีความแหน ก็เพราะกายอันนี้ เราสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้

จารึกสู่ฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง
   การพักภาวนาอยู่ตามป่าตามเขา ทําให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ จึงปรึกษากับเพื่อนจะ
ไปเที่ยวทางฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง คือทางฝั่งประเทศลาว การเดินทางไปฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงครั้งนั้นกะกันว่า
จะเที่ยวไปให้ทั่วตลอดสิบสองปันนา สิบสองจุไทย แต่ไปไม่ได้ตามความตั้งใจเพราะทหารฝรั่งเศส
ห้ามไม่ให้ไป ได้เที่ยวไปเหนือสุดเพียงเมืองหลวงพระบาง จึงจําต้องกลับมาและไปพักภาวนาอยู่ที่
ภูเขาควาย ณ ที่นั้นได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่ง หล่อนถ่อเรือมากับมารดา ในขณะที่ลงอาบน�้ำอยู่กับ
เพื่อน ๆ พอตามองกระทบกันเท่านั้นทําให้ตลึงไปทั้งสองคน ตนเองก็ทําอะไรไม่ถูก นางเองก็ยกถ่อ
ค้างอยู่ ปล่อยให้เรือเคลื่อนที่ไปช้า ๆ เจ้าหล่อนยังคงหันมามองพระหนุ่มอยู่อย่างไม่ยอมละสายตา
จนแม่หันมามองนั่นเอง เจ้าหล่อนจึงได้สติถ่อเรือต่อไป

54 ประวัติ

   เมื่อสาวงามถ่อเรือผ่านพ้นไปแล้วรีบอาบน�้ำกลับที่พัก ระหว่างทางที่เดินกลับที่พักความคิดยัง
คิดถึงหญิงงามนั้นอยู่ เมื่อมาถึงที่พักจึงกลับได้สติหวนระลึกถึงคําทํานายของหมอดูเมื่อครั้งไปเรียน
มูลกัจจายน์อยูเ่ มืองอุบล หมอทาํ นายว่า เนือ้ คูข่ องท่านอยูท่ างทิศนัน้ รูปร่างสันทัด ผิวเนือ้ ขาวเหลือง
ใบหน้าเหมือนใบโพธิ์ หญิงทีเ่ ราพบเห็นเมือ่ ตอนเย็นก็มรี ปู ร่างหน้าตาเหมือนกันกับคาํ ทาํ นายของหมอ
เห็นจะเป็นหญิงคนนี้แน่ เพราะเมื่อเราเห็นเป็นครั้งแรกก็ทําให้เรามีจิตปรวนแปรแล้ว ถ้าเราอยู่ที่นี่
ต่อไปเห็นเราจะต้องเสียท่าเป็นแน่ พรุ่งนี้เราฉันแล้วจะต้องข้ามกลับไปฝั่งไทยดีกว่า เมื่อตัดสินใจ
อย่างนั้นแล้วจึงบอกความตั้งใจของตนที่จะกลับให้กับเพื่อน ๆ ทราบ ซึ่งเพื่อน ๆ ก็ไม่มีใครทราบ
ความในใจของตนแต่อย่างไร
   วันรุ่งขึ้นทั้งสองแม่ลูกได้นําข้าวหมากพลูบุหรี่มาถวายแต่เช้าตรู่ก่อนใครอื่นทั้งหมด เมื่อมาถึง
ทัง้ สองแม่ลกู ก็ชว่ ยกันมวนบุหรี่ แต่ตานัน้ ยังคอยช�ำเลืองมองกันอยู่ ถึงเวลาไปบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาต
ตามปกติอยู่ ไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ผดิ สังเกต พอฉันแล้วพวกญาติโยมทีน่ าํ อาหารมาถวายก็กลับไป
จึงเก็บบริขารบอกลาเพือ่ น ๆ ข้ามโขงกลับมายังฝัง่ ไทยตรงท่าเดือหนองคาย เมือ่ ข้ามมายังฝัง่ ไทยแล้ว
ได้เดินเลียบฝั่งโขงขึ้นไปทางอําเภอศรีเชียงใหม่ ไปพักอบรมตนอยู่ที่พระบาทเนินกุ่มหินหมากเป้ง
ณ ที่นั้นได้พบกับ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาภาวนาอยู่แถวนั้น
เมื่อได้พบกับอาจารย์อีกจึงดีใจมาก การพักอบรมตนอยู่กับหลวงปู่มั่นก่อนเข้าพรรษา ทําให้จิตค่อย
สงบตัวลงไม่ฟุ้งซ่านเหมือนก่อน แต่สัญญาของหญิงงามนั้นยังปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งคราว แต่เมื่อ
เร่งภาวนาเข้าสัญญาอันนั้นก็สงบลง
   พอใกล้วันเข้าพรรษา หลวงปู่มั่นกล่าวว่า เรามีหมู่เท่านี้พอแล้วจําพรรษาอยู่ที่นี่ แต่พอวันใกล้
เข้าพรรษาจริง ๆ มีสามเณรรูปหนึ่งมาอยู่ด้วย หลังจากเข้าพรรษาแล้ว ตั้งใจปรารภความเพียรอย่าง
เต็มที่ การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตก็ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวาย คงสงบตัวได้ง่าย มีอุบายทางปัญญา
พอสมควร เมือ่ เราเร่งความเพียรหนักเข้า เอาจริงเอาจังเข้า กิเลสมันก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกัน
คือแทนที่จิตจะดําเนินไปตามที่เราต้องการ แต่มันกลับพลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่ง
แม่น�้ำงึมนั้นอีก ทีแรกได้พยายามปราบมันด้วยอุบายต่าง ๆ มันก็ไม่ยอมนิ่ง เร่งความเพียรดูเหมือน
เอาเชื้อไปใส่ไฟ มันยิ่งกําเริบหนักเข้าอีก เผลอไม่ได้เป็นไปหาหญิงนั้นทันที บางครั้งมันปรุงออกไป
ซึ่ง ๆ หน้า คือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั้นเอง มันก็วิ่งออกไปหาหญิงนั้นเอาซึ่ง ๆ หน้ากัน
ทีเดียว อุบายการปฏิบตั วิ ธิ ตี า่ ง ๆ ทีน่ าํ มาใช้ในการทรมานจิตในครัง้ นัน้ เช่น เว้นการนอนเสีย มีเฉพาะ
อิรยิ าบถ นัง่ ยืน เดิน ทาํ อยูเ่ ช่นนัน้ หลายวันหลายคืน คอยจับดูจติ ว่ามันคลายความรักในหญิงนัน้ แล้ว
หรือยัง ปรากฏว่าไม่ได้ผล จิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคย เผลอสติไม่ได้ ต่อมาเพิ่มไม่นั่ง
ไม่นอน มีแต่ยืนกับเดิน ทําความเพียรอยู่อย่างนี้ จิตมันก็ไม่ยอม มันคงไปตามเรื่องตามราวของมัน
เช่นเคย คราวนีเ้ ปลีย่ นวิธใี หม่ เปลีย่ นเป็นอดอาหารไม่ฉนั อาหารเลย เว้นไว้แต่นำ 
�้ อุบายการพิจารณา
ก็เปลี่ยนใหม่ คราวนี้เพิ่งเอากายของหญิงนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณากายคตาสติ โดยแยก
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ยกขึน้ พิจารณาทีละอย่าง ๆ ในอาการ ๓๒ ขึน้ โดยอนุโลมปฏิโลม พิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตน
พิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่า อวัยวะอย่างนั้น ๆ ของตนก็มี ของหญิงก็มี ทําไมจะต้องไปรัก
ไปหลง ไปคิดถึง เพ่งพิจารณาไปทีละส่วน ๆ พิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถ
การพิจารณาจะละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับอุบายความแยบคายของปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
ตอนหนึ่งการพิจารณามาถึงหนังได้ความว่า คนเรามาหลงอยู่ที่หนัง หนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่
ไม่นา่ ดูไว้ ถ้าถลกหนังออก อวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนทีน่ า่ ดูไม่ได้เลย เพ่งพินจิ อยูจ่ นเห็นความเปือ่ ยเน่า
ผุพังสลายไป ไม่มีส่วนไหนที่จะถือได้ว่าเป็นของมั่นคง เมื่อพิจารณามาถึงมูตรและกรีสของหญิงนั้น
ตั้งคําถามขึ้นว่า หญิงงามน่ารักมูตรและกรีสของหญิงนี้กินได้ไหม จิตตอบว่าไม่ได้ จึงถามอีกว่า
เมื่อกินไม่ได้อันไหนที่ว่างาม อันไหนที่ว่าดี เมื่อพิจารณามาถึงอาการทั้งสองยกเป็นอุบายขึ้นถามจิต
เช่นนั้น จิตเมื่อถูกปัญญาซักฟอกหนักเข้าเช่นนั้นก็จนด้วยเหตุผลของปัญญา ยอมอ่อนตัวลง จนด้วย
ความจริงและอุบายของปัญญาในขณะนั้น จิตซึ่งเคยโลดโผนโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อน
พลันก็กลับเป็นยอมรับตามความเป็นจริง ตามเหตุผลของปัญญา ตัวอย่างนักโทษผู้สํานึกผิด
ยอมสารภาพถึงการกระทําของตนแต่โดยดีฉะนั้น นับแต่วินาทีที่การพิจารณาได้ยุติลง จิตยอมตาม
เหตุผลของปัญญาแล้ว เพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้ว ได้ส่งจิตออกไปหาหญิงนั้นอีกหลายครั้ง
จิตคงสงบตัวไม่ยอมออกไป ความกําเริบ ความทรนงตัว ความโลดโผนของจิตจึงถึงความสงบลง
ตั้งแต่บัดนั้นมาไม่กําเริบอีกต่อไป จิตคงทรงเห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อ การ
อดอาหารทําความเพียรในครั้งนั้นจึงได้ผลตามความมุ่งหมาย สามารถปราบปรามทรมานจิตให้หาย
พยศได้ กลายเป็นจิตที่ว่าง่าย เป็นจิตสงบ ไม่แส่ส่ายไปหาอารมณ์ภายนอกมาทับมาถมตนให้ได้รับ
ความเดือดร้อนอีกต่อไป
   อุบายการทําความทรมานจิตของนักปฏิบัตินั้นมีต่าง ๆ กัน แต่จุดประสงค์นั้นตรงกัน ต้องการ
ให้จิตสงบจากนิวรณ์ต่าง ๆ อุบายอันใดข้อไหนจะได้ผลเพียงใดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแต่ละ
บุคคล เช่น บางคนชอบทรมานตนด้วยอิริยาบถสาม คือเว้นการนอน มีเฉพาะการเดิน ยืน นั่ง
บางคนชอบทรมานตนด้วยอิริยาบถสอง คือ เว้นการนั่ง การนอนเสีย มีเฉพาะอิริยาบถเดินและยืน
บางคนชอบทรมานตนด้วยการอดอาหาร อุบายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ปฏิบัติจะกระทําได้มากน้อย
เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเอาจริงเอาจังของตน อีกข้อหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรมองข้ามก็คือสภาพ
ของร่างกาย กล่าวคือขณะทีท่ าํ ความเพียรอยูท่ รมานด้วยวิธี ใด ร่างกายไม่ออ่ นเพลียมากนัก สามารถ
ทําความเพียรไปได้ติดต่อ จิตก็สงบได้เร็ว ความแยบคายทางปัญญาก็มีขึ้นมาเป็นเครื่องรับรอง
สนับสนุน เช่นนี้วิธีนั้นเป็นอุบายวิธีที่ถูก กับจริตนิสัยของตน ก็ทําไปได้เรื่อย ๆ ทําให้มาก ปรารภ
ให้มาก ทาํ ให้ตดิ ต่อ เพราะเป็นทางเจริญของปัญญา แต่ถา้ ขณะทีท่ รมานตนอยู่ ร่างกายอ่อนเพลียมาก
จิตมักไปยึดอยู่ที่เวทนาอันเกิดจากความอ่อนเพลียของธาตุขันธ์ เช่นนี้ ก็ค่อยผ่อนลงมา เพื่อบํารุง
ธาตุขันธ์ไว้บ้าง เพราะรูปนามต่างก็อาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนกําลังลงไป มักจะมา
ทับถมเอาอีกฝ่ายหนึง่ อ่อนกาํ ลังลงไปด้วย ดังนัน้ ต้องรักษาให้อยูใ่ นระดับกลาง ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ย
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เกินไป ต้องเป็นผู้รู้จักสังเกตตนเอง เราปรารภความเพียรอย่างไร ธาตุขันธ์และจิตใจมีความสัมพันธ์
กันดี คือกายก็เป็นกายเบา คล่องแคล่ว ไม่เกิดการง่วงซึมจนทับถมจิตให้เกิดความอ่อนแอเกียจคร้าน
ไปด้วย จิตก็เป็นจิตเบา มีความสงบเยือกเย็น มีอุบายทุกขั้นตอนของสมาธิ เช่นนี้ จึงนับได้ว่าผลเป็น
ความพอเหมาะพอสมกับจริตนิสัยของตน
   แม้อุบายอย่างอื่น เช่น การอดอาหารก็เช่นกัน เมื่ออดไปนาน ๆ ร่างกายอ่อนเพลียมากก็ควร
กลับมาฉันอาหารพอบํารุงพยุงธาตุขันธ์ไว้บ้าง สําหรับผู้ที่ร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะอดอาหารได้
ทีเดียวหลาย ๆ วัน ควรผ่อนเป็นการดี เช่นจะฉันวันเว้นวัน หรือจะฉันพอเห็นว่าใกล้อิ่มรีบอิ่มเสีย
เป็นต้นก็ได้ผลเหมือนกัน แต่อุบายไหนดีที่สุดนั้นพูดไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะนําไปใช้ให้
พอเหมาะกับตนหรือไม่เพียงใด และต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของตนนั้น ๆ ด้วย
   แต่เฉพาะผู้ที่กามฉันทะครอบงําจิตนั้น วิธีการอดอาหารนั้นได้ผลมากกว่าวิธีอย่างอื่นที่กล่าว
มาแล้ว แม้อบุ ายการพิจารณากายคตาสติกเ็ ป็นอุบายการปราบกามฉันทนิวรณ์ได้ดี แม้องค์หลวงปูม่ นั่
เองท่านก็กล่าวว่า “ถ้าจิตถูกกามฉันทนิวรณ์เข้าครอบงํา แก้ด้วยวิธีอย่างอื่นไม่ได้ผลแล้ว ให้ใช้วิธี
ทําให้กอ้ นพระธรรมเจ้านีอ้ ดอาหารเป็นกรรมฐานอึง่ เสีย ๓ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๑๕ วันบ้าง ยกกายคตาสติ
ขึ้นพิจารณาไม่ช้ามันก็สงบไป”
แม้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ได้สําเร็จมรรคผล ก็ด้วยอุบายวิธีและอิริยาบถต่าง ๆ กัน เช่น
บางองค์สําเร็จอิริยาบถนั่ง บางองค์สําเร็จอิริยาบถยืน บางองค์สําเร็จอิริยาบถเดิน บางองค์สําเร็จ
อิริยาบถนอน เพราะการปฏิบัติต้องหาอุบายมาฝึกมาทรมานจิตอยู่เสมอ จิตจึงจะสงบยอมรับเหตุ
ยอมรับผล เพราะกิเลสที่จะมาทําให้จิตแปรปรวนเกิดได้หลายทาง ทั้งอุบายมันก็มาก ความพอใจก็
เป็นกิเลส ความไม่พอใจก็เป็นกิเลส ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีสติอยู่เสมอในอิริยาบถต่าง ๆ จึงจะทันกับกิเลส
ที่คอยหาโอกาสเข้าสู่จิตใจของเรา ตามทวารต่าง ๆ เช่น ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นอกจากกิเลส
พวกที่อยู่ภายนอกแล้ว ยังมีกิเลสจําพวกที่อยู่ภายในซึ่งเรียกว่า อนุสัย นอนนิ่งอยู่ไม่แสดงตน ต่อเมื่อ
มีเชื้อเข้าไป กิเลสจําพวกที่เป็นอนุสัยนี้จะแสดงตัวทันที กิเลสจําพวกนี้เองที่ทําให้นักปฏิบัติต้อง
เสียผู้เสียคนไปมิใช่น้อย

จาริกต่อขึ้นไปทางภาคเหนือ
   การเดินทางขึ้นเหนือครั้งนี้มี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
เป็นสหจรไปด้วยกัน ได้เดินทางขึ้นเหนือไปตามเส้นทาง
อาํ เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อาํ เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ตัดไปอําเภอท่าปลา อําเภอน�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัดไป
อําเภอนาน้อย อําเภอสา จังหวัดน่าน จากนั้นมุ่งหน้าสู่
อําเภอสอง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
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   วันหนึ่งขณะกําลังเดินทางอยู่บนเขา ไปพบหมู่บ้านชาวเย้าเข้า เป็นขณะที่เดินทางเหนื่อย
ไม่ได้ฉันข้าว ประจวบกับเป็นเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เศษ เข้าไปบิณฑบาตไม่พบใครอยู่บ้านเลย
เดินไปถึงบ้านสุดท้ายเห็นชายคนหนึ่ง จึงพูดกับเขาว่า “เฮายังไม่ได้กินข้าว ขอข้าวให้เฮากินบ้าง”
เย้าตอบอย่างไม่มีเยื่อใยว่า “ข้าวเฮามีน้อย เฮาบ่อฮื้อ เฮาเอาไว้กิ๋น เอาไว้ขาย ข้าวสุกเฮาก็มี
เฮาบ่อฮือ้ เฮาเอาไว้กนิ๋ ข้าวสารเฮาก็มี เฮาเอาไว้ขาย เฮาบ่อฮือ้ ” แกพูดอย่างหน้าตาเฉย ไม่ได้นกึ ว่า
จะไปแทงใจดาํ ของใคร พอเย้าตัวดีเหลือบไปมองเห็นบาตรพระซึง่ กาํ ลังสพายอยู่ แกพูดว่า “หม้อนัน้
ขายฮื้อเฮา เฮาเอาไว้ต้มข้าว” เย้าตัวดีนอกจากจะไม่ให้ข้าวกินแล้วยังจะถามซื้อบาตรเสียอีก
ความหวังว่าจะได้ข้าวฉันเกือบจะหมดอยู่แล้ว เผอิญขณะที่เดินออกมาจากหมู่บ้านนั้น มาพบกับ
หญิงเย้าอีกคนหนึ่งเดินสวนทางมา จึงพูดขอข้าวกินอีก คราวนี้ได้การ หญิงเย้าผู้อารีวิ่งเข้าไปในบ้าน
เอาข้าวมาใส่บาตรให้ จึงได้ฉนั ข้าวพอประทังความหิวในวันนัน้ การเดินทางขึน้ เหนือคราวนัน้ เป็นการ
เดินทางไปครั้งแรก จึงทําให้รู้สึกตื่นเต้นเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติป่าเขา
   เมื่อเดินทางไปถึงลําปางแล้ว หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม แยกตัวไปพักอยู่ที่อําเภอเถิน ส่วน
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เดินทางขึ้นไปเชียงใหม่แต่ลําพังองค์เดียว
   ก่อนที่หลวงปู่จะมุ่งหน้าขึ้นเหนือนั้น ท่านได้พักจําพรรษา บําเพ็ญภาวนาอยู่ทางภาคอีสาน
หลายแห่ง เช่น พระบาทบัวบก อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรฯ นาหมีนายูง อําเภอน�้ำโสม จังหวัด
อุดรฯ พระบาทเนินกุ่ม อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง
   ไปถึงเชียงใหม่แล้ว ได้เที่ยวดูบ้านเมืองและภูมิประเทศหลายแห่ง เช่น พระบรมธาตุดอยสุเทพ
และที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง เที่ยวจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นว่าภูมิประเทศเชียงใหม่ ประกอบด้วยป่าเขา
มากมาย อากาศเย็นสบายดี น่าจะเป็นสถานที่บําเพ็ญภาวนาได้เป็นอย่างดี
   ได้กลับลงมาหาหลวงปู่ตื้อที่ลําปางอีกครั้งหนึ่ง จุดประสงค์คือ
จะได้เป็นเพื่อนเที่ยวตามหาหลวงปู่มั่น ซึ่งข่าวว่าท่านได้จาริกขึ้นไป
บาํ เพ็ญอยูท่ างจังหวัดเชียงใหม่ ขณะทีก่ าํ ลังตามหาหลวงปูม่ นั่ วันหนึง่
ขณะที่กําลังเดินทางผ่านมาทางแก่งหลวง เห็นพระองค์หนึ่งกําลัง
เดิ น จงกรมลมพั ด อั ง สะปลิ ว อยู ่ จึ ง แวะเข้ า ไปดู จึ ง ไปพบเข้ า กั บ
หลวงปู่ขาว อนาลโย สหธรรมิกอีกท่านหนึ่งซึ่งคุ้นเคยกันมาตั้งแต่
สมัยเรียนมูลกัจจายน์อยู่ที่อุบลฯ แต่สมัยนั้นท่านยังไม่ได้อุปสมบท
ถามข่าวทราบความประสงค์กันแล้ว จึงออกเดินทางเพื่อตามหาท่าน
อาจารย์ใหญ่ด้วยกัน ได้ตามหาท่านไปตามสถานที่หลายแห่ง ในที่สุด
หลวงปู่ขาว อนาลโย
ก็ไปพบท่านที่ป่าเมี่ยงห้วยทราย
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ปีพทุ ธศักราช ๒๔๖๔ พบเจ้าคุณอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ และจาริกไป พม่า อินเดีย
   กิตติศัพท์ของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท
จันทร์) ขจรกระจายไปว่า ท่านเป็นนักเทศน์ นักปฏิบตั ิ นักปกครอง
นักพัฒนา กิตติศัพท์เช่นนี้หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ต้องการทราบ
ความจริง ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ จึง เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อ
กราบนมัสการและศึกษาธรรม เมื่อได้พบปะสนทนากันแล้ว ต่างก็
สนิทสนมกันเป็นพิเศษ ต่อมาภายหลังเมือ่ ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ขึน้ ไป
จําพรรษาอยู่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนิมนต์ของ
เจ้าแก้วนวรัตน์ ท่านก็อนุญาตให้หลวงปู่เป็นอนุจรขึ้นไปด้วย
เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์
   การจาริกท่องเที่ยวไปต่างประเทศของหลวงปู่ ได้รับความ
(สิริจนฺโท จันทร์)
ดลใจจากท่ า นเจ้ า คุ ณ อุ บ าลี คุ ณู ป มาจารย์ กล่ า วคื อ ภายหลั ง
เมื่อได้รู้จักสนิทสนมกับท่านแล้ว ท่านก็เล่าถึงเมืองอินเดียและเมืองพม่าให้ฟังว่า เมืองทั้งสองนั้น
มีปูชนียสถานมากมายล้วนน่ากราบไหว้บูชาทั้งสิ้น จึงทําให้เกิดความอุตสาหพยายามจะไปประเทศ
ทั้งสองดังกล่าว
   ในปีพทุ ธศักราช ๒๔๖๔ นัน้ เอง ภายหลังกลับจากกรุงเทพฯ แล้ว หลวงปูไ่ ด้จาริกเข้าสูป่ ระเทศ
พม่าทางด่านแม่สอด จังหวัดตาก ไปขลุกขลิก ลงเรือโดยสารไปมะละแหม่ง ไปเมาะตะมะ ไปนมัสการ
พระเจดีย์ดอยศรีกุตร
   จากเมืองพม่า โดยสารเรือต่อไปอินเดีย ขึน้ จากเรือทีเ่ มืองกัลกัตตา เมือ่ ขึน้ จากเรือแล้วต่อรถไฟ
ไปพาราณสี เที่ยวจาริกนมัสการปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานหลายแห่ง อยู่อินเดียไม่นานนักต้องกลับ
ประเทศไทย เพราะขัดข้องเรื่องอาหาร
นอกจากจาริกไปประเทศอินเดียและพม่าแล้ว หลวงปู่ยังเที่ยวจาริกไป เชียงรุ้ง เชียงตุง เข้าไป
จนถึง แสนหวี และหนองแสอีกด้วย การจาริกไปตามภูมิประเทศดังกล่าวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปภาวนา
ตั้งใจไปดูภูมิประเทศบ้านเมืองเขาเท่านั้น การเดินทางต้องเดินตลอดวัน ภูมิประเทศก็เป็นป่าเขา
เป็นส่วนมาก

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ ญัตติเป็นพระธรรมยุต
   เดิมทีเดียว หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ยังญัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายคณะมหานิกายอยู่ เมื่อออก
ปฏิบัติก็มาอยู่กับฝ่ายคณะธรรมยุต เพราะสมัยนั้นฝ่ายมหานิกายยังไม่มีพระฝ่ายปฏิบัติ การมาอยู่
ร่วมกับคณะธรรมยุต ขณะที่ออกปฏิบัติก็คือ เมื่อถึงวันอุโบสถสังฆกรรม จะไปร่วมอุโบสถสังฆกรรม
กันไม่ได้ ต้องรอให้ท่านทําเสร็จเสียก่อนจึงไปขอ บอกปาริสุทธิภายหลัง เพราะต่างเป็นนานาสังวาส
กันและกัน
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   ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) ท่านเห็นความไม่สะดวกดังกล่าวแล้ว
ประกอบกับหลวงปู่แหวน เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีศีลาจารวัตร มีข้อวัตรปฏิบัติสม�่ำเสมอ ท่านจึง
อนุญาตให้หลวงปูญ
่ ตั ติใหม่ เข้าอยูใ่ นสังกัดเป็นพระภิกษุฝา่ ยคณะธรรมยุต เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๔๗๐
โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูนพีสี
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ส่วนพระอนุสาวนาจารย์ไม่ปรากฏ ญัตติ ณ พัทธสีมาวัดเจดีย์หลวง
จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง
   นับตั้งแต่หลวงปู่หันหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือแล้ว ท่านไม่เคยกลับไปภาคอีสานอีกเลย ตราบจน
เท่าอายุขัยของ หลวงปู่ คงเป็นเพราะอากาศและสถานที่ทางภาคเหนือจะเป็นสัปปายะสําหรับ
หลวงปู่ การอยู่บาํ เพ็ญทางภาคเหนือ บางครัง้ ก็ได้จาํ พรรษาร่วมกับท่านอาจารย์ใหญ่ คือ หลวงปูม่ ั่น
ภูริทัตโต สมัยเมื่อท่านยังเที่ยวบําเพ็ญอยู่ทางภาคเหนือ บางครั้งก็อยู่ร่วมกับเพื่อนสหธรรมิก
๑ องค์บ้าง ๒ องค์บ้าง บางครั้งก็อยู่เฉพาะองค์เดียว ส่วนมากการเที่ยวจาริกเพื่อบําเพ็ญภาวนาท่าน
จะเที่ยวจาริกอยู่แถวภาคเหนือตอนบน เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน
แพร่ น่าน เป็นต้น
   ส่วนภาคเหนือตอนล่างท่านจะผ่านมาเป็นครั้งคราวในฤดูแล้ง
เช่น ตาก กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ เป็นต้น
   สถานที่หลวงปู่จําพรรษาอยู่ทางภาคเหนือเท่าที่รวบรวมได้
มีดังนี้ ถ�้ำเหนือธารน�้ำแม่ฮ่องสอน วัดเจดีย์หลวง สบแม่ธาตุ บ้าน
ต้นกอก แม่พวก นาพ่อหนานปวน ดอยน�้ำมัว (ดอยนะโม) ห้วยน�้ำริน
บ้านปง ธาตุบ้านแม่ทะลบ ถ้าเชียงดาว ถ�้ำต้นธารน�้ำเชียงดาว แม่ปั๋ง
สถานที่จ�ำพรรษา คือ แม่พวก ๓ พรรษา บ้านปง ๑๑ พรรษา
ห้วยน�้ำริน ๑๐ พรรษา แม่ปั๋ง ๒๒ พรรษา แม่ปั๋งหลวงปู่มาอยู่
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๕ จนกระทั่งสิ้นอายุขัย เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
พระธาตุดอยน�้ำมัว
พุทธศักราช ๒๕๒๘ รวมอายุหลวงปู่ได้ ๙๘ ปี ๕ เดือน ๑๗ วัน
หรือดอยนะโม

วัดห้วยน�้ำริน หลวงปู่แหวนได้มาจ�ำพรรษารวม ๑๐ พรรษา
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ที่นั่งภาวนาของหลวงปู่แหวน
บริเวณพระธาตุดอยนะโม

วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร
เชียงใหม่ สถานที่ที่
หลวงปู่แหวนได้ญัตติ
เป็นพระธรรมยุติกนิกาย

ป่าช้าร้างบ้านต้นกอกหรือ
วัดป่าดาราภิรมย์ในปัจจุบัน

บ้านปงหรือวัดป่าอรัญญวิเวก
หลวงปู่แหวนได้มาจ�ำพรรษารวม ๑๑ พรรษา

อาการอาพาธก่อนมรณภาพ
ตั้งแต่เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อาพาธโดยมีอาการไข้สูง
ร่างกายซูบซีดและอ่อนเพลียมาก เวลาถ่ายมีสดี ำ� ปนออกมากับอุจจาระ แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ มาคอยตรวจและถวายการรักษาอยูป่ ระจ�ำ 
ได้ตรวจร่างกายหลวงปูแ่ ล้วมีความเห็นว่า สมควรนิมนต์หลวงปูเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาล
โดยเร็วและรีบด่วน วันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้นมิ นต์หลวงปูเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อหลวงปู่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว ทาง
โรงพยาบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการแพทย์เฉพาะกิจขึน้ คณะหนึง่ ซึง่ ประกอบด้วยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะโรคสาขาต่าง ๆ ส�ำหรับคอยถวายการรักษาพยาบาลหลวงปู่
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ระยะแรกคณะแพทย์ได้ถวายการรักษา โดยการ
ให้เลือด น�้ำเกลือและยาลดไข้ ในช่วง ๑๕ วันแรก อาการ
โดยทั่วไปของหลวงปู่มีอาการดีขึ้น เช่น การถ่ายไม่มีสีด�ำ
ปนออกมา อาการไข้ลดลง แต่ยังมีอาการไข้ต�่ำ  ๆ ทุกวัน
อาการซูบซีดอ่อนเพลียดีขึ้น มีการพูดจาบ่อยขึ้น
การฉันอาหารได้ดีพอสมควร คือ วันละ ๕๐-๗๐
ช้อนโต๊ะ อาหารที่หลวงปู่ฉันเป็นอาหารเหลว โดยทาง
โรงพยาบาลคิดเป็นสูตรอาหารตามหลักโภชนาการ ว่าแต่ละวันคนป่วยควรจะได้รับสารอาหาร
และแคลอรี่เป็นจ�ำนวนเท่าไร เวลาฉันอาหารพระผู้พยาบาลต้องถวายโดยการป้อน เพราะหลวงปู่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนน�้ำหลวงปู่ฉันได้วันละ ๑-๒ แก้ว หรือประมาณ ๒๕๐-๓๐๐ ซีซี
   ต่อมาแพทย์ได้ถวายยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการอักเสบแผล ซึ่งตามร่างกายทั่วไปเช่นด้านหลัง
และแขนของหลวงปู่จะมีบาดแผลอยู่หลายแห่ง แผลเหล่านี้เกิดจากการนอนทับนาน ๆ บ้างเกิดจาก
การถูกกระทบของแข็งบางอย่างบางคราวบ้าง เพราะผิวหนังของหลวงปูบ่ างและเปราะมาก ถูกอะไร
เพียงเล็กน้อยก็จะเกิดเป็นแผลทันที เรือ่ งนีเ้ ป็นข้อยุง่ ยากมากในการรักษาพยาบาล แม้วา่ จะใช้ความ
ระมัดระวังอย่างดีที่สุด บางครั้งอาจมีเหตุสุดวิสัยขึ้นได้เสมอ ผลจากการถวายยาปฏิชีวนะและการ
ท�ำแผลอย่างระมัดระวังของแพทย์และพยาบาล แผลแห้งดี บางแห่งหายไป แต่อาการไข้ต�่ำยังมีอยู่
   เมือ่ เห็นว่าอาการค่อยดีขนึ้ บ้างเช่นนี้ ท่านพระครูจติ ตวิโสธนาจารย์
หรือ (พระอาจารย์หนู สจิตฺโต) ท่านต้องการนิมนต์หลวงปู่กลับวัด แต่
ทางคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษายังไม่ประสงค์จะให้กลับเพราะอาการ
หลวงปู่เป็นเพียงอาการกระเตื้องดีขึ้นเท่านั้น ฝ่ายแพทย์ขอเจาะเลือด
เพื่อตรวจดูอีกครั้งก่อน ผลการตรวจวิเคราะห์เลือดปรากฏว่า มีอาการ
โลหิตจางค่อนข้างสูง จ�ำเป็นต้องให้เลือดอีก ทางแพทย์จงึ ถวายเลือดทันที
๔๐๐ ซีซี การนิมนต์หลวงปู่กลับจึงล้มเลิกไป
ทุกวันเวลา ๐๖.๐๐ น. เศษ จะนิมนต์หลวงปู่ขึ้นนั่งรถเข็นขึ้นไป
ตากอากาศบนชัน้ ๑๕ เป็นเวลา ๑ ชัว่ โมง จึงลงมาฉันอาหารเช้า หลังจาก
แพทย์ถวายเลือดและยาปฏิชวี นะแล้ว ดูอาการของหลวงปูค่ อ่ นข้างสดชืน่
คือ ท่านจะพูดบ่อยขึ้น เวลาท่านพูดฟังไม่รู้ความหมายเนื่องจากเสียง
อยู่ในล�ำคอ ท่านเปล่งเสียงออกไม่เป็นค�ำพูดเช่นตามปกติทั่วไป อาการ
เช่นนี้ ท่านเป็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ การฉันอาหาร
เพิ่มขึ้นเป็น ๘๐-๙๐ ซีซี น�้ำก็ฉันได้เพิ่มขึ้น ส่วนไข้บางวันไม่มี แต่บางวัน
มีไข้ต�่ำ ๆ
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   แม้ว่าหลวงปู่จะฉันได้เพิ่มขึ้นทั้งอาหารและน�้ำก็ตาม ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ จาก
การรักษาบาดแผลหายช้าก็ดี ยังมีอาการไข้ต�่ำก็ดี ร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่ก็ดี แพทย์ลงความเห็นว่า
หลวงปู่ยังขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะโปรตีนและน�้ำยังขาดมาก จึงเปลี่ยนสูตรอาหารใหม่ โดยเพิ่ม
สิ่งที่เห็นว่าจ�ำเป็นมากขึ้น แต่หลวงปู่ก็คงฉันได้เท่าเดิม ถ้าเพิ่มมากท่านไม่ยอม บางครั้งมีอาการ
ท้องร่วงทุกครั้งที่เพิ่มอาหารมาก  
อีก ๗ วันต่อมา คือ ภายหลังจากท่านพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ จะนิมนต์หลวงปู่กลับวัด
ครั้งแรก ต่อมาอีก ๗ วัน ท่านจะนิมนต์หลวงปู่กลับวัดอีก ทางฝ่ายแพทย์ก็ยังไม่เต็มใจจะอนุญาต
ได้หารือไปทางจังหวัด ทางจังหวัดได้รายงานไปยังส�ำนักพระราชวังเพื่อกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
ในขณะที่รอรับฟังผลรายงานอยู่นั้น ทางโรงพยาบาลก็สั่งเตรียมเครื่องใช้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ทุกชนิด รอกลับไปวัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อถวายการรักษาที่วัด เวลาบ่ายทางส�ำนักพระราชวังมีโทรพิมพ์
ผ่านมาทางจังหวัดว่า ได้นำ� ความขึน้ กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทแล้ว มีพระราชประสงค์
ต้องการจะให้หลวงปู่อยู่รักษาในโรงพยาบาลต่อไปและการนิมนต์หลวงปู่กลับวัดจึงต้องงดเป็น
ครั้งที่สอง  
   การนิมนต์หลวงปู่กลับต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ก็เพราะหลวงปู่เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลครั้งนี้ เป็นคนไข้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีหน่วยงานที่คอยรายงานอาการหลวงปู่
เข้าสูส่ ำ� นักพระราชวัง คือ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหน่วยสือ่ สาร
ต�ำรวจจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน
   เมื่อทุกฝ่ายทราบแน่ชัดแล้วว่าหลวงปู่จะต้อง
พักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกนาน จึงได้หารือ
กันว่าสมควรจะแยกหลวงปู่ไปจากคนไข้ทั่วไป เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ คือ ตอนแรกนิมนต์หลวงปู่พัก
รักษาอยู่ในห้อง ไอ.ซี.ยู. ชั้นสองของอาคารสุจิณฺโณ
เวลานิมนต์หลวงปู่นั่งรถเข็นขึ้นไปตากอากาศ จะ
ต้องผ่านห้องผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. ห้องอื่น ๆ และผู้คนที่มา
เยี่ยมไข้มากมาย นอกจากนี้ประชาชนผู้มีความเคารพนับถือหลวงปู่ เมื่อทราบว่าท่านอาพาธ ต่างก็
มาเยี่ยมกันไม่ได้ขาดวันละมาก ๆ ท�ำให้เพิ่มปัญหาแก่แพทย์พยาบาลและพระภิกษุผู้เฝ้าพยาบาล
ไข้ด้วย ทางโรงพยาบาลทราบปัญหาเหล่านี้ดี จึงจัดเตรียมห้องพิเศษบนชั้นที่ ๑๔ ถวาย ซึ่งทาง
โรงพยาบาลได้จัดห้องเป็นพิเศษโดยติดเครื่องปรับอากาศและปูพรมทั้งห้อง เมื่อเตรียมการเสร็จ
จึงนิมนต์หลวงปูข่ นึ้ ไปพักอยูบ่ นชัน้ ที่ ๑๔ พร้อมทัง้ พระภิกษุผเู้ ฝ้าพยาบาล ชัน้ ที่ ๑๔ ทางโรงพยาบาล
ยังไม่เปิดให้คนไข้ภายนอกเข้าพักรักษา มีคนไข้เฉพาะหลวงปู่องค์เดียวเท่านั้น ห้องนอกนั้นเปิดให้
พระภิกษุผู้เฝ้าพยาบาลหลวงปู่พัก
หลวงปู่แหวน สุจณ
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   นับแต่หลวงปูฉ่ นั ได้มากพอสมควรดังกล่าวมาแล้ว ทางฝ่าย
แพทย์ได้งดให้น�้ำเกลือและยาปฏิชีวนะ โดยจะค่อยเพิ่มอาหาร
และน�ำ้ ให้มากขึน้ ส่วนอาการไข้ตำ 
�่ ๆ ซึง่ มีอยูท่ กุ วันนัน้ ถ้าวันไหน
มีไข้สูงแพทย์ก็จะถวายยาลดไข้ แต่ไข้ก็ไม่หายขาดคงมีอยู่ต�่ำ  ๆ
เกือบทุกวัน การวิเคราะห์แพทย์ใช้วิธีเอกซเรย์ และเจาะเลือด
เป็นครั้งคราว ผลจากเอกซเรย์ไม่พบความผิดปกติทางทรวงอก
ผลการเจาะเลือดมีเกลือแร่บางชนิดต�่ำ  แพทย์สั่งเพิ่มเกลือแร่
ที่ขาดทางน�้ำดื่มและทางอาหาร
   ส่ ว นยาไม่ ว ่ า ทางเส้ น เลื อ ดและฉั น งดหมด คงท� ำ แผล
เช้า-เย็นทุกวันเท่านั้น ในระยะนี้เวลา ๑๘.๐๐ น. เศษ และเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น. เศษ จะนิมนต์หลวงปูน่ งั่ รถเข็นขึน้ ไปตากอากาศ
บนชั้นที่ ๑๕ ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ในช่วงนี้หลวงปู่เริ่มมีอาการไอห่าง ๆ ในช่วง ๔๕ วัน
ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล แพทย์สั่งเอกซเรย์เฉลี่ย ๓ วันต่อครั้ง แต่ทุกครั้งไม่พบอาการเปลี่ยนแปลง
ภายในแต่อย่างไร ในช่วงนีผ้ ลการตรวจประจ�ำวันของแพทย์ไม่วา่ ผลการตรวจฟังจากหูและเอกซเรย์
ก็ตามไม่พบอาการแทรกซ้อนใด ๆ
การฉันอาหารคงฉันได้สูงสุด ๘๐-๙๐ ช้อนโต๊ะ น�้ำได้ ๑-๓ ถ้วยแก้วเป็นบางวัน ถึงอย่างนั้น
ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของแพทย์ จ�ำนวนอาหารและน�้ำจะเพิ่มให้มากกว่านี้ก็ได้ แต่ทางฝ่ายพระภิกษุ
ผูพ้ ยาบาลเห็นว่าควรจะค่อยเพิม่ ไปดีกว่า เพราะเท่าทีผ่ า่ นมาถ้าเพิม่ มากไปอาการแทรกซ้อนจะตาม
มาทุกครั้ง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ขณะที่ถวายน�้ำฉันหลวงปู่ฉันได้
๑ ถ้วยแก้วผ่านไป ก็มีอาการไออย่างรุนแรง ไอติดต่อกันเป็นเวลา ๑๕ นาที ไม่มีเว้นระยะเลยท�ำให้
เกิดอาการหอบอ่อนเพลียมากมองเห็นได้อย่างชัดเจน พยาบาลผู้เฝ้าจึงให้ออกซิเจนช่วยหายใจ
มีอาการไข้ขึ้นสูงถึง ๓๙ องศา
   เวลา ๒๐.๐๐ น. แพทย์ถวายยาฉีดเพื่อลดไข้ อาการไอยังคงมีอยู่ห่าง ๆ จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
อาการไข้ก็ยังไม่ลด แพทย์สั่งเอกซเรย์เพื่อตรวจภายในและถวายยาฉีดซ�้ำเพื่อลดไข้ เวลา ๐๒.๐๐ น.
ของวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ วัดไข้ดูอีกครั้งปรากฏว่าไข้ลดลง แต่วัดความดันปรากฏว่า
ความดันต�ำ่ มากในระดับ ๘๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท เวลา ๐๖.๐๐ น. ภายหลังเช็ดตัวและท�ำความสะอาด
บาดแผลแล้ว วัดไข้ดูปรากฏว่ายังมีไข้เล็กน้อย คือ ๓๗.๕ องศา แพทย์ได้ถวายน�้ำเกลือทางเส้นเลือด
เกีย่ วกับอุณหภูมขิ องหลวงปูท่ มี่ ไี ข้ตำ�่ อยูเ่ ป็นประจ�ำนัน้ ทางแพทย์สนั นิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุ
สองประการ คือ
๑. เกิดจากบาดแผล อาจจะมีเชื้อโรคติดมากับผ้าสบงจีวรแล้วผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล
เรือ่ งนีท้ างแพทย์ปอ้ งกันไว้แต่แรก โดยเครือ่ งใช้ทกุ ชนิดทีใ่ ช้กบั หลวงปูจ่ ะต้องผ่านการอบฆ่าเชือ้ ก่อน  
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   ๒. เกิดจากสาเหตุในร่าง คือ สมองส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ไม่สามารถท�ำงานได้
ตามปกติ ทั้งสองสาเหตุนี้อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ระยะหลังแพทย์สั่งงดยาลดไข้เด็ดขาด
   เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายอาหารคงฉันได้ตามปกติ คือ ๕๖ ช้อน หรือ ๕๖๐ ซีซี เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายอาหารอีกครั้งฉันได้ ๔๔ ช้อน หรือ ๔๔๐ ซีซี น�้ำหลังอาหารทุกครั้งฉันได้ ๒-๔ ช้อน หรือ
๒๐-๔๐ ซีซี รวมสองเวลาฉันได้เท่ากับ ๑๐๐ ช้อน หรือ ๑,๐๐๐ ซีซี
อาการโดยทั่วไปตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ ถึงเวลา
๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ มีอาการไอห่าง ๆ มีไข้ต�่ำทุกวัน แพทย์งดให้
ยาลดไข้ การน�ำหลวงปู่ไปตากอากาศก็งดตั้งแต่เช้าวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นต้นไป
แต่แพทย์ได้สั่งเอกซเรย์และเจาะเลือดทุกวัน
   ผลการวิเคราะห์ทางเอกซเรย์ปรากฏว่าปอดด้านขวามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ผลการ
วิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการปรากฏว่า โปรตีนต�่ำ  ขาดแร่ธาตุและเกลือบางชนิด ร่างกายผลิต
เลือดได้น้อย ก่อนหน้านี้แพทย์ได้สั่งให้เพิ่มตับบดลงในสูตรอาหาร เกลือแร่ทางน�้ำดื่ม
   จากอาการไข้ตำ 
�่ ๆ และไอห่าง ๆ ทางฝ่ายแพทย์มคี วามเห็นว่า อาการไอของหลวงปูเ่ กิดจากการ
ป้อนอาหาร เพราะเวลาป้อนอาหารต้องป้อนท่านอน โดยหนุนเตียงให้ศีรษะสูงขึ้นพอสมควร แพทย์
มีความเห็นว่าท่านี้กระเพาะถูกกดเลื่อนขึ้นมา เวลากลืนอาหาร อาหารมักจะขย่อนกลับขึ้นมาท�ำให้
เกิดอาการไอ เศษอาหารจะทะลักเข้าสู่หลอดลมเลยเข้าสู่ปอด จึงท�ำให้ปอดอักเสบขึ้น
   แพทย์แนะน�ำให้ปอ้ นอาหารในท่านัง่ ความจริง
พระผู้พยาบาลท�ำมาทุกวิธีแล้วผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ท่านอนหมุนเตียงให้ศีรษะสูงขึ้นพอสมควรเป็นวิธีที่ดี
ทีส่ ดุ ผลจากวิธคี ำ� แนะน�ำของแพทย์กค็ อื ร่างกายของ
หลวงปู่หลังงอคอเอียงเวลานั่ง ตัวตรงนั่งไม่ได้ เพราะ
ตัวจะงอศีรษะงุ้มลงคางติดหน้าอก เวลาป้อนอาหาร
ล�ำบากมาก กลืนอาหารจะไอเกือบทุกครั้งเพราะ
หลอดลมถูกกด เกี่ยวกับการป้อนอาหารนี้มีเรื่องน่าขันอยู่ คือ ปกติริมฝีปากด้านบนจะงุ้มลงมาจน
ปิดริมฝีปากด้านล่างสนิท เวลาป้อนอาหารจะมีสองคน คนหนึ่งคอยป้อนอาหาร อีกคนหนึ่งคอยเปิด
ริมฝีปากด้านบน โดยเอามือหยิบริมฝีปากยกขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นหลวงปู่อ้าปากไม่ทัน การท�ำเช่นนี้
มักถูกเข้าใจผิดว่า พวกพระพยาบาลหลวงปู่เวลาป้อนอาหารไปบีบจมูกหลวงปู่ให้อ้าปาก
วันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ขณะที่ก�ำลังถวายอาหารเช้าอยู่
ฉันเพียง ๒-๓ ช้อนเท่านั้น ก็เกิดอาการไอขึ้นและไอถี่มากจนไม่กล้าป้อนอาหารเพราะกลัวจะส�ำลัก
ซึ่งแพทย์คอยเตือนเสมอ และเป็นเรื่องที่แพทย์กลัวมากด้วย ตามความเป็นจริงการไอของหลวงปู่
ถือว่าเป็นเรือ่ งปกติของท่าน เพราะอยูท่ วี่ ดั ท่านก็ไอเหมือนกัน เพือ่ ความรอบคอบแพทย์จงึ คอยเตือน
ให้ระวัง เพราะกลัวเศษอาหารจะเข้าปอด
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อาการเป็นดังนี้ทางฝ่ายแพทย์บางท่านลงความเห็นว่า ทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขหลวงปู่ คือ
ควรผ่าตัดหน้าท้องใส่สายยางต่อเข้ากระเพาะ แล้วให้อาหารทางนั้น ปัญหาต่าง ๆ เช่น การไอ
การมีไข้ ตลอดจนการให้อาหารและน�้ำก็จะดีข้ึนและได้มากขึ้น ไม่ต้องพะวักพะวงเกี่ยวกับการ
ส�ำลักอีกต่อไป เรือ่ งนีท้ างฝ่ายแพทย์บางท่านของคณะกรรมการแพทย์เฉพาะกิจ ต้องการจะท�ำตัง้ แต่
หลวงปู่เข้ารับการรักษาใหม่ ๆ แต่ฝ่ายเจ้าของคนไข้ยังไม่ยินยอม เพราะมองยังไม่เห็นผลดีในการ
ท�ำเช่นนั้นจึงต้องชะลอเรื่อย ๆ มา
   เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๒๘
พลตรีนายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี แพทย์หลวงได้ไป
เยีย่ มนมัสการหลวงปู่ ได้ทราบอาการของหลวงปูจ่ ากพยาบาล
และจากบันทึกรายงานแพทย์ ท่านจึงเชิญแพทย์ผดู้ แู ลหลวงปู่
มาปรึกษาหารือ ถึงวิธแี ก้ไขและรักษาต่อไปในห้องพักหลวงปู่
มี ความเห็ น พ้ องกั น ว่ า จะต้ องผ่ า ตั ดหน้ า ท้ อ งต่ อ สายยาง
ออกจากกระเพาะ ดังได้กล่าวมาแล้ว และต้องรีบท�ำโดยเร็ว
ทีส่ ดุ ด้วย แพทย์ให้ความมัน่ ใจว่าหลวงปูจ่ ะปลอดภัย ๑๐๐%
ภายใน ๑๐ วันจะตัดไหมได้ และอาจจะกลับวัดได้ด้วย
กรณีนี้อาจจะเป็นการเล็งผลเลิศของแพทย์ หรือเป็นการ
ปลอบใจก็มิทราบได้ เพราะได้มีการซักถามและโต้แย้งกัน
พอสมควร แต่เพราะแพทย์มีหลักวิชาการที่ดีกว่าต้องยอม
ฝ่ายแพทย์
   การเตรียมการต่าง ๆ พร้อมเมือ่ เวลา ๑๖.๐๐ น. ก็ได้นำ�
หลวงปูเ่ ข้าห้องผ่าตัด การผ่าตัดครัง้ แรกไม่ได้ใช้ยาสลบ ใช้ยา
ฉีดท�ำให้เกิดการชา แต่ภายหลังก็ต้องใช้เพียงเล็กน้อยเพราะ
มีอุปสรรคบางอย่าง ใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด ๒ ชั่วโมง คือเริ่ม
๑๖.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. จึงน�ำหลวงปู่ออกจากห้อง
ผ่าตัดได้ ความคาดหมายของแพทย์ครัง้ แรกกะว่าเวลาไม่เกิน
๔๕ นาที
   ๔ วันแรกหลังผ่าตัด แพทย์ได้ถวายเลือดและน�้ำเกลือ
ตลอดจนยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือด ผลการผ่าตัดน่าพอใจ
ไม่มสี งิ่ แทรกซ้อน ดังค�ำแถลงของคณะแพทย์ผถู้ วายการรักษา
ออกค�ำแถลงรายงานการอาพาธของ หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ
ฉบับที่ ๓ ซึ่งได้น�ำมาลงพิมพ์ไว้ด้วยแล้ว
66 ประวัติ

   เช้าวันที่ ๕ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายซุปใสทางสายยางเป็นครัง้ แรก
แพทย์สั่งให้น�ำซุปใสทางสายยางทุก ๆ ๒ ชั่วโมง ครั้งละ ๑๐๐ ซีซี อาหารที่ถวายทุกชนิดภายหลัง
ผ่าตัดปรุงและควบคุมโดยแพทย์และนักโภชนาการของโรงพยาบาล ก่อนหน้านัน้ สูตรอาหารเป็นของ
โรงพยาบาล คนปรุงเป็นพวกแม่ชีของวัด ปรุงถวายทุกวัน และตามด้วยน�้ำผสมผงเกลือแร่ ๕๐ ซีซี
ห่างกันครั้งละ ๑๕ นาที ๒๔ ชั่วโมงแรกไม่มีปัญหาอะไร
   ต่อมาแพทย์ถวายซุปข้นก่อนเที่ยง ซุปใสหลังเที่ยงในปริมาณเพิ่มขึ้น คือครั้งละ ๒๐๐ ซีซี
ปรากฏว่ามีอาการซึมออกทางแผลผ่าตัดใส่สายยางและถ่ายด้วย แพทย์สงั่ งดซุปข้น คงไว้เฉพาะซุปใส
แต่อาการคงไม่ดีข้ึน คือจะมีการซึมออกมาทางแผลและถ่ายบ่อย ๆ แพทย์สั่งงดอาหารไว้ชั่วคราว
หันมาให้เลือดและโปรตีนส�ำเร็จรูปทางเส้นเลือด ส่วนน�้ำเกลือและยาปฏิชีวนะคงให้ตลอดมานับแต่
วันผ่าตัด ส่วนอาการไอยังคงมีอยู่ห่าง ๆ เช่นเดิม หาได้หมดไปไม่ ส่วนไข้นั้นตรงกันข้ามคือไม่มีไข้
แต่อุณหภูมิของร่างกายจะต�่ำกว่าค่าปกติ บางครั้งต�่ำระดับ ๓๔.๕ องศา หรือต�่ำกว่านี้ก็มี ส่วน
ความดันอยู่ในค่าปกติเป็นส่วนมาก เว้นบางครั้งลงต�่ำถึง ๘๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท
   อนึ่ง แผลผ่าตัดหน้าท้องกับแผลต่อสายยางจากกระเพาะเป็นคนละแผลกัน วิธีการผ่าตัด
คือผ่าตัดหน้าท้องเอากระเพาะอาหารมาเย็บติดไว้กับผนังหน้าท้อง แล้วเจาะกระเพาะเอาสายยาง
ใส่ไว้ด้านปลายสุดของสายยางที่ลงไปในกระเพาะ จะเป็นลูกโป่งหุ้มสายยางอยู่ เมื่อใส่สายยางเข้า
กระเพาะแล้ว จะฉีดน�้ำเข้าลูกโป่งเพื่อให้บานออก ปิดแผลที่เจาะไว้และกันไม่ให้สายยางหลุดออก
จากกระเพาะด้วย
   ปัญหาที่แพทย์ไม่สามารถแก้ไขได้คือ การซึมออกทางแผลที่เจาะใส่สายยางจากกระเพาะ
ส่วนมากอาหารที่ให้เข้าไป ๕๐-๖๐% จะไหลซึมออก และอีกปัญหาหนึ่ง คือถ้าเพิ่มปริมาณหรือ
ให้ซุปข้นหลวงปู่จะถ่ายบ่อยมากขึ้น วันละหลาย ๆ ครั้ง ในระหว่างนี้แพทย์ได้พยายามแก้ไขจน
สุดความสามารถ ส่วนอาหารที่เห็นว่าดีที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุด ที่ไม่ขัดกับพระวินัยแล้ว ทางแพทย์
เอาใจใส่หามาถวายทุกชนิดเท่าที่จะหามาได้
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สรุปผลหลังจากผ่าตัด คือ วันที่ ๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘
จะเป็นดังต่อไปนี้
   ๑. อาการต่าง ๆ ที่คิดว่าจะดีไม่ดีขึ้นตามความคาดหมายของแพทย์
   ๒. แพทย์ไม่สามารถแก้ไขการไหลซึมออกของอาหารและน�้ำย่อยจากกระเพาะทางแผลได้
ท�ำให้แผลอักเสบเพราะน�้ำย่อยที่ไหลซึมออกมากัด
   ๓. การดูดซึมของร่างกายไม่ดีพอ
   ๔. ผลการเจาะเลือดทุกวันทางห้องปฏิบัติการ ร่างกายขาดธาตุอาหาร เม็ดเลือดแดงต�่ำ 
   ๕. แพทย์ให้เลือดอีก ๓ ครั้งหลังผ่าตัด สองครั้งแรก ครั้งละ ๔๐๐ ซีซี ครั้งสุดท้าย ๕๔๐ ซีซี
   ๖. แพทย์ต้องให้ออกซิเจนและน�้ำเกลือตลอดเวลา
   ๗. แพทย์ต้องให้โปรตีนส�ำเร็จรูปเพื่อชดเชยอาหารที่เสียไปทางเส้นเลือด

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ ตลอดวันดูอาการคล้ายหลวงปู่มีอาการแจ่มใส
เพราะท่านจะมีการพูดจาหัวเราะ ถามสูบบุหรี่ การพูดค่อนข้างเป็นประโยคฟังรู้ความหมาย หลัง
ผ่าตัดไม่นานนัก หลวงปู่มักมีเสมหะหายใจฝืด ต้องใช้เครื่องดูดเสมหะดูดเสมหะหลายครั้ง
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ แพทย์ได้เพิ่มสารอาหารหลายอย่างเพิ่มขึ้นใน
สูตรอาหารทางสายยาง ผลปรากฏว่าร่างกายไม่ยอมรับ คือส่วนหนึ่งจะไหลซึมออกทางแผลสายยาง
ส่วนหนึ่งจะขับถ่ายออกทางทวาร ส่วนอาหารเหล่านี้มีสีสันอย่างไรเวลาออกมาก็คงสภาพอย่างนั้น
อาการถ่ายคงมีอยู่ตลอดวัน อาการไข้เริ่มมีต�่ำ ๆ แพทย์ถวายยา การถ่ายมีห่าง ๆ ไม่หายทีเดียว วันนี้
แพทย์งดน�้ำเกลือและยาปฏิชีวนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นว่ามีอาการดีขึ้น หวังจะให้ยาและอาหาร
ทางหน้าท้อง
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ การถ่ายก็คงมีอยู่ห่าง ๆ อาการไข้ก็มีต�่ำ  ๆ
ส่วนการให้อาหารทางสายยางคงให้ตอ่ ไป การท�ำแผลท�ำบ่อยขึน้ เพือ่ บรรเทาอาการอักเสบเนือ่ งจาก
น�ำ้ ย่อยกัด ปรากฏแผลดีขนึ้ การไหลซึมถูกแก้ไข ไหลซึมออกน้อยลง แต่ผลจากการถ่ายอย่างรุนแรงท�ำให้
หลวงปูอ่ อ่ นเพลียมาก มีการหายใจถีเ่ ร็ว หอบมากขึน้ นับแต่วนั ที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
ซึ่งเป็นวันเริ่มไอที่รุนแรง ทางแพทย์ได้ให้ออกซิเจนช่วยหายใจมาตลอดจนวันสุดท้าย เอาออกเพียง
ครั้งเดียว
68 ประวัติ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ขณะที่ก�ำลังถวายการ
เช็ดตัวและท�ำแผลอยู่นั้น หลวงปู่ลืมตาขึ้นพูดว่าเป็นอย่างไรบ้าง เต็มที ไม่ไหวแล้ว นี้เป็นค�ำพูด
ครั้งสุดท้ายของหลวงปู่ที่ได้ยิน
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลาตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
อาการโดยทั่วไปอ่อนเพลียมาก การถ่ายยังคงมีห่าง ๆ การหายใจหอบถี่และเร็วมากขึ้น เวลา
๒๓.๐๐ น. เศษ เริ่มมีอาการตาขวางจนสังเกตเห็นได้  
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคมเวลา พุทธศักราช ๒๕๒๘ เวลา ๐๒.๐๐ น. ความดันต�่ำลงเป็น
๘๐/๕๐ มิลลิเมตรปรอท การหายใจเริม่ อ่อนลง เวลา ๐๕.๐๐ น. ถวายการเช็ดตัวท�ำแผลแล้วให้นอน
ท่าตะแคงขวา เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะแพทย์เฉพาะกิจนัดประชุมเพื่อหาวิธีแก้ไข วันนี้ท่านพระครู
จิตตวิโสธนาจารย์ท่านไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปจับต้องหลวงปู่เพราะเกรงจะเป็นการรบกวนภายใน
ของท่าน การให้อาหารและน�ำ้ จึงงดไปด้วย แต่ทางแพทย์ขออนุญาตให้นำ�้ แทนอาหาร ท่านก็อนุญาต
แต่ให้ไม่ส�ำเร็จ เพราะร่างกายไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้น ให้เข้าไปเท่าไหร่ไหลออกมาเท่านั้น จึงจ�ำต้องงด
โดยเด็ดขาด เวลา ๑๖.๐๐ น. เห็นว่าหลวงปู่นอนตะแคงใบหน้าคว�่ำมากไป เกรงจะหายใจไม่สะดวก
จึงได้ช่วยกันหนุนหมอนให้สูงขึ้นเพื่อช่วยหายใจได้สะดวกขึ้น ระหว่างนี้การหายใจเริ่มอ่อนและ
แผ่วเบาลงทุกขณะ จนกระทั่งเวลา ๒๑.๕๓ น. เป็นการหายใจครั้งสุดท้ายของหลวงปู่ ท่านละร่าง
อันเป็นขันธวิบากซึ่งเป็นที่รวมอยู่แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ไปด้วยอาการอันสงบ สมความตามพระบาลี
ว่า เตสํ วูปสโม สุโข โดยแท้เหมือนหนึ่งบุคคลผู้หลับสนิทไม่มีอวัยวะน้อยใหญ่เคลื่อนไหวเลยฉะนั้น
อนึ่ง ในวันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ หลังจากหลวงปู่เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลเพียงวันเดียว สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และเรืออากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน เสด็จฯ เยี่ยม
อาการอาพาธหลวงปู่ เสด็จประทับอยูใ่ นห้องหลวงปู่ มีพระราชด�ำรัสถามถึงอาการอาพาธของหลวงปู่
กับ พระครูจิตตวิโสธนาจารย์ และคณะกรรมการแพทย์เฉพาะกิจที่เฝ้ารับเสด็จ ทรงปรึกษากับ
คณะกรรมการแพทย์ถึงวิธีถวายการรักษาพยาบาลจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย
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ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ถวายน�้ำมันรักษาผิว เพระหลวงปู่มีผิวหนัง
แห้งมาก ทรงแนะน�ำและสาธิตวิธีใช้น�้ำมันให้คณะแพทย์เข้าใจวิธีใช้น�้ำมัน เสด็จประทับอยู่ในห้อง
เป็นเวลานานถึง ๒ ชั่วโมง เมื่อเสด็จออกจากห้องหลวงปู่แล้ว พระองค์ยังเสด็จฯ ไปทรงสนทนากับ
คณะกรรมการแพทย์ที่เฝ้ารับเสด็จอีกเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง จึงเสด็จนิวัติกลับกรุงเทพฯ
   การเสด็จฯ เยี่ยมอาการอาพาธหลวงปู่ครั้งนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอันหาที่เปรียบ
มิได้ เป็นที่ปิติยินดีของปวงศิษยานุศิษย์ของ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และจะร�ำลึกเทิดทูนใน
พระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า
ตลอดระยะเวลา ๗๘ วันทีห่ ลวงปูเ่ ข้ารับการรักษาพยาบาลอยูใ่ นโรงพยาบาลนัน้ คณะกรรมการ
แพทย์ที่ถวายการรักษาก็ดี พยาบาลที่เฝ้าอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงก็ดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างก็ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง ต่างก็ท�ำหน้าที่ของตนจนสุดความสามารถ มิใช่ท่าน
เหล่านี้ท�ำตามหน้าที่ของตน ๆ เท่านั้น แต่ท่านเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน และ
มีความเคารพนับถือใน หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อย่างแท้จริง จึงขออนุโมทนาและขอบคุณในกุศล
เจตนาของท่านทุก ๆ ท่าน ซึ่งไม่สามารถออกนามของท่านได้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
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ชีวทัศน์และโลกทัศน์
ชีวทัศน์และโลกทัศน์ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาอยูใ่ นพระไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ความไม่เทีย่ ง
ไม่ยั่งยืน ทุกขังและอนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นผู้ที่เพ่งเห็น
ความดับทัง้ ปวงในทีส่ ดุ ชีท้ างเหตุผลไปสูห่ นทางลุลว่ งโลกุตระและนิพพาน เป็นผูท้ สี่ บื เนือ้ นาบุญและ
สืบศาสนาโดยแท้
กว่า ๗๘ พรรษา ที่พระคุณท่านอยู่ในสมณเพศ แสงแห่งคุณธรรมของท่านสาดส่องไปทั่ว
พื้นพิภพ ธัมโมวาทของท่านเปรียบประดุจแสงประทีปธรรมที่ส่องชี้นําทางให้มนุษย์มีดวงจิตกระจ่าง
จนสามารถเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงและมุ่งประกอบแต่กรรมดีเพื่อล่วงพ้น
สังสารทุกข์ นับได้ว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกชั้นวรรณะโดยแท้ สมกับ
นามของท่าน “สุจณ
ิ โฺ ณ” ซึง่ หมายถึง “คิดดี รูด้ ”ี พระคุณท่านเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้เพราะท่านประเสริฐเลิศด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งกอปรด้วยจริยวัตร
ที่งดงาม ตลอดทั้งการปฏิบัติต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อย่างยากที่จะมีสาวกของ
พระตถาคตองค์ใดปฏิบัติได้ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม มรดกธรรมของท่านที่มีต่อสาธุชน
จะไม่มีวันคลาย
โอ้...พระผู้ตื่น พระผู้เบิกบาน เปี่ยมด้วยเมตตาปัญญาอันบริสุทธิ์
โอ้...พระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พระผู้เป็นที่พึ่งทางใจแห่งเราชาวพุทธทั้งปวง
ทีส่ ดุ แห่งการประพฤติธรรมของพระอริยสงฆ์เจ้า หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ มิใช่ทลี่ าภ สักการะ
สรรเสริญ หากแต่เพือ่ เกือ้ กูลสัตว์โลกให้อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ อานิสงส์นสี้ ะท้อนให้เห็นชัดแจ้ง
จากดวงตาของท่านที่ละสิ้นแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง ใสประดุจแก้วเจียระไนที่สูงค่า เปล่งประกาย
ฉายแววแห่งความกรุณาปราณีเป็นนิจ ที่ทอดมองมายังสาธุชนทั่วไป ก่อให้เกิดความอบอุ่น
ความรักและความศรัทธาอย่างแรงกล้า การปฏิบตั ธิ รรมของท่านมิใช่เพือ่ อามิสบูชา แต่ทกี่ ระทํา
และแสดงธรรมนัน้ เป็นด้วยธารทิพย์แห่งเมตตา บนเส้นทางของ “พุทธะ” เพือ่ ความสะอาดและ
สว่างแห่งดวงจิตของมวลมนุษย์
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อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑติ านญฺจ เสวนา
การไม่คบคนพาล คบบัณฑิต เป็นมงคลอันสูงสุด
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ

สุจิณฺโณวาท
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

กก เก้า เหง้า งูน ของกิเลส (๑)
“ให้ตั้งอยู่ในศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ ภาวนาตั้งแต่ พุทโธ พุทโธ พุทโธ เป็นมรรคของใจ พุทโธ
เป็นอารมณ์ของใจ เท่านี้ก็พอ ไม่ต้องเอามาก มันวุ่นวาย เอาน้อย ๆ สะดวกปลอดโปร่ง เอาพุทโธ
นั่นแหละ เอาพุทโธเป็นมรรคของใจ เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจ เท่านั้นก็พอแล้ว แค่นั้นมันยังแยก
หนีไปได้หนา ให้ตงั้ อยูใ่ นบาํ เพ็ญทาน ตัง้ อยูใ่ นศีล ๕ ตัง้ อยูใ่ นการบําเพ็ญสร้างบารมี บุญสมภาร รักษา
กาย วาจา ใจ เท่านี้มันก็บริสุทธิ์แล้ว ภาวนาไปทุกเช้า วัน คืน ไปทุกเมื่อทุกเวลา จะขึ้นรถขึ้นราก็ดี
ขึน้ เครือ่ งบินก็ดี รถไฟก็ดี ตัง้ ความสัตย์ตอ่ พระรัตนตรัย ตัง้ ความสัตย์ดี ๆ ไปแล้วใจก็เบิกบานปลอดภัย
อันตรายทั้งหลาย รถชนรถคว�่ำก็ไม่ค่อยมี ถ้าตั้งความสัตย์ดี ๆ แล้ว มันสําคัญอยู่ที่ตั้งความสัตย์
เดินทางก็บริกรรมไป พุทโธ เป็นมรรคของใจ พุทโธ เป็นอารมณ์ของใจ ก็พอใจ
ตัวสัญญา ตัวกิเลส มันตั้งขึ้นเสียก่อน ตัวกิเลสตัวนั้นนะ ไปสะกิดมันสัก ๓ ครั้ง มันก็ไม่หยุด
เหมือนน�้ำกลิ้งอยู่บนใบบัว มันเป็นเครื่องเล่น นับเข้าในบารมี ๑๐ นี่หละ ขันติตัวอด มันไปปีติได้
กสิณฌาน กํามือจนเล็บมือทะลุ หลังมือไม่รู้ตัว อันนั้นก็ยังไม่มีใครแก้ได้หนา ไม่ยอมใครทีเดียว
แต่ไม่ใช่ถึง เป็นแต่ฌานโลกีย์ทั้ง ๕ ปีติอันนี้ แต่อายุยืน เป็นอยู่ในกามโลกอันนี้ บางทีก็หินงอกปิด
รอบ ๆ ตัว บางตนก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ งอกปิดมาได้สองหมื่นปีก็มี สามหมื่นปีก็มี เวลาจะออกก็กสิณ
นั้นแหละ เพ่งกสิณให้แตกกระจาย พวกนี้ครั้นตายจากกามโลก ก็ไปพรหมโลก ไปดูเขา แล้วพวกนี้
เขาเป็นนักฝึกบารมีหนา ทานบารมี ทานภายนอก ทานภายใน เขาก็ละได้ ภายในตัวอกุศล
ตัวอกุศลธรรมเมานี้แหละ เมาหลง เมาโกรธ เมาราคะ กิเลสตัณหานี่แหละ มันเป็นกก เป็นเก้า
เป็นเหง้า เป็นงูน (เป็นรากเหง้า) ของกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาไป
ไหลไปจากนี้แหละ เขาละได้จริง ๆ หนา เขาอดได้ แต่ไปแก้ไม่ไหวหรอก อันปีติตัวนี้ แต่ถอนได้
เหมือนกันนั้นแหละ เวลาตายจากกามโลกนี้ก็ไปพรหมโลก พวกนี้ไม่ตกต�่ำ  แต่ได้กลับมาเกิดอยู่
แต่พวกเพ่งพวกนั้นยังสําคัญตนได้สําเร็จพระนิพพานหนา.. แต่มันไม่เป็นปัญญาวิมุตติ โลกุตรวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ มันไม่ใช่ปัญญาวิมุตติ
ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย จนกิเลสอาสวักขยญาณไปรู้กิเลสของตน กิเลสของกายสิ้นไปหมดไป กิเลส
ของใจ เรามี กามฉันท์งอกขึ้น ดับไปแล้ว กําลังศรัทธา กําลังความเพียร กําลังสติ กําลังสมาธิ กําลัง
โลกุตรปัญญา วิมุตติรู้แจ้งชัชวาล ตลอดจนถึงขันธปรินิพพาน ไตรวัฏมีเท่านี้แล้ว นว นตฺถิ สมภว
เราไม่ยินดีจะก่อภพใหม่ต่อไปอีกแล้ว มันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นแหละ
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ไม่ตอ้ งเข้าไปนอนอยูใ่ นท้องแม่ นอนกินน�ำ้ กาม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อไปไม่มแี ก่เรา มันหมดสิน้ ล่ะ
ทีนี้ ถ้าไม่หมดมันก็หมุนอยูน่ นั่ แหละ ค้นอยูใ่ นนี่ อย่าไปค้นทีอ่ นื่ หนา ท่านไม่ให้ประมาทก้อนธรรมเมา
ก้อนพระธรรมกับก้อนพระธรรม ก็เมากันอยู่นี่แหละ เกิดอยู่นี่ สมมติอันใด ทุกข์ก็อันนั้น มรรคสัจ
อันใด วิมุตติธรรม วิโมกขธรรมก็อันนั้นแหละ มรรคสัจอันไหน นิโรธธรรมเป็นธรรม อันดับทุกข์
ก็อันนั้นหละ ค้นอยู่ในนี้แหละ ครั้นไปค้นที่อื่นเดี๋ยวก็ไปผิดแผนที่ จําแผนที่ได้อันนั้น เป็นอย่างนั้น ๆ
สติปฏั ฐาน ๔ ไปรูแ้ ต่แผนที่ ตัวธรรมแท้ ๆ ไม่รกู้ ายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ไปรูแ้ ต่แผนที่ เวทนานุปสั สนา
สติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็รู้แต่แผนที่ แล้วก็ไปติดแผนที่
นั่นแหละ มันใช้ไม่ได้แหละ มันต้องวางแผนที่
เผาลงที่เดียวนั้น ให้มันแจ้งในที่เดียวนั้น แล้วมันจึงจะเป็นความสุข แต่แผนที่นั้นมันก็ไม่ทัน
การณ์ แผนที่อันหนึ่ง ภูมิประเทศอันหนึ่ง อย่างเจ้าคุณอุบาลีท่านว่า แต่ก่อนแปลได้เต็มที่นะ แผนที่
นี่ใช้วิภัตติปัจจัยได้ดี ครั้นไปปฏิบัติได้รู้แจ้ง เห็นจริงขึ้นมาแล้ว โอ๊ย...มันห่างไกลกันตั้งหลายโยชน์
อันนั้น มันแผนที่ต่างหาก แผนที่ปริยัติธรรม...ให้น้อมเข้ามาที่ก้อนธรรมเมานี่แหละ ก้อนพระธรรม
แต่เมานี่ ตัวนี้แหละ ค้นเข้า ๆ จนแจ้ง ครั้นแจ้งแล้วก็รู้หมดแหละ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ธรรมเมา
อกุสลาธรรมเมา เมาหลง เมาโกรธ เมาราคะ กิเลสตัณหามันต้องละพวกนี้แหละ จะไปละที่ไหน
ค้นอยูน่ นั้ หละ ตัวทุกข์มนั ก็เกิดทีน่ นั้ ถือตัวถือตนมันก็ถอื อยูท่ นี่ นั้ ก้อนธรรมเมานีแ่ หละ ก้อนพระธรรม
แต่เมา ถ้าไม่ละก้อนนี้ มันก็ไม่ดับ
เป็นพระเป็นเณรก็มาสอนอันนี้แหละ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ สอนถึงหนัง เนื้อหนัง
หุ้มห่ออยู่เป็นที่สุดรอบ ไม่รู้ดีรู้ชั่ว มันปิดบังหมด เป็นอวิชชา ใหญ่โต อวิชชามันตัวมืด เอามันจน
รู้แจ้ง อรหัง มันก็หยุด ไม่หยุดก็เป็นธรรมเมาอยู่นั้นแหละ อวิชชาธรรมเมา อตีตาธรรมเมา อดีตก็
เป็นธรรมเมามาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์
นับอสงไขยไม่ได้ นับล้านอสงไขยไม่ถ้วน เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด มาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์
มาตั้งแต่อดีต อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันเรื่องของสังขาร รู้เท่าสังขาร รู้เท่าสมมติ วางสังขารหมด
วางสมมติหมด ก็โลกวิทู รู้แจ้งโลก รู้แจ้งโลก แล้วก็รู้แจ้งซึ่งธรรม วางโลกหมดแล้วก็รู้ธรรม โลกมัน
เป็นธรรมอันมืดอยู่ จิตมันไม่รู้แจ้งธรรม ฉะนั้น ไม่ให้ประมาท ให้ค้นอยู่ในก้อนธรรมเมาอันนี้แหละ
พระธรรมเมากว่ามันเมาอยู่กับรูปนี้ ไม่เมารูปนี้ก็เมารูปอื่น มีทั่วไป ครั้นค้นนี้ให้แจ้งแล้วก็หลุดออก
แล้วมันก็สบาย วางขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ไฟ ลม เอาล่ะ ไม่ต้องทํามากมันเป็นธรรมเมา
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กัมมัฏฐาน ๕ เป็นที่ตั้งของกาม (๑)
“อุปัชฌาย์ท่านสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ปัญจกรรมฐานเป็นที่ตั้งของกาม กามพา
หนุนอยู่ ทุกข์ที่เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่ ความเจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว เวลามันเจ็บ
เราก็ไม่ชอบ แต่กย็ งั ชอบมันอยู่ ถ้าไม่รเู้ ท่ามัน เสียเปรียบมันไม่ใช่นอ้ ย พวกเราตายเพราะกามมาแล้ว
ตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ นับปี นับเดือน นับวัน นับภพ นับชาติไม่ได้ ตายก็เพราะกาม เกิดก็เพราะกาม
ทุกข์ก็เพราะกามนี้
ความโกรธ ความเกลียด เกิดมาจากใจ มีใจมันก็เกิด ความหลงก็เหมือนกัน ถ้าไม่มใี จมันจะเกิด
มาได้อย่างไร ถ้าไม่มีใจมันไม่เกิด พวกความโลภ ความโกรธ ความถูก ความผิด ก็เหมือนกัน มันเกิด
ก็เพราะใจนี้แหละ
ต้องกําหนดเข้ามาหาใจตัวต้นเหตุของมัน ถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้ ยิ่งแก้ยิ่งเดือดร้อน
การต่อสู้กิเลสเป็นสงครามอันใหญ่ ความพอใจไม่พอใจก็อันนี้เต็มโลกอยู่
     รักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเราให้ดี ๆ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ต้องน้อมเข้ามาหากายนี้
น้อมเข้ามาหาใจนี้ พระธรรมทั้งหลายท่านยกใจขึ้นเป็นหัวหน้า เป็นมรรคาวรณ์ สัคคาวรณ์
มันเกิดขึ้นมาในนี้ทั้งสิ้น
ชําระใจให้บริสุทธิ์ รักษา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไว้ให้ดี รักษาศีล ก็รักษา ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ของเรานี้แหละ รักษาธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ นี้ไว้ ไปรักษาอย่างอื่นไม่เป็นศีล
       ขันธ์ทั้ง ๕ ธาตุทั้ง ๔ มันเป็นกองทุกข์ พิจารณาอันนี้ให้ชํานิชํานาญเข้าไป ท่านเจ้าคุณอุบาลี
ท่านว่า กามนี้อย่าไปอัศจรรย์ สัตว์ทั้งหลายเขาเสพกามกันอยู่เต็มโลก ไม่เห็นวิเศษไปไหน มีแต่เพิ่ม
ความทุกข์ มีแต่ศีล สมาธิ ปัญญา เท่านั้นที่น่าอัศจรรย์ เวลาทําสมาธิทําใจให้สงบมันก็ละได้
      สัตว์ทั้งหลายเกิดก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม โกรธ โลภ หลง เกลียดชัง ก็เพราะกาม
ให้พจิ ารณาให้รแู้ จ้งเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมัน มันก็คอ่ ยถอนออกจากจิตทีส่ าํ คัญมัน่ หมายนี้
    ให้รักษาอินทรีย์สังวร รักษาศีลก็รักษา ตา หู จมูก ปาก ตีน มือ ของเรานี้แหละ ความพอใจ
ความไม่พอใจ เกิดขึ้นในปัจจุบัน นําออกให้มันหมดเป็นวินัยอันหนึ่ง
ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส ยินดีพอใจก็ตาม ไม่ยินดีพอใจ
ก็ตาม เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้นําออกเสีย จึงใช้ได้เป็นวินัย คือการนําความผิด ความยินดีออกจากจิต
จากใจ
     อันนีว้ นิ ยั คือการนาํ มรรคาวรณ์ สัคคาวรณ์ ออกจากจิต จากใจของตน ทําใจของตนให้บริสทุ ธิ์
พระธรรมวินัยท่านแสดงบัญญัติ ชี้สู่กายสู่ใจของเราทั้งสิ้น พวกมรรคาวรณ์ สัคคาวรณ์ เป็นทางกั้น
มรรคผลนิพพาน นําออกให้หมด อย่าให้มันหมักอยู่ในใจ
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    ให้มีสติสัมปชัญญะ ถ้ามีสตินําความผิดออกจากกายจากใจของตนได้ ถ้าไม่มีสติ มันก็หลงไป
เรื่อย ๆ ลืมไปเรื่อย ๆ ถ้ามีสัมปชัญญะก็ตั้งอยู่ในสังวร กามทั้งหลายมี รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์
เขาผ่านไปผ่านมาตามธรรมชาติของเขา
    ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ใช่กามารมณ์ กามารมณ์ไม่ใช่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย กามารมณ์ต่างหาก
อย่าไปถือตามสัญญา ไม่รเู้ ท่าสังขาร ถ้าไม่รเู้ ท่าสังขาร มันเป็นทุกข์ ต้องมีสติสมั ปชัญญะ สติเป็นวินยั
อย่างหนึ่งสําคัญ”

“เกิดก็เพราะตัณหา ตายก็เพราะตัณหา
ทุกข์กเ็ พราะตัณหา สุขก็เพราะตัณหา
ความพอใจก็เพราะตัณหา ความไม่พอใจก็เพราะตัณหา
อะไร ๆ ก็เพราะตัณหา”
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กามกิเลสเป็นตัวทุกข์ (๑)

แสดงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
   “กามนี้มันหมุนรอบโลก มันเป็นเจ้าโลก อบายโลกก็เหมือนกัน ที่ไหน ๆ ก็มีแต่กาม การฆ่ากัน
ตาย ชิงดีชิงเด่นกัน ก็เพราะกามนี้แหละ อะไร ๆ ก็กาม กามกิเลสนี้แหละ กามกิเลสตัวเดียวนี้แหละ
ที่ทําให้เกิดสงครามต่อสู้กัน
   ความรัก ความชังก็เกิดเพราะกาม ผิดกันก็เพราะกามนี้ ถูกกันก็เพราะกามนี้ ความรักความชัง
ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เพราะกามนี้ อุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายก็สอนกรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ ตจปัญจกรรมฐานนี้แล้ว เป็นที่ตั้งของกาม
กามมันพาหมุนอยู่นี่แหละ เกิดทุกข์ก็เกิดอยู่นี่แหละ สมุทัยก็เกิดอยู่นี่แล้ว เจ็บแข้ง เจ็บขา
เจ็บหลัง เจ็บเอว เวลามันปวด มันก็ไม่ชอบ แต่ก็ยังชอบอยู่ แต่ก็ยังชอบอยู่แน่ะ ถ้าไม่รู้เท่าทันมัน
ก็เสียเปรียบไม่ใช่น้อยนะ ตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ ไม่นับปี นับเดือน นับกัป นับกัลป์ นับภพ นับชาติ
นับไม่ได้ ตายก็เพราะกาม เกิดก็เพราะกาม ทุกข์กเ็ พราะกาม ค้นหา พิจารณาความโกรธ ความเกลียด
เกิดมาจากไหน ก็เกิดมาจากใจ มีใจมันก็เกิดขึ้น ความหลง ความโลภ ความโกรธ ค้นเข้าไปหาที่ใจ
ถ้าไม่มีใจมันไม่เกิดหรอกพวกเหล่านี้ ความผิด ความถูกมันเกิดขึ้นเพราะใจนี้แหละ กําหนดเข้าในใจ
นี้แหละ มันถึงจะทันมัน ถ้าจับแต่ปลายมันไม่ได้หรอก
จับอย่างไรมันกลับเดือดร้อนหมดนั่นแหละ กามนี้ทุกอย่างนี่แหละ จึงเรียกว่ากามกิเลส ต่อสู้
กามกิเลส เป็นสงครามอันใหญ่ ความพอใจไม่พอใจก็อยู่นี่แหละ เต็มโลกอยู่นี่แหละ พวกเรานี้ก็เป็น
ก้อนน�ำ้ กามนัน่ แหละ เมือ่ เกิดมาแล้ว มีหู มีตา เป็นหญิง เป็นชาย มันไม่ทนั กิเลส ตา หู จมูก ลิน้ กาย
รักษาให้ดี ๆ ให้ พิจารณาสังขารร่างกาย พิจารณาแต่แผนที่ไม่ได้หรอกหนา แผนที่ปริยัติธรรมน่ะ
มันต้องน้อมเข้ามาหากายนี้ น้อมเข้ามาหาใจนี้ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ยกใจนี้
ขึ้นก่อน เป็นมัคคาวรณ์ สัคคาวรณ์ อย่าให้เกิดขึ้นในใจ ชําระใจนี้ให้บริสุทธิ์ ถ้าไม่รู้เท่าทันมันแล้ว
ก็เอาอยูน่ นั่ แหละ...ไม่พน้ กาม ความรักก็กามนีแ้ หละ ความชังก็กามนีแ้ หละ ผิดกันก็กาม ถูกกันก็กาม
ถูกกันก็เพราะกาม ฆ่ากันอยู่รอบ ๆ ประเทศไทยก็เพราะกามนี้แหละ
รักษาศีล ก็รักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาปาก สํารวมอินทรีย์ รักษาธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
นี้แหละไว้ พิจารณาไปที่... เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตจปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตากรรมฐาน
เป็นฐานที่ธาตุของกาม ทุกข์มันก็เกิดอยู่นี้แหละ สมุทัยมันก็เกิดอยู่นี่แหละ น้อมเข้าน้อมเข้าขันธ์
ทั้ง ๕ ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม พิจารณากําหนดชํานาญเข้าไปแล้ว ก็เห็นกามเป็นของไม่อัศจรรย์
หรอก เหมือนเจ้าคุณเฒ่าอุบาลีท่านว่า อย่าไปหลง อย่าไปสู้เขา ถ้าไปสู้เขา เขาเอาตายหนา เราต้อง
หลบหลีกหนา หมู หมา เป็ด ไก่ มันก็เสพกามกันทัว่ ทัง้ แผ่นดิน นับไม่ถว้ น กามนีไ้ ม่เกิดความอัศจรรย์
หรอก มีแต่ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ใดรักษาศีล ภาวนาเข้าจนเกิดสมาธิแล้วก็จิตดิ่งเข้าไปแล้วละก็ได้...
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เกิดก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม รักก็เพราะกาม ชังก็เพราะกาม พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง
ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้มันก็ถอนไป ๆ เท่านั้นแหละ ต้องระวังอินทรีย์ ตา..หนึ่ง หู..สอง สาม..จมูก
สี่..ปาก ห้า..กาย ท่านเจ้าคุณเฒ่าอุบาลีว่า อย่าได้ไปอัศจรรย์กับกาม พวก หมู หมา เป็ด ไก่ มันก็
เสพกามกันทั่วแผ่นดิน
กามเขาเป็นเจ้าโลกอยู่ ถ้ากําหนดรู้แล้ว เราก็เป็นธรรมเท่านั้น ไม่ต้องเกี่ยว รักษาตา รักษาหู
รักษาจมูก รักษาปาก รักษากายให้ดี เป็นรักษาศีล ความพอใจก็เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความรักมันก็
เกิดขึน้ ในปัจจุบนั ความหลงความชังมันก็เกิดขึน้ ในปัจจุบนั เป็นหญิงเป็นชายก็ตามนําออกให้หมด...
จมูกของตน ปากของตน พิจารณาก็หูฟัง ตาดูรูป พอใจไม่พอใจก็ดี ให้กําหนดนําออก เกิดความยินดี
ขึ้นในปัจจุบันก็นําออกในปัจจุบัน มันจึงใช้ได้ เป็นภาวนา นําความผิดความร้ายออกจาก ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ตั้งอยู่ในสังวร ทําจิตทําใจของตนให้บริสุทธิ์
   พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ท่านก็ชี้เข้าหาใจนี้แหละ ทําใจให้บริสุทธิ์ เอาเข้า ๆ
เกิดความชอบใจ หูก็ดี ตาก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี เกิดความยินดีขึ้นก็นําออกเสีย ความชั่วและ
ความยินร้ายเกิดขึน้ ก็นาํ ออกให้มนั หมด สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์อนั นีม้ นั ขัดข้องต่อมรรคผลนิพพาน ศีล
สมาธิ ปัญญา ให้นําออกเสียให้หมด อาบัติที่เป็นปาจิตตีย์ ถุลัจจัยกกฎ ทุพภาสิต ให้มีสติสัมปชัญญะ
นาํ คืนออกให้หมด ถ้ามีสติแล้วก็นาํ ออก ถ้ามีสติแล้วก็นาํ ความผิดออกจากกายใจของตน ตัวสติสาํ คัญ
ถ้าไม่มสี ติหลงไปเรือ่ ย ๆ ลืมไปเรือ่ ย ๆ หลงตามสมมติทงั้ หลาย มีรปู เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ์
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ทั้งหลายไม่ใช่ตา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส
ธรรมารมณ์ต่างหาก หู ตา จมูก ลิ้น กาย ไม่ใช่ใจ ใจต่างหาก อย่าเอามาเก็บไว้ในใจนําออกให้หมด
ถ้าไม่นําออกแล้วนึกไปตามสัญญา มันไม่รู้ทันรู้เท่าสังขาร ถ้ารู้เท่าสังขารมันก็มีสติหละ
    พวกเรามันยังเป็นธรรมเมาอยู่ ยังหลงอยู่ เวลาภาวนา เจ็บนัน่ เจ็บนี้ เสียท่ากิเลสมันครอบงําเอา
เราก็เข้ากันได้กับกิเลส พอนอนปับหลับแล้ว ดูคูบาญาปู่มั่น เอ้า...หยุด ก็หยุดหมด เอ้า...วาง ก็วาง
หมด เอ้า...เข้าสงบเท่านั้นชั่วโมง พอครบ อธิษฐานไว้ถึงกําหนดแล้ว ก็ถอนออกมานั่นแหละ จิต
จะสงบหรือไม่สงบก็ตาม ถ้ารู้รอบแล้วได้กําลังเหมือนกัน ฐีติภูตตั้งอยู่ ความรู้ทุกข์แจ้งแล้วมันก็ดับ
มันก็หยุด ทุกข์ทงั้ หลายมันดับไปหมดแล้ว อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ งึ่ ของตนได้แล้ว พ้นจาก
วัฏทุกข์ โลกุตรนิพพาน โลกุตรสงบอยู่ ฐีตภิ ตู ตัง้ อยู่ น้อมเข้ามาให้ถงึ ทีท่ เี่ กิดของธรรม ทีด่ บั ของธรรม
ให้ถึงอัพยากตาธรรม ไม่ออกไม่เข้าแล้ว กุศลเจตนา อกุศลเจตนา ไม่ข้องเกี่ยว กุศลเจตนากรรมบุญ
อกุศลเจตนากรรมบาป เท่านั้นปัจจยาการ ถ้าก้าวขึ้นถึงอัพยากตาธรรมแล้วไม่เกี่ยวกับเจตนาหรอก
   เบื่อหน่ายทางกามพิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตจปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตา
กรรมฐาน รู้ตลอดไป หมดแล้วฐานที่ตั้งแห่งกรรมมันพาหมุนอยู่นี่ ทุกข์ก็เกิดอยู่นี่ สมุทัยก็เกิดอยู่นี่
มรรค ผล นิพพาน มันก็เกิดอยู่นี่แล้ว มันจะไปเกิดอยู่ที่ไหน เจ็บเกล้าเมาหัว เจ็บหลัง เจ็บเอว
เจ็บแข้งเจ็บขามันก็เกิดอยู่นี่ ถ้าทุกขสัจมันจะเกิด มันจะเกิดที่ไหน
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สมัยไปพม่า ไปดูการประพฤติปฏิบัติ ไม่ได้ความ พูดกันถึงเรื่องโลกุตรศีล โลกุตรมรรค
โลกุตรธรรม พูดกันว่าสมัยนี้ไม่มี มรรค ผล นิพพาน การบําเพ็ญก็ไม่มีเหตุไม่บําเพ็ญว่า สมัยนี้มัน
ไม่นิพพาน ลงโทษพระพุทธศาสนาไปแล้ว
   มีพระพม่ามาหาสององค์ มาถามอยู่แม่ปั๋งนี้แหละ มากับโยมสองคน กล่าวขึ้นว่า ถือศีลรักษา
อย่างไร ธรรมะวินัย รักษาอย่างไร บอกเขาว่า ศีลก็รักษากายนี้แหละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รักษา
อันนี้ ศีลห้าก็ดี ศีลสิบก็ดี ศีลแปดก็ดี รักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้แหละ ศีลปาฏิโมกข์ก็ดี ย่นเข้ามา
ทํากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์มันจึงเป็นศีล มัคคาวรณ์ สัคคาวรณ์ มันขัดข้อง มรรค ผล นิพพาน
นําออกให้มันหมด เอาศีลนําออก เอาพระวินัยนําความชั่วความผิดออกจากจิตจากใจของตน
ให้บริสุทธิ์ เขาบอกว่า เออ..รักษาได้ รักษาเอา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดความยินดีขึ้นในปัจจุบัน
ความพออกพอใจก็ดี ไม่พออกพอใจก็ดี นําออกให้มนั หมดจากใจนี้ ทําใจเรานีใ้ ห้มนั บริสทุ ธิ์ พระวินยั
ก็คือนําความผิด ความชั่วออกจากกายจากใจ ทํากายให้บริสุทธิ์ ทําใจให้บริสุทธิ์
    พระธรรมคาํ สัง่ สอน แปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์ น้อมเข้ามา นําเข้ามาสูใ่ จตัง้ อยู่ รักษาอย่างอืน่
ไม่ไหว จะไปเอาแต่แผนที่มากางไม่ได้ การต่อสู้สงครามกามกิเลสมันเกิดขึ้น ความพอใจก็ตาม
ความไม่พอใจก็ตาม ละออกให้มันหมด อย่าเอามันมาเก็บไว้ในใจ รูป เสียง กลิ่น รส ไม่ใช่ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย, ตา หู จมูก ลิ้น กาย ต่างหาก รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์ กามคุณทั้ง ๕ ปล่อยให้
ผ่านไปผ่านมา ตาก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว หูกเ็ ป็นปกติอยูแ่ ล้ว จมูกก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว ลิน้ ก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว
กายก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจก็เป็นปกติอยู่แล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
เอาให้มันดี ๆ ต้องรักษาให้มันได้ ถ้ารักษาที่อื่น พูดกันแต่แผนที่ปริยัติธรรม ใช้ไม่ได้ ต้องน้อมเข้ามา
ปฏิบตั ิ กาย วาจา ใจ นีใ้ ห้บริสทุ ธิ์ มันจึงจะเป็นศีล ธรรมวินยั ก็นาํ ความผิด ความชัว่ ความยินดียนิ ร้าย
ออกจากกาย จากวาจา จากใจ ให้บริสุทธิ์ กายก็เป็นมรรค ใจก็เป็นมรรคบริสุทธิ์ รอให้ตายไม่ได้หนา
เสียเวลาปฏิบัติ กายนี้แหละ ปฏิบัติตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เอาออกให้มันหมด กายก็บริสุทธิ์ ใจก็
บริสุทธิ์ ใจอันบริสุทธิ์ถึงฐีติภูตตั้งอยู่แล้ว มันไม่ไปทางไหนแล้ว
เขาบอกว่าจะลาละ มาจากมะละแหม่งองค์หนึ่ง มาจากย่างกุ้งองค์หนึ่ง พอใจแล้วก็ไป
“รักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาปาก รักษากาย รักษาใจ มันก็ใช้ได้แหละ จะไปรักษาแต่
แผนที่มันก็ใช้ไม่ได้ รักษาที่อื่นไม่ได้นะ จําแผนที่ได้มาก พระปริยัติธรรมก็ไม่ได้ถือ รู้จักอวิชชาความ
ไม่รู้มันดับไป รู้ในกองสังขารทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมันก็ดับไปหมดนั่นแหละ มันก็สงบถึงฐีติภูตํ 
แล้วมันก็จบ ตั้งอยู่กับที่ ไม่มีที่มาที่ไปอีก ไม่มีที่เกิด ไม่มีที่ดับ รู้เกิด รู้ดับ แล้วมันก็ดับลงไป ไม่มี
ความทุกข์ ไม่มีความยุ่งยาก เป็นที่เกิดของธรรม เป็นที่ดับของธรรม ฐีติ ภูตํ”

การต่อสูก้ ามกิเลสเป็นสงครามอันยิง่ ใหญ่ กามกิเลสนีร้ า้ ยนัก
มันมาทุกทิศทุกทาง พิจารณาให้รแู้ จ้งเห็นจริง ก็ถอนได้
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กายเป็นที่เกิดของธรรม (๓)
…อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมานี่ อตีตา ธรรมเมา... มันมีมากมายนี่ ปัจจุบันธรรมมา
อนาคตาธรรมา มานี่ตัณหามันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละ อตีตาธรรมเมา มันมาแต่ดึกดําบรรพ์นี่
เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นอยู่นี่แหละ เมาอยู่นี่แหละน�ำมาเป็นตัวสังขารนี่ สังขาร
กับสมุทัยอันเดียวกันนั้นแหละ เวลากําหนดเข้าไปแล้วมันจึงจะเห็นอยู่ เห็นสมุทัยนี้ก็พอแล้ว
เอามา มากมายนัก นึกเห็นภาพคนนัน้ คนนีก้ น็ อนไม่หลับ รูพ้ อคิดพอทาํ รูพ้ อปฏิบตั กิ พ็ อเท่านัน้ แหละ
แผนที่ปริยัติธรรมเก็บไว้ต่างหาก วางแผนที่ปริยัติธรรมน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจ ปฏิบัติมันจึงใช้ได้
ถ้าไม่วาง อันใดก็คิด อันใดก็คิด พุทโธ ธัมโม สังโฆ เอาเข้า ๆ เป็นธรรมเมาแล่ว เป็นธรรมเมาไป
เหียแล่ว ๆ ก้อนธัมโมก็อันนี้แหละ ก้อนธรรมเมาก็อันนี้แหละ ทุกขสัจมันก็เกิดอยู่นี่แหละ สมุทัยสัจ
มันก็เกิดอยู่นี่แหละ นิโรธสัจความดับทุกข์มันก็เกิดอยู่นี่แหละ เกิดอยู่นี่ทั้งหมด เอาเข้า ๆ ความ
เจ็บหลัง เจ็บเอว เจ็บแข้ง เจ็บขา หมู่นี้หนา มันก็รวมลงในนี้แหละ มันเกิดอยู่นี่แหละ มันบ่ได้เกิด
ทีอ่ นื่ เมือ่ มันเกิดขึน้ แล้วพิจารณาให้รแู้ จ้ง อย่าให้มนั ไปแจ้งทีอ่ นื่ มันเป็นธรรมเมา ตัง้ อยูใ่ นหลักนี้ แล้วก็
ตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละ ตั้งอยู่ในศีลนั่นแหละ ศีลก็คือการน�ำความชั่วออกจากกายจากใจของตน
ศีลน�ำความผิดออกจากกายจากใจของตน เป็นที่ตั้งของมรรค ศีลเป็นที่ตั้งของมรรคนี่แหละ คือ
หนทาง...ถ้าเป็นธรรมเมาแล้ว ไม่ได้หละ เอาเข้าจริง ๆ มันติดสังขาร สังขารอันนีก้ บั สมุทยั ก็อนั นีห้ ละ
สมุทัยทุกข์ก็อันนี้หละ มรรค นิโรธธรรมก็อันนี้หละ นิโรธธรรมเป็นธรรมที่ดับก็อันนี้หละ
มรรค นิโรธ มันก็มาจากศีลนี้หนะ ศีล ๕ ศีล ๘ วินัยศีล ๕ วินัยศีล ๘ ก็เป็นตัวเดียวกัน
นั้นแหละ มรรคคือการน�ำความผิดออกจากกายจากใจนี่หละ เป็นนี่หละ แต่สมุทัยนั้นไม่ได้
ความเกิด ความดับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูส้ มมติ รูก้ าย รูเ้ กิด รูต้ าย อดีตเกิดขึน้ มันก็เมาอยูน่ นั้ หละ
อดีตมันเกิดขึ้นในปัจจุบัน อนาคตมันก็เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน อดีตก็เป็นธรรมเมา อนาคตก็เป็น
ธรรมเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบัน ตัณหาเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจ ตัดออกในปัจจุบัน
เป็นธัมโมนา เอาอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาหนา ดําเนินมรรคก็ต้อง...ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ
ศีลปาติโมกข์ ก็คือการสังวรอินทรีย์นั่นหละ สํารวมได้ดีแล้วก็เอาดําเนินได้หละ ศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘
ก็ตาม ศีล ๑๐ ก็ตาม เอาตั้งไว้ในใจนี่ เกิดความผิดขึ้นก็น�ำออกเสีย
ศีล ก็น�ำความชั่วออกจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ตา นี้สําคัญนี่ ตา นี่เป็นเหตุ หู นี่เป็นเหตุ
จมูก นี่เป็นเหตุ มันไหลมาจากนี่ ละเหตุตัดเหตุได้มันก็ดับ ปัจจัยทั้งหลายมันก็ดับไปตามกัน อวิชชา
ความไม่รแู้ จ้ง ไม่รจู้ ริงมันก็ดบั ลงไป วางสังขารสมมตินเี่ หีย รูแ้ จ้งทุกข์มนั ก็ใช้ได้ ทุกข์มนั ก็เกิดทีน่ แี่ ล่ว
จะไปเกิดที่ใดละนี่ ก้อนธัมโมก็อันนี้แล่ว ก้อนธรรมเมาก็อันนี้แล่ว สมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นั่นหละ
สัจธรรมทั้ง ๔ ก็อันนี้หละ ทุกข์มันก็เกิดอยู่นี่แหละ สมุทัยมันก็เกิดอยู่นี่หละ มรรคมันก็เกิด
อยู่นี่หละ นิโรธมันก็เกิดอยู่นี่หละ มรรค ผล นิพพาน รู้แจ้งมรรค ผล นิพพาน ก็รู้แจ้งที่นี่แหละ ไม่ใช่
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รู้แจ้งที่อื่นหนา ครั้นรู้แจ้งที่อื่นมันเป็นธรรมเมาแล่ว ถ้าส่งออกไปข้างนอกเป็นสัญญาไม่ใช่ของจริง
เป็นตัวนามธรรมต่างหาก สัญญามันตั้งขึ้นมันวนเวียนอยู่นี่แหละ ไตรโลกทั้งสามนี่แหละมันหมุน
อยู่นี่ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา อันนีก้ ไ็ ตรวัฏอันหนึง่ มันหมุนอยูใ่ นไตรโลกนี่ มันมากับอกุสลาธรรมเมานี่
ความหลง ความโลภ ความโกรธ ราคะ กิเลส ตัณหา บ่มีสิ้นสุด ตัณหาร้อยแปดนี่ สังโยชน์ธรรมก็ดี
โยคธรรมก็ดี โอฆะธรรมก็ดี พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงก่อนผู้อื่น พระพุทธเจ้าเป็นพุทธนายก พา
พุทธเวไนยสัตว์รอื้ วัฏฏะตัดข้ามสังขารโลก โอฆะกันดาร...ธัมมานุธรรมมาทัง้ หลาย...ยกโอฆะทัง้ ๔ ขึน้
กามโอฆะ เป็นธรรมเมาอย่างหนึ่ง ภวโอฆะ เป็นธรรมเมาที่สอง ทิฐิโอฆะ เป็นธรรมเมาที่สาม อวิชชา
โอฆะ ความมืดไม่รู้แจ้ง เป็นธรรมเมาที่สี่ ดับอันนี้ได้ก็เบาอกเบาใจแล้ว กิเลสอนุสัยนี้ สําคัญนี่เราเฉย
มันก็เฉยเหมือนกัน ถ้าเอ้าเอาเข้ามันให้รู้แจ้งเร็ว ๆ มันก็ตั้งท่าใส่เราเหมือนกัน นั่นแหละกิเลสตัวนี้
มันเป็นเหตุแห่งความขัดข้อง ขันติบารมีเอ้าตั้งไว้ในใจ อดทนอยู่ในใจนี่...ความพอใจก็กิเลสนั่นแหละ
ความไม่พอใจก็กิเลสนั่นแหละ ตัณหามันก็เหมือนกันนั่นแหละ เป็นวัฏฏะ ไตรวัฏหมุนอยู่นี่ เกิด
ก็เพราะตัณหา จะตายก็เพราะตัณหา ทุกข์ก็เพราะตัณหา สุขก็เพราะตัณหา พอใจก็เพราะตัณหา
ไม่พอใจก็เพราะตัณหา ตายก็เพราะตัณหานี่ เกิดก็เพราะตัณหานี่ มันเป็นไตรวัฎหมุนอยูใ่ นไตรโลกนี่
มันต้องค้นทีน่ อี่ ย่าไปค้นทีอ่ นื่ เป็นก้อนธรรมเมาก็อนั นีห้ ละ เป็นก้อนธรรมมาก็อนั นีห้ ละ... สมบัตขิ อง
เจ้าพ่อเจ้าแม่อนั นีแ้ หละเป็นทีต่ งั้ เรียนวิชาทางโลกก็เอาสมบัติ ของเจ้าพ่อเจ้าแม่นหี่ ละเป็นทีต่ งั้ น่ะ
นักบวชทั้งหลายมีชื่อเสียงตั้งอยู่ในศีลในธรรมก็เอาก้อน อันนี้แหละเป็นที่ตั้ง เป็นที่ตั้งของศีล
เป็นที่ตั้งของธรรม เป็นที่ตั้งของมรรค เป็นที่ตั้งของมรรคผล นิพพานแจ้งขึ้นมานี่แหละ...
แจ้งเข้ามาในกายนี่หละ เอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผล น้อมเข้าหาในนี่ น้อมเข้ามาในก้อนธรรม
มาธรรมเมาอันนีแ่ ล่ว ก้อนเหตุอนั นีเ้ หตุดกี อ็ ยูน่ ใี่ ห้มนั รูแ้ จ้งในเหตุอนั นี่ อย่าให้มนั ไปรูแ้ จ้งทีอ่ นื่ รูแ้ จ้ง
ที่อื่นเป็นธรรมเมา ทอนี้ก็เอาละก้า

ศีลคือการน�ำความชัว่ ออกจากกายจากใจของตน
น�ำความผิดออกจากกายจากใจของตน
เป็นทีต่ งั้ ของมรรค
เป็นหนทางทีจ่ ะท�ำให้ความทุกข์ทงั้ หลายสิน้ สุดไป
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การละอารมณ์ (๓)
ตัดอดีต ตัดอนาคตเป็นอันเดียวกันนั้นแหละ อดีตอนาคตมีมาแต่ดึกดําบรรพ์ ทําดีก็ดี
ทําร้ายก็ดี มุ่งอยู่ที่กามตัณหานี้แหละ ความพอใจก็อันนี้ ตัณหานี้แหละ ภวตัณหาก็ดี วิภวตัณหาก็ดี
ทั้งสามนี้แหละ ความพอใจก็ตัณหา ไม่พอใจก็ตัณหานี้แหละ ละให้สิ้น น�ำออกเหีย มันเกิดขึ้นในจิต
ในใจก็น�ำออกจากจิตจากใจของตนเหีย มันก็สบายทอนั้นแหละก้า น�ำออกจากใจรู้เท่าจริง ๆ
ถาม : ทีน้ีในบุคคลบางคน หลวงปู่บอกว่า ให้วาง ให้ตัด ให้ละ ไม่ให้รู้สึกอะไร แต่ว่า
ถ้าบางคน ถ้าเราไม่รักเขา อย่างนี้จะเรียกว่าใจร้ายไหมเจ้าคะ
ตอบ : เออ! ก็น�ำออกเหียละก้า ติดอะไรอยู่นั้น น�ำออกจากตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้แหละศีลห้า
ก็ประจ�ำอยู่นี้ ขาสอง แขนสอง หัวหนึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์ทั้ง ๕ ก็ปล่อยให้เขาผ่านไป
ผ่านมา ดีเขาก็ไม่ว่า ไม่ดีเขาก็ไม่ว่า เรื่องราวมันก็เต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นั้นแหละ เราก็วางเหีย
อย่าเอาเข้ามาหมักไว้ในใจของตนเท่านั้นแหละ วางอยู่นี่แหละ มันจึงใช้ได้หนา อย่าไปคุบเอา แผนที่
ปริยัติธรรม จ�ำได้มั่น ๆ พูดกันได้ม่วน ๆ ไม่ได้หนา มันต้องน้อมเข้ามาหากายนี้แหละ ชําระกาย
นี้แหละ ชําระอยู่ที่ใจนี้แหละ รวมเหตุละก็ละอยู่ที่ใจนี้แหละ ละอยู่ที่กายที่ใจนี้แหละ อย่าไปละที่อื่น
หนา อดีตอนาคตที่ดวงใจมันน�ำมา คุบอันนั้นคุบอันนี้ คุบไปคุบมาเดือดร้อน หู ตาของเราก็เป็นปกติ
อยู่แล้ว หู ตาของเราก็เป็นปกติอยู่แล้ว จมูกของเราก็เป็นปกติอยู่แล้ว รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์
อันนั้นต่างหาก นั่นปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา อย่าเอามาหมักไว้ในใจ ใจของเรานี่ก็ไม่ได้ไปไหน
มันก็ตงั้ อยูเ่ ป็นปกติอยูแ่ ล้ว เวลาตัดก็ตดั ออกละก้า เวลานีเ้ ราต้องทาํ จิตทาํ ใจของเราให้สงบ มันก็ตอ้ ง
วางหมด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ทั้งอดีตอนาคตผ่านมาพอแฮงแล้วเวลานี้มันไม่สงบ เอามันมาหมักไว้
ในใจนี้เดือดร้อน น�ำอ๊อกให้มันหมดนั้นละก้า
ถาม : หลวงปู่บอกให้วางให้หมด อดีตอนาคตเอามาสุมไว้แล้วมันก็ทุกข์ แต่ทีนี้มันไม่เป็น
อย่างนั้นซีเจ้าคะ มันไม่วางนะ พออะไรมารับหมด รับเข้าจิตเข้าใจหมดเลย
ตอบ : เก็บเข้ามาก็ปล่อยออก ก็ละให้มันหมดนั้นละก้า ไม่ต้องเอามาหมักไว้ในใจหนา ใจมัน
ก็ตั้งอยู่เป็นปกติหนา ไม่ได้ไปไหนหนา ไปคุบเอาอดีตอนาคตมาแล้วก็มาล่อลวงพระพุทธเจ้า มีเสียง
หัวเราะ….
ถาม : หลวงปู่บอกว่า อิฉันหลอกลวงพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ตั้งใจว่าจะทําดีจะทําดี รู้แล้วว่า
อะไรดี อะไรชั่ว แล้วก็ยังทําชั่วอยู่ หลวงปู่บอกว่า อิฉันหลอกลวงพระพุทธเจ้าว่าจะทําดี จะทําดี
แล้วไม่ทํา
ตอบ : มันต้องทําความพอหนา เวลานี้เราต้องทําจิตทําใจของเรา ทําอยู่ที่จิตที่ใจนี้ วางให้หมด
นั้นหนา อันใดก็ได้ยินมาพอแล้ว ได้เห็นมาพอแล้ว อยู่ทางโลกก็ดี อยู่คนเดียวก็ดี อันใดก็ดี
อย่าเอามาหมักไว้ในใจนี้ วางอยู่ที่นี้แหละ ละอยู่ที่นี้แหละ ปล่อยอยู่ที่นี้แหละ ใจที่เป็นอดีต อนาคต
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นีแ้ หละ มาแต่ดกึ ดาํ บรรพ์โน้น ความเกิดความตายมันก็มาจากนีแ้ หละ ความดับอันเป็นภัยใหญ่หลวง
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันมาจากนี้แหละ เราไปฮ้อบเอาอันนั้นมา ไปฮ้อบเอา
อันนี้มา มันก็เป็นธรรมเมาทอนั้นแหละ
ถาม : มันไม่อยากจะหอบหรอกเจ้าค่ะ ใจนี้ตั้งไว้ว่าจะไม่รับ แต่อารมณ์นี้แหละไปรับหมด
ตามันเห็นเข้า หูมันได้ยินเข้า อารมณ์มันก็รับ ใจมันไม่รับ แต่อารมณ์มันไปรับมา
ตอบ : เออ! อารมณ์สัญญาท่านนั่นแหละมันไปจ�ำเอามา มาแล้วก็ทุกข์ ทุกข์ไปทุกข์มาแล้ว
ก็เดือดร้อน เวลาทําให้มันพอเหียอันใด ก็ให้มันพอเหีย หลงก็พอแล้ว โลภก็พอแล้ว โกรธก็พอแล้ว
ความโศกความเศร้า กิเลสตัณหา ความไม่พอใจก็ตัณหานี้แหละ ความพอใจความไม่พอใจก็ตัณหา
นี้แหละ มันอยู่นี้แหละ
ถาม : ตัณหานี้มันร้ายเราจะฆ่ามันอย่างไรเจ้าคะ ตัวตัณหานี้น่ะ
ตอบ : กามตัณหานีเ้ ปรียบเหมือนแม่นำ�้ คงคา แม่นำ�้ ...แม่นำ�้ ...แม่นำ�้ ...ไหลไปสูท่ ะเลไม่รจู้ กั เต็ม
สักที อันนี้ฉันใด ก็เหมือนกันนั้นแหละ ความอยากของตัณหามันไม่พอ ต้องทําความพอเอา มันจึง
จะดี เราจะท�ำจิตท�ำใจให้ผ่องใส ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในทาน ตั้งอยู่ในธรรม ตั้งอยู่ในสมาธิก็ดี ทุกอย่าง
เราท�ำความพอเหีย อย่าไปคุบอดีตอนาคต ตัดอ๊อกไปให้หมด ตัดอ๊อกไปเหียก้า ตัณหานี้มันไม่พอ
หรอก ความพอใจก็น�ำอ๊อกเหีย ความไม่พอใจก็น�ำอ๊อกเหีย เวลานี้เราจะพักจิต ท�ำกายของเรา ท�ำใจ
ของเราให้รแู้ จ้งภายในใจของเรานี้ รูค้ วามเป็นมา วางให้หมด วางอยูท่ นี่ แี้ หละ จะไปละไปวางอยูท่ ไี่ หน
ถาม : ...วางอดีตอนาคตทั้งปวงเลยหรือเจ้าคะ
ตอบ : นั่นแหละอดีตอนาคตนั่นแหละตัวเหตุน่ะ ทุกข์เข้ากําหนด ทุกข์เข้ากําหนด ค่อยรู้จัก
อดีต อนาคต อารมณ์ทั้งหลายมันมาจากไหน ก็กําหนดจิตใจเข้าไปละก้า ใจมันเป็นสิ่งรู้เรื่อง สังขาร
นี้แหละ สังขารมันปรุง สังขารมันแต่ง มันเกิด มันดับ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา วางอยู่นี้แหละ
มันสําคัญที่สังขาร มันปรุงมันแต่งอยู่นี่ อดีต อนาคต มันก็มานี่แหละ ตัดอดีตอนาคตลงหมด จิตดิ่ง
อยูใ่ นปัจจุบนั รูใ้ นปัจจุบนั ละในปัจจุบนั วางในปัจจุบนั ละในปัจจุบนั นีแ้ หละ จะไปละทีไ่ หน อ๊อกไป
จากนี้ไม่ได้หนา เวลานี้ต้องทําความพอให้หมด เราจะทําจิตทําใจของเราให้สว่าง ให้รู้แจ้งในมรรคผล
ในศีล สมาธิ ปัญญา เอาใจนี่แหละ ละที่นี่แหละ วางที่นี่แหละ จะไปละไปวางที่ไหน อดีตก็วางในใจ
นีแ่ หละ เอาใจนีแ่ หละละ เอาใจนีแ้ หละถอนน่ะ ถอนเข้า ถอนเข้า รูเ้ ท่าอารมณ์มนั ก็วางละก้า อารมณ์
มันก็ใจแหละใจ มันเป็นปกติอยู่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ก็เป็นปกติอยู่ รูป เสียง กลิน่ รส กามารมณ์ทงั้ ๕
ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมามันก๊ะ สบายละก้า อย่าเอามันไปหมักไว้ในใจ เอามันหมักไว้ในใจ
มันเดือดร้อน ความหลง ความโลภ กิเลส อารมณ์มหี มดทุกอย่าง... กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแป๊ด อารมณ์
เหล่านี้เขาว่าร้ายก็ดี อย่าไปฮ๊อบเอามาใส่ไว้ในใจ เอามันมาหมักไว้ในใจ ความหลงก็อยู่นี่ ความง่าว
ก็อยู่นี่ ความโลภก็อยู่นี่แหละ สัญญาอดีตอนาคตมันก็อยู่นี่แหละ อย่าเอามันเข้าไว้ในใจ เอาใจ
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นี้แหละตัดอ๊อก อย่าให้มันมาหมักไว้ในใจนี้หนา ตา หู จมูก ลิ้น กาย เขาก็เป็นปกติอยู่แล้ว เขาบ่มา
เดือดร้อนกับเรา ใจนี่หนามันเดือดร้อน คุบไปคุบมาเอาอดีตแต่ดึกดําบรรพ์พุ้น ที่ดีก็ผ่านมา ที่ร้าย
ก็ผ่านมา ที่รักก็ผ่านมาหมดแล้ว ตั้งจิตตั้งใจละก้า ละอ๊อกจากใจนี้แล้ว อย่าไปละที่อื่นหนา เอาใจ
นี้แหละละอ๊อกน่ะ ให้มันสําเร็จขึ้นที่ใจ
ถาม : หลวงปู่บอกให้ละอะไรนะคะ ทุกอย่างให้ผ่านไปผ่านมาใช่ไหมเจ้าคะ หลวงปู่บอก
ให้ละกิเลสตัณหาทั้งหลายแหละ ให้ผ่านไปผ่านมา ไม่ให้รับเข้าไว้ในใจ เพราะทุกอย่างมันอยู่
ที่ใจ ใช่ใหมเจ้าคะ
ตอบ : นั่นแหละให้มันรู้ในใจนี้ก่อนแหละ
ถาม : อิฉันรู้อารมณ์มาทั่วรับรองเลย ไม่ต้องละ
ตอบ : มันก็รู้แต่สัญญาทอนั้นละก้า ใจนี่ สัญญานี่ มันจ�ำเอา ๆ มาหมักไว้ในใจนี่ เอาแล้วทําให้
ตนของตนนี้เดือดร้อน ไม่รู้เท่าทันมัน ครั้นรู้เท่าทันมันละในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละ ความผิดก็ดี
ความถูกก็ดี ละน�ำอ๊อกในปัจจุบันนี้แหละ จาโคละอ๊อกคืนให้เขาเหีย ของเราก็มีอยู่ถมเถไป อวิชชา
ความมืดก็มีอยู่ในขี้ปูมของเรานี้แหละไม่ต้องเอาของใครมา ปล่อยวางหมดแล้วมันก็สบายทอนั้น
ละก้า ใจมันหาบมา หาบมามันก็เดือดร้อน...ละวางมันหมดก็พอแล้วละก้า
ถาม : ถ้าเมื่อละอดีตอนาคตได้ จะสิ้นไหมเจ้าคะ
ตอบ : ตัดอดีตอนาคต อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา จิตตัง้ มัน่
ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบันนี้แหละ วางอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ ละหมดวางหมดก็เป็นสุข
ทอนั้นละก้า รู้เท่าเหตุแล้ว รู้เท่าเหตุ เหตุดับ ธรรมทั้งหลายดีก็ตามชั่วก็ตาม ไหลมาจากเหตุ
รูท้ นั เหตุแล้วเหตุดบั อวิชชาดับ ปัจจัยทัง้ หลายก็ดบั รูแ้ จ้งเห็นจริงแล้ว รูอ้ ยูข่ า้ งในนีแ้ หละอย่าไปรูท้ อี่ นื่
รู้ในนี้แล้วมันก็แล้วไปหมด ๆ โลกนี้ ใจนี่มันสําคัญนี่ เหตุมันเกิดจากใจนี่แหละ....อธิษฐานเอาละก้า
เวลานี้โอกาสว่าง ๆ เราจะท�ำจิตท�ำใจของเรารู้ทั้งหมดมาพอแล้ว ผ่านมาพอแล้ว วางให้หมด มันอยู่
ที่ความสัจจะตั้งความสัจจะจริงกาย จริงวาจา จริงใจ อย่าไปหลงตามเขา อารมณ์ทั้งหลายผ่านมา
อดีต อนาคต กระทบอารมณ์นี้แหละ เราไปจ�ำเอาอดีตอนาคตมาหมักไว้ในใจเดือดร้อนหนา น้อม
เข้ามารู้ที่ใจก็พอ ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ รู้เท่าเหตุ เหตุดับ อดีตอนาคตมันก็ดับลงไป อวิชชา
ความไม่รู้มันก็ดับลงไป มันก็รู้แจ้งที่ใจนี้แหละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็เป็นปกติอยู่นี่ ใจมันก็เป็น
ปกติอยู่แล้ว มันจะไปทางไหน เรานี้เอาสัญญาไปจ�ำมา ไปจ�ำมาแล้วก็เอามาหมักไว้ในใจนี้มันก็คิด
คิดอันใดมันก็คุบอันนั้นแหละ คุบไปคุบมาแล้วก็เดือดร้อน เวลาภาวนามั่นก็เจ็บหลังเจ็บเอว
มันครอบงําแล้ว กิเลสทั้งหลาย ต้องอาศัยความหมั่นเพียรนั่นแหละ
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ถาม : ค่ะทีห่ ลวงปูบ่ อกเมือ่ กีว้ า่ สัจจะทีต่ งั้ อธิษฐานแล้วก็ความเพียรทีจ่ ะทําในเรือ่ งนี้ เข้าใจ
ที่หลวงปู่ให้ปัญญามานี้ หลักก็คือว่า เพียรที่จะทํา แล้วก็มีสัจจะอธิษฐานตั้งเอาไว้เวลาจะทํา
ตอบ : วางให้หมดนั้นแหละ แล้วทําความพอเหีย ความหลง ความโกรธอันใดก็ดีให้ทําความ
พอใจ วางหมด วางที่ใจนี้แหละ ละที่ใจนี้แหละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เขาก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจก็เป็น
ปกติอยู่แล้ว มันจะไปที่ไหน วางอยู่ที่นี้แหละ ทุกข์อยู่นี่หนา มันไม่ได้ไปไหนหนา ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ก็ตั้งอยู่กับที่หนา สัญญาอดีตมันไปคุบเอา เอามาหมักไว้ในใจแล้วก็เอามันเต็มที่แหละ มันต้องละ
ในใจนี้หละ ละอ๊อกให้หมด ขาสอง แขนสอง ตัวหนึ่ง ใจหนึ่ง ทุกข์ที่มีประจ�ำอยู่ที่ใจก็ละทิ้ง ละทิ้ง
ความที่เกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย น�ำอ๊อกเหีย ความโกรธความโลภก็น�ำออกจากใจเหีย
สมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่หมดทั้งก้อนนี้เป็นที่ตั้งของทาน เป็นที่ตั้งของมรรค เป็นที่ตั้งของ
พระนิพพาน หมดทัง้ ก้อนนีแ้ หละ หมดทัง้ ก้อนนีแ้ หละสมบัตขิ องเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มานี่ สมบัตนิ สี่ าํ คัญนี่
ละให้มันเป็น พุทโธ ให้มันเป็นเจ้านี่หมดทั้งก้อนนี้หละ เป็นสมบัติของบิดามารดาหมดทั้งก้อนนี้หละ
ตัดอดีต อนาคตมันก็หมดทอนั้นแหละก้า อตีตาธรรมเมา อดีตมันก็ธรรมเมา อนาคตมันก็
ธรรมเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน ละอยู่ในใจนี่หละ วางอยู่ที่ใจนี้หละ
ทําความพออยู่ที่ใจ กามารมณ์ทั้ง ๕ ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็สบายทอนั้นละก้า ลําบาก
พ่อง เวลาทําเข้า ๆ กิเลสมันมาทุกทิศทุกทาง
ถาม : ใช่เจ้าค่ะ กิเลสมันมาทั้งทางหน้าทางหลัง
ตอบ : กิเลสมันมาทุกทางนัน้ แหละ ความพอใจก็กเิ ลสนัน้ แหละ ความไม่พอใจก็กเิ ลสนัน้ แหละ
ละเหตุทุกข์เหีย ใจนี้แหละมันทําให้ทุกข์ ความไม่พอใจก็กิเลสนี้แหละ กามตัณหา ภวตัณหา มันไม่มี
ความพอก็พอ เอาละก้า เวลานีเ้ ราทาํ จิตทําใจให้พอ ทุกอย่างนัน้ ละก้า ความดีกผ็ า่ นมาแล้ว ร้ายก็ผา่ น
มาแล้ว อันใดก็รู้มาแล้วจับอ๊อกให้หมด พอแล้ว รักก็พอแล้ว โกรธก็พอแล้ว โลภก็พอแล้ว ความสุข
ความทุกข์ก็ที่ใจนี้แหละ ละอยู่ที่ใจนี้แหละ เวลาจะทําจิตทําใจไม่ให้มันมายุ่งมากังวลวางหมด ไปวาง
ที่อื่นก็ไม่ไหว มันก็ต้องวางอยู่กับจิตกับใจนี้แหละ ใจนี้เป็นผู้ละ เป็นผู้วาง เป็นผู้ถอนหนา ใจนี่แหละ
เป็นตัวเหตุจ�ำมา ๆ แล้วก็เอากลางคืนนั่งเจ็บหลังเจ็บเอวง่วงเหงาหาวนอน ทีแรกภาวนา พุทโธ ๆ
ไป ๆ กลายเป็นธรรมเมาไปเหียแล้ว ต้องหละอยู่ที่ใจนี่แหละ ทําความพออยู่ที่ใจนี่แหละ ตั้งสัจจะ
ให้มันมั่น ๆ ให้มันพอเหีย
ถาม : พอจริง ๆ เจ้าค่ะ ตอนนีม้ นั ใกล้มรณานุสสติเข้าไปแล้ว มันต้องยึดมรณานุสสติเอาไว้
ตอบ : มรณา ตัวนีว้ า่ แค่มรณาตัวเดียวมันก็ได้เหมือนกันนัน้ แหละ ทัง้ โลกเต็มแผ่นดินนีแ้ ค่มรณา
ทัง้ นัน้ แหละ เราก็คนหนึง่ เราก็เกิดมาแล้วมันต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความตายเหมือนกันนัน้ แหละ
ความเจ็บ ความตาย ทุกรูปทุกนามไม่เหลือไปได้หละ มันเป็นกงจักรอันใหญ่อันหนึ่ง กงจักรเกิด แก่
เจ็บ ตาย อันนี้เป็นกงจักรใหญ่บดให้สัตว์เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในโลกอันนี้แหละ ในไตรโลกทั้งสาม
นี้แหละไม่พ้นไปสักที
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ของเก่าปกปิดความจริง (๓)
การพิจารณาก็ต้องน้อมเข้ามาสู่ภายใน พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมัน
ก็วางเอง คูบาญาปู่มั่น ท่านว่า “เหตุก็ของเก่านี้แหละแต่ไม่รู้ของเก่า” ของเก่านี้แหละมันบังของจริง
อยูน่ ี่ มันจึงไม่รู้ ถ้ารูข้ องเก่านีม้ นั ก็ไม่ตอ้ งไปคุบ มีแต่ของเก่า ตา หู จมูก ลิน้ กาย ก็ของเก่านี้ ขา แขน
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ของเก่านี่ เวลามาปฏิบัติภาวนาก็พิจารณาอันนี้แหละ ให้มันรู้แจ้งเห็นจริง
ให้มันรู้แจ้งออกมาจากภายใน มันจึงไปนิพพานได้ นิพพานมันหมักอยู่ในของสกปรกนี่ มันจึง
ไม่เห็น พลิกของสกปรกออกดูให้เห็นแจ้ง นักปราชญ์ท่านไม่ละความเพียร เอาอยู่อย่างนั้นแหละ
เอาจนรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นแจ้ง ทีนี้มันไม่มาเล่นกับก้อนสกปรกนี้อีก พิจารณาไปพิจารณาเอาให้
นิพพานใสอยู่ในกายในนี้ ให้มันอ้อ* นี้เอง ถ้ามันไม่แจ้งมันไม่อ้อหนา เอาให้มันอ้อจึงใช้ได้
ครั้นถึงอ้อแล้วสติก็ดี ถ้ามันยังไม่ถึงแล้ว เต็มที่สังขารตัวนี้ พิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงใน
ของสกปรกเหล่านี้แหละ ครั้นรู้แจ้งเข้ารู้แจ้งเข้ามันก็เป็นผู้รู้พระนิพพานเท่านั้น ที่มันหมักอยู่กับ
ของสกปรกนี่หนา...จะไปเอาที่ไหนก็เอามันมีอยู่นี่แหละ ตา ๑ หู ๑ ตาดูรูปเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดี
หรือเป็นรูปต่าง ๆ ก็ดี พอมันเกิดมันเกิดมาแต่ที่ไหน คนนั้นว่าอย่างนั้น คนนี้ว่าอย่างนี้ ว่าอย่างไร
ก็ตามมันก็อันเดียวนี่แหละ จ�ำไว้ดี ๆ ถ้าไม่จ�ำไว้ดี ๆ มันก็คุบของเก่าอดีตอนาคตนี่แหละมันสําคัญ
อตีตา ธัมมา อนาคตา ธัมมา อดีตอนาคตเป็นตัวเหตุ เอาเข้ามามันก็หอบเอา ๆ แหละ ไม่รู้เท่ามัน
หลวงปูม่ นั่ ท่านว่า เอาทีน่ หี่ นาจะไปเอาทีไ่ หนมากมาย เก็บเอาหอบเอาไม่ได้หนา ประเดีย๋ วไฟนรกไหม้
คุบไปคุบมามันก็ของเก่านั้นแหละ เอาแต่มันให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรม อันเป็นพระนิพพาน
มันจึงเป็น มันจึงถึงพระนิพพาน จึงเป็นผู้เบื่อหน่ายต่อโลกทั้งหลายคือกิเลสนั้นแหละ ผู้ที่คุบของเก่า
ก็คุบอยู่นั้นแหละ มันเป็นของเก่าอยู่นั้นแหละ ตั้งจิตให้ถึงพระนิพพาน มันก็ของเก่านั้นแหละ...
พิจารณาให้แน่นหนา นักปฏิบัติแท้ ๆ ก็ยังไปคุบเอาของเก่าหนา ว่าอย่างไร มันก็ไม่ยอมละ มันเคย
ยึดมานานแล้ว
ถาม : แยกแยะออกไปให้มันเห็นเป็นของสกปรก อย่างนั้นหรือ ?
ตอบ : ไม่ต้องแยกมันหรอก มันก็สกปรกอยู่นั่นแหละ อย่างเราถ่ายออกมามันก็เหม็นอยู่นั่น
มันรู้แจ้ง แล้วมันก็วางหมด ให้มันรู้แจ้งเห็นแจ้ง รู้จริงเห็นจริง มันก็มีเท่านี้แหละ หลวงปู่มั่นท่านว่า
มันจะไปหาเอาที่ไหน จะไปหาบไปหามเอาที่ไหน ตา ๑ หู ๑ จมูก ๑ ลิ้น กายนี้ ใจนี่ จ�ำเอาของเก่านี่
หลงของเก่านี่ หลวงปู่มั่นดุเอาเอ็ดเอาเลย จ�ำหลักให้มันแน่วแน่ ว่าอย่างไรมันก็ของเก่า มันไม่รู้
ของเก่ามาแต่นานแล้ว อดีตอนาคต ไม่ต้องว่ามาก เอามันอยู่ปัจจุบันนี้แหละ จะไปที่ไหน จะไปหอบ
ไปหาบเอาที่ไหน มันมีเท่านี้หนา ตา นี้ ตา ก็รักษาไว้ให้ดี ตา เห็นรูปเกิดความไม่พอใจ มันก็เกิด
อยู่นี้แหละ ความพอใจไม่พอใจก็ดี เอาตรงนี้จะไปเอาที่ไหนล่ะ
*ภาษากลางว่า ถึงบางอ้อ
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ผม ขน เล็บ เล็บมือ เล็บเท้า เป็นมรรคผ่นเข้า ๆ มันเป็นไฟลุกไหม้อยู่นี่ ผู้ปฏิบัติต้องเอาหลัก
อันนี้ อันนี้ก็รูป มันมาจากไหน เต็มแผ่นดินมันมากับพวกนี้แหละ เราสมมติมันต่างหาก จ�ำหลัก
อันนี้ให้แม่น ๆ เพียรก็พิจารณาอยู่ในหลักอันนี้แหละ จะไปคุบเอาอย่างอื่นมาไม่ได้แหละนักปฏิบัติ
ต้องย่นเข้ามาหาหลักมัน มันไม่ได้มาแต่ที่ไหน มันก็มาจากอดีตของเรานั่นแหละ
ถาม : ทําไป ๆ มันคอยจะง่วงมันคอยจะหลับเรื่อยครับ ?
ตอบ : ...จ�ำหลักให้มันแม่น ๆ... มันไม่ไปที่ไหนหละ พระนิพพาน ครั้นเห็นนิพพานได้แล้วมัน
จึงเบื่อโลก เวลาทําก็เอาอยู่นี่แหละ ใครจะว่าไปที่ไหนก็ตามเขา ละอันนี้แหละทําความเบื่อหน่ายกับ
อันนี้แหละ ทั้งก้อนนี้แหละ นักปฏิบัติต้องพิจารณาอยู่นี้แหละ ชี้เข้าไปที่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ
ให้พิจารณากาย พิจารณาใจ ให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่าย
ญาปู่คูอาจารย์มั่น ย�้ำจริง ๆ ผู้เฒ่า จะไปเอาที่ไหน จะออกจากกายจากใจไปที่ไหน เอา
ขนาดนั้น มันก็ยังไม่ค่อยจะเอาหนาจิตนี่...ความหลงไม่ใช่น้อยหนา จ�ำจริง ๆ เอาอยู่อย่างนั้น
เอาเข้า ๆ มันมีหลายตัวหนา กิเลส กิเลสความพอใจ ความไม่พอใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแหละ ทั้ง ๒ หู
๒ ตา ๒ แขน ๒ ขา ลิ้น กาย ของดีมันอยู่นั้นแหละ
ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งน้อมเข้าหาสมมติให้เกิดเป็นวิมตุ ติ พิจารณาให้รแู้ จ้งสมมติให้เกิดวิมตุ ติ ของเก่า
นั้นแหละ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เทศนาโปรดพุทธเวไนยสัตว์พระองค์ก็ตรัสรู้อันนี้แหละ พระองค์
จะตรัสรู้พระสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อโปรดพุทธเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ก็มีเพียงเท่านี้แหละ…
การสวดมนต์ว่าไปก็ทําให้ใจสบาย ตาเห็นผ่านมาแล้ว ของเก่านั้นแหละมันเก็บมา ๆ จ�ำให้
แน่น ๆ เอาอันมีอยู่นี้แหละ มีอยู่เท่านี้ ที่อื่นมันก็มี แต่มันมีเรื่อง จ�ำได้อยู่ก้า อตีตาธรรมเมา อนาคตา
ธรรมเมา อันนี้แหละมันเมาอยู่นี่ ของเก่านั้นแหละ เอามันอยู่นี้แหละ จะไปหอบเอาอะไรที่ไหน
เอาให้มันแน่ ๆ เวลาฟังมันก็แน่อยู่ จี้มันอยู่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมทั้งหลาย มันเกิดขึ้นอยู่นี้แหละ
มันดับไปจากนี้แหละ
นักปฏิบตั ขิ องเราต้องเอาให้หนักกว่าธรรมดา ทําใจของตนให้แน่วแน่ มันจะไปสงสัยทีไ่ หน สงสัย
มันก็สงสัยอันนี้แหละ ของเก่านี้แหละ เอาเข้า ๆ กิเลสมันปรุงขึ้น โอ.... ความพอใจไม่พอใจ มันก็อยู่
นี่แหละ มันเกิดขึ้นนี้แหละ มันเกิดมันดับอยู่นี่แหละไม่รู้เท่ามัน ถ้ารู้เท่ามันก็ดับไป เกิดขึ้นมาแล้ว
เกิดดีเกิดชั่ว เกิดผิดเกิดถูกมันก็ดับไป ถ้ารู้เท่าทันมัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย แขน ขา มันก็อยู่นี่แหละ
มันจะไปไหน ปัจจุบันจะมีอยู่กี่ตนนักปฏิบัติความหลง ความโลภ มันก็เกิดอยู่นี้แหละ ราคะ โมหะ
มันก็เกิดอยู่นี่แหละ ความโกรธ ความหลง ความโลภ มันก็เกิดอยู่นี่ ถ้าจี้มันอยู่อย่างนี้ มันก็ค่อยได้
กาํ ลัง ของเก่านัน้ แหละ คิดถึงคูบาญาปูม่ นั่ ท่านว่า มันอยูน่ ี่ จะไปหาทีไ่ หนจะไปหอบไปหาบเอาทีไ่ หน
มันอยูน่ อี่ ยูใ่ นตัวเรานีร่ อ้ งใส่อย่างนีแ้ ล้ว ก็หวัวหนาผูเ้ ฒ่า แต่กอ่ นผูเ้ ฒ่าปรารถนาพุทธภูมิ ผูเ้ ฒ่าตัดออก
หมด ได้บรรลุ มรรค ผล นิพพาน ในภายใน รู้ภายนอกภายในหมดแล้วมันก็หยุดมันก็สบาย
คิดถึงคูบาเฒ่าปู่มั่น ผู้เฒ่าร้องใส่ ความโลภ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ มันก็เกิดขึ้นนี่
ผู้เฒ่าร้องตะโกนใส่อย่างนี้แล้ว หัวเราะหนาผู้เฒ่า
หลวงปู่แหวน สุจณ
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ขันธ์ ๕ เป็นที่ตั้งของศีลวินัย (๑)
   ไม่ควรทิ้งนะ! ก้อนนะโม ของเดิมแต่พ่อแต่แม่ นะโมเป็นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งหลาย เป็นที่ตั้ง
ของศีล เป็นทีต่ งั้ แห่งพระวินยั ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอยูใ่ นตัวนี้ ศีล ๆ นี้ มีพระชาวพม่ามาถามเมือ่ ปีทแี่ ล้ว
มา ๒ คน ถามว่า “ศีล ๆ ที่ว่ากันนี้ ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าศีล” วินี-วินัย (ทางพม่า
เขาเรียกวินี ไทยเราเรียก วินัย) จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกพระวินัย วินัยทั้งหลายศีลทั้งหมดก็เอา
เข้ามาไว้ใน ตา หู จมูก ลิน้ กาย นี้ มันจึงจะเป็นศีลทีเ่ ป็นตามกระดาษใช้ไม่ได้ เป็นศีลขอ เป็นศีลทุกข์
เป็นศีลจน ศีลละเว้นเอาไว้ประจําใจ ศีลละเว้นเอาเป็นศีลมั่งมี เป็นโลกุตรศีล เป็นอริยกันตศีล
ถ้าศีลขอนั้นมันเป็นศีลทุกข์ ศีลจนศีลขอนี่ เหมือนพระนิพพานนั้นแหละ ไปขอเอาพระนิพพาน
แม้พระนิพพาน พระพุทธเจ้าท่านก็บําเพ็ญเพียรจนสําเร็จเป็นพระนิพพาน คือความสุขสงบอย่างยิ่ง
ส่วนที่ขอก็เป็นนิพพานจนทั้งนั้นแหละ
    ศีลขอเป็นศีลจนทั้งนั้น ต้องค้นอยู่ในนี้แหละ ดูศีล ก้อนอันนี้เป็นก้อนธรรม เป็นสมบัติแต่พ่อ
แต่แม่เป็นสมบัติอย่างสําคัญ เป็นที่ตั้งแห่งศีล เป็นที่ตั้งแห่งพระวินัย เป็นที่ตั้งแห่งธรรมทั้งหลาย
มีอยู่นี่แล้ว จะเรียนวิชาทางโลกทั้งหมดก็เอาก้อนธรรมแต่พ่อแต่แม่นี้แหละเป็นที่ตั้ง จึงจะเป็นบารมี
บุญกุศล บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็เอาสมบัติแต่พ่อแต่แม่นี้แหละเป็นที่ตั้ง จะไปเอาที่ไหน ต้องค้น
อยู่ในนี้ มันแจ้งอยู่ในนี้ มันรู้แจ้งอยู่ในนี้ มันรู้แจ้งเห็นจริงในนี้ ไปรู้ที่อื่นเป็นของหลอกลวง ไปหาแต่
ของปลอมมาสอนกัน แต่ของจริงไม่สอน ไม่ควรไปเอาอย่าง ค้นอยู่ในนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
มันมีอยู่พร้อมทุกอย่างแล้ว สมบัติแต่พ่อแต่แม่ เรามาอาศัยบุญบารมีเขา บิดามารดาหมดทั้งก้อน
นี้แหละ ได้ของดีแล้วมันต้องทําให้เต็มที่นะ มีสัจจบารมี จริงกาย จริงวาจา จริงใจ ขันติบารมี อดทน
ด้วยกาย อดทนด้วยวาจา อดทนด้วยใจ ตีติกขา อดกลั้นทนทาน เป็นบารมีธรรมอย่างเอก วิริย
บารมี ให้อาศัยความเพียร ละความทุจริตด้วยกาย วิริยอุปบารมี เพียรละวจีทุจริต ด้วยวาจาของตน
วิริยปรมัตถบารมี เราเพียรละมโนทุจริตของเรา ศีล สมาธิ ปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ใจมันก็สงบ
เป็นสมาธิได้
     จิตผู้ใดตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดปัญญา อาทิกัลยาณัง... ไพเราะ ในเบื้องต้น ก็ศีลนี่แหละ มัชเฌ
กัลยาณัง...ไพเราะ ในท่ามกลางสมาธิตั้งมั่น ปริโยสานกัลยาณัง...สมาธิตั้งมั่น แล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้ง
เห็นจริงขึ้น ต้องค้นหาของจริงนี้แหละ ไปหาที่โน่นที่นี่ มันก็เป็นธรรมเมานั้นแหละ อตีตาธรรมเมา
มันมากมาย มาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์โน้นหละอดีต ครั้นมันปรุงขึ้น มันก็ไม่รู้ มันลืมตัวทีเดียวแหละ
อตีตาธรรมเมา อดีตมันเป็นธรรมเมา อนาคต ธรรมเมา อนาคตยังไม่มาถึง มันเป็นธรรมเมา จิตดิ่ง
ในปัจจุบันนี้ รู้ในปัจจุบัน ตัดกิเลสในปัจจุบันนี้ ละกิเลสในปัจจุบัน วางอุปาทานทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕
ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ ตัดกิเลสตัณหาตัวนี้กาม ๆ ตัวนี้ ความพอใจก็กาม ความไม่พอใจก็กาม
นั้นแหละ
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มันหมักหมมอยู่ในนี้ นิวรณ์ทั้ง ๕ หมู่นี้ นิวรณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แหละ กิเลสพันห้าตัณหา
ร้อยแปดไหลออกจากนี้จะไปพ้นที่ไหน ไม่ไปจับมันเท่านั้นแหละ ตัด ๆ ออกไปให้หมดในปัจจุบันนี้
แหละ จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน เอาให้มันทันปัจจุบันนี้แหละ กิเลส..ครั้นเราตั้งใจ มันก็
ตั้งใจเหมือนกันนั้นแหละ มันรู้เรา เราไม่รู้เขา เห็นว่าเราเฉย มันก็เฉยนะ พอเราตั้งใจทํามันก็เอาเรา
อยูน่ แี่ หละ มันนอนแนบอยูใ่ นจิตสันดานนี้ กิเลสอนุสยั ตัวนัน้ แต่เราไม่รเู้ ขา มันปกครองเรา ปกครอง
จิตของสัตว์ทั่วโลกมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์โน้น ไม่ใช่น้อย โลกมันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นนิรันดร ว่าอย่างใดมัน
ก็ตามทันหมด มันนอนรออยู่นั่น
    ครั้นเราตั้งใจทํา ตั้งใจปุ๊บ มันก็ตั้งใจเหมือนกันนั้นแหละ ครั้นเราเฉยมันก็เฉยไป เราเพลิน
มันก็เพลินไป เป็นหมู่เดียวกัน ต้องให้มันทันนะ พอใจก็เป็นกิเลส ไม่พอใจมันก็เป็นกิเลส นั้นแหละ
กาํ หนดให้ทนั มัน ครัน้ มันเกิดก็ดบั มัน ถ้าตามไม่ทนั ก็ให้ภาวนาอรหัง อรหันตมรรคญาณ ก้าวขึน้ ถึง
อริยมรรคเมื่อใด ก็เป็นไปตามสังสารวัฏ นอนทรมานอยู่ในครรภ์ในท้องแม่ นอนกินน�้ำกาม เกิด แก่
เจ็บ ตาย ต่อไปอีกแล้ว เรารู้ทันมันแล้ว ถ้าไม่รู้เท่ามันก็ทรมานเราอยู่นั่นแหละ นึกถึงพระบรมครู
พระองค์ทรมานตนนั้นแหละ ขอให้พวกเราบําเพ็ญเพียร มาแล้วก็ตั้งใจทํา อาจารย์สอนเพิ่ม
ให้ดูที่จิตนี้แหละ ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ
   ถ้าจะทําจริง ๆ ก็ขอเป็นเหรียญเป็นพระอะไร น�้ำมูก น�้ำมนต์ แขวนคอเป็นพุกเป็นพวง
ไปหาที่พึ่งอื่นใดไม่ได้ มันก็คงไม่ใช่ หลายสิ่งหลายอันเป็นธรรมเมา ไม่รู้ตัว ภาวนาพุทโธ ธัมโม สังโฆ
แท้ ๆ หนา... ชี้ใส่จิตใส่ใจก็ยังไม่เอาไปยึด อันอื่นมันเป็นธรรมเมานะ ค้นหาไปเถอะ เราเป็นนักบวช
บาํ เพ็ญเนกขัมมบารมีออกบรรพชาเปกขะแล้ว เป็นนักบวชแล้ว จะเป็นอย่างไรก็ตอ้ งอดทน ทานบารมี
ภายนอกก็บริจาคหมด ไม่มีเหลือ เหลือแต่ทานบารมีภายใน คือ อกุสลาธัมมา ความหลง ความโลภ
ราคะกิเลส ตัณหา เป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลาย มันหมกอยู่นี่ มันหนุนอยู่นี่
    ครั้นมันรู้ทางในนี่ มันแจ้งทางในนี่ สิ่งนั้นมันก็ดับหมดแหละ ไปหาแต่ปลายมันพกแผนที่
จําแผนที่ได้แล้วก็พูดได้ ทําไปทํามาก็ไม่มีสติ สตินทรีย์ก็ไม่มี สมาธินทรีย์ก็ไม่มี ทีนี้ มรรคทั้ง ๘
ก็หายไป เอกายนมัคโค เอากายนี่แหละเป็นมรรค เอาอันนี้เป็นผล มรรคทั้ง ๘ เป็นอย่างไร มรรค
ทั้ง ๘ เป็นเพียงกิริยาเท่านั้นแหละ เอกายนมัคโค เอากายนี้แหละเป็นมรรค เอากายนี่แหละเป็นผล
ค้นอยู่ที่นี่ เรียนถึงกายนี้ เรียนถึงจิตนี้ก็พอแล้ว รู้กายรู้จิต รู้จิตรู้กาย สองอย่างเท่านี้แหละการเรียน
ถ้ามันเกินไปก็เป็นจิตสังขารมันปรุงแต่งไป เกิดไปดับไป โทษทุกข์ภัยอันใดก็เกิดขึ้นกับสังขารเรื่อง
สมมตินั้นแหละ
   จึงให้ โลกวิทู...รู้แจ้งโลก รู้โลกก็รู้ธรรม วางโลกหมดก็เห็นธรรม เดี๋ยวนี้โลกมันปิดธรรม
มันปิดหลายอย่าง ปิดทางตา ปิดทางหู ปิดทางจมูก ปิดทางลิ้น ปิดทางกาย อินทรีย์ทั้ง ๕ มันสําคัญ
ตามันดูรปู รูปมาทางตา เอ้า! ระมัดระวัง เอาศีลนีแ่ หละนําออกให้มนั หมด ความผิดทางตา ความทุกข์
ทางตา ความผิดทางหูก็ดี ก็เอาศีลนี้แหละนําออกให้หมด หมดทั้งตา หมดทั้งหู หมดทั้งจมูก
หมดทั้งทางลิ้น หมดทั้งทางกาย หมดทั้งทางใจ นําออกหมดแล้วมันก็สบายเท่านั้นแหละ
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    ธรรมทัง้ หลาย ผูใ้ ห้ทาน ทานก็ให้ผล ผูบ้ าํ เพ็ญในทางจิต ทางใจ มันก็ให้ผลอันเดียวกันนัน้ แหละ
รวมกันเป็น ธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ชี้ที่กายกับใจนี่แหละ กายเป็นที่ตั้ง เอาอันนี้แหละ
ปฏิบัติตามอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อ ๆ ไป เดี๋ยวนี้พระลืมอุปัชฌาย์ สอนธุดงค์ก็สอน สอนกรรมฐาน ๕
ก็สอน ตลอดถึงพระธุดงค์ จะเป็นธุดงค์อยู่วัด อยู่บ้านมันขาดการบําเพ็ญ ไปหาเอาที่อื่นมันเป็น
ของขลังของแข็งไป... ค้นหาในนี้แหละ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ มองที่กายนี่แหละ
มองทีใ่ จนีแ่ หละ เอาใจนีแ่ หละเป็นใหญ่ พิจารณา ทุกข์มนั ก็เกิดจากใจนีแ้ หละ เอาใจ นีแ้ หละพิจารณา
สมุทัย มันก็เกิดจากใจ มรรค ผล นิพพาน ก็เกิดจากใจนี้แหละ กายนี้แหละเป็นที่ตั้งของมรรค ผล
นิพพาน ครั้นจําอันนี้ได้มันก็ดีแล้วนะ
   ถ้านึกแต่แผนที่มันก็แย่เต็มที่ แผนที่มันไม่ใช่กาย ไม่ใช่ใจนะ ใจมันเป็นเหตุ เป็นตัวเหตุ ธรรม
ทั้งหลายมันไหลมาจากเหตุ แม้แต่พระก็ไม่ละเว้น เข้าใจผิดกันได้ ผิดหูก็ไม่ได้ กลายเป็นศาสตราวุธ
พระฆ่าพระก็มีเขาเล่าให้ฟัง ฆ่าได้อย่างไร เป็นพระแท้ ๆ นะ มันเป็นไม่จริง มันไม่มีศีล ศีลตัวนํา
ความชั่วออกจากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้ ตาเป็นเหตุ หูก็เป็นเหตุ ผลมันก็เกิดมาจากเหตุ ทุกข์
ทั้งหลายมันก็เกิดมาจากเหตุ ความสุขทั้งหลายก็เกิดมาจากเหตุ ใจ เป็นตัวเหตุ เกิดขึ้นทางตา
รักษาตาได้ ก็รักษาเหตุได้เหมือนกัน จะไปรักษาอันใด ศีล ๕ ก็ขาสอง แขนสอง หัวหนึ่งเท่านั้น
ศีล ๒๒๗ ข้อก็ตาม มันก็รวมอยู่ในศีล ๕ นี้แหละ
โบราณครูอาจารย์กส็ อน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตจปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตากรรมฐาน
ฐานที่ตั้งแห่งกรรม กรรมมันเกิดที่นี่แหละ ทุกขสัจมันก็เกิดขึ้นที่นี่แหละ สมุทัยสัจมันก็เกิดขึ้น
ที่นี่แหละ จะเกิดที่ไหน จะไปดูแต่แผนที่ก็คงไม่ได้ ดูที่ความเป็นจริงต่างหาก แผนที่เป็นปริยัติธรรม
ตัวธรรมมันอยู่นี่ คุยกันอยู่ตรงนี้นี่แหละ ดูที่กายดูที่ใจนี่แหละ ดีมันก็เกิดจากจิตจากใจ ชั่วมันก็เกิด
จากจิตจากใจ กุศลอกุศล บาปกุสลาธรรมเมาก็ดี อกุสลาธรรมเมาก็ดี มันก็เกิดขึ้นนี่แหละ มันจะ
ไปเกิดที่ไหน ก็คงหนีจากความจริงไม่ได้ ต้องน้อมเข้า ๆ เปรียบเหมือนผู้ให้ทาน เอาทานเป็นมรรค
เอาทานเป็นผล เหมือนเราดําเนินมรรคก็ดี ดําเนินภาวนาก็ดี เอากายเป็นมรรค เอากายเป็นผล
พระธรรมแปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์ ก็เข้ามาในกายในใจอันนีแ้ หละ ไม่ได้ชไี้ ปทีอ่ นื่ ทีอ่ นื่ ก็มี แต่พวก
ไปดูแผนทีเ่ ท่านัน้ แหละมา แล้วก็มาพูดกัน พูดไปพูดมาก็ทะเลาะกัน เถียงกันตาดาํ ตาแดง ทะเลาะกัน
เพราะมันหนีความจริงนี่
จําไว้...ทุกขสัจมันก็เกิดนีแ่ หละ อริยสัจธรรมทัง้ ๔ มันก็เกิดนีแ่ หละ นัง่ ไปนาน ๆ ก็จะรูแ้ หละ
เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว ง่วงเหงาหาวนอน มันก็เกิดจากนี้แหละ จะไปเกิดที่ไหน มองที่กาย
ที่ใจนี่ กายอันนี้เป็นสมบัติแต่พ่อแต่แม่มา เป็นที่ตั้งแห่ง มรรค ผล นิพพาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรค
เป็นที่ตั้งแห่งการบําเพ็ญ สมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี่ ประมาทไม่ได้นะ รักษาอย่างเต็มที่
นีแ่ หละสมบัตขิ องเจ้าพ่อเจ้าแม่ พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรูเ้ ป็นพระพุทธเจ้า เกิดมาภพใดชาติใด ตัง้ แต่
ครั้งดึกดําบรรพ์มา ก็อาศัยสมบัติของบิดามารดานี่แหละ สู้ตลอดมาจนชนะเป็นพระพุทธเจ้าอาศัย
เจ้าพ่อเจ้าแม่ ยึดเอาคุณลักษณะอันนี้แหละ เป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรม เป็นที่ตั้งแห่งมรรคทั้งหลาย
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เจตนาคือตัวกรรม (๑)
   คนเราบางคนเกิดมาแล้วชอบทําแต่ความชั่ว ทั้งนี้ก็เพราะกรรม เจตนากรรมบุญ เจตนา
กรรมบาป สองอย่างนี้แหละตัวเจตนา เจตนาเป็นตัวกรรม กรรมบาป กรรมบุญ เจตนารักษาศีล คือ
การสํารวมระวัง รักษากาย รักษาวาจา รักษาใจ
อาศัยความอดทน อดทนด้วยกาย อดทนด้วยวาจา อดทนด้วยใจ ตีติกขา ความอดทน คือ
ความอดกลั้นต่อบาปอกุศล
    มันสําคัญอยู่ที่กาย วาจา ใจ อกุศลเจตนากรรมบาป ความตั้งใจของเราสําคัญ อดีตอนาคต
ไม่ข้องเกี่ยว ตัดออกหมด
    อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา เอาในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน วางในปัจจุบัน ตั้งเจตนา
ให้จริงกาย จริงวาจา จริงใจ กาย วาจา ใจ เป็นปกติอยู่แล้ว ใจก็ไม่ไปที่ไหน คงตั้งอยู่เป็นปกติ
ต้องเอาปัญญาตัดอกุศลเจตนาออกจากใจ ไม่ให้มันหมักอยู่ในใจ ประเดี๋ยวจะเดือดร้อน
   ตั้งเจตนาให้แน่วแน่ว่า เราจะทําจิตทําใจของเราให้เบิกบาน ให้บรรลุมรรคผลนิพพาน สัจจะ
ความจริงกาย จริงวาจา จริงใจ ขันติปารมี อดกลั้นด้วยกาย ด้วยวาจา ขันติ อุปาปปารมี อดกลั้น
ด้วยวาจา ขันติปรมัตถุปารมี อดกลั้นด้วยใจ ตีติกขา ความอดกลั้น เป็นบารมีธรรมอย่างเอก
   ตัดอดีตอนาคต มุ่งเฉพาะปัจจุบันธรรม อดีต อนาคต มีมาแต่ดึกดําบรรพ์ ทั้งส่วนดีส่วนร้าย
เรื่องมาจากตัณหาทั้งสาม คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความพอใจหรือไม่พอใจ ก็ตัณหานี้
    ตัดออกจากจิตจากใจเสียก็สบาย รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์ทั้ง ๕ ปล่อยให้เขาผ่านไป
ผ่านมา ดีก็ไม่เป็นไร ไม่ดีก็ไม่เป็นไร มันสําคัญอยู่ที่เจตนาตัวกรรมบุญ เจตนาตัวกรรมบาป เข้าไป
ครองจิตแล้วทําให้คิดไปปรุงแต่งไป เป็นรัก เป็นชัง เป็นโกรธ เป็นเกลียด ให้ละวางตัวนี้ ไม่เอา
เข้ามาเก็บไว้ในใจ
ละอยู่ที่ใจ วางอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่อื่น เอาใจนี้ละ เอาใจนี้วาง ก็เป็นอันใช้ได้ ไม่ใช่ไปจําเอาคําพูด
ในคัมภีร์มาพูด อันนี้ใช้ไม่ได้ มันต้องน้อมเข้ามาหากายหาใจของเรานี้ กําหนดการละ กําหนดการ
วางลงใน กาย วาจา ใจ ของเรานี้ รวมลงในไตรทวารนี้ ไม่ใช่ที่อื่น
อดีตอนาคตที่ใจนํามาก็ปล่อยวางเสีย หู ตา ก็จะอยู่เป็นปกติ อินทรีย์ ๕ เขาก็ตั้งอยู่ปกติ
อย่างนั้น รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์อันนั้นต่างหาก ปล่อยให้ผ่านไป ไม่เอามาเก็บไว้ในใจ
    ใจของเราให้ตั้งอยู่เป็นปกติ เวลาจะบําเพ็ญภาวนาต้องวางให้หมด ไม่ให้มีส่ิงที่ไม่ดีอยู่ในใจ
จะเดือดร้อน ต้องนําออกให้หมด ทําใจให้ว่าง ให้มีความพอ อดีตอนาคตไม่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมด
    ไม่ปล่อยให้ใจไปเกาะเกี่ยวข้องแวะส่วนที่เป็นอดีตและอนาคต อันเป็นเครื่องบั่นทอนปัจจุบัน
ธรรม ให้รู้เฉพาะปัจจุบัน ละปัจจุบัน ให้รู้มรรค รู้ผล
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ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจ (๓)
ถาม : หลวงปู่ หลวงปู่จะมีคําแนะน�ำอย่างไรบ้างล่ะ
ตอบ : ….ก็ในจิตในใจนั่นละก้า
….ให้รักษาพระไตรสรณคมน์ให้แน่นหนา รักษาพระไตรสรณคมน์ให้ตลอดชีวิต...รักษากาย
วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์...เวลาหมู่มาก อู้กันอย่าลืมตัวหนาน้อมเข้ามาหาใจนี้แหละ เอาใจนี้แหละเป็น
ผู้รู้เอาใจนี้แหละเป็นผู้เห็น เอาใจนี้แหละเป็นผู้ละ เอาใจนี้แหละเป็นผู้วาง ให้ปฏิบัติกาย วาจา ใจ
ให้แข็งแรง กายนี้ก็ออกไปจากใจนี้ แต่ให้พิจารณากายนี้ให้รู้แจ้งใจนี้ก็ให้รู้แจ้ง ใจนี้เป็นตัวเหตุ เอาใจ
นี้ละ เอาใจนี่วาง เอาใจนี้ถอน ถอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแหละ ถอนกิเลสก็เอานี้แหละถอน ถอนอยู่ที่ใจ
นี้แหละละอยู่ที่ใจนี้แหละให้สนใจรักษา รักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษากาย รักษาวาจา
ตานี่ รูปมาทางตาให้รู้แจ้งทางใจ พอใจก็ดี ไม่พอก็ดีนี้แหละ เอาศีลนี้แหละน�ำอ๊อกมาให้หมด
จากใจของตน ละออกจากใจ เอาใจนี้ละเอาใจนี้วาง เอาใจนี้ถอน ให้มันหมด เวลาไปหาหมู่มาก
พูดไปพูดมาแล้วก็หลงลายมันเท่านั้นละก้า ก็น้อมเข้ามาหากายนี้ก่อน
พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ชี้เข้ามาในกายนี้ อุปัชฌาย์ก็สอนอยู่ที่กายนี้แหละ
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตจปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตากรรมฐาน ให้พิจารณากายนี้แหละ
กายนี่ ก็ให้รู้แจ้ง รู้แจ้งทางใจ เอาใจละอารมณ์ทั้งหลาย มาทางตาก็ดี มาทางหูก็ดี มาทางตาพอใจ
ก็ดี ไม่พอใจก็ดี มาทางหู พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี มาทางจมูก พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี มาทางลิ้น พอใจ
ก็ดีไม่พอใจก็ดี มาทางกาย พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี เอาศีลนี้แหละน�ำอ๊อก หรือปัญญาของตน น�ำออก
จากใจนี้ ใจเป็นผู้ละ ใจเป็นผู้ถอนใจเป็นผู้วาง เหตุมันต้องเอาที่นี้ ถ้าเอาที่อื่นมันไม่ไหวนะ คุบนั้น
คุบนี้มันก็เป็นธรรมเมาแล่ว
อดีตอนาคตของตนก็ต้องละให้หมด ตัดอดีตอนาคตของตนออกให้มันหมดอดีตอนาคต
มันมาแต่ดึกดําบรรพ์ ตัดอดีตอนาคตแล้วจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบันละอยู่ในปัจจุบัน
วางอยู่ ในปัจจุบัน จึงเป็นพุทโธ จึงเป็นธัมโมที่นี่ เอาอย่างอื่นมันไม่ไหวหละ รักษาตา รักษาหู รักษา
จมูก รักษาลิ้น รักษากาย รักษาใจ ตลอดไปเวลาพูดกับคนหมู่มาก พอหยุดพูดแล้วก็น้อมเข้ามาหา
ใจนี้ กําหนดอยู่ทุกแห่งทุกหนนั้นแหละ น้อมเข้ามากําหนดไว้ให้รู้ใจของตน อุปาทานทั้ง ๕ อนิจจัง
ทัง้ ๕ มันก็เกิดมาจากใจนีแ้ หละ ทุกขังทัง้ ๕ ก็ดี อนัตตาทัง้ ๕ ก็ดี ก็เหมือนกันวางอนิจจังทัง้ ๕ แล้ว
นิจจังตั้งอยู่คงที่เที่ยงอยู่ อนัตตาทั้ง ๕ วางหมดแล้ว
อัตตาตั้งอยู่ภายในรู้แจ้งอยู่ เราอาศัยอนัตตาอยู่ตลอดไป พิจารณาตจปัญจกกรรมฐาน ๕
กายคตากรรมฐาน เวลาโอกาสแล้วก็นั่งทําความสงบ ทุกข์มันก็เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นนี่แหละเกิดขึ้นที่ใจ
นี่แหละ เจ็บแข้งเจ็บขา เจ็บหลังเจ็บเอว กําหนดทุกข์เอาจนรู้ รู้เหตุรู้ผล รู้เหตุว่านี้น�ำทุกข์มาให้เสมอ
รูเ้ ท่าเหตุ เหตุดบั ปัจจัยทัง้ หลายมันก็ดบั อวิชชาความมืดมันก็ดบั เท่านัน้ แหละ ต้องหมัน่ รักษาเอาใจ
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นีแ้ หละ ศีลท่านก็บญ
ั ญัตลิ งทีใ่ จนีแ่ หละ สมาธิกด็ ี ปัญญาก็ดี บัญญัตลิ งในใจในกายนีแ้ หละ สองอย่าง
เท่านี้ รู้ทางกายก็วางได้หมด รู้ทางกายมันก็รวมเข้ามาในใจนี้แหละ รู้ตจปัญจกกรรมฐานก็รู้ที่ใจ
นี้แหละ ใจนี้เป็นเหตุ เอาใจนี้แหละละ ใจนี้แหละถอน ใจนี้แหละวาง วางอยู่ที่ใจนี้แหละ มันจึงใช้ได้
ไปเอาอย่างอื่นนอกจากนี้มันไม่ได้หละ แผนที่ก็เอาไว้ที่หนึ่งเสียก่อนรู้ตจปัญจกกรรมฐานก็รู้ในใจ
นี้แหละ
คิดดีคิดชั่วก็ใจ...เอาใจนี้ละ เอาใจนี้วาง เอาใจนี้ถอน ถอนออกจากใจนี้ เอาเข้า ๆ มันได้กําลัง
ก็วางได้รู้แจ้งเห็นจริง ผู้ปฏิบัติน้อมมาปฏิบัติกาย วาจา ใจให้รู้แจ้งเห็นจริง เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจ
รักษากาย รักษาใจ เจตนาเป็นตัวกรรม เจตนาเป็นตัวกรรมบุญ เจตนาเป็นตัวกรรมบาป...น้อมเข้า
มาหาที่ฐานมัน ตั้งอยู่ที่ฐาน เอาเท่านี้ก็พอไม่ต้องเอามาก ถ้าเอามากบางทีก็ลืม ถ้าพูดมากไป ใจไป
คุบอย่างอืน่ น้อมเข้ามาสูใ่ จเอาในปัจจุบนั นี้ เอามากมายเดีย๋ วไปคุบเอาอย่างอืน่ จิตใจนีค้ บุ ตัดออกเสีย
ไม่คิดไม่นึกจิตมันก็ตั้งอยู่ปกติ กามารมณ์ทั้ง ๕ ก็ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา อย่าเอาเข้าหมักไว้ในใจ
ตาก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว หูกเ็ ป็นปกติอยูแ่ ล้ว จมูกก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว กายก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว กามทัง้ หลาย
ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา ใจก็เป็นปกติอยู่แล้ว ตา ตาต่างหาก ตาไม่ใช่ใจ หู หูต่างหาก หูไม่ใช่ใจ
ใจต่างหาก แต่ละอย่าง ๆ ย่นเข้า ๆ ตาก็เป็นปกติอยู่แล้ว หูก็เป็นปกติอยู่แล้ว จมูกก็เป็นปกติอยู่แล้ว
ลิ้นก็เป็นปกติอยู่แล้ว กายก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจไม่ใช่ตา ใจไม่ใช่หูใจไม่ใช่จมูก
ใจไม่ใช่ลิ้น ใจไม่ใช่กาย ย่นเข้า ๆ ใจมันก็เป็นปกติอยู่นั้นแหละ ไม่ได้ไปที่ใด ตามันก็เป็นปกติ รูป
เสียง กลิ่น รส ต้องละมัน ดีก็ต้องละ ชั่วก็ต้องละ ร้ายก็ต้องละ เป็นอยู่อย่างนั้นพอสมควรแล้วละก้า
เอานักหลายมันลืม หมั่นทําไป...อาศัยความเพียรทําให้มาก...การละก็เอาใจนี้แหละละ อันใดมัน
ขัดข้องในใจนี้ จาโค ปฏินิสฺ สคฺโค สละคืนเหีย ละอยู่ที่ใจ เขาพูดผิดหู สละคืนเขาเหีย ของเราก็มีอยู่
ความหลงความโลภ ความโกรธมันอยู่นี่ อยู่ในขี้ปูมของเรานี้ ชั่วก็ดีโง่ก็ดี หรือ อันใด ๆ ของเราก็
มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องเอาของเขา เวลาเขาว่าอันใด จาโค ปฏินิส สคโค สละคืนให้หมด
อย่ามาหมักไว้ในใจ ถอนมันออกมาจากใจเหีย
ถาม : หลวงปู่จะบอกได้หรือเปล่าสิ่งที่ผ่านมา เมื่อชาติก่อน มาส่งให้ชาตินี้ จะทําให้สําเร็จ
ได้หรือไม่ ถ้าหลวงปู่จะบอกได้ไหม อันนั้นมันมาจากอะไร
ตอบ : อันนั้นวิชชาจรณสัมปันโน วิชชา ๓ นี้ถึงพร้อมด้วยวิชชา วิชชาที่ ๑ ปุพเพนิวาสา
นุสสติญาณ เหมือนครูบาจารย์มั่น ตั้งจิตไว้ในพุทธภูมิ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกได้ว่าตายเกิด
ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ หรือว่ากี่อสงไขยก็ไม่รู้ สาวเข้า ๆ ตายแล้วก็เกิด เกิดแล้วก็ตาย ทุกข์ก็เพราะกาม
สุขก็เพราะกาม มองดูท้องฟ้าเห็นดวงดาวเต็มไปหมด การเกิดการตายไม่รู้ว่าอีกเท่าไร เกิดแล้วตาย
เกิดแล้วตาย จึงตั้งสัจจะละพุทธภูมิ เอาบรรลุนิพพานในปัจจุบัน วิชชาที่ ๒ จุตูปปาตญาณ รู้จักสัตว์
เกิดที่นี่ ดับที่นี่ เกิดที่นั้นดับที่นั้น เกิดที่โน้นดับที่นี่ เกิดที่นั่นดับที่โน้น อันนี้วิชชาที่ ๒ จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ วิชชาที่ ๓ รู้จักทํากิเลสของตนให้สิ้นไปหมดไป รู้จักทํากิเลสาสวะ กิเลสทางกาย
ทางวาจา ทางใจ ให้สิ้นไปหมดไป กิเลสทางใจเหมือนกันสิ้นไปหมดไป
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จริมกจิตดวงหลังดับไปเหียแล้ว อาศัยกําลังทั้ง ๕ กําลังศรัทธา กําลังความเพียร กําลังสติ
กําลังสมาธิ กําลังปัญญา รู้แจ้งชัชวาล ตลอดขันธ์ปรินิพพาน ไตรวัฏไม่มีอีกแล้ว มีเท่านี้แล้ว นวํ 
นตฺถิ สมฺภวํ เราไม่มีจะก่อภพใหม่ต่อไปอีกแล้ว...อตีตาธรรมเมา อนาคตาธรรมเมา อดีตก็เป็นธรรม
เมา อนาคตก็เป็นธรรมเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้มันจึงเป็นพุทโธ
จึงเป็นธัมโม เอาปัจจุบันก็พอแล้ว อดีตไม่ต้องคํานึงถึง ความเกิดแก่ เจ็บ ตาย...วัน คืน เดือน ปี
สิ้นไปหมดไป อายุของเราก็สิ้นไปหมดไป หมั่นพยายาม เราจะทําความดีอันใด ก็ต้องหมั่นเพียร
พยายามไป หมั่นบําเพ็ญจิตใจของเราเรื่อย ๆ ไป เวลาธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ แตกดับ ดินมันเป็นดินของเก่า
น�้ำมันก็เป็นน�้ำของเก่า ลมมันก็เป็นลมของเก่า ไฟมันก็เป็นไฟของเก่า อากาศธาตุมันก็เป็นของเก่า
มันไม่ใช่ใจ ดินก็ไม่ใช่ใจ น�ำ้ ก็ไม่ใช่ใจ ไฟก็ไม่ใช่ใจ ลมก็ไม่ใช่ใจ แต่มนั ก็อาศัยเขาอยูน่ แี่ หละ นีเ้ ป็นสมบัติ
ของบิดามารดา นะกับโม นี้เป็นสมบัติของดี...อาศัยสมบัติของบิดามารดานี้แหละ กาย วาจาหมู่นี้
ก็อาศัยสมบัติของบิดามารดาเวลาเราจะให้บุญทําทาน ก็อาศัยสมบัติของบิดามารดาเป็นที่ตั้ง
จะเรียนวิชาทางโลกก็อาศัยสมบัติของบิดามารดานี้แหละเป็นที่ตั้ง จะบําเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา
ก็เอาสมบัติอันนี้แหละ ก้อนนะก้อนโมนี้แหละ นะ กับ โม ก็อันเดียวกันนี้แหละ...
ถาม : การบําเพ็ญเมื่อมีโอกาสก็ทําเสมอ มันเกี่ยวข้องกับบารมีบ้างไหม
ตอบ : บารมีการก่อสร้างนั้นแหละมาแต่อดีตชาตินับอเนกอนันต์ ดูนี่ ดูสมบัตินี่ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย...สมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นบุรุษ สตรีสมบูรณ์แล้ว อันใดก็บารมีมาส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล่ว
เราก็ต้องบําเพ็ญเรื่อย ๆ เวลามีโอกาสก็ต้องทํา ตั้งสัจจะ จริงกาย จริงวาจา จริงใจ ขันติบารมี
อดทั้งกาย อดทั้งวาจา อดทั้งใจ ตีติกขะ อดกลั้นทนทานเป็นบารมีอย่างเอก

มองดูทอ้ งฟ้า เห็นดวงดาวเต็มไปหมด
การเกิด การตาย ไม่รวู้ า่ อีกเท่าไร
เกิดแล้วตาย...เกิดแล้วตาย...
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ตัณหาเป็นเชือกผูกคอ ปอผูกศอก โซ่ล่ามขา (๑)
ตัณหาทัง้ สามมันครอบงาํ สัตว์ทงั้ โลก ความพอใจก็ดี ความไม่พอใจก็ดี จัดเป็นตัณหา กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหาทั้งสามนี้เป็นไตรวัฏ มันหมุนอยู่ตลอดเวลา
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปรียบเหมือนธารแม่น�้ำ น้อยใหญ่นับไม่ถ้วน ไหลมาสู่ทะเล
อันไม่มีฝั่ง ไม่มีที่เต็ม ฉันใดก็ดี ความพอใจก็ดี ความไม่พอใจก็ดี ก็เพราะกามตัณหานี้เอง
กามตัณหาเปรียบเหมือนเชือกผูกคอ
ภวตัณหาเปรียบเหมือนปอผูกศอก
วิภวตัณหาเปรียบเหมือนโซ่ผูกขา
   จะเอาอาวุธ มีมีดหรือขวาน มาตัดมันเท่าไร มันก็ไม่ขาด ยกเว้นแต่ผู้มีปัญญาบารมี มนุษย์
ผู้อาชาไนยเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ต่อสู้สงครามกามกิเลส ความพอใจความไม่พอใจก็ดี ความพอใจ
ความไม่พอใจนี้แหละ ตัดมันไม่ขาด
   เวลาทาํ ความเพียรบางครัง้ ดูเหมือนกับสบายเย็นใจ เย็นกาย แต่พอเร่งความเพียรเข้า มันกลับ
เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง มันไม่ใช่ง่าย พวกกามกิเลสนี้
    มนุษย์อาชาไนยผู้องอาจแกล้วกล้า สามารถจะต่อสู้กามกิเลสนี้ อันเป็นข้าศึกในสงคราม การ
ต่อสู้ต้องระวังอินทรีย์ ตา...มันก็เป็นเหตุอันหนึ่ง หู...ก็เป็นเหตุอันหนึ่ง จมูก...ก็เป็นเหตุอันหนึ่ง
กาย ใจ เป็นเหตุอันหนึ่ง ธรรมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ
กายนี้เป็นมรรค เป็นที่ตั้งของมรรค กายสมบัติอันนี้ท่านยกขึ้นเป็นมรรค นะ...เป็นพุทโธ
โม...เป็นพระเจ้า อาศัยบิดามารดาเกิดก็เพราะกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
กามตัณหานี้มันไม่พอ ตัณหา ๓ นี้ก็เกิดขึ้นจากกายจากใจเรานี้แหละ ได้ลูกได้หลานมามันก็
พอใจ
เกลียดก็เพราะกาม เกิดก็เพราะกาม ทุกข์ก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม สุขก็เพราะกาม นี้
กามตัณหา
ท่านจึงเปรียบว่า กามตัณหาเหมือนเชือกผูกคอ ภวตัณหาเหมือนปอผูกศอก วิภวตัณหาเหมือน
โซ่ผูกขา เพราะความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเกิดมาจากตัณหาทั้งสามนี้แหละ
   การจองล้างจองผลาญฆ่าฟันกันก็เพราะกามนี้แหละ ความพอใจก็เพราะกาม ความไม่พอใจ
ก็เพราะกามนี้แหละ
    อนิจจังทั้ง ๕ ก็อยู่ในนี้แหละ ทุกขังทั้ง ๕ ก็ดี อนัตตาทั้ง ๕ ก็ดี ก็ชี้เข้ามาในรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์
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อนัตตา... ความไม่มีตัว ไม่มีตน ถ้าเข้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ สภาพเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่
อย่างนี้
   แม้แต่พ่อแม่จะไปแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็แต่งไม่ได้ แต่ถ้าเป็นปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิ
สังขาร อันนี้เราแต่งเอาเองได้ แต่งไม่ให้มันโลภ แต่งไม่ให้หลง แต่งไม่ให้มันโกรธ ไม่ให้มันโลภ โกรธ
หลง อันเป็นรากเหง้าแห่งกิเลสทั้งหลาย เพราะตัณหานี้แหละ เป็นต้นเหตุ
     ทําให้เป็น อโลภะ อโทสะ อโมหะ ให้มันหมดโลภ หมดโกรธ หมดหลง แล้วมันก็สบาย ถ้าโลภ
ก็ยังละไม่ได้ โกรธก็ยังละไม่ได้ มันเกิดขึ้นก็เป็นการทําลายตนเอง เพราะไม่รู้จักพอ
     โลภะ โทสะ โมหะ เป็นรากเหง้าของกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด เราเกิดก็เพราะกาม ตาย
ก็เพราะกาม ทุกข์ก็เพราะกาม ความพอใจก็เพราะกาม ความไม่พอใจก็เพราะกาม ความรักความชัง
ที่เกิดขึ้นก็เพราะกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้แหละ
     จะไปที่ไหน พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ท่านชี้ลงสู่กายสู่ใจนี้แหละ อันเป็นสมบัติ
ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ อันเป็นฐานทีต่ งั้ แห่งศีล เป็นทีต่ งั้ แห่งธรรม นีแ่ หละสมบัตอิ นั นี้ ความโลภ ความโกรธ
ความหลง มันเกิดขึ้นภายในนี้แหละ ไม่ได้เกิดที่อื่น
   ภาวนาพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี ระวังอย่าให้เป็นธรรมเมา ต้องกําหนดลงสู่กายสู่ใจของเรา
นี้แหละ อย่าไปกําหนดที่อื่น
   ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ ไปเมืองพม่า อินเดีย เขาก็สอนอย่างนี้แหละ สอนอย่างเดียวกันนี้แหละ
ไปดูที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ปรินิพพาน มันก็เห็นแต่ดิน สู้สุปฏิปันโน น้อมเข้ามาสู่กาย ปฏิบัติให้รู้แจ้ง
ในภายใน มันจึงใช้ได้ มัวรู้แต่ภายนอกกลายเป็นธรรมเมาไป
เมาโลภ เมาโกรธ เมาหลง เมาตัว เมาตน พวกนี้เป็นธรรมเมาทั้งนั้นแหละ
    อาจารย์วิปัสสนาของพม่าสมัยก่อน สอน กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา
ธัมมานุปัสสนา เวลาเราถามเข้าจริง ๆ จับเส้นผมบนหัวให้ดู ถามว่าเส้นผมมีกี่เส้น ขนในตัวเรานี้
มีกี่เส้น ลําไส้ของหญิงยาวกีศอกกีวา เขาบอกว่าไม่รู้ นั่นไม่รู้ยังจะไปชี้อีก
   มันต้องค้นเข้ามาหาภายในนีแ้ หละ ต้นเหตุตรงนี้ ตาก็เป็นเหตุอนั หนึง่ หูกเ็ ป็นเหตุอนั หนึง่ จมูก
ลิ้นก็เป็นเหตุอันหนึ่ง กาย ใจ ก็เป็นเหตุอันหนึ่ง อกุศลธรรมเกิดขึ้น ก็เกิดในเหตุเหล่านี้
    ศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ก็รวมเข้ามาในนี้แหละ ถ้านอกไปจากนี้เป็นความหลง เป็นธรรมเมาไป
      จําไว้ให้แม่น พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ให้ดูในกายนี้ ดูในใจนี้ ต้องเอาสมบัติของ
เจ้าพ่อเจ้าแม่นี้ เป็นที่ตั้ง เป็นฐานของศีล ของทาน ของภาวนา เอาสมบัติ อันนี้เป็นที่ตั้งของปัญญา
เพื่อทําลายอกุศลธรรม คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
   พระพม่าถามว่า วินี วินยั ศีลปฏิบตั อิ ย่างไร วินยั ปฏิบตั อิ ย่างไร บอกเขาไปว่า ปฏิบตั นิ อ้ มเข้ามา
สู่กาย สู่ใจนี้ ต้องรู้เหตุ สํารวมระวังเหตุ ตาเป็นเหตุ ตาเห็นรูป ถ้าไม่รู้เท่าทันมัน ความยินดีก็เกิดขึ้น
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ความยินร้ายก็เกิดขึ้น ความโลภก็เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น เราต้องรู้เหตุ สํารวมระวังเหตุให้น้อมเข้ามา
สู่กาย เอากายเป็น มรรค เอากายเป็นผล ค้นลงในสกลกายของเรานี วินี วินัย ก็คือ การนําความชั่ว
ความผิดออกจากกาย วาจา ใจ นี้แหละ นี่แหละเป็นวินัย
ต้องทําให้มาก ให้มีสติเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ปฏิบัติให้รู้จักที่เกิดของธรรม รู้จัก
ที่ดับของธรรม ถ้าบริกรรมพุทโธ ก็เอาพุทโธไป ถ้าพูดมากฟังมากทําน้อยก็ไม่ได้ผล
แต่ถ้าฟังแต่น้อย เอาความหมั่นความเพียรให้มาก ภาวนาให้มาก น้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของตน
อุปาทานทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ ภาราหเว ปัญจักขันธา ภาราหาโร จ ปุคคโล
วางขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ ได้แล้ว อุปาทานทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ รวมลงในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ นี้แหละ
ขันธ์แยกออกเป็นดิน เป็นน�้ำ เป็นลม เป็นไฟ พิจารณาอันนี้ให้มันรู้ ให้มันปล่อยวาง
ภาวนาพุทโธ นี้แหละ เห็นว่าเป็นเพียงเล็กน้อย ดูหมิ่นไม่ได้ ความหมั่นความเพียรนี้แหละ
เป็นประโยชน์มาก
    ถ้าฟังมาก ๆ ได้เฉพาะคําพูด แต่ปฏิบัติเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่เป็นไร มัวแต่เจ็บแข้ง เจ็บขา
เจ็บหลัง เจ็บเอว อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไร
   มันเจ็บตรงไหนก็กาํ หนดตรงจุดนัน้ ความเจ็บ ความปวด ธรรมทัง้ หลายไหลมาจากเหตุ หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ นี่แหละเป็นเหตุ มันเกิดมาจากนี้แหละ มีที่เดียวนี้แหละ คือต้องรักษา ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ ให้แข็งแรง
ความรักเกิดขึ้นนําออกเสีย ความชังเกิดขึ้นนําออก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดขึ้น
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็นําออก
     นี้ท่านยกขึ้นเป็นศีล ท่านยกขึ้นเป็นวินัย จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ อันใดก็ตาม ศีล ๕ นี้ก็อันนี้
เป็นประจําตน คือ ขา ๒ แขน ๒ หัว ๑
ขันธ์ ๕ นี้แหละรักษาให้มันคุ้ม รักษาตา นี้สําคัญ ตาเห็นรูป รูปที่พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี
ถ้าเราเข้าไปยึดติด มันก็มักเกิดความชั่ว
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลที่เป็นของพระภิกษุก็ต้องรักษา ตานี้แหละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นตัวเหตุ
ให้เกิดขึ้น
    ธรรมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ กําหนดเข้า ๆ รู้เท่าทันเหตุ เหตุดับมันก็ถึงความสุข เพราะวาง
อุปาทานเหตุจึงดับไป อวิชชา ความมืด ไม่รู้แจ้ง มันก็ดับไป เวลาพูดดูเป็นของง่าย แต่เวลาลงมือ
ปฏิบัติ...ยาก
    ไม่ไปยึดเอาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ฟังแต่นอ้ ย แต่ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้มาก อาศัยความพากความเพียร ทาํ การงาน
ด้วยกายของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เป็นอริยมรรค ไม่ให้เป็นกิเลส ถ้าเป็นกิเลส ก็เป็นทุกข์
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ตา หู จมูก เป็นเหตุ (๑)

แสดงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕
ภาวนากําหนดใจ ถ้ากําหนดใจได้แล้ว มันจึงรู้พุทโธเป็นมรรคของใจ ถ้าภาวนากําหนดจิต
ยังไม่ได้ มันก็แพ้กิเลส เพราะกิเลสมันซ่อนอยู่ก่อน
ต้องมีสติรักษาใจจึงจะดี ถ้าไม่มีสติ จิตก็จะไปเกาะเกี่ยวอันนั้นอันนี้ทั่วไป พาให้หลงไป เวลา
หลงไป เช่นหลงอะไรก็ให้ยกอันนั้นขึ้นมาสู่การพิจารณาตัวอย่างกาย...ให้เพ่งแยกส่วนของกายออก
แต่ละส่วนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไหลเข้าไหลออกตลอดอยูท่ กุ ขณะ การทีพ่ จิ ารณาแยกแยะจนเห็น
เป็นของไม่งาม ไม่ใช่ของง่าย ในเมื่อจิตยังแส่ส่ายหาอารมณ์อยู่
   ต้องอาศัยความพากเพียรอดทน เมื่อจิตมีกําลังมันจึงสงบ ถ้ามัวเกียจคร้านอยู่ จิตก็ไม่เป็น
สมาธิ ตัวขีเ้ กียจ ขีค้ ร้านนีแ้ หละ เป็นตัวทาํ ให้เสีย เป็นตัวกิเลส เวลานัง่ ประเดีย๋ วหนาว ประเดีย๋ วหาว
พวกนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละ ถ้าพร้อมด้วยการกระทํา จึงจะได้กําลัง ถ้าไม่พร้อมมันก็ไม่มีกําลัง
    ร่างกายของเรานั้น ที่เราเห็นว่างามก็เพราะมีของไม่สะอาดเต็มท้องเต็มไส้อยู่ ถ้าในท้องในไส้
ไม่มีอะไรเลย ลองดูซิมันจะงามไหม ถ้าของในท้องในไส้ไหลออกหมด มันก็เหี่ยวแห้งเหลือแต่หนัง
หุ้มกระดูกเท่านั้น
    ถ้าพูดตามความจริงแล้ว ทั้งร่างกายนั้นเต็มไปด้วยของเสียทั้งหมด ถึงอย่างนั้นก็ยังหลงไปว่า
เป็นของสวยงาม
แต่ใจไม่คดิ ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะ เราต้องภาวนาพิจารณากลับไปกลับมา ทบไปทวนมา
อยู่นั้นแหละ เราไปหลงของไม่งาม จับอันนั้นต่ออันนี้ เลยเห็นว่างาม จนติดจนหลง
การภาวนา ถ้านอนภาวนามันกลายเป็นภาวนานอนไป การฉันอาหารถ้าฉันมากเกินไป เวลา
ภาวนาก็นั่งหลับไป มีหลายเรื่องหลายราว สิ่งใดที่มากเกินไป จิตมันก็ไม่สงบ ห้ามก็ไม่ฟัง อาหาร
มันทับ
พวกเรานอนกันอยู่ในท้องของมารดาตั้ง ๙ เดือน ๑๐ เดือน จึงจะออกมาได้ ร้องไห้อุแว้ ๆ ได้
ดีใจก็หัวเราะ เสียใจก็ร้องไห้
      กามนี้เราเคยติดมาแล้วนับอเนกอนันต์
     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เร่งความเพียรจนรู้แจ้งเห็นจริง กามตัวเดียวที่ทําให้สัตว์ตาย
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เอาเข้ากลายเป็นกามตันหน้า ภวตันตา วิภวตันใจ
เมื่อกามเหล่านี้เข้าไปอุดไปตัน หน้า ตา ใจ แล้ว ก็เกิดความหลง ความรัก ความชัง
ความพอใจก็เพราะกาม ความไม่พอใจก็เพราะกามที่เกิดขึ้นกับใจ
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ตาเป็นเหตุ หูเป็นเหตุ จมูกเป็นเหตุ เป็นเหตุแห่งความรักความชัง
    ตาเป็นเหตุ เมื่อได้เห็นรูปสวย รูปงาม รูปอัปลักษณ์ น่าเกลียดน่าชัง หูเป็นเหตุ ได้ยินเสียง
การประโคมขับร้องอันไพเราะ หรือเสียงน่าราํ คาญ จมูกและใจก็เหมือนกัน ถ้าดีและน่ารักก็ตดิ ก็หลง
ถ้าตรงกันข้ามก็เกลียดก็ชัง ก็เพราะเกิดจากสิ่งนี้
     การฆ่ากันก็เพราะกาม รักกันก็เพราะกาม ทั่วอากาศ ทั่วพื้นน�้ำและบนบกเต็มไปด้วยกาม
กามตันหน้า ภวตันหู วิภวตันใจ ถ้าจะขยายออกไป มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอก...กาม เพราะความพอใจ
และไม่พอใจก็เกิดจากกามทั้งสิ้น
   พิจารณาให้ดี ๆ เป็นเพราะอะไรมันจึงหลง จนกลายเป็นบ๋อยรับใช้ไป

เวลากิเลสมันเกิดขึน้ ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ
รูท้ นั มันเดีย๋ วนี.้ ..มันก็ดบั ไปเดีย๋ วนีแ้ หละ
ตัว “สติ” มันปกครองอยูเ่ สมอ
ถ้ามีสติอยูท่ กุ เมือ่ ครัน้ เกิดขึน้ รูท้ นั มันก็ดบั
คิดผิดก็ดบั คิดถูกก็ดบั
พอใจไม่พอใจก็ดบั ลงทันทีท่ ตี่ วั สติ
แหวน สุจณ
ิ โฺ ณ
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ไตรสิกขาคือไตรทวาร (๑)
   ให้หมัน่ รักษาไตรทวาร ศีลท่านก็บญ
ั ญัตลิ งทีใ่ จนี้ บัญญัตลิ งในกายนี้ พระธรรมทัง้ หลายบัญญัติ
ลงในกายในใจ ใจเป็นสิ่งสําคัญ ใจเป็นต้นเหตุของกุศลและอกุศล คิดดีก็ใจ คิดร้ายก็ใจ ถ้ากําหนด
รู้ใจหมดแล้วก็แจ่มแจ้ง น้อมเข้ามาปฏิบัติ กาย วาจา ใจ นี้
     ให้ตงั้ มัน่ อยูใ่ นพระไตรสรณคมน์ รักษากาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ ตัง้ อยูใ่ นกุศลกรรมบถ ๑๐
ตั้งใจให้มั่นคง ปฏิบัติ กาย วาจา ใจ นี้ให้รู้แจ้ง กาย วาจา ใจ พระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
รวมข้อปฏิบัติเพื่อรักษา กาย วาจา ใจ ทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากไตรทวารนี้
    ใจเป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลาย ให้น้อมเข้ามาหาใจนี้ ให้พิจารณาให้รอบคอบ อารมณ์ทั้งหลาย
ที่ผ่านเข้ามาทาง ตา หู เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี ให้พิจารณาเสียก่อน
ให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน รักษา ตา หู จมูก ลิ้น กาย กามคุณทั้ง ๕ ถ้ามีอยู่ก็ให้ผ่านออกไป
ไม่รับเข้ามาสู่ใจ การจะทําจะพูด ต้องน้อมเข้ามาหาใจเพื่อพิจารณาก่อน
   ทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในกาย จะเป็นปวดแข้ง ปวดขา ปวดหลัง ปวดเอว ก็ให้กําหนดรู้
รู้เหตุรู้ผล รู้แจ้งเหตุ เหตุมันก็ดับไป
   ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านก็บัญญัติลงในกายในใจนี้ ให้รู้กาย วาจา รวมเข้ามาสู่ใจ กุศลอกุศล
ทั้งสิ้น มีกาย วาจา ใจ เป็นมูลเหตุให้ศึกษาสํารวม รวมในไตรทวารของตน น้อมเข้ามาสู่ กาย วาจา
ใจ ของตนนี้ ให้ศึกษาอยู่ที่นี่ อันนี้เป็นไตรสิกขา

“รักษาตา รักษาหู รักษาดัง
รักษาปาก รักษากาย รักษาใจ มันก็ใช้ได้หละ
จะไปรักษาแต่แผนที่ มันใช้ไม่ได้หละ”
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ธรรมปฏิบัติ ฐีติ ภูตํ (๓)

แสดงวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
...เกิดอยู่ที่นี่ ทั้งเกิดทั้งดับ รู้เท่าแล้วสังขารระงับสงบไป ตั้งใจไว้ เกิดในปัจจุบันให้รู้ทัน
ละปัจจุบนั ก็ให้รลู้ ะ รูก้ าย รูใ้ จของตน รักษาตานี้ รูปเกิดทางตา พอใจไม่พอใจมันเกิดขึน้ เอาใจนีเ้ ข้าไปรู้
เอาใจนี้ละ เอาใจนี้ถอนออกจากใจ เอาปัจจุบันนี้หละ ความพอใจความไม่พอใจก็ดี ความรักความชัง
ก็ดี น�ำออกให้หมด ละให้หมดมันก็สงบ เอาใจถอน เอาใจละ เอาใจวาง วางที่ใจนี่แหละ ให้ใจดิ่งอยู่
ในปัจจุบัน อดีต อนาคต อดีตเป็นธรรมเมา อนาคตเป็นธรรมเมา ให้จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นธัมโม
ความฟุ้งซ่านมันเกิดมันดับเป็นอดีตอนาคต
ถาม : ทีนี้การดําเนินจะเอาอะไรเป็นมรรค
ตอบ : เอากายเอาวาจาเอาใจนีล้ ะก้าเป็นมรรค เป็นผูร้ กั ษา กายนีเ้ ป็นมรรค วาจานีก้ เ็ ป็นมรรค
ใจนี้ก็เป็นมรรคให้มันรู้กายรู้ใจนี้หละ รู้อันนี้แล้วเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เกิดจากมรรคนี้ ศีล สมาธิ
ปัญญา เป็นมรรค อริยมรรค อริยผล น�ำความผิด น�ำโทษ น�ำความพอใจ ไม่พอใจออกจากตนนีแ้ หละ
เป็นมรรค
คนทั้งหลายไปจ�ำเอาตามคัมภีร์อันนั้นเป็นสัญญา ไม่ใช่ญาณ รู้ตามแผนที่ที่ปริยัติธรรม รู้กาย
รู้ใจนี้ อันนี้เป็นแผนที่ น้อมเข้าหาใจนี้ รู้ใจนี้ ละออกจากใจนี่ เอาใจนี่ถอนออกเอาใจนี่ละ เอาใจนี่วาง
ถาม : คําว่าเอาใจละ เอาใจวาง ละจากความโลภ ความโกรธ ความหลงหรือ
ตอบ : นั่นแหละเป็นตัวเหตุ โทสะ โลภะ กิเลส ตัณหา น�ำออกเสียในปัจจุบันนี้แหละ
ถาม : ทีนี้เวลารู้อย่างนี้ รู้ตัวผู้รู้ใช่ไหม
ตอบ : รู้ผู้รู้นั่นแหละที่รู้ ผู้รู้ก็สมมติกันขึ้น
ถาม : คําว่าตัว ๆ นี้เอาอะไรเป็นตัว เอาตาเอาหู หรือเอาอะไรเป็นตัว
ตอบ : เอาใจนี่แหละเป็นตนเป็นตัว ใจภายใน
ถาม : คําว่า รู้ตัวนี้ หมายถึงรู้สมมติ หรือว่ารู้อะไร
ตอบ : รูส้ มมตินแี้ หละ รูส้ มมติวา่ เป็นเขา เป็นเรา เป็นนัน้ เป็นนี่ รูแ้ ล้วก็วาง สมมติ ปล่อยสมมติ
ความโลภ ความหลง ความโกรธ ก็บ่อมีเพราะหมดแล้ว
ถาม : เอาแต่ผู้รู้ตัวเดียวทอนั้นก้า ละหมด วางหมด ละวางสมมติหมดแล้วอันนั้นไม่ต้อง
ถามนั่น แข้ง ขา ตีน มือ สมมติกันไม่มีที่สิ้นสุด ก็สมมติอันเก่านั้นเดหล่ะ สิ่งทั้งหลายมันอยู่ใน
ฐีติธรรม ภูตธรรม ถ้าหมดสภาพกันแล้วมันตั้งตัวอยู่อย่างนั้นหรือ
ตอบ : ใช่ มันตั้งตัวทรงตัวอยู่อย่างนั้น
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ถาม : เป็นสภาวะอันหนึ่งหรือ
ตอบ : ผูป้ ฏิบตั เิ ท่านัน้ จึงจะรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ให้นอ้ มเข้ามาสูก่ ายสูใ่ จ จะรูเ้ พียงแผนทีป่ ริยตั ธิ รรม
ไม่ได้หนา ในสกลกายของเรานี้ เป็นทีเ่ กิดของธรรม เป็นทีอ่ ยูข่ องธรรม เป็นทีร่ ขู้ องธรรม ผูร้ ยู้ อ่ มรูแ้ จ้ง
อยู่อย่างนั้นในสภาวธรรม...
ถาม : การที่เราจะช่วยผู้อื่นให้หันมาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีนั้นเราจะมีวิธีชักจูงเขา
อย่างไร
ตอบ : ต้องแนะน�ำชักจูงเขาให้ตั้งอยู่ในศีล น�ำความชั่วออกจากกาย จากใจของตน ให้ตั้งอยู่
ในศีล ๕ ก็ตาม ในศีล ๘ ก็ตาม ก็ต้องรักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้แหละ ความรักความชัง เกิดขึ้น
ทางตา ทางหูให้น�ำออกเสีย ถ้าน�ำออกได้ ให้ละเหียละก้าได้...
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ธรรมโอวาทครั้งสุดท้าย (๒)
...มาอยู่...นี้ไม่ได้มาหาลาภยศอะไร มาหาทางหนีจากความทุกข์...
กรรม คือ การกระทํา ทั้งบาป ทั้งบุญ ให้พิจารณา รู้ไหม บุญเป็นอย่างไร บาปเป็นอย่างไร
คนทีป่ ฏิบตั หิ าทางออกจากกองทุกข์นนั้ มันหายากแล้ว ให้ลกู หลานจาํ ให้ดี จาํ ได้ไหม ให้มสี ติ มีอารมณ์
อยู่กับพุทโธ พุทโธเอาให้ได้ ทําให้มันเห็นของดี จําได้ไหม
นี่ไม่ได้พูดเล่นนะ ให้จับลมกับกายนี้ กายนี้ให้เห็นเป็นกายพระธรรมให้ได้
มีหฟู งั แล้วก็ให้มนั เป็นพระธรรม ตาให้เป็นตาพระธรรม กายให้เป็นกายพระธรรม ใจก็ให้เป็นใจ
พระธรรม ทําให้มันได้ ให้มีพุทโธอยู่กับกายนี้ใจนี้ จําไว้ที่ใจ จําได้ไหม จําดี ๆ อย่าไปลืมนะ ไม่ต้อง
ไปรู้ที่อื่น มันอยู่ในกายนี้ กายนี้แหละมันเป็นทุกข์ อยู่ทุกวันนี้ สังขารจะแตกจะตายก็ให้รู้ จําได้ไหม
สมฺปโยโค ก็ให้รู้ จะต้องจากกัน ไม่ต้องตกใจ ให้พิจารณาเดี๋ยวนี้ จําได้ไหม จําให้ดี ๆ ให้รู้อยู่กับกาย
กับใจ อย่าไปลืม
ให้รู้จริง ๆ อย่าทําเล่นไม่ได้นะ กามก็ดี ตัวกามนี้จับมันให้อยู่ จับมันมัดไว้ ให้มันตาย จําได้ไหม
ไม่ว่าสัตว์ว่าคน หากาม แสวงหากาม มันเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะกามนี้แหละ ชาย หญิง สัตว์ผู้เมีย
ต่างก็ยินดีกันและกัน มัวเมากันอยู่อย่างนี้ ให้มันเป็นธรรมโม อย่าให้เป็นธรรมเมา ให้ออกจากกาม
หา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้จําไว้ จําไว้ให้มันดี ปฏิบัติให้มันรู้ กามมันตายแล้วมัน
ก็สบาย ให้เป็นธรรมโม อย่าให้เป็นธรรมเมา จําให้ดีๆ นะ ปฏิบัติให้มันรู้ จําได้ไหม อย่าไปลืมนะ
ไม่ต้องพูดมาก พูดมากไปไม่ใช่ธรรมะ มันเป็นธรรมเมา

“พิจารณา เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
ให้มนั เบือ่ หน่าย มันจึงวางได้
ถ้าไม่พจิ ารณาของเหล่านีใ้ ห้เห็นแจ้ง
มันก็ยงั ใช้ไม่ได้”
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ธรรมมา ธรรมเมา (๓)
เทศน์ภายในเลยมันจึงจะเหมาะ ถ้าเทศน์ภายนอกนี่มันคล้ายกับแผนที่ตํารับตํารา พอปาน
กับเครื่องกระจาย เราต้องเทศน์ภายใน
...จะเอาอย่างใดอีก ตํารับตําราทางบ้านท่านฟังมาเต็มที่แล้ว จะฟังก็ในกายเท่านั้นแหละ ทีนี้
ให้ภาวนา เอากาย เป็นมรรค เอากาย เป็นผล จงพากันละอุปาทานทั้ง ๕ อนิจฺจัง ทั้ง ๕ ทุกฺขํ ทั้ง ๕
อนตฺตา ทั้ง ๕ ละรูปธรรมนามธรรมนี้ วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละ วางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรม
นามธรรมเป็นตนเป็นตัว มันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั้นเอง พิจารณาสังขาร นามรูป ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้
อนิจฺจัง ทั้ง ๕ ทุกฺขํ ทั้ง ๕ อนตฺตา ทั้ง ๕ อุปาทาน ทั้ง ๕ มี รูปูปาทานกฺขนฺโธ เป็นอุปาทานที่ ๑
เวทนูปาทานกฺขนฺโธ เป็นอุปาทานที่ ๒ สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ เป็นอุปาทานที่ ๓ สงฺขารูปาทานกฺ
ขนฺโธ เป็นอุปาทานที่ ๔ วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ เป็นอุปาทานที่ ๕ ครั้นค้นคว้าอยู่ในธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
วางธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ นี้ก็ได้ละก็ภาวนาสงบดี ครั้นเวทนาดับลง สัญญาดับลง สังขารดับลง วิญญาณ
ดับลง รูปธรรมส่วนสมมติเป็นดิน เป็นน�้ำ เป็นไฟ เป็นลม วางได้แล้วมันก็สบาย จิตก็สงบลง
ชําระศีลของตนให้บริสทุ ธิ์ ทางตานีก่ เ็ ป็นศีลประเภทหนึง่ ทางหูกเ็ ป็นศีลประเภทหนึง่ น�ำความผิด
ออกจากตา ออกจากหู ออกจากจมูก ออกจากลิ้น ออกจากกาย ทั้ง ๔ ทั้ง ๕ นี่แหละศีลทั้ง ๕ ก้อน
ก็อันนี้แหละ น�ำความผิด ความยินดียินร้ายออกจากจิตจากใจของตน ให้บริสุทธิ์หมดจด ทําให้
เป็นไป จะเอาพุทโธ เป็นบริกรรมก็เอา หรือจะเอา ธัมโม เป็นบริกรรม เป็นมรรคภาวนาก็ได้
เคยทาํ มาแล้วก้า ครัน้ ได้ พุทโธ พุทโธ นีเ่ ป็นอารมณ์ของจิตใจอยูเ่ ป็นนิจ เวลาเอาเข้า หนักเข้า หนักเข้า
ลมมันก็สงบได้เหมือนกัน แต่รักษาไว้อย่าให้เป็นธรรมเมา พุทโธ พุทโธนี่น่ะ พุทโธ พุทโธ กลายเป็น
ธรรมเมา ธมฺโม ธมฺโม มันไม่เป็น ธมฺโม มันกลายเป็นธรรมเมาไปเสีย สงฺโฆ สงฺโฆ พวกนี้เป็นอารมณ์
ของใจให้ดิ่งอยู่เป็นอันหนึ่งนาน   ๆ เข้า จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันนั้นแหละ รักษา ธรรมเมา
นี่ไม่ให้มันเกิด อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา อดีตที่ล่วงแล้ว มันน�ำมาให้เป็น ธรรมเมา อนาคต
ยังไม่มาถึงก็เป็นธรรมเมา
ถ้าจิตดิง่ อยูใ่ นปัจจุบนั มันจึงเป็นธมฺโม อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา แล้วจงรักษาดี ๆ มี ๒ อย่าง
เท่านั้นแหละ มันเป็นธรรมดา นอกจากจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นธมฺโม มันไม่หมุนตามสังขาร
ไม่หมุนตามสมมติ แล้วมันก็ใช้ได้ นีก่ พ็ จิ ารณาจะเอา พุทโธเป็นมรรค ก็ได้มรรคภาวนา หรือจะเอากาย
เป็นมรรค พิจารณากายสังขาร นามรูป อันนี้ให้ชํานิชํานาญ โบราณท่านว่า หรือสมัยนี้ก็เหมือนกัน
กุลบุตรทั้งหลายที่มาบวชบรรพชาเพศ อุปัชฌาย์ท่านสอนกายนี่แหละเป็นมรรค เกสา โลมา นขา
ทันตา ตโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา อนุโลม ปฏิโลม ทั้งเบื้องบน พิจารณาแต่เล็บเท้าขึ้นมาถึง
ปลายผม เบื้องต�่ำพิจารณาตั้งแต่ปลายผมถึงเล็บเท้า นี่แหละเป็นมรรค เอากายเป็นมรรค ต่อเมื่อใด
วางได้หมดแล้ว ไม่ยึดรูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตน วางได้แล้วละก็ จิตสงบได้เหมือนกันแหละ
วางได้แล้วเวทนาสงบลง สัญญาก็สงบลง สังขารความปรุงความแต่ง ความเกิด ความดับ โทษ ทุกข์
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ภัย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดับลง วิญญาณความรู้ดีรู้ชั่ว รู้บุญรู้บาป รู้ผิดรู้ถูก ก็ดับลงหมดแล้วจิตมัน
ก็สงบได้ ครั้นการรักษา ธรรมเมา หนา มันมีอดีตอนาคตหุ้มมา อดีตมันเคยได้รู้ได้เห็น จากเคย
ได้คุยกันว่าเล่นกัน
เวลาตั้งจุด พุทโธ พุทโธ มันจะกลายเป็นธรรมเมาไปเสียนี่ ครั้นเผลอก็เป็นธรรมเมาไปแล่ว
เมาคิดโน่นคิดนี่ อดีตที่เคยเห็นก็น�ำมาคิด เป็นธรรมเมาไปแล้วนั่น พุทโธที่จะเอาเป็นบริกรรม
จะเอาเป็นอารมณ์ของใจก็ไม่ได้ มันเป็นธรรมเมาไปแล่ว มันปรุงไป แต่งไป เกิดไป ดับไป ในทุกสิ่ง
ทุกอย่างนั้นแหละ จึงรักษาธรรมเมาไว้ อดีตก็เป็นธรรมเมาอันหนึ่ง อนาคตก็เป็นธรรมเมาอันหนึ่ง
จิตดิง่ อยูป่ จั จุบนั รูป้ จั จุบนั ละปัจจุบนั ตัดตัณหา ตัดกิเลส ตัดมานะ ทิฐิ ตัดความยึดมัน่ ถือมัน่ ของตน
ให้เสร็จลง แล้วก็สงบได้ รักษาแต่ธรรมเมาอันเดียวนี่แหละ ให้มันเผลอก็เป็นธรรมเมาแหละ ครั้น
ไม่เผลอ พุทโธ พุทโธ ดิ่งอยู่นั้นแหละ เป็นอารมณ์ของใจ เป็นมรรคของใจ เป็นที่พึ่งของใจก็ได้ อยู่ที่
รักษาตัวเดียวเท่านั้นแหละทําให้ติดไป เก็บดิ่งอยู่เป็นนิจ ทําอย่างนั้นก็ใช้ได้หละ
...ธรรมเมาแล้วหนา ไม่ให้คิดให้นึก มัวหลง เมายศ เมาเกียรติไปนั่น เป็นธรรมเมา อกุสลา
ธรรมเมา กุสลา ธรรมเมา มันตั้งอยู่นั้นแหละ อพฺยากตา ธมฺมา เป็นที่พิจารณากําหนดให้จิตดิ่ง
ให้จติ สงบดีมนั ก็ใช้ได้ ครัน้ สาวเข้าไปให้ถงึ อกุสลาธรรมเมา ความหลง ความโลภ ความโกรธ มันเกิดขึน้
ละก็มันเกิดกิเลสก็ตัวนั่นแหละ ตัวหลง ตัวโลภ ตัวโกรธนั่นแหละ ตัวราคะ ตัวกิเลสตัณหา ความเจ็บ
ความไข้ เป็นเหง้าเป็นงูนแห่งกิเลสทั้งหลาย กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด เป็นอยู่ที่เจตนาตัณหานี้
ความพอใจกันก็เป็นกิเลส ความหลงความโลภนีแ่ หละมันเกิดขึน้ ระงับความหลง ความโลภ ความโกรธ
ราคะกิเลสนีต้ ดั ออกหมดแล้ว ดับหมดแล้ว ความหลง ความโลภนี้ เราก็รแู้ จ้งได้นหี่ นา ปุญญาภิสงั ขาร
อปุญญาภิสังขาร ส่วนอันเป็นกุศล อกุศลธรรมนี้ เราละได้วางได้นี่หนา แต่งได้นี่หนา ปุญญาภิสังขาร
อปุญญาภิสังขาร แต่งให้เป็นบุญ เป็นกุศล แต่งให้เป็นทานไปได้นี่ อกุสลา ธมฺมา นี่มันแต่งให้มาโลภ
ให้โกรธ ให้หลง แต่งมาให้ราคะ ให้กิเลสบังเกิดขึ้นแก่จิตใจของเรา
เมื่อมาละมันให้หมดได้ มันก็เป็นธมฺโม ครั้นละไม่ได้มันก็เป็นธรรมเมา อกุสลา ธรรมเมา
เมาโลภ เมาหลง เมาโกรธไปทุกแห่งทุกหนนัน่ แหละ เป็นเจ้าเป็นนายของกิเลสทัง้ หลาย กิเลสตัณหา
กามโอฆะก็อันนี้ ภวโอฆะ ทิฐิโอฆะ ก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละ อวิชชาโอฆะ ดับหมู่นี้ได้หมด ก็เออ
สบายอกสบายใจ บริกรรม พุทโธ ไว้ให้สงบเป็นอารมณ์เดียว ทําให้เคยละก็ไม่ได้เชียวหละ มันกลาย
เป็นธรรมเมา มันเมา มันคิด อดีตนั่นแหละมันคิดขึ้นปรุงขึ้น แต่งขึ้น ในเรื่องของสังขาร ความเกิด
ความดับ โทษ ทุกข์ ภัย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เรื่องของสังขารเข้ากับสภาพแล้วละก็ เออ เป็นธรรม
เมาละคราวนี้ ให้พิจารณากายให้มากยิ่ง ๆ
ในขันธ์สมมติเป็นดิน เป็นน�้ำ เป็นไฟ เป็นลม ธาตุทั้ง ๔ ที่ยึดอยู่นี้เป็นรูปธรรม เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณนีเ้ ป็นนามธรรม นามธรรมเกิดขึน้ แล้วมันลืมตัวหนา มันไม่รหู้ รอกสังขารนะ นามธรรม
อันนีม้ นั ปรุงทีแ่ รก ปรุงทัง้ บาปปรุงทัง้ บุญ ปรุงทัง้ ผิดทัง้ ถูก ทัง้ ดีทงั้ ชัว่ ถ้าไปหลงตามก็เป็นธรรมเมาละ
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ครั้นไม่หลงก็เป็น ธมฺโม เมื่อละความโกรธความหลงสิ้นไปหมดแล้ว อันนี้ก็เป็น ธมฺโม อยู่เป็นนิจ
ส่วนพิจารณา สังขาร นามรูปนัน้ คงเป็นแต่เหตุทวี่ า่ กุสลา ธมฺมา กุศลธรรม อกุสลา ธมฺมา อกุศลธรรม
นีเ่ ราแต่งเอาได้ แต่งให้เป็นบุญ แต่งให้เป็นบาป แต่งไม่ให้โลภ แต่งไม่ให้หลง แต่งไม่ให้โกรธ แต่งไม่ให้
ราคะกิเลสบังเกิดขึ้นใช้ได้ ครั้นแต่งไม่ได้ก็ตกอยู่ใต้อํานาจของความหลง ความโลภละก็ใช้ไม่ได้หละ
เขาแต่งเราหนา ครั้นมันแต่งเราละก็เราเดือดร้อนหนา ความหลง ความโลภ ความโกรธ นี้เราแต่งได้
ปุญญาภิสังขาร เราแต่งให้เป็นบุญกุศลได้อปุญญาภิสังขารเราแต่งบาป ให้เกิดแก่จิตใจของเราได้
มันก็จะเป็นธรรมเมาอยู่เป็นนิจละ
เข้าใจละก้า
ทําเรื่อย ๆ สมควรแล้วก้า เอานักเกินไปเป็นธรรมเมาหนา ธรรมเมานี่ลําบากหนา มันเอาเรื่อง
มาแต่ดึกดําบรรพ์โน่น เวลามันตั้งขึ้นมันเกิดมาจากไหนไม่รู้มัน ธรรมเมานี่สําคัญ พอเผลอขึ้นมาแล้ว
มันเมาคิดเมานึกไปเสียแล้ว
เอาละก้า สมควร
อย่าเอามากมาย เอาทีละน้อย ให้มันรวมเข้า รวมเข้า รวมเข้าเป็นเอกัคคตาได้เป็นดี

ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด
จิตดิง่ อยูใ่ นปัจจุบนั รูใ้ นปัจจุบนั ละในปัจจุบนั
ท�ำในปัจจุบนั แจ้งอยูใ่ นปัจจุบนั
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ปัจจุบันธรรม (๑)
“เอามรรคที่เกิดขึ้นจากกาย จากใจ น้อมเข้ามาหาตน น้อมเข้ามาในกาย น้อมเข้ามาในใจ
ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในใจนี่แหละ อย่าไปยึดไปถือเอาที่อื่น ถ้ารู้ตามแผนที่ปริยัติธรรม ไปยึดไปถือ
เอาสิง่ ต่าง ๆ แผนทีป่ ริยตั ธิ รรมต่างหาก ต้องน้อมเข้าหากาย ต้องน้อมเข้าหาใจ ให้มนั แจ้งอยูใ่ นกายนี้
ให้มนั แจ้งอยูใ่ นใจนี้ มันจะหลงมันจะเขวไปอย่างไรก็ตาม พยายามดึงเข้ามาจุดนี้ น้อมเข้ามาหากายนี้
น้อมเข้ามาหาใจนี้ เอาใจนี่แหละนําออก ถ้าทํามาก บางทีมันก็เขวก็ลืมไป น้อมเข้ามาหากาย
น้อมเข้ามาหาใจนี้ ปฏิบัติตามนี้แหละ
ถ้าออกจากกายใจแล้วมันเขวไป แล้วหลงไป ให้น้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจ ให้ใจเป็นหลัก ธรรมะ
ก็คือการรักษากายรักษาใจ น้อมเข้ามาหากาย น้อมเข้ามาหาใจนี้แหละ
ศีลตั้งอยู่ในกายนี่แหละ ตั้งอยู่ในวาจานี่แหละ และตั้งอยู่ในใจนี่แหละ ให้น้อมเข้ามา มันจึงรู้
พอมีสติ ถ้าส่งออกไปจากนี้ก็หลงไป
เอาอยูใ่ นกายในใจนี้ น้อมเข้ามาสูอ่ นั นี้ นําหลงน�ำลืม ออกไปเสียให้อยูก่ บั ปัจจุบนั เอาจิตเอาใจ
ละวางถอดถอนออก ทางกายก็น้อมเข้ามาให้รู้แจ้งทางกาย น้อมเข้ามาหาใจของตนนี้ให้มันแจ่มแจ้ง
ถ้าไปยึดถือเอาอย่างอื่น มันเป็นเพียงสัญญาความจํา น้อมเข้ามารู้แจ้งในใจของตนนี้ รู้แจ้งในกาย
ของตน นอกจากนี้เป็นแต่เพียงอาการของธรรม
ยกขึ้นสู่จิต น้อมเข้ามาหาจิตหาใจนี้ ความโลภ ความหลง ความโกรธ กิเลสตัณหา มันก็เกิดขึ้น
ที่นี่แหละ ต้องน้อมเข้ามาสู่จุดนี้ ถ้าน้อมเข้าหาจุดอื่นเป็นแผนที่ปริยัติธรรม รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้ว
นอกนั้นเป็นแต่อาการ บางทีไปจับไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ลืมไป
ทําให้มันแจ้งอยู่ในกาย แจ้งอยู่ในใจ มีสติสัมปชัญญะ สติสัมโพชฌงค์ สัมมาสติ ก็อันเดียวกัน
นี่แหละ ให้พิจารณาอยู่อย่างนี้ อาศัยความเพียรความหมั่น
คําว่า “สติ” ก็รู้ในปัจจุบัน สัมปชัญญะ รู้ในปัจจุบัน รู้ในตน รู้ในใจเรานี้แหละ รู้ในปัจจุบัน
ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ กิเลส ตัณหา เหล่านี้ละออกให้หมด ละออกจากใจ
ละอยู่ตรงนี้แหละ สติถ้าได้กําลังใจแล้วมันก็สว่าง
ตัง้ จิตตัง้ ใจกาํ หนดเบือ้ งต้น คือการกาํ หนดจิต หรือกาํ หนด ศีล คือ กายก็บริสทุ ธิ์ วาจาก็บริสทุ ธิ์
ใจก็บริสุทธิ์ กําหนดนําความผิดออกจากกายจากใจของตน
    เมื่อกาย วาจา ใจบริสุทธิ์ สมาธิก็บังเกิดขึ้น รู้แจ่มแจ้งไปหาจิตหาใจ กายนี้ก็รู้แจ้ง รู้แจ้งในกาย
ในใจของตนนี้
    สติปัฏฐานสี่ สติมีเพียงตัวเดียว นอกนั้นท่านจัดไปตามอาการ แต่ทั้งสี่มารวมอยู่จุดเดียว คือ
เมือ่ สติกาํ หนดรูก้ ายแล้ว นอกนัน้ คือ เวทนา จิต ธรรม ก็รไู้ ปด้วยกัน เพราะมีอาการเป็นอย่างเดียวกัน
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        อาการทั้ง ๕ คืออนิจจังทั้ง ๕, ทุกขังทั้ง ๕, อนัตตาทั้ง ๕ เป็นของไม่ยั่งยืน เราเกิดมาอาศัยเขา
ชั่วอายุหนึ่ง อนิจจังทั้ง ๕, ทุกขังทั้ง ๕, อนัตตาทั้ง ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็สิ้นไป
เสื่อมไป เราอาศัยเขาอยู่เพียงอายุหนึ่งเท่านั้น เมื่อรูปขันธ์แตกสลาย มันก็หมดเรื่องกัน
การประพฤติปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั สมมติกนั ให้ได้ชนั้ นัน้ บ้าง ชัน้ นีบ้ า้ ง อันนัน้ มันเป็นสมมติแต่ธรรม
เช่น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันไม่เที่ยง มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น อนิจจังทั้ง ๕ มันก็เป็น
อยู่อย่างนั้น รูปอนิจจัง เวทนาอนิจจา สัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจา วิญญาณอนิจจัง มันก็เป็นอยู่
อย่างนั้น เรามาอาศัยเขา สัญญาเราก็ไหลไปตามเวลา ดิน น�้ำ ลม ไฟ สลายจากกันแล้วมันก็เป็นอัน
สิ้นสุด
   ส่วนจิตเป็นผู้รู้ เมื่อละสมมติ วางสมมติได้แล้วมันก็เย็นต่อไป กลายเป็นวิมุตติความหลุดพ้นไป
เพราะสมบัติทั้งหลายวางได้แล้วก็เป็นวิมุตติ
     แต่ถา้ เอาเข้าจริง ๆ แล้วมันมักจะหลง ถ้าเราตัง้ ใจทําจริง ๆ พวกกิเลสมันก็เอากับเราเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความหมั่นความเพียรไม่ท้อถอย ถ้าละพวกกิเลสตัณหาได้ มันก็เย็น
สงบสบาย
ถ้าจิตมันปรุงมันแต่งเป็นอดีตเป็นอนาคตไป เราก็ต้องเพ่งพิจารณา เพราะอดีตก็เป็นธรรมเมา
อนาคตก็เป็นธรรมเมา จิตที่รู้ปัจจุบันจึงเป็นธรรมโม
    อาการทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนิจจัง ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม
อดีต อนาคต เป็นธรรมเมา ธรรมโมคือเห็นอยู่ รูอ้ ยูใ่ นปัจจุบนั ตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ได้เป็นอดีต อนาคต
ดับทั้งอดีต อนาคต แล้วเป็นปัจจุบันคือธรรมโม
   ให้จิตรู้อยู่ส่วนกลาง คือ สิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอดีตยังมาไม่ถึง เป็นอนาคตไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่วนทั้งสองนั้นให้เพ่งพินิจ คือเราอยู่กับปัจจุบันธรรมมันจึงจะถูก เพราะปัจจุบันเป็นธรรมโม
นอกจากนั้นเป็นธรรมเมา อดีต อนาคต
รู้ปัจจุบัน ละปัจจุบัน เป็นธรรมโม ถ้าไปยึดถืออดีต อนาคตอยู่ เท่ากับไปเก็บไปถือเอาของ
ปลอม ธรรมเหล่านีเ้ ป็นปัจจัตตัง รูเ้ ฉพาะตน ละเฉพาะตน วางเฉพาะตน หมุนเข้าหากายหาใจนีแ่ หละ
ถ้ามัวเอาอดีต อนาคต มันกลายเป็นแผนที่ไป
แผนทีป่ ริยตั ธิ รรมจาํ มาได้มาก ไปยึดไปถืออย่างนัน้ บ้าง สิง่ นีบ้ า้ ง ทัง้ อดีตอนาคต ทาํ ให้หา่ งจาก
การรู้กายรู้ใจของเรา ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเป็นเชื้อของกิเลส มันอยู่ในแผนที่ใบลาน
มันไม่เดือดร้อน ถ้ามันอยู่ในใจมันเดือดร้อน เพราะฉะนั้น ถ้ามันเกิดขึ้นในใจ ให้เอาใจปล่อย
เอาใจวาง เอาใจออก เอาใจถอน ปัจจุบันเป็นอย่างนี้
      ไม่ใช่จําปริยัติได้มาก พูดได้คล่อง เวลาเอาจริง ๆ ไม่รู้จะจับอันไหนเป็นหลัก ปัจจุบันธรรมต้อง
รู้แจ้งเห็นแจ้งในกายใจของตน ละวางถอดถอนในปัจจุบัน มันจึงใช้ได้
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ความโลภ ความโกรธ มันเกิดขึ้นในใจ น้อมเข้ามาแล้ว ละให้มันหมด ราคะ กิเลส ตัณหา
มันเกิดขึน้ มาละมันเสีย เรือ่ งของสังขารมันก็ปรุง เกิดขึน้ ดับลง เกิดขึน้ ดับลง เอารูเ้ ฉพาะปัจจุบนั อดีต
อนาคตวางไปเสีย อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา ปัจจุบนั เป็นธรรมโม ข้อนีถ้ อื ให้มนั่ ๆ ความปฏิบตั เิ พ่ง
ความเพียร เร่งเข้า ๆ มันก็ค่อยแจ่มแจ้งไปเอง ถ้าจิตมันเป็นอดีตอนาคต วางเสีย เอาเฉพาะปัจจุบัน
การกระทําสําคัญกว่าเวลา ตัง้ ใจ ปฏิบตั ิ ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันมักเกิด เราต้องพิจารณา
ค้นเข้าหาใจ มันเกิดขึน้ มาได้อย่างไร จิตมันจะเก็บอดีต อนาคตมาไว้ทาํ ให้แส่สา่ ยไปตามอาการ ให้เอา
เฉพาะปัจจุบัน ธัมโม น้อมเข้ามาให้ได้กําลังทางด้านจิตใจ ละวางอดีตอนาคต อันเป็นส่วนธรรมเมา
เพ่งพินิจเฉพาะธรรมโม
      รักษากายให้บริสุทธิ์ รักษาวาจาให้บริสุทธิ์ รักษาใจให้บริสุทธิ์ น้อมเข้าหาใจให้รู้แจ้งใจนี้
กายก็ให้รู้แจ้ง เอาให้รู้แจ้งกายใจ จนละได้วางได้ เพ่งจนเป็นร่างกระดูก ทําได้อย่างนี้ก็พอสมควร
เอาให้มันรู้แจ้งเฉพาะกายใจนี้ ไม่ต้องเอามาก ถ้าทํามากมันมักไปยึดเป็นอดีตอนาคตไปเสีย ข้อนี้
สําคัญ เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับ เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับตัวสัญญา
   กําหนดไว้ อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโม ระลึก ดับ ละ วาง ในปัจจุบันจึงเป็น
ธรรมโม เมื่อจิตอยู่ในปัจจุบันธรรม อดีตอนาคต ถ้ามันเกิดมันก็ต้องดับลงไป
ต้องหมัน่ ต้องพยายามเข้าหาจุดของจริง อดีต อนาคต ปัจจุบนั สามอย่างนีแ้ หละเป็นทางเดิน
ของจิต ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ กิเลส ตัณหา มันก็เกิดขึ้นในใจนี้แหละ มันแสดงออก
จากใจนี้ ให้น้อมเข้ามา ๆ ถึงจุดนั้น กิเลสทั้งหลาย มันก็ยังทําลายคุณความดีได้เหมือนกัน
แต่ถ้ามีสติ ความชั่วเหล่านั้นมันก็ดับไป

“กิเลสอนุสยั นีส้ าํ คัญ
ทีเ่ ราเฉยมันก็เฉยเหมือนกัน
ถ้าเราเอาเข้ามันให้รแู้ จ้งเร็ว ๆ
มันก็ตงั้ ท่าใส่เราเหมือนกันนัน่ แหละ”
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ปัจจุบันธรรมเป็นธรรมโม (๒)

แสดงวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
ความคิดทีเ่ ป็นอดีต อนาคต เมือ่ เราคิดขึน้ มาพร้อมกัน มันก็ดบั ท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ท่านกล่าวว่า
อดีตและอนาคต มันก็อันเดียวกันนั่นแหละ ความตัวเดียวนี้แหละ อดีตและอนาคตก็อันนี้แหละ
ปัจจุบันก็อันนี้แหละ แต่ปัจจุบันนี้เป็นธรรมโม อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา
เรื่องของสังขารทั้งหลาย มันปรุง มันแต่ง มันเกิด มันดับ อยู่นี้ มันแสดง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
อยู่นี้แหละ สมควรจําต้นมันไว้ ต้นเหตุอดีตอนาคตเป็นธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโม จําไว้ให้แม่น
น้อมเข้ามาสูก่ ายสูใ่ จของตน น้อมเข้ามาในกาย ให้รแู้ จ้งเห็นแจ้งจนเห็นเป็นโครงกระดูก ธรรมทัง้ หลาย
ก็ต้องรู้แจ้งกายนี้ รู้แจ้งใจนี้ จึงจะเป็นผู้รู้
เช่น พระภิกษุผู้เดินทางขณะบิณฑบาต ภาวนาไปก็น้อมกายนี้เข้ามา น้อมเข้ามา ๆ ให้มัน
เห็นแจ้ง เห็นจนเป็นร่างกระดูก พอดีไปถึงบ้านหลังหนึ่ง ไปยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้น ขณะเดียวกัน
สามีภรรยาเจ้าของบ้านหลังนั้นแหละเกิดมีปากมีเสียงกันขึ้น ภรรยาหลบออกจากบ้านไป เดินผ่าน
หน้าภิกษุนนั้ ไป สักครูหนึง่ สามีกเ็ ดินมาและถามพระภิกษุวา่ “พระคุณเจ้าเห็นสตรีเดินผ่านมาทางนี้
บ้างไหม” พระภิกษุตอบว่า “ขณะที่ยืนอยู่ตรงนี้ ไม่เห็นสตรีเดินผ่านมา มีแต่ร่างกระดูกผ่านไป
เท่านั้น” ฝ่ายสามีจึงคิดในใจว่า ทําไมเราถามหาสตรี แต่พระคุณเจ้าบอกว่าร่างกระดูกเดินผ่านไป
อันนีแ้ หละ ท่านทีท่ าํ ได้ กาํ หนดได้ ทาํ ให้เกิดกาํ ลังกายกาํ ลังใจ เมือ่ กาํ หนดได้เช่นนีก้ จ็ ะวางหมด
ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา เห็นแต่สักว่าร่างกระดูก มีตับ ไต ไส้ พุง อยู่ภายใน นี้แหละ
การพิจารณากาย พิจารณาใจ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งอยู่ภายในใจอย่างนี้
ถ้าว่าตามหลักปริยตั ธิ รรมแล้วมันมากมาย แต่กเ็ อาของเก่านีแ้ หละกลับไปกลับมา เล่นของเก่า
อยู่นี้แหละกลับไปกลับมา ไม่มีที่สิ้นสุด ต้องเอาให้แจ้งรู้รอบสังขาร เมื่อรู้รอบสังขารทั้งหลายแล้ว
จึงดับต้นเหตุมนั ได้ รูเ้ ท่าสังขาร สังขารทัง้ หลายดับไปหมด ใจมันก็สงบลงไป รูธ้ รรมเป็น นะ ก็วา่ เป็น
ธรรมก็ได้ เป็น นะโม ก็วา่ อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา ปัจจุบนั เป็นธรรมโม ตัง้ หลักอย่างนี้
ไว้เสียก่อน ถ้าเพลิดเพลินหลงไป ให้ยกขึ้นพิจารณา อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโม
มันหลงของเก่านี้แหละ ทําเข้าไปให้จิตมีกําลัง ถ้าจิตยังไม่มีกําลัง ดูประหนึ่งว่าการทํานี้มันลําบาก
บุคคลผู้ปกครองคนหมู่มาก ซึ่งแต่ละคนก็มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น ละความชั่ว
เอาไป ๆ เวลามันหลง ต้องจําที่ต้นเหตุคือตัวสังขาร มันมักจะไปเป็นอตีตา ธรรมเมา อนาคตา
ธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโม
ฐีติ ภูตํ ตั้งอยู่ ไม่ไปไม่มา ไม่ออกไม่เข้า อันนี้เป็นของจริง ไม่ออกไม่เข้า ไม่เสียหาย นี้คือ
ฐีติ ธมฺโม ใจมันตั้งอยู่ในนั้น มันไม่ไปที่ไหน ถ้าทําให้ได้ ของจริงมันตั้งอยู่ในนั้นแหละ รู้แจ้ง เห็นแจ้ง
ส่วนมากคนทัง้ หลายมักจะได้มากในด้านความจํา แต่ถา้ เอาเข้าจริง ๆ หลบเข้าไปตรงนัน้ ที หลบเข้าไป
ตรงนี้ที หลงลายเลย
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การกระทาํ เป็นสิง่ สาํ คัญ ทาํ เข้า ๆ เมือ่ ได้กาํ ลังแล้วมันเกิดเอง จําหัวข้อ อดีต อนาคต ปัจจุบนั
ปัจจุบันเป็นธรรมโม อดีตอนาคตเป็นธรรมเมา จําหลักอันนี้ไว้ให้ดี สังขารมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละ
ว่าไปก็ไม่มีที่สิ้นสุด ประเดี๋ยวเอาอย่างนั้น ประเดี๋ยวเอาอย่างนี้ เอาเข้า ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด ก็เลยลืมหลัก
ไปเสีย ให้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ เร่งเข้าความเพียร ไม่หลับไม่นอน บางทีก็หลงลายไปบ้าง
เหมือนกัน
อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา ปัจจุบัน เป็นธรรมโม ตั้งอยู่ใน ฐีติ ภูตํ ตั้งอยู่ ไม่ได้
ไปที่ไหน ไม่ว่าอดีต อนาคต
หลวงปูม่ นั่ ท่านว่า ไม่ตอ้ งเอามาก เอาเพียงเล็กน้อยก็พอแล้ว อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา
ปัจจุบัน เป็นธรรมโม ประเดี๋ยวยกอันนี้ขึ้นมา ประเดี๋ยวยกอันนั้นขึ้นมา ไม่มีที่สิ้นสุด ยกของเก่า
นั่นแหละ ไม่รู้ของเก่า ถ้ารู้ของเก่าก็เป็นอันแล้วกัน ถ้ายังไม่รู้ของเก่า มันก็ทับอยู่นั่นแหละ
สติสัมปชัญญะก็ดี สัมมาสติก็ดี ก็อันเดียวกันนั่นแหละ คิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม มันเกิดขึ้นแล้ว
มันก็ดับ มันอันเดียวกันนั่นแหละ มันหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละ เอาสตินําออกเสียจากความชั่ว
อันเป็นส่วนดีก็รักษาไว้ อันเป็นส่วนทุกข์ก็ให้ละเว้นเสีย
สติสมั ปชัญญะ สัมมาสติ ก็อนั เดียวกันนัน่ แหละ มีหน้าทีก่ าํ หนดรูท้ เี่ กิดของธรรม ทีด่ บั ของธรรม
รูอ้ ยูท่ เี่ ดียวนีแ้ หละ ละอยูท่ เี่ ดียวนีแ้ หละ วางอยูท่ เี่ ดียวนีแ้ หละ การปรารภความเพียรก็เอาสตินแี้ หละ
เวลาเกิดความคับขันก็ให้น้อมเข้ามาปฏิบัติอยู่ ให้เพียรเพ่งอยู่จนหายสงสัย เพ่งจนหายสงสัย
อันนี้สําคัญมาก เพ่งเข้ามาสู่จิตสู่ใจ อย่าไปเพ่งออกภายนอก เพ่งจนหายสงสัยจนไม่มีเกิดไม่มีดับ
พราหมณาจารย์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เพียรเพ่งอยู่จนมันดับไปเอง แม้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเอง
แต่อย่าเข้าไปยึดถือในอะไร ๆ สิ่งที่มันปรุงขึ้น แต่งขึ้น มักจับมันไม่ทัน จิตของผู้มีความเพียรเพ่งอยู่
จนหายสงสัย อย่าไปเพ่งออกภายนอก ให้เพ่งเข้าสู่ภายใน เมื่อมีสติมั่นเพ่งอยู่อย่างนี้ สิ่งทั้งปวง
เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ให้เพ่งจับอยู่เฉพาะในปัจจุบัน อย่าไปเพ่งอดีต อนาคต อดีตเป็นธรรมเมา
อนาคตเป็นธรรมเมา
พราหมณาจารย์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เพ่งอยู่ภายใน ต้องเพ่งเข้าสู่ภายใน สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เมื่อเกิดขึ้น มันก็ดับไปเอง อย่าเข้าไปยึดถือสําคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนี้ เพ่งอยู่จนหาย
สงสัย ถ้าหายสงสัย มันก็ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน เท่านั้นแหละ
การเพ่ง อย่าให้มันออกไปข้างนอก ให้เพ่งเข้ามาหาใจ ให้เข้าสู่ใจ ให้เข้าสู่ ฐีติ ภูตํ ให้ตั้งอยู่
ในธรรม อันไม่ไป ไม่มา ไม่เข้า ไม่ออก เร่งความเพียรไม่หยุดไม่หย่อน ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็
ดับไป พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ว่าสมัยใด ท่านเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน มีความเพียร
อยู่ทุกอิริยาบถ ไม่ทอดทิ้ง
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มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ท่านปรารภความเพียร นัยว่าอดีตชาติของท่านเคยเป็นหมอรักษาโรคตา
ไปประกอบยารักษาตาให้คนไข้คนหนึง่ แต่คนไข้เป็นคนไม่ชอบเสียเงิน เมือ่ นัยน์ตาของตนหายแล้วก็
บอกหมอว่ายังไม่หาย หมอรู้ว่าคนไข้คิดจะไม่ให้ค่ารักษา ต่อมาจึงประกอบยาอีกขนานหนึ่งให้คนไข้
นั้นหยอดตา เมื่อคนไข้หยอดตาด้วยยาขนานใหม่แล้ว ตาพิการไปทั้งสองข้าง
หมอนั้นละจากอัตภาพนั้นแล้ว มาเกิดเป็นพระภิกษุดังกล่าวนี้ ท่านปรารภความเพียรอย่าง
แรงกล้า ไม่ยอมนอน จนในที่สุดจักษุของท่านพิการไปทั้งสองข้างพร้อมกันกับอาสวะก็สิ้นไปจากใจ
จักษุพิการทั้งสองข้าง ก็เพราะอดีตกรรมที่เคยประกอบยา ทําให้ตาคนไข้บอดทั้งสองข้าง แต่ความ
สิ้นไปแห่งอาสวะนั้นเพราะความเพียรอย่างไม่ท้อถอยของท่าน
เรือ่ งนีเ้ ป็นคติเตือนใจ ผลของกรรมดีกรรมชัว่ แต่ให้ผลต่างกรรมต่างวาระกัน ขันติบารมี อดทน
ด้วยกาย อดทนด้วยวาจา อดทนด้วยใจ ท่านไม่ยอมละความเพียร แม้ว่าจะเสียจักษุทั้งสองข้าง
ในที่สุดท่านก็ได้สําเร็จอรหันต์ หมดภพหมดชาติ
อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา ปัจจุบัน เป็นธรรมโม จําเอาไว้ให้แม่น
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ปาฏิโมกขสังวร วินัยทั้ง ๕ (๑)
      เอากายเป็นมรรค เอากายเป็นผล ผู้ให้ทานเอาทานเป็นมรรค เอาทานเป็นผล พระธรรม
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ท่านก็บัญญัติชี้ลงสู่กายสู่ใจ เอาอย่างอื่นก็เป็นธรรมเมาไป
อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ท่านก็สอน ชี้ใส่กายใส่ใจนี้แหละ
น้อมมาปฏิบตั กิ ายวาจาใจนีใ้ ห้บริสทุ ธิ์ ฟังแต่นอ้ ยต้องอาศัยความหมัน่ เพียร ทาํ ให้มาก เจริญให้มาก
ถ้าฟังมาก ฟังเอาแต่คําพูด เลยกลายเป็นสัญญาไป
    เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจ พุทโธเป็นมรรคของใจ อุปัชฌาย์อาจารย์เป็นอุปสมบทสอน
กัมมัฏฐานแก่พวกเรา ท่านก็สอนชี้ใส่กายเรานี้แหละเป็นหลัก มัวไปมองแต่แผนที่ใช้ไม่ได้ แผนที่
ปริยัติธรรม ไม่เข้าหากาย ไม่เข้าหาใจ กลายเป็นธรรมเมาไปเสีย
     ตั้งอยู่ในศีลชี้ใส่กายเรานี้ ชี้ใส่ใจเรานี้ อันนี้แหละคือศีลแท้ กายใจนี้แหละเป็นบ่อเกิดของกุศล
และอกุศล เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนธรรม ท่านจึงชี้ลงสู่เหตุ กายของเราเป็นเหตุ
อันสาํ คัญ ท่านจึงสอนให้พทุ ธบริษทั พิจารณากายคตาสติกมั มัฏฐาน ฐานเป็นทีต่ งั้ ของธรรมทัง้ ปวง
ถ้าเบื่อหน่ายในกายนี้แล้ว อุปาทานทั้ง ๕ อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕ วางขันธ์ ๕
ธาตุ ๔ ได้แล้วก็อยู่เป็นสุข
    รูปอนิจจัง เวทนาอนิจจา ทุกขังทั้ง ๕ อุปาทานทั้ง ๕ ก็ยึดอันนี้แหละ เวทนาเกิดขึ้นก็ยึดอันนี้
แหละ ทุกข์เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่
   รู้จักสัจจธรรมทั้ง ๔ ยกกายอันนี้แหละขึ้นพิจารณา เป็นฐานเป็นที่สร้างปัญญา จึงจะรู้แจ้ง
เห็นจริง ยกกายยกใจนี้ขึ้น มีเท่านี้แหละ ถ้าส่งใจออกไปสู่ภายนอกแล้ว เป็นวิชชาภายนอกไป
เป็นแผนที่ไป แผนที่ปริยัติธรรม วางแผนที่แล้ว น้อมเข้ามาสู่กาย น้อมเข้ามาสู่ใจ มีสองอย่างเท่านี้
อย่างอื่นไม่ใช่ทางของมรรคจิตที่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น
พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ชี้ใส่กายชี้ใส่ใจนี้ นอกจากกายจากใจไปแล้วมิใช่ทาง
ของอริยมรรค
    ภารา หเว ปัญจักขันธา ภาราหาโร จ ปุคคโล วางขันธ์ ๕ ธาตุ ๔ แล้วรู้แจ้งเห็นจริง อนิจจัง
ทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ ถ้าเข้าไปยึดไว้ เป็นทุกข์ทั้งสิ้น อนัตตาทั้ง ๕ ไปยึดเป็นตัวเป็นตน มันก็เป็นทุกข์
   เวทนา เวลามันเจ็บมันปวดขึ้นมา ต้องกําหนดให้มันรู้ ทุกขสัจจะ มันก็เกิดขึ้น สมุทัยสัจจะ
มันก็เกิดขึ้น อริยสัจจธรรมทั้ง ๔ มันก็เกิดขึ้นที่นี่แหละ
   ทุกข์เกิดขึ้นภายในกาย ถ้ารู้เท่าทันตามความเป็นจริง มันก็ใช้ได้ มันเกิดขึ้นในขันธ์ ๕ ธาตุ ๔
นี้แหละ
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      รูปขันธ์แยกออกเป็น ดิน น�ำ 
้ ลม ไฟ กําหนดดูในกายนีแ้ หละ ถ้าออกนอกกายมันกลายเป็นอดีต
อนาคตไป อดีตนั้นมันมากมายมาแต่ดึกดําบรรพ์ มันไหลมาสู่ใจ
     ปฏิบัติให้รู้แจ้งด้วยตนเอง สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปนยิโก ปัตจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ รู้แจ้งเห็นจริง รู้กาย รู้ใจ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรม
ขันธ์ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็ชี้ลงสู่กายสู่ใจนี้แหละ
ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ เหตุมันเกิดมาจากอันนี้แหละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เป็นเหตุของสิ่งทั้งปวง
ศีลปาฏิโมกข์ หรือปาฏิโมกขสังวรศีล ก็เอาอินทรีย์ทั้ง ๕ นี้แหละ สํารวมอินทรีย์ ๕ นี้แล้ว
ท่านเรียกว่า ปาฏิโมกขสังวร
     ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นทางวินัยทั้ง ๕ ขันธ์ ๕ เป็นเปรตเป็นผี ขันธ์ ๕ เป็นไฟไหม้ ถ้าปฏิบัติ
ออกไปจากกาย จากใจของเรา ห่างจากทางของมรรคไปเสีย ต้องให้รู้แจ้งในกาย ต้องให้รู้แจ้งในใจ
    พิจารณาให้มาก ทําให้มาก อาศัยความเพียรรักษากายของตนให้เป็นทางสุจริตธรรม
รักษาใจของตนให้เป็นทางสุจริตธรรม รักษาวาจาของตนให้เป็นสุจริตธรรม
     กายบริสุทธิ์ วาจาบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์ อาทิกัลยาณัง ศีลก็บริสุทธิ์ เมื่อศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิด
ภาวนาให้เกิดสมาธิขึ้น มัชเฌกัลยาณัง ปริโยสากัลยาณัง รู้แจ้งเห็นจริงในสัจจธรรม
      พิจารณากายพิจารณาใจนี้ เมื่อสังขารมันเกิดมันดับเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันเกิดอยู่
อย่างนั้น มันดับอยู่อย่างนั้น รู้ที่เกิดของธรรม รู้ที่ดับของธรรมแล้วมันก็เข้าที่สงบเท่านั้น
      ปาราชิก ๔ ก็ดี สังฆาทิเสส ๑๓ ก็ดี อนิยัต ก็ดี นิสสัคคิย์ ปาจิตตีย์ ก็ดี มันก็เกิดในทาง ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ของเรานี้แหละ ต้องสํารวมระวังปาฏิโมกข์ทั้ง ๕ กายก็บริสุทธิ์ วาจาก็บริสุทธิ์ ใจก็
บริสุทธิ์ เป็นอาทิกัลยาณัง ศีลบริสุทธิ์ สมาธิก็เกิดขึ้น ภาวนากับสมาธิก็อันเดียวกันนั่นแหละ ภาวนา
พอจิตสงบลงมันก็เป็นสมาธิ ศีลทําให้สมาธิเกิด ภาวนากับสมาธิก็อันเดียวกันนั่นแหละ ศีลทําให้
สมาธิเกิด เป็นมัชเฌกัลยาณัง พิจารณาเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง จนบรรลุมรรคผลนิพพาน มันก็เป็น
ปริโยสากัลยาณัง
      อย่าไปรู้เพียงแผนที่ ถ้ารู้เพียงแผนที่ มักเกิดการทะเลาะวิวาท ต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติในกาย
วาจา ใจ ของเรา ต้องศึกษาให้รู้จักภูมิประเทศ คือกายของเรานี้
    รักษาศีล ๕ ประจํา คือ ขาสอง แขนสอง หัวหนึ่ง น้อมเข้ามาหาตัวเรานี้แหละ อันนี้แหละ
คือตัวของศีลแท้ เป็นโลกุตรศีล หรือ อริยกันตศีล ศีลประจําตน
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แผนที่ต่างจากภูมปิ ระเทศ (๒)
ธรรมเมานี้มันมากมาย อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา ธรรมเมานี้นํามาเป็นตัวสังขาร
สังขารกับสมุทัยอันเดียวกันนั่นแหละ กําหนดเข้าไปให้มันเห็น ฐีติ ภูตํ ก็พอแล้ว ไม่ต้องเอามากมาย
ไปยึดเอาอย่างนั้นอย่างนี้ ไปสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นธรรมเมาไปหมด ทําให้รู้จักที่เกิด
ของธรรม ที่ดับของธรรม ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละ รู้มากมายตามแผนที่ปริยัติธรรม แล้วปฏิบัติ
ไม่ถูกแผนที่ต่างหาก ต้องวางแผนที่ให้หมด
ค้นหาอยู่ในภูมิประเทศจึงใช้ได้ ไม่อย่างนั้นไปยึดเอาอย่างนี้บ้าง อย่างนั้นบ้าง เป็นธรรมเมาไป
เวลาเจ็บหลัง เจ็บเอว อริยสัจธรรมเกิดขึน้ มันก็เกิดขึน้ ในก้อนธรรมอันนีแ้ หละ ก้อนธรรมโมก็อนั นีแ้ หละ
ก้อนธรรมเมาก็อนั นีแ้ หละ ทุกขสัจจ์มนั ก็เกิดอยูท่ นี่ ี่ สมุทยั สัจจ์มนั ก็เกิดขึน้ ในนี้ นิโรธสัจจ์มนั ก็เกิดขึน้
ทีน่ ี่ มันจะไปเกิดทีไ่ หน เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว เจ็บเกล้าเมาหัว มรรค ผล นิพพาน มันเกิดขึน้
ที่นี่แหละ ถ้าปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในหลักอันนี้แล้ว ก็ตั้งอยู่ในธรรมนั่นแหละ ตั้งอยู่ในศีล
ศีล ก็คือการนําความชั่วความผิดออกจากกาย จากวาจา จากใจ ของตน หรือเรียกอีกอย่างว่า
มรรค มรรค ก็คือนําความผิดออกจากตนนั่นแหละ มันจึงเป็นหนทางเอาแต่น้อยเท่านี้ก็พอ อย่าไป
เอามาก จะเป็นธรรมเมาไป เอาเข้าจริง ๆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นธรรมเมาไปเสีย เพราะไปติด
สังขาร สมุทัยก็อันเดียวกันนี้แหละ มรรคธรรม วิโมกขธรรม ก็อันเดียวกันนี้แหละ มรรคสัจจ์
อันใด วิโมกขธรรมเป็นที่ดับทุกข์ก็อันนี้ อริยมรรคยกขึ้นก็เหมือนกับศีล ศีล ๕ ศีล ๘ วินัยศีล ๕
วินัยศีล ๘ ก็อันเดียวกันนั่นแหละ คือการนําความผิดออกจากกายจากใจ ศีลก็คือการนําความผิด
ความชั่วออกจากกายจากใจ
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เป็นเรื่องของสังขารมาแต่ดึกดําบรรพ์ นับภพนับชาติ นับอสงไขย
ไม่ถ้วน เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด...
อดีตเป็นธรรมเมา อนาคตเป็นธรรมเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน วาง
ในปัจจุบัน ตัดออกในปัจจุบัน กิเลสตัณหา ความพอใจ ไม่พอใจ ตัดออกในปัจจุบัน จึงเป็นธรรมโม
เอาแต่อดีต อนาคต เป็นธรรมเมา
ถ้าจะเจริญมรรค ก็เทียบเคียงกับศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็เหมือนกัน รวมลงในอริยมรรค
ต้องฝึก ตา หู จมูก ลิน้ กาย อินทรียท์ งั้ ๕ นีแ้ หละ ฝึกทวารทัง้ ๕ ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ ศีล ๕ ก็ตาม
ศีล ๘ ก็ตาม ศีล ๑๐ ก็ตาม ตั้งไว้ในใจนี้ ความผิดเกิดขึ้นก็นําออกเสีย นําความผิดความชั่วออกจาก
กาย จากวาจา จากใจ ออกจาก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ตานี้สําคัญ ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ
ตาเป็นเหตุ หูเป็นเหตุ จมูกเป็นเหตุ ลิ้นเป็นเหตุ กายเป็นเหตุ ละให้มันได้ ตัดให้มันได้ ให้มัน
ดับลงไปได้ วางสังขารสมมติเสียแล้ว มันจึงรู้แจ้งทุกข์ ก้อนธรรมโมก็อันนี้ ก้อนธรรมเมาก็อันนี้
การกําหนดรู้อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ก็จับก้อนอันนี้แหละขึ้นมา ทุกข์มันก็เกิดขึ้นที่นี่ สมุทัยมันก็เกิดที่นี่
หลวงปู่แหวน สุจณ
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มรรคมันก็เกิดทีน่ ี่ นิโรธมันก็เกิดทีน่ ี่ รูแ้ จ้งมรรคผลนิพพาน รูจ้ ริงเห็นจริงก็เห็นทีน่ แี่ หละ ถ้าไปรูแ้ จ้งที่
อืน่ ใช้ไม่ได้ เป็นธรรมเมาไป ถ้าเรากาํ หนดขึน้ แล้ว สัญญามันก็ตงั้ ขึน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอริยเจ้า
ทั้งหลาย อเนกอนันต์นับไม่ถ้วน ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ ก็ลงสู่กายสู่ใจเรานี้ทั้งสิ้น
ไตรโลกทั้งสามนี้ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ไตรวัฏฏ์มันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้
อกุสลาธรรมเมา เป็นรากเหง้าของกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด สังโยชน์ธรรมก็ดี โยคธรรมก็ดี
โอฆธรรมก็ดี พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นพุทธนายก พระองค์พาพุทธเวไนยสัตว์
ให้รู้แจ้งสัจธรรม ตัดข้ามสังขารโลก โอฆอันกันดาร
กาโมฆะ เป็นธรรมเมาที่หนึ่ง ภโวฆะ เป็นธรรมเมาที่สอง ทิฏโฐฆะ เป็นธรรมเมาที่สาม
อวิชโชฆะ เป็นธรรมเมาที่สี่ ซึ่งเป็นความมืดไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรม ดับอันนี้ได้แล้วก็เบาอกเบาใจ
กิเลสอนุสัย มันสําคัญ ถ้าเราบอกว่าเอาปัจจุบันนี้แหละ พอเราตั้งท่าใส่มัน มันก็ตั้งท่าใส่เราเช่นกัน
กิเลสตัวนีใ้ ห้ระวัง มันครองใจสัตว์ทงั้ โลกมาแต่ดกึ ดาํ บรรพ์ ขันติบารมี อดทนด้วยกาย อดทนด้วยวาจา
อดทนด้วยใจ ความพอใจก็เป็นกิเลส ความไม่พอใจก็เป็นกิเลส ตัณหาก็เหมือนกันนั่นแหละ มันหมุน
อยู่ในไตรวัฏฏ์ เกิดก็เพราะตัณหา ตายก็เพราะตัณหา ทุกข์ก็เพราะตัณหา สุขก็เพราะตัณหา
ความพอใจก็เพราะตัณหา ความไม่พอใจก็เพราะตัณหา อะไร ๆ ก็เพราะตัณหา มันหมุนอยูใ่ นไตรโลก
อันนี้ ต้องค้นลงมาสู่อันนี้ อย่าไปค้นลงในที่อื่น ค้นไปที่ก้อนธรรมโม ก้อนธรรมเมานี้แหละ เป็นที่ตั้ง
ผู้ที่จะดําเนินการฝ่ายโลกก็เอาสมบัติอันนี้แหละเป็นที่ตั้ง นักบวชทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในศีล
ในธรรมวินัยก็เอาก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้ง เป็นที่ตั้งของศีล เป็นที่ตั้งของธรรม เป็นที่ตั้งของมรรค
เป็นที่ตั้งของผล เป็นที่ตั้งของพระนิพพาน รู้เข้ามาสู่อันนี้แหละ อย่าไปยึดถือเอาอย่างอื่น
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พิจารณากรรมฐาน ๕ เพื่อละวาง (๓)
...ทํามาแล้วปฏิบตั มิ าแล้ว ทําให้แข็งแรง ว่าไปก็ของเก่านัน้ แหละ ถ้าจะแสดงตามอุปชั ฌาย์
ท่านสอนก็ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่พิจารณาหมวดขันธ์นี่ให้รู้แจ้ง ผมก็ให้มันรู้แจ้ง ขนก็ให้มัน
รูแ้ จ้ง เล็บก็ให้มนั รูแ้ จ้ง ฟัน หนัง ก็เหมือนกันต้องพิจารณาให้มนั รูแ้ จ้ง อันนีม้ นั เสียต้นนีห่ นา ไปทีไ่ หน
ก็ตามเถอะ แต่ความเพียรหมั่นพยายาม ถ้าความเพียรสม�่ำเสมอ ก็เป็นไปอยู่ ต้องอาศัยอันนี้แหละ
ตา นี่ หู นี่ จมูก นี่ ลิ้น กาย มีเท่านี้แหละจ�ำกัด ต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งเห็นจริง จึงใช้ได้ อุปัชฌาย์
ท่านสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ พิจารณาให้มันเบื่อหน่าย มันจึงวางได้ ถ้าไม่พิจารณาของ
เหล่านี้ให้เห็นแจ้ง มันก็ยังใช้ไม่ได้ แต่ก่อนก็เหมือนกันนั้นแหละ ว่าเท่าไร มันยิ่งกําเริบ ต่อมาเมื่อ
พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นแจ้งแล้ว มันก็ละ ก็วางเอง มันสําคัญจะข้าม เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
ไปเสีย ไม่พิจารณา ถ้าพิจารณาให้รู้แจ้งแล้วมันก็วางเอง ถ้ามันยังไม่ เบื่อหน่ายอันนี้แล้วไม่ได้หนา
ว่ามันเท่าไรมันยิ่งสู้เราหนา เราพิจารณาเข้าทั้งกลางวันกลางคืน จนรู้แจ้ง เห็นแจ้งใน ผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง หมดกายนี่แหละ ต้องพิจารณาให้เบื่อหน่าย นอกนั้นไม่สําคัญเท่าไร สําคัญอันนี้แหละ
มันเบื่อหน่ายมันก็วางเอง
ถ้ามันคุบมันก็คบุ อยูน่ นั่ แหละ มันไม่ยอมหนา บางทีเร่งเข้า ๆ ไม่หลับไม่นอน โอ้มนั รุกใหญ่เลย
เอามันอยู่นี่แหละภายในกายนี้แหละ พิจารณาอยู่นี้แหละ อย่าไปพิจารณาอยู่ที่อื่น พิจารณาในกาย
นี่แหละ แม้มันรู้แจ้งแล้วก็ต้องพิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละ กายนี่แหละ มันจึงทําให้ใจวาง เบื่อหน่าย
ถ้ามันไม่เบื่อหน่ายในสังขารภายนอก มันก็ยากอยู่เน้อ ที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใคร่มีเน้อ มีแต่ไป
คุบนัน่ คุบนีอ่ ยูน่ แี่ หละ เพ่งให้มนั เปือ่ ยละลายไปนัน่ แหละ มันจึงจะพาวางได้ เคยพิจารณาไหมอย่างนี้
มันต้องพิจารณาให้มันพอหนา มันจึงจะรู้แจ้งเห็นจริง มันจึงจะละมันจึงจะวางได้
ถาม : เมื่อก่อนกระผมก็พิจารณาอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้พิจารณาไม่ได้ ทําไมจึงเป็นอย่างนั้น ?
ตอบ : นัน่ มันยังพิจารณายังไม่พอ ท่านเจ้าคุณอุบาลี ท่านว่าพิจารณาใจ พิจารณากาย พิจารณา
กายนี้ให้เป็นศีล ท่านชี้ใส่ ตา หู จมูก ลิ้น กายนี้ พิจารณาให้รู้ ตานี้แหละเป็นเหตุ หูนี่แหละเป็นเหตุ
จมูกนี่แหละเป็นเหตุ ลิ้นกายนี่แหละเป็นเหตุ อย่างอื่นไม่ค่อยเป็นเหตุเท่าไร ตานี้ครั้นเห็นรูปผู้หญิง
ก็ตาม รูปผู้ชายก็ตาม รูป ๆ ใดก็ตาม ความพอใจเกิดขึ้นก็ไม่รู้ตัว ต้องให้รู้เท่า ครั้นรู้เท่าทันมันก็วาง
หู จมูก ลิ้น กาย ก็เหมือนกันเมื่อสัมผัสถูกต้องเกิดความพอใจไม่พอใจ มันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้
ละก็ละในปัจจุบัน วางก็วางในปัจจุบันนั่นแหละ ถ้าปล่อยไปเป็นอดีตอนาคตแล้วมันใช้ไม่ได้ เราต้อง
พิจารณาให้เป็นปัจจุบัน ถ้ามีสติรู้แจ้งในปัจจุบันแล้วมันก็ดับไป ๆ เท่านั้น ไม่รู้เท่าทันเหตุแล้วไม่ได้
ถ้ารู้เท่าทันเหตุแล้วก็รู้สมมติของโลก รู้สมมติโลกแล้ว ก็รู้ในปัจจุบัน วางในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน
ทีนี้มันมึนตลอดพรรษาเลย
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พิจารณามันไม่พอ เหมือนท่านเจ้าคุณอุบาลีและท่านอาจารย์มั่น ท่านว่า ถ้าเบื่อหน่ายสังขาร
นามรูปแล้ว มันวางเองไม่ต้องบังคับ พิจารณากายให้มันรู้แจ้ง พิจารณาใจให้มันรู้แจ้ง มันก็เท่านั้น
พอแล้ว พิจารณากายให้รกู้ าย พิจารณากายพิจารณาใจสาวไปหาเหตุวา่ มันเกิดมาจากอะไร พิจารณาไป
มันก็เกิดมาจากกายนี้แหละ กายอื่นก็ตามกายนี้ก็ตาม พิจารณาน้อมเข้าสู่กายนี้
ท่านเจ้าคุณอุบาลี ท่านว่า กายเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาด เป็นเหตุพิจารณาเข้า ๆ อันใด ๆ
ก็เป็นเหตุ ตา ก็เป็นเหตุ หู ก็เป็นเหตุ จมูก ลิ้น กาย แต่ละอย่างก็เป็นเหตุทั้งหมด ต้องพิจารณาให้
รูเ้ หตุ ทาํ ลายเหตุ ถ้าไม่รเู้ หตุทาํ ลายเหตุแล้วมันไม่หยุด สาวไป ๆ เข้าไปหาเหตุ เหตุมนั มาจากไหนล่ะ
ตาเห็นรูป หูฟงั เสียง จมูกได้กลิน่ ลิน้ รูร้ ส กายรูส้ มั ผัส เย็นร้อนอ่อนแข็ง พอใจไม่พอใจ มันเป็นปัจจุบนั
หมด ถ้าไม่เป็นปัจจุบันเรานั่นแหละมันเล่นเรา ต้องพิจารณาให้ดี ๆ เอาที่นี่แหละ อย่าไปหาเอาที่อื่น
เอาตรง ตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่แหละ
ถาม : ปีนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรกําลังใจตกไปหมด ?
ตอบ : นั่นแหละไม่พิจารณาเหตุ เรานั่นแหละมันเป็นเหตุ ตา ก็เป็นเหตุ ใจ ก็เป็นเหตุ มีอะไร
ก็เอาเข้า ๆ ละก้า เขาสมมติเป็นตา เป็นหู จมูก ลิ้น กายนี่ รูปนั้นก็เหมือนกัน รูปนี้ก็เหมือนกันนี่ ชี้ใส่
ตา หู จมูก ลิน้ กาย พิจารณาเข้า ถ้ามันหยุดมันก็หยุดตรงนีแ้ หละ เหตุมนั เกิดทีไ่ หนล่ะ มันเกิดวางตา
หู จมูก ลิ้น กาย จ�ำให้แม่น ๆ หนา...ไม่ว่าพระว่าเณร ท่านสอนท่านก็ชี้ไปที่ เกสา นี่อันนี้ก็สําคัญ
พิจารณาเส้นผม เส้นขน หรือเล็บมือ เล็บเท้า มันไปยึดเอาเขานี่ เขาเองไม่ได้ว่าอะไรหนา เรานี่แหละ
เราว่าเราหลงอยู่นี่แหละ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็สรุปลงไปนัยเดียวกันนี่แหละ ถ้ามันอยู่เฉพาะเขา
มันก็หยุด ให้พิจารณากาย พิจารณาใจ พิจารณากายนี้สักร้อยหน ให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าไป...
ตั้งความสัตย์ความเพียรในอิริยาบถทั้ง ๔ เอาให้มันรู้แจ้ง ถ้ามันไม่รู้แจ้งจะว่าอนิจจังก็ว่าไปเถอะ
มันก็ไม่เป็นอนิจจังอยู่นั้นแหละ...ให้พิจารณากาย พิจารณาใจนี้ พิจารณาให้รู้แจ้งเป็นจุดแล้ว
ค่อยขยายออกไป ครั้นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ละก็วางไปเอง
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มรณานุสสติ (๑)
ความเกิดมีแล้ว ความแก่ ความตายมันก็มีอยู่ ไม่มีใครจักพ้นตาย เกิดก็เกิดเต็มแผ่นดิน
ตายก็ตายเต็มแผ่นดิน เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดอยูน่ แี้ หละ ความตายเต็มแผ่นดิน อยูเ่ ป็นเป็ด ไก่ หมู
หมา เขาก็ตาย มนุษย์ชายหญิงก็ตาย ใครล่ะเกิดมาแล้วไม่ตาย
     ถ้าเกิดมาขวางโลกเขา เกิดมาแล้วไม่ตาย ไม่เฒ่า ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ขวางบ้าน ขวางแผ่นดิน
ขวางโลกเขาอยู่ได้ อย่างไรให้ภาวนามรณานุสสติอยู่อย่างนี้แหละ
เป็นเป็ดเป็นไก่มันก็ตาย เป็ด วัว ควาย ช้าง ม้า หมู หมา แมว เขาก็ตาย คนแก่ก็ตาย คนหนุ่ม
ก็ตาย ถ้ากลัวตาย มีใครพ้นตายไหม ทุกคนทุกสิ่งสรุปลงสู่ความตายทั้งนั้น
    เป็ด ไก่ วัว ควาย หมู ปลา ถ้ามันไม่ตายเอง เขาก็ฆา่ ให้มนั ตาย ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะพ้นจากความตาย
ได้ ถึงจะมีอายุผ่านพ้นไปร้อยปีพันปีมันก็ต้องตายอยู่นั่นแหละ สัจจธรรมข้อนี้ใคร ๆ ก็พ้นไปไม่ได้
นั่งอยู่ก็ตาย นอนอยู่ก็ตาย กินอยู่ก็ตาย ไม่กินก็ตาย เจ็บป่วยอยู่ก็ตาย ไม่เจ็บไม่ป่วย มันก็ตาย
ความตายมันมีอยู่ทุกสถานะ ทุกสถานที่
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันครอบงําเราอยู่ทุกเมื่อ พิจารณาให้รู้แจ้ง
เห็นจริงเสีย แม้อบายโลก เขาก็ฆ่ากันกินกันอยู่ ความตายจึงไม่มีที่จะหลีกเร้นซ่อนหนี
   ที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธ ชีวิตัง ยาวะ นิพพาน สรณะ คัจฉามิ, ธัมมะ ชีวิตัง ยาวะ
นิพพาน สรณะ คัจฉามิ, สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพาน สรณะ คัจฉามิ ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
นอกจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราต้องหาที่พึ่งอันประเสริฐไว้เสียแต่บัดนี้ ขณะยังมีชีวิตอยู่
อย่างนี้ ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้ ถ้าร่างกายจิตใจมันไม่เข้มแข็งแล้ว จะไปคิดถึงอะไร จะไปยึดไปถือ
เอาอะไรเป็นที่พึ่ง มันก็ยากสักหน่อย
     ศีลเราก็ต้องรักษาให้มันดี ศีลก็คือการนําความผิด ความชั่วออกจากกายจากวาจาของเรา
นี้แหละ ธรรมที่มีอยู่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ พระพุทธเจ้าพระองค์ชี้ลงสู่กายสู่ใจของเรา
พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัย ก็ทรงบัญญัติเพื่อให้รักษาไตรทวาร พระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอน
มูลกัมมัฏฐาน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ท่านก็สอนย�้ำลงในสิ่งของที่มีอยู่ในตัวของเรา
ปัญจักกัมมัฏฐาน ๕ นีแ้ หละ เป็นทีต่ งั้ ของกรรม กรรมมันหมุนอยูน่ แี้ หละ ในไตรทวารนีแ้ หละ
ความรัก ความโลภ ความโกรธอันใด มันก็หมุนอยู่ในฐานอันนี้แหละ กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา กุศล
นาํ สัตว์ให้ไปเกิดในทางเจริญ อกุศลนาํ สัตว์ไปสูอ่ บายภูมิ มีเปรต นรก สัตว์เดียรัจฉานก็ดี มันหมุนอยู่
ในไตรโลกอันนี้ ตกอยู่ในกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของจริงมันมีอยู่
ประจําอยู่อย่างนี้ มันหมุนเป็นกงจักรบดสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ประจํา อิริยาบถ เจ็บแข้ง เจ็บขา
ปวดหลัง ปวดเอว เจ็บไข้ได้ป่วยเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันแสดงให้เราดูอยู่อย่างนี้ เว้นแต่เรา
มองไม่เห็นมันเท่านั้น
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    ส่วนมากจะตกอยู่ใต้อํานาจของสังขาร มันปรุงมันแต่ง เป็นอดีตอนาคตไป ส่วนปัจจุบัน
สัจธรรมที่เขาแสดงตัวให้ปรากฏอยู่ มันไม่ใคร่เอามานึกมาคิด ไม่เคยน้อมเข้าหากายหาใจของเรา
มันคอยแต่จะเป็น “ธรรมเมา” ไป
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ละ วาง ถอน ที่ใจ (๑)
    เอา “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก เอาน้อย ๆ แต่ปฏิบัติให้มากตามคติโบราณ ครั้นได้
ความรู้มาก ๆ ก็เป็นผลดี ปฏิบัติในขั้นที่ยากกว่ากลายเป็นธรรมเมาไป จะเอาพุทโธเป็นมรรคของใจ
ก็เอา เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจก็เอา ทําเท่านี้ก็พอแล้ว ไม่ทํามาก แต่ปฏิบัติให้บ่อย อาศัย
ความหมั่นความเพียร ให้จริงกาย จริงวาจา จริงใจ ให้มีขันติ บารมีอดทน อดทนกาย อดทน
ทางวาจา อดทนใจหนา
    ตีตกิ ขา....ความอดกลัน้ เป็นบารมีธรรมอย่างเอก อาศัยความเพียร ละกายทุจริต และวจีทจุ ริต
ละมโนทุจริต ละให้มันหมด ใช้ศีลป้องกันตา นี่หู นี่จมูก นี่ลิ้น กาย นี่อินทรีย์ ทั้ง ๕ อย่างนี้สําคัญ
ตาที่เห็นรูปเกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี รูปที่มีวิญญาณก็ตาม ไม่มีวิญญาณก็ตาม เอาศีลทางวาจา
ทางใจ ให้มันหมดแล้วก็เป็นสุข ใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รักษากรรมบถ
ศีลรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ รักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้หมดจด รูป
มาทางตา เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี ใช้ศีลนี่แหละนําออกให้หมดจากใจของเรา หูก็ดี เสียง
มาทางหู เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี จมูก...กลิ่นมาทางจมูก เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี
ลิ้น...รสมาทางลิ้น เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี กาย...ผัสสะทั้งหลาย เย็น ร้อน อ่อน แข็ง
กระทบกาย เกิดความพอใจ ไม่พอใจก็ดี นําออกให้หมดจากใจของตน ทําใจของตนให้ผ่องใส เอาใจ
ละออก เอาใจวาง เอาใจถอนละออก วางออก ถอนออกจากจิตจากใจของเรานี่ มันจึงใช้ได้
     ระวังสมมติ เมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา เอาศีลนั่นแหละนําออกให้มันหมด อย่าให้มัน
ขัดขวางเป็นมัคคาวรณ์ สัคคาวรณ์ ห้ามสวรรค์นิพพาน นําออกให้มันหมด นําออกจากจิตจากใจ
ของเรานี้แหละ ไม่ใช่น�้ำออกจากที่อื่น เอาใจนี้แหละละ เอาใจนี้แหละถอน น้อมเข้ามาตรงนี้
น้อมเข้ามาหากาย น้อมเข้ามาหาใจ ใจนี้มันคิดผิดนําออกเสีย ความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตในใจ
นําออกให้หมด ให้ผ่องใส อาศัยความเพียร ความขยัน
   ความโกรธ ความหลง อกุสลาธรรมเมาทั้งหลาย มันเกิดขึ้นแล้วใครล่ะที่เดือดร้อน ก็เรา
นัน่ แหละเดือดร้อน เพราะฉะนัน้ ละให้มนั หมด ความโลภ ความหลง ความโกรธ ก็เหมือนกันนัน่ แหละ
ละมันออกให้หมด ใจของเราแต่งได้ แต่งให้เป็นบุญก็แต่งได้ แต่งให้เป็นศีลก็แต่งได้ ความโกรธ
ความโลภ ความหลง เป็นมูลเหตุของกิเลสตัณหา ตัวกิเลสนั่นแหละทําให้มันร้อน เผาจิตเผาใจ
ใจนี้แหละมันเป็นเหตุ มันเป็นตัวเหตุแห่งธรรมทั้งหลาย เวลาเกิดความโกรธขึ้น อย่าพูด ให้นิ่งอยู่
เสียก่อน รอให้มันได้สติเสียก่อน พอมีสติแล้วมันก็ถอนออก ๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เป็นมูลเหตุของกิเลสตัณหาทั้งหลาย เวลาโกรธเกิดขึ้น อย่าพูด ต้องกําหนดใจอยู่นั่นแหละ รอจน
มันมีสติมันจึงใช้ได้ ถ้าปล่อยให้มันโกรธ ใจนั่นแหละมันเดือดร้อน มันเป็นบาป อกุสลาธรรมเมา
ความโกรธ ความโลภ ความหลง ถ้าเกิดขึ้นเผาจิตเผาใจแล้ว มันเป็นมหานรกอันใหญ่
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   อดีตทีม่ นั ล่วงไปแล้ว ผ่านไปแล้ว ไม่ตอ้ งคาํ นึง ถือเอาบุญเอาบาปในปัจจุบนั นีแ้ หละ เราทาํ บุญ
ทําบาป บุญบาปอันนี้แหละพาหมุนไปในปัจจุบัน อดีตนั้นมันผ่านมาแล้ว มันเป็นอะไร เป็น ช้าง ม้า
วัว ควาย เป็นหมู เป็ด ไก่ มันก็เป็นมาแล้ว ไม่ต้องคํานึงถึงเอามาเป็นอารมณ์ อดีต อนาคต ตัดออก
ให้หมด อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ตลอดชีวิต ทั้งอยู่ใน
กุศลกรรมบถ ๑๐ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในสุจริตธรรม ตั้งอยู่ในศีล ๕ ปฏิบัติตัวให้
เรียบร้อย เกิดก็เพราะกาม รักก็เพราะกาม เกลียดกันก็เพราะกาม ทะเลาะกันก็เพราะกาม กามมัน
พาหมุนไป การพูดการคิดต้องพิจารณาให้ดี มันจึงจะได้ความสุขสงบ เกิดความเข้มแข็ง ทาํ ความสงบ
ชั่วโมงหนึ่ง ใจก็ปรุงแต่งได้ ต้องทําให้ดี ๆ
   ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรค เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจ เอาพุทโธให้มนั แน่วแน่ไป เวลาภาวนา
ไปนาน ๆ ทุกขสัจจ์เกิดขึ้น เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว มันก็เกิดขึ้นนี้แล้ว ง่วงเหงาหาวนอน
มันก็เกิดขึ้นนี้แล้ว ให้น้อมเข้ามาสู่ใจ พิจารณากาย พิจารณาใจของเรานี่แหละให้มันสว่างไสว
เอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจ มีพทุ โธ ธัมโม สังโฆ เป็นอารมณ์ของใจ อย่าให้มนั เป็นธรรมเมา
เมาคิด เมาอ่าน เมาอดีต เมาอนาคต มันใช้ไม่ได้นะ
    วางให้หมด วางอยู่ที่ใจ อารมณ์ของโลก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ กามารมณ์ทั้ง ๕
ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา ตาก็อยูเ่ ป็นปกติอยูแ่ ล้ว หูมนั ก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว จมูกมันก็เป็นปกติอยูแ่ ล้ว
รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์ อันนั้น ปล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา ดีเขาก็ไม่ว่า ไม่ดีเขาก็ไม่ว่า นินทา
สรรเสริญก็เหมือนกัน ใจนี้มันเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่หู ไม่ใช่ลิ้น ไม่ใช่จมูก ไม่ใช่กาย ใจมันไม่ได้
ไปที่ไหน พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรมานตนของพระองค์ เราก็ต้องหมั่นปฏิบัติ
     พูดมากไปมันก็ไม่รับ พูดมากไปมันก็ไปคนละแห่งละหน กิเลสมันไม่ตรงกัน นั่งทําความสงบ
สักชั่วโมง มันจะเป็นอย่างไร ใจมันปรุงไปอดีตอนาคต ทั้งอดีตอนาคตดับลงให้หมด ตัดอดีตอนาคต
ลงให้หมด จิตตั้งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน วางในปัจจุบัน แจ้งอยู่ในปัจจุบัน ไปเอา
อดีตอนาคตก็คงไม่ใช่ ตั้งความสัตย์ลงไปว่า เวลานี้เราจะทําจิตทําใจให้สงบ อดีต อนาคต มันผ่าน
มาแล้ว ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปรียบเหมือนแม่นำ�้ ธารน�ำ้ น้อยใหญ่
ไม่มปี ระมาณ ไหลลงสูท่ ะเลไม่มที เี่ ต็มฉันใด
กามตัณหาทีไ่ ม่พอดี ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่งก่อทุกข์
ก่อความเดือดร้อนไม่มที ส่ี นิ้ สุด
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วินัยและศีล คือการนําความชั่วออก (๒)
อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ให้พจิ ารณาเรือ่ งของสังขาร เขาปรุง เขาแต่ง เขาเกิด เขาดับ เกิดขึน้ แล้วก็
ดับไป ๆ ถ้ามีสติอยู่ก็นําออกเสีย วินัย ก็คือการนําความชั่วที่เกิดทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ทางใจ นี้แหละออกให้หมด
รูปมาทางตา เป็นหญิงก็ตาม เป็นชายก็ตาม รูปมีวิญญาณก็ดี ไม่มีวิญญาณก็ดี นําออก
ในปัจจุบัน จาโคปฏินิสฺสคฺโค ละคืนเสีย เขามาด่ามาว่าก็ดี เขาด่าว่าบ้าก็ตาม ห่าก็ตาม ก็ช่างเขา
เป็นของภายนอก ของเราก็มีเต็มอยู่ในท้องในไส้ สละคืนให้มันหมด ของเราก็มีอยู่เต็มตัว ความไม่ดี
นําออกในปัจจุบันนี้ ความไม่พอใจที่เกิดทางหูก็ตาม ทางตาก็ตาม ให้นําออกเสีย ความไม่พอใจ
นั่นแหละทําให้เราเดือดร้อน อาศัยความพากเพียรนั่นแหละในการละ การวาง อตีตา ธรรมเมา
อนาคตา ธรรมเมา อดีตอนาคตมันพาให้เป็น อดีตมันก็เกิดขึ้นนี้แหละ อนาคตมันก็เกิดขึ้นนี้แหละ
ปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นนี้แหละ
ทั้งอดีตทั้งอนาคตก็นําออกให้หมด ทุกขสัจจ์ มันก็เกิดขึ้นทับรูปกายของเรานี้ เจ็บแข้ง เจ็บขา
เจ็บหลัง เจ็บเอว กําหนดเข้า ให้รู้เท่าสังขารที่มันปรุงมันแต่ง มันเกิด มันดับ เป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา มันเกิดอยู่นี่แหละ ทุกขสัจจ์มันก็เกิดอยู่นี่แหละ สัมมากัมมันโต การงานของกาย เป็น
อริยมรรค สัมมาวาจา สาวเข้ามาหาที่สุด ทุกขสัจจ์ มันก็เกิดอยู่ที่นี่
ความหลง ความโกรธ นีม้ นั เป็นมูลรากของกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด เกิดความพอใจก็เพราะ
ตัณหา เกิดความไม่พอใจก็เพราะตัณหา ความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะตัณหานี้แหละ อดีตที่ล่วงมาแล้ว
ไปกาลนาน จิตมันเอาอารมณ์อันนั้นแหละมาคิด ตัดอดีตอนาคตเสีย เอาอารมณ์ปัจจุบัน ให้จิต
ดิ่งอยู่ในปัจจุบัน
ศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม ศีล ๑๐ ก็ตาม ท่านบัญญัติลงในกายนี้ บัญญัติลงในใจนี้ ให้มัน
รู้อยู่ในใจนี้ ใจนี้เป็นตัวเหตุ ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ นําทุกข์ ให้เสวยก็ตัวเหตุนี้แหละ
ให้กําหนดรู้เท่าเหตุ เหตุดับแล้วตัณหาก็ดับไป
อดีตนี้สําคัญ มันมาแต่ดึกดําบรรพ์ อดีตนี้ท่านหมายเอาทั้งกุศลและอกุศลทั้งหมด เมื่อจิต
คิดขึ้นมาแล้ว มันก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งนี้บ้าง สิ่งนั้นบ้าง ยึดไปยึดมาก็เดือดร้อนเจ้าของเองนั่นแหละ
เดือดร้อนใจ มันจะไปเดือดร้อนที่ไหน ใจนี่แหละเป็นตัวเหตุ กําหนดทุกข์เข้า ๆ ให้รู้เท่าถึงสภาพ
ของเหตุแล้ว อย่านําเอามาหมักไว้ในจิตในใจ พยายามสลัดออก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอะไรก็เอาเข้ามาไว้
ในใจ มันเดือดร้อน ละอยู่ที่ใจนี่ วางอยู่ที่ใจนี้ ละ วาง รู้อยู่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย อารมณ์ทั้ง ๕ คือ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือกามารมณ์ทั้ง ๕ มันก็ไหลออกไปจากนี้แหละ ให้รู้เท่าทันว่าเราจะ
ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในธรรม จะทํากิจของตน จะทําจิตของตนให้มันสงบ พิจารณาอยู่อย่างนี้
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อดีตที่เป็นส่วนดีก็ตาม เป็นส่วนชั่วก็ตาม มันก็ผ่านไปแล้ว เราจะทําจิตของเรา ไม่ต้องเกี่ยวกับ
อดีต อดีต อนาคต มันก็เกิดจากกายจากใจของเรานี้แหละ พยายามอย่าให้มันเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเรา
กําจัดมันได้ เราก็สบาย ให้มีเฉพาะอารมณ์ปัจจุบัน
กาํ หนดทุกข์รเู้ ท่าเหตุ เหตุดบั แล้วก็สาํ เร็จ มรรค ผล นิพพาน สาํ เร็จก็สาํ เร็จอยูใ่ นนีแ้ หละ ไม่ได้
สําเร็จที่อื่นหนา สําเร็จอยู่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละ ความพอใจก็ดี ความไม่พอใจก็ดี มันต้อง
นําออกจากใจของเรานี้ เหตุไม่ใช่นําออกจากที่อื่น ให้นําออกจากใจของเรานี้ ถ้าใจผิด ก็นําความผิด
ออกจากใจ ไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีรูปเป็นต้น มันก็เกิดขึ้นจากใจนี้แหละ เอาศีลนี้แหละนําออก
จากใจ อดีตส่วนดีกด็ ี ส่วนไม่ดกี ด็ ี มันก็นาํ เอามาคิด อันนีส้ าํ คัญ ถ้าเรารูท้ นั มันแล้ว มันก็จะดับไปหมด
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ปล่อยให้เขาผ่านไป ผ่านมาดีก็ตาม ไม่ดีก็ตาม
มันมีอยู่ประจําโลกอยู่อย่างนั้นแหละ นําออกจากใจเสีย ให้มันผ่องใส สว่าง รู้เท่าทัน เหตุดับไป มันก็
รู้แจ้งมรรค รู้แจ้งก็รู้แจ้งอยู่ภายในนี้แหละ จะไปรู้แจ้งที่ไหน รู้แจ้งอันนี้หมดแล้ว ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ มันก็
แล้วหมด รู้อย่างอื่นไม่ชื่อว่ารู้หมดรู้ทั่ว ต้องรู้จักตนเอง กายใจของตนเองนี้แหละ รูปอย่างอื่นที่มีอยู่
ก็เป็นอย่างเดียวกับกายนี้ รู้ความจริงอันเป็นสัจธรรมแล้ว ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มี อันนี้ก็คือ
ที่สุด พวกนั้นไม่มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะไม่มีสมมติ ต้นไม้ เถาวัลย์ ก็ตาม มีอยู่เฉพาะที่เรานี้ ที่เรา
สมมติเอา เราอย่าไปยึดเอาถือเอา วาง ละ ให้มนั หมด ความชัว่ ทีเ่ กิดทางใจ เราก็นาํ ออกจากใจ เอาศีล
คือ แขนสอง ขาสอง หัวหนึ่ง นี้แหละนําออก ได้แก่ การสํารวมระวัง ไม่ละเมิดแม้โทษเพียงเล็กน้อย
รู้จักที่เกิดของธรรม ที่ดับของธรรมแล้วก็ใช้ได้ ต้องตัดอดีตอนาคตให้เหลือปัจจุบัน ร้ายก็ตาม
ดีก็ตาม ส่วนมากมีกามตัณหาเป็นตัวนํา ภวตัณหาก็ดี วิภวตัณหาก็ดี ทั้งสามนี้เป็นตัวทําให้สัตว์โลก
หมุนตัวเป็นเกลียว ทั้งความพอใจ ทั้งความไม่พอใจ ถ้าเกิดขึ้นก็ให้นําออกเสีย นําออกจากจิตจากใจ
ของเรานี้แหละ ไม่รัก ไม่ชัง ก็ใช้ได้
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สติ (๓)

แสดงวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
ถาม : หลวงปู่จะสอน จะกรุณาสอนเรื่องสติต่อไปได้ไหม
ตอบ : สตินี้มันก็ทันน่า คิดขึ้นเรื่องใดมันก็ดับ คิดขึ้นเท่าใด มันก็ดับถ้ามีสติพร้อมกับ...
ปรุงขึ้นดับเรียกว่าสติพร้อมกัน คิดไปก็หลงไปลืมไป แปลว่าไม่มีสติ ถ้ามีสติแล้วคิดขึ้นร้ายก็ดี
คิดดีก็ดีรู้พร้อมกันนั้นแหละสติรู้พร้อมกับดับลงทันทีนั้นแหละ ตัวสตินี้สําคัญนี่ ถ้ามีสติก็มีปัญญา
พร้อมกัน คิดขึ้นรู้พร้อม คิดดีก็ตาม คิดชั่วก็ตาม หลงก็ตาม โกรธก็ตาม คิดขึ้นแล้วมีสติมันก็ดับไป
ทันทีไม่ตอ้ งไปคุบมันหรอก นีค่ อื ตัวสติ มีสติแล้ว มีปญ
ั ญา เมือ่ ไม่มสี ติมนั ก็เผลอ เผลอแล้วมันก็หลงไป
ครั้นไม่เผลอแล้วมีสติแนบอยู่ทุกเมื่อแล้ว คิดดีก็ดับลง คิดชั่วก็ดับลง พอใจก็ดับลง ไม่พอใจก็ดับลง
เอาลงทันทีนั้นแหละ มีสติแล้วก็ใช้ได้ ใจเบิกบานขึ้นปัจจุบัน มีสติพร้อมกันกับคิด คิดผิดก็ดี คิดถูก
ก็ดี รู้พร้อมกันก็ดับทันที เรียกว่าสติ สัมมาสติ สติสัมโพชฌงค์ ก็ว่าได้ทุกอย่างนั้นแหละ ตัวสติ
ครั้นเกิดขึ้นพร้อมกันทุกเมื่อแล้ว เมื่อเวลามันเกิดขึ้นพร้อมกันคราวใดแล้วก็ดับ ๆ พร้อมกัน ถ้าไม่มี
สติแล้วก็ไม่ดับละ บางทีก็ไปคุบเสีย ถ้ามีสติพร้อมกันแล้วก็มีความหมั่นความขยันเบิกบานพร้อมกัน
เรียกว่าสติ ถ้ามีสติก็มีปัญญา ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็หลงใหลไปคุบนั้นคุบนี่ มันก็ของเก่าล่ะ แต่มัน
จ�ำไม่ได้ ครั้นมีสติแล้ว มันจ�ำได้ นึกขึ้นดีมันก็ดับลง นึกขึ้นผิดมันก็ดับลงในปัจจุบัน นี่แหละตัวสติ
ถาม : การที่จะฝึกสติจะทําอย่างไร สําหรับการฝึกสติ
ตอบ : สติอันใดมันก็ถูกหมดนั้นแหละ ครั้นมีสติพร้อมกันกับปรุงขึ้นทับภายในมันก็ดับ ถึงดี
ก็ดับลงทันทีนั้นแหละ ตัวสติรู้พร้อมกัน ครั้นไม่มีสติแล้วก็หลงไปพักหนึ่งทอนั้นหละ
ถาม : จะมีอุบาย อุบายอย่างไรสําหรับฝึกให้สติไม่หลง
ตอบ : อุบายก็อาศัยความเพียรความหมัน่ นัน่ แหละ ตัง้ อยูฮ่ นั้ หละ ตัง้ ดูมนั อยูฮ่ น้ั หละ มันปรุงขึน้
รูท้ นั ทีเป็นสติอาศัยความเพียรความหมัน่ ความเพียรความหมัน่ ไม่ทอ้ ถอยไม่ละความเพียร มันก็ใช้ได้
มีพระเณรมาหา จะเอาให้สาํ เร็จเดีย๋ วนีใ้ ห้ได้ จะให้แก้ให้ บอกว่าไม่แก้แล้ว นิมนต์ไปหาอาจารย์
องค์อื่นเถอะ แก้ไม่ไหว
ไม่มสี ติ ไม่มปี ญ
ั ญา ไม่มคี วามเพียร จะเอาแต่ความสําเร็จให้ได้ เหลวไหลไปเหีย มาจากมาเลเซีย
นุ่งเสื้อเหมือนโยม…
เวลามันเป็นมันลําบาก เวลากิเลสมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ
รู้ทันมันเดี๋ยวนี้มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละตัวสติ มันปกครองอยู่เสมอ ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อมันบ่อได้คุบ
มันหละ ครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับ รู้ทันก็ดับ รู้ทันก็ดับ คิดผิดก็ดับ คิดถูกก็ดับ พอใจไม่พอใจก็ดับลง
ทันทีตัวสติ
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ถาม : ถ้ามีสติเต็มที่ตลอดเวลา เท่ากับหลุดพ้นอย่างนั้นใช่หรือเปล่า เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้น
คือ มีสติตลอดเวลา
ตอบ : ถ้ามีสติแล้ว ไม่ต้องกล่าวถึงวิมุตติวิโมกข์หรอก วิมุตติมันก็หมดพ้นไปตามที่นั่นแหละ
เกิดขึน้ มันก็รทู้ นั ทอนัน้ แหละตัวสตินะ่ รูท้ นั มันก็ดบั ลง ไม่ได้ดบั ยากหรอกตัวสตินมี่ นั พร้อมกัน คิดผิด
ก็ตาม สติมันรู้แล้วก็ดับ คิดถูกก็ตาม พอใจก็ตาม ไม่พอใจก็ตาม มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้พร้อม ดับลงกับที่
นั้นแหละแต่ยากเน้อ ทําให้มีสตินี่ลําบากมาก
พระเณรมาเมื่อวาน จะทําให้สําเร็จพระนิพพาน กําลังไม่พอ กําลังสติก็ไม่พอ กําลังปัญญา
ก็ไม่พอ ก็เลยโหมบไปอย่างใหญ่ แก้ไม่ได้
สําหรับให้มีสติ ก็ต้องมีความเพียร ความเพียรนั่นน่ะ ก็ต้องรู้จักปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าไม่รู้จัก
ปฏิบัติก็เพียรผิดไป มีอุบายอย่างไรสําหรับทําความเพียรที่ถูกต้อง
ความเพียรมีสติมันก็อันเดียวกัน มีสติแล้วก็ใจมันก็ผ่องใสเบิกบานไม่หลงไม่ลืม คิดอย่างใดขึ้น
มันก็ดับ ดับพร้อมกัน พร้อมกันกับคิดขึ้นนึกขึ้น ตัวสติสําคัญนัก
ถาม : คนแต่ละคนมีวาสนา มีกรรมมาไม่เหมือนกัน บางคนก็จะทําเพียรได้มาก บางคน
ก็จะทําเพียรไม่ได้ จะทําอย่างไร จะทราบได้หรือเปล่าว่าคนไหนจะมีความเพียรได้
ตอบ : เอาแต่ปัญญา ผู้ใดเร่งความเพียร จะทําท่าใด ดําเนินเข้าไป ดําเนินเข้าไป มันขัดข้อง
ตอนนั้นจะดําเนินให้สะดวกเมื่อไร หรือขัดข้องยังไร ดําเนินถูกต้องแล้วมันก็สบาย นึกเท่าใดขึ้น
มันก็สว่างไปแล้ว รู้แจ้งเห็นจริงนั่นและรู้ข้างใน นักปฏิบัติทั้งหลายลําบากอยู่เหมือนกันนั่นแหละ
ถาม : หลวงปู่เห็นว่าพระกับเณรนั่น ยังไม่มีทางที่จะหลุดพ้นใช่หรือไม่
ตอบ : มีทางละก้า บางองค์ก็สู้ได้เป็นตามนิสัย กล้าหาญ บางองค์ก็หลบ หลบคนเอาท่าไหน
เอาแต่นิสัยผู้เคยดําเนินมาสะดวกเรื่องได้เอา
ถาม : ทําไม่ถูกอย่างนั้นใช่ไหม ที่หลวงปู่เรียกว่าธรรมเมา ไม่ใช่ธัมโมในการปฏิบัติ
ตอบ : พูดอย่างนั้นก็ถูก ปฏิบัติถ่องแท้เป็นธัมโม นอกนั้นเป็นธรรมเมา
ทางที่ถูกเอาพุทโธเป็นมรรค พอมันสงบลงแล้ว พุทโธนั้นก็วางเหีย พอมันสงบตามสภาพ
แล้วไม่ต้องบริกรรม
หมายเหตุ พระและเณรที่อ้างถึงนั้นเป็นพระและเณรฝ่ายมหายานเป็นชาวจีนในมาเลเซีย
ภาวนาหลงนิมิตภายนอก คือ เวลาภาวนาส่งใจออกรับอารมณ์ภายนอก เกิดนิมิตแล้วหลงไปตามนั้น
เกิดความฟุง้ ซ่าน บางครัง้ เกิดศรัทธามากเกินจนเป็นอุปกิเลส ไม่มปี ญ
ั ญาจะถอดถอนตนเองได้ จะมา
ให้หลวงปู่แก้ให้ แต่หลวงปู่เห็นว่าพระและเณรทั้งสองนั้นดําเนินออกนอกทางจนไม่สามารถ จะช่วย
สงเคราะห์เธอทั้งสองได้เสียแล้ว เธอทั้งสองจึงเป็นกรรมที่ไม่มีใครช่วยได้ ด้วยประการดังนี้
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สละออกจากใจ (๓)
...จาโค ปฏินิสฺ สคฺโค สละคืนให้เขาเสียมันก็ดีใจ
มันไม่ยอมคืนนะซี
นั่นแล่วมันยังถือตนถือตัวอยู่
ถาม : ทําอย่างไรถึงจะให้มันยอมคืน ?
ตอบ : จาโค ปฏินิสฺ สคฺโค สละคืนเหีย ครั้นเขารู้ว่าผิดหู หูมันเป็นเหตุ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
เขาก็เป็นปกติอยู่แล้วใจเขาก็เป็นปกติอยู่แล้ว รูป เสียง กลิ่น รส กามารมณ์ทั้ง ๕ กามคุณทั้ง ๕
เขาก็มีอยู่อย่างนั้น เราเกิดมา นินทา สรรเสริญ ก็ดี ด่าว่าผีบ้า ผีบอ...เขาก็ว่าอยู่อย่างนั้นแหละ
เราอย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยให้ผ่านไปผ่านมาเหีย อันใดเขาก็เป็นปกติอยู่แล้ว ตา หู จมูก
ลิ้น กาย เขาก็ปกติอยู่แล่ว จะไปเดือดร้อนทําไมล่ะ
ไปหอบเอาของเขานะซีมันเดือดร้อน เต็มขี้ปุ่มนั่นแล่ว บ้าก็มีอยู่นี่แล่ว ง่าว (โง่) ก็มีอยู่นี่แล้ว
นินทา สรรเสริญก็มีอยู่นี้แล่ว
อะไร ๆ ก็เป็นของเรา อันนั้นก็ลูกของเรา อันนั้นก็เมียของเรา
ลูกมันก็พ้น...พ้นภาระของเราแล้ว...มันรู้ผิด รู้ถูก รู้ได้ รู้เสียก็เอาแล้วก้าเอ้าตั้งอกตั้งใจ
คิดอันใดก็ดีก็ให้ตั้งอกตั้งใจ อย่าขี้เกียจขี้คร้าน ปุตฺตทารสุส สงฺคโห สงเคราะห์เขาให้ใหญ่มาแล้ว
ให้รู้ผิด รู้ถูก รู้มั่ง รู้มีแล้ว ยังจะหวัน (เป็นห่วงผูกพัน) อยู่ มันก็เป็นทุกข์ละก้า หลงก็มาพอแล้ว
โลภก็โลภมาพอแล้ว รักก็รักมาพอแล้ว
รู้อยู่ว่ากิเลสไม่ดี
เรานั้นแหละไม่ดีน่ะ ความรัก ความชัง ความโลภ ความหลง เกิดขึ้น ก็เพราะกิเลสนั้นแหละ
มั น เสวนากั น อยู ่ กามตั ณ หา ภวตั ณ หาวิ ภ วตั ณ หา ทั้ ง หลายมั น ก็ ไ หลมาจากเหตุ ก ามตั ณ หา
ทั้งหลาย มันไม่พอ...แต่งให้เขาเกิดมาแล้ว ให้เป็นหูเป็นตา เป็นหญิงเป็นชายแล้วต่อไปให้เขา
แต่งเองบ้าง ให้เขาแต่งให้เขาตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในทาน ตั้งอยู่ในการบําเพ็ญบุญกุศลละบาปทางกาย
ทางวาจา ทางใจ บาปอันใดมันยังอยู่ก็ละเสียให้หมด วางเสียให้หมดมันก็สบาย นี่อันใดก็หวันเอา
ฮอบเอา มันก็เป็นทุกข์ทอนั้นละก้า
ถาม : ทีนี้จะวางยังไง มันไม่ยอมวางซักที อยากจะวางอยู่ มันไม่ยอมวาง ?
ตอบ : นั่นมันยังถือทิฐิมานะอยู่นั่น ให้ตั้งอยู่ในทาน ในบุญกุศล ละบาปทางกาย ทางวาจา
ทางใจ ทางหู จมูก ลิน้ กาย ละออกให้มนั หมด บาปส่วนใดมันยังอยูม่ นั หนักไปทางไหนละมันออก
เหีย มันเบาก็บางไปแหละ นี่มันไม่น�ำอ๊อกมีแต่เอามาหมักไว้ในใจ ใจมันก็ร้อนทอนั้นละก้า
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หมั่นละ หมั่นวาง หมั่นถอน มันก็ค่อยเบาละก้า อันใดมามันก็ฮอบเอา ๆ นั่นหละ มันเดือด
ร้อนน่ะ...ในหัวใจเรานีม้ นั มีหลายอย่าง อดีตอนาคตมันเกิดอยูน่ ี้ เรียนเอาเฉพาะกายกับใจนีแ่ หละ
ไม่ต้องเรียนไปมากมาย ใจมันขัดข้องอันใด ใจมันเป็นเหตุอันใด ใจมันไปเอาฮอบอันใด มันไปยึด
เอาอันใด มันไปถือเอาอันใดเอาศีลนั่นละก้า เอาศีลน�ำออกไปจากจิต จากใจ มันเบาละก้า
ปฏิบัติเอากายเอาใจนี้ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ชี้เข้ามาหากาย ชี้เข้ามาหาใจ
นี้แล่ว การบวช บวชเป็นพระก็ตาม เป็นเณรก็ตาม อุปัชฌาย์ท่านก็ชี้สอนเข้ามาหากาย เกสา โลมา
นะขา ทันตา ตะโจ นี้ ตจปัจกกรรมฐาน ๕ กายคตกรรมฐาน ฐานเป็นที่ตั้งของกรรม กรรมพาหมุน
อยู่นั้นแหละ ของดีมันอยู่ในนี้แหละ ดีใจก็เกิดในนี้ เสียใจก็เกิดในนี่ นินทาก็เกิดในนี่ สรรเสริญก็เกิด
ในนี่ ทุกข์มันก็เกิดในนี่ สุขมันก็เกิดในนี่ สมมติมันก็เกิดในนี้ วิมุตติมันก็เกิดในนี้ มันจะไปเกิดที่ไหน
เวลาภาวนานั่งไปนาน ๆ ทุกข์ก็เกิดขึ้น เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว มันก็เกิดอยู่นี่แหละ
ง่วงเหงาหาวนอน มันก็เกิดอยู่นี่แหละ กายทุจริต วาจาทุจริต ใจทุจริต น�ำออกให้หมด แล้วรักษา
กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต เมื่อน�ำทุจริตออกหมดแล้ว มันเหลือแต่สุจริตธรรม ตั้งอยู่ในศีล
กายก็เป็นศีล วาจาก็เป็นศีล ใจก็เป็นศีล เป็นธรรม เป็นมรรค เป็นผล ตั้งขึ้นในจิตในใจ ละ วาง
ทุจริตธรรม สุจริตธรรมตั้งอยู่แล้ว จิตใจมันก็เบาสบาย
อดีตที่ล่วงไปแล้ว หลายปี หลายเดือน ยังหอบเอามาหมักไว้ในใจมันก็เดือดร้อน ต้องถอนออก
ให้หมด
ถาม : อยากจะถอนเหมือนกันแต่มันถอนไม่ขึ้น ?
ตอบ : มันถอนไม่พอมันก็ไม่ขึ้นนะซี เอาศีลละก้าถอนออก ๆ อันใดเฮาก็มีอยู่แล้วจะเอามา
ทําไมเล่า เขาด่า เขาว่าผิดหู ไปโกรธให้เขา อันนั้นแหละมันเป็นธรรมเมาน่ะ
ถาม : รู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมเมา ?
ตอบ : ไม่รู้หนา มันรู้เฉพาะสัญญานั่นแล่ว ปัญญามันไม่รู้ ถ้าปัญญามันรู้มันก็สละคืนนั่นแล่ว
ใจมันรู้มันก็ดับไป มีสติ มีศรัทธา มีความเชื่อต่อความหลุดพ้น ความเพียร มีกําลังความเชื่อ มีกําลัง
ความเพียร มีกําลังสติ มีกําลังสมาธิ มีกําลังปัญญา แล้วมันก็น�ำออกหมด รู้อันนั้นมันไม่รู้เป็นสัญญา
นินทา สรรเสริญ เกิดขึ้นเอามาหมักไว้ในใจ มันเดือดร้อนหนา สิ่งทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ
ตา เป็นเหตุ หูเป็นเหตุ จมูก เป็นเหตุ ลิ้นเป็นเหตุ กาย เป็นเหตุใจ เป็นเหตุ เหตุเหล่านี่สําคัญ
เหตุ ตา หู เหล่านี้รู้แหละมันผิด รูป เสียง เกิดขึ้น มันก็ไปรักบ้าง ชังบ้าง เมื่อความพอใจไม่พอใจ
เกิดขึ้น ก็น�ำออกเสียผู้ที่จะตั้งอยู่ในความสุข

128 สุจิณฺโณวาท

ถาม : คนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี้ หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละ ไม่รับความจริง ?
ตอบ : นั่นแหละต้องมีปัญญาบารมี น�ำออกเสียเอาศีลนั้นแหละน�ำออก ยกขึ้นรู้ว่าอันนี้
มันผิดแล้ว ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรคของใจ เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจ ความผิด ความชั่ว อันใด
มันอยู่ในใจ น�ำออก ๆ เสียมันก็เบานะก้า ไปมัจฉริยะขี้เหนียวอยู่ ทุกข์ไปตลอดหนา
...ผมน�ำมันออกไม่ได้ อยากจะน�ำออกอยู่
ขี้เหนียวมันไว้ ก็น�ำออกบ่ได้ละก้า
ถาม : ทํายังไงมันจึงจะให้มันน�ำออกได้ง่าย ๆ คล่อง ๆ ?
ตอบ : ต้องอาศัยความหมั่น ความเพียร เอาหลายครั้งหลายหน พบทางแล้วมันก็น�ำออกได้
น�ำออกจากจิตใจนี่ละก้า ตา หู จมูก ลิ้น กาย เหล่านี้มันเป็นเหตุ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเกิดขึ้น
ถ้ามันพอใจ มันก็ดใี จ ถ้ามันไม่พอใจ มันก็ชงั เขา เกลียดเขา จ�ำไว้ดี ๆ เวลามันเกิดขึน้ แล้วให้นำ� ออก ๆ
เหีย จาโค ปฏินสิ ฺ สคฺโค สละคืน ถอนออกจากใจเหีย ขีเ้ หนียวอยูม่ นั ถอนไม่ขนึ้ หนา ถอนไม่ออ๊ กแล่ว
ถาม : ว่ามันไปแล้วมันก็กระโดดเข้ามาเกาะอีก เจ้าค่ะ
ตอบ : ใจมันตั้งอยู่ปกติแล้วอารมณ์มันผ่านเข้ามา ไปรับเอา หอบเอา มันก็เดือดร้อนละก้า
อารมณ์อันใดมาก็น�ำออกเหีย นึกศีลขึ้นเป็นที่ตั้งเหีย ศีลก็คือการน�ำความชั่ว ความผิดออกจาก
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรานี่ ตั้งอยู่ในศีล ๕ ประการนี้ ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ กายกรรม ๓
วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ เอาตั้ง ๆ ไว้ในใจ ชี้เข้าหาใจนี่หนา

คนเรามันรักสุข เกลียดทุกข์
หนักก็หนักอยูต่ รงนีแ้ หละ ไม่รบั ความจริง
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ให้ตั้งมั่นในความมีสัจจะ (๑)

แสดงแก่พระภิกษุ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๗
การปฏิบัติเราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่า จะเดินเท่านี้เท่านั้น หรือเราจะนั่งวันหนึ่งคืนหนึ่ง
หรือถ้าเราสู้ไม่ไหว เราก็เอาแต่พอสมควร ให้ตั้งใจจริง ๆ
กําหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตในใจ ละความมัวเมาออกให้หมด คอยกําหนดจิตเข้ามาสู่ภายในให้ใจ
เบิกบาน ตั้งความสัจจะว่าจะภาวนาเป็นเวลานานเท่านี้เท่านั้น หรือถ้าจะเดินก็ให้กําหนดระวังรักษา
จิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบาน ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นธรรมเมา รักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะ
ธรรมโม
อย่าละความเพียรความพยายาม ให้เพียรไปติดต่อกัน จะเป็นวันหนึง่ คืนหนึง่ ก็ได้ เช่น ตัง้ สัจจะ
ว่าจะนั่งตลอดคืน จะไม่นอนอย่างนี้ ตั้งสัจจะไว้อย่างนี้เป็นการดี ตั้งสัจจะต่อพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ แล้วตั้งใจให้ดี คอยระวังรักษาใจของเรานั้นแหละให้ผ่องใสตลอดไป
ให้พยายามรักษาความดี ความหมั่น ความขยันของเราไว้ ให้สละความเกียจคร้าน
ออกไปเสีย ปกติจิตของเรานี้มักจะไหลไปสู่ความเกียจคร้าน ความลุ่มหลง เราต้องพยายามหาอุบาย
มาเตือนตนอยู่เสมอ ด้วยความเพียรความหมั่น ให้รักษากาย วาจา ใจ ของเรา ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ใน
สิกขาวินัย นําความผิดความชั่วออกจากกาย จากวาจา จากใจ
อาศัยความเพียรเป็นไปติดต่อ จึงจะชนะความเกียจคร้านได้ ความมัวเมา ความประมาทอันใดมี
ก็ให้ละเสีย ให้วางเสีย ทําจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมโม พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้
ต้องอาศัยความเพียร ความหมั่นความขยัน ไม่เช่นนั้นจิตมันจะตกไปสู่ความเกียจคร้าน
     เราต้องตักเตือนข่มขู่ ชักจูงแนะนําจิตของเราด้วยอุบายแยบคาย ถ้าจิตใจมันเกียจคร้าน
เราต้องหาอุบายมาตักเตือนชักจูง แนะนําให้มีความอาจหาญ ร่าเริง ให้เกิดความอุตสาหะ ขยัน
หมั่นเพียร ไม่ปล่อยให้จิตนิ่งเฉย เกียจคร้าน
เราต้องละความเกียจคร้านความไม่ดีของจิต ด้วยอบรมภาวนาอย่างนี้ ถ้าเราตักเตือนชี้นํา
ด้วยอุบายอันชอบ ในที่สุดจิตก็จะฟังเหตุผล เกิดความมุมานะพยายามในความเพียร เราต้องข่มขู่
ตักเตือนบ่อย ๆ บางครั้งที่จิตนิ่งเฉยต่อความเพียร
   เราต้องคอยประคับประคองจิตด้วยอุบายข่มขู่ตักเตือนด้วยอุบายแยบคาย จิตย่อมจํานน
ต่อเหตุผล ระวังรักษาสติไว้อย่าให้หลงลืม ฝึกหัดให้เกิดความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในจิตในใจของตน
     จิตของเราถ้ามันเกียจคร้านขึน้ มา มันจะให้เรานอนท่าเดียว ถ้ามันเกิดอย่างนีข้ นึ้ มา เราต้องหา
อุบายมาข่มขูต่ กั เตือน อุบายใดทีย่ กขึน้ มาชีแ้ จงแล้ว จิตยอมเชือ่ ฟังนัน่ แหละ คืออุบายทีค่ วรแก่จติ
ในลักษณะนั้นและในขณะนั้น ๆ ถ้าเราไม่ข่มขู่ชี้โทษโดยอุบายชอบ ใครเขาจะมาตักเตือนเรา
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บางครัง้ จิตถ้ามันเกียจคร้านขึน้ มา มันจะวางเฉยในอารมณ์ทงั้ หมดในลักษณะเช่นนีแ้ หละ เราต้องหา
อุบายมาทําให้จิตตื่นให้ได้ เช่น ไหว้พระสวดมนต์ หรือยกธรรมบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณา
    ให้ตั้งอยู่ในความหมั่นความเพียร ในคุณงามความดีของตน พยายามเพ่งดูในจิตในใจของเรา
นี้แหละ ถ้าไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้ จิตเรานี้มันมักจะไหลไปสู่อารมณ์ต่าง ๆ เป็นอดีต
อนาคตไป เราต้องหาอุบายมาชี้แจงให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม
      ถ้าเราไม่หมั่นหาอุบายมาอบรมจิตแล้ว ส่วนมากจิตมักจะเกิดความเฉื่อยชา วางเฉย ดังนั้น
อุบายจึงเป็นของสําคัญ ยกขึ้นสู่การพิจารณาชี้แจง ให้จิตอาจหาญร่าเริง เห็นแจ้ง ในจิตในใจของเรา
ถ้าจิตยิง่ เกิดเกียจคร้านเท่าไร เราก็ตอ้ งเพิม่ ความพยายามตักเตือนโดยอุบายให้มากขึน้ ให้เท่าเทียมกัน
จนเกิดความขยันขันแข็ง เบิกบานผ่องใส
       ให้ตั้งอกตั้งใจ ตั้งสัจจะ ตรงต่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เกิดความอุตสาหะวิริยะ
ความพากความเพียร ในภาวนา ในคุณความดี
   ให้ตั้งอยู่ในสิกขาวินัย ในความขยันหมั่นเพียร
ให้ตั้งความสัตย์ความเพียรไว้ ไม่เป็นคนเกียจคร้าน
พระพุทธเจ้าสั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในมรรคในผล ให้พยายามรักษาจิตรักษาใจของเราไม่อ่อนแอ
ท้อแท้ เราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าองอาจกล้าหาญก็จะผ่านอุปสรรคไปได้
     ให้รักษาตา รักษาหู รักษาจมูก รักษากาย รักษาใจ ของตนในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน

หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 131

อวัยวะเป็นธรรม (๑)

แสดงแก่พระภิกษุ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๗
ตา..ก็เป็นตาธรรม หู..ก็เป็นหูธรรม จมูก..ก็เป็นจมูกธรรม แก้ม..ก็เป็นแก้มธรรม แขน..ก็เป็น
แขนธรรม ขา..ก็เป็นขาธรรม อันนี้แหละธรรม หัว..ก็เป็นหัวธรรม ตา..ก็เป็นตาธรรม อันนี้แหละ
พระธรรม ให้รู้แจ้งในนี้ ตา หู จมูก แก้ม หัว แขน ขา เป็นของพระธรรมทั้งหมด อันนี้แหละของจริง
ให้รู้ไว้ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในนี้ อย่าไปรู้ที่อื่น ตัวก็เป็นตัวของธรรม ให้รู้ในนี้ไม่ใช่รู้ที่อื่น ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
ในธรรม เหล่านี้ให้รู้ในสิ่งเหล่านี้แหละ จะไปรู้ที่ไหน ตา หู หัว ตัว แขน ขา เป็นธรรมทั้งหมด ให้รู้แจ้ง
เห็นจริงในนี้ ในตัวของเรานี้ จึงใช้ได้ รู้แจ้งเห็นในของจริงเหล่านี้
     ตา..ก็เป็นตาธรรม หู..ก็เป็นหูธรรม หัว..ก็เป็นหัวธรรม ตัว..ก็เป็นตัวธรรม อันนี้แหละของดี
ของจริง มือเป็นธรรม ธรรมเป็นมือ แขนเป็นธรรม ธรรมเป็นแขน ตาเป็นธรรม ธรรมเป็นตา ธรรม
เป็นหัว หัวเป็นธรรม ธรรมเป็นตัว ตัวเป็นธรรม อันนี้ของจริง ของดี ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง รู้จริงเห็นจริง
ในนี้ อย่าไปรู้ในที่อื่น
     นี้แหละธรรมให้รู้ อย่าหลง นี้แหละของจริง ให้รู้แจ้ง ให้ละให้วางในที่นี้แหละ ให้พิจารณาดู
ให้รู้แจ้ง ให้รู้ชัดในธรรมอันนี้
ตัวธรรม หูธรรม หัวธรรม แขนธรรม ขาธรรม ไม่หลงและไม่ลืมของจริง ให้รู้ธรรมของจริง
อันนี้ ให้รู้ละ รู้วาง มีแต่ธรรมทั้งนั้นแหละ ไม่หลงไม่ลืมธรรมของจริง
     ตาก็เป็นตาธรรม หูก็เป็นหูธรรม จมูกก็เป็นจมูกธรรม กายก็เป็นกายธรรม อันนี้แหละของแท้
ของจริง ให้กาํ หนดรูข้ องจริง ของแท้อย่าลืม อย่าหลงตัวธรรม ให้รแู้ จ้งเห็นจริง ในธรรมจริง ธรรมแท้
ให้รู้ในธรรมเหล่านี้แหละ จะไปรู้ที่ไหน
ร่างกาย ตา หู แขน ขา นี้แหละ อันนี้แหละคือธรรม ให้รู้อย่าไปหลง ให้รู้ละไม่รู้หลง
ธรรมอันนี้จําไว้ให้ดี เป็นธรรมทั้งหมด

ปัจจุบนั เป็นธรรมา
อดีต อนาคต เป็นธรรมเมา...
จําเอาไว้!
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อายตนะภายในกับอายตนะภายนอก (๔)
เอาความอดกลั้นเป็นบารมีธรรม อาศัยความเพียร ละกายทุจริต ละวจีทุจริต ละมโนทุจริต
เอาอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายเป็นเครื่องกั้น โดยตั้งความสัตย์เข้า ให้จริงกาย จริงวาจา
จริงใจ อดทนทั้งกาย อดทนทั้งวาจา อดทนทั้งใจ ละบาปทางกาย ละบาปทางวาจา ละบาปทางใจ
ให้หมดก็จะเป็นสุข ใจตั้งอยู่ในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รักษากรรมบถ ศีล รักษา กาย
วาจา ใจให้บริสุทธิ์ ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ศีล ๘ รักษาตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้หมดจด
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เปรียบเสมือนแม่นำ�้ ไหลลงสูท่ ะเลไม่มที เี่ ต็มฉันใด กามตัณหา
ที่ไม่พอก็ดี ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่งก่อให้เกิดทุกข์ ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด จนธาตุ ๕
ขันธ์ ๕ แตกดับนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาเหล่านี้ ให้ตั้งอยู่ในศีล อดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าไป
คํานึงมาเป็นอารมณ์ ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด อตฺตา หิ อตฺโน นาโถ แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมณ์ตลอดชีวิต นั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากตัณหาทั้งปวง

เอกสาร
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. ธรรมโอวาท. ในหนังสือ ยอดธรรมะยอดพระอริยสงฆ์ ธรรมโอวาท
การเจริญสมาธิภาวนา “พุทโธ”. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.
ธรรมสภา กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๑-๖๔.
(๒)
พระธรรมเทศนา พระสุจณ
ิ โฺ ณ หลวงปูแ่ หวน. ในหนังสือ พระสุจณ
ิ โฺ ณ หลวงปูแ่ หวน วัดดอยแม่ปง๋ั
อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. พิมพ์เนือ่ งในโอกาสเปิดพิพธิ ภัณฑ์ฉนั ทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโร
ปัญญาวนาราม (๙๙๙ หมู่ ๔ บ้านหนองกลางดอน ต�ำบลคลองกิว่ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร)ี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายเป็นพระกุศล, จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์. บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จ�ำกัด กรุงเทพฯ. พิมพ์
ครั้งที่ ๑. ๒๕๖๐ : ๑๙๓-๒๓๐.
(๓)
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ. สุจณ
ิ โฺ ณวาท. ในหนังสือ ชีวประวัติ ปฏิปทา พระธรรเทศนา พระคุณเจ้า
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. จัดท�ำโดย วิไลวรรณ
วรรณพันธุ์. วนิดาการพิมพ์ เชียงใหม่. ๒๕๕๘ : ๘๔-๑๓๓.
(๔)
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. สุจิณฺโณวาท. ในหนังสือ อนุสรณ์หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. โรงพิมพ์มูลนิธิ
นวมราชานุสรณ์ นครนายก. ๒๕๔๗ : ๙๒-๑๑๓.
(๑)
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ธรรมทัง้ หลาย ทีด่ กี ด็ ี ทีช่ วั่ ก็ดี มันไหลมาแต่เหตุ
ครัน้ รูเ้ ท่าแล้ว มันก็ดบั อวิชชาก็ดบั
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ
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สนทนาธรรมกับ
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงสนทนาธรรมกับ
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ

“พระองค์นนั้ มัวแต่หว่ งคนอืน่
ไม่หว่ งพระองค์เลย”
หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ

ถาม จะมีอุบายอย่างไรสําหรับฝึกให้สติไม่หลง
ตอบ อุบายก็อาศัยความเพียรความหมั่นนั่นแหละ ตั้งอยู่ฮั้นหละ ตั้งดูมันอยู่ฮั้นหละ มันปรุงขึ้น
รู้ทันที
ถาม เวลาภาวนาเมื่อส่งใจออกรับอารมณ์ภายนอก เกิดนิมิตแล้วหลงไปตามนั้น จะแก้ไขได้อย่างไร
ตอบ ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร จะเอาแต่ความสําเร็จให้ได้ เหลวไหลไปเหีย
ถาม ทําบุญอะไรจึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ (หลวงปู่ถามโยมบิดาผู้ล่วงลับไปแล้ว และมาเยี่ยม
หลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง)
ตอบ (โยมบิดาหลวงปู่ตอบ) ทําบุญเล็กน้อย ผ้าป่าและกฐินก็ทําตามชาวบ้านเขาบ้าง แต่ได้นับถือ
หลวงปู่นี่แหละเป็นที่พึ่ง เป็นนิมิตทางใจ จึงส่งผลให้ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์
ถาม (หลวงปู่ถามผู้ที่ร�่ำรวยมีอานาจวาสนาที่เข้าไปนมัสการหลวงปู่) ท่านนี่ ณ... อะไร? (หมายถึง
ณ เชียงใหม่ ณ ลําพูน ณ อยุธยา)
ตอบ (หลวงปู่ตอบให้แทน) ต้อง นะโม คือแม่พ่ออยู่ที่จิตใจ
ถาม ขอให้หลวงปู่ช่วยลูกชายที่เคยนําไปฝากให้อยู่ที่วัดเมื่อสมัยก่อน บัดนี้ไปปล้นและฆ่าคนตาย
ตอบ เมื่อครั้งที่เขามาอยู่วัดให้รักษาศีลห้า ศีลสิบ เขาก็ว่าขี้คร้าน อันกามก้อนเดียวพ้นจากไปแล้ว
จะมัวอาลัยอาวรณ์อยู่ทําไม? เราให้เขาครบอาการ ๓๒ แล้ว บุญวาสนาก็เป็นของเขา
ถาม ขอให้หลวงปู่ช่วยให้ได้ยศ
ตอบ หลวงปู่ไม่มียศจะเอายศที่ไหนมาให้เล่า
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ถาม กราบขอโชคลาภจากหลวงปู่
ตอบ ตั้ งจิ ต อธิษฐานระลึกถึงกุศลผลบุ ญ ที่ ไ ด้ บํ า เพ็ ญ ในอดี ตและปั จ จุ บัน มาเป็ น เครื่ อ งช่ วยให้
สมปรารถนา
ถาม ขอให้หลวงปู่เขียนหัว (ลงกระหม่อม)
ตอบ เป่าหัวไม่รู้จบไม่รู้สิ้น อายุตั้ง ๗๐ แล้วยังไม่มีพุทโธสักคํา
ถาม หลวงปู่ เขาว่าหลวงปูถ่ อดวิญญาณไปปลุกพระให้ทอี่ นื่ เขาได้ เหาะขึน้ ไปบนฟ้าได้จริงหรือเปล่า
ครับ
ตอบ “ฮา...บ่ไจ๋ปี๋ จะได้เหาะได้ ถอดวิญญาณได้”
ถาม หลวงปู่ เป็นความจริงหรือที่ว่าหลวงปู่แหวนเหาะได้ (ลอยอยู่ในอากาศ)
ตอบ เจ้าคิดว่าเราเป็นนกกระมัง
ถาม สมัยหลวงปู่ยังหนุ่ม ออกธุดงค์บําเพ็ญสมาธิในป่า หลวงปู่ไม่กลัวเสือหรือ?
ตอบ เจ้าก็เคยบวชเป็นพระ แล้วยังมาถามอีก
ถาม ทีห่ ลวงปูพ่ ดู ว่า กรรมฐานแมวกรรมฐานอึง่ แมวและอึง่ มันปฏิบตั กิ รรมฐานเป็นเหมือนกันหรือ
ตอบ อึ่งและแมวที่ไหนมันจะปฏิบัติกรรมฐาน สัตว์ทั้งหลายเว้นมนุษย์แล้วเป็นอันไม่มีโอกาส
ได้ปฏิบัติธรรม เพราะวิบากของสัตว์นั้นไม่อํานวย พวกสัตว์ไม่ว่าเล็กใหญ่มีศัตรูมาก มีภัย
ต้องระวังภัยอยู่ทุกขณะ จะเอาจิตใจที่ไหนมาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน แม้เพียงหากินให้เต็มปาก
เต็มท้องไปวันหนึ่ง ๆ ก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว ภัยของสัตว์นั้นนอกจากสัตว์ด้วยกันแล้ว ยังมี
มนุษย์ซงึ่ เป็นสัตว์ทมี่ มี ายาสาไถยมากทีส่ ดุ มนุษย์ทาํ ลายทุกสิง่ ทุกอย่างไม่วา่ สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่
ทัง้ ทีบ่ างทีสตั ว์เหล่านัน้ ไม่ได้เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์เลย มนุษย์กถ็ อื เป็นเกมกีฬา
ชนิดหนึง่ ในการล่าสัตว์ ไม่รจู้ กั บาปบุญคุณโทษ ไม่นกึ ถึงอกเขาอกเรา ชีวติ เป็นทีร่ กั ใคร่ของสัตว์
ทัง้ หมด ความตายเป็นสิง่ ทีส่ ตั ว์ทกุ รูปทุกนามกลัวกันทีส่ ดุ ทุกทัว่ หน้า บางครัง้ มนุษย์เรายังมีหน้า
มาพูดว่า ฆ่าสัตว์ได้บุญเพือ่ ช่วยให้มันได้ไปสวรรค์เร็ว ๆ ถึงสัตว์เองมันก็ไม่อยากตาย จะสังเกต
เห็นว่าสัตว์เวลามันจะถูกฆ่า มันดิ้นรนจนสุดความสามารถ สัตว์บางอย่าง เช่น วัว ควาย มันรู้
ว่าจะถูกฆ่าน�้ำตาไหล ซึ่งน่าเวทนาสําหรับผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาสงสาร เห็นแล้วรู้สึกจิตใจ
หดหู่จริง ๆ พวกสัตว์ต่าง ๆ มันเบียดเบียนกันก็เพราะความจําเป็นในการดํารงชีวิต บางครั้ง
เกิดต่อสูก้ นั เพือ่ แย่งทีอ่ ยูท่ กี่ นิ อีกฝ่ายพ่ายแพ้หนีไปก็เท่านัน้ ฝ่ายชนะก็ไม่ได้ตดิ ตามเอาจนตาย
แต่อย่างไร เมื่อแพ้ชนะกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปกันคนละทิศละทาง มนุษย์ไม่เหมือนสัตว์
ทําลายสัตว์ เบียดเบียนสัตว์เกินกว่าความจําเป็นที่จะดํารงชีวิต บางครั้งเห็นเป็นเรื่องสนุก
ทําลายชีวิตสัตว์เสียเฉย ๆ อย่างนั้นเอง
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เสือมันเป็นเสือเพราะมันมีลายอย่างเสือ หรือมีลีลาการย่างกรายเป็นอย่างเสือ เขาจึง
เรียกว่า เสือ แต่คนที่เรียกกันว่าอ้ายเสือ ลายก็ไม่มี กิริยาการย่างกรายเหมือนเสือก็ไม่มี
แต่มนุษย์ที่เป็นเสือนั้นร้ายกว่าเสือสุดที่จะกล่าวเปรียบเทียบได้ ขาดคุณธรรม ขาด
เมตตาธรรม ขาดมนุษยธรรมไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง นี่แหละบรรดาสัตว์ทั้งหลายมันมีวิบาก
อย่างนี้ สติปัญญาจะพิจารณาก็ไม่มีเหมือนมนุษย์ จะมีสัตว์ที่ไหนอีกที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติ
กรรมฐาน
ถาม ก็ที่ว่า งูก็ดี ช้างก็ดี ค้างคาวก็ดี และสัตว์อื่น ๆ อีกที่กล่าวถึงในตํานานต่าง ๆ ว่ามาฟังเทศน์
ฟังธรรมนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไร มันไม่ฟังเอาไปปฏิบัติกรรมฐานหรือ?
ตอบ ที่ว่าสัตว์มาฟังธรรมนั้น สัตว์เหล่านั้นยังอยู่ในระหว่างสร้างบารมี ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่
ธรรมดาพระโพธิสตั ว์ในระหว่างทีย่ งั ไม่ได้ตรัสรูน้ นั้ ต้องท่องเทีย่ วไปสูภ่ พน้อยภพใหญ่ ต้องเสวย
ผลกรรมอยู่ แต่ระยะการสร้างบารมีระหว่างภพนั้น ๆ คงเป็นไปติดต่อไม่ขาดวรรคขาดตอน
การท่องเที่ยวไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ของสัตว์ทั้งหลาย สับสนด้วยอํานาจของกรรมในกําเนิด
ต่าง ๆ นั้นแหละจะเป็นเครื่องสลดจิต ทําให้จิตเบื่อหน่ายในภพในภูมิในชาติสุดท้าย ในเมื่อ
สั ต ว์ นั้ น มาเจริ ญ วิ ป ั ส สนา บรรลุ บุ พ เพนิ ว าสานุ ส สติ ญ าณ และจุ ตู ป ปาตญาณ เมื่ อ รู ้ ว ่ า
ภพภูมิกําเนิดนั้น ๆ ตนได้เสวยทุกข์เสวยสุขอย่างนั้น ๆ แล้ว ทําให้เกิดสลดสังเวชจิตคลาย
กําหนัด สลัดตนออกจากภพจากชาติได้ ถ้าจิตไม่สลด ไม่เห็นโทษในภพในชาติกําเนิดแล้ว
ญาณที่ ๓ คือ อาสวักขยญาณจะเกิดได้อย่างไร
สัตว์บางจําพวก เช่น อึ่งก็ดี กบก็ดี หรือสัตว์จําพวกเดียวกัน เขาจะไม่ออกมาหากิน
ในบางฤดู เขาจะเก็บตัวเงียบอยูไ่ ม่เคลือ่ นไหวร่างกาย เป็นเวลาหลาย ๆ เดือน ทีค่ นเราสมมติวา่
กบจําศีลนั้นแท้ที่จริง สัตว์เหล่านั้นหาได้จําศีลกินเจอะไรไม่ แต่เหตุว่าฤดูกาลไม่อํานวยให้เขา
ออกหากินต่างหาก เขาจึงจําต้องปรับตัวของเขาให้เข้ากับภาวะแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดชีวิต
ของเขา ถ้าขืนออกมากระโดดหากิน พวกมนุษย์ก็จับเอามาต้มยําเท่านั้น
ศีลนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วเป็นศีลได้เมื่อไร ศีลมีหลายขั้นตอน ศีลของปุถุชน
ก็อย่างหนึ่ง ศีลในอริยมรรคก็อย่างหนึ่ง ศีลของปุถุชนต้องมีสมาทาน ต้องมีวิรัติเจตนา
เป็นเครื่องงดเว้น
ศีลในอริยมรรคนัน้ ทีแรกก็เป็นศิลปุถชุ นนัน้ เอง เมือ่ มีการสํารวมระวังดีแล้ว จิตก้าวขึน้ สู่
อริยมรรคอริยผล ศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลไปด้วยสังวรการสํารวมระวังอินทรีย์ ปหานะการละ
ความชัว่ ทุจริตออกจากกาย จากวาจา และจากใจก็มขี นึ้ ด้วยองค์อริยมรรคนัน้ ๆ เหมือนเราจะ
ขึ้นบันไดต้องก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกก่อน จึงจะก้าวขึ้นขั้นต่อ ๆ ไป เมื่อจิตก้าวขึ้นสู่กระแสธรรม
อย่างนี้แล้ว ศีลก็เป็นอริยมรรคอริยผลอย่างนี้แล้ว การ สมาทานก็ไม่มี วิรัติเจตนางดเว้นก็ไม่มี
การสังวรระวังก็ไม่มี ปหานะการละก็เกิดขึ้นโดยอริยมรรคนั้น ๆ
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ถ้าศีลไม่ต้องการสมาทาน ไม่ต้องมีเจตนางดเว้น แล้วบรรดากบ เขียด ทารกอยู่ในครรภ์
ก็เป็นผู้มีศีลหมดเท่านั้น
		นักปฏิบตั เิ ราก็เช่นกัน เมือ่ ถึงคราวจําเป็นต้องฝึกฝนทรมานตน จําต้องอดต้องงดอาหาร
เสียบ้าง เป็นบางครั้งบางคราวเพื่อกําราบปราบปรามนิวรณ์ธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่จิต
ที่คอยแส่ส่ายเสาะแสวงหาอารมณ์มาใส่ตน มาทับถมตน ทําให้เกิดความหนักหน่วงถ่วงจิต
มืดมิดปิดปัญญาจนไม่เห็นอรรถเห็นธรรม ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ อรรถเพือ่ ธรรม จาํ ต้องเป็นกรรมฐานอึง่
อย่างนี้ในบางกาลบางสมัย ไม่ใช่อึ่งมันจะมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่เข้าใจ ในภพสาม กําเนิดสี่
นี้จะมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้น นอกจากมนุษย์แล้วนอกนั้นเป็น
หมดโอกาส เพราะวิบากกรรมของตน ๆ
ขณะที่หลวงปู่แหวนจําพรรษาอยู่เชียงราย ได้เห็นร่างใหญ่ร่างหนึ่งเอาเท้าห้อยอยู่บน
ยอดไม้ หัวห้อยลงมา ผมยาวรุงรัง ร้องเสียงโหยหวน
		หลวงปู่จึงถามว่า “ต้องการอะไร”
		 เขาตอบว่า “ต้องการมาขอส่วนบุญ”
		 หลวงปู่ถามต่อว่า “แต่ก่อนเขาไม่ทํากรรมอะไรหรือ จึงต้องทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพ
เช่นนี้”
ตอบ เมื่อยังเป็นมนุษย์ผมอยู่ที่เชียงดาวนี้เอง มีอาชีพลักเขาบ้าง ปล้นเขาบ้าง วันหนึ่งก่อนไปปล้น
ผมเอาดอกไม้ธูปเทียนไปบนไว้กับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ�้ำ  เพื่อขอความคุ้มครอง ซึ่งก่อนนี้
ก็เคยทาํ อย่างนัน้ มาทุกครัง้ ทาํ งานทุกครัง้ ไม่เคยผิดพลาด สาํ เร็จมาด้วยดีทกุ ครัง้ แต่มาคราวนี้
ผมบนแล้วก็ไปปล้นเขา โชคไม่อาํ นวย เจ้าของบ้านเขารูต้ วั ก่อน เขาเตรียมสูป้ อ้ งกันตัวไว้อย่างดี
พอผมเข้าไปปล้นจึงเกิดการต่อสู้กันกับเจ้าของบ้าน ผมถูกเจ้าของบ้านฟันได้รับบาดเจ็บสาหัส
หนีมาได้ ผมโมโหมากกลับไปทีถ่ ำ�้ ไปต่อว่าพระพุทธรูปองค์นนั้ ว่า ทาํ ไมไม่ชว่ ย อย่างนีอ้ ยูด่ ว้ ยกัน
ไม่ได้แล้ว ว่าแล้วก็เอาขวานทุบเศียรพระพุทธรูปจนคอพระหัก เพราะทํางานไม่เคยผิดพลาด
อย่างนีม้ าก่อนเลยเมือ่ ทาํ ร้ายพระแล้ว ความโกรธนัน้ ก็ยงั ไม่หาย คิดอยูแ่ ต่วา่ ถ้าหายป่วยเมือ่ ไร
จะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านให้สาสมอีกครั้ง ด้วยบาดแผลที่ได้รับจากอาวุธ ผมได้สิ้นชีวิตลง
ในกาลต่อมา เพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหว หลังจากตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นเปรต ต้อง
ทนทุกข์ทรมานอยู่ในอัตภาพที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่นี่แหละ ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะพ้นโทษอันนี้ไปได้
ขอพระคุณเจ้าจงแผ่เมตตาให้สัตว์ผู้ยากไร้ด้วย เวลานี้ความทุกข์ท่วมทับไม่มีวันเวลา ขอความ
เอ็นดูแผ่เมตตาให้เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ทรมานที่กําลังได้รับอยู่นี้ด้วย
		หลวงปู่เล่าว่า เมื่อท่านได้ฟังบุพพกรรมและได้ฟังความอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาเช่นนั้น
จึงสํารวมจิตแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้ จะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่ทราบ เพราะกรรมของเขาหนัก
เหลือประมาณ แต่เมื่อตั้งใจแผ่เมตตาให้แล้ว เขาก็หายไป นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ปรากฏ
ให้เห็นอีกเลย เปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่เพราะพูดผมเป็น แต่เท่าที่เคยประสบมาพวกนี้
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เขามักใช้คําพูดแทนตัวเขาว่า “เรา หรือไม่ก็ ข้าพเจ้า” มีที่เชียงดาวนี้แหละที่พูดว่า “ผม”
จึงนับว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่
		หลวงปู่อธิบาย อะไร ๆ ก็เป็นของเรา อันนั้นก็ลูกของเรา อันนั้นก็เมียของเรา
		ลูกมันก็พน้ ...พ้นภาระของเราแล้ว...มันรูผ้ ดิ รูถ้ กู รูไ้ ด้ รูเ้ สียก็เอาแล้วก้า เอ้าตัง้ อกตัง้ ใจ
คิดอันใดก็ดีก็ให้ตั้งอกตั้งใจ อย่าขี้เกียจขี้คร้าน ปุตฺตาทารสฺส สงฺคโห สงเคราะห์เขาให้ใหญ่
มาแล้ว ให้รู้ผิด รู้ถูก รู้มั่ง รู้มี แล้ว ยังจะหวัน (เป็นห่วงผูกพัน) อยู่ มันก็เป็นทุกข์ละก้า หลงก็
หลงมาพอแล้ว โลภก็โลภมาพอแล้ว รักก็รักมาพอแล้ว
ถาม รู้อยู่ว่ากิเลสไม่ดี
ตอบ เรานั่นแหละไม่ดีน่ะ ความรัก ความชัง ความโลภ ความหลง เกิดขึ้นก็เพราะกิเลสนั่นหละ
มันเสวนากันอยู่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทั้งหลายมันก็ไหลมาจากเหตุ กามตัณหา
ทั้งหลายมันไม่พอ...แต่งให้เขาเกิดมาแล้ว ให้เป็นหูเป็นตา เป็นหญิงเป็นชายแล้ว ต่อไปให้
เขาแต่งเอาบ้าง
ให้เขาแต่งให้เขาตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในทาน ตั้งอยู่ในการบําเพ็ญบุญกุศล ละบาปทางกาย
ทางวาจา ทางใจ บาปอันใดมันยังอยู่ก็ละเสียให้หมด วางเสียให้หมดมันก็สบาย นี่อันใดก็หวัน
เอาฮอบเอา มันก็เป็นทุกข์ทอนั้นละก้า
ถาม ทีนี้จะวางยังไง มันไม่ยอมวางซักที อยากจะวางอยู่ มันไม่ยอมวาง?
ตอบ นั่นมันยังถือทิฏฐิมานะอยู่นั่น ให้ตั้งอยู่ในทาน ในบุญกุศล ละบาปทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ละออกให้มันหมด บาปส่วนใดมันยังอยู่ มันหนักไปทางไหน ละมัน
ออกเหีย มันเบาก็บางไปแหละ นี่มันไม่นําออก มีแต่เอามาหมักไว้ในใจ ใจมันก็ร้อนทอนั้น
ละก้า
หมั่นละ หมั่นวาง หมั่นถอน มันก็ค่อยเบาไปละก้า อันใดมามันก็ฮอบเอา ๆ นั่นหละ
มันเดือดร้อนน่ะ...ในหัวใจเรานี้มันมีหลายอย่าง อดีตอนาคตมันเกิดอยู่นี้ เรียนเอาเฉพาะกาย
กับใจนี่แหละ ไม่ต้องเรียนไปมากมาย ใจมันขัดข้องอันใด ใจมันเป็นเหตุอันใด ใจมันไปฮอบ
เอาอันใด มันไปยึดเอาอันใด มันไปถือเอาอันใด เอาศีลนั่นละก้า เอาศีลนําออกไปจากจิต
จากใจ มันเบาละก้า
ปฏิบตั เิ อากายเอาใจนี้ พระธรรมแปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์ชเี้ ข้ามาหากาย ชีเ้ ข้ามา
หาใจนีแ้ ล่ว การบวช บวชเป็นพระก็ตาม เป็นเณรก็ตาม อุปชั ฌาย์ทา่ นก็ชสี้ อนเข้ามาหากาย
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ นี้ ตจปัญจกกรรมฐาน ๕ กายคตากรรมฐาน ฐานเป็นที่ตั้ง
ของกรรม กรรมพาหมุนอยูน่ แี่ หละ ของดีมนั อยูใ่ นนีแ้ หละ ดีใจก็เกิดในนี่ เสียใจก็เกิดในนี่ นินทา
ก็เกิดในนี่ สรรเสริญก็เกิดในนี่ ทุกข์มันก็เกิดในนี่ สุขมันก็เกิดในนี่ สมมติมันก็เกิดในนี่ วิมุตติ
มันก็เกิดในนี่ มันจะไปเกิดที่ไหน
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เวลาภาวนานั่งไปนาน ๆ ทุกข์ก็เกิดขึ้น เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว มันก็เกิดอยู่
นีแ่ หละ ง่วงเหงาหาวนอน มันก็เกิดอยูน่ แี่ หละ กายทุจริต วาจาทุจริต ใจทุจริต นําออกให้หมด
แล้วรักษากายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริตไว้ เมือ่ นําทุจริตออกหมดแล้ว มันเหลือแต่สจุ ริตธรรม
ตั้งอยู่ในศีล กายก็เป็นศีล วาจาก็เป็นศีล ใจก็เป็นศีล เป็นธรรม เป็นมรรค เป็นผลตั้งขึ้นในจิต
ในใจ ละวางทุจริตธรรม สุจริตธรรมตั้งอยู่แล้ว จิตใจมันก็เบาสบาย
อดีตที่ล่วงไปแล้ว หลายปี หลายเดือน ยังหอบเอามันมาหมักไว้ในใจมันก็เดือดร้อน
ต้องถอนออกให้มันหมด
อยากจะถอนเหมือนกันแต่มันถอนไม่ขึ้น?
มันถอนไม่พอมันก็ไม่ขนึ้ ละซี เอาศีลละก้าถอนออก ๆ อันใดเฮาก็มอี ยูแ่ ล้วจะเอามาทําไมเล่า
เขาด่า เขาว่าผิดหู ไปโกรธให้เขา อันนี้แหละมันเป็นธรรมเมาน่ะ
รู้อยู่ว่ามันเป็นธรรมเมา?
มันไม่รู้หนา มันรู้เฉพาะสัญญานั่นแล่ว ปัญญามันไม่รู้ ถ้าปัญญามันรู้มันก็สละคืนนั่นแล่ว
ใจมันรู้มันก็ดับไป มีสติ มีศรัทธา มีความเชื่อต่อความหลุดพ้น ความเพียร มีกําลัง ความเชื่อ
มีกําลังความเพียร มีกําลังสติ มีกําลังสมาธิ มีกําลังปัญญา แล้วมันก็นําออกหมด รู้อันนั้น
มันไม่ใช่รู้ เป็นสัญญา
นินทา สรรเสริญ เกิดขึน้ เอามาหมักไว้ในใจ มันเดือดร้อนหนา สิง่ ทัง้ หลายเกิดมาจากเหตุ
ตาเป็นเหตุ หูเป็นเหตุ จมูกเป็นเหตุ ลิ้นเป็นเหตุ กายเป็นเหตุ ใจเป็นเหตุ เหตุเหล่านี้สําคัญ
เหตุตา หู เหล่านี้รู้แหละมันผิด รูป เสียง เกิดขึ้นมันก็ไปรักบ้าง ชังบ้าง เมื่อความพอใจไม่พอใจ
เกิดขึ้นก็นําออกเสีย
คนเรามันรักสุขเกลียดทุกข์นี่ หนักก็หนักอยู่ตรงนี่แหละ ไม่รับความจริง?
นั่นแหละต้องมีปัญญาบารมี นําออกเสียเอาศีลนั่นแหละนําออก ยกขึ้นรู้ว่าอันนี้มันผิดแล้ว
ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรคของใจ เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจ ความผิด ความชั่วอันใดมันอยู่
ในใจ นําออก ๆ เสียมันก็เบาละก้า ไปมัจฉริยะขี้เหนียวอยู่ ทุกข์ไปตลอดหนา
ผมมันนําออกไม่ได้ อยากจะนําออกอยู่
ขี้เหนียวมันไว้ ก็นําออกบ่ได้ละก้า
ทํายังไงมันจึงจะให้มันนําออกได้ง่าย ๆ คล่อง ๆ?
ต้องอาศัยความหมั่นความเพียร เอาหลายครั้งหลายหน พบทางแล้วมันก็นําออกได้ นําออก
จากจิตจากใจนี้ละก้า ตา หู จมูก ลิ้น กาย เหล่านี้มันเป็นเหตุ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เกิดขึ้น ถ้ามันพอใจมันก็ดีใจ ถ้ามันไม่พอใจมันก็ชังเขา เกลียดเขา
จําไว้ดี ๆ เวลามันเกิดขึ้นแล้ว ให้นําออก ๆ เหีย จาโค ปฏินิสฺสคฺโค สละคืนถอนออก
จากใจนี้เหีย ขี้เหนียวอยู่มันถอนไม่ขึ้นหนา ถอนไม่อ้อกแล่ว
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ถาม ว่ามันไปแล้วมันก็กระโดดเข้ามาเกาะอีก เจ้าค่ะ
ตอบ ใจมันตั้งอยู่ปกติแล้ว อารมณ์มันผ่านเข้ามา ไปรับเอาฮอบเอามันก็เดือดร้อนละก้า อารมณ์อัน
ใดมาก็นําอ้อกเหีย นึกศีลขึ้นเป็นที่ตั้งเหีย ศีลก็คือการนําความชั่ว ความผิด ออกจาก ตา หู
จมูก ลิน้ กาย ใจ ของเรานี่ ตัง้ อยูใ่ นศีล ๕ ประการนี้ ตัง้ อยูใ่ นกุศลกรรมบถ ๑๐ กายกรรม ๓
วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ เอาตั้ง ๆ ไว้ในใจ ชี้เข้าหาใจนี้หนา
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ศีลก็น�ำความชัว่ ออกจาก ตา หู จมูก ลิน้ กาย
ตานีส้ าํ คัญนี่ ตานีเ่ ป็นเหตุ หูนเี่ ป็นเหตุ จมูกก็เป็นเหตุ
มันไหลมาจากนี.่ ..ละเหตุได้มนั ก็ดบั ”
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กุฏิหลวงปู่แหวนที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเปิดให้สาธารณชนขึ้นกราบไหว้หลวงปู่แหวนได้

142 สนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ

เทศน์ของหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง
นพ.อวย เกตุสิงห์ (รวบรวม)
ม.ร.ว.ส่งศรี เกตุสิงห์ (ถอดเทป)
ถาม : หลวงปู่มีอะไรจะแนะน�ำในเรื่องการปฏิบัติทางจิตบ้างครับ
ตอบ : จะเอาทางจิตทางใจก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้มีขึ้นที่ใจอย่างเดียว รักษาแต่ใจ
อย่างเดียวให้แน่นหนา รักษาแต่ใจอย่างเดียวตลอดชีวติ รักษาศีลห้าให้บริสทุ ธิ์ ตัง้ อยูใ่ นกุศลกรรมบถสิบ
รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ นี่เป็นเบื้องต้น
เวลาอยูใ่ นคนหมูม่ าก ได้พดู กับคนหมูม่ าก บางทีกจ็ ะลืมตัวไป จงมองเข้ามาดูใจนี้ ใจนีเ้ ป็นใหญ่
คุมกายกรรม วจีกรรม ให้รู้เข้ามาในกาย ให้มองมาดูใจนี่แหละ เอาใจนี้เป็นผู้รู้ ใจนี้เองน่ะแหละเป็น
ผูห้ ลง ใจนีแ้ หละเป็นผูล้ ะ ปฏิบตั กิ ายวาจาใจนีใ่ ห้เรียบร้อย กายนีก่ อ็ อกไปจากใจนีแ่ หละ ให้พจิ ารณา
กายนี่เขาก็ไม่เที่ยง ใจนี่เขาก็ไม่เที่ยง
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ก็ชี้เข้ามาที่ใจนี่แหละ ใจนี้เป็นเหตุ ให้ใจนี้ละ ให้ใจนี้วาง ให้ใจนี้
ถอน ถอนทุกสิ่งทุกอย่างหมด มันจึงจะได้
ถอนทีแรกก็เอาใจนีแ่ หละถอน ถอนอยูท่ ใี่ จนี้ ละอยูท่ ใี่ จนี้ วางอยูท่ ใี่ จนี้ ให้ใจนีร้ กั ษา ต้องรักษา
ตา รักษาหู รักษาจมูก รักษาลิ้น รักษากาย วาจา นี้แหละ
รูปมาทางตานี่ ก็นึกที่ใจ พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี ก็ที่ใจนี่แหละ เอาศีลน�ำออกมาให้หมดจากใจ
ของตน ละออกจากใจนี่แหละ เอาใจนี่วาง เอาใจนี่ถอนมันให้หมด เวลาไปหาหมู่มาก พูดไปพูดมา
แล้วก็หลง มันหลงใหลอยูเ่ ท่านัน้ แหละ ต้องน้อมเข้ามาทีใ่ จของตน สิง่ ใดก็ตามเถอะ ให้นอ้ มเข้ามาสูใ่ จ
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ชี้เข้ามาที่ใจของตน อุปัชฌายะสอนก็สอนเข้ามาถึงกายนี้แหละ
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ปัญจกกัมมัฏฐาน กายคตากัมมัฏฐาน ฐานที่ตั้งของกายนี้แหละ กายเขา
ไม่รแู้ จ้ง จะรูแ้ จ้งก็รแู้ จ้งทีใ่ จนีแ่ หละ เอาใจละสิง่ ทัง้ หลายทีม่ าทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย
ทางใจ มาทางตา ที่พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี มาทางหู ที่พอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี มาทางจมูก ทางลิ้น
ทางกาย ที่พอใจก็ดี ที่ไม่พอใจก็ดี เอาศีลนี่แหละน�ำออกเสียด้วยปัญญาของตนออกไปจากใจนี้
ใจเป็นผู้รู้ ผู้ละ ผู้ถอน ผู้วาง รับเอาทุกเรื่องก็ไม่ไหวละ มันเป็นธรรมเมาเท่านั้นแหละ
เรือ่ งอดีต อนาคต ก็ใช้ปญ
ั ญาน�ำออกให้หมด ตัดอดีต อนาคตหมด อย่าให้มนั เหลือ อดีต อนาคต
มันมาตั้งแต่ดึกด�ำบรรพ์ ตัดอดีต อนาคตออกแล้ว ให้จิตนิ่งอยู่กับปัจจุบัน เดินอยู่กับปัจจุบัน ว่างอยู่
กับปัจจุบัน วางอยู่กับปัจจุบัน มันจึงเป็นพุทโธ มันจึงเป็นธรรมโม สังโฆ อยู่นี่แหละ
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มัวเอาที่อื่นก็ไม่ไหวละ รักษาตา รักษาจมูก รักษาลิ้น รักษาหู รักษากาย ใจ ให้ตลอด เวลา
พบคนมาก มันก็ต้องมีหลายสิ่งหลายประการ พูดอยู่ก็ต้องน้อมเข้ามาหาใจ มาก�ำหนดให้รู้ใจของตน
อุปาทานทัง้ ห้ามันเกิดมาจากใจนีแ่ หละ อนิจจังทัง้ ห้ามันก็เกิดจากใจนีแ่ หละ เหตุมนั ก็มาจากใจนีแ่ หละ
ทุกขังทั้งห้าก็ดี อนัตตาทั้งห้าก็ดี นิจจังทั้งห้าก็ดี มันเป็นนิจจัง มันอยู่คงที่ มันเที่ยงอยู่ อนัตตาทั้งห้า
มันวางหมด แล้วทีนี้มันเป็นอัตตาตั้งอยู่ภายใน ยึดเรื่อยไปก็เป็นอัตตา แต่อาศัยอนัตตาอยู่ เพราะว่า
ไปพิจารณาอยู่
อุปัชฌาย์สอน ก็ชี้ลงที่กายนี้เสียก่อน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นึกถึงปัญจกกัมมัฏฐาน
กายคตากัมมัฏฐาน เวลาได้โอกาสก็ให้นั่งท�ำความสงบ ทุกข์มันจะเกิดขึ้น มันก็เกิดที่นี่ ที่ใจนี่แหละ
เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว ก็เกิดขึ้นที่นี่ ก�ำหนดทุกข์เข้าจนรู้เหตุรู้ผล รู้เหตุว่ามันน�ำทุกข์มาให้
เสวย เหตุดับ ทุกข์ดับ ปัจจัยของเราก็ดับ อวิชชาความมืดก็ดับ
นี่แหละให้หมั่นตั้งใจรักษา ศีลก็บัญญัติลงที่ใจนี่แหละ สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี บัญญัติลงในกาย
ในใจนี่แหละ สองอย่างเท่านี้แหละ รู้ทางกายก็วางไว้หมด รู้ทางกาย ก็ชวนเข้ามาที่ใจนี้แหละ
แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รู้ที่ใจนี้แหละ ใจจึงเป็นเหตุ ก็เอาใจนี่แหละละ ก็เอาใจนี่แหละถอน
เอาใจนี่แหละวาง วางอยู่ที่ใจนี่แหละมันจึงจะใช้ได้ ถ้าไปเอาอันอื่นมาละ มันใช้ไม่ได้หรอก
ที่อุปัชฌาย์สอนก็สอนที่กายนี้ ดีสงบก็ที่กายนี้ ดีสงบก็ที่ใจนี้ คิดดีก็ใจนี้ คิดชั่วก็ใจนี้ ดูไป ๆ
มันก็ได้ก�ำลังนะ เอาเข้า ๆ มันก็ได้ก�ำลัง เบิกตา รู้แจ้งเห็นจริง ผู้ปฏิบัติน้อมเข้ามาปฏิบัติกาย วาจา
ใจ ธรรมะเกิดขึน้ ในดวงใจนี้ เวทนาคือตัวกรรม ไม่ใช่มกี บั เราเท่านัน้ เวทนาคือตัวกรรมบุญ เวทนาคือ
ตัวกรรมบาป น้อมเข้ามาที่นี่จนถึงอัพยากตธรรม ทางนี้ไม่มีกิเลสหนา อัพยากตธรรมเป็นฐาน
น้อมเข้ามาที่นี่ พูดมากคุยมากมันก็มากไป จงหยุดน้อมเข้ามาในใจเสียก่อน เดี๋ยวจะลืมไป
เอาแค่นี้ก็อยู่ได้ เอามามากมายก็จะทุกข์ ใจนี่มันคิด ใจนี่มันทุกข์ ตัดออกให้หมด ไม่คิด ไม่นึก
เมื่อไม่คิด จิตของเราก็ตั้งอยู่เป็นปกติ ไม่ได้ไปที่ไหน รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์ทั้งห้า น�ำเอา
เข้ามาหมักหมมไว้ในใจ ให้เขาผ่านไป ไม่เก็บเข้ามา ใจก็เป็นปกติ ไม่ไปที่ไหน ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ก็เป็นปกติ รูป เสียง กลิ่น รส นี่เป็นธรรมดาโลกนะ ดีเขาก็ว่า ชั่วเขาก็ว่า ร้ายเขาก็ว่า ก็มีอยู่อย่างนี้
แหละ รักษาจิตให้ดี ท�ำทุกวัน เวลาได้โอกาส พักผ่อนให้ทำ� ไป ท�ำให้มาก มันก็ทำ� จิตให้เบิกบานผ่องใส
ถาม : การที่จะรักษาความสงบควรท�ำแบบไหนครับ
ตอบ : ให้ใจนีล้ ะ อันใดทีย่ งั คงขัดข้องอยูใ่ นใจนี้ ให้ละ จาโคปฏินสิ สัคโค สละคืนเสีย ให้เขาเสีย
ของเราก็มีอยู่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ของเรามีอยู่ครบแล้ว ชั่วก็มี ดีก็มี เวทนาก็มี อะไร
ก็มีหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่ต้องเอาของเขา มันก็วางได้ มันก็จาโคปฏินิสสัคโค สละคืนให้หมด
เอาออกจากใจให้หมด หาอุบายถอนออกจากใจนี่ อย่าให้มันหมักหมมอยู่ มันเป็นทุกข์
ถาม : จะรู้ได้อย่างไรว่า ใครเคยเป็นอะไรมาแต่ชาติก่อน ๆ
ตอบ : อันนั้นมัน วิชชาจรณะสัมปันโน ต้องพร้อมด้วยวิชชาสาม มีปุพเพ นิวาสานุสสติญาณ
144 เทศน์ของหลวงปู่

เหมือนครูอาจารย์มั่น ท่านศึกษาจนรู้ดีว่า ท่านปรารถนาพุทธภูมิมานี่ ได้กี่ภพ กี่ชาติ กี่อสงไขย หรือ
พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้แล้ว สาวเข้าสาวเข้าก็ถงึ วันทีต่ งั้ ความสัตย์ ปรารถนาพุทธภูมิ แต่ที่ ตาย ๆ
เกิด ๆ นี่ก็หลาย ตายก็เพราะกาม เกิดก็เพราะกาม ทุกข์ก็เพราะกาม สุขก็เพราะกาม
ท่านมองดูชั้นฟ้าท้องฟ้าจนจดพุทธภูมิ พุทโธ่ เราจะมาตายมาเกิดอย่างไม่มีก�ำหนดอีกแล้ว
จากนั้นท่านก็เร่งความเพียร จนตีสองก็ได้วิชชาสอง คือ จุตูปปาตญาณ รู้ว่าสัตว์ภพนี้ ดับที่นี้
ไปเกิดที่โน้น ภพโน้น ดับที่โน้น ดับที่นี่ไปเกิดที่โน่น ดับที่โน่นไปเกิดที่นั่น อันนี้ จุตูปปาตญาณ
อาสวักขยญาณ วิชาชั้นสาม รู้จักกิเลสของตนว่าสิ้นไปหมดไป กิเลสของกาย วาจา สิ้นไปหมดไป
กิเลสของใจเราสิ้นไปหมดไป เรามีกรรมเป็นอันขาด มีกรรมอันไม่งอกแล้ว จิตดวงหลังดับไปอยู่แล้ว
อาศัยก�ำลังทัง้ ห้า คือก�ำลังศรัทธา ก�ำลังความเพียร ก�ำลังสติ ก�ำลังสมาธิ ก�ำลังปัญญา ให้รแู้ จ้งชัชวาล
เพื่อดับขันธปรินิพพาน เราไม่ยินดีจะก่อภพใหม่อีก ก็หมดเรื่องไป
ถาม : หลวงปู่มีอะไรเกี่ยวข้องกับใครบ้างไหม
ตอบ : นิมิตต่าง ๆ มันต้องศึกษา พอรู้เท่าแล้วก็วาง ๆ ๆ เข้าไปเล่นวนอยู่ก็เป็นธรรมเมาละ
ประเทศชาตินกี่ อ็ าศัยคนมาก จะตัง้ ทางไหน ก็ตงั้ อยูก่ บั ความยุตธิ รรม จะตัง้ ทางไหน ก็หมัน่ ท�ำ ปฏิบตั ิ
ไปเรื่อย ๆ มันเกิดอะไรเบียดเบียนละก็น้อมเข้ามาหาใจ ให้มันสงบก็สบายเท่านั้นแหละ ให้รู้อยู่กับ
ปัจจุบันนี้แหละ มันจึงเป็นพุทโธ ธัมโม สังโฆ ท�ำอยู่แค่นี้ก็พอแล้ว ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันเป็น
กงจักร กงจักรมันบดสัตว์ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันเป็นของจริงเมื่อเรายังมีภพมีชาติอยู่ เวลา
หยุดพักผ่อนก็ให้ท�ำความสงบทันที ปฏิบัติที่ใจนี้ คนมันมาก พูดกับคนนี้ก็เป็นอย่างหนึ่ง กับคนโน้น
ก็เป็นอีกอย่างหนึง่ มันไม่ลงรอยกันสักที อายุสงั ขารของเรามันก็เต็มทีแ่ ล้ว วัน คืน เดือน ปี มันก็สนิ้ ไป
หมดไป เราจะท�ำอะไรอยู่ก็ตาม ก็ต้องหมั่นที่จิตของเราไปเรื่อย ๆ เวลาธาตุทั้งสี่ ขันธ์ทั้งห้า จะพราก
จากกัน ดินก็ไปเป็นดินของเก่า น�ำ้ ก็ไปเป็นน�ำ้ ของเก่า ไฟมันก็ไปเป็นไฟของเก่า ลมก็ไปเป็นลมของเก่า
อากาศธาตุมันก็วางไว้อย่างเก่านั่นแหละ เหลือแต่ใจ ดินก็ไม่ใช่ใจ น�้ำก็ไม่ใช่ใจ ไฟก็ไม่ใช่ใจ ลมก็ไม่ใช่
ใจ แต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละ นี่มันก็เป็นสมบัติของบิดามารดา นะ กับ โม นี่แหละสมบัติ ของดี
จะไปตั้งศีลก็อาศัยสมบัติของบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย นี่แหละ เวลาจะท�ำบุญสุนทานก็อาศัยสมบัติ
ของบิดามารดาเป็นที่ตั้ง จะเล่าเรียนวิชาของโลกมันก็เอาสมบัติของบิดามารดานี่แหละเป็นที่ตั้ง
ถาม : ท�ำไมคนบางคนอยากจะท�ำชั่ว ท�ำไมคนบางคนอยากจะท�ำดี คนท�ำชั่วก็ไม่มีโอกาส
ท�ำความดี เพราะคิดแต่จะท�ำชั่ว
ตอบ : มันเป็นเพราะกรรมนัน่ แหละ เจตนามันก็กรรมนัน่ แหละ เจตนาเป็นตัวกรรมบุญ เจตนา
เป็นตัวกรรมบาป เจตนาทัง้ นัน้ แหละ ทัง้ สองอย่างนี้ เจตนาหํ ภกิ ขฺ เว กมฺมํ วทามิ พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เจตนานี้เป็นตัวกรรม กรรมดี กรรมชั่ว เจตนาที่เป็นกรรมบุญ ตัวอย่างเช่น เจตนาที่จะรักษาศีล วันนี้
จะรักษาศีลให้บริสทุ ธิท์ งั้ กาย วาจา จะรักษาใจให้ผอ่ งใสแผ้ว ท�ำความพอ มีขันติ ความอดทนทั้งกาย
และใจ อดีต อนาคตไม่ต้องเกี่ยว อตีตาธัมเมา อนาคตาธัมเมา
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ถาม : คนที่ท�ำชั่วก็ต้องตกนรกไปเรื่อย ๆ เขาจะมีทางแก้ตัวไหม
ตอบ : ไม่มหี รอก ท�ำกรรมด้วยกาย วาจา ใจ ไว้แล้ว เจตนาฆ่าสัตว์กด็ ี เจตนาลักทรัพย์กด็ ี เจตนา
ทุกอย่างนั่นแหละ มันมีกรรมมาก เจตนามันเป็นกรรมชั่ว เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสก อุบาสิกาก็ดี เจตนานี้เป็นตัวกรรม ให้เจตนาเป็นกรรมบุญ ให้ตั้ง
อยู่ในเจตนาที่จะรักษากาย ให้จริงกาย จริงวาจา จริงใจนี่ ไม่ให้มันฟุ้งซ่านร�ำคาญไป ท�ำความพอ
หมด ตาก็เป็นปกติอยู่แล้ว หู จมูก ลิ้น กายก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจก็เป็นปกติอยู่แล้ว ใจไม่ได้ไปที่ไหน
ใจบริสุทธิ์นี้ตั้งอยู่เป็นปกติ ไม่ไปที่ไหนดอก มีแต่สัญญานี่ไปจ�ำเอา ๆ มาหมักหมมไว้ที่ใจดอก ใจนี่มัน
ก็เดือดร้อนเท่านั้น เดี๋ยวก็คุบ (ตะครุบ) โน่น คุบนี่ เดี๋ยวก็ง่วงเหงาหาวนอน เจ็บหลัง เจ็บแข้ง เจ็บขา
เอาละ ขีเ้ กียจแล้ว จะนอนก็นอนเสีย หลับมาทุกวันทุกวันแล้ว ....(มีเสียงรบกวน ฟังไม่ออก).... จะขึน้ รถ
หรือขึ้นเรือบิน ขึ้นคอปเตอร์หรือรถเรือทุกชนิด ก็ให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกครั้ง
นั่งไปเรื่อย ๆ ไม่ได้นึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หากไปฝ่าอันตรายเข้าก็ใจหายและ
กลัวอันตราย ให้นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ขออานุภาพปกเกล้าปกกระหม่อม
ให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งหลาย ให้ไปเป็นสุข ถึงรถจะไปคว�่ำลงหรือชนกันก็บ่เป็นหยังดอก
มีคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปชายแดน เครื่องบินไฟไหม้ ตกลง คนตายหมด ผู้นั้นผู้เดียวรอด
เขานั่งเครื่องตกสามเที่ยวแล้วยังไม่เป็นอันตรายสักที “อู๊คิดถึงหลวงปู่” เขาว่า
นึกถึง พระพุทธ พระธรรม เป็นที่ตั้ง มันก็ผ่านพ้นภัยอันตรายทั้งหลายได้ ....(เสียงแทรก)....
ไม่ส�ำเร็จหนา มันจะน�ำมาแล้วก็วุ่นวายอยู่ในจิตใจนี้ นั่นแหละอดีต ต้องตัดอดีตอนาคตให้มันเป็น
แห่งเดียวกันเสีย มันมาแต่ดึกด�ำบรรพ์แล้ว พระร้ายก็มี พระดีก็มี พระวุ่นก็มี มันก็วุ่นด้วยกามตัณหา
นี่แล้ว ความพอใจก็ตัณหานี่แหละ ภวตัณหาก็ดี วิภวตัณหาก็ดี ความพอใจก็ตัณหานี่แหละ ความ
ไม่พอใจก็ตัณหาอันนี้แหละ รักเกิดขึ้นก็น�ำออกเลย กรรมเกิดขึ้นก็น�ำออกจากจิตใจของตนเสีย
ต้องละมันให้หมด แล้วก็สบายเท่านั้นแหละก๊า มีรัก มีชัง รู้เท่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแหละ
ถาม : หลวงปูใ่ ห้ละวางให้หมด อย่างบางคนเรารักเขา แล้วก็ละวาง อย่างนีเ้ รียกว่าใจร้ายไหม
ตอบ : จะน�ำมาหลายสิ่ง มันเลยรก มันก็อยู่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละ ศีลห้าก็ประจ�ำ
อยู่ที่นี่ ขาสอง แขนสอง หัวหนึ่ง รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์ทั้งห้านี่ก็ปล่อยให้เขาผ่านมาแล้ว
ผ่านไป ผ่านไป เท่านั้นแหละ ดีหรือร้าย ดีเขาก็ว่า ไม่ดีเขาก็ว่า ว่าอยู่เรื่อย เต็มโลก เต็มบ้านเต็มเมือง
เราก็วางเสีย อย่าเอาเข้ามาหมักไว้ในใจของตน วางเสียตรงนี้แหละ ละเสียที่ใจนี้แหละ ไม่ได้ไปละ
ที่อื่น เอาใจนี่แหละละ มันจึงใช้ได้หนา อย่าไปพกแผนที่ ดูแผนที่ ดูทิศ ดูทาง จ�ำได้มาก ๆ พูดกันได้
แต่เอาไปท�ำเมืองไม่ได้หนา มันต้องเข้ามาหากาย บัญญัตลิ งทีก่ ายนี้ บัญญัตลิ งทีใ่ จนี้ รวมอยูน่ ี้ ละก็ละ
อยูใ่ นกายในใจนี้แหละ ไม่ได้ไปละทีอ่ นื่ หนา อดีต อนาคตก็มาละอยูท่ ใี่ จนี้ มันน�ำมาก็คบุ อยูน่ นั่ แหละ
คุบไป คุบมา ก็เดือดร้อนแล้ว
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ต้องรูเ้ ท่ามันนีแ่ หละ ตัดก็ตดั อย่างนีแ้ หละ เวลาทีเ่ ราท�ำจิตใจของเราให้สงบแล้ว มันก็สว่างหมด
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งอดีต อนาคต ให้น�ำออกให้หมด ใจเราไปเก็บมาหมด อดีต อนาคต
แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย มันต้องท�ำความพอ เวลานี้เราจะท�ำจิตท�ำใจของเรา วางหมด
น่ะแหละ อะไรก็เห็นมาพอแล้ว ได้ยินมาพอแล้ว ทางฝ่ายโลกก็ดี ได้ยินมาพอแล้ว อย่าเอาเข้ามา
หมักไว้ในใจอีก
กงจักรอันใหญ่หลวงคือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันก�ำลังบดเราอยู่ มันเป็นของจริง เราจะมัว
ไปหอบเอาอันโน้น อันนี้มา มันก็เป็นธรรมเมาเท่านั้นแหละ
อารมณ์ก็สัญญานี่แหละ สัญญาไปจ�ำมันมา ใจเรารับมันมา คิดไป คิดมา มันก็เดือดร้อนอีก
เวลานีเ้ รามาท�ำความพอ อะไร ๆ ก็ให้มนั พอ หลงก็พอแล้ว โลภก็พอแล้ว โกรธก็พอแล้ว อันนีเ้ ป็นราก
เป็นเหง้าของกิเลสตัณหาทั้งหลาย ความพอใจก็เพราะตัณหา ความไม่พอใจก็เพราะตัณหานี่แหละ
กามตัณหานี่อุปมาเหมือนน�้ำในแม่น�้ำล�ำธารเล็ก ๆ น้อย ๆ นับไม่ถ้วน ไหลลงสู่ทะเล ไม่มีเต็ม
สักที อันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนั่นแหละ มันก็ไหลลงไปของมันนั่นแหละ อันนี้ตัณหามันไม่พอ เราจะ
ท�ำความพอใจอยู่เดี๋ยวนี้ ท�ำใจให้ผ่องใส ตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในธรรม ตั้งอยู่ในสมาธิ เราท�ำความพออยู่
เดี๋ยวนี้ อย่าเอามาเว้าอีก
อดีต อนาคต หมดแล้ว ดับไปหมดแล้ว กวาดออกหมดแล้ว ตัณหานี่มันไม่มีพอหรอก
แต่เวลานีเ้ ราจะน�ำเอาตัณหาความไม่พอนีอ้ อกเสีย เวลานีเ้ ราจะท�ำจิตท�ำใจของเรา ท�ำกายของเราให้
รูแ้ จ้งในภายในของเรานี้ นอกนัน้ ปล่อยหมด วางอยูท่ ใี่ จนีแ้ หละ ละอยูท่ ใี่ จนีแ้ หละ บนสังขารนีแ้ หละ
สังขารมันปรุงมันแต่ง มันเกิดมันดับ โทษทุกข์ภยั ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ว่าอยูน่ แี่ หละ นีม่ นั ว่า
จากสังขารก๊า มันปรุงมันแต่งขึ้น เป็นโน่นเป็นนี่ อดีต อนาคต มันก็เป็นนี่ ตัดนี่แหละ จิตก็นิ่งอยู่ใน
ปัจจุบัน รู้อยู่กับปัจจุบัน ละอยู่กับปัจจุบัน ละที่จิตนี่แหละ จะไปละที่ไหน จะหอบเอาก็ไม่ได้หนา
มันเสียเวลา เวลานี้เราท�ำความพอใจให้หมด ท�ำจิตใจให้ผ่องใส รู้แจ้งในมรรคในผล ในสมาธิ ปัญญา
ใจนี่แหละ ละอยู่นี่แหละ วางอยู่นี่แหละ จะไปวางที่ไหน อดีต อนาคต ก็วางอยู่ในใจนี่แหละ
เอาใจนี่แหละละ เอาใจนี่แหละถอน ถอนเอา ถอนเอา รู้เท่าอารมณ์นี้แล้วมันก็วางหมด อารมณ์มัน
ก็ใจ ใจมันก็เป็นปกติ ตามันก็ปกติ หู จมูก ลิ้น กาย มันก็ปกติ มีแต่รูป เสียง กลิ่น รส ธรรมารมณ์
ทัง้ ห้านีก่ ป็ ล่อยให้เขาผ่านไปผ่านมา แล้วก็พอแล้ว ไม่ให้มาหมักไว้ในใจ ใจมันก็ไม่เดือดร้อน ความโลภ
ความโกรธ ความหลงเหล่านี้ เรามีอยู่ทุกอย่าง กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด มันก็มีอยู่ที่นี่แหละ
อย่าไปหอบเอามา ความหลงมันก็มีอยู่ที่นี่ ความโง่ก็มีอยู่นี่ อวิชชาความมืดก็มีอยู่นี่ ของเราก็ถมเถ
ไปแล้ว ไม่ต้องเอาของใคร
มันก็ต้องถอนไปเรื่อย ๆ แหละ เอาใจนี่แหละถอน ที่ร้ายก็ผ่านมา ที่ดีก็ผ่านมา ผ่านมาหมด
ใจนี้ก็เป็นกลาง มีอิสระเท่านั้น อิสระแล้ว ใจนี้ก็หัวเราะ ธรรมทั้งหลายที่ดีก็ดี ที่ชั่วก็ดี มันไหลมา
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จากเหตุ ครั้นรู้เท่าเหตุแล้วมันก็ดับ อวิชชาก็ดับ รู้แจ้งเห็นจริงไปหมดละ ใจมันส�ำคัญนี่ เหตุมันเกิด
จากใจนี่แหละ พอละก๊ะ ตั้งต้นหัดเอาละก๊ะ อธิษฐานไว้ เวลานี้ได้โอกาสที่ว่าง เราจะท�ำจิตท�ำใจ
ของเรา ทิ้งทั้งหมด พอหมดแล้ว ผ่านมาพอแล้ว วางหมด
ถ้ามีสัจจะ จริงกาย จริงวาจา จริงใจนะ ไม่หลงไปตามเขา อารมณ์ทั้งหลายนี้ที่ผ่านมา อดีต
อนาคต ก็เพราะอารมณ์ เราจ�ำเอามาหมักไว้ในใจ มันก็เดือดร้อน ท�ำความพอหมด ความโกรธ
ความโลภ ความหลงที่มันเป็นเหง้าเป็นกกแห่งกิเลสทั้งหลาย เราจะวางให้หมด ละให้หมด
กิเลสมันมาทุกด้าน ความพอใจ ความไม่พอใจมันก็กเิ ลสนัน่ แหละ ความรัก ความชัง นัน่ ก็กเิ ลส
ตัวกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาไม่มีที่พอ พอละก๊า เวลานี้เราจะท�ำใจให้พอทุกอย่าง ใจนี้เป็น
ผูล้ ะ เป็นผูว้ าง ผูถ้ อนหนา ใจนีแ้ หละเป็นตัวเหตุ มันจ�ำมา จ�ำมา แล้วก็มาคิด มาอ่าน แล้วบางทีจะนัง่
ก็มาเจ็บหลัง เจ็บเอว ง่วงเหงาหาวนอน มันไม่ได้ธรรมนี่ จะว่าพุทโธ ๆ มันก็กลายเป็นธรรมเมา
ไปเสียแล้ว ต้องละอยู่ในใจนี่ สางอยู่ในใจนี่ ท�ำความพอใจอยู่ในใจนี่แหละ ตั้งความสัตย์จะท�ำจริง
จริงกาย จริงวาจา จริงใจ เท่านัน้ แหละ เมือ่ จิตมันละหมดแล้ว วางหมดแล้ว มันก็มแี ต่ดวงใจทีบ่ ริสทุ ธิ์
เท่านั้นแหละ แจ้งในพระนิพพานก็แจ้งนั่นแหละ แจ้งที่ใจที่เป็นปกติอยู่นั่นแหละ
ถาม : จิตเทียมมันเป็นอย่างไร
ตอบ : จิตเทียมมันก็สังขารนั่นแหละ มันสมมติเป็นจิตเทียมนั่นแหละ ความเกิด ความดับ
ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา มันก็มาจากสังขารนี่ นั่นแหละจิตเทียม จิตแท้ ๆ จิตบริสุทธิ์ แล้วมันก็ไม่มี
จิตเทียมหรอก ละได้แล้ว จิตบริสุทธิ์แล้ว มันก็สบาย
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ิ ฺโณ
รศ.ดร.ปฐม - รศ.ภัทรา นิคมานนท์
รศ.ดร.ปฐม นิคมานนท์ เขียนเรื่อง ปฏิหาริย์ ชีวประวัติ ค�ำสอน หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
จากหนังสือ โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๓ เมื่อ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยกล่าวถึง
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ว่า
พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่งของพุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ
แม้หลวงปู่จะได้ลาขันธ์ไป ตั้งแต่คืนวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ แต่ความทรงจ�ำ
ในกระแส เมตตาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติ จริยาวัตรที่งดงาม พร้อมกับธรรมโมวาทอันล�้ำค่าของหลวงปู่
ก็ยังส่องสว่างอยู่กลางใจของพวกเราชาวพุทธทุกผู้ทุกนาม
เมื่อน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทีไร ความสุข สงบ ความโสมนัส ชื่นบาน ความสมหวัง โชคดี
ความเป็นสิริมงคล จะดื่มด�่ำอยู่ในจิตใจ อย่างไม่รู้อิ่มรู้คลาย
ผู้ที่โชคดี มีโอกาสกราบไหว้องค์หลวงปู่ ได้เคยฟังการปรารภธรรม แสดงธรรม จากหลวงปู่
ต่างก็ประจักษ์ความไพเราะ นุ่มนวลละมุนละไม ประดุจเสียงทิพย์ที่ไพบูลย์ด้วยธรรมะ อันเป็น
สากลสัจจะ ยังความอิ่มเอิบ เบิกบาน และเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิต
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นผู้สืบเนื้อนาบุญอันไพศาล นับเป็นพระอริยสาวก ที่ควรแก่การ
กราบไหว้บูชาอย่างแท้จริง
ท่านเจ้าคุณ พระวิบลู ธรรมาภรณ์ แห่งวัดสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ ศิษย์ใกล้ชดิ ท่านหนึง่ ได้รจนา
ถึงปฏิปทาของ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ดังนี้ :“หลวงปู่แหวนท่านมีศีลที่สมบูรณ์” คือเป็นพระสงฆ์ที่มีความปกติครบถ้วนไม่เกินหรือขาด
สภาพของท่านเปรียบเสมือนป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่เล็กนานาชนิด ทั้งยืนต้น และล้มลุก มี ดอก ใบ
ผล สมบูรณ์ ตามสภาพของพันธ์นนั้ ๆ จะมีตา่ งอยูก่ ค็ อื กลิน่ ของดอกไม้ในป่า หอมตามลม แต่กลิน่ ศีล
ของหลวงปู่หวนตามลมและทวนลม และไม่นิยมกาลเวลา หอมอยู่เสมอ
หลวงปูม่ จี ริยาวัตร คือความประพฤติทเี่ รียบร้อย งดงาม เต็มพร้อมด้วยสิกขา วินยั กฎระเบียบ
การปฏิบัติของท่านเรียบง่าย ถูกต้องทั้งในสมาคมสาธารณะ และในที่รโหฐาน จะเป็นที่ชุมชนใหญ่
เล็ก ท่านท�ำตนเป็นกลางเสมอเหมือน ความประพฤติของท่าน เสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงามาก
มีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างให้คนเดินทางได้อาศัยร่มเงาพัก นกกาอาศัยเกาะกิ่ง มีกาฝากก็ขึ้นแซมบ้าง
บางครั้งบางคราว
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หลวงปูท่ า่ นมีปฏิปทา คือทางด�ำเนินสายกลางพอเหมาะพองาม ไม่ชอบระคนด้วยกลุม่ ชนมาก
ชอบหลีกเร้นอยู่ในที่สงบ ชอบชีวิตธรรมชาติ ป่าเขาล�ำเนาไพร ชีวิตของท่านอยู่กับป่ามาโดยตลอด
แม้ในวัยชรา หลวงปู่จะปรารภเสมอว่า ขณะนี้ป่าธรรมชาติจะหายไป แต่มีป่ามนุษย์เข้ามาแทนที่
โดยท่านให้คติว่า ต้นไม้ในป่าต่างต้นต่างเจริญเติบโต แสวงหาอาหารเลี้ยงต้น ใบ ดอก ผลของมันเอง
ไม่แก่งแย่งเบียดเบียนกัน แต่มนุษย์ก็มีทางด�ำเนินเลี้ยงชีวิตตรงกันข้ามกับต้นไม้ในป่า
หลวงปู่ท่านมีเมตตาธรรมเป็นเลิศ มีสมาธิดี มีพลังจิตสูงเปี่ยมด้วยเมตตา ถ้าได้สนทนาธรรม
กับท่าน สิ่งที่เป็นค�ำสอนอันส�ำคัญส�ำหรับชาวเราทั่วไปก็คือ ท่านจะสอนให้หัดแผ่เมตตา ความ
ปรารถนาดี แก่คน สัตว์ ศัตรูหมู่มาร จะสอนให้แผ่ให้ทั่วจักรวาล ยิ่งแผ่มากจะท�ำให้จิตใจสบาย
รักชีวิต ทรัพย์สินของคนอื่นเหมือนกับของตนเอง หลวงปู่ท่านสอนให้แผ่ความปรารถนาดี ความสุข
แก่ชนทุกชั้นทุกระดับ ใครจะได้รับมากน้อยสุดแต่วาสนาบารมีของผู้นั้น
สรุปได้ว่า หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วย ศีล จริยวัตร ปฏิปทา คุณธรรม
แผ่ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ ทั้งตามลมและทวนลม เกียรติคุณ บริสุทธิคุณ ปรากฏในชุมชนทั่วไป
คุณแห่งศีล และเมตตาของท่าน เป็นเสมือนมนต์ขลัง ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะ มีคนจ�ำนวนมาก
เดินทางไปกราบขอศีลขอพร ขอบารมีธรรม และบางรายขอทุกอย่างที่ตนมีทุกข์ เพื่อจะให้พ้นทุกข์
ท�ำให้เกิดศรัทธาสองทาง คือ คุณธรรม และวัตถุธรรม “ผู้ใดต้องการธรรมะ ก็สดับตรับฟัง
ศึกษาเอา ผู้ใดต้องการของขลัง รูปเหรียญวัตถุมงคลที่ระลึก ก็แสวงหาเอา ใครผู้ใดปรารถนา
หรือศรัทธาอย่างใดก็ปฏิบัติอย่างนั้น ซึ่งก็คงส�ำเร็จประโยชน์ไม่มากก็น้อย”
ในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ ประชาชนจากใกล้ไกล ต่างแห่แหนไปกราบหลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่
ได้ปรารภถามว่า “พากันล�ำบากล�ำบนมากันท�ำไม”
ค�ำตอบจากประชาชนเหล่านั้นก็คือ “ต้องการมากราบบารมีของหลวงปู่”
หลวงปูไ่ ด้แนะน�ำว่า “บารมีตอ้ งสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก ก็ตอ้ งหมัน่
บ�ำรุงรักษาเอา ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น ต้องไปปลูก ไปบ�ำรุงต้นมะม่วงของตนเอง
การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องท�ำเอาเอง”

แผ่เมตตาไม่มปี ระมาณ
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่านสอนให้ศิษย์ทุกคนได้หัดแผ่เมตตา คือส่งความปรารถนาดีแก่คน
สัตว์ ศัตรูหมู่มาร โดยแผ่ไปให้ทั่วจักรวาล ยิ่งแผ่มาก ก็ยิ่งท�ำให้ใจสบาย รักชีวิตและทรัพย์สินคนอื่น
เหมือนกับของตนเอง สังคมก็จะมีความสุขสงบอย่างถ้วนทั่ว
หลวงปูแ่ นะวิธแี ผ่เมตตาให้บงั เกิดผล โดยให้ทำ� ตนและจิตใจเหมือนมารดาทีเ่ ลีย้ งลูก ให้ความรัก
ความเอ็นดูสงสาร มุ่งหวังจะให้ลูกสุขกายสบายใจ มีอาชีพการงาน มีวิชาเลี้ยงตนเองได้ ความรัก
ทีแ่ ม่ให้กบั ลูกเป็นความรักทีบ่ ริสทุ ธิไ์ ม่มพี ษิ ภัย และไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากลูก มีแต่ให้อย่างเดียว
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ถ้าเราแผ่เมตตาเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสง เมตตานั้นจะมีพลังสูงยิ่ง เพราะธรรมชาติของ
พระอาทิตย์ขณะที่ส่องแสงไม่ได้เลือกชุมชน สรรพสัตว์ยากดีมีจน อยู่ที่สูงหรือที่ต�่ำ  จะใกล้หรือไกล
ก็ได้รับความร้อนเท่ากัน
เมตตาธรรมก็เช่นกัน ขอให้แผ่ไปให้แก่ชนทุกชั้นทุกระดับ ใครจะรับได้มากน้อย สุดแต่วาสนา
บารมีของผู้นั้น
ผู้เขียน (รศ. ดร.ปฐม นิคมานนท์) เพิ่งประจักษ์ในความวิเศษของพระพุทธศาสนาเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๒๖ นี้เอง ก่อนหน้านั้นมัวไปลุ่มหลงศึกษาวิทยายุทธจากฝรั่งชาติตะวันตกอยู่นาน
และเพิง่ มารับสัมผัสบารมีธรรมของหลวงปูแ่ หวน ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๓ เมือ่ ครัง้ ติดตามหลวงปูเ่ พ็ง
พุทฺธธมฺโม ไปกราบหลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ที่วัดอรัญญวิเวก อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หลวงปู่แหวน ท่านเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านปง (วัดอรัญญวิเวก ในปัจจุบัน) นานถึง ๑๑ ปี ก่อนจะ
ย้ายไปพ�ำนักที่ดอยแม่ปั๋ง และหลวงพ่อเปลี่ยน ก็ได้ตามไปอุปัฎฐากหลวงปู่เสมอมา จนกระทั่ง
วาระสุดท้ายในชีวิตของท่าน
หลวงพ่อเปลีย่ น เล่าให้ฟงั ว่า “ทุกคืน หลวงปูแ่ หวน ท่านจะแผ่เมตตาไปทัว่ จักรวาล แต่แปลก
ที่ประเทศรัสเซียกับประเทศบริวารรับกระแสเมตตาของท่านได้บ้างเล็กน้อย” ส่วนเวียดนาม
ไม่ยอมรับเลย สะท้อนกลับคืนหมด ประเทศเขาจึงวุ่นวายตลอด มาภายหลังก็เริ่มรับได้มากขึ้น และ
หลวงปู่บอกให้หลวงพ่อเปลี่ยน ช่วยแผ่เมตตาให้ประเทศเวียดนามมาก ๆ ให้ท�ำทุกคืน
หลวงพ่อเปลี่ยน ท่านว่า “พลังจิตของหลวงปู่เปรียบได้กับแสงพระอาทิตย์ ของอาตมา
เป็นแค่แสงหิ่งห้อย เปรียบกันไม่ได้ แต่อาตมาก็ท�ำตามที่หลวงปู่บอกทุกคืน ตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้น
และจะดีขึ้นเรื่อย ๆ...”
หลวงพ่อปรารภว่า ท่านอยากเอาหนังสือธรรมะไปแจก โดยเฉพาะแจกให้ “พวกตัวใหญ่ ๆ”
ซึ่งท่านรู้ว่าควรจะแจกให้ใคร และที่ใด เป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
จากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ผูเ้ ขียนจึงได้มสี ว่ นร่วม ด้วยการไปหาผูแ้ ปลและจัดพิมพ์หนังสือ “เมตตา
ธรรมค�้ำจุนโลก” ซึ่งเป็นค�ำเทศน์ของหลวงพ่อ ออกมาเป็นภาษาเวียดนาม ตามความประสงค์
ของท่าน
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ณ จุดนั้นเป็นต้นมา ผู้เขียนและครอบครัว จึงได้เริ่มสัมผัสกระแสเมตตา และได้รับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับบารมีธรรมของหลวงปู่แหวนมาโดยล�ำดับ นับเป็นบุญและเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตตลอดมา

ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เป็นพระป่าธรรมดา ๆ ไม่มียศศักดิ์ หรือต�ำแหน่งใด ๆ แต่คุณธรรม
ความดีของท่านก็ยังคงอยู่ในความทรงจ�ำของมหาชน อย่างกว้างขวางตลอดมา
หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านแล้ว อัฐิของท่านได้แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุ ใสดัง
แก้วผลึกที่งดงามมาก ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของผู้ได้เห็น จึงไม่มีความสงสัยเคลือบแคลง ในความ
บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ในจิตของท่าน
เมื่อครั้งยังด�ำรงขันธ์อยู่ หลวงปู่มีจิตคงที่ ไม่แสดงอาการขึ้นลงตามกระแสใด ๆ ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้นกับท่าน ท่านไม่รู้สึกหวั่นไหว ไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไร ใครอยากขอ อยากท�ำอะไรกับท่าน
ก็ท�ำไป ถ้าไม่เป็นการล่วงละเมิดวินัยสงฆ์ ท่านจะเมตตาสงเคราะห์ให้เสมอ
การเทศน์การสอนของหลวงปู่ ท่านมักสอนให้ละอดีต ให้ละอนาคต โดยท่านบอกว่า “นั่นมัน
ธรรมเมา ถ้าจะให้เป็นธรรมา ต้องให้จิตแน่วนิ่งลงในอารมณ์ปัจจุบัน”
ใครถามประวัติหนหลังของหลวงปู่ ท่านจะบอกว่า “เฮาบ่มีอดีต เฮาบ่มีอนาคต” ซึ่งแสดงว่า
จิตของท่านตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเสมอ
ผู้รู้ในแนวทางพระพุทธศาสนา อธิบายว่า “ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่แต่ในอารมณ์ปัจจุบันได้เสมอ กิเลส
เครื่องเศร้าหมองย่อมจะครองใจไม่ได้ แล้วกิเลสอะไรจะครองใจของหลวงปู่อยู่อีกล่ะ”
ใครไม่เชื่อว่า หลวงปู่แหวน เป็นพระอรหันต์ ก็ตามใจ !

หลวงปู่เริ่มเป็นที่รู้จัก
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ และท่านเริ่มเป็นที่รู้จัก
ประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๑๔
กล่าวกันว่า หลวงปู่แหวน ได้เป็นที่รู้จักภายหลังที่ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโก)
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพ มรณภาพ เมื่อ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
ในช่วงทีป่ ระชาชนก�ำลังพูดถึงเรือ่ งท่านเจ้าคุณนรฯ อยูน่ นั้ ก็มขี า่ วแพร่ออกมาว่า “ท่านเจ้าคุณ
นรฯ กล่าวว่ามีพระอริยะอีกองค์หนึ่ง อยู่ทางภาคเหนือ”
ไม่ทราบข่าวนี้มาจากไหน และใครได้ยินท่านเจ้าคุณนรฯ พูด ท�ำให้หลายคนพากันเสาะหา
พระอริยะองค์นั้น ต่อมาก็มีข่าวว่า “พระอริยะองค์ที่ท่านเจ้าคุณนรฯ กล่าวถึงคือ หลวงปู่แหวน
สุจิณฺโณ แห่งวัดดอยแม่ปั๋งนั้นเอง”
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และในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ปีเดียวกันนั้นเอง ก็มีคณะทหารอากาศชุดของนาวาเอก เกษม
งามเอก ได้มาขออนุญาตสร้างเหรียญหลวงปู่ขึ้น บางเสียงก็บอกว่าเป็นเหรียญรุ่นแรก และบางเสียง
ก็ว่าเป็นเหรียญรุ่นที่สองของหลวงปู่ เอาไว้ให้พวกนิยมเหรียญเขาถกเถียงกันก็แล้วกัน
ต่อจากนั้นก็มีข่าวอีกว่า “หลวงปู่แหวนลอยอยู่บนเมฆ เครื่องบินจะชน”
เรื่องเกรียวกราวกันพักใหญ่ ท�ำให้ชื่อเสียงหลวงปู่โด่งดังขึ้นมา จนใครต่อใคร ก็พากันแห่ไปชม
บารมีหลวงปู่อย่างเนืองแน่นทุกวัน
คณะทัวร์ทุกคณะที่ไปเชียงใหม่ จะต้องมีรายการชมดอยสุเทพ พระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
และก็มีวัดดอยแม่ปั๋ง อยู่ด้วยเสมอ นับเป็นสถานที่ยอดนิยมในสมัยนั้น

หลวงปู่เป็นพระดังแห่งยุค
หลวงปู่แหวน ท่านท่องเที่ยวธุดงค์อยู่ตามป่าเขาล�ำเนาไพรอยู่นานกว่า ๕๐ ปี ประชาชนทั่วไป
จึงไม่รู้จักท่าน เพิ่งจะมาได้ข่าวคราวและรู้จักหลวงปู่ ก็ประมาณปลายปีพุทธศักราช ๒๕๑๖
เมื่อหนังสือพิมพ์น�ำประวัติและเรื่องราวอภินิหารต่าง ๆ ของหลวงปู่มาเผยแพร่
ในหนังสือ พระธาตุปาฏิหาริย์ ของนิตยสารโลกทิพย์ ได้น�ำลงเรื่องค�ำบอกเล่าของหลวงพ่อ
ฤๅษีลิงด�ำ  วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี เกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงปู่แหวน ตอนที่ท่านเริ่มดัง ผู้เขียน
ขอคัดลอกน�ำมาเสนอ ดังต่อไปนี้ :“หลวงพ่อฤๅษีลิงด�ำ เล่าว่า มีทหารอากาศขับเครื่องบินเหาะข้ามวัดดอยแม่ปั๋งไป นักบิน
คนนั้นตกใจจนหูตาเหลือก เพราะพบหลวงปู่ผู้เฒ่านั่งอยู่บนก้อนเมฆขวางทางบินอยู่ ต้องรีบ
บังคับเครื่องหลบตาลีตาเหลือก ขาบินกลับก็พบหลวงปู่องค์เดิมอยู่บนก้อนเมฆอีก”
เมื่อน�ำเครื่องบินร่อนลงสนามแล้ว นักบินนายนั้นได้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะเชียงใหม่
เรียนถามว่า ที่เชียงใหม่มีพระองค์ไหนดีบ้าง ที่มีปาฏิหาริย์พิเศษ
เจ้าคณะจังหวัดบอกว่า เห็นมีอยู่องค์หนึ่ง คือหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง หรือดอยสีม่วง
(ปั๋ง ภาษาเหนือแปลว่า สีม่วง) แม่ปั๋ง เพื่อที่จะพิสูจน์ดูให้เห็นกับตา เมื่อไปถึงวัดก็พบว่า มีผู้คน
มากมายจากสารทิศต่าง ๆ มารอพบหลวงปู่แหวนเต็มวัดไปหมด
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ปกติหลวงปู่แหวน ไม่ยอมออกมาพบปะผู้ใดง่าย ๆ แม้แต่งานฉลองอายุครบรอบของท่าน
ที่คณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนผู้ที่เคารพเลื่อมใสจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลไปจัดงานขึ้น ผู้คนแน่นวัด
มืดฟ้ามัวดิน รถราจอดเต็มดอยไปหมด หลวงปู่แหวนก็ไม่ยอมออกมาจากห้องให้สรงน�้ำ  หรือให้
กราบสักการะ แจกของช�ำร่วย อย่างงานวันเกิดของพระเถระอื่น ๆ
หลวงปู่แหวนยังคงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องและหนีคนอย่างอุปนิสัยแต่เดิมของท่าน ท่านจะออก
มาจากห้องเป็นปกติก็เฉพาะเวลาฉันจังหันเช้า และเจริญพระพุทธมนต์ค�่ำเท่านั้น
ทหารอากาศนายคนนี้ไปตอนเช้า พอได้เวลาหลวงปู่แหวนออกจากห้องมาฉันอาหารเช้า
ก็จอ้ งมองด้วยความตะลึง จ�ำได้ทนั ทีวา่ พระผูเ้ ฒ่าองค์นจี้ ริง ๆ ทีเ่ ขาพบบนก้อนเมฆขณะขับ เครือ่ งบิน
ผ่านดอยแม่ปั๋งไป
“เขาจึงแหวกผู้คนเข้าไปกราบนมัสการแทบเท้าหลวงปู่แหวนด้วยความเคารพเลื่อมใส
อย่างสูงสุด น�้ำตาไหล ปลาบปลื้มใจ ตื้นตันใจ ที่ตนได้มีบุญได้พบเห็นตัวจริงของหลวงปู่แหวน”
นี่แหละครับ เป็นเหตุการณ์หนึ่ง ที่ท�ำให้ผู้คนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมากราบหลวงปู่แหวน
แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง ท�ำให้ท่านเป็นพระดังแห่งยุค

พระมหากรุณาธิคุณ
นับแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีพระคณาจารย์รูปใดที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ เท่าหลวงปู่แหวน ในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
นอกเหนือจากการเสด็จพระราชด�ำเนินถึงวัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อนมัสการและสนทนาธรรม กับ
หลวงปู่หลายครั้งหลายครา แล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดสร้างสิ่งมงคล โดยใช้รูปของหลวงปู่
น�ำมาแจกในพระราชพิธีส�ำคัญ
หลวงปู่แหวน จึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่ง
และนอกจากล้นเกล้าฯ ทัง้ สองพระองค์แล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ได้ทรงพระกรุณา เสด็จเยี่ยม
หลวงปู่อยู่เนือง ๆ
ข้าราชบริพารผู้หนึ่ง ได้เปิดเผยถึงหลวงปู่กับล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
ภายหลังจากที่ข่าวพระองค์ทรงประชวรและประทับที่เชียงใหม่แล้ว หลังจากนั้น ก็เสด็จดอยแม่ปั๋ง
หลวงปู่แหวนได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า
“พระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่น ไม่ห่วงพระองค์เองเลย”
เมื่อได้ฟังหลวงปู่กล่าวเช่นนั้น ล้นเกล้าฯ ทรงพระสรวลด้วยความพอพระทัย
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มีข่าวอีกครั้งหนึ่งว่า สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระประชวรและประทับรักษา
พระองค์ทเี่ ชียงใหม่นนั้ ข้าราชบริพาร ได้นำ� เฮลิคอปเตอร์มานิมนต์หลวงปูใ่ ห้ไปทีพ่ ระต�ำหนักเพือ่ แผ่
พลังจิต ช่วยรักษาอาการประชวรของพระองค์ท่าน
หลวงปู่ท่านปฏิเสธการนิมนต์ และได้บอกว่า “อยู่ที่ไหน เฮาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้ ก็ส่งไป
ทุกวันอยู่แล้ว”
หลวงปู่แหวน ท่านตั้งสัจจาธิษฐานว่า แม้ท่านจะเจ็บป่วยก็ไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ในช่วงท้ายของชีวิต เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาราธนา ท่านจึงยอมท�ำตาม และบอกว่า
ในฐานะประชาชน หลวงปู่จึงไม่กล้าขัดพระราชประสงค์ได้

ความศรัทธาของประชาชน
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่านเป็นตัวอย่างสมณะที่เจริญตามรอยแห่งเบื้องพระยุคลบาท ของ
องค์พระศาสดาอย่างมุง่ มัน่ มอบชีวติ ถวายจิตใจเพือ่ รับใช้พระสัทธรรม ท่านบ�ำเพ็ญเพียร ทางวิปสั สนา
กรรมฐาน อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพื่อความหลุดพ้นจากโลกียภูมิ เข้าสู่โลกุตรภูมิ เป็นแดนพ้นทุกข์
อย่างแท้จริง
หลวงปู่แหวน ท่านสละสิ้นทุกอย่าง มุ่งบ�ำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียว ท่านหลีกเร้นตนเอง
ออกสู่ทางสันโดษตลอดระยะยาวนานกว่า ๕๐ ปี ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความทารุณนานาประการ
ไม่วา่ ความทุรกันดาร โรคภัยไข้เจ็บ และความอดอยากหิวโหย แม้รา่ งกายจะหนีจากธรรมชาติเหล่านี้
ไม่พ้น แต่จิตท่านไม่ติดอยู่ในสภาพทุกข์เหล่านั้น ท่านละวางทุกอย่างได้อย่างแท้จริง ดีก็ไม่ติด ไม่ดี
ก็ไม่ติด
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หลวงปูข่ ณะด�ำรงชีวติ อยู่ ท่านอยูด่ ว้ ยความเมตตา เพือ่ การสงเคราะห์สตั ว์โลกอย่างแท้จริง ใคร
จะเอาประโยชน์อะไรจากท่านได้ ท่านไม่เคยขัดข้อง ตราบใดที่ไม่ผิดวินัยท่านอนุโลมตามเสมอ
ด้วยเหตุนี้ สาธุชนที่ศรัทธาในหลวงปู่ จึงได้หลั่งไหลไปที่วัดดอยแม่ปั๋ง จุดประสงค์อย่างอื่นที่
นอกเหนือจากการได้กราบได้เห็น ได้ท�ำบุญกับองค์ท่านแล้ว ส่วนใหญ่ต้องการให้หลวงปู่เป่าหัวให้
บ้าง ต้องการได้นำ�้ มนต์บา้ ง ต้องการได้ของดีเพือ่ ความมีโชคลาภ ความเป็นศิรมิ งคล รวมทัง้ ต้องการ
ให้หลวงปู่แผ่พลังจิตเพื่อปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ เพื่อความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็อนุโลมท�ำให้
ด้วยความเมตตา ใครจะรับอะไรได้เพียงไร ขึ้นอยู่กับผู้นั้นเอง
สิ่งของที่มีผู้ขอกันมาก ได้แก่ ก้นยาขี้โย จีวร
ไม้เท้า แม้แต่เส้นเกศา เล็บ ตลอดจนขี้ไคลในตัวท่าน
และทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับตัวท่าน ก็ถอื เป็นศิรมิ งคล
ทั้งนั้น
หลวงปู่ท่านถึงกับออกปากว่า “เฮาโกนหัวแล้ว
เปิ้นก็ยังฮื้อโกน แถมจะเอาเฮาไปสร้างพระ อาหยัง
เฮาเจ็บหัว”
หลวงปู ่ ท ่ า นพู ด ส� ำ เนี ย งเหนื อ ปนอี ส าน
หมายความว่า เราโกนหัวแล้ว เขาก็ยังมาให้โกนอีก
บอกว่าจะเอาไปสร้างพระ อะไรนั่น เราเจ็บหัว
แม้แต่น�้ำที่ท่านอาบ ก็มีผู้ต้องการขอไปเพื่อเป็น
ศิริมงคล แม้ท่านสรงน�้ำเสร็จแล้ว ยังมาขอให้ท่านสรง
ซ�ำ้ อีก ท่านถึงกับพูดว่า “เฮาหนาวจะต๋าย เปิน้ ก็จะฮือ้
เฮาอาบน�้ำอีก”
นอกจากนี้ ยั ง มี ค นไปรุ ม ขั ด ถู ขี้ ไ คลตามเนื้ อ
ตามตัวท่าน ขัดแล้วขัดอีก หรือตัดเล็บท่าน ตัดแล้ว
ตัดเล่า เพื่อจะเอาไปท�ำพระเครื่อง ท�ำวัตถุมงคลต่าง ๆ จนหลวงปู่บอกว่า ท่านแสบไปทั้งเนื้อทั้งตัว
ดังนี้เป็นต้น
เอาเป็นว่า ใครมีโอกาสหยิบฉวยแย่งอะไรจากท่าน เอาประโยชน์อะไรได้จากท่าน ต่างก็เอา
กันไป หลวงปู่ท่านปล่อยวางเฉย ใครจะท�ำอะไรก็ตามใจ
ดังนั้น ภาระหนักในการดูแลหลวงปู่ ถนอมหลวงปู่ ให้อยู่กับพวกเราให้นานที่สุด จึงตกอยู่ที่
หลวงปู่หนู สุจิตฺโต เจ้าอาวาส
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ของดีท่หี ลวงปู่มอบให้
เมื่อมีผู้ขอของดีจาก หลวงปู่แหวน ท่านจะถามกลับและให้ธรรมะ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนสติ
เตือนใจ ดังนี้ :“ของดีอะไร อะไรคือของดี ของดีก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแล้ว”
การที่ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้พยาธิน้ัน ก็มีของดีแล้ว การมีร่างกายแข็งแรง มีอวัยวะ
ครบถ้วน ไม่บกพร่องวิกลวิการ อันนี้ก็เป็นของดีแล้ว
ของดีมีอยู่ในตน ไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีก สมบัติของดีจากเจ้าพ่อเจ้าเแม่ให้มา ก็เป็นของดี
อยู่แล้ว มีอยู่แล้วทุกคน จะไปเอาของดีที่ไหนอีก
ของดีก็ต้องท�ำให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตน ความดีอันใดที่ยังไม่มี ก็ต้องเพียรพยายาม
ท�ำให้เกิดให้มีขึ้น นี่แหละของดี
ของดีอยู่แล้ว ในตัวของเราทุก ๆ คน มองให้มันเห็น หาให้มันเห็น ภายในตนของตนนี่แหละ
จึงใช้ได้ ถ้าไปมองหาแสวงหาของดีภายนอกแล้วใช้ไม่ได้
ศีล ธรรม นี่แหละคือของดี
ศีล คือการน�ำความผิดความชั่วออกจากกาย ออกจากวาจา
ธรรม ก็คือความดีที่ป้องกันไม่ให้ความผิดหวังความชั่วเกิดขึ้นในกาย วาจา ใจ
ทั้งศีล ทั้งธรรม ก็อันเดียวกันนั่นแหละ แต่เราไปแยกสมมติ เรียกไปต่างหาก
กาย วาจา ใจ ของเรานี้เป็นที่ตั้งของธรรม เป็นที่เกิดของธรรม เป็นที่ดับของธรรม ความดี
ก็เกิดจากที่นี่ ความชั่วก็เกิดจากที่นี่ สวรรค์ก็เกิดจากที่นี่ นรกก็เกิดจากที่นี่
เราจะรักษาศีล ภาวนา ให้ทาน ก็ต้องอาศัย กาย วาจา ใจ นี้เป็นเหตุ เราจะท�ำความผิด
ความชั่ว ไปนรกอเวจีก็ต้องอาศัยกาย วาจา ใจ นี้เป็นเหตุ
“เราจะรักษาศีล ท�ำสมาธิ ภาวนา ให้เกิดปัญญา ท�ำมรรค ผล นิพพาน ให้แจ้ง ให้เกิดขึ้น
ก็ต้องอาศัยกาย วาจา ใจ นี้แหละ”
นี่แหละครับของดีที่ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ มอบไว้ให้แก่พวกเรา ได้น�ำไปพิจารณาไตร่ตรองดู
เครื่องรางของขลัง
เครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคล ที่พวกเราเสาะแสวงหามาไว้ครอบครองนั้น หลวงปู่แหวน
สุจิณฺโณ ท่านให้ความเห็นดังนี้ :หลวงปู่พูดอยู่เสมอว่า คนเรานี้แปลก เอาของจริงคือธรรมะให้ไม่ชอบ ไปชอบเอาวัตถุภาย
นอกกันเสียหมด ที่พึ่งที่ประเสริฐ คือพระรัตนตรัยนั้นประเสริฐอยู่แล้ว แต่กลับไม่สนใจ พากันไป
สนใจแต่วัตถุภายนอก
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 157

จึงอาจกล่าวได้ว่า เมื่อคนเราไม่สามารถจะเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งของตนได้ เพราะ
อินทรียย์ งั อ่อนอบรมมา ยังไม่เข้าถึงเหตุผล จะถือเอาวัตถุภายนอก เช่น พระเหรียญ ซึง่ เป็นรูปเหรียญ
รูปแทนของพระพุทธเจ้านั้นก็ดีเหมือนกัน ถ้าผู้นั้นรู้ความหมายของวัตถุนั้น ๆ
หลวงปู่ท่านให้ข้อคิดในทางธรรมะว่า วัตถุมงคลเหล่านั้นหากจะน�ำไปป้องกันตัว ถ้ากรรม
มาตัดตอนแล้ว ป้องกันไม่ได้ ไม่ว่าสิ่งไหนจะไปต้านทานอ�ำนาจกรรมนั้นไม่มี
แต่ถ้าผู้นั้นรู้ความหมายในวัตถุนั้น ๆ ว่า เขาสร้างขึ้นมาส่วนมากเขาใช้สัญลักษณ์ของผู้ที่
ท�ำแต่ความดี
การมีวัตถุมงคลไว้ติดตัว ก็มีไว้เป็นเครื่องเตือนสติปัญญาของตนเองไม่ให้ประมาทในการ
กระท�ำของตน ต้องท�ำแต่ความดีเสมอ เพราะโลกเขาบูชานับถือแต่คนดี
เรามีของดีอยู่กับตัว ก็ต้องท�ำแต่ความดีอย่างนี้แล้ว ก็นับว่าผู้นั้นได้ประโยชน์จากวัตถุมงคล
นั้น ๆ

หลวงปู่ผู้ไม่มอี ดีต และเรื่องหูทพ
ิ ย์ตาทิพย์
มีคำ� ถามว่า เมือ่ หลวงปูแ่ หวน ท่านมาอยูท่ เี่ ชียงใหม่แล้ว ไม่มใี ครมานิมนต์ทา่ นกลับไปจังหวัดเลย
บ้านเกิดของท่านบ้างหรือ
มีเขียนอยู่ในหนังสือลานโพธิ์ว่า :... คณะญาติโยมทางจังหวัดเลย ก็ต้องการนิมนต์ให้หลวงปู่กลับไปพ�ำนักที่จังหวัดเลย คณะที่
ไปนิมนต์ มีพระอาจารย์ซามา หลวงปูต่ อื้ หลวงปูส่ มิ แต่หลวงปูแ่ หวนตอบปฏิเสธ โดยท่านขอยึดเอา
จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปฏิบัติธรรมจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต
และอีกตอนหนึ่งว่า :... แต่หลวงปู่ เป็นผู้ซึ่งได้สละแล้วทุกอย่าง ไม่อาลัยอาวรณ์ในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น แม้อดีตที่ผ่านมา
หลวงปู่ เคยบอกกับผู้ที่เคยไปอ้อนวอนนิมนต์กลับจังหวัดเลยว่า
ท่านเป็นผู้ไม่มีบ้าน ไม่มีญาติ ท่านมีแต่วัด ชีวิตของท่านได้ถวายเพื่อพระพุทธศาสนา
โดยหมดสิ้นแล้ว
ท่านไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต นอกจากปัจจุบัน
หลวงปู่มักจะสอนให้คนรู้จักคิดว่า ไม่ควรจะอาวรณ์แต่ในอดีต ควรจะนึกถึงแต่ปัจจุบัน และ
วางแผนงานในอนาคต ชีวิตจะได้ก้าวหน้า และรุ่งเรือง
อีกค�ำถามหนึ่ง มีว่า ถ้าเช่นนั้น หมายความว่า หลวงปู่แหวนตัดขาดจากญาติพี่น้องโดยสิ้นเชิง
ใช่ไหม ?
158 น้อมร�ำลึกถึงหลวงปู่

ขอให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาเอาเองจากบทความต่อไปนี้ ซึ่งเป็นจดหมายของ คุณมนตรี
รามศิริ ลูกหลานหลวงปู่แหวน เขียนในขณะมีต�ำแหน่งเป็นเกษตรอ�ำเภอเชียงคาน ได้น�ำลงใน
นิตยสารโพธิญาณ ฉบับที่ ๒๓
... ในจดหมายบอกว่า มีลูกหลานของหลวงปู่ ที่จังหวัดเลย ได้พากันไปกราบหลวงปู่ ที่วัด
ดอยแม่ปง๋ั เป็นการเดินทางมาเชียงใหม่ครัง้ แรก ต้องถามเส้นทางคนเชียงใหม่ไปเรือ่ ย จึงด้นดัน้ ไปถูก
คณะลูกหลานท่านนับว่าโชคดี เป็นโอกาสเหมาะจึงได้เข้ากราบหลวงปูพ่ อดี สมดังใจปรารถนา
เมือ่ หลวงปูร่ วู้ า่ เป็นลูกหลานมาจากจังหวัดเลย ท่านก็เอ่ยปากถามว่า “แม่แกถูกตะขาบกัด เจ็บมาก
หรือ ?”
ท�ำเอาเหลน ๆ ทั้งสามคนงุนงงยิ่ง เพราะก่อนเดินทางมากราบหลวงปู่ แม่ของพวกเขา
ถูกตะขาบกัดเอาเจ็บปวดมาก ถึงกับร้องครวญครางทั้งคืน ไม่ได้หลับได้นอน !
แล้วท่านผู้อ่านเชื่อไหมครับว่า เรื่องหูทิพย์ตาทิพย์ มีจริง ?
ในจดหมายของคุณมนตรี ลงท้ายว่าอย่างนั้น
มาพิจารณาในแง่ทหี่ ลวงปูบ่ อกว่า “เฮาบ่มอี ดีต บ่มบี า้ น บ่มญ
ี าติมติ ร” ก็นา่ จะหมายความว่า
ท่านไม่ติดยึดในเรื่องเหล่านี้ แต่ถ้าต้องการรู้เรื่องอะไร ก็สามารถก�ำหนดจิตรู้ได้ในทันที
เรื่องนี้หลวงปู่ไม่ได้โอ้อวด ท่านคงถามด้วยความจริงใจ ซึ่งก็ท�ำให้เหลน ๆ ของท่านแปลกใจ
แล้วเล่าบอกต่อกันไป คงไม่ให้ใครงมงาย
เรื่องราวเกี่ยวกับหูทิพย์ ตาทิพย์ ของหลวงปู่แหวน มีมากมาย เล่ากันไม่รู้จักหมดสิ้นอย่าง
แน่นอน

เอกสาร
http://cheanjung.lnwshop.com/article/56/ปฏิหาริย-์ ชีวประวัต-ิ ค�ำสอน-หลวงปูแ่ หวน-สุจณ
ิ โณ
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อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา
ปัจจุบนั เป็นธรรมโม
									

หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ

คติธรรม
พระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน

อดีต อนาคต เป็นธรรมเมา
ปัจจุบนั เป็นธรรมโม
พระธรรมแปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์
ชีเ้ ข้าหา กาย วาจา ใจ
ธรรมทัง้ หลายไหลมาจากเหตุ
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เป็นเหตุแต่ละอย่าง ๆ
ไตรสิกขา คือ ไตรทวาร
ศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้นอ้ มเข้ามาศึกษา
กาย วาจา ใจ
ศีล คือ แขนสอง ขาสอง หัวหนึง่
อันนีเ้ ป็นตัวศีล ให้รกั ษาสิง่ นีใ้ ห้เป็นปกติ
ไม่ให้กา้ วล่วงวีตกิ กมโทษ ศีลในปริยตั ธิ รรมเป็นชือ่ ของศีล
ละบาปอกุศล ต้องละทีใ่ จ วางทีใ่ จ เอาใจละ
เอาใจวาง เอาใจถอน จึงใช้ได้
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อนิจจังทัง้ ๕ ทุกขังทัง้ ๕ อนัตตาทัง้ ๕
เกิดมาจากใจ
วางอนิจจังทัง้ ๕ นิจจังตัง้ อยู่ เทีย่ งอยู่
อนัตตาทัง้ ๕ วางหมดแล้ว อัตตาตัง้ อยูภ่ ายใน...
เราอาศัย อนัตตาอยู่
กามทัง้ หลายเป็นเจ้าโลก เกลียด โกรธ รัก
ฆ่ากันก็เพราะกาม
กามตัณหา เป็น กามตันตา
ภวตัณหา เป็น ภวตันหู
วิภวตัณหา เป็น วิภวตันใจ
วินยั ทัง้ ๕ ปาฏิโมกข์ทงั้ ๕
คือ อินทรียสังวร
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เอาพุทโธเป็นมรรค เป็นอารมณ์ของใจ
มีพทุ โธ ธัมโม สังโฆ เป็นอารมณ์ของใจ
อย่าให้เป็นธรรมเมา
เมาคิด เมาอ่าน
เมาอดีต เมาอนาคต
ใช้การไม่ได้
ตัดอดีต อนาคต ลงให้หมด
จิตตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั รูใ้ นปัจจุบนั
ละในปัจจุบนั วางในปัจจุบนั
แจ้งอยูใ่ นปัจจุบนั
เอาปัจจุบนั นีแ้ หละเป็นทีต่ งั้ ...

เอกสาร
คติธรรมพระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน. ในหนังสือ พระสุจิณฺโณ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง
อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. พิมพ์เนือ่ งในโอกาสเปิดพิพธิ ภัณฑ์ฉนั ทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโร
ปัญญาวนาราม (๙๙๙ หมู่ ๔ บ้านหนองกลางดอน ต�ำบลคลองกิว่ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร)ี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายเป็นพระกุศล, จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์. บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จ�ำกัด กรุงเทพฯ. พิมพ์
ครั้งที่ ๑. ๒๕๖๐ : ๒๓๑-๒๓๔.
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“ความโกรธ ความหลง อกุศลกรรมทัง้ หลาย
เมือ่ เกิดขึน้ เรานัน่ แหละเดือดร้อน
เพราะฉะนัน้ ละให้หมด
เอาใจละ เอาใจวาง เอาใจถอน
เอา พุท หายใจเข้า โธ หายใจออก

เอาน้อย ๆ แต่ท�ำให้มาก
ให้มขี นั ติบารมี ใจของเราแต่งเอาได้
แต่งให้เป็นบุญ ก็แต่งได้
แต่งให้เป็นศีล ก็แต่งได้”
เอกสาร
แผ่นป้ายไวนิล ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

คติธรรมโอวาท
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
๑. ความเกิดมีแล้ว
ความแก่ ความตาย มันก็มีอยู่
...ไม่มีใครพ้นตาย
เกิดก็เกิดเต็มแผ่นดิน
ตายก็ตายเต็มแผ่นดินอยู่
เกิดแล้วตาย
ตายแล้วเกิดอยู่นี้แหละ
ความตายเต็มแผ่นดินอยู่
เป็นเป็ด ไก่ หมู หมา เขาก็ตาย
มนุษย์ชายหญิงก็ตาย
		
ใครล่ะ...เกิดมาแล้วไม่ตาย
๒. เป็ด ไก่ วัว ควาย หมู ปลา
ถ้ามันไม่ตายเอง เขาก็ฆ่าเอาให้มันตาย
อยู่ในสภาพไหนล่ะ มันจะพ้นความตาย
ถึงจะมีอายุผ่านพ้นไปร้อยปีพันปี
มันก็ต้องตายอยู่นั่นแหละ
สัจธรรมข้อนี้ใคร ๆ ก็พ้นไปไม่ได้
นั่งอยู่ก็ตาย นอนอยู่ก็ตาย กินอยู่ก็ตาย ไม่กินก็ตาย
เจ็บป่วยอยู่ก็ตาย ไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ตาย
		
ความตายมันมีอยู่ทุกสถานะ ทุกสถานที่
๓. ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
มันครอบงําเราอยู่ทุกเมื่อ
พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเสีย
แม้อบายโลกเขาก็ฆ่ากันกินอยู่
		
ความตายจึงไม่มีที่หลีกเร้นซ่อนหนี
หลวงปู่แหวน สุจณ
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๔. ที่พึ่งอย่างอื่นไม่มี
...นอกจาก...
พุทฺธํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ
		
ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
		 . . . น อ ก จ า ก . . .
		 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เราต้องหาที่พึ่งอันประเสริฐไว้เสียแต่บัดนี้
ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้
ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้
ถ้าร่างกาย จิตใจ มันไม่อํานวยแล้ว
จะไปคิดถึงอะไร...
จะไปยึดถืออะไรเอาเป็นที่พึ่งมันยาก
๕. ศีลเราก็ต้องรักษาให้มันดี
ศี ล คื อ . . .
		 การนําความผิด ความชั่ว
		 ออกจากกายวาจาของเรานี้แหละ
ธรรมทั่วทั้งสิ้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
พระพุทธองค์ชี้ลงสู่กายสู่ใจของเรา
พระองค์ทรงบัญญัติวินัย
...ก็ทรงบัญญัติเพื่อให้รักษาไตรทวาร
พระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอนมูลกัมมัฏฐาน
เกสา...โลมา...นขา....ทันตา...ตโจ
ท่านก็สอนลงในสิ่งของที่มีอยู่ในตัวเรา
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๖. ปัญจกกัมมัฏฐาน ๕ นี้แหละ
เป็นที่ตั้งของกรรม
กรรมมันหมุนอยู่นี้แหละ ในไตรทวารนี้แหละ
ความรัก ความโลภ ความโกรธอันใด
มันหมุนอยู่ในฐานอันนี้แหละ
		
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา
		 กุศลนําสัตว์ให้ไปเกิดในทางเจริญ
		 อกุศลนําสัตว์ไปสู่อบายภูมิ
มีเปรต นรก สัตว์เดียรัจฉานก็ดี
มันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้
ตกอยู่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี้
๗. เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของจริงมันมีอยู่ประจําอย่างนี้
มันหมุนเป็นกงจักรบดสัตว์โลกทั้งหลาย
อยู่ประจําอิริยาบถ เจ็บแข้ง เจ็บขา
ปวดหลัง ปวดเอว เจ็บไข้ได้ป่วย
เป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
มันแสดงให้เราดูอย่างนี้
เว้นแต่...เรามองไม่เห็นมันเท่านั้น
๘. ส่วนมาก จะตกอยู่ในอํานาจของสังขารมันปรุงมันแต่ง
เป็นอดีต อนาคตไป
ส่วนปัจจุบัน สัจธรรมที่เขาแสดงตัวให้ปรากฏอยู่
มันไม่ใคร่เอามานึกมาคิด
ไม่เคยน้อมเข้าหากายหาใจของเรา
มันคอยแต่จะเป็นธรรมเมาไป
๙. อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺฺตา ให้พิจารณาเรื่องของสังขาร
เขาปรุง เขาแต่ง เขาเกิด เขาดับ
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ๆ ถ้ามีสติอยู่ก็นําออกเสีย
วินัยก็คือการนําความชั่วที่เกิดทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ นี้แหละ ออกให้หมด
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๑๐. รูป...มาทางตา
เป็นหญิงก็ตาม เป็นชายก็ตาม
รูปมีวิญญาณก็ดี ไม่มีวิญญาณก็ดี นําออกในปัจจุบัน
จาโคปฏินิสฺสคฺโค ละคืนเสีย
เขามาด่ามาว่าก็ดี เขาด่าว่าบ้าก็ตาม ห่าก็ตาม
...ก็ช่างเขา เป็นของภายนอก
ของเราก็มีเต็มอยู่ในท้อง สละคืนให้มันหมด
ของเราก็มีอยู่เต็มตัว..ความไม่ดี
๑๑. นําออกในปัจจุบันนี้ ความไม่พอใจ...
		
ที่เกิดทางหูก็ตาม ทางตาก็ตาม ให้นําออกเสีย
ความไม่พอใจนั่นแหละทําให้เราเดือดร้อน
อาศัยความพากเพียรนั่นแหละในการละวาง
อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา
		
อดีต อนาคต มันพาให้เป็น
อดีตมันก็เกิดขึ้นนี้แหละ อนาคตมันก็เกิดขึ้นนี้แหละ
ปัจจุบัน...มันก็เกิดขึ้นนี้แหละ
๑๒. ทั้งอดีต ทั้งอนาคต ก็นําออกให้หมด
ทุขสัจจ์มันก็เกิดขึ้นทับรูปกายของเรานี้
เจ็บแข้ง เจ็บขา เจ็บหลัง เจ็บเอว กําหนดเข้า
		
ให้รู้เท่าสังขารที่มันปรุงแต่ง มันเกิดมันดับ
เป็นอนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา มันเกิดอยู่นี่แหละ
ทุกขสัจจ์มันก็เกิดอยู่นี่แหละ
๑๓. ความหลงความโกรธนี้
มันเป็นมูลรากของกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด
เกิดความพอใจก็เพราะตัณหา
เกิดความไม่พอใจก็เพราะตัณหา
		
ความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะตัณหานี้แหละ
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๑๔. อดีตที่ล่วงมาแล้วไปกาลนาน
จิตมันเอาอารมณ์อันนี้แหละมาคิด
		
ตัดอดีต อนาคตเสีย
		 เอาอารมณ์ปัจจุบัน ให้จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน
๑๕. ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ
นําทุกข์ให้เสวยก็ตัวเหตุนี้แหละ
ให้กําหนดรู้เท่าเหตุ
เหตุดับแล้ว...ตัณหามันก็ดับไป
๑๖. กําหนดทุกข์เข้า ๆ ให้รู้เท่าถึงสภาพของเหตุ
แล้วอย่านําเอามาหมักไว้ในจิตใจ
		
พยายามสลัดออก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย
อะไรก็เอาเข้ามาไว้ในใจ...มันเดือดร้อน
๑๗. ละอยู่ที่ใจ วางอยู่ที่ใจนี้
ละ วาง รู้อยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย
อารมณ์ทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
หรือกามารมณ์ทั้ง ๕ มันก็ไหลออกไปจากนี้แหละ
๑๘. ให้รู้เท่าทันว่าเราจะตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในธรรม
จะทํากิจของตน จะทําจิตของตนให้มันสงบ
พิ จ า ร ณ า อ ยู่ อ ย่ า ง นี้ . . .
อดีตที่เป็นส่วนดีก็ตาม เป็นส่วนชั่วก็ตาม มันก็ผ่านไปแล้ว
เราจะทําจิตของเรา . . . ไ ม่ ต้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ อ ดี ต . . .
๑๙. อดีต อนาคต มันเกิดจากกาย จากใจ ของเรานี้แหละ
พยายามอย่าให้มันเข้ามาเกี่ยวข้อง
ถ้าเรากําจัดมันได้...เราก็สบาย
ให้มีเฉพาะอารมณ์ปัจจุบัน
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๒๐. ความพอใจก็ดี ความไม่พอใจก็ดี
		 ...มันต้องนําออกจากใจของเรานี้
เหตุไม่ใช่นําออกจากที่อื่น ให้นําออกจากใจของเรานี้
ถ้าใจผิด...ก็นําความผิดออกจากใจ
ไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีรูปเป็นต้น
...มันก็เกิดขึ้นจากใจนี้แหละ
เ อ า ศี ล นี้ แ ห ล่ ะ . . . น ํา อ อ ก จ า ก ใ จ
๒๑. อดีตส่วนดีก็ดี ส่วนไม่ดีก็ดี มันก็นําเอามาคิด
อั น นี้ สํ า คั ญ . . .
		
ถ้าเรารู้เท่าทันมันแล้ว มันก็จะดับไปหมด
๒๒. นําออกจากใจเสีย ให้มันผ่องใสสว่าง
		 รู้เท่าทันเหตุ ดับไป...มันก็รู้แจ้งมรรค
รู้แจ้งก็รู้แจ้งอยู่ภายในนี้แหละ จะไปรู้แจ้งที่ไหน
รู้แจ้งอันนี้หมดแล้ว ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ มันก็แล้วหมด
		
รู้อย่างอื่นไม่ชื่อว่ารู้หมด รู้ทั่ว
ต้องรู้จักตนเอง กายใจของตนเองนี้แหละ
รูปอย่างอื่นที่มีอยู่ก็เป็นอย่างเดียวกับกายนี้
		
รู้ความจริงอันเป็นสัจธรรมแล้ว
		 ความทุกข์ ความเดือดร้อนก็ไม่มี อันนี้ก็คือที่สุด
๒๓. พวกนั้นไม่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย
...เพราะไม่มีสมมติ
ต้นไม้ เถาวัลย์ก็ตาม
มีอยู่เฉพาะที่เรานี้ ที่เราสมมติเอา
		
เราอย่าไปยึดเอา ถือเอา วาง...ละ ให้มันหมด
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๒๔. ความชั่วที่เกิดทางใจ เราก็นําออกจากใจ
		 เอา “ศีล” คือ...
		 แขนสอง ขาสอง หัวหนึ่ง นี้แหละนําออก
ได้แก่การสํารวม ระวัง ไม่ละเมิดแม้โทษเพียงเล็กน้อย
๒๕. รู้จักที่เกิดของธรรม ที่ดับของธรรมแล้ว...ก็ใช้ได้
ต้องตัดอดีต อนาคต ให้เหลือปัจจุบันนี้
ร้ายก็ตาม ดีก็ตาม ส่วนมากมีกามตัณหาเป็นตัวนํา
		
ภวตัณหาก็ดี วิภวตัณหาก็ดี ทั้งสามนี้...
		
เป็นตัวทําให้สัตว์โลกหนุมตัวเป็นเกลียว
ทั้งความพอใจ ทั้งความไม่พอใจ
ถ้าเกิดขึ้น...ให้นําออกเสีย
...นําออกจากจิตใจของเรานี้แหละ ไม่รัก ไม่ชัง ก็ใช้ได้

เอกสาร
คติธรรมโอวาท หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง. บันทึกโดย พระอาจารย์นาค อตฺถาวโร
วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในนามของพระคิลานุปัฏฐาก หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ.
ในหนังสือ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ พุทธศักราช ๒๔๓๐-๒๕๒๘. จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
น้อมบูชาพระรัตนตรัยและหลวงปู่ โดย สิทธิพร บุญทศ, แม่แจ่มจันทร์ - จารุวรรณ บุญทศ.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. ๑-๑๕.
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อตีตา ธรรมเมา อนาคตา ธรรมเมา
ปัจจุบันเป็นธรรมโม ตั้งหลักอย่างนี้ไว้
เสียก่อน ถ้าเพลิดเพลินหลงไปให้ยกขึ้น
พิ จ ารณา อดี ต อนาคตเป็ น ธรรมเมา
ปัจจุบนั เป็นธรรมโม มันหลงของเก่านีแ้ หละ
ท�ำเข้าไปให้จิตมีก�ำลัง ถ้าจิตยังไม่มีก�ำลัง
ดูประหนึ่งว่าการท�ำนี้มันล�ำบาก บุคคล
ผูป้ กครองคนหมูม่ าก ซึง่ แต่ละคนก็มคี วาม
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทัง้ สิน้ ละความชัว่
เอาไป ๆ เวลามันหลง ต้องจ�ำทีต่ น้ เหตุคอื
ตัวสังขาร มันมักจะไปเป็นอดีตธรรมเมา
อนาคตาธรรมเมา ปัจจุบนั ธรรมโม ตัง้ อยู่
ไม่ไป ไม่มา ไม่ออก ไม่เข้า อันนีเ้ ป็นของจริง
ไม่ออก ไม่เข้า ไม่เสียหาย นีค้ อื ใจมันตัง้ มัน่
มันไม่ไปทีไ่ หน ถ้าท�ำให้ได้ของจริง มันต้อง
อยู่ในนั่นแหละ รู้แจ้ง เห็นแจ้ง ส่วนมาก
คนทั้งหลายมักจะได้มากในด้านความจ�ำ
แต่ถ้าเอาเข้าจริง ๆ หลบเข้าไปตรงนั้นที
หลบเข้าไปตรงนีท้ หี ลงลายเลย การกระท�ำ
เป็นสิ่งส�ำคัญ ท�ำเข้า ๆ เมื่อได้ก�ำลังแล้ว
มันเกิดเอง ปัจจุบันเป็นธรรมโม อดีต
อนาคตเป็นธรรมเมา จ�ำหลักอันนี้ไว้ให้ดี
สังขารมันตั้งอยู่ตรงนี้แหละ

ค�ำสอน
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ เป็นพระอริยสงฆ์ที่น่าเคารพสักการะ
เป็นอย่างยิง่ ท่านเป็นพระทีม่ เี มตตา ปฏิปทาสัมมาปฎิบตั ิ จริยาวัตรทีง่ ดงาม ท่านเป็นพระอริยสาวก
ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วย ศีล จริยวัตร ปฎิปทา คุณธรรม ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิด
แรงศรัทธาปสาทะ ผูค้ นมากมายเดินทางเข้าไปกราบขอศีลขอพร ถึงแม้หลวงปูจ่ ะได้ลาขันธ์ไป ตัง้ แต่
คืนวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ แล้ว ท่านก็ยังละค�ำสั่งสอนทางธรรม คติธรรม ไว้ให้เรา
ได้ตระหนัก ให้เราได้พิจารณา ให้เราได้รู้
“บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก ก็ต้องหมั่น บ�ำรุงรักษาเอา
ไม่ใช่แห่ไปชืน่ ชมต้นมะม่วงของคนอืน่ ต้องไปปลูก ไปบ�ำรุงต้นมะม่วงของตนเอง” การสร้างบารมี
ก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องท�ำเอาเอง
มันเกิดขึ้นมาแล้ว เกิดดีเกิดชั่ว เกิดผิดเกิดถูก มันก็ดับไป ถ้ารู้เท่าทันมัน
ของดีที่หลวงปู่มอบให้ลูกหลานทุกคน “ของดีอะไร อะไรคือของดี ของดีก็มีอยู่ด้วยกัน
ทุกคนแล้ว” การทีร่ า่ งกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้พยาธินนั้ ก็มขี องดีแล้ว การมีรา่ งกายแข็งแรง มีอวัยวะ
ครบถ้วน ไม่บกพร่องวิกลวิการ อันนี้ก็เป็นของดีแล้ว ของดีมีอยู่ในตน ไม่รู้จะไปเอาของดีที่ไหนอีก
สมบัติของดีจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้มา ก็เป็นของดีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วทุกคน จะไปเอาของดีที่ไหนอีก
ของดีก็ต้องท�ำให้มันเกิดมันมีขึ้นในจิตใจของตน ความดีอันใดที่ยังไม่มี ก็ต้องเพียรพยายามท�ำให้เกิด
ให้มีขึ้น นี่แหละของดี ของดีอยู่แล้ว ในตัวของเราทุก ๆ คน มองให้มันเห็น หาให้มันเห็น ภายในตน
ของตนนี่แหละ จึงใช้ได้ ถ้าไปมองหาแสวงหาของดี ภายนอกแล้วใช้ไม่ได้
“เรื่องราวเต็มโลก เต็มบ้านเมือง เราก็วางเสีย ละเสีย ละอยู่ที่กาด ที่ใจตนนี่แหละ อย่าไป
ละที่อื่น การหอบอดีต และอนาคต มาหมักสมไว้ในใจ ก็เป็นทุกข์ ตัดออกให้หมด…”
ตา เป็นเหตุ หู เป็นเหตุ จมูก เป็นเหตุ เป็นเหตุแห่งความรักความชัง ตา เป็นเหตุ เมื่อได้เห็น
รูปสวย รูปงาม รูปอัปลักษณ์ น่าเกลียดน่าชัง หู เป็นเหตุ ได้ยินเสียงการประโคมขับร้องอันไพเราะ
หรือเสียงน่าร�ำคาญ จมูกและใจก็เหมือนกัน ถ้าดีเป็นน่ารัก มันก็ตดิ ก็หลง ถ้าตรงกันข้าม มันก็เกลียด
ก็ชัง จึงว่ามันเป็นเหตุ
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ส้วมเคลื่อนที่
ภายใต้หนังก�ำพร้าของคนเรามีแต่ความโสโครก น่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียน มีอวัยวะภายใน
เช่น ตับ ไต ไส้น้อย ไส้ใหญ่ กระเพาะ น�้ำเลือด น�้ำเหลือง น�้ำหนอง น�้ำดี อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อไคล
ขังอยู่ภายในร่างกายโดยมีหนังก�ำพร้าห่อหุ้มอยู่ ถ้าลอกหนังออกจะเห็นร่างมีเลือดไหลโซมกาย
เนื้อที่ปราศจากผิวหนังห่อหุ้มจะมองไม่เห็นความสวยสดงดงามเลย มองแล้วอยากจะอาเจียน
มากกว่าน่ารัก ที่พอจะมองเห็นว่าสวยงามก็ตรงผิวหนังห่อหุ้มเท่านั้น ผิวหนังนี้ก็ใช่ว่าจะเกลี้ยงเกลา
เสมอไปไม่ คนเราต้องคอยอาบน�้ำช�ำระล้างทุกวัน เพราะสิ่งโสโครกเหงื่อไคลภายในหลั่งไหลออกมา
ลบเลือนความผุดผ่องของผิวกายอยู่ตลอดวัน ถ้าไม่คอยช�ำระล้างก็จะสกปรกเหม็นสาบน่ารังเกียจ
ทางช่องทวารขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ก็หลั่งไหลออกมาตามก�ำหนดเวลาของมันทุกวัน น่ารังเกียจ
เลอะเทอะโสมม ซึง่ เจ้าของไม่ปรารถนาจะแตะต้อง ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นของในกายของตัวเอง ยิง่ พิจารณาไป
คนเราก็คือส้วมเคลื่อนที่ หรือป่าช้าที่บรรจุซากศพเคลื่อนที่ และเป็นผีเน่าที่เดินได้ดี ๆ นี่เอง
อดีตก็เป็นธรรมเมา อนาคตก็เป็นธรรมเมา จิตดิง่ อยูใ่ นปัจจุบนั รูอ้ ยูใ่ นปัจจุบนั ละอยูใ่ นปัจจุบนั
นี้ จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องค�ำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน
คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบ�ำเพ็ญจิต บ�ำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา
ต่อไป
คนเราหลงกันอยู่ที่หนัง หนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูเอาไว้ ถ้าถลกหนังออก อวัยวะ
ทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลย เน่าเปื่อย ผุพัง สลายไป ไม่มีส่วนไหนที่จะถือได้ว่าเป็นของมั่นคง
การเทศน์การสอนของหลวงปู่ ท่านมักสอนให้ละอดีต ให้ละอนาคต โดยท่านบอกว่า “นั่นมัน
ธรรมเมา ถ้าจะให้เป็นธรรมา ต้องให้จิตแน่วนิ่งลงในอารมณ์ปัจจุบัน”
หลวงปูพ่ ดู อยูเ่ สมอว่า คนเรานีแ้ ปลก เอาของจริงคือธรรมะให้ไม่ชอบ ไปชอบเอาวัตถุภายนอก
กันเสียหมด ที่พึ่งที่ประเสริฐ คือพระรัตนตรัยนั้นประเสริฐอยู่แล้ว แต่กลับไม่สนใจ พากันไปสนใจ
แต่วัตถุภายนอก
การต่อสู้กามกิเลส เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่ กามกิเลสนี้ร้ายนัก มันมาทุกทิศทาง ความพอใจ
ก็คือ กิเลส ความไม่พอใจ ก็คือ กามกิเลส กามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น�้ำ  ธารน�้ำน้อยใหญ่ ไม่มี
ประมาณ ไหลลงสู่ทะเล ไม่มีที่เต็ม ฉันใดก็ดี กามตัณหา ที่ไม่พอดี ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นแหล่ง
ก่อทุกข์ ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งหมดอยู่ที่ใจ สุขก็อยู่ที่ใจ ทุกข์ก็ อยู่ที่ใจ ใจนี่แหละ คือ
ตัวเหตุ ท�ำความพอใจให้อยู่ที่ใจนี่
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โอวาทธรรมที่องค์หลวงปู่มั่น ภูรทิ ัตโต
ได้ให้เป็นคติแก่หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ….
….มรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกาย
แต่มรรคผลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะน�ำ
สั่งสอนไว้แล้ว….
ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร ไม่มีวันส�ำเร็จ
การต่อสู้กามกิเลส เป็นสงครามอันยิ่งใหญ่ กามกิเลสนั้นมันร้ายนัก มาทุกทิศทาง พิจารณา
ให้รู้แจ้ง เห็นจริง ก็ถอนได้
จิตของเรา ถ้ามันเกียจคร้านขึ้นมา มันจะให้เรานอนท่าเดียว ถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมา เราต้อง
หาอุบายมาข่มขูต่ กั เตือน อุบายใดทีย่ กขึน้ มาชีแ้ จงแล้วจิตยอมเชือ่ ฟัง นัน่ แหละคืออุบายทีค่ วรแก่จติ
ในลักษณะนั้น และในขณะนั้น ๆ ถ้าเราไม่ข่มขู่ชี้โทษโดยอุบายที่ชอบ ใครเขาจะมาตักเตือนเรา
บางครัง้ จิตถ้ามันเกียจคร้านขึน้ มา มันจะวางเฉยในอารมณ์ทงั้ หมด ในลักษณะเช่นนีแ้ หละ เราต้องหา
อุบายมาท�ำให้จิตตื่นให้ได้ เช่น ไหว้พระสวดมนต์ หรือยกธรรมบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณา

ใกล้ตาย จึงนึกถึงพระ มีทุกข์มาถึง จึงนึกถึงพระศาสนา
บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว มักไม่เห็นคุณพระศาสนา มัวเมาประมาท
ปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจ�ำนิสัย เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักร
เป็นดอกบัว ต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้า ที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละ จึงได้คิดถึงพระ คิดถึงศาสนา แต่ก็เป็นเวลา
ที่สายไปแล้ว

ท�ำความดีให้เป็นที่อยู่ของจิต
ความดีนั้นเราต้องท�ำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิต เป็นอารมณ์ของจิต ให้เป็นมรรค คือ ทาง
ด�ำเนินไปของจิต มันจึงจะเห็นผลของความดี ไม่ใช่เวลาใกล้จะตาย จึงนิมนต์พระไปให้ศีล ให้ไป
บอกพุทโธ หรือตายไปแล้วให้ไปรับศีล เช่นนี้เป็นการกระท�ำที่ผิดทั้งหมด เหตุว่าคนเจ็บ จิตมัวติด
อยู่กับเวทนา ไฉนจะมาสนใจไยดีกับศีลได้ เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้น จึงจะระลึกได้
เพราะตนเองเคยท�ำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้ว แต่ส่วนมากใกล้ตายแล้วจึงเตือนให้รักษาศีล
ส่วนคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึง เพราะคนตายนั้นร่างกายจิตใจจะไม่รับรู้ใด ๆ แล้ว แต่ก็ดีไปอย่าง
เหมือนพระเทวทัต ท�ำกรรมจนถูกแผ่นดินสูบ เมื่อลงไปถึงคางจึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า
ขอถวายคางเป็นพุทธบูชา พระเทวทัตยังมีสติระลึกถึงได้ จึงมีผลดีในภายภาคหน้า
หลวงปู่แหวน สุจณ
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ความดีเราท�ำเองดีกว่า
แม้เปรตตนนั้นก็เหมือนกัน ตายไปแล้วจึงมาขอส่วนบุญ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ท�ำอันตรายแม้
พระพุทธรูป แผ่เมตตาให้ไปได้รับหรือไม่ก็ไม่รู้ สู้เราท�ำเองไม่ได้ เราท�ำของเรา ได้มากน้อยเท่าไร
ก็มีความปิติ อิ่มเอิบใจเท่านั้น ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ กายก็เป็นเหตุอันหนึ่ง วาจาก็เป็นเหตุ
อันหนึ่ง ใจก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ทางของบุญหรือบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราเอง ไม่ได้อยู่ที่ไหน
เราท�ำเอง สร้างเอง อย่ามัวมั่วอดีต เป็นอนาคต มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็น “ธรรมดา”

ความดีต้องท�ำในปัจจุบัน
สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมันได้อีกแล้ว สิ่งที่เราท�ำไปนั้น
ถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว ถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้วเช่นกัน อนาคต
ยังมาไม่ถงึ สิง่ ทีย่ งั ไม่มาถึง เราก็ยงั ไม่รเู้ ห็นว่ามันจะเป็นอย่างไร อย่างมากก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเน
เอาเอง ว่าควรเป็นยังงั้น เป็นยังงี้ ซึ่งมันอาจจะเป็น ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ ปัจจุบัน คือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราได้เห็นจริง ได้สัมผัสจริง เพราะฉะนั้นความดีต้องท�ำในปัจจุบัน ทานก็ดี ศีลก็ดี
ภาวนาก็ดี ต้องท�ำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องการความดี ก็ต้องท�ำให้เป็นความดี
ในปัจจุบันนี้ ต้องการความสุข ต้องการความเจริญ ก็ต้องท�ำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้…

“ตา หู จมูก เป็นเหตุ”
ภาวนา ก�ำหนดใจ ถ้าก�ำหนดใจได้แล้ว มันจึงรู้ พุทโธ เป็นมรรคของใจ ถ้าภาวนาก�ำหนดจิต
ยังไม่ได้ มันก็แพ้กิเลส กิเลสมันอยู่ก่อน
ต้องมีสติรักษาใจจึงจะดี ถ้าไม่มีสติจิตก็จะไปเกาะเกี่ยวอันนั้นอันนี้ทั่วไป พาให้หลงไป
เวลาหลงไป เช่น หลงอะไรให้ยกอันนั้นขึ้นสู่การพิจารณา ตัวอย่างกาย ให้เพ่งแยกส่วนของกายออก
แต่ละส่วนเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ไหลเข้าไหลออกตลอดอยู่ทุกขณะ การที่พิจารณาแยกแยะ
จนเห็นเป็นของไม่งาม ไม่ใช่ของง่าย ในเมื่อจิตยังแส่ส่ายหาอารมณ์อยู่
ต้องอาศัยความพากเพียรอดทน เมื่อจิตมีก�ำลังมันจึงสงบ ถ้ามัวเกียจคร้านอยู่ จิตมันก็
ไม่เป็นไป ตัวขี้เกียจขี้คร้านนี้แหละเป็นตัวท�ำให้เสีย เป็นตัวกิเลส เวลานั่งประเดี๋ยวหนาว ประเดี๋ยว
หาว พวกนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละ ถ้าพร้อมด้วยการกระท�ำจึงจะได้ก�ำลัง ถ้าไม่พร้อมมันก็ไม่มีก�ำลัง
ร่างกายของเรานั้นที่เราเห็นว่างาม ก็เพราะมีของไม่สะอาดเต็มท้องเต็มไส้อยู่ ถ้าในท้องในไส้
ไม่มีอะไรเลย ลองดูซิมันจะงามไหม ถ้าของในท้องในไส้ไหลออกหมด มันก็เหี่ยวแห้งเหลือแต่หนัง
หุ้มกระดูกเท่านั้น ถ้าพูดกับความจริงแล้ว ทั้งร่างกายเต็มไปด้วยของเสียทั้งหมด ถึงอย่างนั้นก็ยัง
หลงไปว่าเป็นของสวยงาม แต่ใจมันไม่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดหนา เราต้องภาวนาพิจารณา
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กลับไปกลับมา ทบไปทวนมาอยู่นั้นแหละ เราไปหลงของไม่งาม จับอันนั้นต่ออันนี้เลยเห็นว่างาม
จนติดจนหลง
การภาวนาถ้านอนภาวนา มันเป็นภาวนอนไปเสีย การฉันอาหารถ้าฉันมากเกินไป เวลา
ภาวนาก็นั่งหลับไปเสีย มันหลายเรื่องหลายราว ถ้าอะไรมันมากไป จิตมันไม่สงบ ห้ามมันไม่ฟัง
อาหารมันทับ
พวกเรานอนกันอยู่ในท้องของมารดาตั้ง ๙ เดือน ๑๐ เดือน จึงจะออกมาพ้นร้องไห้ อุแว้ ๆ ได้
ถ้าดีใจก็หัวเราะ เสียใจก็ร้องไห้… กามนี้เราเคยติดมาแล้วนับอเนกอนันต์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์เร่งความเพียรจนรู้แจ้งเห็นจริง
กามตัวเดียวที่ท�ำให้สัตว์ตาย กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เอาเข้ากลายเป็น กามตันหน้า
ภวตันตา วิภวตันใจ
เมื่อกามเหล่านี้เข้าไปอุดไปตัน หน้า ตา ใจ แล้วก็เกิดความหลง ความรัก ความชัง ความพอใจ
ก็เพราะกาม ความไม่พอใจก็เพราะกาม มันเกิดขึ้นกับใจ
ตา เป็นเหตุ หู เป็นเหตุ จมูก เป็นเหตุ เป็นเหตุแห่งความรักความชัง ตา เป็นเหตุ เมื่อได้เห็น
รูปสวย รูปงาม รูปอัปลักษณ์ น่าเกลียดน่าชัง หู เป็นเหตุ ได้ยินเสียงการประโคมขับร้องอันไพเราะ
หรือเสียงน่าร�ำคาญ จมูกและใจก็เหมือนกัน ถ้าดีเป็นน่ารัก มันก็ตดิ ก็หลง ถ้าตรงกันข้าม มันก็เกลียด
ก็ชัง จึงว่ามันเป็นเหตุ
การฆ่ากันก็เพราะกาม รักกันก็เพราะกาม ทั่วอากาศ ทั่วพื้นน�้ำและบนบกเต็มไปด้วยกาม
กามตันหน้า ภวตันหู วิภวตันใจ ถ้าจะขยายออกไป มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกกาม เพราะความพอใจ
และไม่พอใจก็เกิดจากกามทั้งสิ้น
พิจารณาให้ดี ๆ เป็นอย่างไรมันจึงหลงไป จนกลายเป็นบ๋อยรับใช้ไป
“การกระท�ำส่งถึงผล”
เงินทอง ส่งถึงโรงพยาบาล
ลูกหลาน ส่งถึงหลุมศพ
บุญกุศล ส่งถึงภพหน้า
ภาวนา ส่งถึงนิพพาน
ของเก่าปกปิดความจริง ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละใน
ปัจจุบัน ท�ำในปัจจุบัน แจ้งอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร ไม่มีความส�ำเร็จ
“คนเรามันรักสุข เกลียดทุกข์นี่ หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละ ไม่รับความจริง”
“คนเราเกิดมา นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี อย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสีย”
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“ตัดอดีต อนาคต ลงให้หมด จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน ท�ำในปัจจุบัน
แจ้งอยู่ในปัจจุบัน”
“ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความเพียร ไม่มีความส�ำเร็จ”
“มองดูท้องฟ้า เห็นดวงดาวเต็มไปหมด การเกิด การตาย ไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่ เกิดแล้วตาย
เกิดแล้วตาย…..”
อันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งมนุษย์ และเทวดา ได้ถูกไฟ ๑๑ กอง เผาอยู่เสมอ เป็นเหตุให้
ได้รับความทุกข์นานาประการ ๑๑ กอง คือ
๑. ราคะ ความก�ำหนัดชอบใจ อยากได้กามคุณ ๕ มีรูปเป็นต้น
๒. ไฟโทสะ คือ ความโกรธ มีความไม่พอใจเป็นลักษณะ
๓. ไฟโมหะ ได้แก่ ความลุม่ หลงในรูป รส กลิน่ เสียง โผฎฐัพพะ ลังเล ใจฟุง้ ซ่าน ไปตามอารมณ์
๔. ชาติ คือ ไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์
๕. ชรา คือ ไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์
๖. มรณะ คือ ไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์
๗. โสกะ คือ ไฟแห่งความเศร้าโศก
๘. ปริเทวะ คือ ไฟบ่นเพ้อร�่ำไร ร�ำพัน
๙. ทุกขัง คือ ไฟแห่งความทุกข์ล�ำบากกายใจ
๑๐. โทมนัส คือ ไฟแห่งความเสียใจ
๑๑. อุปายโส คือ ไฟแห่งความคับแค้นใจ
ไฟทั้ง ๑๑ กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ต้องพากันงมงาย เวียนว่ายตายเกิด
ได้รับทุกข์ต่าง ๆ

“นักปฏิบัตติ ้องเอาให้หนักกว่าธรรมดา”
ท�ำใจของตนให้แน่วแน่ มันจะไปสงสัยที่ไหน ก็ของเก่าปรุงแต่งขึ้น เป็นความพอใจไม่พอใจ
มันเกิดมันดับอยู่นี่ ไม่รู้เท่าทันมัน ถ้ารู้เท่าทันมันก็ดับไป ถ้าจี้มันอยู่อย่างนี้ มันก็ค่อยลดก�ำลังไป
ตัดอดีต อนาคตลงให้หมด จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน ท�ำในปัจจุบัน แจ้งอยู่ใน
ปัจจุบัน
การพิจารณาต้องน้อมเข้ามาสู่ภายใน พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมัน
ก็วางเอง
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“ให้ตั้งสัจจะ”
การปฏิบัติเราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่า จะเดินเท่านี้เท่านั้น หรือเราจะนั่งวันหนึ่งคืนหนึ่ง
หรือถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็เอาแต่พอสมควร ให้ตั้งใจจริง ๆ
ก�ำหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตในใจ ละความมัวเมาออกให้หมด คอยก�ำหนดจิตเข้ามาสู่ภายในให้ใจ
เบิกบาน ตัง้ ความสัจจะว่าจะภาวนาเป็นเวลาเท่านัน้ เท่านี้ หรือถ้าจะเดินก็ให้กำ� หนด ระวังรักษาจิตใจ
ของเราให้แช่มชื่นเบิกบาน ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นธรรมเมา รักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโม
อย่าละความเพียรความพยายาม ให้เพียรไปติดต่อกัน จะเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้ เช่น
ตั้งสัจจะว่าจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอน อย่างนี้ตั้งสัจจะไว้อย่างนี้เป็นการดี ตั้งสัจจะต่อพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ แล้วตั้งใจให้ดี คอยระวังรักษาจิตใจของเรานั้นแหละ ให้ผ่องใสตลอดไป
บุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยาก ท�ำในสิ่งที่คนอื่นท�ำได้ยาก บุคคลนั้นจะเข้าถึงความส�ำเร็จ
ของชีวิต ความอดทน ความขมขื่น จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการท�ำความดี แต่จะได้รับความชื่นชม
ในบั้นปลาย

“ท�ำตัวให้เหมือนทองค�ำ วางอยู่เฉย ๆ”
ใครจะด่า…ใครจะว่าก็ให้เฉย ๆ เหมือนกับก้อนทองค�ำนี้

“ทองค�ำเป็นของมีค่า”
ฉะนั้น…ต้องท�ำตัวท�ำใจ ให้เหมือนกับทองค�ำ

เอกสาร
https://sites.google.com/site/thrrmanathang/khtithrrm-khakhm/khtithrrm-hlwng-pu-haewn-su-cinno
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รูปปั้นขี้ผึ้ง หลวงปู่แหวน
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

รูปปั้นขี้ผึ้งของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นแรกของวงการพระสงฆ์ไทย
สืบเนื่องมาจาก นายแพทย์เฉลิม จันทราสุข นายแพทย์นักธุรกิจชื่อดังได้ล้มป่วย อาการหนักมาก
วันหนึ่งขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลได้เคลิ้มหลับฝันเห็นหลวงปู่แหวนมายืนข้างเตียง แล้วบอกว่า
ตนจะหาย ไม่ตายหรอก
เมื่อดีขึ้น นพ.เฉลิม ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากเป็นจริงดังที่ฝัน ก็จะสนองในพระเดชพระคุณ
แห่งความเมตตาของหลวงปู่แหวน โดยจะทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน แล้วจะนําสิ่งนั้นถวายหลวงปู่
แล้ว นพ.เฉลิม ก็หายป่วยไข้จริง ๆ จึงได้ว่าจ้าง สถาบันมาดามทูโซด์ แห่งประเทศอังกฤษ ให้ปั้น
รูปหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่ในราคา ๑ ล้านบาท ทางสถาบันฯ นี้  ไม่เคยปั้นรูปพระสงฆ์
ในพระพุทธศาสนามาก่อน เพราะฉะนั้นการปั้นรูป หลวงปู่แหวน จึงเป็นครั้งแรก และองค์แรก
ของโลกเลยทีเดียว เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ทางสถาบันฯ ได้สง่ มิสจีน ปาเซอร์ ปฏิมากร
มาดูองค์จริง และถ่ายรูปหลวงปู่ ๑๐๐ ภาพ แล้วจึงไปเริ่มปั้น ใช้เวลาร่วม ๑ ปี เดือนสิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๒๒ ทางสถาบันฯ ได้จดั ส่งหุน่ หลวงปูม่ าทางเครือ่ งบิน ได้นาํ ไปให้ประชาชนสักการะ
ที่วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ร่วมสิบวัน ตอนเช้าวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้อัญเชิญ
หุ่นหลวงปู่ไปเชียงใหม่ ทางเครื่องบินของการบินไทย จัดในรูปของคนโดยสาร โดยนั่งเก้าอี้โดยสาร
ธรรมดาถึงเชียงใหม่ ๙.๐๐ น.
กล่าวกันว่า ท้องฟ้าที่เชียงใหม่ ช่วงนั้นชุ่มฉ�่ำด้วยสายฝนติดต่อกันมา ๓ วัน ๓ คืน ก็ปรากฏ
เหตุมหัศจรรย์อย่างปาฏิหาริย์ ทันทีที่เครื่องบินร่อนลงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใส
ฝนหยุดตก ชาวเชียงใหม่ไปรอต้อนรับมากมาย ได้อญ
ั เชิญหุน่ หลวงปูข่ นึ้ รถแห่ไปรอบ ๆ เมืองเชียงใหม่
แล้วนําไปประดิษฐานที่วัดดอยแม่ปั๋ง ในตอนบ่าย ได้มอบถวายหลวงปู่แหวนองค์จริง หลวงปู่
หัวเราะชอบใจว่า “เออ... มันก็เหมือนกันนั่นแหละ...”
หลวงปู่แหวน สุจณ
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หลวงปู่นั่งเคียงข้างรูปหุ่นให้ประชาชนได้เปรียบเทียบแล้วก็นําไปประดิษฐานที่พลับพลา
เรือนแก้ว ไว้เป็นที่สักการบูชาของศรัทธาสาธุชน ปัจจุบันรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ประดิษฐาน
อยู่ในห้องกระจก ภายในพิพิธภัณฑ์บริขารของหลวงปู่ ที่วัดดอยแม่ปั๋ง

เอกสาร
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. รูปปั้นขี้ผึ้ง หลวงปู่แหวน. ในหนังสือ ชีวประวัติ ปฏิปทา พระธรรเทศนา
พระคุณเจ้า หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. จัดท�ำโดย
วิไลวรรณ วรรณพันธุ์. วนิดาการพิมพ์ เชียงใหม่. ๒๕๕๘ : ๑๗๕-๑๗๖.
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ประวัติพระสงฆ์ท่เี คยเป็นพระอุปัฏฐาก
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ (๒)
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านผู้ชมครับผมเอ็ม สริตจากรายการคลิกใจให้ธรรมครับ ในวันนี้ครับ
เป็นเทปเฉพาะกิจพิเศษนะครับทีร่ ว่ มกับทางกองทุน ลักษณาลีฬหาชีวะครับ วันนีเ้ ราได้รบั ความเมตตา
นะครับ อย่างล้นเหลือเลยจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงพ่ออินทร์ถวายสันตุสสโกครับ
แห่งวัดป่านาคาํ น้อยครับ วันนีเ้ ราจะมาฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อกันครับ ก่อนอืน่ ผม เอ็ม สริต
อยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพร้อม ๆ กันครับ กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
กราบขอโอกาสหลวงพ่ อ ครั บ หลวงพ่ อ ครั บ ผมได้ ศึ ก ษาประวั ติ ข องหลวงพ่ อ มาในช่ ว งตั้ ง แต่
หลวงพ่อก่อนบวชจนถึงในทุกวันนี้เท่าที่มีอยู่ ในที่ลูกหาได้ครับหลวงพ่อ จะขอโอกาสหลวงพ่อ
เมตตาเล่าประวัติตอนก่อนหลวงพ่อบวชซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาหลวงพ่อบวชตอนอายุ ๑๑ ขวบครับ
ตอนนั้น ในปี ๒๕๐๐ ครับหลวงพ่อใช้ค�ำว่าเป็นสามเณรกึ่งพุทธกาลครับ ขอความเมตตาหลวงพ่อ
เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นสั้น ๆ ให้กับผมครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือการบวชของหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กก็ยังไม่ได้คิดอะไร
เพราะยังเป็นเด็กอยู่ ความรูค้ วามฉลาดและความรอบคอบการศึกษาในหลักธรรมะอันลึกซึง้ ก็ยงั ไม่ถงึ
ขนาดนัน้ ก็ได้รบั ความจูงใจจากพ่อแม่พนี่ อ้ งพวกวงศาคณาญาติ คือคุณปูก่ เ็ ป็นพระบวชได้ ๖ พรรษา
เป็นพระกรรมฐานตายอยู่ที่ภูเก้า ไปเผาที่หลังเขา ยอดเขาภูเก้าเลย ท่านอยู่ในถ�้ำ  คุณย่าก็เป็นแม่ชี
ท่านก็ตายเป็นชี แล้วก็หลวงปู่จามก็เป็นหลวงอา น้องชายของพ่อแท้ ๆ ท่านก็บวชเป็นนักบวช
แล้วก็อาผู้หญิงก็เคยเป็นแม่ชีก็บวชแล้วก็ตายกับการเป็นชีเลยนี่แหละ สรุปแล้วก็คือตระกูลเป็น
ตระกูลพระ ตระกูลสายหลวงปู่มั่นเพราะท่านเหล่านี้สืบเนื่องมาจากหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นที่ท่าน
มาประกาศเผยแผ่ที่หมู่บ้านวัดห้วยทราย ที่มาสร้างวัดตรงนั้น โยมปู่ โยมย่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปัฏฐาก
วัดส่วนหนึ่ง จึงเป็นเครื่องจูงใจให้เชื้อสาย ทั้งทางพ่อและทั้งทางแม่ เป็นครอบครัวสัมมาทิฏฐิ
ยึดพระไตรสรณคมน์เป็นเป็นพื้นฐานเป็นหลักอยู่แล้ว การที่จะท�ำอะไรก็ยึดพระไตรสรณคมน์
ฉะนั้นพอเราเกิดขึ้นมาในตระกูลนี้ ซึ่งเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิ พูดง่าย ๆ หมายถึงตระกูลที่ยึด
โอวาทธรรมโดย หลวงพ่ อ อิ น ทร์ ถ วาย สั น ตุ ส สโก บทสั ม ภาษณ์ พิ เ ศษ เมื่ อ วั นที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๖๔
ณ วัดป่านาค�ำน้อย อุดรธานี เป็นการสนทนาธรรมระหว่างหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก และพิธีกรรับเชิญ
จากรายการคลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์) บันทึกเทปวีดีโอโดย : คุณธัญภา ภานุเตชานุนนท์
เรา หมายถึง หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
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พระไตรสรณคมน์เป็นหลัก ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย มาจนถึงญาติผู้ใหญ่ทุกคน ที่นี้พอมาถึงเรา ก็มีความ
โน้มน้าวที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิด้วย โยมพ่อ โยมแม่มีลูก ๗ คน (ผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๓ คน) เราเป็น
ลูกชายคนที่ ๓ แต่เป็นลูกคนที่ ๖ มีน้องคนสุดท้ายอีก ๑ คน พอพี่ชายเราเขาโตขึ้นก็แต่งงาน
พ่อแม่จงึ โน้มน้าวเราให้บวช พอดีหลวงปูห่ ล้าก็มาอยูท่ ภี่ จู อ้ ก้อ ช่วงนัน้ เราก็ออกโรงเรียนในปีนนั้ พอดี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มันจวบกันคล้ายมันพอเหมาะกัน ที่นี้ทั้งพ่อแม่ก็นับถือเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว
พอออกจากโรงเรียนในปีนั้น พ่อแม่ถามเราว่าบวชได้ไหม เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังเป็นเด็กอยู่
ที่จะคิดในอนาคตกว้างไกล ถ้าได้บวชก็จะเป็นบุญกุศล เขาก็พูดโน้มน้าวว่าเป็นบุญกุศล ในการบวช
ทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ เขาก็ว่าไปตามกฎธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย
วงศาคณาญาติ เราก็เชื่อตามนั้นแหละ จากเราก็พอออกโรงเรียนแล้วก็เข้ามาวัดเลย อันนี้คือ
ความเป็นมาทีท่ ำ� ไมเราจึงมีศรัทธาไหม ค�ำว่าศรัทธาค�ำนีก้ ค็ อื เรายังไม่ได้คดิ อะไร มีแต่วา่ พ่อแม่พนี่ อ้ ง
โน้มน้าวเรา แล้วเราก็เข้ามาบวช แต่ก่อนที่จะมาบวช ก็ไม่ใช่จะเข้ามาในวันนั้น แต่ก่อนโรงเรียนจะ
หยุดวันพระ ๗ ค�่ำเขาก็หยุดแล้ว ๘ ค�่ำก็หยุด ๑๔ ค�่ำก็หยุด ๑๕ ค�่ำก็หยุดเหมือนกับเสาร์อาทิตย์
นั่นแหละ แต่เราพอวันเสาร์ วันพระขึ้นมาเราก็ขึ้นไป ผู้เฒ่าคนแก่ เขาก็พาไปรักษาศีลเราก็พลอยไป
รักษาศีล เขารักษาศีล ๕ นะเผลอ ๆ ชักชวนรักษาศีล ๘ ก็รักษาศีล ๘ กับเขาด้วย ตั้งแต่ ป.๓ ป.๔
อดอาหารหิว ๆ มาก ๆ แต่ก็อด คนแก่คนเฒ่าอดอาหารต้องรักษาศีล ๘ ต้องปฏิบัติอย่างนี้ ไม่ให้
กินอะไรตั้งแต่เที่ยงแล้วเราก็อด บางทีเกือบจะเป็นลมก็มีเหมือนกัน แต่เห็นเขาว่าได้บุญรักษาศีล ๘
เราก็รักษานี่แหละ แต่ที่นี้ต่อมาพอจบออกจากโรงเรียน แต่ในช่วงนั้นในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ก็มี
หลวงปู่ ไม่ใช่หลวงปูห่ ล้านะ มีหลวงปูค่ ณ
ู ปูพ่ ธุ หลวงพ่อพุธ หลวงพ่อคูณ มาอยูก่ อ่ นก่อนหลวงปูห่ ล้า
อยู่แล้วนะ เราก็ขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปถี่เท่าไหร่ แต่หลวงปู่หล้าอยู่ภูเก้าภูเขาอีกลูกหนึ่ง ห่างกัน
ประมาณ ๓-๔ กิโล ประมาณ ๔-๕ กิโล ประมาณนี้ แต่บางครั้งเราก็ไป โยมพ่อเป็นตาปะขาวอยู่ที่
ภูเก้า ที่นี้เราก็ต้องไปหาพ่อใช่ไหมล่ะ พวกลูก ๆ ทั้งหลายไปหาพ่อ พอวันพระไปรักษาศีล ไปนอน
เอาอาหารไปถวายพ่อ หลวงพ่อเป็นตาปะขาวท่านก็อยู่ด้วยกัน ๒ องค์ มีหลวงปู่หล้ากับโยมพ่อ
เท่านั้นเองเป็นตาปะขาว เราก็วันพระก็ไป
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ใกล้ชิดตลอดเลย
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ๆ มันคล้าย ๆ มันปลูกฝังอุปนิสัยในจุดนี้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ กราบขอโอกาสครับผม ตอนนั้นหลวงพ่อมีความคิด
เหมือนเด็กคนอื่นไหมครับ ที่อยากจะเล่นอย่างอื่นอย่าง
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ก็ธรรมดาเราก็เล่นนะ พวกเล่นข่าง เล่นสะบ้า เล่นอะไรไป
เราก็ไม่แพ้ใครในการเล่นของเราไม่แพ้ใครในการในการท�ำกับเพื่อน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่ว่าชีวิตได้มีความใกล้ชิดกับครอบครัวสัมมาทิฏฐิ แล้วก็องค์พ่อแม่
ครูอาจารย์เลยครับ
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หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ แล้วหลวงพ่อก็เลยได้มีโอกาสบวชเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ พอเสร็จแล้วหลวงปู่หล้าก็มาจากที่ภู แต่หลวงปู่คูณ
อยู่ที่เก่านะ ท่านก็ออกไป หลวงปู่หล้าก็เลยมาแทนที่ปี ๒๕๐๐ พอดีมาในเดือนช่วงมกรา เราก็ออก
โรงเรียนเดือนมีนา จากนั้นพอเสร็จแล้ว พ่อแม่พาขึ้นไปเลย ขึ้นไปภูจ้อก้อ เราก็ขึ้นไปเลย ใจคิดว่า
ขึน้ ไปจะสนุกสนานเหมือนกับใจ พอไปทีแรกก็เป็นวันพระ จากขึน้ ไปเป็นหมูม่ าก แล้วเขาก็ปล่อยเรา
อยู่คนเดียวมีอยู่ ๓ มีหลวงปู่หล้า มีหลวงพ่อโยมพ่อเป็นพระพึ่งบวชเป็นพระใหม่ ๆ แล้วก็เป็นเรา
เป็นเด็กเลย ๓ ทีนี้พออยู่วันแรกก็พอทนไหว พอวันที่ ๒ นี่เราคิดผิดหรือคิดถูกอยู่วัด เอ๊ะ! เราคิดผิด
เราคิดถูกมาอยู่วัด มันสนุกมันไม่ได้เล่นอะไร มันเป็นอีกมิติ อีกมุมหนึ่งเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : คนละชีวิตเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ คนละชีวิตเลย ทีนี้เราอยู่ในถ�้ำอยู่ในภูเขา ๓ คน ไม่มี
อะไรเลย เงียบกริบเลยทีนี้ พอกลางคืนก็กลัวผี หลวงปู่หล้าก็อยู่หลังเขาใช่ไหม หลวงพ่อก็อยู่
ไหล่เขาลงมา แต่เด็กชายอินทร์อยู่ในถ�้ำมันไม่ใกล้กันนะ อยู่ในถ�้ำด้วยมีเสืออีกต่างหากนะ เสือก็ยังมี
ก่อนหน้านัน้ ก่อนเข้ามาบวชก็ยงั เห็นเขา เสือมากินควาย เขายิงเสือตายยังไปเห็น โอ้เสือนีเ่ หมือนแมว
แต่เป็นแมวใหญ่ ยังได้เห็นเสืออีกต่างหาก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ทุกอย่างอันตรายหมดส�ำหรับเด็กนะครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ๆ ใคร ๆ ก็บอกว่า พ่อแม่เด็กไปไว้ท�ำไม อยู่ได้ยังไง
ลักษณะอย่างนัน้ เวลาไปกลางค�ำ่ กลางคืน ไปเทีย่ ว ไปขี้ ไปเยีย่ ว แล้วจะท�ำยังไงล่ะกลางคืน เขาก็พดู
กันนะ ความปลอดภัยนะ แต่เราก็ไม่ได้คดิ อะไรแต่หลวงปูห่ ล้าก็สอน เฮ้ยเรามาอยูใ่ นป่านะ เรามาอยู่
ในป่าดงพงไพร ก่อนหลับนอนต้องไหว้พระนะ แล้วก็แผ่เมตตา แผ่เมตตาไหว้พระอะระหังสว่างทิตย์
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะเปรียบเทียบ เพือ่ ให้มนั่ คงแล้วก็แผ่เมตตา ข้าพเจ้าเป็นสุข
ท่านทั้งหลายจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ขอให้ทุกท่านภูมิรุกขเทวดาทั้งหลาย
ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา นึกในใจนะ ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีพิษ
มีภัย ไม่มีอันตราย เพราะเราอยู่ด้วยความเมตตา คือหลวงปู่ท่านจะสอนลักษณะอย่างโน้มน้าวน่ะ
เราก็เชื่อมั่นในหลวงปู่ หลวงปู่ในทางธรรม พอเดินจงกรมใกล้ ๆ ค�่ำแล้ว ก็เข้ากุฏิล่ะ พอเข้ากุฏิ
ก็ไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะ ฝาไม้ไผ่ก็ขยับไปขยับมา หลังจากนั้นก็เอาไม้มาขัดเพื่อไม่ให้ลมตี ความถาวรอะไร
มันไม่มีความมั่นคง จะไม่มีฝาไม้ เป็นฝาไม้ไผ่ พื้นไม้ไผ่ทั้งนั้นอยู่ในถ�้ำนะ เตี้ย ๆ อีกต่างหาก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก็เหมือนกุฏิที่พักธรรมดาครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ที่พักตรงนี้กว้างก็ประมาณ ๒ เมตร กว้างยาวประมาณ
๒ เมตร ๕๐ ลักษณะอย่างนั้นเล็ก ๆ มีฝาทั้ง ๓ ด้าน แต่หลังคาไม่มีนะ เพราะหลังคาเป็นถ�้ำ แล้วก็มี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ข้าง ๆ ติดพระพุทธรูป
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นถือว่า หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับตอนนั้นถือว่าเหงา
ด้วย แล้วก็กล้าด้วย ว้าเหว่ด้วย
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ต้องใช้ความรู้สึกต่อสู้กับตัวเองว่า เราคิดผิดหรือว่าเรา
คิดถูก วันที่ ๒ นะพอวันที่ ๓ ขึ้นมาก็ไม่มีใครมาอีกละสิ มีแต่มีแต่หลวงปู่หล้ากับโยมพ่อหลวงพ่อ
กับตัวเอง ๓ พอตกตอนบ่ายขนาดนีแ้ หละ บ่ายสองบ่ายสาม มันไม่มใี ครเลย แมลงป่า แมลงพวกขีผ้ งึ้
พวกมันก็บนิ ตอมหู ตอมตามันไม่เหมือนอยูบ่ า้ น หงุดหงิดคิดถึงบ้านคิดถึงแม่มากกว่าใช่ไหม คนเรานะ
มีอะไรต้องคิดถึงแม่ก่อนนะในช่วงนั้นอายุ ๑๑ คิดถึงแม่มากเลย ทั้งที่พ่ออยู่ในวัดนะ แต่ไปคิดถึงแม่
มากเลย วันนั้นผลที่สุดเดินไปเดินมา ก้อนหินก้อนนั้นก้อนนี้ ผลที่สุดร้องไห้เลย ทีนี้เราคงบวช
ไม่ได้ละ แต่ที่น้ีมันก็ยังดีนะ ยังคล้าย ๆ กับว่าถ้าเป็นบางคนมันก็คงเผ่นเข้าไปบ้านมันก็หนีไปแล้ว
แต่นี้ไม่ได้ละ ถ้าเราไม่บอกกับพ่อก่อน กับหลวงปู่ก่อน กับอาจารย์ก่อน เดี๋ยวเราหนีไป มันคงไม่ดี
ก็เลยขึ้นไปหาหลวงปู่ หลวงปู่ลงมา “เอ้าเป็นไง อินทร์ร้องไห้ท�ำไม” ผมคิดถึงบ้านครับผม ผมคิดถึง
บ้านคิดถึงแม่ผมจะกลับบ้านแล้วครับ จากนั้นหลวงปู่หล้า เอ้ย! อินทร์ไม่ต้องคิดถึง จะคิดถึงท�ำไม
บ้าน เรามองเห็นอยู่ มองเห็นหลังคาหลังคาบ้านคนอยู่แล้ว เราอยู่ที่สูงนะ คิดถึงท�ำไมหา สามเณร
ในครั้งพุทธกาล สามเณรราหุล สามเณรติสสะสามเณรสุมณะ สามเณรในครั้งพุทธกาลอายุเพียง
๗ ขวบเท่านัน้ นะ ท่านยังส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์เลย แต่เรา ๑๒ ปีแล้วยังจะอายุมากกว่าท่าน แล้วจะ
มาคิดถึงท�ำไม ไม่ตอ้ งคิดใช่ไหม เดีย๋ วเอาหนังสือนวโกวาทให้อา่ น ก็มหี นังสือนวโกวาท ท่านก็หยิบมา
หนังสือเป็นเล่มบาง ๆ คือวินัยบัญญัติ เณรออกไปท่องตาม ที่จริงมันไม่มีเครื่องอยู่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : มันไม่รู้จะอยู่ยังไง อย่างภาวนา ไม่รู้จะภาวนายังไง แต่ทีนี้
ท่านเอาหนังสือให้ หนังสือนวโกวาทให้ ท่านก็ให้ท่องนี้นะ ท่องที่ว่า เสขิยวัตร วัตรที่สามเณร
แต่เราเป็นเสขิยวัตร วัตรที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสขิยวัตร เสขิยวัตรจัดเป็น ๔ หมวด หมวดที่ ๑
เรียกว่า สารูป จ�ำได้ถึงขนาดนี้เลยนะ หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต หมวดที่ ๓ ธัมเทสนา หมวดที่ ๔
ปกิณณกะ สารูปที่ ๑ มี ๒๖ ที่นี้ท่านก็ว่าแต่เราต้องเป็นสามเณรนะ เป็นมารยาทของพระของเณร
ด้วย เพราะนั้นเราต้องเป็นสามเณรเสขิยวัตร วัตรที่สามเณรจะต้องศึกษาเสขิยวัตร จัดเป็น ๔ หมวด
หมวดที่ ๑ เรียกว่าสารูปท่องอยู่ ๒ วัน ๗๕ ข้อจนจบเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : มันปึบ ๆ ๆ เข้ามาได้ เข้ามาในจิตเลยหรือครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ เข้ามาในจิตเลย ไม่ได้คิดไปทางอื่นเลย ท่องได้ ๗๕ เลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แล้วก็จ�ำได้แม่นด้วยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ จ�ำได้แม่นด้วย ใช่ สารูปมี ๒๖ หนึ่งสอง สามเณร
พึงท�ำการศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อย สามสี่สามเณรพึงควรศึกษาว่าเราจะปกปิดกายด้วยดี
ไปนั่งในบ้าน จนถึงโภชนปฏิสังยุตที่สองมี ๓๐ หนึ่งสามเณรพึ่งควรศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาต
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ด้วยเคารพ สองเมื่อรับบิณฑบาตเราจะแลดูแต่ในบาตร เราจะฉันอาหารพอสมควรแก่ข้าวสุก
เราจะไม่ฉันดังจั๊บ ๆ เราจะไม่ฉันดังซูด ๆ เราจะไม่ฉันเลียมือ เราจะไม่ฉันเลียริมฝีปาก เราจะไม่ฉัน
กัดค�ำข้าว เราจะไม่โยนค�ำข้าวเข้าปาก เราจะไม่ฉนั ท�ำกระพุง้ แก้มให้ตยุ่ มันเป็นจริยาวัตรทัง้ หมดเลย
คือมารยาทเป็นศีลของพระนะ อันนั้นคือศีล ๒๒๗ ของพระ ที่นี้หลวงปู่หล้าท่านให้สอน ทุกวันนี้
สามเณรก็ได้ใช้เหมือนกัน มารยาทของพระภิกษุสามเณร นี่แหละพอเราได้อ่านถึงจุดนั้นแล้วเราอึ้ง
เพราะฉะนั้นมาให้เอสาหัง แล้วศึกษาไปเรื่อย ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับแต่แค่สองวันจ�ำ  ๗๕ ข้อเหรอครับหลวงพ่อ แค่ ๒ วัน
จ�ำไปเยอะมาก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เหมือนกับตอนนั้น จิตก็อยู่มีสมาธิแล้วก็มีความสุขอยู่กับตรงนี้แล้ว
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ จิตไม่ออกนอก ไม่ฟุ้งไม่ปรุงแล้วทีน้ี จากนั้นเราก็อยู่
เพื่อศึกษาธรรมะมาเรื่อย ๆ เดินจงกรมบ้าง พอบ่ายปัดกวาดเสร็จแล้ว บ่ายสามสี่โมงตอนเย็น
เดินจงกรม ค�่ำ ๆ เข้ากุฏิ พรุ่งนี้เช้าออกมาก็สว่างออกมา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ขึน้ ไปรับบาตร รับบาตรจากหลวงปูห่ ล้า หลวงปูน่ ะ่ ตัวท่าน
ใหญ่ หลวงปู่หล้าท่านจะเอาบาตรมาวางไว้ ท่านก็มามัดสายสั้น ๆ แล้วก็คล้องคอ ค่อยรับบาตรท่าน
ลงมา เป็นเด็กน้อย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อกราบขอโอกาสครับ จากที่ลูกศึกษามาหลวงพ่ออยู่กับ
องค์หลวงปู่หล้าท่าน ๙ ปีครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่เป็นสามเณร ๘ ปีไม่เคยไปจ�ำพรรษาที่อื่นเลย ก็พออายุ
ครบพระ ท่านก็บวชพระให้ ก้าวสู่ปีที่ ๙
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หล้าท่านมีปกติ สอนแล้ว
ก็เน้นย�้ำอะไรเป็นพิเศษครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : เรือ่ งศีล เรือ่ งกฎระเบียบ ศีลในหลวงปูห่ ล้าแม่นเรือ่ งศีลมาก
ตอนท่านเอาบุพพสิกขา มหาขันธกะ มาพูดเลย อ่านทบทวนเรื่องศีลและวินัยละเอียดถี่ถ้วน
หลวงปู่หล้า เรื่องกฎระเบียบจากนั้นท่านก็สอนเรื่องภาวนา แนวแถวสายหลวงปู่มั่น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : แต่ว่าแนวแถวสายการสอนแนวแถว ถ้าเรามาศึกษากับ
หลวงตา แล้วก็ศึกษากับองค์อื่น ๆ ก็แนวเดียวกัน
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ แสดงว่าผมกล่าวแบบนี้ได้ไหมครับ หลวงพ่อว่า
องค์หลวงปู่หล้า ท่านก็เป็นแนวทางที่วางตั้งแต่เรื่องของศีล เรื่องของวัตร แล้วก็การภาวนา
ที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้ได้สัมผัสตั้งแต่เด็ก ๆ เลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ๆ ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลังจากช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อ กราบขอโอกาสครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือเราอยู่กับหลวงปู่หล้าเนี่ย หลวงพ่อพูดได้เลยว่า หลวงปู่
ท่านสอนเณรเอง เหมือนกับปู่สอนหลานคล้าย ๆ ว่าเราผิดไปบ้าง ท่านก็ดุแล้วก็โอ๋ ปู่สอนหลาน
แต่มาอยู่กับหลวงตามหาบัวเนี่ย เหมือนอาจารย์สอนศิษย์คล้าย ๆ ว่าไม่มีความสนใจและไม่สนใจ
ถ้าไม่สนใจหนีนะ อย่าให้เห็นอีกนะ คืออาจารย์สอนศิษย์ คล้าย ๆ ว่าถ้าไม่ตงั้ ใจนะอย่าอยูห่ นักวัดนะ
อันนี้คืออาจารย์ แต่หลวงปู่หล้าไม่เป็น ไม่เคยไล่อย่างนั้น ไม่มี แต่ว่าเณรอินทร์ท�ำอะไรผิดอย่านะ ๆ
คล้าย ๆ ว่า เป็นเหมือนกับปู่สอนหลานให้ในอยู่กรอบ ในกฎ ในระเบียบ ท่านสอนด้วยความเมตตา
แต่ว่าหลวงตามหาบัว อาจารย์สอนศิษย์ฟังไม่ฟัง ถ้าไม่ฟัง อย่าอยู่ให้หนักวัดนี้นะ เด็ดเดี่ยว
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านเด็ดเดี่ยวครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : เด็ดเดี่ยวเพราะนั้นเราน่ะคล้าย ๆ มีพื้นฐานจุดนั้นมาแล้ว
มาอยู่จุดนี้พอมาอยู่ ก็รู้สึกว่าเรารับได้เพราะอย่างที่หลวงปู่หล้าว่า หลวงตามหาบัวท่าน ๆ ดุนะ
แล้วก็ท่านพวกอยู่ในหลักธรรมพระวินัยนะเข้มงวดนะ เด็ดเดี่ยวนะ แต่ว่าผู้รักษากฎระเบียบได้
มากที่สุดคืออาจารย์มหาบัว ในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่มั่น หลวงปู่หล้าท่านก็ย�้ำให้ เราได้ยินได้ฟัง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก่อนที่หลวงพ่อจะไป
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ก่อนที่จะขึ้นมา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสต่อครับ ลูกศึกษามาเหมือนกันว่าหลวงพ่อ
ได้ไปอยู่กับองค์หลวงปู่จามด้วยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือพอเราบวชเป็นพระปี ๐๘ นะอยูเ่ ป็นสามเณรปีปี ๒๕๐๐
บวชเป็นสามเณร แล้วก็บวชเป็นพระจนปี ๐๘ อายุครบพระน่ะอายุ ๒๐ ปีใช่ แต่ก็ยังไม่ครบ ๒๐ ปี
ยังอยู่ ๓ เดือน ถ้าเราเกิดวันที่ ๒๗ เมษา แต่หลวงปู่หล้าท่านบอกว่านับเอาในท้องแม่ ๓ เดือน
แต่ตามเป็นจริงเขาให้นับในพระวินัย ท่านบอกว่า ถ้าหากหญิงสาวเนี่ยให้อยู่ในท้องเนี่ย ๙ เดือน
ถ้าผูม้ อี ายุอายุแก่มาก ลูกอยูใ่ นท้องประมาณ ๑๐ เดือน สาว ๙ เฒ่า ๑๐ ลักษณะนี้ แต่วา่ หลวงปูห่ ล้าว่า
เอาเถอะ อย่าไปเอามากขนาดนั้นเอาซัก ๓ เดือนก็พออยู่ในท้องอายุของอาตมา หลวงพ่อก็เลยนับ
เอาในท้องแม่เลย ๓ เดือน เพราะว่าเราเกิด ๒๗ เมษาที่นี้เราบวชเดือนกุมภา เริ่มบวชกุมภา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก็ใกล้ ๆ กันเลยครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ๆ กุมภา มีนา เมษา เลย ตอนนี้พอบวชเสร็จแล้ว
เราก็ไปบวชมุกดาหารนะห่างไกลประมาณเกือบ ๓๐ กิโลจากบ้านแวงไป จากนั้นไปบวช เสร็จแล้ว
ก็กลับมาจ�ำพรรษาที่ภูจ้อก้อ ปีนั้นจ�ำพรรษาสององค์กับหลวงปู่หล้าไม่มีพระคนอื่นนะปีนั้น บางปี
ก็มีองค์ สองสามองค์แต่ปีนั้นรู้สึกว่าพระไม่มีเราจ�ำพรรษากับหลวงปู่สององค์ แต่ก่อนถ้าเราเป็นเณร
จะมีอะไรเราก็ประเคนของได้ตอนเช้า แต่ที่นี้เราเป็นพระด้วยกันสององค์ ไม่รู้ใครจะประเคนของ
ก็ต้องมีโยมเข้ามาประเคนประเคนของให้ตอนเช้า เราจะมีอะไร จะประเคนพวกน�้ำดื่มน�้ำอะไร
ปานะอะไร ก็คงไม่มีอะไรมาก ประเคน ๆ ไว้เลย แล้วก็อยู่กับหลวงปู่สององค์ บางครั้งสามเณร
ก็เคยอยู่กันสององค์ก็มีกับหลวงปู่นะ สมัยนั้นพระไม่ค่อยมี ไม่ค่อยไปในถิ่นนั้น ตอนนี้พอมาอยู่
พอบวชเป็นพระปี ๐๘ จ�ำพรรษาปี ๐๙ นะพอจ�ำพรรษาแล้วที่นี้หลวงปู่จามท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่
เกือบ ๓๐ ปี ท่านบวชมานานทีเดียว พอไปอยู่ทางเชียงใหม่ ท่านก็เป็นห่วงแม่ท่านคือคุณย่าของเรา
ท่านก็บนิ ลงมามากรุงเทพฯ นครพนมสมัยนัน้ เป็นสมัยสงครามเวียดนามนะ เครือ่ งบินมันลงนครพนม
เครื่องบินโดยสารเขาก็มาส่งพวกฝรั่ง หลวงปู่จามก็นั่งเครื่องมาลง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก็มาด้วยครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : มาลงทีน่ ครพนม จากนัน้ โยมนครพนมมาส่งทีบ่ า้ นห้วยทราย
เขาบอกว่าทางสมัยนั้นทุลักทุเล ท่านมาอยู่องค์เดียวอยู่ที่วัด วัดที่หลวงตามหาบัวไปสร้างไว้
วัดป่าวิเวกวัฒนารามวัดนั้นนะ แต่ทีนี้ท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีพระ ท่านก็เลยเดินทางไปที่ภูจ้อก้อ
สมัยนั้นภูจ้อก้อก็มีพระอยู่รวมแล้วเป็นห้าองค์ มีพระมาจากที่อ่ืนสามองค์ แล้วก็เรากับหลวงปู่หล้า
เป็นห้าองค์ ที่นี้ก็หลวงปู่จามก็เห็นว่าพระอยู่ที่นี่ห้าองค์ ท่านก็เลยขอหลวงปู่หล้า ทีแรกเราเป็นเณร
อยู่นะ สมัยมาทีแรกที่มาอยู่กับหลวงปู่จามยังเป็นเณรอยู่ เราเป็นเณรอยู่ หลวงปู่จามบอกขอ
เณรอินทร์ไปอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าเวลาท่านจะเข้าไปเยี่ยมย่าซึ่งเป็นโยมแม่ของหลวงปู่จาม ท่าน
ไม่มีใครเป็นเพื่อนจึงขอเณรอินทร์ไปเป็นเพื่อน หลวงปู่หล้าก็ไม่รู้จะท�ำไง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เขามีศักดิ์เป็นหลวงอาด้วย
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : เอ่อใช่ แต่กอ่ นไม่เคยให้ไปไหนเลย พอเสร็จแล้วหลวงปูจ่ าม
ก็ขึ้นไป เพราะตัวของท่านมีก�ำหนดว่าจะต้องกลับ ๓ เดือนหรืออะไรเนี่ย ไปขึ้นเครื่องกลับเชียงใหม่
แล้วค่อยกลับมาภูจ้อก้อ แต่ว่าอยู่แล้วจ�ำพรรษาแล้ว มาบวชเป็นพระที่นี่ พอบวชเป็นพระเสร็จแล้ว
หลวงปูจ่ ามพอเห็นแม่ของท่าน ท่านก็ลงมาอีกทีน่ ี้ เพราะว่าแม่ของท่านอาการหนักป่วยอายุมากแล้ว
ท่านก็ลงมา ก็มาอีก ท่านก็มาขออีก ท่านก็มพี ระยังอยู่ อาตมาก็เลยเข้าไปอยูก่ บั หลวงปูจ่ าม ปี ๒๕๑๐
ไปอยู่กับหลวงปู่จามสององค์นะ แล้วก็มีเด็กอีกสองสามคนมารับใช้ ก็ยังไม่มีใคร สมัยนั้นมีอยู่
สององค์พระ อยู่กับหลวงปู่จามท่านก็ไปในบ้านโยมบ้านแม่ชี เพราะบ้านแม่ชีห่างประมาณสักเกือบ
สามกิโลสองกิโลกว่า ๆ คงได้ขา้ มทุง่ นาไปบ้านห้วยทราย วัดป่าวิเวกวัฒนารามคือ วัดของคุณแม่ชแี ก้ว
นั่นแหละ ในบ้านของคุณย่าน่ะ คุณย่ากับคุณแม่ชีแก้วเป็นเพื่อนกัน เกี่ยวพันกัน มันเกี่ยวเนื่อง
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กั น ไปหมด จากนั้ น หลวงพ่ อ เข้ า ไปดู แต่ ใ นช่ ว งนั้ น คุ ณ แม่ ชี แ ก้ ว ออกจากห้ ว ยทรายมาอยู ่ กั บ
หลวงตามหาบัว แต่โยมย่ากับลูกสาวกับหมู่คณะห้าหกคนอยู่ในนั้น หลวงปู่จามก็มาเทศน์มาเยี่ยม
โยมแม่ของท่านตลอด เกือบจะไม่เว้นแต่ละคืนเลยแหละ ท่านก็เป็นห่วงโยมแม่ของท่าน มาก็มา
เทศน์นั่นเทศน์นี่ พูดนั่นพูดนี่ เล่านั่นเล่านี่ให้ฟัง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อก็เลยติดตาม
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ก็เลยติดตาม แล้วก็นั่งบริเวณข้างหลวงปู่ตรงนั้น ไม่ใช่
หลวงปู่ หลวงอาจาม เพราะเป็นน้องชายพ่อใช่ไหมละ พอสามสี่ห้าทุ่มก็กลับ กลับที่พัก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ประมาณหนึ่งปี
ได้ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ทีว่ ดั ห้วยทรายเหรอ ใช่ ประมาณหนึง่ ปี พอออกพรรษาแล้ว
ประมาณเดือนกุมภาโยมย่าก็จากไป จากนั้นหลวงปู่จามก็เผาคุณย่าแบบเรียบง่ายแบบบ้านนอก ๆ
เผาประชุมเพลิงแล้วก็ให้ญาติพี่น้องเก็บกระดูก เสร็จแล้วท่านก็ไม่บอกใครนะ ท่านจะขึ้นทางนี้
แล้วนะทีนี้ หลวงปูจามจะไปไหนไม่บอกใครเลย ที่นี้ท่านก็ถามว่า ตุ๊จะไปด้วยไหม จะไปเชียงใหม่
เราก็เอา หลวงอาให้ไปก็ไป แต่อย่าไปพูดให้ใครฟังนะให้เตรียมบริขารอะไรให้ดี ๆ บริขารเก่า
อย่าไปเอานะ เอาบริขารที่ใหม่แต่ไม่ต้องเอาไปมากนะ เราก็เตรียมบริขาร
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอขมาครับ ตอนนั้นหลวงพ่อได้ยิน คือได้ยินหรือว่า
ได้ข่าวขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวหรือยังครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ได้ยินจากหลวงปู่หล้า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อ้อ! แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไป
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ไม่เคยยังไม่เคยสัมผัสเลย ได้ยินแต่หลวงปู่หล้าสอน
บอกหลวงตาเป็นอย่างนั้น หลวงตามหาบัวเป็นอย่างนี้ หลวงปู่มั่นไปอย่างนั้นอย่างนี้ ได้ยินจาก
หลวงปู่หล้า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ใจตอนนั้นหลวงพ่ออยากไปไหมครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ก็ยังคิดอยู่ว่า ถ้ามีโอกาสเราต้องไป เราก็ต้องไปกราบ
ต้องไปหาหลวงตามหาบัว แต่อยู่ด้วยหรือไม่อยู่ด้วย อันนั้นยังไม่มั่นใจ ถึงอย่างไรเราจะต้องไป
จะต้องไปพบท่าน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสอีกค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ครับ
หลวงพ่อได้เคยอยู่กับองค์หลวงปู่แหวนด้วยไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ พอโยมย่ามรณภาพ หลวงปูจ่ ามก็ประชุมเพลิงเสร็จแล้ว
ท่านก็บอกว่า ข้าจะไปนิคมค�ำสร้อยก่อนนะ จะไปอะไรหลวงปู่ ถามท�ำไม ข้าจะไปพบพวกพี่น้องไง
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หลวงปู่จะกลับมาเมื่อไหร่ จะถามท�ำไม เรายังไม่ได้ไปเลย ไปถามวันกลับได้ยังไง เรายังไม่ไป ที่แท้
ท่านจะไปเลยพูดง่าย ๆ ว่าอย่างนั้น ก็ไปเลยขึ้นรถไปลงอุบล ไปลพบุรี ไปขึ้นรถที่ภาชี ขึ้นไปเลย
พอไปถึงกลางเมืองเชียงใหม่นะ โฮ้! หลวงอาจะพาไปที่ไหนน้อ คือเราเป็นพระบ้านนอกใช่ไหมล่ะ
พอไปลงที่นั้น ท่านก็ไปถามรถสามล้อเขา สามล้อพาไปบ้านก�ำแพงแดงหน่อยคือ เป็นบ้านคุณโยม
จุรีพรรณ อู่ทองไง เป็นโยมเก่าแก่ของท่านปฏิบัติท่าน สามล้อพาไป ตอนเช้าวันนั้นไปฉันอาหาร
อยู่ที่บ้านโยม บ้านโยมจุรีพรรณที่จังหวัดเชียงใหม่ กลางเมืองแท้ ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อันนั้นเป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่หลวงพ่อขึ้นเชียงใหม่
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ เรายังไม่เคยไปเลย หลวงปู่จามพาไป จากนั้นก็มาพัก
อยู่ที่วัดเจดีย์หลวง ที่กุฏิ เขาสร้างกุฏิส�ำหรับหลวงปู่จามหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่ง เราก็มาพักอยู่
อยู่คนละห้องกันกับหลวงปู่ ตอนเช้าบิณฑบาต แล้วก็มาฉัน ต่อมาท่านก็ถามว่า เราอยากจะ
เรียนหนังสือไหม เราก็ว่าโอ้!
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : พระปริยัติธรรม
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ฝ่ายปริยัติธรรมมองแล้วมันไม่เหมือนกรรมฐานเลย
กับกิรยิ าอะไรต่าง ๆ มันไม่เหมือนกรรมฐาน คล้าย ๆ ว่าเราคงอยูไ่ ม่ได้ เราเป็นพระอยูก่ บั เรียนหนังสือ
อย่างนี้ แต่ถ้าเรียนอยู่ข้างนอกมาสอบคงได้ แต่ให้ศึกษาในห้องเรียนอย่างนี้เราก็คิดชั่งใจ ท่านก็
ถามว่าจะไปอยู่กับหลวงปู่แหวนไหม เราตอบว่าก็ได้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่หลวงพ่อเคยได้ยินชื่อหลวงปู่แหวนไหมละครับตอนนั้น
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : สมัยนั้นได้ยินแต่ชื่อหลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ พอได้ยินอยู่
แต่ว่าเรายังไม่เคยพบ แต่หลวงปู่จามกับหลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ ท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์
ของท่านอยู่แล้ว เป็นอาจารย์ของท่าน ทั้งหลวงปู่แหวนก็ดี หลวงปู่ตื้อก็ดี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับเพราะหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านจะธุดงค์ไปด้วยกัน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ไปด้วยกันหลวงปู่ชอบ หลวงปู่จามจะให้ความเคารพ
อย่างมาก ทีนี้ท่านก็พาชวนไปฝากไว้กับหลวงปู่แหวน แต่ขณะขึ้นไปวัดหลวงปู่แหวน ก็ไปทาง
อ�ำเภอฝาง เสร็จแล้วมันจะหักจากอ�ำเภอฝางมาทางอ�ำเภอพร้าวด้วยนะ โอ้โหทางเนี่ยรถต้อง
รถแลนด์โรเวอร์ว่างั้น ใช้โซ่รัดตีนมัน ไม่เช่นนั้นมันจะวิ่งลงเหวนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อทางอันตรายอยู่ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : โอ้โห! ทางอันตรายมาก เราก็เห็นคราวนั่นแหละ ลงมา
จากทางอ�ำเภอฝางนะ ไปที่อ�ำเภอพร้าว พอมาถึงวัดดอยแม่ปั๋งเกือบค�่ำ จากนั้นท่านหลวงปู่จาม
ก็เลยฝากครูบาอินทร์กับหลวงปู่หนู ในวัดมีหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่หนูสององค์ แต่หลวงปู่หนู
ท่านเข้มงวดเหมือนกันนะ ท่านห่วงหวงหลวงปูแ่ หวนมาก ถ้าธรรมดาท่านจะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้
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ไม่ให้ใครปฏิบัติ กลัวจะท�ำอะไรที่ไม่เหมาะสม ท่านเคารพหลวงปู่แหวน แต่นี้เราเป็นเณรมาก่อน
ใช่ไหมล่ะ เป็นเณรหลวงปูห่ ล้ามาตัง้ แปดปีใช่ไหม เรือ่ งช�ำนิชำ� นาญหลวงปูห่ ล้าสอนละเอียดถีถ่ ว้ น
มาก ๆ เลย เรื่องกิริยามารยาทต่อครูบาอาจารย์ กิจวัตรข้อวัตรต่าง ๆ ทีนี้เราก็ไปก็เห็น แล้วก็
ปฏิบัติ พอหลวงปู่หนูเห็น ท่านก็วางมือ ให้ครูบาอินทร์ปฏิบัติ แต่เราก็ไม่ได้ถือ เป็นยังไงเราก็
ปฏิบัติ โอ้โห! ปฏิบัติทั้งสององค์เลย ทั้งปู่หนูทั้งปู่แหวนด้วย พอกลางวัน ตอนเย็นและกลางคืน
เราก็ดูแลท่าน หลวงปู่หนูท่านก็พอใจ แต่นี้พอหลวงปู่ออกพรรษาแล้ว ประมาณเดือนหรือ
สองเดือนหลวงปู่จามก็ขึ้นไปรับ พอขึ้นไปรับ ที่นี้หลวงปู่หนูพูดกับหลวงปู่จามว่า “ขอตุ๊อินทร์
อยูท่ นี่ ตี่ อ่ ได้ไหม” คล้าย ๆ ว่าท่านเบาใจของท่าน หลวงปูห่ นูไม่อยากจะให้ออกมาทีนี้ หลวงปูจ่ าม
ก็ว่าตุ๊พึ่งมาใหม่ ตุ๊อินทร์พึ่งมาใหม่ ก็เอาตุ๊อินทร์กลับลงไปทางบ้านช่อแลก่อน จึงมาอยู่ที่
วัดป่าบ้านช่อแล เดินลัดลงมานะ เดินย�่ำมาตามน�้ำแม่งัดเลยมากับชาวบ้าน แต่ก่อนพอเขาไปส่ง
หลวงปู่จามเสร็จแล้วเขาก็กลับใช่ไหมละ เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่จามจะกลับลงมาเมื่อไหร่
เขาก็ไม่ได้คอยใช่ไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : พอได้เวลาสามสี่ห้าวันหลวงปู่จามหายเหนื่อยเลย ป๊ะตุ๊
ก็เอาคนชาวบ้านคนหนึ่งเป็นคนน�ำทาง ลงมาอย่างลัดเลาะมาตามล�ำน�้ำแม่งัดน่ะ สมัยนั้นแม่งัด
ยังไม่มีเขื่อนนะ ยังไม่มีเขื่อน ยังเป็นแม่งัดไหลปกติ โอ้!ขึ้น ๆ ลง ๆ ขึ้น ๆ กว่าจะมาถึงบ้านใหม่
กว่าจะมาถึงบ้านช่อแลน่ะ แล้วก็มาพักอยู่ที่นั่น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับลูกขอโอกาสกราบนิดนึงครับ เมื่อครู่เมื่อตอนหลวงพ่อ
เล่าให้ฟงั เรือ่ งของหลวงปูแ่ หวนนะครับหลวงปูแ่ หวนท่านมีปกติสอนและเน้นย�ำ้ เรือ่ งอะไรเป็นพิเศษ
ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือหลวงปู่แหวนท่านจะไม่ได้สอนอะไร สอนพูดสั้น ๆ
พูดน้อยมาก มีแต่หลวงปู่หนูพูดเวลาวันพระ มีศรัทธาญาติโยมมาที่วัด ๕ คน ๑๐ คน เสร็จ
ท่านน�ำไหว้พระสวดมนต์ จากนัน้ ท่านก็เทศน์ตามสไตล์ของท่าน หลวงปูห่ นูเทศน์ แต่หลวงปูแ่ หวน
ตามปกติ ท่านจะปฏิบัติให้เห็นเสียมากกว่า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท�ำให้ดู
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ท�ำให้ดู คือตามกิจวัตรของหลวงปู่แหวนพอตื่นเช้า ท่าน
จะลุกมา แล้วก็มาเดินจงกรม พอมาเดินจงกรมในทางของท่าน จะมีทางอยู่ พวกเราคืออาจารย์
หนูกับหลวงพ่อก็ปัดกวาด แต่หลวงพ่อตื่นประมาณตีสี่นะ ออกมาจะตีสามเกือบตีสี่ ออกมา
ต้องมาต้มน�้ำ เมื่อมาแล้วก็เอากระติกน�้ำหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนู เอามาต้มน�้ำเสร็จแล้ว กระติก
ไหนที่เคยใส่น�้ำชาเอาใส่ชา ตัวไหนใส่น�้ำร้อนธรรมดาก็ใส่น�้ำร้อนธรรมดา เก็บพอแล้ว พอสว่าง
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ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าผ้าครองอยู่ในไหล่เลยนะ ผ้าไตรจีวรมัดติดตัวแล้ว เราท�ำตัวเป็นสามเณรเลย
ท�ำตัวเป็นเณรที่อยู่ในนั้น เพราะไม่มีเณร มีแต่พระ เราเป็นพระน้อยองค์เดียว เราก็ท�ำหน้าที่
ดูแลครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุด จากนั้นปัดกวาด พอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตสององค์กับ
หลวงปู่หนู ไปบิณฑบาตบ้านแม่ปั๋ง แต่ว่าไปบิณฑบาตทางเชียงใหม่นี่แปลกไม่เหมือนทางอีสาน
ทางอีสานนี่เวลาบิณฑบาตเดินไปเรื่อย ๆ ใครจะใส่ก็ใส่ ไม่ใส่ก็เดิน แต่ไปทางเชียงใหม่เนี่ย
เราว่าแปลก พอไปถึงบ้านคนต้องยืนต้องยืน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อยู่หน้าบ้านเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : อยู่ที่หน้าบ้านเขา ทีนี้ก็อีกสักพักใหญ่แล้วเขาก็จะมา
ใส่บาตร มีอาหารใส่ปน่ิ โตด้วยก็มขี ้าวด้วย มีเด็กคนสองคนมากับเราคือหิว้ ปิน่ โต เด็กก็เปิดปิน่ โต
เขาก็เท เขามีโต๊ะข้าง ๆ เอาตั้งปิ่นโต แล้วก็เท พอเทเสร็จแล้วก็เดินต่อไปอีก หิ้วปิ่นโตไปอัน
ก็นี้คือทางเชียงใหม่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : วิถีในการใส่บาตรยังไง
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ถ้าหากว่าเดิน ๆ ไปเลย เขาว่าพระไม่โปรด เขาว่างั้นนะ
ต่อไปก็จะไม่มีใครใส่บาตร เพราะนั้นทางเชียงใหม่ไปต้องไปยืนทุกบ้าน อันนี้แปลกทางเชียงใหม่
พอบิณฑบาตกลับมาแล้วอาจารย์หนูท่านก็มาจัดอาหารถวายหลวงปู่แหวน จากนั้นเราสององค์
ก็ส่งอาหารใส่บาตร อาหารที่เหลือก็แจกชาวบ้านไป จากนั้นเราก็ล้างบาตรทั้งสามใบเลย แต่
หลวงปูแ่ หวนท่านฉันกับภาชนะท่านก็แก่แล้วนะ แต่บาตรท่านก็เอามารองรับส�ำหรับคนใส่บาตร
ให้คนมาใส่บาตร มาคนเดียวก็ไม่ว่าแต่มาสองสามคนก็นั่นน่ะ พอฉันเสร็จแล้วเราก็ล้างบาตร
พอล้างบาตรเราก็เก็บบาตร แต่หลวงปู่แหวนพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่หนูก็ไป
เราก็ท�ำความสะอาดศาลากับเด็ก ล้างบาตรล้างอะไร ท�ำความสะอาดเก็บให้เรียบร้อย จากนั้น
หลวงปู่แหวนท่านก็เดินไปขึ้นไปพักกุฏิ กุฏิรองรับกลางวันนะ มีกุฏิสูง ๆ หลังหนึ่งประมาณ
สูงประมาณเมตรกว่าสองเมตร หลังไม่ใหญ่หลังเล็ก ๆ กุฏิไม้สัก แล้วท่านก็พักผ่อน แต่เราเนี่ย
พอขึ้นไปแล้ว ก็มีกะละมังอยู่ในที่อาบน�้ำของท่าน เราก็ตักน�้ำใส่กะละมังสองกะละมัง ตักเพื่อ
ตากแดดนะไม่ได้ต้ม ตากแดดให้มันร้อนนะ ให้แดดส่องตักใส่กะละมังสองกะละมัง พอเสร็จแล้ว
เราก็กลับไปกุฏิ ช่วงนั้นได้พักผ่อนกลางวันบ้าง เดินจงกรม นั่งภาวนาท�ำกิจกรรมอะไรเราก็ท�ำ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนอยู่กับท่านตลอดเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ทีนี้พอตกตอนบ่ายมาประมาณบ่ายสองบ่ายสาม
หลวงปู่แหวนก็ลงมาตากกุฏิท่านก็มีผ้าอาบน�้ำผืนหนึ่งโพกหัว ผืนหนึ่งเหน็บรักแร้ แล้วก็ถือยาขี้
โยสองสามมวน มวนยาว ๆ เป็นใบตองกล้วย ยาขี้โยแล้วก็ไม้ขีด จากนั้นท่านก็เดินไป แล้วก็มี
ชุดผ้าจีวรนี่ที่มันขาด หรือผ้าอาบน�้ำขาด ท่านก็มาซอย ๆ ให้มันเป็นสองอันและก็ฝั้น ๆ ให้มัน
พัน ๆ กัน แล้วเอาเชือกมัด ท่านก็ถือไปอันหรือสองอัน พอท่านก็ไปกลับไปกุฏิห่าง ๆ กุฏิที่มัน
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ไม่ได้อยู่ใกล้ ๆ นะ มันอยู่ในมุมสงบ ดอยแม่ปั๋งมันเหมือนหลังปลาช่อนอย่างนี้ใช่ไหม บางที
มันก็อยู่ทางนี้ ที่อยู่ในกุฏิ สามถึงสี่หลัง ท่านก็เดินไปไปหามุมสงบ จากนั้นก็เอาผ้าขาวม้าปัด ๆ
ฝุ่นนะ บันได ปัดผุ่นเสร็จก็ปูอาสนะ เอาผ้าอาบน�้ำปู พอปูเสร็จแล้วท่านก็ตั้งจุดชุดน่ะทั้งสองข้าง
ท่านก็วางไว้ เอาก้อนหินทับไว้ มันมีตัวริ้นตัวคุ่น ถ้ามันกัดที่หูใช่ไหม อันนี้เพื่อให้มันมีควันพุ้ย
ถ้ามันถูกควันผ้าตัวริ้นจะไม่มาใกล้ มากัดท่าน ตัวยุงก็ไม่มากัดท่าน ท่านก็นั่งภาวนา นั่นนะ
หลวงปู่แหวนท่านไม่ได้เทศน์ แต่ท่านท�ำตัวอย่างให้ดู
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับแล้วกลิ่นไม่รบกวนองค์ท่านหรือครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คงจะไม่ องค์ทา่ นกับกลิน่ ไฟคงจะถูกกันนะ เพราะคงเป็น
ฤาษีมาก่อนนะคิดว่า ทีนี้ท่านก็นั่ง เราก็นั่งมอง ๆ ดู พอเสร็จได้สักพักใหญ่ นั่งนานอยู่นะ
เป็นชัว่ โมงสองชัว่ โมง แล้วท่านก็ลกุ มา แล้วท่านก็สบู บุหรี่ พอสูบบุหรีเ่ สร็จก็แล้วผ้าพาดโพกศรีษะ
ผ้าผืนเหน็บรักแร้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นก็เย็นแล้วครับหลวงพ่อเริ่มเย็นแล้วครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : พอเย็นออกมา ตอนนั้นเราก็ปัดกวาดกุฏิหลวงปู่ละ
ปัดกวาดวันละครั้งนะ พอปัดกวาดเสร็จแล้ว หลวงปู่ก็เข้ามากุฏิ พอมากุฏิท่านสูบบุหรี่ จากนั้น
ท่านก็มาสรงน�้ำ สรงน�้ำที่เราตักไว้ใส่กะละมัง เรากับหลวงปู่หนูก็สรงน�้ำท่าน อาจาริยวัตร
สรงน�้ำท่าน พอสรงน�้ำท่านเสร็จ แต่ว่าก่อนที่ที่ท่านออกมานั่นนะ เราก็เข้าไปดูกุฏิท่าน เพราะ
กลางวันท่านจะพักอีกหลังหนึ่ง ต่อจากที่ฉันอาหารเสร็จ ตอนกลางคืนท่านจะพักอีกที่หนึ่ง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไม่ได้กว้างเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ไม่ได้กว้างเลย มีหมอนพิงและก็มีอาสนะนี่ เราก็จัด
ผ้าครอง กระโถนแล้วก็ยา ไม้ขีด ไฟฉาย ยาขี้โยวางไว้ ที่นั่นไม่มีที่นอนนะ หลวงปู่แหวน
ไม่มีที่นอนกลางคืน มีที่นั่งกับหมอนพิงแค่น้ัน ทีนี้ท่านก็มีประตูทางเข้า แล้วก็มีกองไฟ มีฟืน
ถ้าท่านไม่สบาย ป่วย ท่านจะจุดไฟนะ ทีนี้ฝากุฏิของท่านมีไม้ไผ่ แล้วก็มีหลังคามุงหญ้าต�่ำ ๆ
แล้วก็มีหลังคา แต่ว่ามืดมิดไปหมด มีฝาไม้แตะไม้สานนะ ก็ไม่กว้าง ขนาดนี้แหละ ขนาดโยมนั่ง
นี่แหละ แล้วก็กองฟืนอยู่ ท่านก็นอนในที่ท่านนั่งอยู่เนี่ย เราก็ถามหลวงปู่ครับ หลวงปู่ไม่มีที่นอน
เหรอ ท�ำไมหลวงปู่มีแต่ที่นั่ง หลวงปู่ตอบว่าจะไปนอนอะไรมากมายตุ๊ นอนในภพในชาติใน
วัฏสงสารจนพอแรงแล้ว จะไปหานอนอะไรมากมายนักหนา ถ้ามันอยากจะหลับให้มันหลับลง
ตรงนี้ ก็นอนพอแล้ว จะไปหาจากอะไรที่นอน ท่านว่างั้นนะ เราเห็น โอ้โห!
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านภาวนาตลอดเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ลุกจนกระทัง่ ได้นงั่ ท่านก็อยูข่ องท่านตลอดเลยมีเทียน
แต่ก็ไม่ค่อยจุดเทียนน่ะ แต่ไม่เห็นกางมุ้งอีกต่างหากนะ มุ้งก็ไม่ได้กางในกุฏิของท่านนะ อันนี้คือ
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หลวงปู่แหวน แต่พอตอนเช้ามา เราก็เข้าไป พอตื่นมา ท่านจุดเทียน เราก็เปิดประตูเข้าไป ก็ไป
เอากระโถนของท่านที่ท่านปัสสาวะและกระโถนที่ท่านสูบบุหรี่ แล้วก็รีบไปล้างเสร็จแล้ว เราก็
เอากระติกน�้ำที่ท่านใช้อะไรแล้ว ก็ไปใส่น�้ำเตรียมไว้ จากนั้นพอเสร็จแล้ว ท่านก็ล้างหน้าล้างตา
ของท่าน ท่านก็ไปเดินจงกรมน่ะ พอท่านไปเดินจงกรม จากนั้นเราก็ไปปัดกวาด พอได้เวลา
เราก็ไปบิณฑบาต แต่ว่าตอนกลางวัน ตอนกลางคืน ตอนใกล้ค�่ำ พอสรงน�้ำท่านเสร็จช่วงนี้น่ะ
เราก็ไปหาอาบน�้ำไปสรงน�้ำจากนั้นเราก็เดินจงกรม แต่วันไหนว่าง ๆ ท่านวันนี้กลับไปเรียก
ตุ๊ ๆ ๆ มานวดไหล่ให้เราหน่อย ท่านก็ให้ไปนวดหลังกุฏิ เพราะว่าที่นั่นมันแคบนะ ท่านก็ให้ไป
นวดที่กุฏิอีกหลังนั้นน่ะ หลังที่มันเป็นที่ที่นอน เราก็ไปนวดนะ นวดไหล่ให้ท่าน โดยท่านคอเอียง
ใช่ไหมละ ท่านก็เล่าเรือ่ งต่าง ๆ ให้ฟงั เราก็ได้ยนิ ค�ำพูดของท่านมากมายทีน่ ี้ ท่านพูดเล่าเรือ่ งราว
เหล่านั้นให้ฟัง เรื่องนี้ฟังตลอดถึงเนี่ย เอ!หลวงปู่ครับผมเห็นไหอยู่ข้าง ๆ หลวงปู่เห็นไห
โผล่ขึ้นมา เหมือนกับไปขุดมันเป็นไหอะไร โอ้อันนั้นก่อนเรามาอยู่ พระตายไหนั่น พระตาย
ว่างัน้ อ้าวท�ำไม หลวงปูก่ ส็ งสัยคงจะเป็นมาลาเรียว่างัน้ เป็นอย่างไรหลวงปู่ คือพระไม่อยูด่ ว้ ยกัน
มาทางนั้น มาทางใต้นั่นแหละ มาอยู่ด้วยกันสององค์ องค์หนึ่งเป็นไข้ พอเป็นไข้ขึ้นมา องค์หนึ่ง
ก็ดูแลรักษา พอวันหนึ่งมีไข้หนัก เขาว่าถ้าองค์ไหนกินกล้วย ผิดอย่างมากนะ มีไข้นะถึงตายนะ
แต่ทีนี้ไปบิณฑบาตมาได้กล้วยหอมยาวนะ ทีนี้ผมอยากจะฉันกล้วยเหลือเกิน องค์ที่ป่วยนะ
องค์ที่เป็นเพื่อน ท่านฉันไม่ได้นะ ตายนะ เห้ยตายเป็นไร เรื่องของผม ผมตายเองไม่ใช่ท่านตาย
อ้าว! ถ้าท่านฉันผมหนีนะ ท่านจะหนีก็หนีเป็นเรื่องของท่านแต่ผมจะฉัน พอเด็ดก็เด็ดด้วยกัน
องค์นั้นฉันจริง ๆ แต่องค์นี้ก็ฉัน พอฉันเสร็จก็ตายจริง ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อาพาธเลย
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : อาพาธหนักเลย ตายเลย องค์นนั้ ก็ไป เปิดแนบเลย ไม่มา
หัวกลับงับซาเลยว่างัน้ เถอะ จนพระอยูใ่ นละแวกนัน้ ศรัทธาญาติโยมเขาเห็นว่า มีพระตายอยูใ่ น
ละแวกนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์อยู่ตามที่ต่าง ๆ ถึงรวมกันมาได้มาจัดการเผาศพ เขาฝังไว้ที่นี่
โอ้! เราได้ยิน เราก็อึ้งสลดสังเวชใจพอสมควร ตามที่จริงองค์ที่ฉันก็ชักจะเกินไป องค์ที่ไปก็ชักจะ
เกินไป ถ้าเป็นอย่างเราจะท�ำยังไง นั่นละมาถามตัวเองละทีนี้ ถ้าเป็นอย่างเรา ถ้าเกิดเหตุการณ์
อย่างนั้นขึ้นมา เราจะท�ำยังไง เราจะบอกอย่าไปฉันมากเอา ฉันสักหน่อยก็พอนะ แต่ฉันสักหน่อย
เพราะมันหิว มันจะว่ายังไง แต่ถึงยังไงเราก็ต้องอยู่ เพราะคนที่ป่วยมันใจน้อยอยู่แล้ว เราเป็นคน
ใจดี เป็นคนดี ถึงยังไงมันก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองกันก่อน ไม่ใช่จะปล่อยปะละทิ้งกัน
ในยามเช่นนัน้ ไม่นา่ จะถูก ถ้าเป็นอย่างเรา เราคงท�ำไม่ได้ เราก็เลยฟัง ฟังหลวงปูแ่ หวนทีท่ า่ นพูด
เราก็น�ำมาคิด
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อก็ได้ข้อคิดทุกวัน ๆ เลยครับ
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หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ หลวงปู่เล่าว่า เราน่ะสมัยนั้น สมัยหนุ่ม เราไปกราบ
พระธาตุชเวดากอง ท่านก็เล่าให้ฟัง เมืองพม่าไม้เยอะนะ แต่ว่าการตัดไม้ของพม่านี่เขาใช้ระบบ
อังกฤษ อังกฤษของเขาตัดไม้ เขาไม่ตัดไม้เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่โค่นตะพึดตะพือ แต่เมือง
อังกฤษก่อนเขาจะตัดไม้เขาจะต้องขึ้นไปริดกิ่งให้กิ่งมันหมดเสียก่อน มีแต่ล�ำต้นของมัน จากนั้น
ก็เอาเชือก เอาเชือกมัดจะให้มันลงไปทางไหน คือไม่ให้มันไปกระทบไม้ต้นอื่นมากจนเกินไป
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เขามีวิธีการครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : เขามีวิธีการคล้าย ๆ ว่า เขารักษาธรรมชาติของเขา
เราไปเห็นท่านหลวงปู่แหวนเล่าว่า ในสมัยนั้นนะ สมัยร้อยกว่าปี เราไปเห็นเขา ดูเขาท�ำดี
ไม่เหมือนคนไทย คนไทยตัดโค่นล้มตายเป็นไม่รู้เท่าไหร่ ล้มระเนระนาดไปหมด ที่มันล้มทับนะ
แต่อังกฤษเขา เขาท�ำดีอาตมา (หลวงปู่) ไปเห็น ตอนนั้นท่านว่า ไปเดินวันหนึ่ง ท่านไปเดิน
บิณฑบาตที่เมืองหนึ่ง เห็นพระมากเชียวนะ บิณฑบาตขวักไขว่ไปหมด ตอนเช้าแล้วก็บิณฑบาต
กับเขา พอบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรท่านเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ที่พม่าครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : พม่า เดินไปไม่มใี ครใส่บาตร แต่มพี ระองค์หนึง่ บิณฑบาต
เสร็จ มานั่งฉันในสวนหย่อมที่มีก๊อกน�้ำ ฉันเสร็จแล้วก็เปิดก๊อกน�้ำฉัน แล้วเขาก็ไป แต่หลวงปู่
ไม่มีข้าวในบาตรไม่มีอาหารในบาตร หลวงปู่ก็เดิน ท�ำไมในเมืองนี้ มีพระมาก แต่ท�ำไมไม่มีใคร
ใส่บาตร มีพระพม่าองค์หนึ่งมาถามว่า ท่านคงมาจากเมืองไทยหรือมาจากที่ไหน ท่านก็มา
เปิดบาตร ท่านก็ชี้บาตร แล้วก็เปิดบาตรให้ท่านดู หลวงปู่ว่าไม่มีอาหารในบาตรเราเลย
แต่พระองค์นั้นก็เลยน�ำหลวงปู่แหวนไป หลวงปู่เดินตามหลังท่าน พอไปถึง ที่ไหนได้เขาใส่บาตร
ในครัวของเขา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อ้อ! เขามีที่ของเขา
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : มีทขี่ องเขาในครัว ถ้าคนรูจ้ กั พระรูจ้ กั จะขึน้ ไปบิณฑบาต
ในครัว พอใส่บาตรแล้วก็ไป และไปครัวนั้นก็ใส่ บ้านไหนบ้านไหนเขาจะรู้จักว่าบ้านไหนใส่บาตร
บ้านไหนไม่ใส่บาตร ทีนี้เราก็เดินขึ้นไปในครัวเขา เขาก็ใส่บาตร พอใส่บาตรเดินลงมา องค์นั้น
ก็พาน�ำไปอีกบ้านหลังนีอ้ กี ขึน้ ไปอีกแล้วก็ใส่บาตรอีก พอท่านมองเห็นเพียงพอส�ำหรับอิม่ ส�ำหรับ
องค์หนึ่ง ท่านก็เลยให้เราไป ก็เลยได้ฉันข้าววันนั้นว่างั้น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เพราะหลวงปู่แหวนท่านจาริกไปพม่า
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ไปกลับพระธาตุชเวดากอง สมัยนัน้ มันมีแต่เดินกับเดิน
นะ อันนีท้ า่ นเล่า ๆ กล่าวอะไรให้ฟงั ทีห่ ลวงพ่อไปอยูก่ บั ท่านนะหลวงปูแ่ หวน ทีท่ า่ นจะเทศนาว่า
กล่าวเรื่องมรรคเรื่องผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พูด มีแต่ท�ำปฏิบัติให้ดูกันเอง
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับขอความเมตตาหลวงพ่อเล่า ตอนที่
หลวงพ่อเริ่มมาที่วัดป่าบ้านตาดครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือเริ่มบ้านมาที่วัดป่าบ้านตาด เราไปอยู่ที่หลวงปู่แหวน
จ�ำพรรษาที่นั่น เป็นพรรษาที่ ๓ ใช่ไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ อ อิ น ทร์ ถ วาย สั น ตุ ส สโก : เป็นพรรษาที่ ๓ อยู่ที่หลวงปู่แหวน พรรษาที่ ๔
หลวงปู่จามท่าน ญาติพี่น้อง พี่ ๆ น้อง ๆ ของท่านไปนิมนต์หลวงปู่จามกลับ เพราะว่าบ้านห้วยทราย
ไม่มพี ระ ท่านก็ไป อาตมาก็ในขณะทีล่ งมาจากดอยแม่ปง๋ั แล้ว ก็มาพักทีบ่ า้ นช่อแลนะ วัดป่าบ้านช่อแล
อาตมาก็ไปเที่ยววิเวกแถวเชียงดาว แถวปางกื่อ แถวปางกว้าง เข้าไปข้างในแถวบ้านโป่งครองไปทาง
พม่านะ แต่ก็ไม่ถึงนั้น แต่อยู่ในละแวกนั้น แถวถ�้ำผาปล่อง แถวถ�้ำปากเพียงแถวนั้น ทีนี้ก็ญาติพี่น้อง
เขาทราบข่าวยังไงก็ขึ้นไป ไปเจอกันที่ถ�้ำปากเพียง ไปขอนิมนต์ครูบากลับบ้านช่อแล อ้าว! ท�ำไม
มานิมนต์หลวงอา อาจาม หลวงพีเ่ ราก็เลยลงไปกับเขา ก็ถามไถ่วา่ เป็นยังไง เขาบอกว่าพระห้วยทราย
ไม่มี ขอนิมนต์ เราก็เอ เขาก็บอกให้ครูบาโน้มน้าวหลวงอา หลวงพี่ให้กลับบ้านไปบ้านห้วยทราย
ด้วยเถอะ เราก็ลงไปบอกว่า หลวงอาลงมาอยู่ทางเชียงใหม่ก็นานแล้วล่ะ ก็น่าจะไปโปรดลูก ๆ
หลาน ๆ ทางบ้านบ้าง ให้หลวงอาลงไป หลวงอาก็อยู่ทางนี้ก็นานแล้ว หลวงอาก็เห็นอย่างที่เห็น
นัน่ แหละ จะให้เหมือนกันทางนีค้ งไม่เหมือน แต่หลวงอาลงไป ก็คงต้องเอาไปช่วยเทศนาให้โยมแม่ฟงั
อาการคงจะดีขึ้นมั่งหลวงอา ห๊ะ! ข้าก็เบื่อ เอ้าไปก็ไป พอไปเสร็จแล้ว เราก็บอกหลวงอาครับ
ถ้าหลวงอาลงไป กระผมขอปลีกวิเวกอยู่ทางนี้สักระยะหนึ่ง กระผมจะตามลงไปทีหลังหลวงอา
ท่านว่า ไม่ได้ต้องไปด้วยกัน ก็เลยได้ลงมา ลงมากับหลวงอาปีนั้นนะ เหมือนเดือน พฤษภา มิถุนา
เนี่ ย นะ จนเข้ า พรรษา จากนั้ น ก็ เ ลยมาอยู ่ ห ้ ว ยทรายนั่ น แหละ ต่ อ มาหลวงพ่ อ ก็ เข้ า ไปกราบ
หลวงปู่หล้า ไปกราบหลวงปู่หล้า ก่อนขึ้นไปกราบหลวงปู่หล้า เราก็ขึ้นไปเยี่ยมพ่อแม่เสียก่อนที่
หมู่บ้าน พอดีสามพรรษาแล้ว บวชได้ ๓ ปีแล้ว ที่ไปอยู่ทางเชียงใหม่ ไปอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง ได้ภาวนา
ภาวนารู้สึกว่าจิตใจสงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สงบกว่าตอนที่อยู่ภูจ้อก้อ แต่พอมาอยู่ห่างไกล
กับพี่กับน้องกับวงศาคณาญาติเป็นอย่างนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงหนีห่างไกล ปลีกจากญาติพี่น้อง
เพราะไม่ได้มีเสียงอะไรรบกวน มีแต่ภาวนาอย่างเดียว ไปภาวนาจิตใจรู้สึกได้รับความสงบเยือกเย็น
แต่นี้พอกลับมา ขึ้นมาก่อนที่จะไปกราบหลวงปู่หล้า หลานก็ไปหาพ่อแม่ ทั้งพ่อทั้งแม่นะมานั่งอยู่
ทั้ง ๒ ข้าง แม่ก็เลยพูดว่า ลูกครูบาที่ครูบาอยากจะสึกเมื่ออายุ ๑๗ ปี พ่อแม่ขอร้องให้ครูบา
บวชเป็นพระเสียก่อน บวชให้พ่อให้แม่ก่อน แต่ครูบาก็ปฏิบัติได้อย่างที่พ่อแม่ต้องการ บัดนี้ครูบา
ได้เป็นพระแล้วสองสามพรรษา เป็นที่พอใจของพ่อของแม่ ต่อไปนี้นะ ครูบาจะสึกหรือจะอยู่
หรือจะท�ำยังไงก็สุดแท้แต่ครูบานะ หมดภาระที่พ่อแม่ขอแล้ว ต่อจากนี้เป็นชีวิตของครูบาเอง ถ้าว่า
ตัวเองมีความอยากจะสึกมันคงจะได้สกึ เลยนะ ตัง้ แต่ตอนนัน้ เลย แต่ทนี พี้ อมานึกถึงการทีจ่ ะลาสิกขา
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มันไม่มีเลยในใจ คล้าย ๆ มันได้รับความสงบเยือกเย็นมาจากวัดดอยแม่ปั๋ง มันมีพลังในจุดนั้น
จากนัน้ เราก็เฉย ๆ พ่อแม่พดู ให้ฟงั ก็ฟงั ได้ แต่บงั เอิญพ่อแม่เป็นผูม้ คี วามสัจ ท่านพูดยังไงท่านก็พดู ตาม
ทีท่ า่ นต้องการแล้วท่านก็ไม่ได้ถอื อะไร ปล่อยให้เราเป็นอิสระได้ไม่มอี ะไร ไม่มคี วามผูกพันขอร้องอะไร
ทัง้ หมด นับว่าพ่อแม่เรามีนำ�้ ใจแต่เราก็เฉย ๆ จากนัน้ ก็ขนึ้ ไปกราบหลวงปูห่ ล้า หลวงปูห่ ล้าก็เทศนาว่า
การอย่างนัน้ กระผมก็คงจะกลับพรรษาทีห่ ว้ ยทรายเพราะไม่มพี ระ มีแต่หลวงปูจ่ ามครับผม ภูจอ้ ก้อ
มีพระมากแล้ว ห้าหกเจ็ดองค์แล้ว ทีนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนเรื่องพระละ อาตมาก็เลยไปจ�ำพรรษาที่
ห้วยทราย ปี ๒๕๑๑ จ�ำพรรษาทีห่ ว้ ยทราย พอออกพรรษาเสร็จแล้วทีนี้ หลวงปูท่ า่ นก็มแี ต่เด็ก ทีนเี้ รา
โอ้! หลวงอา ถ้าผมอยู่ต่อไปไม่แน่เหมือนกัน มันมองมองดูแล้วเห็นคนรุ่นราวคราวเดียว เห็นสาว ๆ
สวยขึน้ เรือ่ ย ๆ คงอยูไ่ ม่ไหวแล้วหลวงอา กระผมอยากจากไปทีอ่ นื่ เสียก่อน ท่านก็รแู้ ก่ใจ ท่านบอกว่า
ก็ไป ๆ สมัยหนุ่มท่านก็คงจะเป็นลักษณะนั้น ไป ๆ ได้ เราก็เลยออกจากท่านมาเลยทีนี้ ก็มา ขึ้นมา
ทางสกลนคร มาอยู่กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโรที่วัดสุทธาวาส แล้วก็หลวงปู่แว่น แล้วก็หลวงปู่ฝั้น
หลวงปูส่ มัย หลวงปูส่ พุ ฒ
ั น์ หลวงปูส่ งิ ห์ทอง จากนัน้ ก็เข้ามาพักทีถ่ ำ�้ กองเพล แล้วก็พกั ทีว่ ดั หลวงปูบ่ วั
หนองแซง ไปพักที่วัดหลวงปู่อ่อน หนองบัวบาน วัดนิโครธาราม จากนั้นก็หลวงปู่ลี ท่านก็จะเข้ามา
กราบหลวงตาปี ๒๕๑๒ ท่านจะเข้ามากราบ เราก็ขอมาขอติดตามท่านก็มากราบ แต่ก็มาพบ
หลวงตามหาบัวนีก่ เ็ ถอะนะ แต่วา่ เราประทับใจในค�ำพูดของหลวงปูบ่ วั นะ ท่านบอกว่าจะไปไหนต่อล่ะ
เพราะว่าหลวงปู่บัวเคยมาอยู่ที่ห้วยทราย ที่บ้านหลวงปู่จามอยู่กับคุณย่า กับญาติพี่น้อง หลวงปู่บัว
ถามว่าแล้วจะไปไหนล่ะ กระผมจะขอไปดูแลวัดครูบาอาจารย์ก่อน กระผมถ้าชอบวัดไหนกระผม
จึงจะอยู่ในวัดนั้นกระผม ท่านว่าจะไปหาอยู่ที่อื่นหนา จะไปหาอยู่ที่อื่น ดูที่ใจของตัวเอง ถ้าดูที่ใจ
ตัวเองมันจะมีที่สิ้นสุด ถ้าดูที่อื่นไม่มีที่สิ้นสุดหรอก หลวงปู่บัวพูด ยังจ�ำไม่ลืมกระทั่งเดี๋ยวนี้ เอ่อใช่
แต่ว่าให้ดูที่ใจ ให้ดูที่ใจตัวเองนั้น อาจจะมีที่สิ้นสุด จากนั้นก็มาห้วยบ้านตาด แต่ก็มาบ้านตาด เราก็
ไม่คิดว่าจะอยู่บ้านตาดนะ ไม่ได้คิดคล้าย ๆ ว่าเข้ามาจะดูส�ำนักต่าง ๆ ดูก่อนว่า ส�ำนักไหนประทับใจ
ครูบาอาจารย์ท่านไหน ที่จะสอนเราได้ ที่เรายอมรับว่าที่เป็นครูบาอาจารย์ เราจะอยู่วัดนั้น
แต่เดี๋ยวนี้เราขอดูเสียก่อนคือ ตระเวนดูเสียก่อน ออกจากบ้านตาดแล้วก็จะขึ้นไปหาหลวงปู่จันทร์
หนองคาย ขึ้นมาหลวงปู่บัวพา หลวงปู่เหรียญ หลวงปู่อะไรทางสังข์ศรีเชียงใหม่ จากนั้นจะขึ้นไป
ทางหลวงปู่ชาแล้วก็มา หลวงปู่ชอบ หลวงปู่อะไรทางจังหวัดเลย หลวงปู่หลุย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไปพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์มากเลยครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ เราจะตระเวนให้ทวั่ ก่อน คล้ายว่าจะเลือกครูบาอาจารย์
ก่อน องค์ไหนที่ถูกกับจริต แล้วแต่เรา เป็นที่ยอมรับในใจของเราได้ เราจะเข้า เราจะเข้าไปมอบกาย
ถวายตัวกับองค์นั้น ในความคิดของเรานะ ทีนี้เราก็มาถึงวัดบ้านตาด พอมาถึงบ้านตาด โอ้!
กฎระเบียบเข้มงวดกวดขันกว่าทุกองค์เลย ด่าพระบ้าง พระฝรั่ง พระไทย โอ้ย! อยู่กัน หมอบกัน
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ไปหมดเลย ท่านพูดมีเหตุผลนะหลวงตานะ แล้วท่านถามเมื่อประชุมในคืนแรกว่าพระองค์นี้
มาจากไหน ไม่ใช่เณรมาจากไหน เณรมากับเรามาเจอกันครึ่งทาง มาเจอที่บ้านชุมพล เณรก็เลยตาม
หลวงพ่อมา เป็นเณรทางบ้านห้วยทรายเหมือนกัน เณรมาจากไหน เณรมากับท่านอินทร์ เรื่องเณร
เราไม่อยากจะรับน่ะ มันสอนยากนะเณรนะ มีกฎระเบียบมันน้อย มันอยู่ศีล ๑๐ สอนยาก เณรหนึ่ง
แม่ชีหนึ่ง มันพอ ๆ กัน ไม่เหมือนพระ พระมันอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบสอนง่ายกว่า เราไม่อยากจะรับ
นะเณร ท่านเทศนาใหญ่ พอวันที่ ๒ มาประชุมอีก ท่านนี้มาจากไหน กระผมมาจากบ้านห้วยทราย
กระผมมากับหลวงปู่จามแล้วจ�ำพรรษาไหนอยู่ที่ไหนบ้าง กระผมเคยเคยไปอยู่ทางเชียงใหม่ ห๊า!
มันไปเชียงใหม่ มันเที่ยวเล่น ๆ เฉย ๆ นะ พระมาจากเชียงใหม่เราไม่อยากจะรับนะ ท่านขู่เยอะ
อีก เราก็ฟัง พอฟังเสร็จแล้วเราก็ถาม พอตื่นเช้ามาเลยไปถามอาจารย์รุ่นพี่นะ อาจารย์หลวงปู่บุญมี
ปู่จารย์ครับที่หลวงปู่พูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย ท่านจะรับไหมหรือท่านจะไม่รับ ถ้าท่านไม่รับผมจะออก
โอ้ย! ไม่เป็นไร ท่านพูดข่มไปอย่างนั้นแหละ ยังไม่ถึงกับด่า คือท่านขู่อยู่ได้ อยู่ได้ไม่เป็นไรอยู่ ๆ
เราก็เลยศึกษาดูไปก่อน แต่ในกิจวัตรข้อวัตรของท่านคือ ดีทกุ อย่าง คล้าย ๆ ว่าพระทุกองค์ทำ� กิจวัตร
เสมอกัน เวลาปัดกวาดลงพร้อมกัน เวลาตักน�้ำลงพร้อมกัน เวลาท�ำอะไรลงพร้อมกัน ถึงจะเป็น
พระน้อยก็จริงอยู่ แต่ว่ากิจวัตรเสมอกัน ไม่เหมือนวัดอื่น ถ้าวัดอื่นองค์ไหนท�ำองค์นั้นท�ำ  องค์ไหน
ไม่ท�ำก็ไม่ท�ำ แต่อันนี้ไม่มีองค์ไหนไม่ท�ำ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ต้องเวลาเดียวกัน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : พร้อมกัน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ต้องโดนดุเลย ต้องไล่หนีออกจากวัดเลยทันทีเลย ท่าน
มองดูอยู่ตลอด อันนี้ละเราชอบ ใช้กฎระเบียบอะไรวะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นปี ๒๕๑๒
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ปี ๒๕๑๒ ที่เข้าไปอยู่กับหลวงตามหาบัว จากนั้นเราก็เลย
อยู่ปี ๒๕๑๒ โอ้โดนดุไม่ต้องพูดถึง ที่หลวงตาจะยกย่องพระเณรไม่มี มีแต่ดุ ดุไว้ก่อน ตีเหล็กไว้ก่อน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านรักษาพระมาก ๆ ๆ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ไม่ให้เข้าไปยุง่ เหยิงกับผูค้ น รักษาพระอย่างเข้มงวดกวดขัน
มาก ๆ หลวงตา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอความเมตตาหลวงพ่อเล่าสักเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่หลวงพ่อเจอ ตอนอยู่ที่บ้านตาดได้ไหมครับ หลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือมาก ๆ เลยนะที่บ้านตาดนะ คือที่ท่านที่หลวงตาสอน
แนะน�ำสัง่ สอนบอกกล่าว ท่านให้ธรรมะ แต่ทา่ นก็เน้นเรือ่ งกฎระเบียบเรือ่ งวินยั นะ หลวงตาท่านเน้น
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เรื่องกฎ เรื่องระเบียบเรื่องวินัย จากนั้นท่านก็สอนเรื่องวิธีการปฏิบัติ เรื่องจิตตภาวนา จิตตภาวนา
ของท่านคือ ได้ยินองค์อื่นพูดก็จริงอยู่ แต่ว่าไม่เรียงล�ำดับเหมือนหลวงตา หลวงตาท่านให้เรียงล�ำดับ
ตัง้ แต่เบือ้ งต้น ว่าบริกรรมอย่างไร ไม่จริงยังไง ต้องบังคับนะ การภาวนานะบังคับใจหน่อย จะไปปล่อย
คิดอยากจะให้มันท�ำ  ท�ำไม่ได้ ไม่ได้ ใจของเราผิด ชอบไหลไปทางต�่ำ  ต้องบังคับ บังคับให้ภาวนา
ให้มันอยู่กับกรรมฐานไหน กรรมฐานพุทโธ เราได้กับพุทโธนะ ท่านว่าหลวงปู่มั่นสอนเรานะ บอกว่า
อย่าไปคิดอย่างอื่นนะ ท่านได้เรียนมาจนเป็นถึงมหาที่ท่านได้ศึกษามาในต�ำรับต�ำรา เอาเข้าตู้ไว้ก่อน
อย่าเอามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของท่าน นั่งภาวนาอย่างนี้ อยู่ในฌานไหน อยู่ปฐมฌาน
อย่าเอามาเปรียบเทียบ มันจะยุ่ง เคยอยู่กับพุทโธตอนนั้น หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ ตอนเรานั่ง
ถ้าเดิน ขาขวาพุท ขาซ้ายโธ ถ้าปัดกวาดเหวี่ยงขวาพุท เหวี่ยงซ้ายโธ ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ใน
ทุกอิริยาบถคือไม่ให้มันคิดออกไปทางอื่น ให้อยู่กับให้มีสติสติสัมปชัญญะ การมีสตินั่นแหละคือ
ภาวนา ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เมื่อนั้นละไม่ใช่ ขาดภาวนาอยู่แบบเลื่อนลอย แบบคิด แบบปรุง แบบฟุ้ง
แบบซ่าน อันนี้คือ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านให้มาบริกรรม
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่บริกรรมเป็นหลัก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ แล้วหลวงพ่อก็อยู่ตั้งแต่ปี ๑๒ จนถึงปี ๒๕
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ไม่ได้เคยจ�ำพรรษาที่อื่นเลย จ�ำพรรษาที่นี่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ ขอความเมตตาสั้น ๆ ครับหลวงพ่อว่า ณ ปีไหนตั้งแต่ ๑๒
ถึง ๒๕ ตั้งแต่ ๑๒ ไป ปีไหนที่หลวงพ่อมั่นใจแล้วว่า หลวงพ่ออยู่ที่บ้านตาดครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือเรามั่นใจคล้าย ๆ เริ่มแต่ปี ๑๗ ๑๘ ขึ้นไปล่ะ เราก็มั่นใจ
ในจิตใจของเรา แต่ว่าพออยู่ต่อมา พอปี ๒๕ หลวงตาท่านเริ่มรับพระมากล่ะ แต่เข้าไปใหม่ ๆ
พระเพียง ๑๖ องค์นะ ๑๕-๑๖ องค์ พระฝรัง่ ๗- ๘ องค์ พระไทย ๗- ๘ องค์ เหมือนกัน คล้ายเหมือน
กับคูก่ นั ตลอด ต่อมาก็ ๒๐- ๒๒ องค์ ถ้าในพรรษา ๒๒ รับพระลูกหลานทีท่ า่ นปฏิเสธไม่ได้ จะขอบวช
ก็มาบวชให้อยูด่ ว้ ย เป็นพระนวกะ ออกพรรษาแล้วก็สกึ ไป อันนีก้ ค็ อื รับทีพ่ ระองค์สององค์ แต่พอมา
ปี ๒๕ ปี สุดท้ายมีพระ ๒๕ องค์ ปีนั้นรู้สึกว่ามากที่สุดในบรรดาที่หลวงตารับ อาจจะได้ยินจาก
หลวงปู่วัดโพธิสมภรณ์ก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะหลวงปู่วัดโพธิสมภรณ์ท่านว่า เราก็ไปขออาจารย์
มหาบัว บอกว่าอาจารย์เปิดรับลูกศิษย์ลูกหาบ้างเถอะ ถ้าไม่รับลูกศิษย์ลูกหา มันไม่มากนะ ขอให้
ท่านอาจารย์เปิดรับลูกศิษย์ลูกหาสั่งสอนเขาเถอะ ถ้าหากว่าท่านอาจารย์ไม่รับ เข้มงวดกวดขัน
เกินไป ลูกศิษย์ลูกหามันก็อย่างนั้น มันน้อยเกินไป มันก็ผิด มันก็จริงอย่างที่ตุ๊คุณปู่พูดจริง ๆ นะ
จากนั้นท่านคงจะเปิดล่ะ เปิดรับตั้งแต่ปี ๒๕ เราก็เห็นปี ๒๕ คนเข้ามาก น�้ำใหม่ไหลเข้า น�้ำเก่าควร
จะไหลออก เราก็เลย เราก็เห็นว่าพวกน้อง ๆ ที่จะประพฤติปฏิบัติยึดแนวแถวครูบาอาจารย์ได้แล้ว
จะเป็นที่สัปปายะของหลวงตาได้แล้ว อยู่องค์ ๒ ปี ๓ ปี เราอยู่ที่นั่น เราก็แนะน�ำสั่งสอนพวกน้อง ๆ
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ผิดกฎระเบียบยังไง เราก็บอกว่ารุน่ พี่ หลวงปูบ่ ญ
ุ มี หลวงปูล่ ี ทีเ่ หนือกว่าเราท่านออกไปแล้ว มีแต่เรา
เราก็เริ่มออกออกมาตั้งแต่ปี ๒๕ เริ่มมาสร้างวัดป่านาค�ำน้อย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับ ในมุมมองของ
องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อครับ หลวงพ่อมองว่าระหว่างปริยัติธรรมกับการปฏิบัติธรรม
แน่นอนว่าหลวงพ่อ จากที่ลูกฟังมา หลวงพ่อให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติธรรมมากกว่าแน่นอนครับ
เพราะมันฝึกและภาวนาใช่ไหมครับหลวงพ่อ แต่ในเรื่องของการศึกษาปริยัติธรรมก็จ�ำเป็นครับ
หลวงพ่อครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : หนีไม่ออก ปริยัติธรรมเหมือนกับเราศึกษาแนวทาง
ถ้าเราไม่รู้จักแนวทางที่ดีเราจะเดินทางได้ยังไง ถ้าเราไม่อยากรู้จักแผนที่ที่ดีแล้ว จะเดินทางไปยังไง
ปริยัติเราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด ปริยัติต้องศึกษาให้ถี่ถ้วน ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มันอยู่ในสาย
พระกรรมฐาน ท่านพูดกันอย่างชัดเจนอยูแ่ ล้ว ปริยตั คิ อื การศึกษาการศึกษาเข้าไปอยูก่ บั ครูบาอาจารย์
คือการศึกษา ในต�ำรับต�ำราคือการศึกษา พระวินัยคือการศึกษากฎระเบียบ คือการศึกษา ในเมื่อ
การศึกษารู้จักแนวทางแล้ว จากนั้นก็น�ำมาปฏิบัติ ผลแห่งการปฏิบัติคือปฏิเวธ ปฏิเวธธรรมผล
แห่งการปฏิบัติ มันหนีจากกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าปฏิบัติส�ำคัญกว่า ถ้าไม่ได้ศึกษาล่ะ
ถูกแนวทางล่ะ แล้วจะเดินทางถูกได้ยงั ไง เหมือนกับเราจะไปบ้านผือนี้ เราไม่เคยศึกษาจะไปทางไหน
บ้านผือ ไปทางไหนบ้านผือ เราคิดว่ามันน่าจะไปทางทิศตะวันตก เดินไปมันก็ไม่ถึงสักที มันต้อง
ศึกษา ไปบ้านผือไปทางทิศเหนือ แล้วจากทิศเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ เราจับทิศทางได้แล้ว
ทางทิศเหนือทางนี้ แล้วทิศตะวันออกทางนี้ แล้วก็ต้องไปสู่ทิศทางที่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ที่เรารู้มา
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ที่เรารู้มา ที่เราศึกษามา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ กราบขอโอกาสครับแต่พอถ้าศึกษาปริยัติไปช่วงหนึ่ง
ปฏิบัติในช่วงหนึ่ง จุดหนึ่งก็จะค่อย ๆ ลงรอยกันเองไหมครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ต้องลงรอยกันเองคล้าย ๆ ว่าเมือ่ เราศึกษาไปแล้ว มันจะ
ไม่งัดกันนะ แล้วก็คล้าย ๆ ว่าเราสรุปได้เองล่ะ เอออันนี้เป็นความคิดของคนนะ ถึงจะเป็นปริยัติ
ก็จริงอยู่ แต่ว่าอันนี้ในเมื่อปฏิบัติแล้ว มันก็ไม่ใช่จะไปจากปริยัติพูดน่ะ มันก็ไปอย่างปฏิบัติ ปฏิบัติ
ของเรามันไปเคียงคูก่ นั ไป แต่จะให้มนั ไปเหมือนอย่างปริยตั ทิ กุ อย่างเป็นไปไม่ได้ แต่เมือ่ เราก็ได้ศกึ ษา
ศึกษาในพระไตรปิฎก ท่านก็บอกว่าลูกศิษย์พระสารีบตุ ร พระสารีบตุ รบวชเข้ามาแล้ว มีแต่สอนพุทโธ
สอนให้พิจารณาอสุภะปฏิกูลให้เป็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่พระองค์นี้ภาวนาไม่ได้ เพราะว่า
มันไม่เข้า จนวันหนึ่งพระสารีบุตรหมดปัญญาที่จะสอนลูกศิษย์ตัวเอง ผลที่สุดพาพระองค์นี้ชื่อ
พระติสสะไปกราบพระพุทธเจ้า พระองค์บอกว่าสารีบตุ รศิษย์ทา่ นองค์นนี้ ะ่ ไม่ใช่วสิ ยั ของเธอจะสอน
เป็นวิสัยของพุทธะ อันนี้เราก็ต้องได้ฟังได้ศึกษา ใช่นี่หว่านิสัยของคนหรือว่าแนวเราจะไปสอน
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อย่างเดียวกันไม่ได้ เป็นนิสยั ของพุทธะ จากนัน้ ก็พระองค์กเ็ นรมิตดอกบัวทองค�ำให้เลย เอ้าเธอเอาไป
พิจารณานะ พอพระติสสะเห็นดอกบัวทองค�ำ โห ท�ำไมสวยงามมากหยดย้อยไปหมด เหมือนกับเรา
ไม่เคยเห็นดอกบัวมันสวย ไปไปอยู่ทางหลังวัด ไปกวาดกองทรายวางปักแล้วไปนั่ง เพ่งดูนะ องค์นั้น
ได้ดอกบัวไปก็อยู่หลังวัด อยู่ในที่สงบแล้วก็ไปนั่งภาวนา บัวเนรมิตใช่ไหม ทีแรกมันก็สวยงดงาม
หยดย้อยไปหมด พอต่อมาก็เศร้าหมอง ท่านเห็นโอ้ดอกบัวสุดสวยงดงามขนาดนี้ก็จริง แต่ก็อยู่ในกฎ
อนิจจังของไม่เที่ยง มันก็มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เหมือนกัน มองย้อนกลับมา
มาดูใจ ท่านได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ในการนั่งดูดอกบัวคราวนี้ ก็มีคนถามว่าท�ำไมท่านจึงได้ส�ำเร็จ
เพราะว่าพระองค์นี้แหละในอดีตชาติเป็นพ่อค้าทอง เป็นผู้ตีทอง ค้าทองมาถึง ๕๐๐ ชาติติดต่อกัน
มีแต่คดิ ถึงความสวยงามทัง้ นัน้ แต่พระสารีบตุ รไปสอนให้เป็นอสุภปฏิกลู มันไม่เข้ากัน มันสวนทางกัน
เพราะนั้นเราจะไปสอนใครก็ตาม ลูกศิษย์ลูกหามากมาย องค์นั้นเป็นอย่างนี้ เราอย่าไปเสียใจ
หลวงพ่อไม่เคยเสียใจนะ ลูกศิษย์ต�ำหนิ ใครด่าหลวงพ่อ หลวงพ่อมีแต่ยิ้มธรรมดา เราสอนเท่าที่จะ
สอนได้เท่านั้นเอง ไอ้คนที่ไม่เชื่อฟัง เราก็ไม่ว่าอะไรอีกเหมือนกัน ขนาดพระสารีบุตรเป็นอัครสาวก
เป็นผู้มีปัญญายังสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ได้ เรายังเก่งกว่าพระสารีบุตรเหรอ เราก็คิดว่าอย่างนั้น อันนี้
บางทีบางองค์ก็เป็นนิสัยของพุทธะก็มี เป็นนิสัยของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ใช่ช้างต้องมีควาญ
ถึงจะแต่งตัวสวยงามขนาดไหน ไปหาช้าง ช้างเหยียบทั้งหมด กระจอกงอกง่อยตัวด�ำปี๋ขนาดไหน
พอเดินไปหาช้างช้างยอมเลย คล้าย ๆ มันยอมรับกัน เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวง เราพูด
แนะน�ำบอกกล่าว แนะน�ำพีน่ อ้ งประชาชนฟัง เราอ้างเหตุผลให้ฟงั พอฟังมีเหตุผลไหม ทีเ่ ราพูดให้ฟงั
ถ้ามีเหตุผลเขายอมรับก็ไม่เป็นไร แต่บางคนก็ยังมีเสียงสะท้อนย้อนมาด่าเราอีกต่างหากก็ไม่เป็นไร
เราก็รบั ได้อกี เพราะเรานึกถึงพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีหลายระดับ เราจะไปสอนให้เขา
เคารพนับถือ พระพุทธเจ้ายังสอนเทวทัตไม่ได้ เราจะไปเก่งกว่าเหรอ อย่างนี้ล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไม่ใช้วิสัยบอกสอน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ เราจะไม่ใช้วิสัยบอกสอน มันคงไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหา
ที่เราจะบอกแนะน�ำได้ สอนได้ คนที่เชื่อถือกันคือคนรักเมตตากัน ยอมรับกันได้ นี่ใช่ท่านพูด
มีเหตุผลยอมรับได้ แล้วก็อยูด่ ว้ ยกันได้สอนกันได้ใช่ไหม ถ้าไปดูแล้วพูดอะไรก็ไม่ฟงั นีน่ ะ่ หนักแผ่นดิน
หนักวัดนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : กราบขอโอกาสหลวงพ่อครับ ในยุคทุกวันนี้ครับ หลวงพ่อที่ก�ำลัง
บันทึกเทปอยู่นี่เป็นยุคของโควิดครับซึ่งจริง ๆ แล้วมนุษย์เราไม่ได้กลัวแค่โควิด มันมีโรคอื่นด้วยครับ
หลวงพ่อ โรคร้ายแรงโรค โรคประจ�ำตัวเยอะแยะมากมายเลยครับ ผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติตามค�ำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถน้อมน�ำพระพุทธานุภาพเข้ามาเพือ่ ช่วยคุม้ ครองตัวเอง
ได้อย่างไรครับ กราบขอโอกาสครับ
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หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : อันนี้เราก็ต้อง ศิษย์พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
อานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเรามองไม่เห็น แต่เรามองเห็น แต่เรามีความโน้มน้าวมีความเชื่อในจิตใจ
ของเรา แต่อานุภาพเหล่านั้นก็ต้องมี แต่ว่าถึงยังไงก็ตาม เราก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย ไม่ใช่วา่ พุทธานุภาพจะคุม้ ครองเรา เราท�ำโกโรโกโสไปด้วย ก็ไม่นา่ จะเป็นอย่างนัน้
ในเมือ่ พุทธานุภาพจะคุม้ ครอง เราจะปฏิบตั ติ นอย่างไง ให้พทุ ธานุภาพจะคุม้ ครองเราได้ธรรมานุภาพ
สังฆานุภาพคุ้มครองได้ เหมือนกับเคารพเหมือนกับเจ้านาย เมื่อเราเคารพบารมีของเจ้านาย
ต้องคุ้มครองเราได้ เราเป็นคนดี ในเมื่อเราเป็นคนดีเจ้านายก็คุ้มครองเราได้ ถ้าเราเป็นคนเกเร
จะบารมีไหนก็เถอะ คุ้มครองเราไม่ได้ทั้งนั้น เพราะเราท�ำตนไม่ดี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อน อยู่ในอยู่ในศีล อยู่ในธรรม
หรือเปล่าครับหลวงพ่อ ศีลที่เหมาะกับฆราวาส ศีล ๕ เป็นอย่างต�่ำครับหลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ก็หลักพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดว่า เอาเถอะผู้ที่
ยังไม่ถึงกับศีล ๕ เพราะว่ามีศาสนาอื่นถามพระพุทธเจ้าว่า สมณโคดม ท่านรู้แต่เรื่องสอนชั้นสามัญ
ชนขึ้นไป คนที่รับการศึกษาที่ดีขึ้นไป ไอ้คนต�่ำ  ๆ คนรากหญ้าน่ะ ท่านคงไม่มีปัญญาที่จะสอนเขา
ได้หรอก แล้วท่านคงไม่ได้สอนอะไร พระพุทธองค์บอกเรารู้ เราสอนได้ เพราะเราเป็นสยมภูรแู้ จ้งโลก
ส�ำหรับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยกัน ถ้าผู้หวังความเจริญให้กับตนเองชุมชนและสังคมในกลุ่มของเรา
ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ จัดเป็นธรรมคิหิปฏิบัติ อันดับแรกพวกท่านทั้งหลายอย่าดื่มน�้ำเมา ข้อที่ ๒
อย่าเที่ยวกลางคืน ข้อที่สามอย่าเที่ยวดูการเล่น ข้อที่ ๔ อย่าเล่นการพนัน ข้อที่ ๕ อย่าคบคนชั่ว
เป็นมิตร ข้อที่ ๖ อย่าเกียจคร้านท�ำการงาน มี ๖ ข้ออันนี้คือพื้นฐาน ที่มนุษย์ที่จะปรับตัวขึ้นเป็น
คนดี จะไม่ถึงยังไม่ถึงกับมีศีล ๕ ก็เถอะ ให้มีให้มีตรงนี้ไว้ก่อน ถ้ามีตรงนี้คือถ้าคนเราดื่มน�้ำเมาแล้ว
คิดดูสิว่ามันเป็นยังไง มันหมดอนาคตจริง ๆ คนที่ติดเหล้าน่ะ เที่ยวกลางคืนสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้
ไหมล่ะ ไปที่ไหนก็ไปเห็นลับ ๆ ล่อ ๆ เขาก็เอ้ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องจับไอ้นี่ก่อน ก็ต้องจับไอ้นี่ก่อน
เพราะว่าไอ้นี่มันเห็นนั่นเห็นนี่ มันคงเป็นขี้ขโมย คงจะไม่ไปขโมยสิ่งของของเขา ไปขึ้นไปย่องบ้าน
ของเขา ไปผิดลูกเมียของเขาแน่ เขาก็ตอ้ งจับต้องมีโทษไม่รจู้ กั จบ มาเทีย่ วกลางคืน เทีย่ วดูการละเล่น
ไม่รับผิดชอบในครอบครัวว่ามีเสียงร้องร�ำท�ำเพลงที่ไหน ก็อยู่ไม่เป็นสุขไปดูการร้องร�ำท�ำเพลง
ไม่รับผิดชอบในครอบครัวสามีภรรยาลูกสมบัติของตัวเอง หนีจากบ้านเรือนยามค�่ำคืนนี้แหละ
เทีย่ วดูกนั เลย เล่นการพนันเห็นอยู่ คบคนชัว่ เป็นมิตร คบคนชัว่ เป็นมิตรก็ระวังอย่างทุกวันนี้ ยิง่ ระวัง
เฮ้ย! เพื่อน ๆ ไปเป็นเพื่อนเราหน่อยนะ เราจะไป ตัวเองก็ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ที่ไหนเขาบรรทุกยาบ้า
เต็มคันรถ ไปก็ไปด้วยกัน พอต�ำรวจจับเข้ามาแล้วจะปฏิเสธยังไง ถ้าใครก็ตามถ้ารู้ว่าเป็นคนชั่ว
อย่าเข้าไปใกล้ดีกว่า อยู่ให้ห่างไว้ดีกว่า อันนี้คือหลักธรรมค�ำสอนของพุทธะอย่าคบคนชั่วเป็นมิตร
และก็อย่าเกียจคร้านท�ำการงาน เกียจคร้านท�ำการงาน ก็รู้อยู่แล้วคนมีปัญญา คนมีปัญญา คนขยัน
ย่อมหาทรัพย์ได้ แต่ถ้าคนมีปัญญาหาอะไรก็ได้ คนมีปัญญาหาดีก็ไปหาชั่วก็ได้
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ หลวงพ่อครับ อันนี้อบายมุข ๖ นี่ครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ อบายมุข ๖ อันนี้คือพื้นฐาน ถ้าพอที่จะปฏิบัติตน
ขึ้นมาได้ เน้นเรื่องศีล ๕
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ ท่านมีปกติสอนและปูมนุษย์เป็นแบบนี้เลยเหรอครับ
หลวงพ่อ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ใช่ ปูพื้นซะก่อน จากนั้นขึ้นมาพอเป็นผู้คนขึ้นมาแล้ว
ก็อย่าคิดฆ่ากันนะ อย่าคิดขโมยกันนะ ให้เคารพสิทธ์สามีภรรยาซึ่งกันและกันนะ อย่าโกหกต้มตุ๋น
หลอกลวงกันนะ อย่าดื่มสุราให้ขาดสตินะ ใช้ศีล ๕ เรียกว่าเป็นสิ่งคุ้มครอง ไม่ติดคุกไม่ติดตะราง
เมื่อตายไปแล้วไม่ตกนรก หลวงพ่ออยากจะถามท่านผู้พิพากษาอัยการไม่ได้ถามตรง ๆ เอ้! คนที่
ไม่ผิดศีล ๕ เข้าคุกมีไหม เอ่อน่าคิดนะ มันมีแต่ศีล ๕ ทั้งนั้นก็ว่าศีล ๕ เป็นเครื่องครอบจักรวาลเลย
ถ้าจะว่าไป คิดไปตีเขา ไปท�ำร้ายท�ำลายเขาก็ผิดข้อที่ ๑ คล้ายว่าเป็นปาณาใช่ไหม ไม่ให้ฆ่าสัตว์
ถึงจะไม่ฆ่าเขาก็ไปเสียบไปท�ำร้าย อทินนาทาอย่าไปคดไปโกงไปมันก็มีอีกมากมาย เรื่องกาเม
ก็เหมือนกัน เรื่องมุสา โกหกก็ไม่ใช่ย่อย เรื่องสุราเมื่อคุณดื่มสุรากัญชายาฝิ่นขาดสติเข้าไป และ
ท�ำความชัว่ เสียหายได้ทกุ อย่าง ท�ำความชัว่ ได้ทกุ อย่างจะฆ่าใครก็ได้ จะขโมยใครก็ได้ จะละลาบละล้วง
สามีภรรยาใครก็ได้ จะโกหกใครก็ได้เพราะมันขาดสติขาด เพราะนั้นศีล ๕ อย่าไปมองข้าม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ หลวงพ่อครับแสดงว่าสิ่งที่หลวงพ่อเน้นย�้ำส�ำหรับ
ฆราวาสแล้ว อันดับแรกโยมเอาตัวเองออกจากอบายมุข ๖ ก่อนครับหลวงพ่อ อันดับ ๒ คือท�ำให้
มั่นใจว่าเราเรามีศีล ๕ ครบ พร้อมในการปฏิบัติครับหลวงพ่อ แล้วสิ่งที่หลวงพ่อเมตตาให้โอวาท
โดยปฏิปทาของหลวงพ่อเองนะครับ ตัง้ แต่อดีตจนถึงตอนนี้ หลวงพ่อเน้นย�ำ้ ในเรือ่ งของการอยูใ่ นศีล
อยู่ในวัตรมาก ๆ เลยครับ ซึ่งส�ำหรับถ้าเป็นฆราวาสก็คือศีล ๕ เป็นพื้นฐานเลยครับ แล้วหลวงพ่อ
ก็ได้ปฏิบัติดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ แล้วก็ท�ำท�ำตามค�ำสอน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : แสดงความกตัญญู
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : นี่คือเรื่องกตัญญู
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ความกตัญญูเป็นหัวใจของหลวงพ่อทีเดียวเลย จะว่า
ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็ตามที่ท่านพูดให้ฟัง เราต้องอยู่ในโอวาทท่าน เป็นเพียงแต่ท่านสอนไป
ในทางทีผ่ ดิ เราก็ไม่เอาเหมือนกัน ถ้าท่านสอนไปในทางทีถ่ กู ไง เราก็ตอ้ งฝืนใจเรา แต่หา้ มใจเราไว้กอ่ น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับนอกจาก ๔ ข้อนี้ขอโอวาท ขอความเมตตาของหลวงพ่อ
สั้น ๆ ฝากให้กับญาติธรรมและฆราวาสที่เป็นผู้อ่านและผู้ชมครับหลวงพ่อครับ กราบขอโอกาสครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : คือหลวงพ่อเองอยู่ในสถานะอย่างนี้ เป็นหลวงปู่หลวงตา
อย่างนี้ ก็มองไม่เห็นอย่างอื่นคือศีลธรรมที่พูดมาทั้งหมดนี้คือ ศีลและวินัยกฎระเบียบ คล้ายว่า
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เป็นการส�ำรวมกายวาจา แต่วา่ จุดใหญ่ของพุทธศาสนาทีห่ ลวงพ่อได้ศกึ ษาหรือครูบาอาจารย์ได้ศกึ ษา
มันคือเรือ่ งของจิต พุทธศาสนาเกิดขึน้ มาได้เพราะเรือ่ งจิตเรือ่ งภาวนา ท�ำจิตใจยังไง จิตใจจะพ้นทุกข์
ในวัฏสงสารอันนีค้ อื หลักพุทธศาสนา เกิดมาไม่ใช่เกิดมาตามกฎระเบียบ ไม่ใช่ พุทธองค์ไปนัง่ ภาวนา
นั่งหลับตาที่โคนต้นโพธิ์ ก�ำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้ารู้หายใจเข้า หายใจออก
รู้หายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก จากนั้นพระทัยใจขององค์รวมสงบเป็นหนึ่ง
เกิดญาณทัศนะ เกิดฌาน เกิดความรู้สึกระลึกชาติหนหลังได้ จากนั้นก็พอตอนหัวค�่ำระลึกชาติ
พอถึงเทีย่ งคืน จุตปู ปาตญาณ ดูสรรพสัตว์ทงั้ หลายเกิดการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของสรรพสัตว์ทงั้ หลาย
จุตูปปาตญาณ คือการยุติการเกิดตายของสรรพสัตว์ ท่านก็มองเห็นท�ำไมมนุษย์เกิดมาแล้ว
ไม่เหมือนกัน เฉลียวฉลาดต่างกัน ร�่ำรวยมั่งมีต่างกัน รูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันท�ำไม พิกงพิการ
อีกต่างหากของแถม แต่ทำ� ไมไม่เหมือนกัน เพราะว่ากรรม กรรมคือการกระท�ำของแต่ละดวงวิญญาณ
ไม่เหมือนกัน ในเมื่อท�ำกรรมดีกรรมดีจะให้ผล ถ้าท�ำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผล ตัวนี้หลวงพ่อ
เน้นเรื่องกรรม กรรมคือการกระท�ำเรียกว่า อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง
คิดชั่ว ท�ำชั่ว พูดชั่ว อย่าท�ำเสียเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่ว ท�ำชั่ว พูดชั่ว ลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามให้ผล
ตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ก่อนที่จะท�ำจุดนั้นได้ จะท�ำให้นิ่งได้ มีแต่ภาวนาอย่างเดียว
ให้ภาวนา หลวงปูม่ นั่ ให้พทุ โธก�ำหนดลมหายใจเข้าพุท ถ้าคนมีพทุ โธในใจแล้วจะมองเห็นสิง่ รอบด้าน
เราได้ อันนี้ผิดอันไหนถูก อันไหนควรไม่ควรนี้ถูกต้อง เราก็จะไม่ไปเหยียบ เขาก็ไม่มา เขาจะมา
เหยียบเรา ก็รวู้ า่ อันนีม้ นั ไม่ถกู นะเขา มาเหยียบเรา เราก็รู้ เราจะหาหลบหลีกยังไง อันนีก้ ค็ อื สรุปแล้ว
ก็คือ ให้มีสติอยู่กับตนเอง ให้มีสติสัมปชัญญะเกี่ยวกับตนเอง ให้มีพุทโธอยู่กับตนเอง ให้มีผู้รู้อยู่กับ
ตัวเอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แจ่มแจ้งครับ หลวงพ่อครับกราบสาธุครับหลวงพ่อ กราบขอโอกาส
หลวงพ่อครับ หลวงพ่อครับจากประสบการณ์ของหลวงพ่อในการตั้งแต่บวชมานะครับ แล้วก็
ภาวนามา มีเหตุการณ์ใดที่หลวงพ่อสามารถเล่า เป็นก�ำลังใจให้กับฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม ที่หลวงพ่อ
ได้เจอธรรมะปิติบ้างไหมครับหลวงพ่อ กราบขอโอกาสครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : ก็มีหลายระดับนะ หลายอย่างแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะ
ที่เราภาวนา บางแห่งภาวนาจนถึงคราวที่มันใจร้อน เราก็ระงับใจร้อนเพื่อการพิจารณาถึงกรรม
ทุกคนต้องมีกรรมคือการกระท�ำ  เราจะไปเดือดร้อนท�ำไม เพราะว่าทุกคนต้องมีกรรม ถ้าเรารู้น่ะ
กรรมดีมีอยู่ เราก็ต้องท�ำแต่กรรมดี แล้วไปท�ำท�ำไมกรรมชั่ว เรารู้ในเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้ว เราจะไป
เดือดร้อนท�ำไม ใจของเราจะไปร้อนท�ำไม อันนีค้ ราวหนึง่ เราเอาชนะใจของเราได้โดยเด็ดขาดคราวนัน้
จากนั้นจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ ได้เป็นหนึ่ง สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันนั้นเราก็เคยมา
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วก็มีหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ครั้งที่มันมีแนวโน้มลักษณะอย่างงั้นนะ
เพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างว่านะ มันมีหลายอย่างที่เราประทับใจ แต่ผลที่สุดเราต้องมองดู
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ในโลก ๆ ล้วนอนิจจัง อนิจจังทุกขังอนัตตา เรามองจุดไหนคือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริง
ของมนุษย์ชาติของสรรพสัตว์ในโลกคืออะไร เรามองไม่เห็นเลย ความสุขที่แท้จริงของจุดนั้น
มันเห็นแต่ความทุกข์ที่แปรปรวน เพราะฉะนั้นมีแต่นิพพานังปรมังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
มีความปล่อยวางไม่ยึดมั่น ถือมั่นคือความสุขที่แท้จริง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แจ่มแจ้งครับหลวง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : อ้าว รับพรก่อนนะ เดี๋ยวจะให้ศีลให้พรก่อน ผู้มาสู่วัดวา
ศาสนา รับพรก่อนเน้อ รับพรเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคล อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ทุกขะโรคะภะยา
เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ
อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภา
เวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต จงเป็นสุข ๆ โชคดีเน้อ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านผู้ชมครับ วันนี้เราฟังโอวาสธรรมนะครับ จากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์
หลวงพ่ออินทร์ถวาย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกครับผม เอ็ม สริต อยากพาท่านผู้ชม
กราบขอบพระคุณโอวาทธรรมที่หลวงพ่อเมตตาให้กับเราในวันนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ
หลวงพ่อครับ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก : สุขโขเน้อ สุขกาย สุขใจ ร�่ำรวย โชคดีเน้อทุกท่านเน้อ

เอกสาร
๑. บทสัมภาษณ์พเิ ศษ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ตอนที่ ๑ https://youtu.be/zunqeLwJ๐pc
๒. บทสัมภาษณ์พิเศษ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ตอนที่ ๒ https://youtu.be/๔JJYi๓uLCrk
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ประวัติพระสงฆ์ท่เี คยเป็นพระอุปัฏฐาก
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ (๒)
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
ท่านผู้ชมครับผม เอ็ม : สริต ครับ จากรายการคลิกใจให้ธรรมครับ ร่วมกับกองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะครับ วันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษนะครับ และความเมตตาอย่างล้นเหลือจากองค์พ่อแม่
ครูอาจารย์หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โมครับ ทีอ่ งค์หลวงพ่อจะเมตตาให้โอวาทนะครับถึงประวัตขิ องท่าน
ปฏิปทา แล้วก็ความงดงามในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระกรรมฐานครับ ผม เอ็ม : สริต อยากพา
ท่านผู้ชมกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพร้อม ๆ กันครับ กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : กราบขอโอกาสครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ได้ ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ วันนี้อยากขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาเล่าประวัติของ
หลวงพ่อเพื่อเป็นศรัทธาปสาทะให้กับญาติธรรมผู้ปฏิบัติแล้วก็ใฝ่ในธรรมขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์
สายพระธุดงค์กรรมฐานครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อครับ ผมศึกษาคร่าว ๆ เกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนบวชครับ ตอนนั้น
เท่าทีผ่ มศึกษามา ในปัจจุบนั องค์หลวงพ่อปัจจุบนั ๗๒ ปีใช่ไหมครับ หลวงพ่อครับ แล้วก็องค์หลวงพ่อ
บวชตอนอายุ ๒๒ คือปี ๒๕๑๓ แต่ว่าชีวิตในฆราวาสตอนก่อนบวชนะครับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ท�ำ
หลาย ๆ อย่างครับ ท�ำในเรื่องของงานประมงด้วย ธุรกิจครอบครัวใช่ไหมครับหลวงพ่อ แล้วก็จนถึง
รับราชการทหารแต่จบั ใบด�ำใบแดงแล้วไม่ได้นะครับหลวงพ่อ ก็เลยตัดสินใจออกบวชเลย ชีวติ ในช่วง
ฆราวาสตอนนั้นเป็นอย่างไรครับ ขอโอกาสครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ชีวติ ของเราก็ไม่มอี ะไรพิสดาร เทีย่ วเล่น กิน เกเรเกตุงไปในลักษณะ
ของวัยรุ่นนั่นแหละ เราเกิดขึ้นมาในครอบครัวของคนจีน โยมพ่อเป็นคนที่มาจากเมืองจีน แต่โยมแม่
เป็นลูกคนจีนที่เกิดในเมืองไทย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
โอวาทธรรมโดย พระอาจารย์ สุ ธ รรม สุ ธั ม โม บทสั ม ภาษณ์ พิ เ ศษ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๖๔
ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี เป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และพิธีกรรับเชิญ
จากรายการคลิกใจให้ธรรม (เอ็ม : สริต อธิศิลป์) บันทึกเทปวีดีโอโดย : คุณธัญภา ภานุเตชานุนนท์
เรา หมายถึง พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วก็มาตั้งรกราก คือโยมแม่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ส่วนโยมพ่อมาจากเมืองจีน มีญาติผู้ใหญ่คือมีแม่ คือแม่ของโยมพ่อ
คือโยมญาติของเรามาก่อนแล้ว มาก่อนเข้ามาอยู่สุพรรณบุรี มาตั้งรกรากอยู่สุพรรณบุรีกับน้องชาย
ตั้งร้านถ่ายรูปอยู่ที่สุพรรณบุรีชื่อฉายาเซี่ยงไฮ้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็นี่ นก นิรมล เมธีสุวกุล ทุ่งแสงตะวันนี่น้องสาว ลูกของโยมอา
พวกนี้สุพรรณบุรีทั้งนั้น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ตัง้ รกรากอยูส่ พุ รรณบุรี แล้วโยมพ่อตามมาทีหลัง ก็มาอยูส่ พุ รรณบุรี
ระยะหนึ่ง โยมพ่อก็ไม่ชอบ ก็เลยไปอยู่ระยอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไปอยู่ระยองก็ไปท�ำงานอยู่ที่ระยอง โยมพ่อนี่ไปอยู่ที่ระยองไปเป็น
ลูกจ้าง ๒ ปี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ๒ ปีนี่มาตั้งรกรากเองเลยนะ ตั้งเป็นงานของตัวเองเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : สมัยก่อนนี้มีเรือบรรทุกสินค้าจากนอกเข้ามาขึ้นท่าที่จังหวัดระยอง
แต่เขาไม่สามารถเข้ามาในแม่น�้ำ  ในคลองได้ เขาต้องจอดอยู่ชายฝั่งทะเล ตอนนี้ก็ต้องมีเรือรับจ้าง
เขาเรียก เรือโป๊ะจ้าย คือเรือรับจ้างบรรทุกสินค้าเข้ามาฝั่ง โยมพ่อท�ำงานเป็นลูกจ้างเขาอยู่ ๒ ปี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เขาเรียกว่าอยู่โรงเค็มโรงปลา อยู่โรงบาลนี่ อยู่ ๒ ปี เงินเดือน
เดือนละแค่ ๖ บาทเท่านั้น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เงินเดือนแค่ ๖ บาทเท่านั้นเอง โยมพ่อท�ำอยู่ ๒ ปี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท�ำอยู่ ๒ ปีลาออก ๒ ปีนี่เงินเดือน ๒ ปีไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียว
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไม่ได้ใช้สักสลึงนึง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เพราะว่าประหยัดมากเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่
เบิกมาเต็ม ๆ เลย ๒ ปี ได้เคยถามโยมพ่อ ว่าเงินเดือนโยมพ่อที่ได้รับมาจากนายจ้างไม่ได้
ใช้เลย แล้วโยมพ่อเอาเงินที่ไหนใช้ โยมพ่อบอกหลังเลิกงาน โยมพ่อก็ไปท�ำงานพิเศษ เงินรายได้
จากการท�ำงานพิเศษหลังจากใช้แล้วยังมีเหลือเก็บอีก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พ่อน�ำเงินเดือนที่ไม่เคยเบิกจากนายจ้าง ๒ ปีกับเงินรายได้พิเศษ
มารวมกัน น�ำไปซื้อเรือโป๊ะจ้ายมาได้หนึ่งล�ำ 
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อกราบขอโอกาสตอนนั้น พ.ศ. ประมาณไหนครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : บอกไม่ถูกว่า พ.ศ. อะไร
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็ต้องก่อนเราเกิดนั่นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็ก่อน พ.ศ. ๒๔๙๒ เพราะเราเกิด พ.ศ. ๒๔๙๒
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วโยมพ่อก็ไปซื้อเรือมา รับจ้างบรรทุกสินค้าเข้าฝั่ง บรรทุกอยู่
ปีหนึ่ง ปีหนึ่งก็สามารถซื้อเรือเพิ่มได้อีกล�ำหนึ่ง จึงเริ่มไปจ้างลูกน้องมาถ่อเรือ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านก็เลยขยาย ๆ ไป ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เมื่อมีเรือ ๒ ล�ำ ก็เก็บเงิน ๆ จนกระทั่งน�ำเงินมารวมกับโยมอา
ท�ำโรงน�้ำปลา ต่อมาก็เลยขยายขึ้นมาเป็นเรือประมง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : มาท�ำเป็นเรือประมง ตอนนีโ้ ยมพ่อก็แต่งงานกับโยมแม่ และโยมแม่
มาจากสุพรรณบุรีมาอยู่ระยองด้วยกันกับโยมพ่อ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : สมัยที่เราเป็นเด็ก เมืองระยองเป็นเมืองที่สงบสุขน่าอยู่มาก
แต่ละบ้านมีประตูบ้านแต่ไม่เคยปิดประตู
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ปลอดภัยครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ปลอดภัยมากเลย เราเป็นเด็กเวลาไปซื้อของตามร้าน ในร้าน
ไม่มีใครเลย เจ้าของร้านไม่ต้องอยู่ในร้านก็ได้ แค่ไปท�ำสวนอยู่หลังบ้าน ตอนเป็นเด็กก็ก�ำเงินเข้าไป
หยิบของที่ต้องการซื้อเลยเพราะรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ ก็เอาเงินไปวางไว้แล้วหยิบของ แล้ววิ่งออกมา
เท่านัน้ แหละ ใครเขาก็ทำ� แบบนีก้ นั ทัง้ นัน้ เงินก็วางไว้เกลือ่ นโต๊ะอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่หายเลยโยม แต่กอ่ น
นี้ บ้านเรามีประตูบ้านแต่ไม่เคยปิดประตูบ้าน เราจ�ำได้ ตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งเรียนมัธยม บ้านเรา
ไม่เคยปิดประตูนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ปลอดภัยหมดครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ บ้านหลังเดิมนี่ไม่เคยปิดประตูเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : จนกระทัง่ เราเรียนชัน้ มัธยมโยมพ่อมาสร้างบ้านใหม่เป็นบ้าน ๒ ชัน้
(หลังแรกของถนนเส้นนัน้ เลย) เนือ่ งจากเราเกิดในครอบครัวชาวจีน ตอนเด็กจึงไม่ได้สนใจเรือ่ งศาสนา
มุ่งแต่ท�ำงาน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนา ตอนเช้ามีพระบิณฑบาต
ผ่านหน้าบ้านก็มีโฮกาสใส่บาตรเท่านั้น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อใส่บาตรหรือครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ และมีน้อง ๆ เราใส่บาตรด้วย ส�ำหรับเรา เรามีโยมย่าเป็นคนเลีย้ ง
เพราะเราเป็นลูกชายคนโตของโยมพ่อโยมแม่ โยมย่าเป็นคนเลี้ยงมา โยมย่าเป็นคริสต์ เพราะฉะนั้น
เราเข้าโบสถ์คริสต์ที่กรุงเทพฯ ที่สะพานเหลือง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราเข้าโบสถ์คริสต์ที่นั่น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แถว ๆ สามย่าน
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ตอนนั้นโยมย่าและน้องชายโยมพ่ออยู่ที่นั่น ท�ำโรงงานผลิต
เครื่องจักรที่ไปท�ำทอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ตอนนั้นเราไปอยู่ที่นั้นตั้งแต่เด็ก ก็เข้าโบสถ์คริสต์ แถวนั้นคนจีน
เขาเรียกบริเวณนั้นว่า อื่อเปี๊ยะ สะพานเหลือง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาส ตอนนั้นหลวงพ่อได้สวดมนต์ได้อะไร
บ้างไหมครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : โอ๊ย! ไม่รู้เรื่อง เรื่องพระเรื่องศาสนานี่ไม่รู้เรื่องเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอโตมาเป็นวัยรุ่นแล้วโยมย่าเสีย เราจึงได้คลุกคลีกับผู้คนทั่วไป
คลุกคลีกับเด็ก ๆ วัยรุ่นที่เข้าวัด โยมแม่เราจึงเริ่มเข้าวัด พอเราเริ่มเข้าวัดก็ตามเพื่อนไป ไม่ได้รู้เรื่อง
ศาสนานะ เพื่อนบ้านพอวันพระเขาก็เอาข้าวไปใส่บาตรที่วัดใช่ไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ซื้อขนมนมเนย ซื้ออะไรต่ออะไรไป เราเป็นเด็กก็ไม่รู้เรื่อง โยมแม่
ไปวัดเราก็ตามโยมแม่ไป
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตามแม่ไปด้วย
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ตามแม่ไป พอไปถึงวัดขนมนมเนยเยอะ คนไป ๑๐ คนขนม
ก็ต้องมี ๑๐ อย่างใช่ไหม ๒๐ คนขนมก็มี ๒๐ อย่าง แต่ถ้าอยู่บ้านขนมก็มีอย่างสองอย่างแค่นั้น
แต่ไปวัดนี่ขนมเยอะ เราเป็นเด็กก็ไปติดขนม ไปได้กินขนม มีเรื่องส�ำคัญคือ เจ้าอาวาสที่วัดชื่อ
เจ้าคุณแสนท่านมีกุศโลบายในการเกี่ยวข้องกับเด็กมากเลย ตามใบไม้บนต้นไม้ที่อยู่รอบกุฏิท่าน
ท่านจะเขียนค�ำถาม เกี่ยวกับพุทธศาสนาง่าย ๆ ท่านเขียนไว้นะ ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คืออะไร มีใครบ้าง
พุทธบิดาชื่ออะไร พุทธมารดาชื่ออะไร ราชบุตรของเจ้าชายสิทธัตถะชื่ออะไร ใครเป็นสาวกองค์แรก
ใครเป็นสาวกองค์สุดท้าย ฯลฯ ท่านเขียนติดใบไม้ไว้ พวกเราเป็นเด็กพอพ่อแม่ไปนั่งฟังเทศน์
เรากินข้าวเสร็จพ่อแม่ไปนัง่ ฟังเทศน์ เราเป็นเด็กก็เดินเล่น ไปอ่านกระดาษทีต่ ดิ บนใบไม้ เราก็ไปอ่าน
อ่านอ่าน พออันไหนตอบได้ เราก็ไปดึงกระดาษนั้นวิ่งมาหาเจ้าคุณ กระผมตอบได้ครับ ท่านเจ้าคุณ
พูดว่า อ้าว! ว่าไง ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ มีใคร ทีนี้เราก็บอกชื่อไปเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ท่านพูดว่า โอ้! ไอ้หนูนเี่ ก่งมาก ท่านก็ให้รางวัล ให้รางวัลเป็นเหรียญ
บ้าง เป็นขนมบ้าง เราก็ดีใจจนพองเลยใช่ไหม โอ้! วันนี้ได้รางวัลจากหลวงปู่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ เหมือนเริ่มซึมซับมาเรื่อย ๆ พัฒนามาตั้งแต่เด็ก ๆ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ คือท่านมีกุศโลบายสอนเด็กดีมากเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อันนี้พ่อแม่เอาไปใช้ด้วยนะครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ถ้าอันไหนตอบไม่ได้ แต่จ�ำค�ำถามได้เมื่อกลับบ้าน ก็หาหนังสือ
มาเปิดหา ค�ำตอบ วันต่อมา ได้ตอบใช่ไหม เราก็วิ่งกลับไปหาค�ำถามนั้นนะ อ้าว! คนอื่นเอาค�ำถาม
นั้นแล้ว เราก็ไม่ได้ตอบแล้วใช่ไหม เราก็ต้องไปหาค�ำถามใหม่ เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
เราว่าถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะจะได้ดีมากเลย โดยส่วนมากแล้วในวัดวาชาวพุทธเรามักจะมองข้าม
เด็กไป เพราะมักจะมองข้ามเด็กว่า การเอาเด็กมาวัดเดี๋ยวมันเอะอะโวยวาย เดี๋ยวมันมาซุกซน
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มันมากวน มาอะไรต่ออะไร ก็เลยทิ้งเด็ก ไปเอาแต่ผู้ใหญ่ ซึ่งช้าเกินไปต่างจากลัทธิอื่นเขาสอนมา
ตั้งแต่เด็ก ถ้าเด็กติดใจเด็กจะประทับใจไม่รู้ลืม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ แล้วมันจะเป็นก�ำลังดีมากเลย เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราได้
จุดดึงดูด จุดประทับใจตรงนี้ คือไปพบครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาที่ท่านมีเมตตา และท่านมี
กุศโลบายในการเกี่ยวข้องกับเด็ก และท่านเลี้ยงเด็ก พ่อแม่แถวนั้นน่ะลูกของตัวเองเรียนหนังสือ
มีแต่ใครอยากจะไปฝากเป็นเด็กวัดที่นั่น พอฝากเป็นเด็กวัดที่นั่น ไม่มีเลยว่าไม่ได้ดี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : วัดอะไรครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : วัดตรีรัตนาราม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อ๋อ! วัดที่หลวงพ่อบวชเลยครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ วัดตรีรัตนาราม ท่านจะมีกุศโลบายดีมากเลย เราไปอยู่ใกล้ชิด
ท่าน ไปเห็น จะไปโรงเรียนนี่นะ ไปโรงเรียนต้องกะเวลาเลย จากวัดนี่เดินไปถึงโรงเรียนใช้เวลากี่นาที
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : โรงเรียนอยูป่ ากซอย พอได้เวลาท่านก็จะให้เด็กออกจากวัด เรียกว่า
ไปเร่ข้างทางไม่ได้เลย ไปเร่ข้างทาง ไปเข้าแถวเคารพธงชาติไม่ทัน เดี๋ยวก็ถูกครูลงโทษ เพราะฉะนั้น
ต้องรีบไปเลย แล้วเวลาโรงเรียนเลิกต้องกลับมาที่วัดเท่านั้น ไม่ให้ไปแวะข้างทางเล่นได้เลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอกลับมาถึงปุ๊บ กลับมาเย็น เลิกโรงเรียนกลับมาถึงเปลี่ยนเสื้อผ้า
เก็บหนังสือเก็บอะไรต่ออะไร เปลีย่ นเสือ้ ผ้าเสร็จแล้วไปท�ำงาน ไปทํางานขุดตอไม้ ท�ำงานวัดนัน่ แหละ
ไปท�ำงานช่วยพระช่วยอะไรต่ออะไร กวาดลานวัด ไปท�ำงานเผาขยะ ไปท�ำงานขุดตอไม้ตัดอะไรต่อ
อะไร ไปท�ำงานจนกระทั่งเสร็จจากงานที่ท่านวางแล้ว ตอนนี้อาบน�ำ้ อาบท่า ไปอาบน�้ำอาบท่าแล้ว
กินข้าวเย็น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไปกินข้าวเย็น พอกินข้าวเย็นเสร็จแล้ว ตอนนี้ท่านจะให้พระองค์
หนึ่งไปคุม ไปคุมไปสวดมนต์ไหว้พระท�ำวัตรค�่ำ  พอไปสวดมนต์ท�ำวัตรค�่ำเสร็จก็ให้โอวาทนิดหน่อย
แล้วตอนนี้ไปท�ำการบ้าน เป็นอยู่แบบนั้นนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อันนั้นก็เลยเหมือนซึมซับไปเรื่อย ๆ เลยครับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
หลวงพ่อกราบขอโอกาสครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เด็กประถม เด็กมัธยมต้นอย่างนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ๑๐ กว่าครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ๑๐ ต้น ๆ นี่แหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่หลวงพ่อก็ตอนนั้นเริ่มชินเข้ามาในวัดแล้วครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ แต่นี่ท่านไม่ได้สอนเรา ท่านสอนเด็กวัด แต่เราก็ได้ซึมซับ
เพราะเพื่อนเราเป็นเด็กวัดก็มี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วเวลาวันเสาร์อาทิตย์ ท่านเจ้าคุณท่านจะอยู่ใต้ถุนศาลา
ท่านมีห้องนอนอยู่ใต้ถุนศาลา แล้วใต้ถุนศาลามันก็โล่ง โล่งมันก็มีเสาเยอะแยะเลยนะ ตอนนี้เด็กวัด
พอเสาร์อาทิตย์มานี่ คือท่านเจ้าคุณท่านชอบอ่านหนังสือ เขียนหนังสืออยู่ใต้ถุนศาลานั่นแหละ
ท่านอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ แล้วก็เดินจงกรมบ้าง นั่งภาวนาบ้าง พอถึงวันเสาร์อาทิตย์นี่เด็กวัด
กินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บ ล้างถ้วยล้างจานล้างชามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มานั่งประจ�ำคนละเสา ท่านก็
ดึงด้ายสายสิญจน์น่ะ ด้ายสายสิญจน์เส้นนิดเดียวนี่เห็นไหม ดึงออกมาแล้วมัดขา มัดเงื่อนตายแล้ว
มัดเสา ห่างกันยาวสักประมาณเมตรหนึ่ง เด็กวัดซนกันไม่ได้ แหย่กันไม่ได้เดี๋ยวสายสิญจน์ขาด
เห็นไหมพอมัดอย่างนี้มันก็ต้องนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อ๋อ! เป็นกุศโลบายครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ นั่งเขียนหนังสือ ท�ำการบ้าน อ่านหนังสือไป ท่านก็นั่งอยู่โต๊ะนั่น
เด็กก็นั่งเงียบ ซนกันไม่ได้ สายสิญจน์ขาดถูกลงโทษ ก็นั่งประจ�ำเสาไปนั่นแหละ ก็นั่งเขียน
ท�ำการบ้านบ้าง อ่านหนังสือบ้าง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไปห้องน�้ำได้ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ได้ เวลาจะไปห้องน�้ำก็บอกท่าน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ก็ไปอยูแ่ บบนัน้ แหละ เทีย่ งก็เลิกมากินข้าว กินข้าวแล้วก็มกี จิ กรรม
มาให้ท�ำอีก จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่คือการเกี่ยวข้องกับเด็ก แล้วเวลาเด็กไปกินข้าว เวลามันล้างถ้วย
ล้างจานแล้วไปตากถ้วยตากชาม ท่านก็จะเดินไปตรวจ เวลาตรวจท่านจะตรวจถ้วยตรวจชามว่า
ล้างเกลี้ยงไหม ท่านจะเอามือท่านเช็ดจานแล้วมาดูมือว่ามันหรือเปล่า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เห็นไหม ท่านไม่ได้เดินไปมองอย่างเดียว ท่านเอามือมาเช็ดถ้วย
เช็ดจานแล้วก็มาดูมือท่านว่ามันไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ดูว่าสะอาดใช่ไหมครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ถ้ามันล่ะ ก็ไม่มีใครรับว่าเป็นคนล้างใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : เอาเข่งลูกบักใหญ่ แล้วเอาไม้ไผ่ทงั้ ล�ำสอดเข้าไปข้างเข่ง โทษของการ
ล้างจานไม่เกลีย้ ง แล้วให้เด็กทัง้ วัดนัน่ แหละหามกันไปเดินกันไป เดินเตะเท้าเตะขา หามออกนอกวัด
ไปล้างที่คลอง มันก็ออกนอกรั้ววัดผ่านหมู่บ้านไป เด็กมันก็อาย เฮ้ย! โทษของการล้างจานไม่เกลี้ยง
ท่านท�ำอย่างนี้ เวลาลงโทษนี่นะ เวลาทานอาหารเสร็จ ท่านไปตรวจดูมีเม็ดข้าวหล่นอยู่เม็ดหนึ่ง
ใครท�ำเม็ดข้าวหล่นมานี่ ไม่มีใครเลย ไม่มีใครรับ มาทั้งหมดมานี่ เอาเม็ดข้าวนี่แบกเม็ดข้าวนี่ไปทิ้ง
ไปทิ้งน�้ำ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ช่วยกันไปครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เดินสะดุดขาไปทิ้ง หลังวัดนี่มันมีแม่น�้ำ  เขาเรียกคลองขุด
ห่างจากกุฏิท่าน ห่างจากที่พัก เราว่าสักประมาณ ๓๐-๔๐ เมตร ห่างประมาณนั้น หามไปทิ้งคลอง
เม็ดเดียวนีเ่ ม็ดข้าว พอหามไปเดินสะดุดขา ท่านก็ให้พระองค์หนึง่ คุมไปนะ คุมไปถึงชายน�ำ้ หรือเปล่า
พอกลับมาบอกทิง้ แล้วครับ ทิง้ ยังไงเราไม่ได้ยนิ ไปทิง้ ใหม่ ไปทิง้ ยังไงเราไม่ได้ยนิ ก็ตอ้ งแบกกันไปอีก
พอไปถึงก็ตะโกน อู้ว! ไปทิ้งแล้ว นี่ท่านลงโทษแบบแปลก ๆ อยู่นะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก็กลายเป็นว่าซึมซับวินัย ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้น�ำ 
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ๆ คือท่านมีกุศโลบาย เราไปเห็นชอบมากเลย แล้วท่านจะ
เป็นพระใจดี พอตอนเย็นมาท่านก็จะเดินเลาะไปตามถนนผ่านหมู่บ้านไป ไปเจอเด็ก ยังไงไอ้หนู
ไปโรงเรียนหรือเปล่า ไอ้หนูเป็นไง แม่เป็นยังไง ยายเป็นยังไง พ่อเป็นยังไง อะไรต่ออะไร ไปเจอคนแก่
ยายเป็นยังไงอะไรต่ออะไรไป ถ้าเจอคนป่วยท่านก็แวะเข้าไปเยี่ยม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อ๋อ! ท่านดูแลหมดเลยครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ท่านก็จะไปมีสัมพันธ์แบบนี้ เพราะฉะนั้นเจ้าคุณแสนเจ้าอาวาส
วัดตรีรัตนารามนี่ ตั้งแต่เจ้าเมืองจนกระทั่งสามล้อนี่เข้าหาท่านหมดเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ทั้งเมืองไม่มีใครไม่รู้จักหรอก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ได้รับการเกื้อกูลจากท่านนะครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เวลาท่านไป ท่านมีรถสองแถวอยู่ ท่านจะไปกิจนิมนต์หรือจะ
ไปไหนก็แล้วแต่ ท่านเอารถออกไปปุ๊บ ท่านเจอคนเดินข้างทางเห็นเด็ก ไอ้หนูไปไหนพอเด็กตอบว่า
ไปนู่นไปนี่นะ ถ้าไปที่ท่านไปถึงก่อน ท่านรับเด็กขึ้นรถไปด้วยแต่บอกว่า เอาไป เดี๋ยวไปตรงนั้นแล้ว
ให้เดินต่อเอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ติดรถไปด้วย
214 ประวัติพระสงฆ์ท่เี คยเป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ (๒)

หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ไปถึงท่านก็ลง เอ้า! เดินไปต่อ ถ้าเด็กไปถึงก่อนท่านก็ไปส่งถึงทีแ่ ล้ว
ให้เด็กลง ยายไปไหนล่ะ เอ้าไปขึน้ รถมาเดีย๋ วจะไปส่งตรงนี้ คุณลุงไปไหนล่ะเอ้าขึน้ รถไป จะเป็นแบบ
นี้ เจอใครเดินอยู่ข้างทางก็จะเรียกขึ้นรถ ถามจะไปไหน ไปทางผ่านก็เอ้าเดี๋ยวจะไปลงที่นั่น เดี๋ยวจะ
ไปลงที่นี่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านเป็นพระใจดีมากเลย ตอนนั้นเราก็เป็นเด็ก ก็ไปเกี่ยวข้อง
อยู่ตรงนั้นแหละ แต่เราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องประพฤติปฏิบัติอะไรต่ออะไร จนกระทั่งเราโตเป็นหนุ่ม
มาท�ำงานที่บ้าน ท�ำงานประมงนี่แหละ ตอนนี้น้อง ๆ ยังเป็นเด็ก ๆ ทั้งนั้น เราก็เริ่มแค่ ๑๗ ๑๘
๑๙ ปีเท่านั้นแหละ แต่ก็มาท�ำประมง อันนี้แหละในมงคลสูตร ๓๘ ประการที่ท่านกล่าวไว้ว่า
อเสวนา จ พาลานํ ปณฑิตานญฺจ เสวนา การคบบัณฑิตนี่ส�ำคัญที่สุดเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะในช่วงนั้น ช่วงที่เราเป็นหนุ่ม หมู่เพื่อนก็เกเรเกตุงเราก็ไป
เกเรเกตุงกับเขา ก็ไปเที่ยวเล่นเกเรเกตุงอะไรต่ออะไรกับเขา แต่มีเพื่อนรุ่นพี่อยู่องค์หนึ่ง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : เพือ่ นรุน่ พีช่ อื่ พระครูชนิ เทพ ลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
เจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์ ตอนนี้ท่านเป็นปลัดอ�ำเภอ ท่านก็ลามาบวช ตอนนี้รองเจ้าอาวาส
องค์ต่อมา รองเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ คือเป็นลุงของท่านอาจารย์หนู หลวงปู่หนูเจ้าอาวาส
วัดดอยแม่ปั๋ง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ตอนนี้ชื่อเจ้าคุณเฉย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : อาจารย์หนูทา่ นก็จะมาพักอยูท่ วี่ ดั สัมพันธวงศ์อยูเ่ รือ่ ย พระครูชนิ เทพ
ท่านก็รู้จักใกล้ชิดคุ้นเคยกับท่านอาจารย์หนู พอท่านบวชปุ๊บ ท่านก็เลยขึ้นมาอยู่เชียงใหม่เลย ไปอยู่
กับหลวงปู่แหวน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เห็นไหม ไปอยู่กับหลวงปู่แหวน พอออกพรรษามาท่านลาออก
จากงาน ลาออกจากปลัดอ�ำเภอเลย ไม่สึก ก็อยู่กับหลวงปู่แหวนตลอดมา ตอนนี้พอท่านกลับมา
เยี่ยมบ้าน มาเยี่ยมระยอง พอมาท่านก็เรียกเรามาพบ เราก็เข้ามาพบ การที่ได้คบค้าสมาคมพูดคุย
กับท่านในสภาพของความเป็นพระของท่าน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
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ให้ฟัง

หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านก็จะมาเล่าถึงเรื่องหลวงปู่แหวนให้ฟัง เล่าถึงเรื่องดอยแม่ปั๋ง

เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อไม่เคยรู้เรื่องภารกิจขององค์หลวงปู่ท่านเลย
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไม่เคยรู้จัก ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเคยรู้จัก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ตอนปี ๑๑ ๑๒ นี่ไม่มีใครรู้จักหรอก ปี ๑๑ ๑๒ เริ่มจะเป็นที่รู้จัก
นิดหน่อยเท่านั้นเอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านก็จะมาเล่าเรื่องหลวงปู่แหวน ลองไปซิหลวงปู่แหวนเป็นพระ
ที่อัศจรรย์มากเลยนะ พอเราไปถึงนี่มันเย็น เหมือนกับเราจากพ่อแม่ไปนานแสนนานแล้วเรากลับมา
หาเจอพ่อแม่ของเรา โอ้โห! มันมีความสุข
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อฟังแล้วรู้สึกยังไงครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราฟังไปเราก็รู้สึกดูดดื่มแล้วเราก็ เอ้! ๆ อยู่เรื่อยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คือมันเป็นความน่าสนใจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านก็มาเล่าเรื่องอะไรต่ออะไรมาเรื่อย เรื่องดอยแม่ปั๋ง เรื่อง
หลวงปู่แหวนอะไรต่ออะไร ความอัศจรรย์ของหลวงปู่อะไรต่ออะไรไป แล้วพอไปมาท่านก็บอก เอ้อ!
ดอยแม่ปั๋งตอนนั้นมันอดอยาก มันขาดแคลน ทุรกันดาร เวลาหลวงปู่ท่านป่วยท่านไม่สบาย มีแต่
ข้าวเหนียว มีแต่ถวั่ เน่า น�ำ้ พริกจิม้ ถัว่ เน่าอะไรต่ออะไรเนีย่ การฉันของท่านก็ไม่สะดวก เราก็จดั กุง้ แห้ง
จัดปลาเค็มถวายท่านไป ส่งไปแบบนี้ ท่านก็มาชมบอกว่า เวลาหลวงปู่ท่านฉันอะไรไม่ได้ก็เอากุ้งแห้ง
มาป่นแล้วมาโรยข้าวต้ม ฉันข้าวต้มฉันปลาเค็มอะไรต่ออะไรมานี่ โอ้โห! เราก็ดีใจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นเริ่มมีศรัทธาแล้วครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เอามาพูดมาคุย ท่านพูดถึงเรื่องการบวชน่าสนใจ เริ่มนึกแล้ว
มันน่าจะบวชดูนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่ว่าในตระกูลเราก็ไม่เคยมีใครเคยบวชกันนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อตอนนั้นเริ่มคิดจะบวชไหมครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เริ่มแล้ว เริ่มคิดเริ่มสนใจ ท่านก็ชวนอยู่เรื่อย น่าจะไปบวช
หน่อยนะ ไปบวชดูชีวิตนักบวชเป็นยังไง เราก็เริ่มคิดแล้ว พอดีปี ๑๓ ปีเราเกณฑ์ทหาร อายุ ๒๑ ปี
มาเกณฑ์ทหาร พอไปเกณฑ์ทหารแล้วมันไปจับเอาใบด�ำใช่ไหม มันไม่ถูก มันไม่ถูกทหาร จะบวช
หรือไม่ แต่ตอนนั้นก็นึกอยากจะเป็นทหารนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นที่ผมอ่านมาเห็นหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อให้ทุกอย่างหมดเลย
ครับ เพราะว่าไปละใจทั้งใจ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ มีมอเตอร์ไซค์มีอะไรต่ออะไรก็ให้เพื่อนไปเลย มีอะไรให้
เพราะตั้งใจอยากจะเป็นทหารดูสักปีสองปี อยู่บ้านเราก็ท�ำงานท�ำการ ไปเกเรเกตุงเที่ยวเล่นอะไรต่อ
อะไรไป ชีวิตเป็นทหารเป็นยังไงบ้าง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นที่บ้านก็ให้นะครับ ถ้าเป็นทหารให้ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ไม่ เราก็ไปขูท่ บี่ า้ น เพราะแต่กอ่ นนีบ้ า้ นแถวนัน้ ลูกเถ้าแก่ทงั้ หลายนี่
ไม่มีใครเป็นทหารหรอก เพราะว่าพ่อแม่เขาไปอุด ไปจ่ายเงินเสียเงิน เราก็ขู่ทางบ้านไว้ถ้าไปจ่ายเงิน
ถ้าไปอุด ถ้ารู้จะสมัครไปเลยนะ จะไปเลย คือไม่ให้ใครมายุ่งกับเรา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่ตอนนี้พอเราไปจับถูกใบด�ำ  ไม่ได้เป็นทหาร เราจะมาบวชดู
พอกลับมาบ้านเราก็มาบอกแม่ บอกแม่ว่าจะบวช แกเอะอะโวยวาย มันไม่ใช่ของพูดเล่นนะเรื่องการ
จะบวชจะอะไรต่ออะไร เอ้า! บวชจริง แกก็ไม่เชื่อเพราะเรามันไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ เที่ยวเล่น
เกเรเกตุงอยู่เรื่อยใช่ไหม แล้วเป็นคนนอนตื่นสายประมาณใกล้เที่ยง แล้วเรื่องอาหารเราจะเป็นคน
เลือกอาหารที่จะทานมากสมัยเป็นโยมนี่ ทางบ้านดุด่าว่ายังไง กลับมามองอาหารในโต๊ะถ้าไม่ชอบใจ
ก็ไปร้านอาหารไปสัง่ ใหม่ เห็นไหมเป็นคนเลือกอาหารมากเลย สมัยก่อนนีเ่ ราเป็นฆราวาสผักเส้นเดียว
ก็ไม่กินนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : มีเจ้าคุณอาจารย์ มีอาหารมีผักอะไรต่ออะไรท่านเขี่ยจากจานเรา
ตักใส่จานท่าน ท่านชอบผักเห็นไหม เราไม่เอาเลย ข้าวผัดถ้ามีต้นหอมสักชิ้นเขี่ยออกนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : กินผักไม่เป็นสมัยก่อนนี้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ที่บ้านเลยกะว่าไม่น่าจะอยู่ได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ตอนนี้พอเราย�้ำไปย�้ำมา โยมแม่ก็เลยสงสัยมันจะบวชจริง
มันพูดย�้ำแล้วย�้ำอีก ก็เลยไปพูดกับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านก็มีฐานะเรานับถือเป็นอานะ ซึ่งเป็นโยม
อุปัฏฐากที่วัด ก็ไปคุยว่า เราจะบวช พูดเหมือนจะเอาจริงเอาจังนะ เขาว่า เอ้า! ถ้าอยากจะบวชก็ดีสิ
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ไปบวชดูสักพรรษาหนึ่ง เขาบอก โอ๊ย! คงจะไม่ถึงพรรษาหรอกไปบวชพรรษาได้อะไรยังไง งานการ
ก็เยอะแยะ เอาอย่างนั้นไปบวชสักแป๊บหนึ่งก็ได้ แถวนั้นโดยส่วนมากจะบวช ๑๕ วัน หรือบวช
เดือนหนึ่ง เราก็กะว่าไปบวชสัก ๑๕ วันหรือเดือนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงไปบวชเดือนเมษายน
เห็นไหม เดือนเมษายนก่อนเข้าพรรษาตัง้ ๔ เดือน ใช่ไหม เพราะคนโดยส่วนมากเขาจะบวชเข้าพรรษา
เขาจะไปบวชเอาใกล้เข้าพรรษาเดือนกรกฎาคม แต่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชเข้าพรรษา เราจึงบวช
เดือนเมษายน ทีแรกตั้งใจจะไปบวชที่เชียงใหม่ บวชที่ดอยแม่ปั๋ง เราติดใจที่ว่าจะบวชเพราะตาม
พระชินเทพเขาไปโน่น แต่ตอนนี้พอมาบอกทางบ้านแล้ว ทางบ้านบอกไม่เห็นด้วย จะไปเชียงใหม่
มันยากมันล�ำบาก เห็นไหมล่ะ ก็เลยว่านิมนต์พระเชียงใหม่ลงมาดีกว่า ก็เลยนิมนต์หลวงปู่หนูลงมา
ลงมาที่ระยอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ไหม นิมนต์ครูบาอาจารย์ทางเชียงใหม่มานั่งขัดสมาธิที่
วัดตรีรัตนาราม พอบวชแล้วเราก็อยู่ที่วัดนี้ระยะหนึ่ง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ใจตอนนั้นของหลวงพ่ออยากไปหาองค์หลวงปู่
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ถูกต้อง แต่วา่ พอบวชแล้วคนทีด่ ใี จคือมีแต่โยมแม่ โยมพ่อนีไ่ ม่เอาเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ โยมพ่อท่านว่ายังไงครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คนบวช มันพวกขี้เกียจ พวกไม่มีอนาคต พวกไม่สนใจไม่เอาอะไร
เลย ท่านว่าแบบนั้น แกจะไม่มองหน้าเรา ไม่เกี่ยวข้องเลยนะ มีแต่ด่ามีแต่ต�ำหนิ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่โยมพ่อเราจะไม่เคยพูดกันตรง ๆ แบบนี้ เวลาโยมพ่อมีอะไร
ก็จะไปบอกโยมแม่มาพูด เรามีอะไรก็จะไปบอกโยมแม่ไปพูด
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เหมือนไม่ได้สนิทกันแบบนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ใช่ แต่โยมพ่อถ้ากลับเข้ามาในบ้านโยมพ่อจะขรึม แต่วา่ อยูน่ อกบ้าน
โยมพ่อจะตลก คนทั้งจังหวัดคบโยมพ่อได้หมดเลย แต่ถ้าในบ้านโยมพ่อจะขรึม ๆ แต่ว่าไม่เคยดุลูก
ดุลกู ต้องเป็นหน้าทีข่ องโยมแม่ โยมพ่อไปได้ยนิ ข่าวว่าพวกเราเกเรอยูน่ อกบ้านก็จะมาดุโยมแม่ ท�ำไม
ลูกตัวคนนั้นมันดื้ออย่างนั้น มันเกเรอย่างนั้น ท�ำไมไม่ด่า ท�ำไมไม่ตีมัน อะไรต่ออะไร บางทีโยมแม่
ก็โมโหว่า อ้าว! ลูกฉันก็ลูกแกเหมือนกัน ท�ำไมแกไม่ด่ามันล่ะ ฉันไม่เคยดุด่า ฉันไม่เคยทุบตี
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : โยมพ่อจะไม่เอา คนสอนคนดุดา่ ลูกเป็นหน้าทีข่ องโยมแม่ นีโ่ ยมพ่อ
จะเป็นแบบนั้น
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสหลวงพ่อ พอบวชแล้วหลวงพ่อก็ไปหา
หลวงปู่แหวนเลยไหมครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ คือทีแรกพอบวชแล้ว บวชเดือนเมษายนใช่ไหม เดือนเมษายน
พฤษภาคม มิถนุ ายน ก่อนเข้าพรรษามีเพือ่ น มีพระรุน่ ผูใ้ หญ่หน่อยท่านมาทีร่ ะยอง มาทางภาคอีสาน
เดินทางโดยรถยนต์เก๋งก็ชวนมาด้วย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราก็ขึ้นมากราบหลวงปู่ฝั้น มาที่ถ�้ำขาม ที่วัดป่าอุดมสมพร แล้วก็
ไปที่หินหมากเป้ง ปู่หลวงปู่เทศก์
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่ว่าโยมน้าของเรา ทางตระกูลของโยมแม่คุ้นเคยกับหลวงตา
ก่อนที่เราบวชมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว เพราะว่าก่อนนี้ไวยาวัจกรคนอุปัฏฐากของของหลวงตาคือ
คุณชวลิต คุณชวลิตนี่แหละเป็นเพื่อนของโยมน้า เวลาหลวงตาจะลงไปกรุงเทพฯคุณชวลิตก็จะเอา
รถรับหลวงตา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ดูแลให้
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : รับหลวงตาลงไป ขึ้นลงก็จะไปแวะที่บ้านโยมน้า เป็นปั๊มน�้ำมัน
แวะทานข้าว แวะเติมน�้ำมัน แวะนั่งพักผ่อน ก็คุ้นเคยมาตอนนั้นแหละ พอเราบวชทางญาติก็
อยากจะให้เราเข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด เราก็คิดนะเพราะได้ยินข่าว ได้ยินข่าวว่าวัดป่าบ้านตาดนี่
หลวงตาท่านดุ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นหลวงพ่อก็ธุดงค์ไปเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ยัง เพียงแต่แวะเวียนมากราบครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อ๋อ! ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : และกลับไปอยูร่ ะยอง ไปเรียนหนังสือ พอเข้าพรรษาก็ไปเรียนหนังสือ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เรียนนักธรรม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ไปเรียนนักธรรมพอออกพรรษาแล้ว ออกพรรษาปี ๑๓ ออกพรรษา
สอบนักธรรมเสร็จแล้ว เดือนพฤศจิกายนบึ่งมาเลย บึ่งมาดอยแม่ปั๋งเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอขึ้นมาดอยแม่ปั๋ง ตอนนั้นขึ้นมาหลายองค์ พระครูชินเทพเอย
อาจารย์นาคเอย พระครูชมเอย ที่เคยอยู่ที่ดอยแม่ปั๋งนั่นนะ อุปัฏฐากหลวงปู่แหวนอยู่ แล้วก็ขึ้นมา
พวกนั้นเป็นพระผู้ใหญ่ เป็นพระกลาง ๆ แล้ว มีเรานี่เป็นพระใหม่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เป็นเด็กติดตามมาเรื่อย ๆ พอมาถึงเข้าไปนั่งรถที่ตลาดต้นล�ำไย
ยังไม่ทันสว่างนะ ขึ้นไปดอยแม่ปั๋งโดยรถบัส ตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างนะ แวะฝากปัจจัยกับเด็กรถ
เด็กกระเป๋ารถ ให้ไปซื้ออาหารข้างทางถวาย กว่าจะไปถึงดอยแม่ปั๋งค�่ำมืด
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เมื่อก่อนนี่ โอ้โห! ถนนโลกพระจันทร์จริง ๆ รถไปติด รถไปอะไรต่อ
อะไร พอไปถึงเชิงเขาแล้วเราก็เดินขึ้น เดินขึ้นมันก็ใกล้ ๆ มืดนะ มันเริ่มจุดตะเกียงแล้ว
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอเราไปถึงเราก็ไปแวะกุฏิพระครูชินเทพอยู่ข้างล่าง ไปแวะไหว้
เดี๋ยวอาบน�้ำอาบท่าเสร็จเสียก่อนแล้วค่อยขึ้นไปกราบหลวงปู่ พอไปวางของมีเด็กมาตาม ตุ๊ ๆ
หลวงปูแ่ หวนหือ้ ไปหา เราก็แปลกใจนึกว่าเด็กมันมาเรียกผิด เพราะว่าเราพึง่ จะมาถึงไม่มใี ครเห็น
เอ้า! หลวงปู่จะให้ใครไปหา ที่กุฏิอื่นหรือเปล่า เด็กก็ยืนยัน หื้อตุ๊นั่นแหละไปหา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เป็นหลวงพ่อแหละครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ พวกเราก็เลย ไม่เป็นไรไปหาหลวงปู่เสียก่อน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาอาบน�้ำ ตอนที่เราพบกับหลวงปู่แหวน
ครั้งแรก เกิดความอัศจรรย์มากเลย ผิวนี่เหมือนกับจะมองทะลุเข้าไปข้างใน ตาท่านนี่ใสเหมือน
ตาแมว เรามองผิวพรรณ ความผ่องใสของผิวพรรณของหน้าตานี่ เหมือนกับชีวิตของท่าน
เกิดมาไม่เคยทุกข์เลย แต่เราเกิดมา มีความรู้สึก ว่าท�ำไมเราแค่อายุ ๒๐ ปี ๒๑ ปี ท�ำไมมันทุกข์
เหลือเกิน ความอะไรต่ออะไรไม่รู้ มันทุกข์มันบีบคั้น มันอะไรต่ออะไร มันมีแต่ความขัดอกขัดใจ
แต่พอไปมองหลวงปู่ ความผ่องใสความเบิกบานของท่านเหมือนกับไม่เคยมีทุกข์ ในขณะที่เรา
มองท่าน เรากราบท่าน เราจะนึกอยู่ มันเหมือนกับดูดดื่มเหมือนกับประทับใจในรูปลักษณะ
ของหลวงปู่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านเมตตาให้โอวาทอย่างไรครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ นี่แหละ ตอนเรากราบ เรานึกอยู่อย่างนี้ หลวงปู่นี่ผ่องใสแท้
หลวงปู่นี่เหมือนกับคนไม่มีทุกข์เลย ชีวิตเรานี่ ท�ำไมมันทุกข์เหลือเกิน ท�ำไมเราจะได้แบบ
หลวงปูบ่ า้ ง ท�ำไมเราจะมีความสุขความเบิกบานอย่างหลวงปู่ เรานึกอยูแ่ บบนี้ เรากราบนี่ ตอนนี้
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เรามาคิดพิจารณาดูค�ำพูดของหลวงปู่นี่ จะเป็นบังเอิญไหม ซึ่งค�ำพูดนั้นยังก้องอยู่ในหูเลย
หลวงปู่แหวนท่านบอก ไอ้คนเรานี่มีแต่อยากได้เหมือนคนอื่นเขา แต่เวลาท�ำไม่ท�ำเหมือนเขา
ทั้ง ๆ ที่อุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้มาเหมือนกัน เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่คนเรามีแต่อยากได้เหมือนเขา แต่เวลาท�ำไม่ยอมท�ำเหมือนเขา
ทั้ง ๆ ที่อุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือมาเหมือนกัน เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่มันสะดุดที่เราเหมือนได้ใจเลย เหมือนที่เราคิดเป็นค�ำถาม และ
ท่านตอบมา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : และท่านก็เมตตาให้มา
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ มันสะดุดใจเลย พอมันสะดุดใจ น�้ำตาแทบจะไหลเลยนะ
มันมีความตั้งใจ เอ้า! พวกเราจะพยายามท�ำอย่างหลวงปู่ว่า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วพอดีก็ได้พักที่กุฏิอยู่ตรงข้ามไว้หน้ากุฏิหลวงปู่เลย อยู่ฝั่ง
ตรงข้าม ข้ามถนนไปเท่านั้นเอง ตอนที่ไปวัดดอยแม่ปั๋งเป็นฤดูหนาว ฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายน
โอ้โห! หนาวเจี๊ยบเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : อยู่นานไหมครับหลวงพ่อกราบขอโอกาสครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ตอนนั้นก็อยู่ข้ามแล้งแหละ ข้ามฤดูแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เดินจงกรมนี่หนาวจะตาย พอค�่ำมาเดินจงกรมจนเดินไม่ไหว
แล้วนะ หลวงปู่แหวนท่านก็เดิน คือหลวงปู่ท่านเดินที่นอกชานกุฏิท่าน ตอนนี้หลวงปู่ท่านเดิน
ท่านจะชอบถ่มน�้ำลาย แต่ความไม่มีฟันของท่านเราจะได้ยิน ปู้ว ๆ แบบนี้ เวลาท่านถ่มน�้ำลาย
เราจะได้ยินเสียงเป่าลม พอเราเดินจงกรมก็จะได้ยินเสียง ปู้ว ๆ เราก็เดินไม่ไหวแล้ว เราจึงไป
นั่งภาวนา นั่งภาวนาจนไม่ไหว เอนนอน แต่ก็ได้ยินเสียงนั่นแหละ ตื่นนอนขึ้นมาก็ยังได้ยินเสียง
เดินจงกรมของท่านอยู่แบบนั้นแหละ ท่านนอนเวลาไหน เราตื่นขึ้นมา ได้ยินเสียงท่านยัง
เดินจงกรมอยู่ เราก็ลกุ มาเดิน เดินไม่ไหวเราก็ไปนัง่ นัง่ ไม่ไหวเราก็ไปนอน แต่เวลาไหนเราก็ได้ยนิ
เสียงถ่มน�้ำลายอยู่แบบนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : จนกระทัง่ ได้เวลาเอาบาตรมาศาลา จนสว่าง ปรากฏว่ากลางคืน
ท่านจะไม่ค่อยนอน ท่านจะเดินจงกรมนั่งภาวนาอะไรต่ออะไร เราไปจัดห้องพักท่านพบมีแต่ที่นั่ง
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ หลวงพ่อเคยสนทนากับองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์
องค์หลวงปู่แหวนให้โอวาทตรง ๆ ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ส่วนมากแล้วไม่เคยคุยเดีย่ วแบบนี้ เพราะตอนเช้ามาเราก็จะกวาด
ลานวัดมาเรื่อย ท่านก็จะเดินจงกรมอยู่ที่นอกชาน พอมาถึงกุฏิท่านเราก็จะยืนฟังท่าน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านก็จะให้โอวาท รีบเร่งภาวนานั่นนี่ แต่ท่านจะเล่าถึงท่านอยู่
กับหลวงปู่มั่น ท่านจะยกค�ำเตือนใจอะไรต่ออะไรมา เอ้อ! ปีนั้นนะ ปีฉลู ปีนั้นนะ เดือนนั้นนะ
เดือน ๓ เดือน ๔ กี่ค�่ำ ๗ ค�่ำ ๘ ค�่ำ เราไปกับหลวงปู่มั่นนะ ไปที่นั่นไปที่นี่ ภาวนาเป็นอย่างนั้น
ภาวนาเป็นอย่างนี้นะ ท่านจะเล่าไปเรื่อย ๆ ที่นั่นน่าอยู่นะ ที่นี่ไม่ดีเลยนะอากาศมันบีบ มันไม่
ปลอดโปร่ง เวลาไปภาวนาร่างกายมันจะซึมเศร้า จิตใจมันจะหดหู่ไป มันไม่เป็นมงคลเลย อะไร
ต่ออะไรนะท่านก็เล่าไปเรื่อย เราก็ฟังไปเรื่อย ก็จดจ�ำไปเรื่อย ๆ พอประมาณแล้ว เอ้า! ได้เวลา
บิณฑบาตแล้วก้า ไปออกไปบิณฑบาต ฟังให้เป็นธรรมโมธรรมะนะ อย่าไปฟังให้เป็นธรรมเมานะ
เราก็แยกย้ายกันกลับกุฏิ ไปอาบน�้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ออกไปบิณฑบาต
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : บิณฑบาตกลับมาก็ฉัน แล้วหลวงปู่นี่ใครเคยไปเห็นหลวงปู่ไหม
โยมเห็นหลวงปู่ไหม หลวงปู่แหวนนี่เสขิยวัตรท่านเปี๊ยะเลย ค�ำว่าเสขิยวัตรนี่ก็เป็นพระวินัย
อันหนึ่งนะ เป็นเรื่องกิริยามารยาท กิริยามารยาทของพระ หลวงปู่นี่ได้เสขิยวัตรครบถ้วน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ไม่มพี ลาดเลย โดยส่วนมากแล้วพระมักจะไม่คอ่ ยให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องเสขิยวัตรเท่าไหร่ คือให้มันเป็นอัตโนมัตินี่นะ นี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นเสขิยวัตรคือ
ความเรียบร้อย โดยส่วนมากเกี่ยวกับกิริยามารยาท เช่นว่าพระเวลาฉันอาหารไม่ให้ฉันเสียงดัง
จุบ๊ ๆ จับ๊ ๆ การฉันดัง จุบ๊ ๆ จับ๊ ๆ เหมือนดังคนเคีย้ วอาหาร ถ้าเคีย้ วเห็นไรฟันมันก็ดงั ตุบ๊ ตับ๊ ๆ
มันก็ร�ำคาญเห็นไหม ถ้าเราเคี้ยวอาหารเคี้ยวไม่เห็นไรฟัน จะไม่มีเสียงหรอกใช่ไหม ไอ้คน
เคี้ยวอาหารเห็นไรฟันมีเสียงดังทุกคน เพราะฉะนั้นในพระวินัยผิดนะ ผิดเสขิยวัตรนี่ แล้วเวลา
เรากินอาหารเราจะไม่ไปเพ่งเล็งบาตรของคนอื่นเขา ไม่ไปมองบาตรของคนอื่นเขา เราจะไม่ฉัน
เราจับอาหารเราจะจับพอดีค�ำ ไม่กัดค�ำข้าวอะไรแบบนี้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านจะเป๊ะมาก ๆ เลย
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ แล้วเวลาท่านฉันท่านจะก้มหน้าฉันเหมือนกับอยู่องค์เดียว
ใครอยู่ข้าง ๆ ท�ำอะไร จะคุยตลกขบขัน หัวเราะจนน�้ำหูน�้ำตาไหล หลวงปู่แหวนไม่เคยมี
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ความรู้สึกเลย นั่งฉันเงียบของท่านองค์เดียว หลวงปู่หนูแหย่เขาไป แหย่เขามาอะไรต่ออะไร
หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็ง หลวงปู่แหวนไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เหมือนกับท่านนั่งอยู่องค์เดียว ทุกวันในการฉันอาหารท่านเป็น
แบบนั้น พอฉันอาหารเสร็จ ล้างปากล้างฟัน ล้างอะไรต่ออะไร เอ้า! ตอนนี้มาคุยกัน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่คือหลวงปู่แหวน และในความงามของหลวงปู่แหวนนี่
ทุกกระเบียดนิ้ว เอาเป็นแบบอย่างได้หมดเลยในหลักธรรมทางวินัย ไม่มีตรงไหนเลยที่เรามอง
หลวงปู่แหวนจะเอาไปเป็นตัวอย่างไม่ได้ ในด้านธรรม ด้านวินัย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับองค์หลวงปู่แหวนท่านเมตตาสอนเรื่องธรรมโมธรรมเมา
ขอความเมตตาหลวงพ่อขยายความเพิ่มให้นิดหนึ่งครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : หลวงปู่แม้ท่านจะอยู่แต่ในวัด คือท่านบอกว่าท่านขึ้นมาอยู่
ดอยแม่ปั๋งนี่ หลวงปู่หนูไปรับท่านมาจากบ้านโป่ง ตอนนั้นท่านป่วย แต่ท่านอยู่บ้านโป่งนี่ ไม่มี
หมู่เพื่อนอยู่ด้วย ท่านอยู่ ๑๐ กว่าปีไม่เคยลงอุโบสถเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ค�ำว่าอยู่ ๑๐ กว่าปีไม่เคยลงอุโบสถแสดงว่าอยู่ไม่ถึง ๔ รูป
ถ้า ๔ รูปนี่ไปแล้วมันต้องลงอุโบสถ แต่ที่ว่าไม่เคยลง แสดงว่าไม่เคยอยู่ถึง ๔ รูป ๒ รูป รูปเดียว
๓ รูปอะไรแบบนั้นแหละ ใช่ไหม แต่พอท่านอยู่ท่านป่วย เนื้อผิวมันเป็นแผล หลวงปู่หนูไปเห็น
ก็เลยไปรับท่านมาอยู่ที่ดอยแม่ปั๋ง โดยที่ท่านขอให้หลวงปู่หนูสัญญาว่า ท่านไปอยู่ดอยแม่ปั๋งนี่
แบบพระลูกวัด ไปอยู่แบบหลวงตาองค์หนึ่ง ท่านจะไม่รับผิดชอบอะไรเลย ความรับผิดชอบ
ทุกอย่าง และการปกครองวัดนี่ให้เป็นหน้าที่ของหลวงปู่หนู
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็เลยตกลงแบบนั้น ตกลงท่านก็เลยมาอยู่กับหลวงปู่หนู
เพราะฉะนัน้ ท่านจะไม่เกีย่ วข้อง ท่านไม่เคยออกไปไหน ไม่เคยมีกจิ นิมนต์ไปไหน มีแต่หลวงปูห่ นู
ไป ท่านจะไม่มีกิจนิมนต์ ใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่ว่าใครต่อใครมาสัมผัสหลวงปู่ เขาก็ต้องมีการเล่า มีการพูด
มีการคุย เพราะฉะนั้นแม้หลวงปู่ท่านจะอยู่แต่ในวัดไม่ใช่ท่านจะไม่รู้จักสังคม
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไม่เห็นสังคม ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นค�ำพูดของท่าน บางคน
ก็ว่าอาจจะฟังไม่เข้าใจ หลวงปู่ก็มีแต่ธรรมโมธรรมเมา มีแต่ธรรมเมา ๆ ไอ้นั่นก็ธรรมเมา ไอ้นี่
ก็ธรรมเมา อะไรต่ออะไร แต่ถ้าเราฟังให้ดี ๆ นะ หลวงปู่นี่ท่านพูดจริงใจ ท่านพูดตรงมากเลย
กุสลาธรรมเมา ๆ อย่าให้มีแต่กุสลาธรรมเมา ๆ นะ ให้มีปัจจุบันธรรมมานี่ มันเป็นธรรมะอยู่
ปัจจุบัน คือถ้าเราไปเพลิดเพลินกุสลาธรรมเมานี่ ไอ้สังคมโดยทั่วไปเราดูสิ เขาจะเพลิดเพลิน
ในความมี ความได้ ความสะดวกสบายของเขา จนไม่เห็นความส�ำคัญของธรรมะ มองข้ามจิตใจ
ไปเสียสิ้น ก็เพลิดเพลินกับความมีความร�่ำรวย เพลิดเพลินกับการใช้จ่ายการเที่ยวเล่นการอะไร
ต่ออะไร
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลงไปกับโลก
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ใช่ มันก็เมาในความดี เมาในความได้ของตัวเอง นีก่ สุ ลาธรรมเมา
อกุสลาธรรมเมา เมาในความทุกข์ยาก อดจนของตัวเอง จะหาอยู่หากินได้ยังไง จะมาพอ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกหลาน อะไรต่ออะไร จะไปหากับข้าวมาจากไหน จะหาเงินที่ไหนมาจ่าย
ค่าเทอม มาจ่ายค่าไฟ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : วุ่นวายจากความทุกข์ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ วุ่นวายอยู่กับความทุกข์ ความยากล�ำบาก กุสลาธรรมเมา
ใช่ไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่แหละ มันก็มีแต่ธรรมเมา ๆ ทั้งนั้นแหละ มองสังคมออกไป
ใช่ไหม มันไม่อยู่ในปัจจุบันนั้น ๆ ถ้าคนอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละ ธรรมโมธรรมะอยู่ตรงนี้
นี่ตรงนี้แหละคนฟังผิวเผินก็ว่า หลวงปู่มีแต่ธรรมเมา โดนธรรมโมธรรมเมาอะไรต่ออะไรไป
ถ้าลองฟังดูดี ๆ นี่หลวงปู่ท่านซึมซับไปถึงหมดเลย สังคมเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะ คนโดยทั่วไป
มันเมาเพลิดเพลินไปกับความมีความได้ ความสะดวกสบายของตัวเอง นีค่ อื กลุม่ หนึง่ อีกกลุม่ หนึง่
ก็มัวเมาไปกับความทุกข์ยาก อดจนของตัวเอง ขาดแคลน พวกนี้เลยมองผ่านจิตใจไปเสียสิ้น
มองผ่านธรรมะไปหมดเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไม่มีโอกาสอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ไม่มีโอกาสที่มาอยู่กับจิตใจในปัจจุบันเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่สังคมเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นเราว่า ถ้ามีโอกาสไปสัมผัส
หลวงปู่ ไม่ว่าตาเราจะเห็นหลวงปู่ หูเราจะฟังหลวงปู่ ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้น
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เอ็ม : สริต อธิศลิ ป์ : สาธุครับหลวงพ่อครับ หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสหลวงพ่อเพิม่ นิดหนึง่
ครับ อย่างตอนทีห่ ลวงพ่อเมตตาเล่าให้ฟงั เรือ่ งหลวงปูแ่ หวนใช่ไหมครับ แล้วอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงปู่สิม หลวงปู่ฝั้น ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองล่ะครับ ความประทับใจที่มีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ คนละแบบกัน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คือจริตนิสัยของครูบาอาจารย์คนละแบบกันนะ คือหลวงปู่สิม
ท่านใจดีมาก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใจดีมาก ใจดีจนกระทั่งว่าพระที่อยู่กับท่านค่อนข้างที่จะอึดอัด
หลวงปู่สิมบอกว่า โดยส่วนมากแล้วโยมมีเจ้าอาวาส
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : โยมชีบ้ อกพระหันซ้าย หันขวาหันได้ แล้วโดยส่วนมากท่านก็จะบอก
พระให้ยอมโยม โอ๊ย! อย่าไปขัดใจเขาเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรมา ไม่ขัดใจ
โยมจะเอาอะไรต่ออะไรได้หมด
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พระบางทีก็อึดอัด คิดดูเรานี่ปลงผมให้หลวงปู่สิม ปลงผมได้ไม่ถึง
อาทิตย์ พอปลงมาปุ๊บ คนที่อยากได้ก็แย่งผมไป อีกคนมาอีก ๆ อยากจะได้เกศาหลวงปู่ ไปเรียก
หลวงพี่มา ผมมีอยู่นิดเดียวนี่ คิดดูขนาดนั้นนะ ให้ไปเรียกเรามาโกนผม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงปู่ท่านก็ยอมหรือครับหลวงพ่อ ท่านเมตตา
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เราก็ขัดใจ อย่าด่าโยม อย่าว่าโยมนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท�ำไมหลวงปู่ท่านถึงเมตตาโยมมากครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ก็นนั่ แหละ ถึงบอกว่าท่านเป็นแบบนัน้ แต่วา่ เรือ่ งหลักธรรมค�ำสอน
ของท่านก็กินใจดีมากเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ฟังง่าย ฟังชัดเจน แล้วก็รู้สึกว่าธรรมะของท่าน ท่านพูดธรรมะ
แบบหนักแน่น เสียงหรือท่าทางอะไรต่ออะไรหนักแน่นมาก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วท่านจะเป็นพระที่มีความเพียรความอดทนดีมากเลย เราไปอยู่
กับท่านนี่ เราดีอย่างหนึง่ นะ โชคดีของเราอย่างหนึง่ คือไปอยูก่ บั ครูบาอาจารย์องค์ไหน มักจะได้เป็น
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พระอุปัฏฐากท่าน ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนก็ได้ไปนวดเส้นท่านบ้าง ไปปัดกวาดเช็ดถูกุฏิอะไรต่ออะไร
ไปแบบนี้ ก็ได้ใกล้ชิดท่าน มาอยู่กับหลวงปู่สิมก็เป็นพระอุปัฏฐากท่าน มาอยู่กับหลวงตาก็เป็นพระ
นวดเส้นท่านมาตลอด ได้เป็นพระใกล้ชิด
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะฉะนั้นหลวงปู่สิม ท่านจะเป็นพระใจดี แต่เวลาท�ำความเพียร
หลวงปู่สิมท่านจะตื่นตี ๒ กว่า มีแขกมีอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ แต่ก่อนนี้มันไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเตาแก๊ส
ไม่มีอะไรมาต้มน�้ำ  ต้มด้วยฟืน เราก็ต้องตื่นมาตั้งแต่ตี ๒ แล้วก็มาตั้งน�้ำเป็นปี๊บเลย มีหิน ๓ ก้อน
แล้วเอาฟืนต้ม ตั้งน�้ำปี๊บหนึ่งต้ม พอก่อไฟตั้งน�้ำเสร็จแล้ว หลวงปู่ท่านก็ส่งเสียงแอ้ม ๆ อยู่ที่ถ�้ำ 
ตี ๒ นิด ๆ เราก็รีบไปจัดที่นอนของท่าน ไปเทกระโถนเทอะไรต่ออะไร จัดที่นอนพับผ้าห่มให้ท่าน
เรียบร้อย พอดีน�้ำเดือด เราก็เอาน�้ำร้อนมาผสมน�้ำเย็นมาอาบ ท่านก็สรงน�้ำ สรงน�้ำ ถูตัวท่าน ซักผ้า
ให้ท่าน เปลี่ยนผ้าอะไรต่ออะไรเสร็จ ซักผ้าเสร็จก็ได้เวลาตี ๓ เศษ ๆ เขาตีระฆังเง็ง ๆ พระก็มาแล้ว
ลงมาศาลา มาสวดมนต์ไหว้พระ ท�ำวัตรเช้า แล้วก็นั่งภาวนาไปถึงสว่างจึงได้ออกบิณฑบาต ท่าน
ก็พูดธรรมะ ท่านก็นั่งอยู่บนเตียงนั่นแหละ อยู่ในถ�้ำ  พูดธรรมะให้เราฟังนิดหน่อยแล้วก็นั่งภาวนา
ไปจนถึงสว่าง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับท่านมักเน้นสอนอะไรครับ องค์หลวงปู่สิมท่านมักเน้น
สอนอะไรครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านมักจะเน้นสอนเรื่องสังขารทั้งหลาย โดยเฉพาะการพิจารณา
อัฐิกระดูกนี่ พิจารณากาย พิจารณาเวทนาอะไรพวกนี้แหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านจะเน้นตรงนี้ คือเรื่องธรรมะ ถ้ารวมความแล้วก็เรื่องกาย
เรื่องจิตทั้งนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ไหม เรื่องอื่นก็ปลีกย่อยไปทั้งนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : อยู่กับหลวงปู่สิม ได้แบบอย่างของความเพียร และความไม่ย่อท้อ
ต่อภาระหน้าที่ ไม่ว่าแขกไปใครมา ไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยหวั่นไหว ก็จะอยู่ได้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : กราบสาธุครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่คือหลวงปู่สิม เราเป็นคนท�ำบันไดขึ้นไปถ�้ำผาปล่องแต่ก่อนนี่
มันเป็นดิน เวลาฝนตกก็ลนื่ ใช่ไหม เวลาบิณฑบาตกลับมาบางทีลนื่ ล้ม บาตรไปทางหนึง่ คนไปทางหนึง่
ชาวบ้านเวลาใส่บาตรนี่ เวลาพระไปบิณฑบาตแถวบ้านท่านไม่สะดวก ไม่ง่ายนะ ต้องไปยืนคอย
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นานมากจนแมลงวันตอมปาก ชาวบ้านเขาเอาข้าวตักใส่จานมาตั้งไว้ที่หัวเสารั้ว เขาก็ยืนคุยกัน
พระเดินไปยืนหน้าบ้าน เขาก็เห็นพระแต่เขาต้องคุยกันให้จบเรื่องเสียก่อน จึงมาใส่บาตร ถ้าเขา
ก�ำลังท�ำงาน ถ้าเห็นพระมายืนเขาก็ต้องท�ำงานให้เสร็จเสียก่อนจึงค่อยมาใส่บาตร เขาไม่ตะลีตะลาน
รีบมาใส่บาตรหรอกนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เขามีวิถีอีกแบบนะครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เพราะฉะนั้นเรายืนคอยอยู่จนแมลงวันตอมปาก ก็มาบ่นให้
หลวงปู่สิมฟัง โอ๊ย! ไปนี่ ไปเหมือนเป็นพระไม่มีคุณค่า ชาวบ้านเขาไม่เห็นคุณค่าของพระเลย นี่ไป
บิณฑบาต นี่เขาคุยกัน เขาท�ำงานอะไรต่ออะไร เขาเห็นพระมายืน เขาก็ไม่สนใจมาใส่ เขาท�ำงาน
เสร็จเสียก่อนแล้วค่อยมาใส่บาตร โอ้โห! ท�ำเหมือนกับเราไม่มีคุณค่า หลวงปู่สิมก็เนื่อย ๆ ๆ หลวงพี่
อย่าไปบ่นเขา แต่เขากว่าจะได้ข้าวมาใส่บาตรหลวงพี่นี่ เขาไม่ใช่ยืนแค่นั้นนะ เขาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
กว่าเขาจะไถนา กว่าเขาจะคราด กว่าเขาจะปักด�ำ กว่าเขาจะเกี่ยวข้าว กว่าเขาจะฝัดข้าว มาหุงข้าว
ให้หลวงพี่ เขาไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ หลวงพี่ไปยืนเท่านั้นหลวงพี่ก็ไปบ่นแล้ว เราก็ฟัง เอ้อ! มันก็จริงนะ
ชาวบ้านกว่าจะได้ข้าวมา โอ้โห! มันยากกว่าเราไปยืนนั่นตั้งหลายเท่าเขายังไม่บ่น แล้วเราเพียงแค่
ไปยืนนี่เราจะบ่นท�ำไม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่เราก็ว่า โอ้! เราก็เกินไปเว้ย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : องค์หลวงปู่ท่านให้มองมุมนี้ด้วย
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ และหลวงปู่นี่ท่านใจดีมาก จ้างให้ชาวบ้านมาท�ำงาน ท�ำงาน
พอไป ๆ มา ๆ มันก็เอื่อยเฉื่อย เราก็ไปดุ เฮ้ย! ท�ำไมเองไม่ท�ำตรงนั้น ไม่ท�ำตรงนี้ เวลาชาวบ้าน
ไม่พอกินไม่อะไรต่ออะไร ก็มาขอขึ้นเงินเดือน ไม่ขึ้นให้มัน มันก็โอ้เอ้นั่งเล่นนั่งคุยอะไรต่ออะไร เราก็
ขัดใจ ก็มันขี้เกียจทีไรหลวงปู่ก็ขึ้นเงินเดือนให้มัน พอเราไปบ่นมากหลวงปู่ก็บอกว่า หลวงพี่ เขาเอา
เงินเรา เขาไม่ได้เอาไปไหนหรอก เขาเอาไปซือ้ หมกซือ้ ห่อมาใส่บาตรหลวงพีน่ นั่ แหละ นีค่ อื ความใจดี
ของท่านนี่นะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ท่านพูดในแง่ดีหมดเลย แต่เรารู้สึกขัดอกขัดใจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านเมตตาใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เรารู้สึกว่าความเมตตาไม่ใช่ท�ำให้เขาดีขึ้น แต่ท�ำให้เขาขี้เกียจลง
ท�ำให้เขาเอาเปรียบเรามากขึน้ เขาอาจจะไม่ได้มองว่าเราเมตตาก็ได้ อาจจะมองว่าเราโง่กไ็ ด้ใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เรายังชอบค�ำค�ำหนึ่งของคุณแม่ชีแก้วนะ คุณแม่ชีแก้วบอก เมตตา
ไม่มีประมาณจะพบคนพาลตลอดไป
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เมตตาก็น่าจะมีประมาณเหมือนกัน ถ้าไม่มีประมาณเขาจะไม่ได้ว่า
เรามีเมตตานะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ใจดีครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เขาอาจจะมองเราเป็นโง่ก็ได้ใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : หลวงปู่สิมท่านจะมีเมตตาอย่างนั้น แต่พอมาอยู่กับหลวงปู่ฝั้น คือ
ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ๆ จริตนิสัยของท่านจะแตกต่างกัน อยู่กับหลวงปู่ฝั้นท่านก็จะมีคติ มีอะไร
ต่ออะไร แต่ว่าหลวงปู่ฝั้นจะมองลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับผู้ใหญ่มองเด็ก ท่านจะมีความรู้สึกเหมือน
พวกเราเป็นเด็ก ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : เพราะฉะนัน้ เวลาใครไปใครมา ถึงแม้จะไม่เคยคุน้ เคยกับหลวงปูฝ่ น้ั
ขนาดไหนก็ตามแต่พอเข้ามากราบหลวงปู่ปุ๊บเหมือนกับคุ้นเคยมากี่ภพกี่ชาติแล้วไม่รู้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ ปี ๑๘ ใช่ไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ปี ๑๘ เพราะออกมาจากถ�้ำผาปล่องก็มาเลย เพราะว่าตอนที่จะ
ออกมานี่เราแน่ใจแล้ว แน่ใจว่าชีวิตนี้ตลอดชีวิตเราจะอยู่ในศาสนา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : เพราะฉะนัน้ แน่ใจ มันเป็นช่วงระยะทีผ่ า่ นการภาวนาทีโ่ หดมากเลย
ในช่วงนั้นน่ะ ในปีพรรษาที่ ๔ อยากจะสึก คิดอยากจะสึกรุนแรงมากเลย ทั้ง ๆ ที่อยู่ที่ดอยแม่ปั๋ง
ที่หลวงปู่แหวนอยู่นี่ ภาวนาได้หลักได้เกณฑ์นะ จิตมันสบาย มันเบิกบานมันสบายบอกไม่ถูกเลยนะ
เราไม่เห็นอะไรต่ออะไรทางโลกมีคุณค่าเลย ทั้ง ๆ ที่ชีวิตเราก็มีหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรก็เยอะ
แต่เราไม่เห็นคุณค่าเลย คือใจมันไม่ได้ออกไปคิดข้างนอก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : มันมีแต่ แต่ละวัน ๆ มันเบิกบาน มันผ่องใส มานั่งภาวนาสบาย
ถึงจิตมันไม่รวมตัว จิตมันไม่สงบถึงกับรวมตัวตาม แต่จิตมันสบาย มันเบิกบาน มันสบาย จะกิน
จะนอน จะหลับ จะเดินจะไปไหนมันมีแต่ความสบายอกสบายใจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : สัปปายะด้วยครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ มันสบายอกสบายใจ ใช่ไหมล่ะ แต่พอมาปีผ่านพรรษา ๓
จะเข้าพรรษา ๔
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอดีว่าโยมยายป่วย มีโทรเลขมา ก็ลงไปเยี่ยมโยมยาย พอไป
ถึงบ้านเห็นญาติพี่น้องเต็มบ้าน ก็ตกใจนึกว่าโยมยายเสียแล้ว แต่พอเดินเข้าไปถึงปุ๊บญาติพี่น้อง
ก็บอกว่า พระรีบมา ๆ เข้าไปหาโยมยาย โยมยายจะนอนอ่อนล้าอ่อนแรงอยู่ที่เตียง เราเข้าไปถึง
ก็ไปอยู่ข้าง ๆ ยาย ยาย ๆ พระมาแล้วนะ ๆ แกลืมตาขึ้นมา ไอ้ค�ำพูดแรกนี่สะดุดใจเรา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คือใจท�ำให้จิตเราเร่าร้อนขึ้นมา ท่านพูดเป็นภาษาจีน บวชพระ
บวชมานานแล้วพอจะสึกได้แล้วนะ ไอ้ค�ำนี้มันสะดุดใจ มันแทงใจ เอ้! ชีวิตเรานี่เรามาบวช เราสร้าง
ความเดือดร้อน สร้างความล�ำบากให้แก่ญาติพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรานี่แหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : มันสะเทือนเข้ามาเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ว่าชีวิตของเรานี่เรามาท�ำความเดือดร้อนท�ำความยากล�ำบาก
ให้แก่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้อง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้น วันที่ไปหลวงพ่อตั้งใจว่าจะไป
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไปเยี่ยมคนป่วย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่พอท่านพูดมาแบบนี้มันสะดุดใจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่พอสะดุดใจปุ๊บตอนนี้ เราจะออกไปท�ำประโยชน์ให้เขาบ้าง
อะไรต่ออะไรนะ ตอนนี้ใจมันอยู่ข้างนอกแล้ว มันมีแต่จะสึกใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราก็ต้องมองมาทางวัด มองชีวิตของนักบวช โอ้โห! มันไปไม่รอด
เลยนะ ตอนนี้พอนั่งหลับตาภาวนาใจมันหมุนไปโน่นน่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เดินจงกรมใจก็มีอยู่โน่น มันก็มีแต่ความเร่าร้อนความอะไรต่ออะไร
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตั้งใจจะสึกหรือครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ตั้งใจจะสึกพรุ่งนี้ ๆ เลย พอเรามาถึง เอ้า! อยู่ไม่ได้แล้ว ยังไง
เราจะกลับไปเชียงใหม่ไปลาหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่สิมเสียก่อน แต่พอกลับไปถึงดอยแม่ปั๋ง ก็ด้วย
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ความเคารพครูบาอาจารย์หรือยังไงไม่รู้ ไม่เคยไปลา มีแต่ไปเล่า ขอโอกาสหลวงปู่ เกล้ากระผม
คิดยังไงไม่ทราบครับ ใจมันมีแต่เร่าร้อนดิ้นรนทุรนทุรายปรารถนาอยากจะสึกออกไปใช้ชีวิตทางโลก
หา! สึกไปนั่นมันบ่ตายบ่ มันจะไปหาความฉิบหายแม่นบ่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงปู่สิมหรือครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : หลวงปูส่ มิ มีแต่วา่ ไปนัน่ เราก็ถอยหลังมา พอต่อมา มันอยูไ่ ม่ได้เลย
อยู่ไม่ได้มันเร่าร้อนหมด ไปพูดกับท่าน หลวงปู่เกล้ากระผมภาวนาไม่ลง มันมีแต่จะสึก ๆ หลวงปู่
ตอบว่าสึกแล้วมันภาวนาได้บ่ พอมันเป็นพระภาวนาไม่ได้ สึกแล้วมันภาวนาได้สิ มันมีแต่จะ
ออกไปหาความฉิบหายอะไรต่ออะไรมา เราก็ถอยหลังกลับมาอีก ไปคุยกับท่าน ๓ ค�ำ  ไปนี่ โอ๊ย!
มันก็ไม่ได้แบบนั้น เพราะที่สุดมันเร่าร้อน ยังไงเราอยู่ไม่ได้ เราอยู่วัดไม่ได้ อกแตกตาย เมื่อไม่ได้สึก
ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไม่ให้สึกหรือครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เราเร่ร่อนไปนั่นแหละ ก็ขอโอกาสหลวงปู่ เกล้ากระผมจะไปหา
วิเวก ไปหาภาวนาไปตามบ้านชาวเขาสักระยะหนึ่ง หลวงปู่พูดว่า หือ! ชาวเขาเป็นศาสดาของท่านบ่
ก็ต้องถอยหลังกลับไปอีก พอไปอยู่วันสองวัน มันอยู่ไม่ได้ ภาวนาไม่ลง ไปกราบท่านอีก ขอโอกาส
หลวงปู่ เกล้ากระผมปรารถนาจะไปภาวนาบ้านชาวเขาสักระยะหนึ่งครับผม หลวงปู่ก็ถามว่า ท่าน
จะไปส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่นั่นบ่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท�ำไมท่านไม่ให้หรือครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราอุปัฏฐากท่าน อุปัฏฐากรับใช้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างเลย ทั้งวันเลย
พอครั้งที่ ๒ ก็ไม่ได้ไป ครั้งที่ ๓ โอ๊ย! ถ้าไม่ได้ไป อกแตกตายแน่นอน ยังไงท่านให้ไปหรือไม่ให้ไป
ต้องไป ก็จัดของจัดใส่บาตรใส่อะไรต่ออะไรเรียบร้อย พอไปถึงฉันข้าวเสร็จจัดบาตรเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ไปกราบลาท่าน ท่านก็คงรู้แกว ไอ้ผีบ้าตัวนี้มันไปแน่ ท่านว่า ไปแล้วก็รีบกลับมานะ ท่านบอก
ไปแล้วอย่าไปนานให้รีบกลับมานะ ครับผม เราไปแบบไม่รู้หน้ารู้ท่ารู้ทางเลย ไปแบบทุกข์จริง ๆ
ว่าจะสึกพรุ่งนี้สึกพรุ่งนี้ มันเร่าร้อน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่หลวงพ่อต้องการออกให้ไกล ออกไปจากสภาวะตรงนี้
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ สภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้ สะพายบาตรเดินออกไปองค์เดียวเลย
เดินเข้าไปหลังถ�้ำเชียงดาวนั่นแหละ หลังถ�้ำเชียงดาวมันมีบ้านพวกชาวเขา เราเดินไป ๆ พอใกล้ค�่ำ
ไปถึงบ้านนั้นเราก็พัก พอเช้าเราก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ตอนที่เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน
ชาวบ้านโดยส่วนมากเขาท�ำยังไง เขาหุงข้าวนึ่งข้าวเสร็จ เขาจึงเอากล่องข้าวไปกินในไร่ในสวนเขา
เพราะฉะนัน้ เขามีแต่ขา้ วอย่างเดียว แล้วก็ไปหาผักหาหญ้าหายิงนกตกปลาอยูต่ ามไร่ตามป่านัน่ แหละ
มากินกับข้าว เพราะฉะนั้นเขาก็มีแต่ข้าวเปล่าใส่บาตรเรา เราไปบิณฑบาตก็ได้แต่ข้าวเปล่า ก็มากิน
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แต่ข้าวเปล่ากับน�้ำกลั้วคอไป พอกินอิ่มปุ๊บเราก็เดินทางต่อ บางทีตั้งแต่เช้า คิดเสียว่าสัก ๓ โมงเช้า
หรือ ๙ โมง ฉันข้าวอิ่มเก็บบาตรเก็บพกเดินไปถึงสี่ทุ่มยังไม่เจอบ้านคน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ ใจหลวงพ่อตอนนั้นอยากจะกลับวัดไหมครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไม่อยากจะกลับเลย มันจะไปข้างหน้าอย่างเดียว มันคิดหนักหนา
สาหัสวุ่นวายแต่เรื่องความทุกข์ เรื่องความบีบคั้นอะไรต่ออะไร ร่างกายก็อ่อนล้า กินข้าวเปล่า
หนาวร้อนอะไรต่ออะไร มันวุ่นวายบอกไม่ถูกเลย ปากนี่มันแตกนะ มันหิวน�้ำ  ปากแห้งแตกเพราะ
มันไม่มีน�้ำ  ไปสี่ทุ่มยังไม่เจอบ้านคน พอปากมันแห้งก็เลียปาก เลียปากยิ่งแตกนะ ถ้าเราปากแห้ง
ยิง่ เลียยิง่ แตกนะ ไปนี่ จนเดินไม่ไหวแล้ว คิดดูสหี่ า้ ทุม่ เดินไม่ไหวแล้ว แค่กางกลดแขวนกิง่ ไม้ยงั แขวน
ไม่ไหว กางกลดมาเอาผ้าอาบน�ำ้ มาปูพนื้ ปูพนื้ แล้วมากางกลดวางเหมือนกับร่มเอียงแบบนี้ เสร็จแล้ว
เอาจีวรคลุมร่มคลุมกลดเอาเท้ายันไว้ มันก็เหมือนเต้นท์คลุมแหละนะ ก็นอนอย่างนั้นแหละ พอตี ๔
ลุกขึ้นมาเก็บบาตรเก็บกลดเดินทางต่อ จุดเทียนเดินส่องทางไปเรื่อย ๆ ไป
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นตั้งใจไปไหนครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไม่มีทิศทาง ไปเรื่อย ๆ นั่นแหละ เห็นเป็นรอยทางเดินนะ บางที
มันเป็นทางร้างก็มี ทางคนเดินก็มี ถ้าไปเจอทางร้าง ก็หลงทางไปสักวันครึ่งวันเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอไปเจอหมู่บ้านแล้ว บางทีไปเจอหมู่บ้าน ๒ โมงเช้า ๓ โมงเช้า
ก็มนี ะ ไปเจอหมูบ่ า้ นเราก็วางของใต้ตน้ ไม้สะพายบาตรเข้าไปในหมูบ่ า้ น พอมาเห็น ตุ๊ ๆ มาเยียะหยัง
มาเอาข้าวกา เขาก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านเอาข้าวมาใส่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : มาใส่บาตรครับหลวงพ่อ ตรงนั้นจังหวัดอะไรครับหลวงพ่อ ยังอยู่ในเขต
เชียงใหม่หรือครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็เชียงใหม่เชียงรายนี่แหละ เข้ามาทางแม่สรวยนี่นะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : จากเชียงดาวเดินข้ามมาอ�ำเภอพร้าวเข้าไปอ�ำเภอแม่สรวย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่ไม่คิดจะไปหาองค์หลวงปู่แหวนด้วยครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ไม่ ๆ ๆ  
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อไปองค์เดียวหรือครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ แต่บางทีไปเจอหมู่พระบ้าง ไปเจอพระ เอ้า! ไปด้วยกัน
พระองค์นี้ไปชอบพระองค์นั้น พระองค์นั้นก็แวะนั่น เราไม่ชอบเราก็ไปต่อ ถ้าเราชอบพระองค์นั้น
ไม่ชอบก็ไปต่อแบบนี้ พอไปมันก็หมุนอยู่กับเรื่องทุกข์เรื่องอะไรต่ออะไรไป กินข้าวเปล่านี่ ท�ำไมชีวิต
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มันไม่มีคุณค่าเลยเหรอ อยู่ในบ้านอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วท�ำไมจะต้อง
มาทนกินแต่ข้าวเปล่าอยู่แบบนี้มาจนแข้งขาอ่อนล้า จะไปเรียกร้องอะไรวะ เขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นี่
เราไม่เคยไปท�ำอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งเลย เขาให้ข้าวเปล่าเองก็เป็นของวิเศษแล้ว จะไปเรียกร้อง
อะไร ถ้าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราไปอีกอย่างหนึ่งสิ เขาไม่ใช่พ่อแม่เรา เขาไม่ใช่ญาติพี่น้อง เราไม่เคย
ท�ำอะไรให้เขาเลย เขาให้ข้าวเปล่าให้กิน ก็เป็นบุญเป็นวาสนา มันหมุนอยู่แบบนี้ มันหาข้อแก้มาคิด
ไปเรื่อย ๆ พอคิดไปในทางกิเลสปุ๊บมันมีธรรมะตัดขึ้นมา คิดง่าย ๆ คือมีกิเลสปุ๊บมีธรรมะตัดขึ้นมา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เหมือนศึกทั้งตัณหาอยู่ในนี้หมดเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ มันต่อสู้อยู่ในนี้ เราไปเรื่อย ๆ ไปตายเอาดาบหน้า ไม่รู้บางที
ก็เจ็บไข้ได้ปว่ ย เป็นไข้หนาวสัน่ เอ้! ชีวติ ของเราไม่มคี ณ
ุ ค่าอะไรเลย จะมาตายอยูก่ ลางป่าแบบนีเ้ หรอ
เป็นไข้หนาวสั่น ผ้าห่มก็ไม่มีอะไรต่ออะไรมา ต้องก่อไฟผิงไฟอยู่แบบนั้น เอ้า! ชีวิตเราแค่นี้ เราก็บ่น
ทุกข์ แล้วชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันไม่ทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกเหรอ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ไหมล่ะ แล้วแค่นี้เราก็บ่นว่าทุกข์ แล้วถ้าเราเกิดไปต�่ำยิ่งกว่านี้
อีกล่ะ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดเป็นเปรตอสูรกายมันจะทุกข์ขนาดไหน แค่นี้เรายังทนไม่ได้ ถ้าเรา
ทุกข์ยิ่งกว่านี้เราจะทนได้ยังไง มันหมุนมันหาข้อแก้ไปเรื่อย ๆ หมุนปั่นเป็นธรรมะ นี่เพราะฉะนั้น
จึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมะ โดยที่ท�ำความเพียรอยู่ในเส้นทางของธรรมะ เราไม่เข้าใจว่าอยู่ใน
ความเพียร แต่ในขณะเดียวกันที่เราอยู่กับเรื่องของกิเลสแต่เราเข้าใจว่าเราท�ำตามกิเลส เช่น เรา
เดินจงกรมนี่ โอ้โห! ชื่นใจ วันนี้ฉันเดินจงกรมได้ ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ที่ไหนได้เดินปรุงแต่งฟุ้งซ่าน
ไปตามกิเลสทั้งนั้นเลยนะ ไอ้นู่นไอ้นี่มีแต่เดินฟุ้งซ่านเป็น ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมงนี่ อุ๊ย! วันนี้ฉัน
เดินจงกรมได้ตั้ง ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง มาภูมิใจตัวเองทั้ง ๆ เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้น แต่ในขณะนี้
วันทั้งวัน คืนทั้งคืน เว้นแต่นอนหลับจิตมันหมุนอยู่กับธรรมะ หมุนอยู่กับความทุกข์ พระพุทธเจ้า
ตรัสรู้อะไร ตรัสรู้อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ มีอะไร มีทุกข์ ทุกข์ท่านว่ายังไง ทุกข์คือก�ำหนดรู้ ก็นี่วันทั้งวัน
คืนทั้งคืนแม้แต่นอนหลับมันหมุนเวียนอยู่แต่เรื่องทุกข์ พิจารณาเรื่องทุกข์โดยเราอยู่ในความเพียร
โดยที่เราไม่เข้าใจเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ทุกข์นี่มันก�ำหนดรู้ พอมาอริยสัจที่ ๒ สมุทัย พึงละ สมุทัยคือเหตุ
ให้เกิดทุกข์ ก็ทุกข์มันมีเหตุและที่มา เมื่อมองอยู่ทุกข์ไล่อยู่ทุกข์ ก็จะไปเห็นตัวสมุทัย อุปทาน
ความยึดมั่นถือมั่น เหมือนกับเชือกที่มันยุ่งทั้งก้อนนี่ ถ้ากลัวความยุ่งหรือถ้าหงุดหงิดกับความยุ่ง
เราทิ้งความยุ่ง แล้วความยุ่งมันจะหายยุ่งไหม มันไม่หาย แต่ถ้าคุ้ยเขี่ยความยุ่ง จะเห็นปมมัน ปมมัน
ตัวนี้ที่ตัวคน แต่ถ้าแก้ปมนี้ปุ๊บ เชือกหายยุ่งเลย ทุกข์เหมือนกัน ทุกข์มันมีที่มา ที่มาคือตัวสมุทัย
เหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าหนีทุกข์ กลัวทุกข์ เราหนีทุกข์ เราเก็บทุกข์ มันจะพ้นทุกข์ไหม
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไม่ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นั่นทุกข์มันอยู่ที่ใจ เราจะหนีใจไปได้ที่ไหนล่ะ เราทิ้งใจไปได้ไหม
เราหนีใจไปได้ไหม ไปที่ไหนใจก็ไปด้วย เมื่อไปด้วยอยู่ด้วย มันก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละ เพราะฉะนั้น
ทุกข์ท่านบอกว่าพึงก�ำหนดรู้ เมื่อเรารู้เราคุ้ยหาทุกข์ เราจะเห็นว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาแผดเผาเรา
ก็เพราะเราไปยึดเอาเรื่องนั้น เรื่องนั้นมันจึงทับถมอยู่นี่ ใช่ไหม ตอนนี้เราไปยึดเอาเรื่องนั้นก็อุปทาน
ความยึดมั่นถือมั่น เพราะโมหะความลุ่มหลงมันปิดบังความจริงในเรื่องนั้นไว้ เราจึงไปยึดมัน นี่เรา
หมุนอยู่เรื่อย ๆ ตอนนี้พอมันหมุนแบบนั้นนานวันนานเดือนไปเรื่อย ๆ เอ้! รู้สึกหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก้าวข้ามเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ หายไปไหนก็ไม่รู้ ไอ้จิตที่มันเร่าร้อน ทุรนทุราย พรุ่งนี้ ๆ ไม่รู้
มันหายไปเมื่อไหร่ จิตมันหมุนแต่เรื่องทุกข์ พิจารณาเรื่องทุกข์ แก้ไขกันไป คิดในด้านกิเลสแบบนี้
มันมีธรรมะมาแก้กัน ๆ แก้กันไป มันแก้กันเหมือนกับต่อสู้อยู่ในจิตใจของเรา จิตใจของเราเหมือน
สนามรบ เหมือนสนามรบของธรรมะกับของกิเลส มันรบกันอยู่อย่างนั้น มันไม่ยอมกัน พอเราจะไป
เรียกร้องความสะดวกสบายปุ๊บ มันมีธรรมะมาแก้ เอ้า! นี่ไม่ใช่พ่อแม่เองสักหน่อย เองไม่เคยท�ำ
คุณงามความดี ไม่เคยท�ำประโยชน์ให้เขาเลย เขาให้เท่านี้มันก็ดีเหลือเกิน อ้าว! มองไปเห็นบุญคุณ
ของเขาอีกแล้ว มันเป็นด้านธรรมะ มาพลิกกันไปแบบนี้ พอเรามาท้อใจท้อแท้อ่อนแอในเรื่องทุกข์
แหม! ท�ำไมเราคิดว่าเราทุกข์เหลือเกิน กินแต่ข้าวเปล่า ร่างกายก็อ่อนล้าอ่อนแออะไรต่ออะไร อ้าว!
มันมีธรรมะเกิดขึ้นมา ก็แก้อยู่แค่นี้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แก้อยู่ตรงนี้หมดเลยครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : บ่นทุกข์บ่นอะไรต่ออะไร แล้วถ้าแกตกต�่ำไปยิ่งกว่านี้ แกจะทุกข์
ขนาดไหน ทุกข์ยิ่งกว่านี้แล้วแกจะทนได้เหรอ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : แล้วทีว่ นเวียน เวียนว่ายตายเกิดมากีภ่ พกีช่ าติ มันทุกข์ขนาดไหนแล้ว
ยังไม่เข็ดอีกเหรอ มันก็มีมาแก้ไปเรื่อย ๆ พอมาสะดุดใจมองดูในใจ ใจแน่นตึ๊งเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ใจมันแน่นเหมือนภูผา มันไม่หวัน่ ไหว ไปเจอเสียง เห็นอะไรต่ออะไร
มันไม่มีหวั่นไหวไม่มีเอนเอียงเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ตอนนั้นปีช่วงไหนครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็นั่นแหละพรรษาที่จะเข้าพรรษา ๕ นี่นะ ก่อนเจอหลวงปู่ฝั้น
ปี ๑๗ นั่นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 233

หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ปี ๑๗ ที่ออกมาจากสุพรรณบุรีแล้ว
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอจะสึกก็เข้ามาที่หลวงปู่สิมนั่นแหละ ตอนนั้นจะมาสึก ๆ ก็เลย
ลาหลวงปู่สิมออกจากวัดหลวงปู่สิมเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เข้าใจทุกข์ เข้าใจสุข เกิดปัญญาตอนนั้นเลยหรือครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ๆ ได้หลักได้เกณฑ์ที่สุดตรงนี้ พอไปมันเห็นชัดเจนแล้วว่า
ชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระเลยสักอย่าง เป็นเพียงแค่ว่า ไอ้โมหะ
ความหลงนี่ท�ำให้เพลิดเพลินไปกับการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้น แต่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไร
เป็นแก่นสารสาระประโยชน์เลย มาพิจารณาดู วันเราเกิดมานี่เราเกิดมาตัวล่อนจ้อนไม่มีอะไรเลย
มาด้วยการร้องไห้ ทุกข์หรือไม่ทุกข์ ถ้าไม่ทุกข์มันจะไปร้องไห้เหรอ เราทุกคนมาด้วยการร้องไห้
มาแบบตัวล่อนจ้อนเลย เราไปเราก็ไปตัวเปล่าอีกเหมือนกัน แล้วไปด้วยการร้องไห้อีกเหมือนกัน
แม้คนตายไม่สามารถร้องไห้ ก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นร้องไห้ แล้วมีอะไรเป็นแก่นสารสาระดูสิ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ว่าเราดิ้นรนทะเยอทะยาน อยากมีอยากได้อยากเป็นนี่ ว่าไอ้นั่นของกูกูต้องการ อันนั้น
กูอยากได้อันนั้นกูมีอะไรต่ออะไร ผลที่สุดทางเปล่าเลย เรามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวกับสิ่งที่ไร้สาระ
มาตลอดเลยนี่ มาหลงยึดว่ามันเป็นของเรา เราต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ ผลที่สุดเราก็จาก
สิ่งทั้งหลายนั้นไปเลย เรามามัวเมาลุ่มหลงอยู่กับเขาทั้ง ๆ ที่เขาก็ไม่เคยลุ่มหลงกับเรา เขาไม่เคยรู้ตัว
ว่าเขาเป็นของเราหรือเป็นเรา มีแต่เราไปขี้ตู่เอาว่าเป็นเรานะ เป็นของ ๆ เรานะ เราต้องการอย่างนั้น
เราไม่ต้องการอย่างนี้ แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา เขาเป็นอย่างไร
เขาก็เป็นอย่างนั้น นี่แหละที่ว่า อนัตตา ใช่ไหม มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละ แม้เราต้องการให้
เป็นอย่างนีน้ ะ อย่าเป็นอย่างนัน้ นะ เขาไม่ฟงั เรา เราต้องการไม่ให้มนั แก่นะ ต้องการให้เป็นอย่างนีน้ ะ
เขาก็ไม่ฟงั เรา เดีย๋ วเขาก็แก่ไปเรือ่ ย ๆ แล้วจะว่ามันเป็นเราได้ยงั ไง ถ้าเป็นเราเราก็ตอ้ งไปบังคับบัญชา
ได้ใช่ไหมล่ะ ต้องไปอยากมีอย่างนั้น อยากมีอย่างนี้ แต่นี่เราอยากอะไรไม่ได้เลย แล้วคิดดู การ
เวียนว่ายตายเกิดมากี่ภพกี่ชาติ มันมีคุณค่าอะไร มีคุณค่าอะไรจากการต้องมาทนทุกข์ มาทน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิว มาทนยากล�ำบากอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่ พอยิ่งมาเห็นมันยิ่งเบื่อหน่าย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เบื่อหน่ายมาทีนี้ย้อนมาดูที่จิต จิตที่มันคลายอุปทานนี่มันมีแต่
ความแน่น แน่นไม่หวั่นไหวเอนเอียงอะไรต่ออะไรเลย มาถึง โอ้! ชีวิตของเรานี่มองไปแล้วทางโลก
มันไม่มีคุณค่าอะไรสักอย่างหนึ่งเลย มันไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับนักบวช เท่ากับการปลดเปลื้อง เท่ากับ
การช�ำระจิตใจ เพราะฉะนั้นชีวิตนี้เราจะไม่ถอยหลัง เราจะไม่เดินออกไปสู่ทางโลกอีกเลย พอมาคิด
แบบนี้เราแน่ใจแล้ว เราแน่ใจว่าชีวิตของเรานี่จะอยู่ในทางธรรมตลอดชีวิต เราคิดว่าที่ไหนล่ะ
เหมาะส�ำหรับเรา ที่ไหนเหมาะส�ำหรับการใช้ชีวิตของนักบวช ซึ่งพรรษาแรกตั้งแต่ปี ๑๓ เราก็
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เวียนมาแล้วทางภาคอีสาน ภาคเหนือ เราก็เวียนไปแล้วทุกแห่ง เวียนไปอยู่ดอยแม่ปั๋งเอย มาอยู่
วัดถ�้ำผาปล่องเอย ไปอยู่กับท่านอาจารย์เปลี่ยนที่บ้านโป่งเอย ไปอยู่ที่ช่อแลเอย ไปอยู่เชียงราย
ที่วัดเม็งรายเอย ไปโน่นเราก็ไปทั่วหมดแหละ ธุดงค์ไปทั่วหมดเห็นไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ไปทุกที่เลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ พอไป ๆ มา ๆ เราว่าชีวิตของนักบวชที่ไหนไม่เหมาะเท่ากับ
ภาคอีสาน ภาคอีสานนี่ลงใจที่สุดเลยส�ำหรับนักบวช เพราะฉะนั้นเราแน่ใจเลยว่าภาคอีสานต้อง
เป็นที่อยู่ของเรา เพราะเรามาเปรียบเทียบหมดทุกอย่าง ว่าภาคเหนือนี่ท�ำไมถึงไม่เหมาะส�ำหรับเรา
ชีวิตของนักบวช ชีวิตของพระเราทิ้งญาติโยมไม่ได้ เพราะปากท้องเราฝากไว้กับเขาเราต้องเกี่ยวข้อง
กับเขา เราต้องอาศัยญาติโยมเป็นผู้เลี้ยงชีวิตเรา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะฉะนั้นจะส�ำรวมจะระมัดระวังยังไงก็ตามทิ้งญาติโยมไม่ได้
แต่ญาติโยมทางภาคเหนือนี่ ญาติโยมที่เข้าวัดส่วนมากคือคนไปเที่ยว ไปเที่ยวที่โน่น เที่ยวที่นี่แล้ว
แวะวัด ไปเทีย่ วเชียงใหม่ ไปเทีย่ วเชียงราย ไปเทีย่ วงานโน่นงานนีแ่ ล้วแวะเข้าวัด ใช่ไหม เพราะฉะนัน้
คนเที่ยวนี่การแต่งเนื้อแต่งตัวกิริยามารยาทมันจะคนละอย่างกับคนไปวัด
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม :  คนไปเทีย่ ว แต่งเนือ้ แต่งตัวอะไรต่ออะไร ขอให้มาประกวดประชันกัน
ทั้งนั้นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : กิริยามารยาทก็คึกคะนองไป ร้องร�ำท�ำเพลงไปทางสนุกสนาน
พอเราไปเกีย่ วข้องกับคนประเภทนี้ เขาจะดึงเราให้ฟงุ้ เฟ้อเห่อเหิมออกไปในทางโลก ในทาง รูป เสียง
กลิ่น รส เพราะท่านมองเห็นแล้วว่า ทางภาคเหนือนี่ไม่ส่งเสริมไปในทางร่มเย็น ในทางปฏิบัติธรรม
แต่พอมาภาคอีสานนี่ มาเห็นคนเข้ามาในวัดอีสานแต่งเนือ้ แต่งตัวเรียบร้อย ชุดแม่เสือ้ ขาวใส่ผา้ ซิน่ ด�ำ
มาเรียบร้อย กิริยามารยาทเรียบร้อย มีความส�ำรวม มีความระมัดระวังอะไรต่ออะไรต่าง ๆ นา ๆ
นี่นะ เพราะฉะนั้นเราบอกว่าภาคอีสานนี่เหมาะส�ำหรับการอยู่ของนักบวช พอแน่ใจอย่างนั้นแล้ว
ไปลาหลวงปู่สิมเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : กลับมาจากบ้านชาวเขา จากบ้านหนองดินด�ำ  อ�ำเภอแม่สรวย
ตอนนั้นบ้านแก่พระยาที่หลวงปู่มั่นท่านเคยไปอยู่ พวกมูเซอ จนกระทั่งหัวหน้ามูเซอตามมาด้วย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอมาบอกหลวงปู่สิม หลวงปู่สิมท่านก็คงรู้แล้วแหละว่าห้ามไม่ไหว
ไปแล้วอย่าไปนานนะ ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะ มาอยู่ที่นี่นะ ครับผมนั่นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่ตอนนั้นหลวงพ่อแน่วแน่เหรอครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แน่วแน่เลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างเหรอครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ พอมาเราก็มุ่งหน้ามาหาหลวงปู่ฝั้นเลย เพราะแน่ใจแล้ว ใน
วัดป่าอุดมสมพร ถ�้ำขาม พอมาถึงหลวงปู่ฝั้น พอขึ้นไปอยู่บนถ�้ำขาม หลวงปู่ฝั้นอยู่ถ�้ำขาม ไปสนุก
กับภาวนา เดินจงกรมทั้งคืน บางคืนไม่นอนเลยนะ คืนนี้เราไม่นอน วันนี้เราไม่กินข้าว เดินจงกรม
ทั้งคืน เอ้า! เดินจงกรมทั้งคืนมันจะหลับหรือไปเดินปากเหวเลย เซแทบจะลงเหว ถ้าฝืนเดินสงสัยมัน
ลงเหวแน่ ต้องหลบไปหานั่งอยู่ตามโขดหินตามอะไรต่ออะไร แต่ขอให้ห่างจากกุฏิ ห่างจากที่นอน
ถ้าไปนั่งภาวนาอยู่กับที่นอนนี่ พอง่วงฝืนไม่ได้ ก็เอนตัวลงนอนอยู่นั่นแหละ แต่นี่เราอยู่ห่าง ง่วงยังไง
มันก็ไม่ใช่ที่นอน ใช่ไหม นอนกลางป่ากลางดงยุงลากไปกินเอาสิ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะที่สุดมันก็ฝืนไปเรื่อย ฝืนความง่วงเหงาหาวนอน ฝืนความ
ขี้เกียจขี้คร้าน ใช้อุบายให้หาอุบายมาแก้ไขไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงแน่ใจว่าการภาวนาไม่ใช่การ
ภาวนา เป็นแต่ทื่อ ๆ ไม่มีกุศโลบายเลย ไม่ได้ กิเลสมันยังฉลาด แล้วธรรมะจะไปปราบปรามกิเลส
ไม่มคี วามฉลาดมันจะไปปราบได้ยงั ไง เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมต้องมีกศุ โลบายทีจ่ ะมาแก้ไขตัวเอง
ตัวเองอยู่ตรงนั้น ตัวเองง่วงนอนอย่างนั้นเปลี่ยนที่ลองดู ว่าแก้ความง่วงนอน แก้ความขี้เกียจได้ไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ใช้อุบายหรือครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ หาอุบายมาแก้ไขไปเรื่อยเหมือนกับการต่อสู้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : การภาวนาคือการต่อสู้ เพราะฉะนั้นเราก็มีการพลิกแพลงมา
ตลอดเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับ ถ้าเกิดมองย้อนกลับมา ช่วงไหนที่
หลวงพ่อมองว่าเป็นช่วงที่เร่งความเพียรมาก ๆ เลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราก็รู้สึกว่าเราก็เร่งมาสม�่ำเสมอเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : คือตัง้ แต่บวชขึน้ มานี่ ไปอยูต่ งั้ แต่หลวงปูแ่ หวนแล้วนะ หลวงปูแ่ หวน
หลวงปูส่ มิ หลวงปูฝ่ น้ั ตัง้ ปฏิญาณตัวเองไว้เลยนะ ตัวเองจะนอนดึกดืน่ เทีย่ งคืนยังไงก็ตาม จะไม่นอน
ก่อน ๔ ทุ่ม แล้วจะนอนกี่ทุ่มก็แล้วแต่ คือ ๔ ทุ่มถ้าง่วงก็ให้นอน ถ้ายังไม่ง่วงก็ท�ำความเพียรต่อไป
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จะไปนอน ๕ ทุ่ม ๖ ทุ่มอะไรก็แล้วแต่ ตี ๒ ต้องตื่น โอ้โห! แสบตาจะลืมตาไม่ขึ้น โอ๊ย! เพิ่งนอน
ได้แค่ชั่วโมงเดียวขอนอน ไม่เอา ก็เวลานอนเราให้นอนตั้งแต่ ๔ ทุ่มแกไม่นอน แล้วถึงเวลาตื่น
แกจะมาเรียกร้องได้ยังไง เพราะนั่นเป็นเวลาตื่น อยู่ที่ดอยแม่ปั๋ง โอ้โห! มันหนาวสั่น พอมันตื่นขึ้นมา
ตามันแสบ ตามันแสบก็อิด ๆ ออด ๆ เดี๋ยวหลับปุ๋ยเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะฉะนั้นพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บ ผลักผ้าห่มเลย โยนผ้าห่มไปฝาผนัง
เลย แล้วตอนนี้หน้าต่างกุฏิมันก็สูงจากพื้นประมาณเมตรเศษ ก็โดดหน้าต่างลงไปตาสว่างเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ถ้าเดินออกมาทางประตูก็เอ้อระเหยมา เดี๋ยวมันไม่ได้ เดี๋ยวมันไป
อิงหลับหน้าประตูอีก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เด็ดเดี่ยวมาก ๆ เลยครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : โดดหน้าต่างลงไป ล้างหน้าล้างตาข้างล่าง ก็มันสูงแค่เมตรกว่า
มันก็โดดได้ใช่ไหมล่ะเด็กหนุ่ม โดดตุ๊บลงไปล้างหน้าล้างตาเดินจงกรมต่อ เดี๋ยวแป๊บเดียวหลวงปู่
มาแล้ว ก่อไฟเสร็จก็เดินจงกรม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราก็บังคับเรามาเรื่อย ๆ แบบนั้น จนเป็นความเคยชิน ใหม่ ๆ
ก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุก จนทีหลังนี่ไม่ได้ตั้งหรอก จะนอนน้อยยังไงพอถึงเวลามันก็ตื่นเอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ กราบสาธุครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราก็ท�ำมาสม�่ำเสมอเรื่อย ๆ ไป
เอ็ม : สริต อธิศลิ ป์ : ครับ หลวงพ่อครับจนสุดท้ายทีม่ าอยูท่ นี่ คี่ รับหลวงพ่อ ทีว่ ดั ป่าบ้านตาดนี่
ตอนทีห่ ลวงพ่ออยูก่ บั องค์ทา่ นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวนีค่ รับ การปฏิบตั ติ อนช่วงนัน้ เป็นอย่างไร
บ้างครับหลวงพ่อครับ กราบขอโอกาสครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พอมาอยู่วัดป่าบ้านตาด มาอยู่กับหลวงตานี่ประมาทไม่ได้เลย
ประมาทนอนใจไม่ได้เลย มาอยู่กับหลวงตานี่นะ ภาษาอีสานเขาว่า จักกะน่อย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คือไม่ทราบครับ พูดไม่เป็น ไม่รู้จัก โดยส่วนมากคนภาคอีสาน
ไปถามอะไรหน่อยก็จกั กะน่อย คือเขาจะพูดเหมือนกับติดปากไม่ทราบครับ ไปถามอะไร ไม่ทราบครับ
แต่มาอยู่ที่นี่พูดไม่ได้เลย พอได้ไปหือ! พระนี่ท�ำไมมันเฟ้อท�ำไมมันโม้ขนาดนี้หา มันตอบแบบ
ไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยนี่ กิเลสมันไม่ได้โง่ ๆ นะ พึ่งปฏิบัติมาแต่จะมาเซ่อ ๆ โง่ ๆ แบบนี้นะ จะไป
ปราบกิเลสได้ยังไง กิเลสมันไม่ได้โง่ ๆ แบบท่านนะ มันฉลาดจนเอาท่านเซ่อซ่าจนท่านโง่ไปนั่น
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 237

เห็นไหมล่ะ ไม่ได้ ๆ ต้องมีอุบาย แล้วต้องระมัดระวังอยู่ตลอด หลวงตานี่มาใหม่ ๆ หลวงตาไปนั่ง
ฉันข้าว หลวงตานั่งอยู่นี่ ท่านก็ต้องไปมองแบบนี้แหละ ท่านนั่งฉันไป โอ้โห! ตาท่านสอดส่าย
มีอะไรผิดปกติปบุ๊ ท่านไม่ได้ไว้หน้าเหมือนครูบาองค์อนื่ นะ ครูบาอาจารย์องค์อนื่ นิด ๆ หน่อย ๆ ไม่ได้
เสียหายท่านก็ยงั มองผ่านไปเหมือนกับไม่มอี ะไรเกิดขึน้ เว้นแต่จะมีความเสียหายเกิดขึน้ แต่หลวงตา
นี่นิดหน่อยก็ไม่ได้ แบบนี้เลยนะ ในบางครั้งคนก็เต็มศาลานี่ ท่านดุเสียงดังว่า พระองค์นี้ท�ำไมนี่หา
ท่านไม่ได้ยนิ เลยหรือ เสียงมันดังลัน่ ไปถึงพรหมโลก ปากท่านมันห่างจากหูไม่ถงึ คืบ หูคนอืน่ เขาก็หา่ ง
จากปากท่านเป็นกิโลเขายังจะแตกตาย หูท่านห่างจากปากไม่ถึงคืบไม่ได้ยินหรือนี่ กุ๊บกั๊บ ๆ เคี้ยว
ผักบุ้งปากกั๊บ ๆ กลืนผักบุ้งทั้งเส้นเลย ติดคออีก หลวงตาไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นการอยู่กับหลวงตานี่
เราจะมีความระมัดระวังตลอด ความระมัดระวังก็คือตัวสติ ใช่ไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราจะท�ำอะไร เราจะเคลื่อนไหวยังไงเราจึงมีความระมัดระวังอยู่
ตลอดเลย เพราะฉะนัน้ อยูก่ บั หลวงตานีก่ โ็ ชคดีอนั หนึง่ นะอยูก่ บั ครูบาอาจารย์ทดี่ ุ เพราะเราจะมีความ
ย�ำเกรง พอเรามีความย�ำเกรงปุ๊บเราจะมีความระมัดระวัง ความระมัดระวังคือสติใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : เพราะฉะนัน้ เมือ่ มีสติควบคุมอาการเคลือ่ นไหวของเราอยูต่ ลอดเวลา
การปฏิบัติก็เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นเรื่อย ๆ ไปนั่นแหละ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : การพิจารณาธรรมแล้วคิดดูนี่ คือจริง ๆ แล้วบางทีเรื่องลึกลับ
หรือเรือ่ งอภินหิ ารครูบาอาจารย์เราก็ไม่อยากจะพูดหรอก เพราะว่าคนโดยส่วนมากแล้วมันมักจะติด
เรื่องอภินิหารอยู่แล้ว ใช่ไหม ขนาดไม่พูด มันยังคอยจะหา คอยอยากจะเป็นอยากจะมีเลย แล้วยิ่ง
ครูบาอาจารย์ท่านไปพูดไปคอยส่งเสริม เดี๋ยวมันบ้าไปเลย มันตื่นไปเลยใช่ไหมล่ะ แต่มาพิจารณาดู
ครูบาอาจารย์เราก็ไม่อยากพูดนะ เหมือนกับหลวงปู่ขาว ถ้ามีอะไรลึกลับ ถ้ามีอะไรเรื่องภายในท่าน
มักจะพูดว่า ฝันนะ ๆ แต่จริง ๆ แล้วก็คือนิมิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านรู้ของท่านครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เหมือนหลวงตานั่งนี่ ท่านแสดงธรรมอยู่นี่ นั่งศาลานี่ เราก็นั่ง
โอ้โห! พิจารณากระดูกพิจารณาอสุภะ โอ้โห! มันชัดเจน มันชัดเจนมาตั้งแต่เป็นรูปร่างมาจนกระทั่ง
เป็นซากศพ เปื่อยมาจนกระทั่งเป็นโครงกระดูก คุ้ยเขี่ยกองกระดูก แยกแยะกองกระดูกออกไป
จนกระทั่งมันแตกกระจุยไปเป็นธาตุดิน พอธาตุดินมาก่อรูปร่างก่อตัวด้วย ผสมปนเปไปด้วยธาตุ
ดิน น�้ำ ลม ไฟ เห็นไหม ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง อาศัยเพียงแค่จิตผู้รู้ที่มาอาศัยเขา ก็สมมุติเป็นหญิง
เป็นชาย เป็นนาย ก นางเขียว นางอะไรต่ออะไร ก็ไปยึดติด ยึดติดจริง ๆ แล้วแยกแยะออกมาดูนี่
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ส่วนนั้นก็เป็นส่วนนั้น ๆ รวมความแล้วแยกออกมาได้ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ
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เห็นไหม เป็นโครงกระดูกมาแตกกระจุยกระจายไป แตกเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นอะไรต่ออะไรก็ตาม
มันก็ลงไปรวมกัน มาเปรียบเทียบกับธาตุดิน ดินมีอยู่ทั่วไป ธาตุดินทั้งนั้นเห็นไหม นี่นั่งหมุน ๆ อยู่
แบบนี้ จิตมันหมุน มันไม่ได้คาดหมายเลยว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่ ๆ พอก�ำลังหมุน ๆ อยู่แบบนี้
หลวงตาว่า อ้าว! ท่านสุธรรม เป็นยังไงมาอยู่นี่ภาวนาเป็นยังไง ดีอยู่ครับกระผม นั่นสิ ดีจะไป
ปล่อยวางมันท�ำไม คุ้ยเขี่ยเข้าไป มันจะเป็นสุขหมด รักษาอะไรมานั่งก็ดูเอา มันก็เหมือนไก่คุ้ยเขี่ย
หาอาหารนั่นแหละ มันจะฉิบหายเพราะการคุ้ยเขี่ยการพิจารณาก็ให้มันฉิบหายไปต่อหน้านี่สิ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อ ท่านเสริมให้ทันทีเลยครับ เสริมต่อสภาวะจิตภายใน  
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เรื่องภายในเราก็ไม่ได้พูดออกมา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ในขณะที่ท่านก็พูดให้เราฮึกเหิมเข้าไปอีก
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่อยู่กับครูบาอาจารย์เป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นคนเราถ้าปรารถนา
ความเจริญในธรรม หนึ่งอย่าขาดนะ ในมงคลสูตร อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
การคบบัณฑิตนี่ส�ำคัญที่สุด การคบครูบาอาจารย์ การได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์มันจะซึมซับไป
เรื่อย ๆ ไป เห็นไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : การหลีกเร้นห่างจากคนพาล เห็นไหม ก็ทำ� ให้เราตัดความคึกคะนอง
ลุ่มหลงไปตามกิเลสได้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ทีนี้การที่เราคบบัณฑิตก็จะท�ำให้เราซึมซับไปเรื่อย ซึมซับไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ชีวิตของเรานี่ ก็มาได้สนทนากับพวกคริสต์ พวกนักสอนศาสนา
มารวมกัน มาขอสนทนาธรรมด้วย เขาก็มาถามว่า หลวงพ่อ หลวงพ่อมีกุศโลบาย มีวิธีการอย่างไร
ทีท่ ำ� ให้หลวงพ่อมายืนอยูใ่ นจุดนีไ้ ด้ เอ้อ! เราก็ไม่มกี ศุ โลบาย แต่เรายึดเอาหลักมงคลสูตร ๓๘ ประการ
มาเป็นหลักใหญ่ เราคบบัณฑิต เราไม่ไปคบคนพาลใช่ไหมล่ะ อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ
เสวนา เพราะเราได้คบบัณฑิต ได้คบครูบาอาจารย์ ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ จึงซึมซับมาให้เราอยู่
ในจุดนี้ได้
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ ตัวนี้ส�ำคัญมากและก็เป็นบทธรรมที่ญาติธรรมที่ฟังอยู่
สามารถน้อมน�ำได้ทันทีหรือครับหลวงพ่อ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ถูกต้อง ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : สแกนคนรอบตัวได้เลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เราเอานี่แหละ เอาความเป็นคนดีกับคนเลวมาเป็นเครื่องวัด
ของเรา มาเป็นเครื่องตัวชี้น�ำเรา ถ้าหากเป็นคนเลว ขี้เหล้าเมายา ขี้ฝิ่นกินกัญชา เจ้าชู้ประตูดิน
อะไรต่ออะไร ห่างไกลเลยพวกนี้ ถึงแม้เราจะเป็นคนดิบคนดีขนาดไหนนะ เราไปใกล้ชิดเดี๋ยวก็เป็น
นักการพนันขีเ้ หล้าเจ้าชูแ้ บบไม่รตู้ วั เลยใช่ไหม มันซึมซับไปโดยไม่รตู้ วั แต่ถา้ แม้เราจะเป็นคนเกเรเกตุง
ถ้าเรามาอยู่ใกล้บัณฑิต ความใจร้อน ความเอะอะโวยวาย ความคึกคะนองมันก็จะค่อย ๆ สงบลง ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : จนถึง ณ วันนี้ ขอหลวงพ่อเมตตาเล่าเป็นปฏิปทาให้กับผู้ฟังให้เกิด
ก�ำลังใจว่า ที่หลวงพ่อปฏิบัติมามีสักเหตุการณ์หนึ่งที่หลวงพ่อมองว่า นี่มันเป็นธรรมะปิติมากเลย
อย่างนี้ครับหลวงพ่อ กราบขอโอกาสครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คือการได้ศึกษาแบบอย่างของครูบาอาจารย์ นับตั้งแต่การได้ยิน
ได้ฟงั นะ การได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว การได้สมั ผัสด้วยตาของเรา การเห็นความเคลือ่ นไหวของครูบาอาจารย์
หรือไปเห็น ไปได้ยิน ได้ฟัง เราจะเห็นว่ามันแปลกแตกต่างกว่าทางโลก เราก็เห็นแล้วว่า ในทางโลก
ที่เราไปเกี่ยวข้องกับผู้คน เกี่ยวข้องกับหมู่มิตรสหายอะไรต่ออะไร โดยส่วนมากแล้วค่อนข้างที่มี
ความเห็นแก่ตัว
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : มีความเห็นแก่ตัวที่ไม่ยอมสละ ไม่ยอมเสียให้แก่กัน ต่างคน
ต่างอยากจะได้เหนือยิ่งกว่าการให้ พอมันมีแต่ความอยากได้ของคนอื่น เหนือยิ่งกว่าการอยากจะให้
คนอื่นเขา นี่ชีวิตเราในทางโลกที่เราเห็นมาเป็นแบบนั้น แต่พอเรามาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ เรามา
สัมผัสกับครูบาอาจารย์ มาสัมผัสในหมู่นักบวช เรากลับไปเห็นว่าอยากให้ มากกว่าอยากได้ มีแต่
อยากให้ มีแต่อยากให้ ครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ผม ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหา ปู่ก็อยากจะให้อันนั้น
อยากให้อันนี้ เมื่อใดที่เราอยากให้เขา จิตใจเราสบาย พอเรามาสะดุดแล้ว เรามาสังเกตดูตัวเรา
เอ้! ถ้าเมื่อไหร่ขณะใดที่เราอยากให้เขา จิตใจเราสบาย จิตใจเราผ่องใส แต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดอยากได้
เอ้! เขาจะให้เราหรือเปล่า เขาจะเอามาให้เราหรือเปล่า จิตใจมันเริ่มขุ่นมัวเร่าร้อน วิตกกังวลใช่ไหม
มันเห็นสองขั้วทันทีเลย นี่แหละเรามาสะดุด เรามาประทับใจในหมู่ของนักบวช ในหมู่ของนักบวช
มีแต่การจะให้ มากยิ่งกว่าการจะเอา
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะฉะนั้นมันมีแต่เรื่องที่จะท�ำให้จิตเราประทับใจ เราจะมี
ความรู้สึกประทับใจดูดดื่มต่อการอยู่ในหมู่ของนักบวช
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : นี่คือจุดสะดุดในเบื้องต้น จากนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเมื่อจิต
มันหมุนอยู่ในธรรมะนี่ มันไม่ได้ออกไปรับเรื่องโลก มันมีแต่ความร่มเย็น มีแต่ความเบิกบาน มีแต่
ความผ่องใส พอจิตมันไปสงบเท่านั้นแหละ จิตที่เราสัมผัสกับความสงบนะ ครั้งแรกอยู่ที่ถ�้ำผาปล่อง
ในขณะทีฟ่ งั หลวงปูส่ มิ เทศน์ไป เทศน์ไป ๆ ไม่รจู้ ติ มันสงบเมือ่ ไหร่นะ มันละเอียดเข้าไป ละเอียดเข้าไป
เสียงของหลวงปู่จะเงียบไปเลย จิตของเรามันอยู่เด่น ๆ ของมันอย่างเดียวเท่านั้นแหละ มันไม่มีอะไร
รอบตัวเราเลย มีแต่ความเด่นจนกระทัง่ มันวางทุกสิง่ ทุกอย่างอยูเ่ ฉพาะจิตดวงเดียว ถ้าเปรียบเหมือน
กับเทียนที่มันไม่มีลมเลย มันมีแต่แสงสว่างมาตรงแน่วในจิต จิตมันแน่วรู้เด่นอยู่อย่างนั้นแหละ
จนกระทัง่ พอจิตมันถอนออกมารับรูใ้ นสภาพร่างกายของตัวเอง ว่ามันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอว
รูจ้ กั คิด รูจ้ กั ดู รูจ้ กั เห็น และสัมผัสอันนัน้ อันนีไ้ ด้ มันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว เป็น ๒ ชัว่ โมงนะ ฉะนัน้
ไม่มีใครแล้ว เหลือเรานั่งอยู่คนเดียว โอ้โห! จิตมันเห็นความอัศจรรย์ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง ความสุข
อื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี เพราะเราไม่เคยสัมผัสเลย ในชีวิตคนเรามันจะมีความสุขขนาดนี้หรือ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อ หลวงพ่อใช้ค�ำว่าครั้งแรกตอนนั้นครับ มีครั้งถัด ๆ ไปไหม
ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ใช่ ตอนนัน้ มันก็สงบมาเรือ่ ย มันสงบได้งา่ ยขึน้ ๆ ๆ แต่จดุ ทีม่ นั ส�ำคัญ
กว่าความสงบที่แท้จริง แต่ก่อนนี้มันเหมือนอยู่ขอบ ๆ ของความสงบ มันยังไม่เข้าบ้าน เหมือนกับ
ความสงบนี่เป็นบ้านนะ มันอยู่แต่ขอบ ๆ บ้าน อยู่แต่ฟุตบาทของบ้าน มันยังไม่ได้เข้าตัวบ้าน ขนาด
อยูฟ่ ตุ บาทจิตใจเราก็แน่นอิม่ เอิบเบิกบานผ่องใสสบายอยูแ่ บบนัน้ แหละ แต่พอมันเข้ามาอยูใ่ นบ้านนี่
โอ้โห! นี่แหละที่ชีวิตของเราคลุกเคล้าเกลือกกลั้วอยู่ในกามคุณทั้งหลาย ว่าเพลิดเพลินยินดีพอใจ
ในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสต่าง ๆ ทัง้ หลายนี่ โลกทัง้ โลกบางคนยอมเป็นยอมตายเลยนะ ยอมฉิบหาย
ล่มจมเพือ่ ให้ได้รปู นีม้ า เพือ่ ให้ได้เสียงนีม้ า เพือ่ ให้กลิน่ นัน้ มา เพือ่ ให้รสนัน้ มา ยอมสละ เพือ่ หวังทีว่ า่
รูปนั้นจะให้ความสุขตัวเอง เสียงนั้นจะให้ความสุขตัวเอง แต่เราก็สัมผัสมาแล้วทั้งนั้น ชีวิตของเรา
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มันก็รูปอย่างเก่า เสียงอย่างเก่า รสอย่างเก่า มันไม่มีอะไรใหม่เลย แต่มา
เปรียบเทียบกับความสงบนี่ โอ้โห! ห่างกัน ไม่มีปริมาณที่วัดได้เลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : มันดูดดื่มประทับใจนี่ จากนั้นเราก็แน่ใจแล้วนะ ความสุขที่เกิดขึ้น
มาจากความสงบของสมาธิมันยังมีความสุขประเสริฐขนาดนี้ แล้วถ้าเราสงบระงับดับกิเลสตัวสมุทัย
หมดสิ้นไป มันสงบแบบบริสุทธิ์มันจะยิ่งขนาดไหนที่พุทธเจ้าว่า ปรมัง สุขัง แม้จิตเราไม่สัมผัสแต่เรา
ก็เชื่อพระพุทธเจ้า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : สาธุครับหลวงพ่อครับ เป็นก�ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติด้วยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ เพียงแค่ให้เราเดินให้ถูกทาง ถ้าเราเดินต้นทางถูกนะ เหมือนกับ
เราเข้าซอย ถ้าเราเข้าซอยถูกนะปลายทางเราถูกหมดเลย แต่ถ้าเราเข้าปากซอยผิด มันก็ผิดไปเรื่อย
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ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรม การแสวงหาครูบาอาจารย์ ให้ยึดเอาหลักธรรม
หลักวินัยมาเป็นเกณฑ์ พระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่มีใครจะเก่งเกินศาสดา ศาสดาคุยกับ
พระพุทธเจ้าว่า ดูก่อนอานนท์หลังจากเราปรินิพพานไปแล้ว เราไม่ได้ตั้งใครมาเป็นศาสดาแทน
เหล่าตถาคตนะ แต่ธรรมวินัยที่เราบัญญัติดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคต เพราะฉะนั้นคถาคต
ไม่ได้จากเราไปไหนเลย ก็คอื หลักธรรมหลักวินยั เพราะฉะนัน้ ถ้าเราปฏิบตั ถิ กู ยึดหลักธรรมหลักวินยั
ถูกต้อง ยึดครูบาอาจารย์ผู้ทรงอรรถทรงธรรมอันนี้ถูกต้อง เราเดินทางถูกหมดเลย แต่ถ้าเราไม่ยึด
เอาหลักธรรมหลักวินัยอันนี้เป็นเกณฑ์ เราอาจจะเอาชื่อเสียง เอาความยกย่องเยินยอของผู้คนทั่วไป
ว่าครูบาอาจารย์คนนัน้ เก่งคนนัน้ ดี โดยไม่ดหู ลักธรรมหลักวินยั เป็นเกณฑ์เลย อาจจะเป็นทุศลี อาจจะ
เป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ถูกยกยอปอปั้น เราก็เลยไปยึดอันนั้น เขาอาจจะพาเราไปผิดซอย ผิดทาง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แล้วหลงยาวเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ถูกต้อง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ข้ามภพข้ามชาติหรือครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ใช่ เพราะฉะนัน้ จะเข้าหาทีไ่ หนอย่าเอาศรัทธาน�ำหน้า ให้เอาปัญญา
น�ำหน้า
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะศาสนาของเราเป็นลัทธิหรือศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศรัทธา
ถ้าเราเอาศรัทธาน�ำหน้านะ เหมือนเราศรัทธาครูบาอาจารย์องค์นี้โดยไม่ใช้ปัญญา แม้ครูบาอาจารย์
องค์นี้ไปท�ำไม่ดี มันเป็นของดีนะ ท�ำไม่สวยก็เป็นของสวยนะ ท�ำขี้เหร่ยังไงก็เป็นของสวยเพราะมัน
ศรัทธาไป มันมืดบอดเลย มันเป็นความงมงาย แต่ถ้าเราเอาปัญญามาเทียบเคียงโดยถูกหลักธรรม
หลักวินัย ถ้าไม่เคยถูกหลักธรรมหลักวินัย แม้ครูบาอาจารย์องค์นี้ไม่เสียแต่ก็ไม่ใช่เป็นแบบอย่าง
ให้แก่เราที่จะน�ำไปประพฤติปฏิบัติได้ เพราะบางอย่างครูบาอาจารย์ไม่ใช่เราจะไปถอดแบบออกมา
ทั้งร้อยนะ บางอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็มีเรื่องปะปนออกนอกหลักธรรมหลักวินัยบ้าง แต่ไม่ถึงกับ
เสียหาย แต่ถ้าเราเอาไปเป็นแบบอย่างเราอาจจะเสียหายได้ แต่ครูบาอาจารย์ไม่เสียหาย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ หลวงพ่อกราบขอโอกาสอีกค�ำถามหนึ่งครับ หลวงพ่อ
เมตตาเล่ามาในประวัติของหลวงพ่อนี่เน้นการปฏิบัติล้วน ๆ ด้วยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ในเรื่องของความส�ำคัญของพระปริยัติธรรมนี่ มันเข้ามาอยู่ในการปฏิบัติ
อย่างไรครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : คือปริยัติธรรมเราก็อ่าน ทีแรกเริ่มต้นเรียนนักธรรมตรี นักธรรมโท
นักธรรมเอก แล้วก็ได้อ่านไตรปิฎก แต่ว่าการอ่านนี่ประทับใจดูดดื่มคืออ่านภาคปฏิบัติ
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ถ้าเราอ่านปริยัติธรรมในภาคทั่วไปนี่รู้สึกมันยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจ
แต่ว่ามันก็อัศจรรย์ในประวัติของพระพุทธเจ้า ในประวัติของสาวก มันสะดุดและอัศจรรย์ที่ว่า โอ้โห!
สาวกนี่ต่อสู้มาอย่างนั้นอย่างนี้ มันชอบมันดูดดื่ม แต่ว่ามันไม่ฝังไปถึงจิตถึงใจ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แต่พอมาอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์ เช่นว่าเรามาอ่านประวัติ
ของหลวงปู่มั่น อ่านปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานแบบนี้ อ่านธรรมะของครูบาอาจารย์ อ่านประวัติ
ครูบาอาจารย์ มันแทงลึกเข้าไปถึงจิตถึงใจเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : แล้วมันมองเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เราน�ำไปปฏิบัติได้
เอ็ม : สริต อธิศลิ ป์ : หลวงพ่อครับแสดงว่าพระปริยตั ธิ รรมเรียนรูไ้ ว้กไ็ ม่เสียหาย ถ้าเกิดศรัทธา
และถ้าเกิดความรู้ครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : แต่ต้องท�ำและลงมือปฏิบัติตรงนี้ส�ำคัญที่สุดเลย
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ใช่ ถูกต้อง คือถ้าเราเรียนเราศึกษามา แล้วเราปฏิบัติ พอเราปฏิบัติ
ไปถึงจุดสัมผัสธรรมะปุ๊บ ธรรมะที่เราเรียนมันจะผุดขึ้นมาเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : อ๋อ! มันอย่างนี้เอง จิตที่อบรมดีแล้วน�ำสุขมาสู่ตน พอเราปฏิบัติไป
มันสุขขึ้นมา จิตที่อบรมมามันน�ำสุขมาสู่เราเองจริง ๆ แบบนี้ แต่ถ้าเราไปอ่านเยอะ ๆ จิตฺตํ ทนฺตํ
สุขาวหํ จิตที่อบรมดีแล้วน�ำสุขมาให้ แต่เราก็ทุกข์อยู่วุ่นวายอยู่นั่นแหละ มันยังไม่ประทับใจ
แต่พอเราปฏิบัติไปปุ๊บ จิตมันสัมผัสปุ๊บ ธรรมะมันผุดขึ้นมาเลย โอ้! มันอบรมแบบนี้เอง มันน�ำสุข
มาสู่เราแบบนี้เอง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : เหมือนรู้ด้วยสัญญากับรู้ด้วยปัญญาเลยนะครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ถูกต้อง
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : หลวงพ่อครับ อันนี้เป็นค�ำถามที่อยากฝากท่านญาติธรรมครับว่า
ตอนนี้มีโรคภัยเยอะครับหลวงพ่อ ทั้งโรคระบาดด้วย และก็โรคเล็กโรคน้อย โรคร้ายแรงอีกครับ
หลวงพ่อ ผู้ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่สามารถน้อมน�ำพระพุทธานุภาพเข้ามาในการช่วยในเรื่อง
ตรงนี้ได้บ้างอย่างไร
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ได้แน่นอนเลย ค�ำว่า พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่และจริงแท้เลย ในสมัยพุทธกาลก็มีที่เมืองเวสาลีใช่ไหมล่ะ
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เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เกิดโรคระบาด ผู้คนล้มหายตายจากมากมายก่ายกอง จนเกินก�ำลัง
ทีเ่ ขาจะไปเผาไปฝังไปทิง้ ได้ มันเน่าเกลือ่ นกลาดหมด เป็นทีน่ า่ สลดสังเวช เป็นทีน่ า่ ขนพองสยองเกล้า
อยูท่ วั่ บ้านทัว่ เมือง จนกระทัง่ ทราบไปถึงพระพุทธเจ้า ไปทูลขอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ให้พระสงฆ์
นี่มาเจริญรัตนปริตรสูตร พอเจริญชาวบ้านชาวเมืองก็พากันมาสวดเจริญรัตนปริตรสูตร ก็ท�ำให้
โรคร้ายต่าง ๆ ทั้งหลายเหล่านั้นเจือจางไป ๆ จนกระทั่งหายสาบสูญไป กลับกลายมาเป็นความ
ร่มเย็น เป็นความอุดมสมบูรณ์ เป็นความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเรื่อย ๆ เห็นไหม เพราะฉะนั้นอันหนึ่ง
นี่เห็นชัดเจนเลยว่า การเจริญพระพุทธมนต์ก็ตามนะ หรือการปฏิบัติธรรมก็ตาม มันเป็นการสร้าง
พลังขึ้นมาภายในจิตในใจของเรา ที่ท่านกล่าวว่า พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
โอสะถัง อุตตะมังวะรัง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นโอสถอันประเสริฐ โอสถอันนี้เป็นโอสถ
ที่เกิดขึ้นมาที่ใจ ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วนี่มันสร้างฐานขึ้นมาที่ใจ ฐานที่ใจนี่เป็นก�ำลังเหนือยิ่งกว่า
วัคซีนอีก ถ้าใจเราดีแล้วมันจะไปฟอกร่างกายเราเอง มันจะเป็นเกราะคุ้มครองร่างกายเราเอง เรามา
พิจารณาดูสิว่า คนบางคนนี่ เวลากลุ้มอกกลุ้มใจจนอกจะแตกตายนะ เสียอกเสียใจ กลุ้มอกกลุ้มใจ
นี่ร่างกายมันแปรเปลี่ยนไปเลยนะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : ไม่รวู้ า่ มันเอาโรคอะไรต่ออะไรมา ทัง้ ถ่ายท้อง ทัง้ เป็นลม ทัง้ อาเจียน
ทั้งอะไรต่ออะไร มันประดังเข้ามาเลย แต่ถ้าหากเราป่วย ๆ โอ้โห! มีก�ำลังจิตก�ำลังใจนะ ใครมาให้
ก�ำลังจิต ใจมันพองขึ้นมา แหม! มันกระฉับกระเฉงเลยร่างกาย นี่เห็นไหม
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : พลังของใจนี่มันจะเป็นยาอันประเสริฐที่สุดเลย
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือแม้การเจริญพุทธมนต์ ให้จิตนิ่ง
อยู่กับสมาธินี่แหละ จะเป็นพลังที่ปกป้องร่างกาย หรือก�ำจัดโรคร้ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจาก
ร่างกายของเรา ได้อย่างแน่นอนเลย
เอ็ม : สริต อธิศลิ ป์ : ครับหลวงพ่อ เข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับหลวงพ่อ กราบสาธุครับ หลวงพ่อครับ
ท้ายสุดนี่ จากทีล่ กู ได้รวบรวมแล้วก็ฟงั องค์หลวงพ่อมาครับ อยากจะขออนุญาตสรุปให้กบั ญาติธรรม
ดังนี้ ในปฏิปทาของหลวงพ่อครับ สิ่งที่หลวงพ่อเน้นย�้ำอันดับแรกคือ อเสวนา จะ พาลานัง
ปัณฑิตานัญ จะ เสวะนา ครับหลวงพ่อ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราคบกัลยาณมิตร โดยเฉพาะองค์พ่อแม่
ครูบาอาจารย์ เล่าไปยาวครับหลวงพ่อครับ แล้วก็ไปในทางที่ถูกต้องด้วย หลวงพ่อเน้นย�้ำในเรื่อง
ของการอยู่ การปฏิบัติ ถ้าเป็นพระก็คือเรื่องของศีลเรื่องของวัตร ถ้าเป็นฆราวาสก็คืออยู่ในศีล ๕
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เป็นพื้นฐานครับหลวงพ่อ แล้วก็ปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และท้ายสุดอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่อง
ของธรรมครับหลวงพ่อ คือท้ายสุดนี่ไม่ว่าจะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานานแค่ไหน อยู่ที่เรา
ลงมือท�ำ  เราท�ำไม่ได้ท�ำจากปริยัติ แต่ท�ำจากภาคปฏิบัติ ที่รู้จักปริยัติมา มีจุดใดหลวงพ่ออยาก
เมตตาฝากโอวาทเพิ่มให้กับญาติธรรมไหมครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธมั โม : คือ ญาติธรรม การปฏิบตั ธิ รรม ถ้าเราปรารถนาความเจริญในธรรมนะ
ขออย่างเดียวอย่าท�ำแบบไฟไหม้ฟาง อย่าท�ำความเพียรแบบไฟไหม้ฟาง ไฟไหม้ฟางเป็นยังไง
มันลุกเห่อมาท่วมฟ้าแป๊บเดียวก็มอด โอ๊ย! เวลาจะท�ำความเพียร ไปเลย ไปอบรมที่นั่นสัก ๗ วัน
ไปอบรมที่นั่นสัก ๓ วัน โอ้โห! ๓ วัน ๗ วันนี่ไม่หลับไม่นอน ไม่กิน ไม่อยู่ ไม่อะไรต่ออะไร เอ้า!
ไปเดินจงกรม ไปนั่งภาวนา ไปเอาจริงเอาจัง ไม่พูด ไม่คุย ไม่อะไร มันทุ่มเทเลย พอ ๓ วันแล้ว
นอนอ่อนปวกเปียกเลย เป็นเหมือนหัวใจไม่มีกระดูกแล้ว อ่อนปวกเปียกเลย ไอ้ที่เราปฏิบัติมา
หายไปหมดเลยทีเ่ ราปวกเปียก เหลือแต่ความท้อแท้ความอ่อนแอ เดีย๋ วก็ไปเอาอีก เหมือนไฟไหม้ฟาง
อีก เอา ๓ วัน ๗ วัน เอาจะเป็นจะตายจนไข้ขนึ้ ก็มี พอเลิกแล้ว ๓ วันก็ทงิ้ ขว้างไปนอนอ่อนปวกเปือก
เหมือนหัวใจไม่มีกระดูก พอไปนานไป เฮ้ย! เราก็ปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังมาขนาดนั้นขนาดนี้ ท�ำไม
ไม่เห็นได้อะไรเลย ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ไม่เห็นมันสงบเลย โอ๊ย! เราคงไม่มีวาสนาแล้วมั่ง เราคง
ไม่ได้แล้ว ทิ้งเลย เหลวไหลเลย นี่แหละโดยส่วนมากแล้วฆราวาสมักจะไปปฏิบัติแบบนี้ ไป ๆ มา ๆ
ล้มเหลวกันทั้งนั้นเลย ปฏิบัติขอให้ปฏิบัติแบบไฟไหม้ขอน ไฟไหม้ขอนอยู่กลางป่าเห็นไหมมันลุกฟู่
อยูแ่ บบนัน้ นะ เห็นไหม ฝนตกมันก็มขี เี้ ถ้ากลบไว้ปอ้ งกันไว้ มันก็ลกุ ของมันอยูแ่ บบนัน้ แดงของมันอยู่
เป็นถ่านแดง ฝนตกแดดออกมันก็ลุกแดงของมันเป็นถ่านแดงแบบนั้นแหละ มันไม่มอดไม่ดับ
เราปฏิบัติไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิว ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขนาดไหนก็ตาม เมื่อถึงเวลา
จะลงมาปฏิบัติแล้ว การอบรมจิตอบรมใจอย่าไปสนใจเรื่องความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวทั้งหลาย
เหล่านั้น คิดดูเรามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมา เพียงเพื่อมาหล่อเลี้ยงร่างกาย เรายังยอมเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยหิวขนาดนั้น ซึ่งมันเป็นของต้องเสื่อมไป ของต้องแตกดับ เรายังยอมรับความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยหิว แล้วท�ำไมเราจะมาปฏิบัติธรรมมาอบรมจิตอบรมใจเพียงแค่เหน็ดเหนื่อยขึ้นมาบ้างเราจะ
ยอมรับไมได้เล่า ใช่ไหมล่ะ เพราะจิตใจเป็นของไม่แตกไม่ดับ จิตใจเป็นของมีคุณค่า เพราะฉะนั้น
มันจะเหนื่อยขนาดไหนอย่าทิ้งด้านจิตใจ ด้านร่างกายเรายังยอมรับได้ ด้านจิตใจเราต้องยอมรับ
เหนือยิ่งกว่าร่างกายอีก เพราะร่างกายเราจะดูแลมันบริหารมันดีขนาดไหนมันก็เสื่อมไป ๆ ถึงที่สุด
มันสูญสิ้นไป มันอาจจะเสื่อมช้าหน่อย แต่ถ้าจิตใจเราดูแลมันดีเราบริหารมันดีแล้ว เราอบรมดีแล้ว
มีแต่น�ำสุขมาสู่ตนตลอด เพราะฉะนั้นการท�ำความเพียร ปรารถนาอยากจะมีความเจริญก้าวหน้า
ในความเพียร ต้องท�ำให้สม�่ำเสมอ แล้วมันจะค่อย ๆ ซึมซับไป ๆ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้
เหมือนกับผลไม้ที่ออกลูกอยู่หน้าบ้านเรา เราไปมองแต่ละวัน ๆ มันก็เหมือนวันก่อน เหมือนวันก่อน
มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ละวันแต่ละวันมันจะซึมซับอาหารเข้าไป ซึมซับอาหารเข้าไป พอถึงวันที่
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ควรห่ามมันห่ามเลย ที่ควรสุกมันสุกเลย แต่ถ้าเราไปบังคับมันเอามาบ่มแก๊สเดี๋ยวมันสุกเน่านะ
มันไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นการมาท�ำความเพียรเราไม่ต้องไปกดดันตัวเอง ว่าฉันต้องได้อย่างนั้น
เป็นอย่างนั้น ๆ มันท�ำแบบมีความทุกข์ ใช่ไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : เราจะท�ำแบบมีความทุกข์ ฉันต้องได้อย่างนั้น ๆ ได้อย่างนี้ แต่พอ
ไป ๆ มา ๆ เราก็อ่อนปวกเปือกเราก็ท้อ ท้อในความเพียรเรา เพราะเราท�ำด้วยความทุกข์ แต่เรา
ท�ำด้วยหน้าที่ของเราตราบใดเรายังเป็นคนมีกิเลสเป็นปุถุชนอยู่ เราจะไม่ยอมกิเลส เราจะท�ำไปเรื่อย
วันนี้ฉันไม่ได้พรุ่งนี้ฉันก็ต้องได้ พรุ่งนี้ฉันไม่ได้เดือนนี้ฉันก็ต้องได้ เดือนนี้ฉันไม่ได้ เดือนหน้า
ฉันก็ต้องได้ เดือนหน้าฉันไม่ได้ ปีนี้ฉันต้องได้ ปีนี้ฉันไม่ได้ ปีหน้าฉันก็ต้องได้ ปีหน้าฉันไม่ได้ ชาตินี้
ฉันต้องได้ ชาตินฉี้ นั ไม่ได้ ชาติหน้าฉันก็ตอ้ งได้ ตราบใดทีเ่ รายังมีกเิ ลสเราจะไม่ยอม เราก็ทำ� ไปเรือ่ ย ๆ
สม�่ำเสมอไปเรื่อย ๆ มันไม่เนิ่นช้าหรอก ธรรมะของเราไม่มีค�ำว่าโมฆะ ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลย
เป็นไปไม่ได้เลย เหมือนกับเรารับประทานอาหาร ถ้าเราลงมือรับประทานอาหารเราไม่ได้อะไรเลย
มีไหมล่ะ ถึงแม้วันนี้เราจะไม่สามารถรับประทานอาหารอิ่มได้ แต่อย่างน้อย ๆ ก็ให้ความเอร็ดอร่อย
กับเรา ความชุม่ ฉ�ำ่ กับเราบ้างแล้ว แต่ถา้ เรารับประทานอาหารไปอยู่ มันก็ตอ้ งไปถึงจุดหมายปลายทาง
อิ่มได้ใช่ไหมล่ะ การปฏิบัติของเราแม้ปัจจุบันนี้ เรายังไม่สามารถปฏิบัติจนละถอนกิเลสดับสิ้นไป
จากจิตจากใจของเรา แต่อย่างน้อย ๆ จิตใจของเราก็มีความร่มเย็น มีความเบิกบาน มีความผ่องใส
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว ชีวิตของคนเราถ้าด�ำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่มีความเบิกบานความผ่องใส
ชีวิตนั้นก็มีคุณค่านะ เห็นไหมล่ะ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ครับหลวงพ่อครับ สาธุครับหลวงพ่อครับ แจ่มแจ้งที่สุดเลยครับหลวงพ่อ
เดี๋ยวผมพาญาติธรรมกราบองค์หลวงพ่อครับ
หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ได้ ๆ
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ องค์หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม นะครับ แห่ง
วัดป่าบ้านตาด ได้เมตตาอย่างล้นเหลือเลยนะครับ ในการให้โอวาทนะครับ ที่เป็นประวัติของ
หลวงพ่อเอง ประวัติที่หลวงพ่อได้อยู่อุปัฏฐากและเรียนรู้จากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์นะครับ พร้อมทั้ง
ก�ำลังใจและแนวทางปฏิบตั ทิ หี่ ลวงพ่อเน้นย�ำ้ ให้กบั ผูท้ ยี่ งั ร่วมเดินทางอยูด่ ว้ ยนะครับผม ในทางพ้นทุกข์
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมตตาวางเอาไว้ ฝากเอาไว้ให้กับทุกท่านนั่นเองครับ วันนี้ผม
เอ็ม : สริต ครับ จากรายการคลิกใจให้ธรรม พร้อมทั้งกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ กราบขอบพระคุณ
โอวาทธรรมนะครับ และก็ปฏิปทาที่หลวงพ่อได้เมตตาฝากไว้ให้กับลูกหลานเอาไว้ เป็นโอวาทธรรม
ที่ดีและก็เป็นแนวทางน�ำไปปฏิบัติได้ทันทีเลยครับหลวงพ่อครับ กราบขอบพระคุณโอวาทธรรม
จากหลวงพ่อครับ
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หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม : ก็ขอให้ทุกท่านน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญ
ในธรรมวิ นัยที่พ ระพุทธเจ้า ได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ อย่ า งสมบู ร ณ์ ยิ่ ง แล้ ว เพื่ อให้ พ วกเรามี
ความเชื่อมั่นในหลักธรรมหลักวินัยทั้งหลายที่เราได้แสดงมานี้ และน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติ
ก็เชื่อเถอะว่าทุกท่านทุกคนคงจะประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลย
ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการด�ำเนินชีวิตและในหลักธรรมหลักวินัยของ
พระพุทธเจ้า จนกระทัง่ ถึงสามารถน�ำพาจิตใจไปถึงซึง่ ความพ้นทุกข์ ไปถึงซึง่ ความบริสทุ ธิอ์ ย่างแท้จริง
ด้วยกันทุกท่านทุกคน
เอ็ม : สริต อธิศิลป์ : กราบสาธุครับ

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=XHll๓BVCBAw&t=๖s
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ปัญจกกัมมัฏฐาน ๕ นี้แหละ
เป็นที่ตั้งของกรรม
กรรมมันหมุนอยู่น้แี หละ ในไตรทวารนี้แหละ
ความรัก ความโลภ ความโกรธอันใด
มันหมุนอยู่ในฐานอันนี้แหละ

กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา
กุศลนําสัตว์ให้ไปเกิดในทางเจริญ
อกุศลนําสัตว์ไปสู่อบายภูมิ
มีเปรต นรก สัตว์เดียรัจฉานก็ดี
มันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้
ตกอยู่กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหานี้
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หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
ในความทรงจําของ หลวงพ่อจันทร์โท ธีรวุฑโฒ
ประมาณปี ๒๕๒๐ หลวงปู่จันทร์โท ได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่แหวน ที่วัดดอยแม่ปั๋ง
เป็นครั้งแรก โดยมีหลวงปู่สิม เป็นผู้พาเข้าไป หลังจากนั้นหลวงปู่จันทร์โทได้มีโอกาสเข้าไปอุปัฏฐาก
หลวงปู่แหวนและได้ร่วมจ�ำพรรษา
กิจวัตรประจ�ำวันที่ต้องท�ำทุก ๆ วัน ก่อนจะเดินบิณฑบาตที่วัดดอยแม่ปั๋ง คือต้องตื่นประมาณ
ตี ๓.๐๐ น. ถึงตี ๔.๐๐ น. เพื่อจะต้องท�ำความสะอาดกุฏิหลวงปู่แหวน เมื่อท�ำเสร็จแล้วจะต้อง
ท�ำวัตรเช้าก่อนจะออกบิณฑบาต ในช่วงเย็นจะมีการท�ำวัตรสวดมนต์เย็น ประมาณ ๑ ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็จะมีการเทศน์ต่อ โดยมีหลวงปู่หนู เป็นผู้น�ำสวดมนต์ ประมาณ ๔๐ นาที จากนั้นก็
นั่งสมาธิต่อจนถึงเที่ยงคืน
ในเวลาที่หลวงปู่แหวนป่วยไม่สบาย ก็จะมีหลวงปู่หนูพระอาจารย์สมัย (ปัจจุบันอยู่วัดป่า
บุญญานุสรณ์ หนองวัวซอ) หลวงพ่อเจริญ (วัดถ�้ำปากเปียง เชียงดาว) ช่วยกันดูแล
ในเวลาอุปฏั ฐาก บางครัง้ หลวงปูแ่ หวนมักจะสอนเรือ่ งการภาวนาในสถานทีต่ า่ ง ๆ และท่านมัก
จะสอนหลักในเรื่องของการพิจารณาอาหาร พิจารณาธาตุ พิจารณากาย พิจารณาจิต โดยให้สังเกต
ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การภาวนา บางครั้งมีอาการกายเบาจิตเบา ก็เกิดจากการฉันอาหาร
บางครั้งหลวงปู่ท่านก็สอนให้พิจารณา โดยเว้นเรื่องกาม เพราะกามก่อให้เกิด การเกิดภพชาติไม่จบ
ไม่สิ้น ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์
นิสัยขององค์หลวงปู่แหวน ท่านเป็นคนพูดน้อย ไม่ค่อยพูดกับใคร ยิ่งถ้าได้ยินเสียงรถยนต์
ท่านจะเดินกลับเข้ากุฏิ ท่านมักจะสอนให้เร่งหาทรัพย์ภายในมากกว่าทรัพย์ภายนอก คือการภาวนา
โดยการรักษาจิตของเราให้ต่อเนื่องอยู่เสมอ ถ้าผู้ใดต้องการทราบภายในมาก ๆ ต้องเร่งภาวนา
แต่ต้องมีสติคอยตามรู้และก�ำกับตลอดเวลา
หลวงปู่แหวนท่านชอบไปกับหลวงปู่ตื้อ เพราะหลวงปู่ตื้อสามารถดูแลหลวงปู่ได้ ในส่วนของ
กิจของสงฆ์ทั้งหมด
มีสถานทีแ่ ห่งหนึง่ ทีห่ ลวงปูแ่ หวนไปพ�ำนักเสมอคือกุฏยิ า่ งกิเลส เพราะเป็นกุฏทิ หี่ ลวงปูใ่ ช้ในการ
เตือนสติตลอดเวลา ให้เกิดความไม่ประมาท เป็นกุฏิที่มองเห็นท้องฟ้าในยามค�่ำคืนและเห็นหมู่ดาว
ต่าง ๆ เพราะทุกครั้งที่เห็น ท่านจะใช้เป็นอุบายในการเตรียมพร้อมตลอดเวลา หลวงปู่บอกว่ากุฏินี้
เป็นกุฏิที่ใช้ในการพิจารณาทางด้านจิตใจและเวทนา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรม
หลวงพ่อจันทร์โท ธีรวุฑโฒ วัดพระธาตุศรีโยนก ต�ำบลโยนก อ�ำเภอเชียงแสน เชียงราย ๕๗๑๕๐
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และการภาวนา แต่ในปัจจุบันกุฏิหลังนี้ถูกปรับเปลี่ยนและสร้างขึ้นใหม่ ไม่เหลือเค้าโครงเดิมแล้ว
หลวงปู่แหวนมักจะสร้างกุฏิที่ท�ำได้ โดยเน้นการสร้างกุฏิที่ไม่เป็นภาระคนอื่น เพื่อใช้เตือนสติ
ไม่ให้ตนเองเป็นคนมักง่าย
มีบางครัง้ ทีห่ ลวงปูแ่ หวนจะมองไปยังต้นไทรบ่อย ๆ แล้วกล่าวว่า สงสารเหล่าเทวดาทีอ่ ยูป่ ระจ�ำ
ต้นไทร ต้องขึ้นลงต้นไทรปล่อยครั้ง ในเวลาที่มีพระหรือเณรเดินผ่าน สาเหตุที่ท�ำให้เหล่าเทวดา
ประจ�ำต้นไทร ต้องขึ้นลงบ่อย ๆ นั้น เป็นเพราะเหล่าเทวดาจะอยู่สูงกว่าพระเณรไม่ได้ ต่อมาหลวงปู่
จึงให้เหล่าเทวดาย้ายไปอยู่บริเวณต้นประดู่ที่ไกลจากการเดินผ่านของพระเณร
ช่วงเวลานั้นหลวงปู่จันทร์โทได้มีโอกาสเข้าไปดูแลและรักษาโบสถ์ เพราะหลวงปู่แหวนให้อยู่
ที่นั่น เพื่อความเพียร
วันหนึ่งมีเหตุการณ์แปลก ๆ เกิดขึ้น กล่าวคือในขณะที่หลวงปู่จันทร์โทท่านเดินจงกรมภาวนา
เพียงองค์เดียว ในขณะเดินจงกรมอยู่ ท่านมองไปข้างหน้าที่ลานเดินจงกรม ท่านมองเห็นเหมือน
หลวงปู่แหวน ทั้งยืน ทั้งมองมายังท่าน แล้วกล่าวว่า ดีแล้วให้เร่งการภาวนาเอา สักพักก็มองเห็น
เหมือนหลวงปูแ่ หวนเหาะขึน้ ไปบนท้องฟ้า ถ้าจ�ำไม่ผดิ น่าจะประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ พ.ศ. ๒๕๒๓
เรื่องปรากฏการณ์ของหลวงปู่แหวนที่กล่าวถึงการนั่งบนก้อนเมฆ เหตุมาจากมีอยู่วันหนึ่ง
มีเครื่องบินท�ำการบินวนอยู่เหนือที่พ�ำนักของหลวงปู่แหวน หลวงปู่สงสัยในเสียงและสิ่งที่เห็น
ท่านจึงได้ส่งจิตขึ้นไปพิจารณาอยู่บนกลางอากาศ ครั้นเมื่อนักบินเห็นจึงถ่ายรูปท่าน ขณะที่ท่าน
ปรากฏอยู่บนก้อนเมฆ ครั้นเมื่อนักบินได้บินกลับมาแล้ว จึงได้เดินทางไปยังจุดที่บิน จึงได้เจอ
หลวงปูแ่ หวน ณ วัดดอยแม่ปง๋ั และขอท่านสร้างพระผงรุน่ แรก ลักษณะของพระผงคล้ายรูปมะพร้าว
ซึ่งปัจจุบันไม่รู้อยู่ที่ใดบ้าง ต่อมาเมื่อชื่อเสียงของหลวงปู่แหวนเป็นที่รู้จัก จึงได้มีการสร้างรูปเหมือน
หลวงปู่แหวนขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งพุทธประทีปก็ได้สร้างและน�ำไปจ�ำหน่ายทั่วประเทศ มีขนาด
๕ นิ้วบ้าง และ ๙ นิ้วบ้าง แต่ก็ไม่ทราบว่าได้ผ่านการเมตตาจิตจากหลวงปู่แหวนหรือเปล่า แต่จะ
ผ่านพิธหี รือไม่ผา่ น ถ้าคนเราเคารพด้วยใจแล้ว ทุกอย่างต้องดีแน่นอน เช่นเดียวกับทีเ่ ราเคารพนับถือ
องค์พระพุทธเจ้า ถ้าเรานับถือคุณงามความดีของท่านก็เป็นบุญ
ช่วงที่หลวงปู่แหวนท่านไม่สบายหนัก ก่อนที่จะมรณภาพและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสวนดอก
ขณะนั้นมีพระที่ช่วยกันอุปัฏฐากหลวงปู่อยู่ประมาณ ๖ รูป ได้แก่ พระอาจารย์หนูพิน พระอาจารย์
เหลือ พระอาจารย์นาค พระอาจารย์สมัย หลวงพ่อหนู และหลวงปู่จันทร์โท โดยจะแบ่งกันอุปัฏฐาก
ครั้งละประมาณ ๖ ชั่วโมง ต่อ ๓ รูป เช่น ๑๘.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น. โดยกลุ่มของหลวงปู่จันทร์โท
จะมีพระอาจารย์หนูพิน พระอาจารย์เหลือ และหลวงปู่จันทร์โท
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บทสัมภาษณ์แม่ชที ี่เคยอยู่ดูแลรับใช้หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
ชัชวดี คุณารักษ์
เนื่องจากกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะได้จัดท�ำหนังสือประวัติและธรรมะของหลวงปู่แหวน
สุจิณฺโณ เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่ผู้ที่สนใจ ในโอกาสที่ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
- ล�ำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการ
บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ในวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่ และจัดงานท�ำบุญฉลองเสนาสนะของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว
ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
การที่จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่แหวนในวัดดอยแม่ปั๋ง กองทุนจึงได้ติดต่อ
สัมภาษณ์คณะแม่ชี ผู้ที่เคยเป็นผู้ดูแลการท�ำอาหารถวายหลวงปู่ โดยประธานกองทุนลักษณา
ลีฬหาชีวะ สัมภาษณ์คณะแม่ชี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพราะมีโอกาสได้เจอท่าน
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เวลา ๖.๓๐ น. หลวงปู่จะออกบิณฑบาตบริเวณ
หน้าหอฉันทุกวัน โดยมีพระอุปฏั ฐากถือบาตรตามท่านมา
ตอนที่หลวงปู่ยังแข็งแรง ท่านเดินเองโดยใช้ไม้เท้าช่วย
พอมาถึ ง หน้ า ศาลาหอฉั น พระอุ ป ั ฏ ฐากก็ เ อาบาตร
คล้องไหล่ท่าน แล้วหลวงปู่จะอุ้มบาตรเองและยืนรออยู่
หน้าศาลาหอฉัน เพื่อให้ผู้ที่จะใส่บาตร เดินมาใส่บาตร
โดยมีหลวงปู่หนู สุจิตฺโต (พระครูจิตตวิโสธนาจารย์) และ
พระอุปฏั ฐากยืนอยูข่ า้ งหลวงปูท่ างด้านซ้ายและขวา ใช้มอื
ช่วยประคองบาตรหลวงปู่ เมื่ออาหารเต็มบาตร จะมี
พระอุ ป ั ฏ ฐากหยิ บ อาหารออกจากบาตรหลวงปู ่ ใ ส่ ใ น
หม้อใหญ่ที่มีโยมผู้ชายถือรอไว้
หลังจากบิณฑบาตเสร็จแล้ว หลวงปู่จะนั่งเก้าอี้
ในบริเวณที่กั้นรั้วไว้ ตอนที่หลวงปู่ยังแข็งแรงท่านให้พร
สัมภาษณ์โดย ชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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ด้วยเสียงของท่านเอง แต่ในระยะหลังตอนที่หลวงปู่ชรามากแล้ว ทางวัดเปิดเทปเสียงให้พรของ
หลวงปู่แทน ในระยะแรกที่คนยังไม่ค่อยรู้จักหลวงปู่ มีคนมาใส่บาตรหลวงปู่แหวนไม่มาก ผู้ที่
ใส่บาตรรอบแรกจะเป็นแม่ชี โดยตักข้าวสวย ๑ ทัพพีใส่บาตร ไม่ได้ใส่อาหารในบาตรเนื่องจาก
แม่ชีมีการเตรียมอาหารใส่ถาดไปถวายหลวงปู่ที่กุฏิเป็นประจ�ำทุกวัน แต่ชาวบ้านที่มาใส่บาตรจะมี
ทัง้ ข้าว กับข้าว ขนม และผลไม้ทเี่ ตรียมใส่ถงุ มาจากบ้านใส่บาตรหลวงปู่ เมือ่ หลวงปูแ่ หวนบิณฑบาต
เสร็จแล้ว อาหารที่อยู่ในบาตร หลวงปู่เทไว้ที่ศาลาหอฉันทั้งหมด ไม่ได้เอากลับไปที่กุฏิ
บางวันมีอาหารจากญาติโยมถวายหลวงปู่เพิ่ม แม่ชีก็จะใส่ถ้วยแก้วเล็ก ๆ เสิร์ฟไปให้ (อาหาร
ทีญ
่ าติโยมถวายเพิม่ เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปง๋ั - หลวงปูห่ นู สุจติ โฺ ต จะพิจารณาก่อนว่าอาหารชนิดไหน
ควรหรือไม่ควรถวายหลวงปู่ ถ้าเป็นอาหารที่ไม่เหมาะส�ำหรับถวายหลวงปู่ เจ้าอาวาสจะบอก
ญาติโยมว่าให้วางไว้ที่นั่น (นอกห้องที่หลวงปู่นั่งฉัน) เพื่อให้คนยกไปถวายพระสงฆ์บนศาลาหอฉัน
ถาดอาหารทั้งหมดที่จะถวายหลวงปู่ มีผู้ยกเข้าไปในห้องที่หลวงปู่นั่งฉันเพื่อประเคนหลวงปู่
คนอื่น ๆ ต้องนั่งรอนอกห้อง หลวงปู่ฉันจังหันมื้อเดียว เวลา ๗.๐๐ น.
ในระยะหลังมีคนต่างจังหวัดนั่งรถทัวร์มาใส่บาตรมากขึ้น แม่ชีจึงไม่ได้ออกมาใส่บาตรหลวงปู่
เพราะไม่อยากเบียดกับคนเยอะ แต่อยู่ในครัวเพื่อเตรียมอาหาร ๔ ชุด (ถวายหลวงปู่ ๑ ถาด ถวาย
เจ้าอาวาส ๑ ถาด ถวายพระอุปัฏฐาก ๑ ถาด และถวายพระสงฆ์ทั้งหมดที่ขึ้นฉันในศาลาหอฉัน)
ต่อมาเมื่อหลวงปู่มีอายุมากขึ้น เดินไม่ค่อยไหว แต่ก็ยังออกมาบิณฑบาตทุกวันได้ โดยใช้
รถเข็นให้หลวงปู่นั่งไปศาลาหอฉัน พระอุปัฏฐากน�ำบาตรมาถวายหลวงปู่ หลวงปู่หนู สุจิตฺโต และ
พระอุปัฏฐากจะยืนด้านซ้ายและขวาของหลวงปู่ คอยช่วยประคองบาตรที่หลวงปู่ถือ ผู้ที่จะใส่บาตร
ต้องเดินมาใส่บาตรที่วางอยู่บนตักหลวงปู่ เมื่ออาหารเต็มบาตรพระอุปัฏฐากจะเป็นผู้หยิบออก
จากบาตรใส่ในหม้อที่มีโยมผู้ชายถือรออยู่ หลังจากบิณฑบาตเสร็จ หลวงปู่นั่งให้พรบนรถเข็น
ในระยะสุดท้ายหลวงปู่หยุดบิณฑบาต และฉันจังหันที่กุฏิอย่างเดียว เวลา ๖.๐๐ น. เนื่องจาก
หลวงปู่ไม่อยากให้อุ้มไปนั่งรถเข็นอีก เพราะท่านเจ็บเวลาพระอุปัฏฐากอุ้มนั่งรถเข็น และบางครั้ง
เกิดแผลที่ผิวหนัง เพราะผิวหนังหลวงปู่บางลง

อาหารที่ถวายหลวงปู่แหวน สุจณ
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อาหารที่แม่ชีท�ำถวายหลวงปู่และพระสงฆ์มี ๔ ชุด ดังนี้ :๑. อาหารที่แม่ชีท�ำถวายหลวงปู่ แบ่งเป็น ๒ ถาด คืออาหาร ๑ ถาด (ในถาดจะมีถ้วย ๕ ใบ
ใส่ข้าวและกับข้าว) และมีผลไม้อีก ๑ ถาด (ผลไม้มีทุกวัน ได้แก่ แอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลับ มังคุด
ลองกอง สลับสับเปลี่ยนกันไป บางวันก็อย่างเดียว บางวันก็ ๕ อย่าง ใส่ในถ้วยเล็ก ๆ ผลไม้ทุกอย่าง
ทีถ่ วายต้องคว้านเอาเม็ดออกก่อน เพือ่ ให้รบั ประทานง่าย) ในระยะหลังท่านจะโปรดมังคุดกับลองกอง
มากกว่าผลไม้อื่น
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รายการอาหารเปลี่ยนทุกวัน ไม่ซ�้ำกัน หลวงปู่ชอบอาหารอีสานเพราะท่านเป็นคนอีสาน
(เช่น แกงหน่อไม้ แกงหวาย แกงขี้เหล็ก ฯลฯ) อาหารจีน (เช่น เกี๊ยวน�้ำ  เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ)
อาหารไทย (เช่น ต้มย�ำปลา ต้มย�ำกุ้ง ฯลฯ)
หลวงปู่ชอบฉันเนื้อปลา เช่น ปลาเนื้ออ่อน ปลาจาระเม็ดนึ่งใส่เห็ดหอม เพราะเป็นอาหารที่
ย่อยง่าย ปกติหลวงปู่ฉันอาหารได้ทุกอย่าง จะมากหรือน้อยแล้วแต่หลวงปู่จะพิจารณาในแต่ละวัน
แต่ที่หลวงปู่โปรดคือ เมี่ยงและบุหรี่ขี้โย ท่านจะมีเมี่ยงกับบุหรี่ขี้โยติดรถเข็นตลอดเวลา
เคยมีแพทย์แนะน�ำให้ทา่ นหยุด หลวงปูบ่ อกว่าเป็นยารักษาล�ำไส้ไม่ให้เป็นโรคกระเพาะ ท่านฉันเมีย่ ง
ได้ตลอด หลังจากอมแล้ว ท่านก็สูบบุหรี่ขี้โยตาม มีหลายคนแย่งกากเมี่ยงท่านเอาไปบูชาที่บ้าน
๒. อาหารถวายเจ้าอาวาส (หลวงปู่หนู สุจิตฺโต) ๑ ถาด
๓. อาหารถวายพระอุปัฏฐากหรือพระพี่เลี้ยง ๑ ถาด
๔. อาหารถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่ฉันในศาลาหอฉัน (ศาลารวม)
ตอนที่หลวงปู่แหวนยังออกบิณฑบาตได้ ท่านบิณฑบาตเวลา ๖.๓๐ น. หลังจากบิณฑบาตแล้ว
หลวงปู่จะกลับมาที่กุฏิ พักผ่อน ท�ำภารกิจส่วนตัว และฉันจังหันเวลา ๗.๐๐ น. ก่อนที่หลวงปู่
จะฉันจังหัน ที่ห้องในกุฏิ หลวงปู่จะให้พรก่อน หากมองไม่เห็นแม่ชีท่านจะไม่ยอมให้พร หลวงปู่
จะถามหาว่าแม่ชีมีไหน ท่านเจ้าอาวาสก็ต้องบอกว่า โน่น เขานั่งอยู่โน่น ท่านจึงให้พร เพราะท่าน
มีเมตตาต่อแม่ชีและญาติโยมทุกคนมาก เป็นแบบนี้ทุกวัน
ในระยะทีห่ ลวงปูแ่ หวนอาพาธและชราภาพ ท่านไม่ได้บณ
ิ ฑบาต ท่านจะฉันทีก่ ฏุ เิ วลา ๖.๐๐ น.
อาหารถวายหลวงปู่จึงต้องไปส่งที่กุฏิก่อนเวลา ๖.๐๐ น. โดยกลุ่มแม่ชีเป็นผู้ยกไปถวาย เมื่อหลวงปู่
มองเห็น ท่านก็พูดว่า แม่ชีมาแล้วบ่ แต่ในบางครั้งในครัวมีคนช่วยท�ำงานน้อย แม่ชีไม่สามารถ
ยกอาหารออกมาได้ เนื่องจากต้องจัดเตรียมอาหารถวายพระให้เสร็จ จึงให้น้องสาว หรือ ให้เด็ก ๆ
พวกทีช่ ว่ ยท�ำงานในครัว เป็นผูย้ กไปก่อน หลวงปูม่ กั จะถามว่า คนใหญ่มนั มีไหน ท�ำไมให้แต่ละอ่อนมา
อาหารชุดที่ ๔ ที่ถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่ขึ้นฉันบนศาลารวม แม่ชีจัดใส่ในหม้อ กาละมัง ฯลฯ มีท้ัง
อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ ส่วนอาหารชุดที่ ๒ และ ๓ ซึ่งถวายเจ้าอาวาส (หลวงปู่หนู
สุจติ โฺ ต) และพระอุปฏั ฐาก จัดเป็นชุดใส่ในถาดขึน้ ศาลาหอฉัน หลังจากหลวงปูฉ่ นั เสร็จแล้ว เนือ่ งจาก
เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋งและพระอุปัฏฐากฉันจังหันบนศาลาหอฉันรวมกับพระสงฆ์ทั้งหมดในวัด
มีการถวายน�้ำปานะหลวงปู่เวลา ๑๓.๐๐ น. คือน�้ำองุ่นเขียว ๑ แก้วกับน�้ำส้มเขียวหวาน
คั้นสด ๆ ๑ แก้ว (ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์เพราะมีวิตามินซี) ถ้าวันไหนมีส้มเช้งก็เปลี่ยนมาคั้น
น�้ำส้มเช้งแทนน�้ำส้มเขียวหวาน วิธีท�ำน�้ำองุ่นและน�้ำส้ม ใช้น�้ำผลไม้ ๑ ส่วน เติมน�้ำสะอาด ๒ ส่วน
หลังจากนั้นกรองแบบสายวัดป่าคือกรองด้วยผ้าขาว ๗ ครั้ง ใช้ผ้าผืนแรกกรองก่อน กรองครั้งแรก
เสร็จแล้วเอาผ้าพร้อมกากแยกออกมารอซักท�ำความสะอาดภายหลัง เอาผ้าผืนใหม่มากรองอีกครั้ง
ตั้งแต่ผืนที่ ๒ จนถึงผืนที่ ๖ (ท�ำไป ๖ ครั้ง) เพื่อไม่ให้มีกาก ก่อนกรองด้วยผ้าผืนสุดท้าย (ผืนที่ ๗)
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แม่ชีจะเติมน�้ำตาล และเกลือเล็กน้อย และเทน�้ำผลไม้ผ่านผ้ากรองผืนที่ ๗ ลงมาประมาณ ๒ ช้อน
และชิมว่ามีรสชาติพอดีหรือยัง หากยังไม่พอดีก็เติมน�้ำตาลเพิ่ม หากพอดีแล้ว ก็เทน�้ำผลไม้ทั้งหมด
กรองใส่แก้ว ถ้ามีฟองเกิดขึ้นในน�้ำผลไม้หลังจากกรองครั้งสุดท้ายแล้ว ก่อนน�ำไปถวายหลวงปู่ แม่ชี
ต้องช้อนฟองออกก่อน
เวลาคั้นน�้ำผลไม้ใช้วิธีคั้นด้วยเครื่องคั้นสแตนเลส แต่ก่อนมีแม่ชีช่วยกันท�ำ  ๒ คน คนหนึ่ง
ท�ำน�ำ้ องุน่ เขียว อีกคนท�ำน�ำ้ ส้มเขียวหวาน ใช้เครือ่ งคัน้ คนละเครือ่ ง เพราะถ้าใช้เครือ่ งเดียวช้า ไม่ทนั
เวลาที่หลวงปู่ฉันน�้ำปานะ คือระหว่าง ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. หลังจากเวลา ๑๖.๐๐ น.
ไปแล้ว ท่านจะไม่ฉันน�้ำปานะอีก เข้าใจว่าหลวงปู่คงเกรงใจว่าจะเป็นภาระพระอุปัฏฐากต้องพยุง
ท่านไปเข้าห้องน�้ำตอนกลางคืน ในระหว่างเวลานี้ หากมีคนน�ำน�้ำปานะมาถวายให้ท่าน ท่านก็จะ
รับไว้ ส่วนมากถ้าหลวงปู่ไม่ไว้ใจ ท่านจะไม่ยอมฉัน เพราะกลัวว่าจะกรองไม่ละเอียด
การท�ำอาหารถวายหลวงปู่แหวนและพระสงฆ์ในวัดดอยแม่ปั๋ง จะไม่ให้มีการคุยกัน ให้ต่างคน
ต่างท�ำ  เนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีน�้ำลายกระเด็นใส่อาหาร เพราะสมัยนั้นยังไม่มีแมสก์ คนที่ท�ำงาน
ในโรงครัวเสร็จแล้ว ให้ยกขึ้นโต๊ะก่อน แล้วจึงไปช่วยคนที่ยังท�ำงานไม่เสร็จ ห้ามคุยกัน
อาหารที่แม่ชีท�ำถวายหลวงปู่แหวน ในระยะที่หลวงปู่อาพาธอยู่ในโรงพยาบาลและอยู่ในวัด
ดอยแม่ปั๋งเป็นอาหารที่ปั่นตุ๋นรวมกัน มีดังนี้ มีผักโขม ฟักทอง ต�ำลึง ไก่ด�ำ  ตุ๋นให้เละแล้วจึงเอามา
ปั่นด้วยเครื่องปั่น บางครั้งก็มีแคร์รอต หอมหัวใหญ่ ไก่ด�ำ ฟักทอง และผักโขม ตุ๋นรวมกันแล้วจึงเอา
มาปั่น หลวงปู่ฉันรังนกเป็นประจ�ำ  แม่ชีจะอุ่นให้ร้อน แล้วใส่กระติกน�้ำร้อนไว้ให้ท่าน พอไปถึงกุฏิ
พระอุปัฏฐากก็เปิดให้ฉัน อาหารปั่นที่แม่ชีท�ำถวายหลวงปู่ มีพระอุปัฏฐากคอยป้อนให้ท่าน
ในระยะบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่แหวน ท่านฉันอาหารได้น้อยลง จึงต้องน�ำอาหารทั้งหมด
ไปตุ๋นรวมกัน และปั่น ที่ขาดไม่ได้คือ ผักโขม ต้องมีทุกครั้ง ตุ๋นและปั่นรวมกับฟักทอง แคร์รอต
หอมหัวใหญ่ และไก่ด�ำที่แกะเอาแต่เนื้อ หลวงปู่ฉันหมดถ้วยทุกวัน แพทย์ที่ดูแลท่านก็แนะน�ำ
แม่ชีว่า หลวงปู่อายุมากแล้ว กลัวอาหารไม่ย่อย จึงต้องปั่นอาหารที่มีคุณค่าอาหารครบทั้ง ๕ หมู่
คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน โดยน�ำมาปั่นรวมกันให้ละเอียดก่อนถวาย
หลวงปู่แหวน
ทุกครั้งที่หลวงปู่แหวนเข้าโรงพยาบาล คณะแม่ชีจะต้องตามไปท�ำอาหารถวายหลวงปู่ด้วย
โดยเปลี่ยนกันไปครั้งละ ๒ – ๓ คน ถ้าหลวงปู่เข้าโรงพยาบาลระหว่างพรรษา แม่ชีจะต้องกลับ
วัดดอยแม่ปั๋งทุก ๗ วัน และนอนที่วัด ๑ คืน วันรุ่งขึ้นจึงจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้อีก ๗ วัน
ปกติเวลาหลวงปู่แหวนพักอยู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง จะมีพระสงฆ์เป็นคนซักผ้าให้หลวงปู่ แต่เวลาที่
หลวงปู่อาพาธอยู่ที่ตึกสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หลวงปู่ไม่ให้โรงพยาบาลซักผ้าให้
แต่หลวงปู่จะไว้ใจให้แม่ชีเป็นคนซักด้วยมือ เสร็จแล้วน�ำไปตากบนดาดฟ้า แล้วจึงเอามาอบ รีด
และพับส่งหลวงปู่
254 บทสัมภาษณ์แม่ชที ี่เคยอยู่ดูแลรับใช้หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ

เรื่องอาหารก็เหมือนกัน หลวงปู่แหวนไม่ฉันอาหารของโรงพยาบาล แต่ให้แม่ชีท�ำอาหารตุ๋น
และปั่นให้ท่าน แม่ชีเล่าว่า เวลาหลวงปู่จะเข้าโรงพยาบาลท่านสั่งให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมไปจาก
วัด เช่น หม้อตุ๋น เครื่องปั่น เครื่องคั้นน�้ำผลไม้สแตนเลส ฯลฯ
ก่อนทีห่ ลวงปูแ่ หวนจะเข้ารักษาอาการอาพาธทีต่ กึ สุจณ
ิ โฺ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ครั้งสุดท้าย ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแพทย์เข้ามาตรวจอาการหลวงปู่ที่วัด
เดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง ถ้าหลวงปู่บอกว่าไม่สบาย แพทย์จะรีบเข้ามาทันที มีบุรุษพยาบาลเปลี่ยนเวร
กันมาดูแลหลวงปูว่ นั ละ ๒ คน ซึง่ เป็นผูท้ รี่ จู้ กั วิธพี ลิกตัวหลวงปูเ่ ป็นระยะ ๆ เพือ่ ไม่ให้หลวงปูเ่ กิดแผล
และไม่ให้หลวงปู่เจ็บ ซึ่งพระอุปัฏฐากได้ยกหน้าที่ให้บุรุษพยาบาลคอยดูแล บุรุษพยาบาลจะเป็นผู้
รายงานไปให้แพทย์ทราบทุกวันว่า อาการของหลวงปู่วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

จริยวัตรและอุปนิสัยของหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
หลวงปู่ไม่ดุ มีแต่ยิ้มอย่างเดียว ท่านใจเย็นและมีเมตตา ตอนเย็นพระอุปัฏฐากจะพานั่งรถเข็น
เที่ยว พาไปโบสถ์ ไปดูปลาที่สระน�้ำ  ท่านจะนั่งอยู่ในรถเข็นตลอด คอยให้อาหารปลา แต่หลังจาก
ที่ผิวหนังหลวงปู่บางลงมาก พระอุปัฏฐากอุ้มไม่ได้ เพราะหนังท่านเปื่อยเหมือนหนังจะขาด เวลา
เกิดแผลจากการอุ้ม แผลหายช้า ท่านจึงไม่ไปแล้ว
หลวงปู่เป็นคนสุขุม เรียบง่ายและรักความสะอาด ท่านไม่คลุกคลีกับพระเณร เพราะต้องการ
ให้พระเณรที่อยู่ในวัดได้มีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรม หลวงปู่นอนพื้น แต่มีที่นอนนิ่ม ๆ วางไว้บนพื้น
อีกทีหนึ่ง ข้างที่นอนหลวงปู่ มีการจัดวางไฟแช็ก บุหรี่ ขี้โย ฟันปลอม ไฟฉาย (ก่อนนอนหลวงปู่
จะกดไฟฉายส่องใส่หน้าดูเพื่อให้รู้ว่ายังใช้ได้จริง ๆ เพราะห้องนอนของหลวงปู่เปิดไฟนีออนอยู่)
หนังสือสุทธิ ผ้าครอง (ไตรจีวร) อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และก่อนที่หลวงปู่จะนอน ท่านต้อง
ไหว้พระ สวดมนต์ก่อน ท่านพูดว่า “ไม่สวดมนต์ไม่ได้ เดี๋ยวพระธรรมมันดื้อ” (เรื่องนี้ พระที่มีหน้าที่
อุปัฏฐากตามวาระ เป็นผู้เล่าให้คณะแม่ชีฟัง)

ความประทับใจในความทรงจ�ำเกี่ยวกับหลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
๑. ประทับใจที่หลวงปู่ท่านมีเมตตา หลวงปู่ท่านสอนเรื่องอายตนะ ๖ ว่าเป็นสายทางเดิน
ของกิเลส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตาเห็นรูปให้สักแต่ว่าเห็น หูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน อย่าเอาเรื่อง
ที่ได้ยินไปคิดจนมีอารมณ์เกิดขึ้น ไม่ว่าอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง กลิ่นก็เหมือนกัน รสก็เหมือนกัน
ทุกส่วนที่รับรู้มันมารวมกันอยู่ที่จิต ส�ำหรับใจ หลวงปู่ว่าให้ปล่อยวาง อะไรมากระทบก็ให้วาง ท่าน
ให้ผ่านไป บางครั้งท่านจะถามว่าจ�ำได้ไหมแม่ชี ท่านมีเมตตามาก
หลวงปู่แหวนพูดย�้ำเตือนเรื่องอายตนะทั้ง ๖ ว่า เป็นสายทางเดินที่ท�ำให้เกิดกิเลสบ่อย ๆ
แสดงว่าท่านให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งนีม้ าก หลวงปูใ่ ห้รกั ษากาย วาจา ใจ ให้ดี ส่วนมากจะเน้นเรือ่ งสติ
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๒. หลวงปู่แหวนได้สอนว่า ให้จริงกาย จริงวาจา และจริงใจ ความหมายของค�ำว่าจริงกาย
ก็คือกายของเรานี่แหละ ไม่ให้ฆ่าสัตว์ ไม่ให้ลักทรัพย์ จริงวาจาก็คือไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด
ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ จริงใจก็คือ จริงลงในใจนี่แหละ หลวงปู่บอกว่า ๓ จริงก็พอแล้ว
๓. หลวงปู่แหวนสอนธรรมะสั้น ๆ คือให้ภาวนาพุทโธ ให้เอาจิตอยู่กับปัจจุบัน หลวงปู่ว่า
อดีตก็เป็นธรรมเมา อนาคตก็เป็นธรรมเมา ท่านให้เอาปัจจุบันเป็นธรรมโม ท่านสอนสั้น ๆ แต่ว่า
มีความหมายมาก
๔. หลวงปู่จะเช็กบริขารของท่านทุกวันทั้งตอนก่อนนอนและหลังตื่นนอน
ก่อนนอนท่านจะเช็กไม้ขีดไฟ เช็กฟัน เช็กไฟฉายเพื่อดูว่ามีแสงสว่างหรือไม่ เหมือนท่าน
จะเดินธุดงค์ตลอด หลังจากตื่นขึ้นมาท่านจะเช็กอีกครั้งว่าของทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า เพราะ
ท่านไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ถ้ามีไฟดับฉุกเฉิน ท่านจะได้หยิบไฟฉายใช้ได้
เวลาพระสงฆ์น�ำผ้าไปซัก ต้องเอามาพับเก็บไว้ที่เดิมของหลวงปู่ เช่นปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน
ท่านจะคอยเช็กความเรียบร้อยตลอด มีอยู่ครั้งหนึ่งพระอุปัฏฐากลืมเก็บไว้ที่เดิม ท่านหาไม่เจอ
พระอุปัฏฐากต้องหาจนเจอ ถ้าอย่างนั้นท่านไม่นอน
แม้แต่ในระยะที่หลวงปู่แหวนอาพาธแล้ว และยังมีสติอยู่ ถ้ามือท่านยังขยับได้ ท่านเช็กทุกคืน
ท่านจะจับอัฐบริขารของท่านดูเป็นประจ�ำ เพราะท่านรักษาอัฐบริขารของท่าน ให้อยู่ใกล้ตัว
คณะแม่ชีรู้สึกดีใจที่ได้ปฏิบัติท�ำอาหารถวายหลวงปู่แหวน อยู่กับท่านแล้วชื่นใจ มีพลัง
บอกไม่ถูก เหมือนได้อยู่กับพระอรหันต์
ตอนที่หลวงปู่แหวนยังมีชีวิตอยู่ เกศาของท่านกลายเป็นพระธาตุ มีผู้เก็บเส้นผมของหลวงปู่
ไว้ในผอบเพื่อบูชา หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เปิดผอบดูเห็นว่าในผอบมีแต่เม็ดงาเต็มไปหมด
แสดงว่าเกศาของหลวงปู่กลายเป็นพระธาตุ
การให้ธรรมะของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ไม่ได้สอนคณะแม่ชีเป็นพิเศษ หลวงปู่สอนรวม ๆ ไป
ในโอกาสที่มีญาติโยมมาสนทนาธรรมกับหลวงปู่ บางทีคนนู้นถามคนนี้ถาม คนอื่น ๆ ก็ได้ฟังไปด้วย
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณคุณสริต อธิศิลป์ ที่แนะน�ำแนวทางในการ
สัมภาษณ์คณะแม่ชที เ่ี คยอยูด่ แู ลรับใช้หลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ กองทุนลักษณาฯ เป็นผูจ้ ดั ท�ำหนังสือ
“ประวัตแิ ละธรรมะของหลวงปูแ่ หวน สุจณ
ิ โฺ ณ” ด้วยความเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ เพือ่ เป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา หากมีความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้น ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจา
ก็ดี ด้วยใจก็ดี มีเจตนาหรือไม่เจตนา ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ซึ่งได้กระท�ำกรรมอันนั้นด้วยความ
ประมาทหรือพลั้งเผลอด้วยความขลาดเขลา ทางผู้สัมภาษณ์ กราบขอขมา ขอให้หลวงปู่แหวน
สุจิณฺโณ จงโปรดอโหสิกรรมให้แก่คณะแม่ชีและข้าพเจ้าด้วย เพื่อมิให้เป็นเวรภัย เป็นบาปอกุศล
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมของคณะแม่ชีและข้าพเจ้าด้วยเทอญ
256 บทสัมภาษณ์แม่ชที ี่เคยอยู่ดูแลรับใช้หลวงปู่แหวน สุจณ
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หลวงปู่ของผม
พลเอก ชวาล กาญจนกูล
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เป็นพระอริยเจ้าที่ใคร ๆ ก็อยากจะไปกราบไปพบท่าน
แต่ก็มีน้อยคนเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสพบตัวท่าน มีบางคนผิดหวังถึงกับหัวเสียหรือโกรธไปเลยก็มี
เป็นเพราะบางคนจังหวะไม่มี หรือจังหวะไม่เหมาะ ซึ่งในบางครั้งหลวงปู่อาพาธ ก็จะไม่ออกจากกุฏิ
เลยถึง ๓-๔ วัน บางรายไปนอนรออยู่ที่วัด ๓ วันไม่ได้พบหลวงปู่ พอสาย ๆ ก็ขนพรรคพวกกลับ
พอหลังจากนั้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง หลวงปู่ก็ออกมาโปรดหน้ากุฏิเป็นชั่วโมง อย่างนี้เป็นต้น
ในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ไปอยู่ดูแลรักษาท่านทุกอาทิตย์ และอยู่ในกุฏิกับหลวงปู่
ตั้งแต่เช้าประมาณ ๑๐.๐๐ น. ถึงบ่าย ๓ หรือ ๔ โมงเย็นทุกอาทิตย์ ยกเว้นแต่เวลาไปราชการ
ต่างประเทศเป็นบางครัง้ นับเป็นเวลาทีไ่ ด้อยูใ่ กล้ชดิ และปรนนิบตั หิ ลวงปู่ ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช ๒๕๑๖
จนปลายปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๘ เกือบ ๑๓ ปี จนกระทัง่ หลวงปูไ่ ด้ละขันธ์จากไปในปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๘
และพร้อมกับทีแ่ ม่เคยไปบวชเป็นชีอยูท่ วี่ ดั ดอยแม่ปง๋ั ในปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๔ และมีโอกาสทาํ อาหาร
ถวายหลวงปู่ตลอดจนพระและแม่ชีทั้งหลายในวัด ผมจึงใคร่จะขอเล่าถึงหลวงปู่แหวน ตามที่ผมได้
คุ้นเคยมา
ปรกติแล้วหลวงปู่ท่านเป็นพระธรรมยุติที่เคร่งครัดวินัยมาก ท่านจะสํารวมและระมัดระวัง
ทุกอิริยาบท ของที่ท่านรับประเคนแล้วท่านจะวางไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นภัตตาหาร โอสถ
หรือบุหรี่ที่ท่านสูบ ถ้าเป็นภัตตาหาร เมื่อประเคนแล้ว ท่านจะวางไว้ในระยะเอื้อมตักถึงทุกอย่าง
เวลาฉันภัตตาหาร ท่านจะสาํ รวม พิจารณา และฉันอาหารทุกอย่าง
ที่จัดถวาย ภัตตาหารใดที่ถูกปากท่าน ท่านก็จะตักบ่อยหน่อย
เวลาท่านฉันภัตตาหารต้องไม่มีเสียงดังเอะอะรบกวนสมาธิ
ของท่าน บุคคลธรรมดาอย่างพวกเราจะเข้าใกล้สํารับ
ภัตตาหารที่กําลังฉันอยู่ไม่ได้ ต้องห่างจากอาณาบริเวณ
อย่างน้อย ๑ เมตร หลวงปู่จะไม่รับประเคนสิ่งอื่นใด
นอกจากภัตตาหาร โอสถ และยาสูบ ผ้าไตร ผ้าอาบน�ำ ้ และ
ผ้าเช็ดตัว เช็ดหน้า ของส่วนตัวของหลวงปู่ที่วางอยู่เหนือศีรษะนอน
ของท่านก็จะมีแต่บหุ รีท่ ที่ า่ นสูบ กับยารักษาโรคทีเ่ ขาถวายให้ทา่ นไว้เท่านัน้
ในกระเป๋าสบงของหลวงปู่จะมีเพียงบุหรี่กับไม้ขีดเท่านั้นเอง เวลาผม
จะถวายการรักษาหรือนวดท่าน ท่านจะล้วงออกมาวางไว้ห่างหน่อย
พอเสร็จแล้วครองผ้า แล้วท่านก็จะหยิบมาใส่ในกระเป๋าสบงของท่าน
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มีบางครัง้ ทีผ่ มเผลอไปโดนบุหรีข่ องท่าน ท่านจะทราบทันที ทัง้ ๆ ที่
ท่านนอนหลับตาอยู่ พอเสร็จการถวายการรักษาท่านจะสั่งให้
หยิ บ ขึ้ น มาประเคนท่ า นใหม่ แล้ ว ท่ า นจึ ง จะเก็ บ ใส่ ก ระเป๋ า
ส่วนยารักษาโรคต่าง ๆ ท่านก็จะให้พระที่เป็นผู้ดูแลท่านคือ
รองเจ้าอาวาส หรือบางทีก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่ผลัดเปลี่ยนมาอยู่
กับท่านทีละองค์ เป็นผู้จัดระเบียบวางเรียงกันไว้ติด ๆ กัน เคยมี
พวกหมอและพยาบาลเข้าไปหยิบมาดู ท่านจะสั่งให้รื้อออกหมด
แล้วประเคนใหม่ทันที
หลวงปู่แหวนท่านเป็นพระป่ามาโดยตลอด ท่านจะธุดงค์
ไปเรือ่ ย ๆ และจาํ พรรษาตามป่า ตามถ�ำ 
้ ต่อมาปีพทุ ธศักราช ๒๕๐๕
หลวงพ่ อ หนู เจ้ า อาวาสวั ด ดอยแม่ ป ั ๋ ง เห็ น ว่ า ท่ า นอายุ ม ากแล้ ว คื อ ประมาณ ๗๕ ปี จึ ง
นิ ม นต์ ม าอยู ่ วั ด ดอยแม่ ป ั ๋ ง เพื่ อ จะได้ ป รนนิ บั ติ ท ่ า น และท่ า นยอมรั บ นิ ม นต์ แต่ มี ข ้ อ แม้ ว ่ า
ท่ า นเป็ น เพี ย งพระผู ้ อ าศั ย ท่ า นจะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ ใ ด ๆ ในวั ด หลวงพ่ อ หนู จึ ง เป็ น
เจ้าอาวาสท่านมาอาศัยวัดอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น หลวงพ่อหนูจึงโดนชาวบ้านว่าอยู่เสมอ ว่า
กีดกันหลวงปู่ ตัง้ สมญานามหลวงพ่อต่าง ๆ นา ๆ เช่น ทศกัณฐ์ เป็นต้น เพราะใครจะมากราบหลวงปู่
หลวงพ่อหนูก็จะกีดกัน ข้อเท็จจริงแล้ว หลวงปู่ท่านไม่ออกมาเอง หลวงพ่อหนูก็ทําอะไรไม่ได้ แม้แต่
การสร้างเหรียญหลวงปู่ หลวงปูท่ า่ นจะบอกว่า “อาจารย์หนูทา่ นเป็นเจ้าอาวาส ใครจะสร้างเหรียญท่าน
ต้องไปพบหลวงพ่อหนูก่อน เห็นดีเห็นชอบแล้วว่ามีจุดประสงค์อย่างไร จะสร้างจํานวนเท่าใด (ข้อนี้
ห้ามสร้างเกินเด็ดขาด) แล้วจึงมาขออนุญาตอีกครั้ง เมื่อท่านอนุญาตแล้วจึงสร้างได้” ข้อนี้ที่ทําให้
หลวงพ่อหนูถูกต่อว่ามาก เพราะผู้ที่สร้างเหรียญมักไม่ทําตามหลักการที่ว่าไว้ และหลวงปู่ท่านจะ
ไม่ยอมปลุกเสกให้โดยเด็ดขาด มีบางครั้งตกลงกับหลวงพ่อหนูแล้ว หลวงพ่อหนูก็ลืมบอกหลวงปู่
เพือ่ ขออนุญาตท่าน เมือ่ เหรียญมาถึงวัด หลวงปูจ่ ะปฏิเสธเด็ดขาดแล้วลุกเข้ากุฏเิ ลย และทีส่ าํ คัญคือ
เวลาที่ผมพาใครก็ตามไปกราบหลวงปู่ ก่อนจะลากลับผมจะไปหิ้วน�้ำถังใหญ่มาขอพรและให้หลวงปู่
ปลุกเสกน�้ำมนต์ให้ พวกเราก็จะถอดสร้อยคอและพระต่าง ๆ ใส่ถาด รวมไปวางไว้ข้างถังน�้ำมนต์
หลวงปูจ่ ะแผ่เมตตาและรดน�ำ้ มนต์ให้ แต่ถา้ มีเหรียญปลอมห่อรวมอยูด่ ว้ ย หลวงปูท่ า่ นจะทราบทันที
และจะให้แก้ห่อออกดู และให้เอาออกไปนอกบริเวณ ก่อนที่ท่านจะแผ่เมตตา ระยะหลัง ๆ ท่านคง
ขี้เกียจจะว่า ท่านจะเอ่ยออกมาว่า “อันไหนมันปลอมมาก็ให้ปลอมไปเน้อ” หมายความว่า อันไหน
ที่เป็นเหรียญปลอมของหลวงปู่อยู่ในพิธีนั้นก็จะไม่ได้รับการแผ่เมตตาเลย
หลวงปู่ท่านจะมีเมตตาต่อคนที่สํารวม และมีระเบียบเรียบร้อย ถ้าไปนั่งอยู่ต่อหน้าท่านแล้ว
ถ้ามีคนไม่สํารวมหรือดื่มสุราเข้าไป ท่านจะลุกเข้ากุฏิของท่านทันที ฉะนั้นการที่หลวงปู่จะออกมาให้
ใครกราบไหว้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ด้วย เพราะผมเคยอยู่ในกุฏิกับหลวงปู่ คนมากันแน่นวัด หลวงปู่
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ก็ไม่ยอมออกมา ท่านพูดว่า “น่าสงสารคนมากันไกล ๆ ภาคใต้ก็มี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มี
แต่มีคนไม่ดีปนมา ถ้าผู้เฒ่า (ท่านเรียกตัวเองว่าผู้เฒ่า) ออกไปก็จะไปเพิ่มบาปให้มันเข้าไปอีก”
เป็นอันว่าวันนั้นหลวงปู่จะไม่ออกมาเลย เว้นแต่ตอนเย็น ๆ พวกที่วุ่นวายกลับไปหมด เหลือแต่ผู้ที่
ตั้งใจดีมีศีลธรรมเหลืออยู่ ท่านก็จะออกมาเอง และมากวักมือเรียกให้ขึ้นไปบนกุฏิเพื่อกราบไหว้ท่าน
ซึ่งทําให้คณะต่าง ๆ ปลื้มปิติอย่างมาก
หลวงปู่จะแผ่เมตตาให้กับมนุษย์และสัตว์อยู่เสมอ ท่านเคยกล่าวว่า แผ่เมตตาไปทั่วเหมือน
คลื่นวิทยุ ถ้าใครมีเครื่องดีเปิดรับไว้ก็ได้รับ ใครไม่เปิดเครื่องก็รับไม่ได้
ผมจาํ ได้วา่ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๐ พลเอกฉลาด ทําการปฏิวตั ติ รงกับวันอาทิตย์ ซึง่ ผมจะต้อง
ไปปรนนิบัติหลวงปู่พอดี คราวนั้นผมไปรถทัวร์ ซึ่งไปถึงเชียงใหม่เช้าวันอาทิตย์ ก็พอดีได้ข่าวว่า
มีการปฏิวัติขึ้นในกรุงเทพฯ ผมก็จะหาทางกลับกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่สามารถหาตั๋วได้ทั้งวันนั้น ไม่ว่า
จะเป็นเครือ่ งบินหรือรถทัวร์ ไปได้เอาเทีย่ ว ๓ ทุม่ วันอาทิตย์ ผมก็เลยรอฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียง
ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นหัวหน้าคณะปฏิวตั ิ เพราะมีแถลงการณ์ออกมา ๓ ฉบับ แล้วก็มแี ต่เพลงปลุกใจอยู่
จนเกือบ ๑๑ โมงเช้า จึงตัดสินใจไปหาหลวงปูด่ กี ว่า เพราะอย่างไรก็คงกลับมาทันเทีย่ วรถทัวร์ทจี่ ะกลับ
ค�ำ่ นัน้ ผมไปถึงวัดดอยแม่ปง๋ั เกือบบ่ายโมง หลวงปูก่ เ็ ดินออกมาหน้ากุฏิ พอผมกราบท่านเสร็จ ท่านก็
พูดว่า เป็นยังไง กรุงเทพฯ มีปฏิวตั ิ ผมก็กราบเรียนท่านว่า ผมเพิง่ ทราบจากวิทยุเมือ่ เช้านีเ้ อง ไม่ทราบ
ว่าหนักหนาอะไรหรือเปล่า เพราะไม่มแี ถลงการณ์อะไรเพิม่ เติมเลย หลวงปูท่ า่ นบอกว่าไม่หนักเท่าไร
หรอก กาํ ลังจะยุตอิ ยูแ่ ล้ว “แต่ไอ้พลเอกทีบ่ วชอยูท่ วี่ ดั บวรฯ มันไม่ควรสึกออกมาหาเรือ่ ง” ผมก็งง
เพราะจําไม่ได้ว่าพลเอกฉลาดบวชอยู่วัดบวรฯ จําได้แต่จอมพลถนอมซึ่งบวชอยู่วัดบวรฯ และพึ่งสึก
ใหม่ ๆ ก็เลยนึกในใจว่า เอ! วัดบวรฯก็มีแต่จอมพลถนอมเท่านั้น ท่านคงไม่มาปฏิวัติแน่นอน หลวงปู่
จําผิดหรือเปล่า และยังลดยศจากจอมพลมาเป็นพลเอกอีก พอนึกในใจเสร็จหลวงปู่มองหน้าผม
แล้วบอกยืนยันว่า พลเอกที่บวชอยู่วัดบวรฯ สึกออกมาหาเรื่องอีกเป็นครั้งที่ ๒ ผมก็ยังนึกไม่ออก
เลยนั่งเฉย ๆ หลวงปู่ท่านพูดต่อว่า เมื่อตอนเที่ยงนี้ ท่านได้แผ่ เมตตาไปให้ที่กรุงเทพฯโดยเฉพาะ
ท่านบอกว่ามันมีอยู่ ๔ คน ที่จิตเต็มไปด้วยโมหะ จิตปิดสนิท แผ่เมตตาเท่าใด จิตก็ไม่ยอมเปิด
ท่านว่าจิต ๔ ดวงนี้ถึงกับลงอเวจี ผมก็ไม่กล้าซักหลวงปู่ เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร หลังจากถวาย
การรักษาท่านแล้ว ผมก็นั่งคุยกับท่านอยู่สักพักใหญ่ ประมาณบ่าย ๓ โมงครึ่ง ผมก็กราบลาหลวงปู่
เพื่อจะกลับกรุงเทพฯ หลวงปู่ยังพูดเป็นครั้งที่ ๓ ว่า พลเอกที่บวชอยู่วัดบวรฯ สึกออกมาหาเรื่อง
ผมก็นั่งคิดไม่ออก จนกลับมาถึงเชียงใหม่ประมาณ ๑๗ นาฬิกาเศษ มาดูทีวี จึงทราบว่าปฏิวัติ
โดยพลเอกฉลาด หิรัญศิริ และล้มเหลว ซึ่งพลเอกฉลาดสึกออกมาทําการปฏิวัติในเช้ามืดวันอาทิตย์
นั้นเอง ส่วนคนที่มีโมหะจิต ๔ คนนั้นผมไม่ขอวิจารณ์
เรื่องพลังจิตและเมตตานี้ หลวงปู่แหวนท่านมีสูงมาก ผมอยากจะเล่าให้ฟัง เช่น เมื่อประมาณ
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้น ๆ ปี ทาง กรป.กลาง ต้องส่งกองร้อยทหารช่างก่อสร้างไปสร้างถนน
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ในดินแดนทุรกันดาร เช่น จังหวัดนครพนม มีกองร้อยทหารช่างสร้างทางไปก่อสร้างทางระหว่าง
อําเภอนาแกไปอําเภอคําชะอี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านดินแดนของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่
เริ่มมีผู้ก่อการ้ายของเทือกเขาภูพาน เส้นทางต้องผ่านเข้าไปในต้นน�้ำห้วยชะโนด ห้วยมะนาว และ
ห้วยก้านเหลือง อันเป็นแหล่งหลบซ่อนใหญ่ทสี่ ดุ สมบูรณ์ทสี่ ดุ ของพวกผูก้ อ่ การร้ายกองร้อยทหารช่าง
จึงถูก ผกค. ลอบโจมตีแทบทุกวัน ไม่วา่ กลางวันกลางคืน หรือขณะทํางาน ทําให้ทหารช่างและลูกจ้าง
ถูกยิงตายวันละคนสองคน จากกําลังพลประมาณ ๑๔๐ คน ตั้งค่ายพักอยู่ในป่า เลยอําเภอนาแก
ไปทางต้นเทือกเขาภูพาน ไปทางอําเภอคําชะอี ผบ. กองร้อยทหารช่างซึ่งสนิทกันมาปรารภให้ฟัง
และในทาํ นองเดียวกันนัน้ ก็มอี กี ๓ กองร้อยก่อสร้าง ซึง่ สร้างทางอยูท่ างหนองคาย ๑ กองร้อย และอยู่
ทางภาตใต้อกี ๒ กองร้อย ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ผมในฐานะทีเ่ คยเป็นนายทหารช่างเก่ามาก่อน
และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของทหารทีน่ า่ สงสารเหล่านี้ วันหนึง่ ประมาณปลายเดือนมีนาคม ปีพทุ ธศักราช
๒๕๒๒ ผมไปถวายการรักษาหลวงปู่ เมือ่ เสร็จแล้วก็นงั่ คุยกับท่าน ผมเลยปรับทุกข์กบั ท่านว่า ลูกน้องผม
ที่เป็นทหารช่างสร้างทางอยู่ในภาคอีสานและภาคใต้ ถูก ผกค. ลอบยิงตายวันละหลายคน หลวงปู่
ท่านก็บอก “เออ! ไปตักน�้ำมาขันหนึ่ง” ผมก็ลงไปที่ถังน�้ำฝนข้างกุฏิหลวงปู่ เห็นมีจอกน�้ำวางอยู่
ใบไม่โตนัก ขนาด ๓๕๐ ซีซี ก็เลยรองน�ำ้ ฝนมาถวายหลวงปู่ ท่านก็รบั มายกขึน้ แผ่เมตตาอยูป่ ระมาณ
๓-๔ นาที แล้วก็ส่งมาให้ผม แล้วท่านก็พูดว่า “เออ! มีลูกน้องมากมาย ตักน�้ำมานิดเดียว ให้แบ่ง
ใส่ขวดยานัตถุ์ แล้วส่งไปให้มันใส่ลงไปในตุ่มใหญ่ ๆ แล้วให้อาบกินกันให้ทั่ว” ผมรับน�้ำมนต์
ใส่ขวดกลับมากรุงเทพฯ พอต้นเดือนเมษายน ผมก็แบ่งใส่ขวดเล็ก ๆ ให้ ผบ.ร้อย ทีน่ าแกไปก่อนเพือ่ น
เพราะเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุด พอ ผบ.ร้อยได้รับน�้ำมนต์จากผมก็เอากลับไปที่หน่วยอําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม พอดีจังหวะสงกรานต์ ตัว ผบ.ร้อยก็นําเอาน�้ำมนต์หลวงปู่ไปหยดใส่ตามตุ่มน�้ำ 
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดื่มและรดศีรษะกันทุกคน บังเอิญในวันนั้นมีนายทหารช่างที่อยู่ส่วนแยก
ไม่ได้อยู่ร่วมกับส่วนใหญ่ของกองร้อย ได้พาลูกน้องอีก ๓ คน รวมทั้งตัวนายทหารยศขณะนั้นเป็น
ร้อยโท ชื่อ ร้อยโทสนิท นันทวิริยะศิริ เข้ามาสมทบเพื่อร่วมรับประทานเลี้ยงในคืนวันที่ ๑๓ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๒๒ อันเป็นวันสงกรานต์ พอเช้าวันรุง่ ขึน้ ร้อยโทสนิทกําลังพาลูกน้องกลับไปส่วนแยก
พรรคพวกก็บอกว่า “สนิท ผอ.ชวาลท่านส่งน�ำ้ มนต์หลวงปูแ่ หวนมาให้ ผบ.ร้อย ท่านเอาใส่ในตุม่
ให้อาบกินกันทัว่ ตัง้ แต่เมือ่ วานนี้ พวกเอ็งมาช้ายังไม่ได้อาบกินกัน ให้ไปจัดการอาบกินกันก่อนทีจ่ ะ
กลับออกไป” ร้อยโทสนิทก็พาลูกน้องทั้ง ๓ คนไปที่ตุ่มน�้ำมนต์ แล้วตักมาอาราธนาล้างหน้าและ
รดศีรษะกันทุกคน แล้วก็ขบั รถออกจากหน่วยใหญ่ไปประมาณ ๗ โมงเศษ ๆ ก่อน ๘ โมง ร้อยโทสนิท
พาลูกน้องออกเดินทางโดยมีจปิ๊ กลาง ๑ คัน และรถยีเอ็มซี ๑ คัน ตามกันไป หลังจากเดินทางออกไป
๘ กิโลเมตร รถทั้งสองคันก็ไปทับกับระเบิด รถทั้งสองคันแหลกละเอียด แต่คนทั้ง ๔ คนปลอดภัย
ไม่มีบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย ผมได้พบกับร้อยโทสนิท หลังจากนั้นอีก ๒ วัน ที่ กรป.กลาง ร้อยโทสนิท
มาเล่าให้ผมฟังว่า หลังจากที่รถระเบิดขึ้น ร้อยโทสนิทกับลูกน้องได้กระเด็นไปรวมกันอยู่ข้างถนน
ทัง้ ๔ คน ขณะนัน้ ได้มี ผกค. เดินเข้ามาเป็นหน้ากระดาน จาํ นวน ๘ คน แต่ละคนมีปนื อาก้าคูม่ อื ในท่า
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เฉียงอาวุธพร้อมที่จะยิง พอถึงบริเวณระเบิดประมาณ ๒๐ เมตร ผกค. ได้หยุดเตรียมยิง ๔ คน และ
เดินค้นหาเข้ามา ๔ คน โดยหยุด ๑ คน เดินมา ๑ คน สลับกันทั้ง ๘ คน ร้อยโทสนิทเล่าให้ฟังว่า
เขารู้สึกตัวตลอด แต่แรงระเบิดทําให้ตัวชาไปหมด ขยับเขยื้อนแทบไม่ได้ และตัวร้อยโทสนิทเอง
ก็มีเพียงปืนคาร์บินกระบอกเดียวเท่านั้น ลูกน้องที่เป็นพลขับไม่มีอาวุธอะไรเลยพอที่จะต่อสู้กับ
ปืนอาก้าทั้ง ๘ คน ๘ กระบอก จึงได้แต่นอนภาวนาให้หลวงปู่ช่วยเฉย ๆ อยู่ ผกค. หนึ่งในสี่คน
เดินมาเฉียดกลุ่มร้อยโทสนิทและลูกน้องทั้ง ๔ คนที่นอนกองกันอยู่ข้างถนนโดยไม่เห็นเลย ทั้งที่เป็น
เวลาเช้า ๘ โมงเศษ ผกค. ทั้ง ๔ คน เดินไปค้นหาที่ซากรถไม่พบอะไร ก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
เข้าป่าไปค้นหาอยู่พักใหญ่ไม่พบใคร ก็ออกมายืนข้างถนนแล้วยิงกราดเข้าไปในป่าฝั่งตรงข้าม
เห็นไม่มกี ารโต้ตอบก็พากันกลับไป ร้อยโทสนิทเล่าให้ฟงั ว่า ตอนขากลับมี ผกค. คนหนึง่ เดินเกือบจะ
ข้ามหัวร้อยโทสนิท โดยไม่เห็นคนทั้ง ๔ คน คงเป็นเพราะหลวงปู่ท่านบังตาเอาไว้ ต่อมากองร้อยนี้
ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกสองปีเศษ จนสร้างทาง นาแก-คําชะอี เสร็จ โดยถูก ผกค. เข้าโจมตีอีก
๒๐๐ กว่าครั้ง แต่ไม่มีใครตายหรือบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียว ส่วนน�้ำมนต์ของหลวงปู่นั้นผมก็ได้
แจกจ่ายไปจนหมด ไม่ได้เหลือไว้เลย เพราะเป็นห่วงลูกน้อง

บารมีหลวงปู่ ห้ามไฟ พายุ ฝน เมฆได้
เรือ่ งนีผ้ มประสบกับตัวเอง ๓ เรือ่ ง คือ พายุ ฝน เมฆ สมัยปีพทุ ธศักราช ๒๕๑๕-๒๕๑๙ ผมเป็น
ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของหน่วยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก ผมจะมีเฮลิคอปเตอร์
ขนาดเล็กประจําตัว โดยเป็นแบบ ๓ ที่นั่ง รวมนักบินเป็น ๔ ที่ผมใช้สําหรับเดินทางไปตรวจงานตาม
พืน้ ทีอ่ าํ เภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่หรือตาก เพราะเส้นทางทุรกันดาร เต็มไปด้วยป่าเขา มีอยูว่ นั หนึง่
ผมจะไปเยี่ยมชุดเพาะช�ำปลูกต้นชา เพื่อให้เป็นอาชีพของพลเมืองของกองพล ๙๓ ซึ่งอยู่ตําบล
แกน้อย อ.เชียงดาว ติดชายแดนพม่า เจ้าหน้าที่ของผมต้องเดินทางด้วยม้าเกือบครึ่งวัน ผมจึงต้องใช้
ฮ.บินไปตรวจเยี่ยมและส่งเสบียง มีอยู่วันหนึ่งผมไปเยี่ยมลูกน้องกับนักบิน ๒ คน มี พ.อ.สัญญาเป็น
นักบิน ขณะนั้นยศเป็นพันตรี ขณะบินไปกลางป่าพบพายุพัดกรรโชกอย่างรุนแรง ทําให้ ฮ.ส่ายไปมา
ควบคุมแทบไม่ได้ นักบินก็มองหาพืน้ ทีจ่ ะนํา ฮ.ลงหลบพายุ แต่กไ็ ม่มพี นื้ ทีจ่ ะลงได้ เพราะเป็นป่าและ
ภูเขาสูง ผมเลยต้องภาวนาขอพึง่ บารมีหลวงปู่ ภายในอึดใจเดียว พายุทปี่ ะทะกับ ฮ.ก็หยุดเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น แต่ยอดไม้ตามภูเขายังเอนลู่อยู่ ผมเลยให้นักบินบินกลับ พออาทิตย์ต่อมาผมไปกราบ
หลวงปู่ คําแรกที่ท่านทักทายผมก็คือ “เป็นไง นั่ง ฮ.ลมแรงดีนะ” แล้วท่านก็หัวเราะ ผมเองเกิดวันที่
๑๗ พฤษภาคม ซึ่งมักจะมีฝนตกในตอนเย็นเสมอ และผมก็จัดเลี้ยงวันเกิดทุกปีเป็นประจํา คือ
ตอนเช้า-เพล จะทําบุญเลี้ยงพระ ตอนเย็นก็จะเลี้ยงกันระหว่างเพื่อนฝูง-พี่น้อง เลี้ยงกันกลางแจ้ง
เพราะฉะนั้นฝนจึงเป็นอุปสรรคเสมอ ผมก็เลยจุดธูปขอให้หลวงปู่เมตตาห้ามไม่ให้ฝนตกในบริเวณ
ที่จัดงาน รัศมีจากบ้านโดยรอบ ๑ กิโลเมตร โดยจะขอตั้งแต่บ่ายจนถึง ๒ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
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หลังจากนั้นฝนจะตกก็ไม่เป็นไร เป็นการขอห้ามไว้ชั่วคราว หรือขอให้ฝนเลื่อนไปตกหลังงานเลิก
และเก็บของแล้ว และก็ปรากฏว่าไม่เคยมีฝนตกเลยตลอดมา บางปีฝนตกทั่วไปหมด เพื่อนฝูง
ที่มาบอกขับรถฝ่าฝนมาพอจะถึงบริเวณงานไม่มีฝนเลย แต่ท้องฟ้ามีเมฆครึ้มไปหมด พอเสร็จงาน
แขกกลับหมด ฝนที่กั้นเอาไว้จะเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็มี สําหรับเรื่องเมฆนั้นพบมาครั้งหนึ่ง
นับเป็นเรือ่ งแปลกอย่างไม่นา่ เชือ่ คือ ผม กับ อาจารย์วภิ าต บุญศรี ณ วังซ้าย อธิการบดีวทิ ยาลัยเกษตร
แม่โจ้ เดินทางไปดูงานเกษตรที่ อ.ฝาง และแม่อาย บ่อย ๆ โดย ฮ.ลําเล็กของผม มีอยู่วันหนึ่ง
ตอนเย็นประมาณบ่ายสี่โมงครึ่ง ผมกับอาจารย์วิภาต นั่ง ฮ. จากอําเภอฝางจะกลับจังหวัดเชียงใหม่
ฮ.จะต้องบินผ่านเทือกเขาสูงทีก่ นั้ ระหว่างอําเภอฝางกับเชียงดาว มีเมฆปิดมืดสนิท มองดูแล้วไม่มที าง
ที่จะผ่านกลับไปเชียงใหม่ได้เลย อาจารย์วิภาตชวนกลับไปค้างอําเภอฝาง เพราะเห็นว่าจะหลับไม่ได้
ผมนั่งภาวนาให้หลวงปู่เปิดทางให้ด้วย พอสักพักเดียวก็มองเห็นเป็นรูกลมใหญ่สว่างโร่เหนือยอดเขา
จึงบอกให้นักบินนํา ฮ.บินเข้าช่องทางนั้น ปรากฏว่าทางโล่งผ่านอําเภอพร้าวไปทางวัดดอยแม่ปั๋ง
ที่หลวงปู่อยู่ และกลับเข้าเชียงใหม่โดย ปลอดโปร่ง และปลอดภัย
หลวงปู่จะเมตตาคนที่มีระเบียบเรียบร้อยและสํารวม ผมเคยพาคณะของทันตแพทย์วิชิต
ตริชอบ ไปกราบหลวงปู่ โดยไปพบหมอที่วัดหลวงปู่คําแสน วัดดอนมูล อําเภอสันกําแพง หมอพา
คณะมาทอดกฐินที่วัดนั้นตอนเช้า ก็เลยขอให้ผมพาไปกราบหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง ผมเห็นว่าคณะ
ของหมอมีมากเกือบร้อยคน กลัวว่าจะพลุกพล่าน เลยขอกับหมอให้แจ้งให้คณะทราบว่า ขอให้ทกุ คน
อยูใ่ นระเบียบ และสาํ รวมนัง่ ให้เรียบร้อย และจัดผูแ้ ทนเพียง ๓ คนเข้าประเคนของ ไม่ให้ลกุ เพ่นพ่าน
หมอวิชติ ก็รบั รองว่าจะให้เรียบร้อยตามทีผ่ มขอ ปรากฏว่าทุกคนสํารวมและเรียบร้อย เมือ่ กราบและ
ถวายของกันเสร็จแล้ว ผมก็ขอให้หลวงปู่แผ่เมตตา ทําน�้ำมนต์ และให้พร ขณะหลวงปู่พรมน�้ำมนต์
ให้นั้น ทุกคนลุกขึ้นหมุนเวียนกันเข้ามารับพรมน�้ำมนต์อย่างมีระเบียบ หลวงปู่ก็เลยเมตตามากขึ้น
เรียกเอาเหรียญจากหลวงพ่อหนูมาแจกให้ทุกคน โดยผู้ชายเข้าไปรับกับมือท่านเอง ส่วนผู้หญิงให้
นั่งห่างออกมาและแบมือเอาไว้ ท่านจะโยนเหรียญใส่มือให้ ปรากฏว่าเหรียญไม่พอ หลวงปู่ยังสั่งให้
หลวงพ่อหนูไปเอามาอีกให้ครบทุกคน ทําให้ทุกคนปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่ง เพราะทุกคนมีระเบียบ
เรียบร้อยและสํารวมดี มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมถวาย
การรั ก ษาแล้ ว นั่ ง อยู ่ กั บ หลวงปู ่ ใ นกุ ฏิ เ พี ย ง
คนเดียว ส่วนพระที่เป็นพี่เลี้ยงมักจะออกไป
ทําธุระส่วนตัวของท่าน เช่น ซักผ้าบ้าง ปล่อยให้
ผมคอยดูแลท่านแทน ประมาณบ่ายสามโมงเย็น
ผมจะกราบลาท่านกลับ หลวงปู่ท่านก็สั่งผมว่า
ให้ ใ ส่ ก ลอนประตู แ ละหน้ า ต่ า งทุ ก บานให้
เรี ย บร้ อ ย แล้ ว ปี น ลงข้ า งหลั ง ทางหอถั ง น�้ ำ 
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แล้วให้อ้อมมาข้างหน้ากุฏิ ล็อคกุญแจหน้ากุฏิอีกทีหนึ่งจึงไป ผมเลยถามว่า ทําไมละหลวงปู่ คราวนี้
ต้องปิดแน่นหนาเป็นพิเศษ หลวงปู่ตอบว่า “มันจะมีคนมา เมื่อคืนนี้ออกจากกรุงเทพฯตอนห้าทุ่ม
หนุ่ม ๆ สาว ๆ ทั้งนั้น สองคันรถบัส มันกินเหล้าและร้องรําทําเพลงกันมาตลอดทาง อีกสักพัก
จะมาถึงวัดแล้ว ผู้เฒ่าอยู่คนเดียว เดี๋ยวมันหลุดเข้ามาจะแย่” ผมก็ปฏิบัติตามหลวงปู่บอก พอผม
ออกจากกุฏิก็มาล็อคกุญแจข้างหน้า แล้วก็เลยไปห้องน�้ำวัด ล้างหน้าล้างตาเสร็จ กลับมาจะมา
ขึ้นรถกลับ ก็พอดีมีรถบัสใหญ่ ๒ คันแล่นเข้ามาจอดบริเวณวัดทันที พอรถจอดก็มีเสียงกลอง
เสียงฉาบหล่นโครมครามไปหมด ผมมองดูด้วยความสังเวชใจว่า ชาตินี้คงไม่ได้พบหลวงปู่แน่
เพราะเป็นพวกที่เดินทางออกมาจากกรุงเทพฯ เมื่อห้าทุ่มคืนวันเสาร์นั้นเอง
หลวงปู่รู้สภาพจิตของคนทุกคน ไม่ว่าใครก็ตามที่ไปกราบท่าน ท่านจะอ่านจิตของทุกคนออก
ท่านเคยสอนคนหลายคนต่อหน้าผม ไม่ให้โกรธหรือแช่งใครมันจะเป็นบาปกลับมาเข้าตัวเอง พอลง
มาจากกุฏิพวกนั้นจะถามผมด้วยความแปลกใจว่า เอ๊! หลวงปู่ท่านทราบจิตของพวกเขาได้อย่างไร
ท่านเทศน์ก่อนที่พวกเขาจะถามเช่นนี้ เป็นต้น
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ แม่ผมไปบวชชีอยู่กับหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปั๋งพรรษาหนึ่ง และทุกเช้า
จะนาํ อาหารไปถวายหลวงปูจ่ นท่านสนิทด้วย และหลวงปูก่ ท็ ราบว่าเป็นแม่ผม แม่ไปปรารภกับท่านว่า
หลวงปู่ หมอเป็นพันเอกมา ๑๐ ปีแล้ว ยังไม่ได้เป็นนายพลกับเขาสักที หลวงปูช่ ว่ ยแผ่เมตตาให้ทเี ถอะ
หลวงปู่ท่านก็ขึ้นไปนั่งแผ่เมตตาให้บนดอยเล็ก ๆ ในป่าหลังวัดให้ถึง ๔ วันติด ๆ กัน ในตอนบ่าย ๆ
อาทิตย์ต่อมา ผมไปที่วัด พระทุกรูปบอกผมว่า ได้เป็นนายพลแน่ ๆ ไปเชื่อขนมเจ๊กกินได้เลย
เพราะหลวงปู่ขึ้นไปแผ่เมตตาให้ถึง ๔ วัน ผมก็นึกดีใจอยู่ เพราะตอนนั้นปลายเดือนสิงหาแล้ว และ
มีนายทหารใน บก. สูงสุด ซึ่งเคยเป็นลูกน้องผมมาส่งข่าวตลอดเวลาว่า ชื่อผมผ่านสภากลาโหมแล้ว
รอแต่รัฐมนตรีกลาโหมจะนําให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพือ่ ทรงโปรดเกล้าฯ เท่านัน้ วันนัน้ ผมอยูก่ บั หลวงปูส่ องต่อสอง ท่านบอกผมว่า “โยมแม่เรามาขอให้
ผู้เฒ่าแผ่เมตตาให้เป็นนายพล ผู้เฒ่าขึ้นดอยไปแผ่เมตตาให้ ๓ วัน มันยุ่งเหลือเกิน วันที่ ๔ จึง
ขึ้นไปแผ่เมตตาให้พวกผู้ใหญ่ที่มันยุ่ง ๆ กันอยู่” ผมทราบทันทีว่า ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ นี้ผม
หมดหวังแล้ว เพราะปีนนั้ ได้มกี ารแก้ชอื่ กันก่อนจะนําไปทูลเกล้าฯ เพียง ๒ วันเท่านัน้ พวกปราบกบฏ
เมษาฮาวายเข้ามาแซงเอาชื่อผมตกไป แต่บารมีหลวงปู่ยังแรงอยู่ ผมจึงมาได้เป็นนายพลเอาปีต่อมา
ผมเคยถูกขอร้องจากนายเก่าคนหนึ่งให้พาไปหาหลวงปู่ ท่านเป็นนายพลโท เหลืออีกปีกว่า ๆ
ก็จะต้องเกษียณอายุ ท่านบอกว่าท่านคงไม่ได้เป็นพลเอกแน่ จะขอให้หลวงปู่แผ่เมตตาให้ ผมก็เลย
บอกท่านว่า หลวงปู่ไม่ชอบให้เซ้าซี้นะ ผมจะพาไปกราบหลวงปู่ แต่ห้ามขอตรง ๆ ผมจะขอให้
หลวงปูท่ า่ นให้พร ให้นงั่ ภาวนาเอาเอง แล้วผมก็พาไปกราบหลวงปู่ แนะนําท่านว่า เป็นพลโทนายเก่า
ผมเอง ผมพามากราบหลวงปู่ พอผมถวายการรักษาท่านเสร็จเรียบร้อย ผมก็ขอให้หลวงปู่ให้พรและ
แผ่เมตตาให้เสร็จแล้ว พอดีหลวงพ่อหนูขอให้ผมไปช่วยรักษาที่กุฏิของท่าน ผมก็ชวนท่านนายพล
หลวงปู่แหวน สุจณ
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นายเก่าของผมให้ไปด้วย เพราะหลวงปู่เข้ากุฏิแล้ว ท่านก็บอกให้ผมไปคนเดียว ท่านจะนั่งรอที่
หน้ากุฏิหลวงปู่แต่ลําพัง พอผมเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วจึงมารับท่านกลับเชียงใหม่
อาทิตย์ต่อมาผมไปกราบหลวงปู่ตามปรกติ หลวงปู่ท่านถามผมทันทีเลยว่า “คราวที่แล้ว
เอาพลโทมาด้วย มันชือ่ อะไรนะ” ผมก็บอกชือ่ ไป แล้วถามท่านว่า ทําไมละหลวงปู่ หลวงปูจ่ งึ ตอบว่า
“มันนั่งเอาแต่ภาวนาขอเป็นพลเอก ขอเป็นพลเอก ผู้เฒ่าเข้ากุฏิแล้วมันก็ยังเอาแต่นั่งภาวนาอยู่
อย่างนั้นแหละ ผู้เฒ่าต้องเปิดประตูออกมาดูหน้ามัน” แล้วท่านก็หัวเราะ ต่อมาอีกประมาณ
เดือนเศษ ๆ นายพลท่านนั้นก็ได้เป็นพลเอกกลางปีนั้นจนได้ ตามแรงอธิษฐาน

หลวงปู่กับในหลวง รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ ไปนมั ส การหลวงปู ่ ค รั้ ง แรก
เมื่ อ ประมาณปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๘ ในระหว่ า งที่ เ สด็ จ
แปรพระราชฐานไปประทับที่พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ในเวลานั้ น เส้ น ทางจากอํ า เภอแม่ โจ้ ไ ปถึ ง วั ด ประมาณ
๗๐ กิ โ ลเมตร เป็ น ถนนลู ก รั ง โดยตลอด ไม่ มี ค วาม
สะดวกสบายเลย แต่ก็เสด็จไปทรงเยี่ยมหลวงปู่บ่อยครั้ง
ส่วนมากมักเสด็จในตอนบ่าย และทรงเข้าไปประทับอยู่กับหลวงปู่ในกุฏิเป็นเวลานาน ๆ บางทีถึง
เกือบสามทุ่ม ในบางครั้งหลวงปู่ต้องทูลเตือนให้เสด็จกลับด้วยความเป็นห่วงในพระองค์ท่าน
“ในหลวงนี้ทุกข์เท่าแผ่นดิน” เป็นคําที่หลวงปู่แหวนปรารภ
หลวงปู่แหวนมีความเป็นห่วงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ เป็นอย่างยิ่ง ท่านมักจะปรารถถึงทั้งสองพระองค์ด้วยความรักและห่วงใยให้ได้ยิน
อยู่เสมอ ดังเช่นครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖
หลวงปู่ถึงกับปรารภว่า “ในหลวงนี้ทุกข์เท่าแผ่นดิน” ซึ่งหมายถึงว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่
ทรงพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่ตลอดเวลา ประเทศไทยมีทุกข์
อย่างไรก็ทรงรับภาระทุกอย่าง และทรงเป็นทุกข์มากเท่านั้น หรือเมื่อครั้งปีพุทธศักราช ๒๕๒๖
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระประชวร ด้วยความห่วงใยที่หลวงปู่มีต่อ
พระองค์ท่าน หลวงปู่เล่าว่า “ผู้เฒ่าลุกขึ้นนั่งสมาธิ แผ่เมตตาตัง้ แต่ ๕ ทุม่ จนถึงตี ๔ บารมีมีเท่าใด
แผ่ไปหมด” ดังนี้เป็นต้น และในทํานองเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ก็ทรงห่วงใยหลวงปูม่ ากเช่นกัน จะเสด็จไปเยีย่ มเสมอ ๆ และเมือ่ ทอดพระเนตร
เห็นห้องสรงน�้ำของหลวงปู่ไม่มีอ่างอาบน�้ำ  ก็ทรงโปรดให้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี น�ำอ่างอาบน�้ำ
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ถังไม้กลม มีท่ีนั่งข้างในแบบอ่างอาบน�้ำอังกฤษมาถวาย เพื่อให้หลวงปู่ได้รับความสะดวกสบาย
ในเวลาสรงน�้ำ

อารมณ์ขันของหลวงปู่
หลวงปู่แหวนท่านมีเมตตาสูงและอารมณ์ดีอยู่ตลอด บางครั้งท่านก็มีอารมณ์ขันอยู่ด้วย
เช่น วันหนึ่งผมไปถึงวัดและเข้าไปกราบท่าน แล้วถามท่านว่า “หลวงปู่ครับ เมื่อเช้าหลวงปู่ฉันได้
มากไหม” หลวงปู่ท่านตอบว่า “ได้พอประมาณสักช้อนหนึ่ง” ผมก็นั่งงง เพราะหลวงปู่ท่านบอกว่า
ฉันได้ดีพอสมควร แต่ทําไมเพียงช้อนเดียว ผมก็คิดว่าคงสัก ๑ ทัพพีละมั้ง หลวงปู่ท่านเห็นผม
นัง่ งงอยู่ ท่านเลยต่อ “เฮ้ย! ช้อนโบราณหนา” ผมก็ยงั งงอยู่ เลยถามท่านว่า “หลวงปู่ ช้อนโบราณน่ะ
มันโตเท่าไหน” หลวงปู่ท่านหัวเราะชอบใจ พร้อมกับกางมือออกสองข้างแล้วบอกผมว่า “เท่านี้”
ผมมองดู มือท่า นแล้วจึงทราบว่า ช้อนโบราณของหลวงปู ่ เ ท่ า กั บบาตรพระขนาดใหญ่ นั้ น เอง
ท่านบอกให้ผมงงเล่นอย่างนั้นแหละ
ระลึกถึงหลวงปู่เมื่อใด ผมก็สัมผัสได้ถึงความเมตตาปราณีที่หลวงปู่มีให้แก่ผม และแก่คน
ทุกคนทีไ่ ด้เข้าไปกราบไหว้ทา่ น เรือ่ งของหลวงปูแ่ ท้จริงยังมีอกี มาก แต่ผมอยากจะเก็บส่วนทีเ่ หลือไว้
เป็นความสุขส่วนตัวยามที่คิดถึงหลวงปู่ หรือยามที่ผมต้องการความสบายใจ
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๘

เอกสาร
พลเอกชวาล กาญจนกูล, หนังสือแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกชวาล กาญจนกูล
วัดโสมนัสวิหาร เขตปร้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๑. ๑๕-๒๕.
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หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ
ในความทรงจําของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปเชียงใหม่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อไปเยี่ยมพี่สาว
วันหนึง่ ข้าพเจ้ามาเบิกเงินทีธ่ นาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เห็นประกาศให้บชู า
เหรียญหลวงปู่แหวน รุ่นสร้างโบสถ์รุ่นแรก (๒๕๑๙) ข้าพเจ้าจึงบูชาไว้ ๑ เหรียญ
หลังจากนั้นก็อาราธนาห้อยคอมาตลอด
ประมาณ ๑๐ วัน หลังจากเช่าเหรียญหลวงปู่มา ข้าพเจ้าได้รับจดหมายให้ไปรายงานตัวเพื่อ
เข้ารับราชการที่กรุงเทพฯ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปั๋ง นับว่า
เป็นบุญยิ่งที่ได้เห็นลักษณะรูปร่างตลอดจนผิวพรรณของหลวงปู่
ไม่น่าเชื่อเลยว่าผิวของหลวงปู่ผ่องและเนียนอย่างนั้น
ที่ประทับใจมากที่สุดเห็นจะเป็นดวงตาสีฟ้าของหลวงปู่เหมือนแมวตาเพชร แววตาแสดงถึง
ความบริสุทธิ์จริง ๆ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เดือนมกราคม ข้าพเจ้าได้ไปธุระที่ซอยวัดกัลยาณ์ ขณะเดินอยู่ในซอยมี
รถแท็กซีส่ วนมาชนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหลบทัน ล้อของรถทับแค่นวิ้ เท้าของข้าพเจ้า ส่วนอืน่ ๆ ไม่เป็นไร
ข้าพเจ้ารีบไปโรงพยาบาลตํารวจ เพื่อให้แพทย์ตรวจและเอกซเรย์
ผลปรากฏว่ากระดูกไม่เป็นไร แพทย์ให้ยาแก้ปวดและแก้อักเสบมา ซึ่งข้าพเจ้าก็รักษาตาม
คําแนะนําของแพทย์ไม่กี่วันก็หายเป็นปกติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าหลวงปู่อาพาธ มีลางสังหรณ์ว่าชีวิตของหลวงปู่คงจะอยู่
ให้ลูกศิษย์ชมบารมีได้ไม่นาน ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่ที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด
เชียงใหม่
แต่ในเวลาที่ข้าพเจ้าไปถึงนั้นหลวงปู่ยังหลับอยู่ ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานในใจว่า ขอให้หลวงปู่
แสดงอาการเคลื่อนไหวเพื่อรับรู้ว่าข้าพเจ้ามาเยี่ยม
ปรากฏว่าคําอธิษฐานเป็นจริง หลวงปู่ขยับเขยื้อนร่างกายและเปิดผ้าห่ม
เมื่อหลวงปู่มรณภาพลง วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมอายุได้ ๙๘ ปีเศษ ข้าพเจ้า
ได้มีโอกาสไปกราบศพหลวงปู่ ในช่วงที่ทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ขึ้นไปกราบศพหลวงปู่
ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนไปกันหนาแน่นมาก จะถ่ายรูปหน้าศพหลวงปู่ต้องเข้าคิวกันตลอด
และแล้ววันแห่งประวัติศาสตร์ก็มาถึงคือ วันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
๑๕ - ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรชายา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และ น.ต. วีระยุทธ ดิษยะศริน
ได้เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ในงานนี้สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานกรรมการจัดงาน
ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปร่วมในวันงานนั้นด้วย ภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือ
พลังประชาชนนับล้าน พระภิกษุนับหมื่นได้ไปรวมกันที่จุดเดียวคือ วัดดอยแม่ปั๋ง เพื่อร่วมงาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นมีแต่ข่าวหลวงปู่แหวนตลอด
กล่าวได้ว่าใน พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้ คงจะมีงานนี้เป็นงานแรกที่รวมพลังประชาชนทุกประเภทได้
มากที่สุด
หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวนแล้ว ท่านพระครูวิมลญาณอุดม
(ชินเทพ ชินเทโว) ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนรูปหนึ่ง ซึ่งมีจิตแน่วแน่ศรัทธาในหลวงปู่แหวน
มาตั้งแต่หลวงปู่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก
พระครูวิมลฯ ได้นําอังคารของหลวงปู่มาผสมกับดินเหนียวที่รองในโกศหลวงปู่รวมกับผง
เกสรดอกไม้และน�ำ้ มนต์จากทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ า่ ง ๆ มารวมกันสร้างเป็นองค์พระผงรูปเหมือนหลวงปูแ่ หวน
นั่งสมาธิในใบโพธิ์ ซึ่ง ปลัดณัฏฐ์ ศรีวิหค (ปลัดจังหวัดนครปฐม) เป็นผู้สร้างพิมพ์ถวาย
ส่วนการผสมและสร้างพระนั้นพระครูวิมลฯ เป็นผู้ทําด้วยตนเองทั้งสิ้น มีพระผู้ช่วยคือ
พระสมพงษ์
หลังจากสร้างเป็นองค์พระแล้ว เมื่อมองดูด้วยแว่นขยายจะเห็นเม็ดจุดขาวขุ่นในบางองค์
(ท่านผู้อ่านที่สนใจ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอเชิญชวนไปชมได้ที่วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ)
พระรุ่นนี้ชื่อเป็นทางการว่า รุ่น “จิตกาธาน” สําหรับตัวข้าพเจ้าขอตั้งชื่อว่าเป็นรุ่น “สามัคคี
คือพลัง”
เท่าที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับหลวงปู่แหวน ในความทรงจําของข้าพเจ้าเป็นเพียงเกร็ดย่อย ๆ
และหนักไปทางอภินิหาร ซึ่งยังผลให้ข้าพเจ้าซึ่งมีความเคารพนับถือในองค์ท่านมาตลอด ได้พบกับ
โชคดีมีสุข แคล้วคลาดจากเภทภัยมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านแล้วอย่าลําพองใจ คิดว่าห้อยเหรียญหลวงปู่แล้วแคล้วคลาด
คนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง จงมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจด้วยความมีสติไม่ประมาท
และให้ระลึกเสมอว่า หลวงปู่แหวนเปรียบเสมือนช่วยเป็นกําลังใจให้ตนเอง หรือเป็นผู้คอย
เตือนสติตนเองจะดีกว่า
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หลวงปู่เองท่านก็ไม่เคยพูดเรื่องอภินิหารของท่าน ท่านพยายามชี้ให้ทุกคนปฏิบัติตามคําสอน
ของพระพุทธเจ้า
หลวงปู่ได้พยายามเน้นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิต เน้นถึงการพิจารณา ขน ผม หนัง
เป็นต้น ให้หมั่นรักษาประสาทสัมผัสทั้ง ๕ (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย) ไว้ให้ดี
และที่เน้นยิ่งคือเรื่องตัณหา (กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา) ซึ่งเป็นบ่อเกิดให้เกิดทุกข์
นานาประการ ผู้ที่อยู่ในโลกปัจจุบันต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะลดหรือละตัณหาลงให้ได้
(หาอ่านได้จากประวัติและธรรมโอวาทของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เรียบเรียงโดย พระนาค
อตฺถวโร วัดสัมพันธวงศ์)
ท้ า ยที่ สุ ด แม้ ว ่ า หลวงปู ่ จ ะมรณภาพไปแล้ ว ก็ ยั ง ให้ ข ้ อ คิ ด แก่ ข ้ า พเจ้ า ในตอนไปร่ ว มงาน
พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดังนี้
๑. สามัคคีคือพลัง
๒. การจะทําอะไรถ้าตั้งใจจริงและทําจริง ๆ โอกาสที่จะสําเร็จมีถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์
๓. บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลยิ่ง
๔. ชีวิตของเราย่อมมีความเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นธรรมดา
๕. บุคคลทีป่ ระกอบกรรมดี แม้จะดับชีวติ ลงแล้ว คนก็ยงั อยากจะได้ทกุ ๆ ส่วนในร่างกายและ
ที่เกี่ยวข้องไปบูชา อาทิเช่น หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ แสดงว่าความดีของหลวงปู่แหวน ยังไม่ดับสูญ
นั่นเอง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง แต่ถ้าจะคอยอธิษฐานแต่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างเดียว โดยตนเองประพฤติ
ผิดศีล เกียจคร้าน รับรองได้ว่าไม่สําเร็จผลดังตั้งใจ เหมือนมีกําลังใจ แต่ไม่มีกําลังกาย งานจะเสร็จ
ได้อย่างไร
ผู้ให้สิ่งอันเป็นที่รักย่อมได้รับสิ่งอันเป็นที่รัก อาทิ เช่น หลวงปู่แหวน ที่ได้เมตตาแก่คนทุกคน
มาตลอดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ให้กําเนิด อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
และแล้วในที่สุดไม่ต้องมีการวิงวอนขอร้อง ประชาชนทุกประเภทจากที่ต่าง ๆ ได้มารวมกัน
ที่จุดเดียว คือวัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ เพื่อมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน
พอจะกล่าวได้หรือยังว่า
ถ้าเป็นวัตถุ หลวงปู่แหวนเปรียบเสมือนแหวนเพชรเม็ดสีขาวบริสุทธิ์อันล�้ำค่า
ถ้าเป็นบุคคล หลวงปู่แหวนเปรียบเสมือนพ่อพระในดวงใจของปวงชนชาวไทยองค์หนึ่ง
(บทความนี้ได้รับคัดเลือกให้ลงในนิตยสาร “โลกทิพย์” ฉบับที่ ๑๐๕ ปีที่ ๖ เดือนพฤษภาคม
ฉบับหลัง พ.ศ. ๒๕๓๐)
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เอกสาร
เยาวภา เวคะวากยานนท์. สัมผัสหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. ในหนังสือ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. บริษัท
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270 หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ ในความทรงจ�ำของข้าพเจ้า

บทสวดที่หลวงปู่แหวน ใช้ในพิธีแผ่เมตตา
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
บทสวดที่หลวงปู่แหวน ท่านใช้ในพิธีแผ่เมตตา ท่านจะใช้บท
ติรตนนมการคาถา อ่านว่า ติระตะนะนะมะการะคาถา
หรือ บททําวัตรพระ ซึ่งมีบทสวดว่าดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
โย สันนิสนิ โน วะระโพธิมเู ล มารัง สะเสนัง สุขติ งั วิชเชยยะ
สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ
โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง เย จะ พุทธา อะตีตา เย จะ พุทธา
อะนาคะตา ปัจจุปนั นา จะ เยพุทธา อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
อิตปิ โิ ส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโรปุรสิ ะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ
พุทธัง ชีวติ งั ยะวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
พุทโธ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
อุตตะมัง เคนะ วันเทหัง ปาทะปังสุง วะรุตตะมัง พุทเธ โย ชะลีโต โทโส
พุทโธ ขะมะตุ ตัง มะมัง
อัฏฐังคิโก อะริยะปะโถ ชะนานัง โมกขัปปะเวสายะ อุชุ จะ มัคโค ธัมโม
อะยัง สันติกะโร ปะณีโต นิยยานิโก ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง เย จะ ธัมมา
อะตีตา จะ เย จะ ธัมมา อะนาคะตา ปัจจุปนั นา จะ เย ธัมเม อะหัง

วันทามิ สัพพะทา
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสั สิโก
โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิสตัพโพ วิญญูหตี ิ
ธัมมัง ชีวติ งั ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
อุตตะมังเคนะ วันเทหัง ธัมมัญจะ ทุวยิ งั วะรัง ธัมเม โย ชะลิโต โทโส
ธัมโม ขะมะตุ ตัง มะมัง
สังโฆ วิสทุ โธ วะระทักขิเณยโย สันตินทริโย สัพพะมะลัปปะหิโน คุเณหิ
เนเกหิ สะมิทธิปตั โต อะนาสะโว ตัง ปะณะมามิ สังฆัง เย จะ สังฆา
อะตีตา จะ เย
จะ สังฆา อะนาคะคา ปัจจุปนั นา จะ เย สังฆา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชปุ ะฏิปนั โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนั โน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจปิ ะฏิปนั โน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทงั จัตตาริ ปุรสิ ะยุคานิ อัฏฐะ ปุรสิ ะ
ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญังเขตตัง โลกัสสาติ
สังฆัง ชีวติ งั ยะวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง
สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะ มังคะลัง
อุตตะมังเคนะ วันเทหัง สังฆัญจะ ทุวริ ตุ ตะมัง สังเฆ โย ชะลิโต
โทโส สังโฆ ขะมะตุ ตัง มะมัง
อิจเจวะมัจจันะนะมัสสะเนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง
ปุญญาภิสนั ทัง วิปลุ งั อะลัตถัง ตัสสานุเภนะ หะตันตะราโย
เอกสาร
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ. บทสวดที่หลวงปู่แหวน ท่านใช้ในพิธีแผ่เมตตา. ในหนังสือ ชีวประวัติ
ปฏิปทา พระธรรเทศนา พระคุณเจ้า หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ�ำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่. จัดท�ำโดย วิไลวรรณ วรรณพันธุ์. วนิดาการพิมพ์ เชียงใหม่. ๒๕๕๘ : ๒๑๐๒๑๑.

มีสติอยู่กับปัจจุบัน
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
โอกาสต่อจากนี้จะเป็นโอกาสช่วงเข้าสู่การฟังธรรม การฟังธรรมนั้นให้พวกเราพากันนั่งให้
สบาย ๆ เพื่อเราจะได้ไม่กังวลกับกิริยาท่านั่ง เรานั่งยังไงสบายแล้วให้นั่งอย่างนั้น จะนั่งขัดสมาธิหรือ
นั่งพับเพียบหรือนั่งบนเก้าอี้เราก็นั่งแบบสบาย ๆ เมื่อเราจัดที่นั่งของเราสบายแล้ว เราก็ตั้งจิตตั้งใจ
รักษาจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบัน คืออย่าปล่อยจิตให้ส่ายไปกับความนึกคิดปรุงแต่ง อดีต อนาคต
ถ้าเราก�ำหนดจิตอยูใ่ นปัจจุบนั ได้แล้ว ธรรมทีท่ า่ นแสดงออกไปนัน้ ก็จะรัว่ ไหลเข้าสูจ่ ติ ของเราเอง โดยที่
ไม่ตอ้ งไปตัง้ เจตนาว่าเราจะจดจ�ำธรรมทีท่ า่ นแสดงออกมา เพราะความจ�ำนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจัง
มันไม่เทีย่ ง การฟังธรรมนัน้ เพียงแค่เราตัง้ จิตอยูใ่ นปัจจุบนั การฟังธรรมแล้วเรามีความเข้าใจในธรรม
ที่ท่านแสดงออกไปนั่นแลคือการฟังธรรมที่เป็นแล้ว เรามีความเข้าใจในธรรมแล้ว จิตของเราจะดิ่ง
อยู่ในธรรม กระแสของธรรม ที่สุดแล้วจิตของเราก็จะอยากเข้าสู่ความสงบได้หรือมีความเบิกบาน
มีความผ่องใสจากการฟังธรรม นี่คืออานิสงส์จากการฟังธรรม เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้พวกเรา
ท่านทั้งหลายรักษาจิตของตนเองให้อยู่ปัจจุบันเพื่อรับฟังธรรมะต่อไป
			
			
			
			

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
วะยะ วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ

ธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ถ้าเราพูดว่ามากก็มากเหลือที่พวกเราจะจดจ�ำได้
ที่ท่านกล่าวไว้ว่ามีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นี้ ก็เพียงแค่ที่พระพุทธเจ้า
ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า พอสมควรต่อมนุษย์ที่จะรองรับได้ แต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นั้น
มากมายก่ายกองจนไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราเปรียบเทียบง่าย เหมือนกับแม่น�้ำ น�้ำในมหาสมุทร แต่ธรรม
ทีพ่ ระพุทธเจ้าน�ำมาสอนโลกนัน้ เพียงแค่ตกั มาแค่ขนั เดียว เพราะเพียงแค่ขนั เดียวนีแ้ หละ พอเหมาะ
พอควรต่อคนทั่วไปที่จะรับทราบรับรู้ หรือสามารถเข้าไปถึงได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมที่อยู่
ในความสามารถของมนุษย์ทุกคน พวกเราท่านทั้งหลายก็ล้วนแต่เกิดมาในอัตตภาพของความเป็น
มนุษย์ที่มีอาการทุกสิ่งทุกอย่างครบสมบูรณ์ ไม่ใบ้บ้า บอดหนวก พิกลพิการ แต่ความได้ในอัตตภาพ
พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สธุ รรม สุธมั โม ณ S&P Hall สุขมุ วิท ๒๖ กรุงเทพฯ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
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ความเป็นมนุษย์นี้มันเพียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง มันไม่ได้ยั่งยืน อย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปี
แต่ชว่ งร้อยปีนกี้ ไ็ ม่ทราบว่าเขาจะมาเอาคืนเมือ่ ไร เพราะธาตุขนั ธ์รา่ งกายของพวกเรานัน้ เราเป็นเพียง
ผู้มาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งจากนั้นเราก็คืนเจ้าของเขาไป แต่ด้วยอ�ำนาจของโมหะความลุ่มหลงที่
ครอบง�ำจิตใจของเรามา กี่ภพกี่ชาตินั้น ท�ำให้เราไม่เข้าใจว่า ร่างกายนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เรามา
อาศัยอยู่ แต่หากเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรา เป็นของของเราด้วยอ�ำนาจของโมหะนั้นเอง เมื่อเรา
ยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ามันเป็นเรา เป็นของของเราแล้วเราก็ไปความปรารถนาให้มนั เป็นไปตามทีเ่ ราต้องการ
ไม่ต้องการให้มันเป็นไปตามที่เราไม่ต้องการ ความตั้งความปรารถนาของเรานี้ เราตั้งด้วยอ�ำนาจของ
โมหะความลุ่มหลง จึงไปฝืนกับกระแสความเป็นจริง เมื่อความเป็นจริงเขาแสดงตามความเป็นจริง
ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเราต้องการ เราจึงเป็นทุกข์ ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ ไม่ใช่กาย
ที่เป็นทุกข์ แต่เป็นเรานั่นแหละที่เป็นทุกข์ ร่างกายเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานับตั้งแต่วันเรา
เกิดขึ้นมาแล้ว เขามีความหิว ความหนาว ความร้อน ความเจ็บป่วย ความเมื่อยขบต่าง ๆ อันเป็น
ธรรมชาติของร่างกายนี้ เมือ่ พวกเรามาอาศัยเขาอยู่ มันก็เป็นหน้าทีข่ องเราทีต่ อ้ งบริหารให้พอเป็นไป
พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงกล่าวไว้ว่า ภารา หะเว ปัญจักขันธา ขันธ์ ๕ นี้เป็นภาระ ให้พวกเรา
จะต้องบริหาร มันหิวเราก็ตอ้ งบริหารด้วยการไปกินเพือ่ บรรเทาอาการความหิวนี้ มันหนาวเราก็ตอ้ ง
ห่มเพื่อมาบรรเทาความหนาวเย็น ร้อนเราก็ต้องไปอาบเพื่อบรรเทาความร้อน ความเจ็บปวดเมื่อย
เราก็ตอ้ งไปบรรเทาความเจ็บปวดเมือ่ ยด้วยอิรยิ าบถทัง้ หลาย มียนื เดิน นัง่ นอน เป็นต้น เพราะฉะนัน้
ชีวิตของพวกเรานั้นอยู่ด้วยการบริหาร อยู่ด้วยการบรรเทาให้มันพอเป็นไป พออยู่ได้ แต่แม้เรา
จะบรรเทามันขนาดไหนก็ตามถึงทีส่ ดุ แล้วก็คอื ความแตกดับ ก็ตอ้ งมาเยือนร่างกายนี้ คือคืนสูเ่ จ้าของ
เดิมเขาคือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเน้นให้พวกเราพากันศึกษา
พากันค้นคว้าให้เข้าไปถึงความเป็นจริง เมื่อเราค้นเข้าไปถึงความเป็นจริงแล้ว โมหะความลุ่มหลงมัน
ทนครอบง�ำเราไม่ได้ เมื่อโมหะความลุ่มหลงทนครอบง�ำเราไม่ได้ มันพังทลายอยู่ต่อไปแล้ว เราจะ
อยู่กับความเป็นจริง ความเป็นจริงที่เปิดเผยขึ้นมาก็ด้วยสัมมาทิฏฐิของพวกเรา ด้วยความเห็นชอบ
ของเรา ด้วยความเห็นที่ถูกต้องของเรา ก็ต้องอาศัยการคิดการค้นการพิจารณา หมั่นพิจารณาเข้าไป
เรื่อย ๆ การปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการค้นคว้า การแยกแยะคลี่คลายให้เข้าไปถึงความเป็นจริง ทีนี้เรา
จะมาค้นคว้า มาคลีค่ ลายพิจารณาให้มนั เข้าถึงความเป็นจริงได้อย่างไร ก็เมือ่ โมหะทีม่ นั ครอบง�ำจิตใจ
เรา ครอบง�ำมาหลายภพหลายชาติ มันหนาจนเหลือที่ปุถุชนทั่วไปจะสามารถไปคุ้ยเขี่ย ไปคลี่คลาย
มันออกมาได้ เพราะฉะนั้นการไปคุ้ยเขี่ยเอาโมหะที่ครอบง�ำมาหลายภพหลายชาตินั้น เปิดเผย
ออกมาได้นั้น เราก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่น หนักแน่น มั่นคง ที่เราเรียกกันว่าสมาธิ เพราะถ้าจิต
ที่ไม่มีสมาธิแล้ว เราจะไปคิดพิจารณาอย่างไรมันก็มีแต่แส่ส่าย คอยปลีกแวะ คอยเหลาะแหละ
คอยเหลวไหล ออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอด การพิจารณานั้นมันก็มีความแยบคาย มีความรอบคอบ
มีความชัดเจนในการคิดพิจารณา แล้วโมหะจะหลุดออกไปได้อย่างไร จะแหวกโมหะเข้าไปได้อย่างไร
ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจให้มีความตั้งมั่นหนักแน่น มั่นคงในสมาธินี้
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จึงเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง เราท่านทั้งหลายก่อนมาเกิดได้ไปสัมผัสกับวัดวา วัดที่ท่านมุ่งในการ
ปฏิบัติหรือที่เรียกว่าวัดป่า เราจะเห็นชัดเจนว่าวัดไหน ๆ ครูบาอาจารย์ท่านใด ๆ ก็ตามแต่เถอะ
ท่านจะมุ่งเน้นให้ทำ� ความสงบ ให้ท�ำสมาธิ ให้ภาวนา เพราะหลักเกณฑ์หลักใหญ่มันอยู่ที่นี่ เราไม่
ปฏิเสธเรื่องการปฏิบัติการท�ำสิ่งต่าง ๆ ภายนอก แต่ถ้าหากว่ามีแค่ภายนอกแล้วก็เพียงลูบ ๆ คล�ำ ๆ
เท่านัน้ ทีจ่ ะไปถึงหลักธรรมอย่างแท้จริงย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่แม้จะเป็นภายนอกเป็นเพียงลูบ ๆ คล�ำ ๆ
แต่ก็เป็นปูพื้นฐานให้พวกเราเข้าไปภายในคือจิตใจของพวกเรา เพราะฉะนั้นภายนอกเราก็ต้องเป็นผู้
ยินดี ยินดีในการให้ทานรักษาศีล เพื่อปูพื้นฐานชีวิตของพวกเราให้มีความร่มเย็น ให้มีความเบิกบาน
มีความผ่องใส ในความเป็นอยู่ ในการอยูร่ ว่ มกันของพวกเรา อยูใ่ นสังคมของพวกเรา เพราะสังคมนัน้
นับตั้งแต่สังคมครอบครัว จนสังคมวงกว้างใหญ่ออกไปนั้น จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็นมีความ
เบิกบานผ่องใสได้ ก็เพราะต่างคนต่างมีน�้ำจิตน�้ำใจ เอื้อเฟื้อสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกกันว่า
ให้ทาน จากนั้นก็ต้องรู้จักอดกลั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยปละละเลยให้กิเลสล้นขอบล้นเขตออกมาซึ่ง
เราเรียกกันว่า ศีล เมื่อต่างคนต่างมีน้�ำจิตน�้ำใจแล้ว แล้วเราก็มีความอดกลั้นสามารถควบคุมกิเลส
ให้อยู่ในขอบเขตได้แล้ว แม้เราจะไปปุถุชนเป็นคนมีกิเลสในการอยู่ร่วมกันก็ตามแต่เถอะ แต่ก็เป็น
หมู่กัลยาณปุถุชน ปุถุชนคนดีนั่นเอง ถ้าปุถุชนคนดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ตาม อยู่ในหมู่คณะไหนก็ตามแต่
เถอะ จะเป็นหมูค่ ณะใหญ่โตมากมายก่ายกองอย่างไรก็ตาม เชือ่ เถอะว่าหมูค่ ณะนัน้ มีแต่ความร่มเย็น
มีแต่ความเบิกบาน มีแต่ความผ่องใส มีแต่ความสวยงามแน่นอน เมื่อมีความเบิกบาน มีความผ่องใส
อย่างนี้ เราไม่มคี วามปลิโพธ (ความกังวลในการอยูร่ ว่ มกัน) ในการปีนเกลียวกัน ในเวรในภัยทัง้ หลาย
ที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนกัน การปีนเกลียวกัน จิตใจของเราจะมีความเบิกบาน ความผ่องใส ซึ่ง
ไอ้ความความเบิกบาน ความผ่องใสก็จะเป็นพืน้ ฐานของการอบรมจิตอบรมใจของเรา ให้เข้าไปถึงแก่น
ให้เข้าไปถึงธรรมได้อย่างแท้จริง การอบรมในเบื้องต้น เราก็ต้องการความสงบ จิตที่จะมีความสงบนี้
เป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตที่ไม่มีความสงบแล้วเราจะไปหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจะ
ไม่เจอเลย มีแต่เพียงแค่คาดหมายหลอกเราไปเรื่อย ๆ ว่า มีอย่างนั้น ได้อย่างนั้น เป็นอย่างนั้นแล้ว
จะมีความสุข ผลที่สุดชีวิตของพวกเราก็มีแต่วิ่งไล่ความสุข ความดิ้นรนทะเยอทะยานของจิตมันก็
คาดหมายไปข้างหน้าสิ่งที่เราได้มาตามความคาดหมายก็ไม่สามารถให้ความสุขแก่เราได้ เพราะจิต
ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราได้ เรามี มันมีแต่ไปคาดหมายออกไปข้างหน้า นี่แหละจะเป็นจิตทั่วไปของปุถุชน
จะเป็นอย่างนัน้ จึงเท่ากับปุถชุ นเราวิง่ ไล่ความสุขตลอดเวลา ส่วนร่างกายมันก็เสือ่ มไป ๆ แก่เฒ่าลงไป
ความเสือ่ ม ความแก่เฒ่าของร่างกายก็พร้อมกับน�ำเอาภัยไข้เจ็บ น�ำเอาความยุง่ ยากเข้ามาเบียดเบียน
มากขึ้น ๆ แล้วสักวันหนึ่งความแตกดับก็มาเยือนร่างกายของพวกเรา ชีวิตของเราถ้าเป็นอย่างนั้น
แล้วนับว่าเป็นชีวิตที่โมฆะที่สุด สูญเปล่าที่สุด เราจะได้เพียงแค่การคาดหมายความสุขแต่ไม่เคยได้
สัมผัสความสุขอย่างแท้จริง เพราะฉะนัน้ เราควรทีจ่ ะเตือนตัวเราเองได้แล้วว่า ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงประกาศไว้ สอนโลกไว้ยืนยาวมาถึง ๒,๐๐๐ กว่าปี ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเข้าไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์
ถึงซึง่ ความสุขอย่างแท้จริงนัน้ สามารถดับความทุกข์อย่างสิน้ เชิงได้นนั้ ก็มมี ากมายก่ายกองเป็นพยาน
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 275

ยืนยันถึงธรรมเหล่านัน้ ก็คอื บุคคลทัง้ หลายทีพ่ วกเรากราบท่านทัง้ หลายเหล่านัน้ ว่า  สังฆัง สะระณัง
คัจฉามิ นั่นเอง
สังฆัง สะระณัง คัจฉามินี้มีมาอย่างสืบต่อต่อเนื่องไม่ได้ขาดวรรค ขาดตอน ก็แสดงว่าธรรม
ของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโกอย่างแท้จริง คือไม่ประกอบไปด้วยกาลด้วยสมัย จะอยูใ่ นกาลในสมัยใด
ก็ตาม ท่านใดน�ำไปประพฤติปฏิบัติแล้วล้วนแต่ได้ผลของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะปฏิบัติ
ในระดับ เบื้องต้น ท่ามกลาง หรือถึงที่สุดก็ตาม ก็ล้วนแต่ได้รับผลเป็นความงาม เป็นความเบิกบาน
เป็นความผ่องใส ท่านจึงว่า อาทิกลั ยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง บุคคลผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
นัน้ ย่อมมีความงามในเบือ้ งต้น งามในระดับกลางและงามถึงทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
นี้จึงเน้นลงไปในเบื้องต้น ให้จิตมีความสงบ เพื่อไประงับดับอารมณ์เครื่องก่อกวน ยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ที่เกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตใจใจของพวกเรา ให้เศร้าหมอง ขุ่นมัว กลุ้มอกกลุ้มใจ เสียโศกเสียใจ
คับแค้นใจ ยุ่งเหยิงวุ่นวายหาประมาณมิได้ ให้มันเจือจางเบาบางลงไปจนกระทั่งหลุดออกไปจากจิต
ของพวกเรา เมือ่ จิตของเรามีความสงบ แล้วความสงบนัน้ จะเป็นทีอ่ ยูท่ อี่ าศัยของจิตได้อย่างประเสริฐ
แม้นอารมณ์เรือ่ งราวต่าง ๆ ทัง้ หลายทีเ่ กิดมาจากรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ธรรมารมณ์ กระทบกับตา
หู จมูก ลิน้ กาย จิตเป็นผูร้ บั ทราบก็ตาม จะมีอยูโ่ ดยธรรมชาติของโลกก็ตาม แต่จะไม่สามารถครอบง�ำ
ดวงจิตทีม่ คี วามสงบ หรือดวงจิตทีม่ คี วามตัง้ มัน่ หนักแน่นมัน่ คงทีเ่ ป็นสมาธิได้ เปรียบประดุจเหมือน
แดด ลม ฝน ซึ่งแดด ลม ฝนมีอยู่โดยธรรมชาติของมัน เราไม่สามารถไปท�ำลาย แดด ลม ฝน ให้มัน
หมดไปจากโลกนี้ได้ ตราบใดที่โลกยังมีพระอาทิตย์อยู่ มันก็ยังมีแดด ลม ฝนเป็นธรรมชาติของมัน
ก็เมื่อมีแดด ลม ฝนแล้ว ตากแดดไม่ใช่แดดมันร้อน แต่เราเป็นผู้ร้อน เป็นผู้เดือดร้อนเสียเอง แดดเขา
ไม่ได้ทุกข์อะไรกับเราด้วย เราตากลม ตากฝน เราเป็นผู้หนาว เป็นผู้สะท้าน ลม ฝนเขาก็ไม่ได้หนาว
ไม่ได้สะท้านอะไรไปกับเรา ไม่ได้ทกุ ข์อะไรไปกับเรา เรานัน้ เป็นผูท้ กุ ข์ เพราะฉะนัน้ เมือ่ เราไม่สามารถ
ไปท�ำลายแดด ลม ฝน ให้มันหมดไปได้ เราก็ต้องสร้างเรือนที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นเกราะคุ้มครอง
ป้องกันแดด ลม ฝนต่างๆ ทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ให้มาครอบง�ำ  ไม่ให้มากระทบถึงเรือนร่างกายนี้ได้
โดยการปลูกบ้านสร้างเรือนขึน้ มา เมือ่ เราปลูกบ้านสร้างเรือนขึน้ มาเสร็จเรียบร้อย เป็นบ้านเป็นเรือน
ให้เราได้อยู่ได้อาศัย แม้นแดด ลม ฝนมีอยู่ แต่เราก็ไม่ต้องไปตากแดด ตากลม ตากฝน เราก็อยู่อาศัย
ในบ้านของเราได้อย่างสุขได้อย่างสบาย ในขณะใดก็ตามที่เราจะไปเอาแดด ลม ฝนมาเป็นประโยชน์
เราก็ออกไปสิ ออกไปตากผ้าตากผ่อน พอพ้นจากการเอาประโยชน์จากแดดก็เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน
เราจะเอาฝนมาเป็นประโยชน์ต่อเรา ก็ออกไปอาบ ดื่ม พ้นจากการเอาประโยชน์จากฝน ก็เข้ามา
อาศัยอยู่ในบ้าน ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย ไม่มีภัยอันตรายจากแดด ลม ฝน จิตของพวกเรา
ก็เช่นกัน จิตของเราขณะนี้มันมีแต่อารมณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส กระทบสัมผัส
กับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เกิดเป็นความนึกคิดปรุงแต่งออกไปทั้งอดีต ทั้งอนาคต เป็นเรื่องเป็นราว
อารมณ์ต่าง ๆ ทั้งน่ายินดีและน่ายินร้าย ทั้งเป็นกุศลและอกุศล ทั้งฝั่งชอบและฝั่งชัง มันก็มีอยู่โดย
ธรรมชาติของมันตราบใดที่ยังมีตา หู จมูก ลิ้น กาย มีรูป เสียง กลิ่น รส มันก็มีอารมณ์เรื่องราว
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ต่าง ๆ ทัง้ หลาย มีความนึกคิดปรุงแต่งอยูเ่ ป็นธรรมชาติของมัน เราไม่สามารถไปดับมันได้ ไม่สามารถ
ท�ำลายให้มันหมดไปได้ แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาเป็นโทษเป็นภัยต่อจิตดวงนี้ เข้ามาครอบง�ำ
จิต เหยียบย�่ำจิตให้เศร้าหมอง ขุ่นมัวให้เดือดเนื้อร้อนใจไป คนที่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้อารมณ์
เรื่องราวครอบง�ำ  จนเป็นบ้าเป็นบอไปก็มากมายก่ายกองดังที่เรา ๆ ท่าน ๆ ก็เห็น รู้อยู่แล้ว ใน
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญาก็มากมายก่ายกอง ก็เมือ่ เราไม่ให้แดด ลม ฝน อารมณ์เรือ่ งราวต่าง ๆ ทัง้ หลาย
เหล่านั้นเป็นพิษ เป็นโทษ เป็นภัยต่อใจดวงนี้แล้ว เราก็รีบเร่งสร้างบ้าน สร้างเรือนขึ้นมาให้แก่จิต
ความสงบนั้นแหละจะเป็นเรือนของจิตอย่างแท้จริง การที่เราจะมาท�ำความสงบเราก็ทราบแล้วว่า
โดยธรรมชาติของจิตนั้น มันจะอยู่เฉย ๆ ธรรมดาเรื่อย ๆ ของมันไม่ได้ มันต้องคิดแส่ส่ายไปตาม
อารมณ์เรือ่ งราวตามความคาดหมายอดีต อนาคต ยุง่ เหยิงวุน่ วายตลอดเวลานับตัง้ แต่ตนื่ นอนกระทัง่
ถึงหลับ หลับไปแล้วบางทีมนั ยังไม่หยุดคิด มันยังปรุงแต่งไป ฝันไปต่าง ๆ นานา นีค่ อื ธรรมชาติของจิต
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราทราบอย่างนี้แล้ว ก็ต้องยกกุศโลบายอันใดอันหนึ่งมาให้จิตมันยึด
เพือ่ ไม่ให้จติ มันเร่รอ่ นออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทัง้ หลายเหล่านัน้ เช่น เราจะยกเอาบทบริกรรม
ขึ้นมาก�ำกับจิต เช่นเราจะบริกรรมค�ำว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ ก็ได้ ถ้าเรามีความถนัด มีความสะดวก
ในการก�ำหนดค�ำบริกรรมของพุทโธขึ้นมา หรือถ้าเรามีความถนัดมีความสะดวกในการก�ำหนด
อานาปานสติ การก�ำหนดหายใจเข้า หายใจออกขึ้นมาก�ำกับจิต หลักส�ำคัญก็คือสติ คือความ
ระมัดระวัง ความระมัดระวังที่รักษาจิตให้มันแนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ลมหายใจ
เข้ารู้ อยู่ว่าลมหายใจเข้า ลมหายใจออก รู้อยู่ว่าลมหายใจออก เมื่อสติที่ก�ำกับจิตไว้อย่างแนบแน่น
ไม่ปลีกแวะออกจากกันแล้ว จิตนี้จะไม่หลงหลุดออกไปจากลมหายใจเข้าออกอย่างแน่นอน หรือจะ
ไม่หลุดออกไปจากพุทโธแน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านใดสะดวกก�ำหนดอย่างไรแล้วให้ก�ำหนดอย่างนั้น
วิธีเดียว อย่าไปจับอย่างนั้นนิด อย่างนี้หน่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในที่สุดฝึกนิสัยจับจด ท�ำอะไร
ไม่จริงไม่จงั แล้วจะหาความส�ำเร็จมาอย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ เรายกบทธรรมใดแล้ว
มีความแน่ใจในบทธรรมนั้นแล้ว ให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปในวิธีนั้น ในบทธรรมนั้น บทธรรมเดียว
เท่านัน้ อย่างอืน่ จะมากน้อยหรือขนาดไหนก็ตาม เราจะไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความส�ำคัญเขาทัง้ สิน้ เราจะให้
ความส�ำคัญเพียงแค่จติ คือผูร้ ู้ รูอ้ ยูแ่ ต่พทุ โธนีเ้ ท่านัน้ ด้วยความระมัดระวังก�ำกับจิตไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ
ไม่เช่นนั้นมันหลุดออก มันแวะออก ไม่งั้นมันปลีกแวะออกไปจากพุทโธ หรือถ้าท่านใดอาจจะใช้
กุศโลบายเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าหากเราเพียงแค่ก�ำหนดพุทโธธรรมดาอย่างนี้ มันยังปลีกแวะเผลอไปคิด
ตามอดีต อนาคตได้ เราก็อาจจะบริกรรมมันถี่เข้า ๆ เร็วเข้า ๆ จน มันไม่มีช่องออก จนอาจจะเหลือ
แค่ค�ำเดียว จากพุทโธนี้มันเหลือเพียงแค่ค�ำเดียว โธ ๆๆ ไป นี่เป็นกุศโลบายอันหนึ่งตามความถนัด
ของแต่ละท่าน แต่ละคน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้สังเกตดูตัวเอง ว่าเราถนัดอย่างไร เรามีความสะดวก
มีความคล่องแคล่วอย่างไร เมื่อเรามีความถนัดอย่างนั้น มีความคล่องแคล่วชัดเจนอย่างนั้นแล้ว
แสดงว่าวิธีนั้นถูกจริตนิสัยของเรา เหมือนกับตัวของเราเอง ต้องรู้ว่าร่างกายนั้นเป็นโรคป่วยไข้
เป็นโรคอะไร เมื่อเราจะไปหยิบยาในตู้ ยาทั้งตู้มันดีหมดทุกอันเพียงแค่ต้องหยิบให้มันถูกกับโรค
หลวงปู่แหวน สุจณ
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ของเรา ถ้าเราหยิบมาไม่ถูกกับโรคของเราแล้วเราไม่หาย เราจะไปกล่าวตู่ว่ายาในตู้นั้นมันไม่ดีมันก็
ไม่ถกู ต้อง ยามันดีทกุ ประเภทเพียงแค่เราเองหยิบยาไม่ถกู กับโรคของเรา บทธรรมทีย่ กขึน้ มาก�ำกับจิต
มันล้วนแต่ดีทั้งนั้น เพียงแค่เราจับมาถูกจริตนิสัยของเราหรือไม่ ถ้าถูกจริตนิสัยของเราแล้ว เรายก
ขึ้นมาก�ำกับจิตนี้ เราต้องมีความรู้สึกว่าชัดเจน ถนัด คล่องแคล่ว สะดวกสบายในการก�ำหนดวิธีนั้น
แล้วแสดงว่าวิธีนั้นแหละถูกจริตนิสัยของเรา เช่นว่า เรายกเอาพุทโธ บทบริกรรมพุทโธขึ้นมาก�ำกับ
จิต เราจะนั่งอยู่ก็ตาม หลับตาอย่าไปสนใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านของเรา เหมือนกับโลกนี้ไม่มี
มีเพียงแค่เราคือผูร้ ู้ รูอ้ ยูก่ บั พุทโธเพียงแค่นนั้ หรือในขณะทีเ่ ราเดินอยูห่ รือทีเ่ ราเรียกกันว่า เดินจงกรม
เราก็ก�ำหนดพุทโธ พุทโธลงไปด้วยความมีสติก�ำกับไว้ คือมีความระมัดระวังรักษาจิตมิให้ปลีกแวะ
ออกไปพุทโธ ท�ำความรู้สึกว่า เปรียบเสมือนว่ามีเราก�ำลังเดินอยู่ เพียงแค่นี้ในโลกอันนี้ ไม่มีใครอื่น
เป็นสอง ยกเอาเราเป็นหนึ่งเท่านั้น ไม่มีเราออกไปเป็นสอง เมื่อเราก�ำหนดแน่วแน่มั่นคงลงไปอย่างนี้
แล้ว จิตของเราจะอยู่กับพุทโธได้อย่างแนบแน่น แม้นบางครั้งบางคราว ส�ำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ที่สติ
ยังไม่แนบแน่นหรือความระมัดระวังที่รักษาจิตไว้ยังไม่คุ้นเคย เพราะอาจจะเผลอ ความระมัดระวัง
ไม่ต่อเนื่อง สติหลุดจิตก็จะเร่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่ง เผลอออกไปคิดอย่างนู้น คิดอย่างนี้
แต่เมื่อเราระลึกได้ คือมีสติกลับมา ระลึกได้ว่าขณะนี้เราหลุดออกไปจากพุทโธแล้วนะ หน้าที่ของเรา
ก็คอื มาเริม่ คิดพุทโธใหม่ อย่าไปกังวล อย่าไปคาดหมาย อย่าไปให้ความส�ำคัญในความนึกคิดปรุงแต่ง
ทัง้ หลายเหล่านัน้ ทีจ่ ติ เผลอหลุดไปตามความนึกคิดทัง้ หลายเหล่านัน้ เตือนตัวเราเองว่า ความนึกคิด
ปรุงแต่งทั้งหลายมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมัน มันไม่มีเพียงแค่คนตายเท่านั้นแหละ คนยังไม่ตาย
มันก็ต้องมีความคิดเป็นของธรรมดาเพียงแค่เราอย่าไปให้ความหมายเขา อย่าไปยินดียินร้ายเขา
เมื่อความคิดเกิดขึ้นเองได้มันก็ดับเองได้ มันก็เกิด ๆ ดับ ๆ ตามธรรมชาติของมัน เมื่อเราไม่ให้
ความส�ำคัญในความคิดทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว ความคิดทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่มีเรื่องไม่มีราวเลย
มันมีแต่เกิด ๆ ดับ ๆ ระยิบระยับ ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราว ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะจิตดวงนี้
ไปให้ความหมายเขา ไปให้ความส�ำคัญเขา เขาก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปตามความส�ำคัญที่จิตไป
คาดหมาย ไปให้ความส�ำคัญนั้น มันก็เลยก่อกวนจิต ก่อกวนใจให้ฟุ้งซ่าน ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ที่สุดแล้ว
ก็เลยมีแต่ความหงุดหงิด ร�ำคาญเข้ามาครอบง�ำจิตนี้เสียอีก หลักเกณฑ์ที่ถูกแล้วแม้จะมีอย่างอื่น
นอกออกไปจากพุทโธนั้น
เราก็เตือนตัวเองว่าทุกสรรพสิง่ ในโลกนีล้ ว้ นแต่มเี กิดแล้วก็มดี บั เมือ่ เขาเกิดเองได้เขาก็ดบั เองได้
โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปก�ำหนดกฎเกณฑ์ ไม่ตอ้ งไปคาดหมายเขา ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติ หน้าทีข่ องเรา
คือการก�ำหนดอยู่แต่พุทโธ พุทโธ พุทโธนี้เท่านั้น เมื่อเราเตือนตัวเองได้อย่างนี้แล้ว จิตของเราก็จะ
อยู่กับพุทโธได้แนบแน่นขึ้นด้วยความมีสติก�ำกับไว้ เมื่อเราท�ำบ่อยเข้าจิตก็จะมีความคุ้นเคย ก�ำหนด
พุทโธ พุทโธ มากขึ้น เมื่อมีความคุ้นเคยมากขึ้นจิตมีความแนบสนิทกับพุทโธ มีความละเอียดเข้าไป
ความละเอียดนี้แหละที่เราจะสัมผัสถึงความร่มเย็น เบิกบานผ่องใส ที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิต
หล่อเลีย้ งใจแทนทีอ่ ารมณ์ เรือ่ งราวต่าง ๆ ทัง้ หลาย แทนทีอ่ ารมณ์ทงั้ หลายเหล่านัน้ นีเ่ ราจะเห็นคุณค่า
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ขึน้ มาจากการภาวนา ว่าแต่กอ่ นแต่ไกลชีวติ ของเรา ทีเ่ ราปรารถนาความสุข เราดิน้ รนทะเยอทะยาน
อย่างไรก็ตาม แต่ไม่เคยสัมผัสกับความสุขอย่างนี้ ไม่เคยสัมผัสถึงความสบายอกสบายใจอย่างนี้
พอเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว ความพากเพียรในการภาวนาก็จะมีมากขึ้น เมื่อเราภาวนามากขึ้น
บ่อยเข้า ๆ จิตที่มีความละเอียดมากขึ้น สักวันหนึ่งจิตนั้นจะมีความสงบรวมตัวได้อย่างแน่นอน
เมือ่ จิตทีร่ วมตัวเข้าสูค่ วามสงบอย่างแท้จริงแล้ว ภาษิตทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้วา่ นัตถิ สันติปะรัง
สุขัง ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี นี่พวกเราจะสัมผัสอย่างแท้จริง จะไม่สงสัยอีกต่อไป
เพราะบัดนี้เรามีข้อมาเปรียบเทียบแล้วถึงความสุขอื่นนั้น ก็ความสุขจากความสงบที่บัดนี้ ขณะนี้
จิตของเราสัมผัสอยู่กับความสงบ ความสุขอื่นที่เราสัมผัสกันมา ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
จะสุข จากรูป จากเสียง จากกลิ่น จากรส จากสัมผัสอย่างไรก็ตามเถอะ โลกเขามีอยู่เท่านั้น มันไม่มี
เกินจากรูปที่เราสัมผัสสัมพันธ์มาแล้ว ไม่มีเกินเสียงที่เราสัมผัสสัมพันธ์มาแล้ว ไม่มีเกิน กลิ่น เสียง
รูป รสต่าง ๆ ทัง้ หลายเท่าทีเ่ ราสัมผัส มีเท่าทีเ่ ราสัมผัสมาแล้ว และยังจะสัมผัสต่อไปก็ของทีเ่ ราสัมผัส
นั้นแหละ นี่แหละความสุขของโลก มีเพียงเท่านั้น จะมีความวิเศษวิโสขนาดไหนพวกเราก็ไม่สงสัย
แล้ว เพราะสัมผัสสัมพันธ์มาด้วยกันมา ทุกท่านทุกคน แต่พอจิตที่สัมผัสกับความสงบรวมตัวกัน
เข้าสูค่ วามสงบ มันมีมาเปรียบเทียบกัน เอาความสงบมาเปรียบเทียบกับความสุขของโลก เราจะเห็น
ชัดเจนว่ามันต่างกันยิ่งกว่าฟ้ากับดิน จากนั้นมาฉันทะความพอใจ ความยินดีจะเกิดขึ้น มีขึ้น เมื่อ
ฉันทะในความพอใจ ยินดีในการแสวงหาความสงบมันมีขนึ้ แล้ว จากนัน้ ความพากความเพียรของเรา
จะท�ำไปได้อย่างสม�่ำเสมอ ความเจริญก้าวหน้าในธรรมก็ยิ่งเกิดขึ้น จิตที่มีความสงบดิ่งเท่าไหร่
เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วยิ่งมีความตั้งมั่น หนักแน่น คงเข้าไป ความตั้งมั่น หนักแน่น
มั่นคงนี่แหละที่เราเรียกกันว่าสมาธิ สมาธิกว่ามันจะแน่นเข้า ๆๆ จนไม่หวั่นไหวเอนเอียงไปกับทุกสิ่ง
บนโลกนี้ที่มาสัมผัส รับรู้ได้ด้วยจิตอีกต่อไป เปรียบประดุจเหมือนใบบัว น�้ำจากที่ไหนก็ตาม
หยดใส่ใบบัว ก็หลุดออก ๆๆ จะไม่ติดอยู่บนใบบัวอีก จิตของเราก็เช่นกัน ไม่ว่าอารมณ์เรื่องราว
ประเภทไหน จากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสประเภทใด ประเภทน่ายินดีหรือน่ายินร้าย ประเภทได้
หรือเสีย สิ่งใดก็ตามที่มาสัมผัสรับ จิตเป็นเพียงผู้รับทราบแต่จะไม่สามารถครอบง�ำจิตได้อีกต่อไป
จิตมีเพียงหน้าที่รับทราบ รับทราบว่าเขาเกิด รับทราบว่าเขาดับ แต่ในขณะเดียวกันเราจะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิด กับสิ่งที่ดับได้อย่างไร ควรจะไปเกี่ยวข้องอย่างไร เราก็จะมีความแยบคาย
รอบคอบ ชัดเจนในการเข้าไปเกี่ยวข้องนี่แหละที่เราเรียกว่าปัญญา
จากนั้นชีวิตของพวกเราจะด�ำเนินไปด้วยปัญญาน�ำหน้า มีปัญญาคู่เคียงไปกับการด�ำเนินชีวิต
ชีวิตนี้จะเป็นชีวิตสัมมาทิฐิอย่างแท้จริง เพราะปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนนี้ จะเป็นปัญญาที่
แหลมคม คลี่คลายพิจารณาสิ่งใดก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังความจริงอันนั้นได้ แม้นโลกทั้งโลกจะ
ถูกครอบง�ำปิดบังมากี่ภพกี่ชาติ แต่ก็ไม่สามารถปิดบังตัวปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้ นี่แหละ
พุทธศาสนาเรา ที่พระพุทธเจ้าต้องการอย่างยิ่งให้ศาสนิกของพระองค์ได้น�ำปัญญาอันนี้เข้ามาใช้
ในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง ในการปฏิบัติธรรมของตนเอง เพราะหากแม้มีปัญญานี้ขึ้นแล้ว ค�ำว่า
หลวงปู่แหวน สุจณ
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ความมืดบอด ความลุ่มหลงมัวเมาไปกับกิเลสทั้งหลาย ไปกับเรื่องโลกทั้งหลายนี้ ย่อมเป็นไปไม่ได้
แม้นกิเลสยังครอบง�ำ ยังฝังรากในจิตในใจก็ตามเถอะ แต่นบั วันปัญญานีแ้ หละจะเข้าไปคลีค่ ลายแกะ
แยกแยะออกไปด้วยการพิจารณา นับตั้งแต่เราเกิดมานั้น ความลุ่มหลงมัวเมา ความยึดติดใน
อัตตาตัวตนนี้ เป็นเกณฑ์เป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะการยึดติดในอัตตาตัวตนนี้มันจึงกระจายไป
มากมายก่ายกอง เปรียบประดุจเหมือนต้นไม้พอมีรากแก้วล�ำต้นขึ้นมาเท่านั้นมันแตกกิ่งก้านสาขา
ดอก ใบ เมล็ดอะไรต่อมิอะไรมากมายก่ายกอง เมื่อเราปรารถนาจะฆ่าต้นไม้นี้เรามัวแต่ไปริบกิ่ง
ตัดกิ่ง ตัดใบ ตัดดอก ตัดก้านมัน แล้วเมื่อไหร่ต้นไม้นี้จะตายสักที ถ้าหากพวกเราพากันโค่นลงไป
ตัดลงไปที่รากแก้วมันเท่านั้น ต้นไม้ที่ล้มลงมันดับไปหมด ตายไปทั้งต้น โดยที่เราไม่จ�ำเป็นที่ต้อง
ไปตัดที่กิ่ง ที่ใบ ที่ดอกอะไรต่าง ๆ ฟันมันลงไปที่โคนต้น ที่รากแก้วนั่น ล้มลง แล้วดับทันที กิเลส
อาสวะที่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ที่กระจายอยู่มากมายก่ายกอง ครอบง�ำจิตดวงนี้ มันก็ออกไป
จากอัตตาตัวตนนี้เอง เอาปัญญาเจาะเข้าไป คลี่คลายเข้าไป พิจารณาดูว่าอัตตาตัวตน ที่ว่าตัวตน
ตัวเรานี้ สภาพความเป็นจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลานี้มันเป็นอย่างไร ที่เราพากันเสกสรรปั้นแต่ง
ทะนุถนอมหวงแหนดูแลมัน เยียวยา ซ่อมแซมมัน ตกแต่งมันอยู่ตลอดเวลานั้น มันเป็นอย่างไร
ก็ถ้ามันเป็นของสวยของงาม ของน่ายินดี น่าพอใจ เราจ�ำเป็นจะต้องไปตกแต่งช�ำระสะสางมัน
ท�ำไม ก็เพราะสภาพความเป็นจริงมันไม่สวยงาม ไม่สะอาดสะอ้าน แต่มันเป็นปฏิกูลโสโครก มันน่า
สะอิดสะเอียนเราจึงไปช�ำระตกแต่งมัน เพื่อไปปิดบังความเป็นปฏิกูลทั้งหลายเหล่านั้น แต่แม้เราจะ
มาตกแต่งมากมายก่ายกองขนาดไหน เราจะมาช�ำระสะสางอย่างไร ก็ยังไม่สามารถปิดบังหรือช�ำระ
ความปฏิกูลของมันให้ดับสิ้นไปได้ มันคอยที่จะเล็ดรอด ปลิ้นปล้อนออกมาให้ได้สัมผัส ให้ได้พบเห็น
ไม่วา่ กายเราหรือกายเขาก็ลว้ นแต่เป็นอย่างนีม้ าตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ เราจึงจะต้องยุง่ เหยิงวุน่ วาย
ไปกับการตกแต่งช�ำระสะสางมันอยู่ตลอด เมื่อมันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนา เราก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่
กายนี้มันเป็นทุกข์ นี่แหละสิ่งทั้งหลายที่มันแสดงออกล้วนแล้วแต่ออกไปตามสภาพความเป็นจริง
ของมัน ความเป็นจริงของมัน อสุภะ อสุภัง ความปฏิกูล โสโครก แม้นยังมีลมหายใจหล่อเลี้ยงอยู่
มันยังแสดงความปฏิกูลอยู่ตลอดเวลา แล้วเรามาพิจารณาดูว่า กายนี้ถ้ามันหมดลมหายใจหล่อเลี้ยง
ไว้แล้ว ทีพ่ วกเราเรียกกันว่าซากศพ มันจะมีความเป็นปฏิกลู โสโครกเพิม่ พูนขึน้ อีกเท่าไหร่ ก็เมือ่ แสดง
ความเป็นจริงของมันปรากฏออกมา ดวงตาที่เราเคยเสกสรรปั้นแต่งว่ามันมีความแวววาว หวานเยิ้ม
มันก็จะเริ่มขุ่นมัวขึ้นมา จากนั้นก็เหลือกถลนออกมานอกหนังตา แม้นหนังตาก็ไม่สามารถไปปิดมัน
ไว้ได้ จะเหลือกถลนออกมาใหญ่ขนาดเท่าไข่ แม้นลิ้นที่อ่อนนุ่ม ขยับเขยื้อนอ่อนไหวอยู่ในปาก มัน
ก็จะขึ้นอืดพองขึ้นมาแล้วก็ล้นทะลักออกปาก นอกอยู่ที่ปาก แม้นผิวหนังที่ห่อหุ้มทั่วสรรพางค์กาย
มีน�้ำมีนวล มีความผ่องใสสวยงาม มันก็เปลี่ยนสีสันออกเป็นสีเขียว ๆ แดง ๆ กระด�ำกระด่าง จากนั้น
ก็เริ่มปริแตกขึ้นอืดพองขึ้นมา พอการปริแตกเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ถูกห่อหุ้มไว้ภายในมีตับไตไส้พุงต่าง ๆ
ทัง้ หลายก็ลน้ ทะลักออกมานอกผิวหนังทีห่ อ่ หุม้ ไว้ จากนัน้ จะเป็นทีย่ นิ ดีพอใจของหนอน ของแมลงวัน
ตอมหึ่งอยู่ทั่วสรรพางค์ร่างกายอันนี้ นี่แหละสภาพแท้จริงมันเป็นอย่างนี้ทุกร่างกาย ไม่ว่ากายเรา
หรือกายเขา ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนี้ ยิ่งพิจารณาเจาะเข้าไปในสภาพความเป็นจริงของมัน
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จิตที่เคยเสกสรรปั้นแต่ง ว่ามันเป็นของสวย ของงาม ของน่ารัก น่ายินดีพอใจ มันก็จะจาง
ออกไปจากจิต ยิง่ ชัดเจนในอสุภะมากขึน้ ความยินดีพอใจก็จะจางออกไป ๆ จนกระทัง่ จิตยอมรับสภาพ
เห็นสภาพของความเป็นจริงของอสุภะอย่างแท้จริงแล้ว ความยินดีในใจนี้หายหมดสิ้นเหลือแต่
ความรังเกียจ ขยะแขยง มีแต่ความรังเกียจ มีแต่ความขยะแขยงมาครอบง�ำจิตนี้ จิตนี้จะเหลือแต่
ความขยะแขยงรังเกียจกายนี้ที่สุด พอมาถึงจุดนี้แล้วจิตมันไม่มีทางออก ไม่มีทางไป ท่านจึงบอกว่า
จิตทุกดวงหรือสัตว์ทุกประเภท ไม่มีประเภทไหนที่ยอมจนตรอก เมื่อไปถึงที่สุดแล้ว ยังไงก็ต้อง
ย้อนกลับมาแน่นอน จิตดวงนี้ก็เช่นกัน แต่ก่อนนี้ไปยึดมั่นว่าเป็นสุภะ เป็นของสวยของงาม มันยังมี
ฝั่งตรงข้ามว่าเป็นอสุภะ เป็นของปฏิกูลโสโครก พอไปสุดที่อสุภะความปฏิกูลโสโครกแล้วจิตมันไม่มี
ทางไป ปัญญามันไม่มีทางคุ้ยเขี่ยออกไปอีก เมื่อมันไปจนตรอกแล้วยังไงก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ตัวจิตเอง
พอปัญญาย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเท่านั้นเองจะเห็นชัดเจนเลยว่า สุภะหรืออสุภะมันอยู่ที่จิตนี้ไปเสกสรร
ปัน้ แต่งเขาเอง ส่วนกายนีเ้ ขาเป็นเช่นนัน้ เองมาแต่ไหนแต่ไรมา เขาไม่เคยมีความหมายในตัวตนว่าเขา
เป็นสุภะหรืออสุภะ แต่จิตนี้แหละเป็นผู้ไปก่อเรื่อง เมื่อมาอาศัยกายนี้ก็ไปให้ความหมาย ไปเสกสรร
ปั้นแต่งว่าเขาเป็นสุภะเป็นของสวยของงาม ก็ไปหลงติดหลงยินดีพอใจ รักชอบ พอมันไม่เป็นไปดังที่
จิตปรารถนาต้องการจิตดวงนีก้ เ็ ป็นทุกข์เสียเอง เศร้าหมองขุน่ มัวไปเสียเอง เดือดเนือ้ ร้อนใจไปเสียเอง
พอจิตดวงนี้ไปให้ความหมายเขาว่าเป็นอสุภะ ก็เกิดเป็นรังเกียจ เกิดเป็นขยะแขยง พอไม่เป็นไปดัง
ที่ตัวเองปรารถนาต้องการ ก็เป็นทุกข์เพราะความขยะแขยงนั้นอีก พอถึงที่สุดเมื่อไปจนตรอกแล้ว
จิตที่ย้อนเข้ามา ปัญญาที่ย้อนเข้ามาที่ตัวจิต จะเห็นชัดเจนทันทีว่ากายนี้ล้วนแต่เป็นเช่นนั้นเอง
มาแต่ไหนแต่ไร เขาไม่มีความหมายเขาเองว่าเขาเป็นสุภะหรืออสุภะ แต่เขาเป็นเช่นนั้นเองมา
แต่ไหนแต่ไร แม้นเรายังไม่เกิดเขาก็เป็นเช่นนั้นเอง เราเกิดมาแล้วเขาก็เป็นเช่นนั้นเอง เราจะตาย
จากโลกนี้ไปเขาก็เป็นเช่นนั้นเอง แต่จิตดวงนี้เป็นผู้เข้าไปอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง อย่างเก่งก็ไม่เกิน
๑๐๐ ปี ก็ไปเสกสรรปั้นแต่งเขาต่าง ๆ นานา พอเห็นชัดเจนว่าสภาพของความเป็นจริงของเขา คือ
ความเป็นเช่นนั้นเอง แต่ที่มันสุภะหรือเป็นอสุภะเพราะความเสกสรรปั้นแต่งของจิต เมื่อเห็นชัดเจน
อย่างนี้ด้วยปัญญาของตนเองแล้ว จิตนี้จะวางทันที วางสุภะ วางอสุภะเหลือแต่ความเป็นจริงล้วน ๆ
ความเป็นจริงก็คือเขาเป็นเช่นนั้นเอง ความเป็นจริงก็คือดวงนี้มาอาศัยกายอยู่ชั่วระยะหนึ่ง
เขาไม่เป็นอัตตาตัวตน ไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ของใคร เขาไม่ใช่สัตว์ ตัวบุคคล เป็นตัวตนเราเขา
เขาเป็นเพียงแค่ธาตุ ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ เขามารวมด้วยเหตุด้วยปัจจัย ก็อาศัยจิตดวงนี้มาอาศัยเขาอยู่
ก็ไปเกิดเป็นสมมุติ สมมุติว่ามันเป็นตัว เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา เป็นหญิง เป็นชาย เป็นนางเขียว
นาง ก. นาง ง. สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงแค่สมมุติ ให้จิตนี้สื่อความหมายกันได้ เมื่อจิตเข้าไปถึง
ความเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว ถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนออกมา
อยู่กับความเป็นจริงล้วน ๆ จากนี้ไปกายกับจิตจะไม่มีอะไรมาปีนเกลียวกันอีกต่อไป จะไม่มีค�ำว่า
ทุกข์อีกต่อไป แม้นกายนี้จะเจ็บ จะแก่ จะตาย มันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เป็นเช่นนั้นเอง จิตดวงนี้
เป็นเพียงผู้รับทราบ รับทราบว่าเขาแก่ รับทราบว่าเขาเจ็บ รับทราบว่าเขาตาย แต่ในขณะที่รับทราบ
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นั้นแหละ จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความแก่ ความเจ็บ ความตายอย่างไร ก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหตุ
ด้วยผล จะไม่มีค�ำว่าปีนเกลียวอีกต่อไป จากนั้นไป ก็ในขณะที่เรามาอาศัยจิตดวงนี้ มาอาศัยกายนี้
อยู่เพียงแค่ประเดี๋ยวประด๋าว ไม่เนิ่นนาน ก็ต้องคืนสภาพเดิมเขาคือ ดิน น�้ำ  ลม ไฟ เพราะฉะนั้น
ในขณะทีม่ นั อยูอ่ าศัยกายดวงนี้ ก็ตอ้ งมารับผิดชอบในการบริหารตามหลัก ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ขันธ์ ๕ นี้เป็นภาระที่เราจะต้องมาเยียวยาบริหารให้มันพอเป็นไปพออยู่ได้ ในขณะเดียวกัน
เราจะเอาประโยชน์จากมันได้มากน้อยขนาดไหน จากนั้นมาจิตดวงนี้จะไม่ประมาทนิ่งนอนใจ
อีกต่อไป เพราะแจ้งประจักษ์พิจารณาลงมาอย่างนี้แล้ว ภาษิตที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นว่า วะยะธัมมา
สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเตือนสาวกของพระองค์ทั้งหลาย
เป็นปัจฉิมโอวาทก่อนที่พระองค์จะปรินิพพาน พระองค์ทรงกล่าวภาษิตนี้ขึ้นมาว่า ท่านทั้งหลาย
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด นี่แหละจิตจะไม่ประมาทนอนใจอีก เพราะการอยู่อาศัย
ร่างกายอันนีเ้ ป็นของชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าวแต่คณ
ุ ค่าทีเ่ กิดขึน้ มา ไม่ใช่เกิดขึน้ มาจากจิตมาอาศัยกายนี้
แต่เกิดคุณค่าขึ้นมาจากจิตใช้กายอันนี้เป็นเครื่องมือ ในการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จิตจะไม่นอนใจอีก จะมีความพากความเพียรความขยันหมั่นเพียร
ในการทีจ่ ะน�ำกายนีม้ าเป็นเครือ่ งมือ ในการยังประโยชน์ทงั้ หลายให้สมบูรณ์ขนึ้ มา ด้วยความสามารถ
สุดก�ำลังความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่าน ดังเช่นเราเห็นแล้ว
ในพระพุทธเจ้า ในสงฆ์สาวกทัง้ หลาย เมือ่ ท่านทัง้ หลายเหล่านัน้ เข้าไปถึงซึง่ ความเป็นจริงล้วน ๆ
แล้ว ท่านทัง้ หลายเหล่านัน้ ไม่นอนใจในการสร้างประโยชน์เพราะเห็นคุณค่าว่า จะมีคณ
ุ ค่าอยูท่ กี่ าร
ใช้รา่ งกายนีไ้ ปสร้างขึน้ มา ไม่ใช่มคี ณ
ุ ค่าทีม่ าอยูอ่ าศัยร่างกายนี้ เพราะฉะนัน้ บุคคลผูเ้ ข้าไปถึงธรรม
แล้ว ท่านจึงเป็นบุคคลผูไ้ ม่นอนใจ ไม่ประมาทในความเป็นอยู่ แต่มแี ต่ความขวนขวาย พากเพียร
ทีจ่ ะสร้างประโยชน์ขนึ้ มาโดยการเอากายนีม้ าเป็นเครือ่ งมือในการสร้างประโยชน์ทงั้ หลาย เพราะ
ถ้าหากไม่มีกายนี้แล้ว ก็ไม่สามารถสร้างประโยชน์แก่นสารสาระอะไรได้ ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้า
ของพวกเราปรินพิ พานแล้ว แม้นจิตของพระองค์จะบริสทุ ธิ์ พุทโธอย่างไรแต่เมือ่ กายนีแ้ ตกดับไปแล้ว
พระองค์กไ็ ม่สามารถน�ำกายนีม้ าประกาศเผยแผ่พระศาสนาได้อกี ต่อไป แม้นพระสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
เมือ่ ท่านนิพพานไปแล้ว ท่านก็ไม่สามารถน�ำกายนีม้ าสร้างประโยชน์ แก่นสารสาระขึน้ มาต่อชาวโลก
อีกต่อไป นี่แหละ เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมา ล้มลุกคลุกคลาน ได้บ้างเสียบ้าง
แต่อาศัยความพากความเพียรเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้น
ไม่มีค�ำว่าโมฆะ ผู้น�ำมาปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรนั้นเป็นไปไม่ได้ ต้องได้อย่างมากหรือน้อยตามก�ำลัง
ที่เราปฏิบัติ
เมื่อเราน�ำมาปฏิบัติแล้วรีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบ เพื่อจะมีความตั้งมั่น
หนักแน่นมัน่ คงเป็นสมาธิ จะเป็นเกราะคุม้ ครองป้องกันภัยให้แก่เราได้อย่างประเสริฐทีส่ ดุ โลกธรรม
ทัง้ หลายมีได้กบั มีเสีย จะฝัง่ น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตาม ไม่วา่ จะเป็นได้ลาภเสือ่ มลาภ ได้ยศเสือ่ มยศ
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ได้สรรเสริญได้นินทา ได้สุขได้ทุกข์ อันเป็นธรรมดาของโลกทั้งหลาย จะไม่สามารถมาครอบง�ำ
จิตดวงนี้ ไม่สามารถมาเบียดเบียนจิตดวงนี้ให้เป็นทุกข์อีกต่อไป เราจะยืนอยู่กับโลกอันนี้ อยู่ใน
ท่ามกลางของการได้ ของการเสีย ของการเกิด ของการตาย ด้วยความเบิกบาน ด้วยความผ่องใส
ด้วยความรืน่ เริง จะไม่มคี วามเกิดใด ไม่มคี วามตายใด ไม่มคี วามได้ใด ไม่มคี วามเสียใดทีจ่ ะมาครอบง�ำ
จิตดวงนี้ให้เป็นทุกข์อีกต่อไป จึงเปรียบประดุจเหมือนใบบัวที่น�้ำทุกประเภทหยดลงมาแล้วจะไม่ติด
บนใบบัว ไหลออก ไหลหลุดออก ๆ ทุกสรรพสิง่ ก็เช่นกันเกีย่ วข้องกับจิต จิตเป็นผูเ้ พียงเข้าไปรับทราบ
จะไม่มีค�ำว่าเข้ามาครอบง�ำจิตดวงนี้อีกต่อไป แล้วจะมีทุกข์มาจากไหน จิตดวงนี้ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอันเข้ามาสัมผัสกับเรา ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมา ไม่ว่าจะ
ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่าน เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยปัญญา นี่แหละการด�ำเนินชีวิตด้วย
สัมมาทิฐิ ด้วยความไม่ประมาท ด้วยความไม่นอนใจอย่างแท้จริงแล้วล้วนแต่นำ� สุขมาสูเ่ ราและสูส่ งั คม
อย่างหาประมาณมิได้ ดังเช่นเราเห็นพระพุทธเจ้า เห็นสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่าง
เมื่อท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติทุ่มเทลงไป ก้าวเข้าไปแม้จะล้มลุกคลุกคลานในเบื้องต้น แต่เมื่อ
เราหมั่นประพฤติปฏิบัติเข้าไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะยืนอยู่ด้วยปลีแข้งของเราตามหลักสภาพ
ความเป็นจริง จากนั้นชีวิตของพวกเราเมื่อด�ำเนินไปด้วยปัญญาคู่เคียงไปด้วย ชีวิตของเราจะเป็น
ชีวติ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ จะน�ำมาซึง่ ความไม่ประมาทไม่นอนใจ จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ นได้
อย่างสมบูรณ์จึงขึ้นชื่อว่าเราเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทในชีวิตในความเป็นอยู่ของพวกเรา เพราะชีวิตนี้
มันเปราะบางอย่างยิง่ เมือ่ เราเป็นผูไ้ ม่ประมาทในการด�ำเนินชีวติ แล้ว ชีวติ ของพวกเราก็จะด�ำเนินไป
ด้วยคุณค่า แก่นสารสาระ มีประโยชน์ตอ่ ตนและต่อท่านจึงสมดังภาษิตทีย่ กขึน้ มาในเบือ้ งต้นว่า วะยะ
ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ พระพุทธเจ้าท่านเตือนสาวกทัง้ หลายเป็นปัจฉิมโอวาท
ไว้ว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่าน ให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด เมือ่ เราด�ำเนินชีวติ อย่างนี้ ดังทีก่ ล่าวมาเบือ้ งต้นอย่างนีแ้ ล้ว
ชีวิตของพวกเราจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างสมบูรณ์ได้อย่าง
แน่นอน การแสดงธรรมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติแต่เพียงนี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
จากนีไ้ ปเราฟังภายนอกมาแล้วเราก็มาฟังภายในจิตภายในใจของพวกเราเอง ฟังธรรมภายนอก
นั้นก็เพียงเพื่อให้เป็นการกรุยทางเข้าไปสู่ภายใน เปรียบประดุจเหมือนว่าป่ารกชัฏนี้ มีผู้ถางป่า
น�ำหน้าเราไป แล้วเราเดินตามหลัง เราก็จะเดินได้สะดวกการแสดงธรรม การฟังธรรมนัน้ ก็เหมือนว่า
ท่านถางทาง น�ำทางเราไป เราก็มาเดินตามนั้นด้วยการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมา
ปฏิบัติ เราจะมาอบรมจิต อบรมใจของเราเองให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่ง เพราะฉะนั้นดังที่กล่าวไว้
ในเบือ้ งต้น เราต้องท�ำความรูส้ กึ ของเราเองว่า ในขณะนีม้ เี รากับบทบริกรรมทีก่ ำ� กับจิตไว้เท่านัน้ ด้วย
ความมีสติ เราจะไม่ใส่ใจในทุกสิ่งทุกอย่าง ยกโลกนี้ทั้งโลกก็มีเพียงผู้รู้คือจิตของเราอยู่กับบทธรรมนี้
เท่านั้น แล้วเมื่อเราก�ำหนดจิตลงไปอย่างสม�่ำเสมออย่างนี้แล้ว ที่สุดแล้วจิตของเราจะสัมผัสกับ
ความร่มเย็น ความเบิกบาน เราจะเห็นคุณค่าของการภาวนาขึ้นมาทันที เพราะฉะนั้นจากนี้ไป
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เราจะมาท�ำความสงบกัน ท�ำความรูส้ กึ ของเราให้อยูก่ บั บทธรรมทีเ่ รายกขึน้ มาก�ำกับจิตไว้ อย่าไปสนใจ
อย่าไปใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่าง ให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ตั้งใจท�ำความสงบกันต่อไป
การภาวนาถ้าจิตมันนิ่งสงบดีแล้ว เวลาผ่านไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น สติก�ำกับจิตไว้เป็นความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการภาวนา เมื่อเราหมั่นภาวนาบ่อย ๆ ฝึกให้คุ้นเคยขึ้นมา เวลาเราไปประกอบ
การงานอันใดก็ตามเราจะมีสติก�ำกับไปกับการท�ำงานนั้น ๆ เพราะฉะนั้นการภาวนานี้ไม่ใช่เฉพาะ
ชาววัดหรือผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งหน้าในการพ้นทุกข์เท่านั้น แต่ในการเคลื่อนไหวการประกอบกิจทุกอัน
หากมีสติกำ� กับไปด้วยแล้ว การผิดพลาดพลัง้ เผลอมักจะไม่เกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ นัน่ เอง เพราะฉะนัน้
การท�ำงานหรือการเกี่ยวข้องกับสิ่งใด ๆ ก็ตามถ้ามีสติก�ำกับไปด้วยนั้นจะเป็นความประเสริฐที่สุด
แล้วสติที่จะก�ำกับไปด้วยนั้นแบบเป็นปกติของเราเองนั้นก็เพราะเราได้รับการฝึกจากการภาวนา
เมื่อเราหมั่นฝึกการภาวนาอยู่บ่อยเข้า เป็นประจ�ำเข้า ต่อไปเราจะเป็นคนปกติ ที่มีสติก�ำกับอยู่ตลอด
เราจะไม่เหม่อลอยปล่อยไปแบบไม่รู้ทิศทาง แต่จะมีสติก�ำกับทุกอาการความเคลื่อนไหว นั่นแหละ
จะเป็นความประเสริฐที่สุดของการด�ำเนินชีวิตของพวกเรา แล้วจากการภาวนาบ่อยเข้าจิตก็จะมี
ความละเอียดเข้า เราจะเห็นความเบิกบาน ความผ่องใสของจิตที่แท้จริง จากนั้นจากความเบิกบาน
ผ่องใสก็จะก้าวเข้าสู่ความละเอียดจนถึงที่สุด แล้วจะมีความสงบ พอสงบรวมตัวแล้วจิตที่ถอนออก
จากการรวมตัวได้พักเต็มที่ จิตนั้นจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิ จิตที่มีสมาธิ
เป็นพืน้ ฐาน แล้วการด�ำเนินชีวติ ของพวกเรานัน้ จะไม่มสี ง่ิ ใดมาท�ำจิตดวงนีใ้ ห้หวัน่ ไหวเอนเอียงไปอีก
เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามเราจะมีความแยบคายรอบคอบ นั่นแหละคือการเกี่ยวข้องด้วยปัญญา
น�ำหน้าหรือปัญญาคู่เคียง มีปัญญาคู่เคียงไปกับการด�ำเนินชีวิต จิตของเราจะเปรียบประดุจเหมือน
ใบบัวทีย่ กมาเปรียบเทียบ สิง่ ใดทีส่ มั ผัสก็เพียงรับทราบแต่ไม่สามารถมาครอบง�ำจิตเราได้ การด�ำเนิน
ชีวิตของพวกเรานั้น เราจะด�ำเนินชีวิตด้วยสัมมาทิฐิอย่างแท้จริง เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปก็ยังมีโอกาส
มีเวลาที่จะมาสนทนาธรรมกัน ท่านบอกว่า กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ การ
ได้พูดคุยสนทนาสอบถามธรรมะ ในกาลในเวลาอันเหมาะอันควรนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด เพราะว่า
การฟังอย่างเดียวเราอาจจะมีความไม่เข้าใจ มีความขัดข้องบ้าง แต่ในเมื่อเราได้มาสอบถาม
มาสนทนากันแล้ว ก็จะท�ำให้เราเกิดความเข้าใจ หายสงสัยอันนั้นเพื่อน�ำไปประพฤติปฏิบัติได้
เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปถ้าหากใครมีความเคลือบแคลงสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในธรรมะในข้อปฏิบัติ
อย่างไรเราก็มาสนทนากันได้ แลกเปลี่ยนกันได้
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : กราบนมัสการพระอาจารย์ ในหลักของพระพุทธศาสนานั้น
พื้นฐานที่ว่าให้อยู่กับปัจจุบัน แต่ถ้าหากว่าปัจจุบันที่เราอยู่มันไม่มีความสุข ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
การทีเ่ ราคิดถึงอดีตหรืออนาคตทีท่ ำ� ให้เรามีความหวังหรือมีความสุขมากกว่านัน้ เป็นการคิดทีถ่ กู ต้อง
หรือเปล่า เราควรจะยึดหลักการอยู่กับปัจจุบันอย่างไรให้มีความสุขที่แท้จริง
พระอาจารย์สุธรรม : ก็ที่จิตมันมีความทุกข์นั้น ก็เพราะจิตไม่อยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ไม่ใช่
ปัจจุบันเป็นทุกข์เพราะจิตมันแส่ส่ายออกไปข้างหน้า แส่ส่ายออกไปถึงเรื่องราวนั้น เรามาพิจารณาดู
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เปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของเรา ถ้าจ�ำเพาะเสื้อผ้าของเรา มันจะมีความสกปรกมีอะไรไหม ไม่มี
แต่ถ้ามันมีสิ่งที่มันปะปนเข้ามาเสื้อผ้าเราจะสกปรกเพราะมีสิ่งอื่นเคลือบแฝงเข้ามา ปะปนเข้ามา
จิตของเราก็เช่นกัน จิตของเราจะจ�ำเพาะอยู่กับปัจจุบันไม่มีอะไร มันจะมีความทุกข์มาจากไหนที่มัน
มีความทุกข์กเ็ พราะจิตมันคิด ไปคว้านเอามาด้วยความคิด ไปตัง้ ความคิดปรารถนาต้องการอย่างนัน้
หรือไม่ต้องการอย่างนี้ นี่แหละที่เข้ามาครอบง�ำจิตให้เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นที่บอกว่ารักษาจิตให้
เป็นปัจจุบัน ถ้าเรื่องอดีตจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์ เรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
หมดไปแล้ว เราจะส่งจิตไปผูกมัด ไปผูกพันอะไร มันจะมีประโยชน์อะไร เรื่องอนาคตก็ยังมาไม่ถึง
ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ทีค่ าดหวัง ไม่คาดหวัง สิง่ ทีต่ อ้ งการ ไม่ตอ้ งการก็เป็นสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ เหมือนกับวาดรูป
อยู่บนอากาศ มันยังไม่มีตัวตนหรืออะไร มันจะมีแก่นสารสาระอะไร
แต่ถ้าหากเรายึดอยู่ในปัจจุบัน รักษาอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันนี้แหละจะท�ำให้เราสัมผัสถึงความ
อัศจรรย์อย่างแท้จริง จิตของเราจะมีความเบิกบาน มีความผ่องใส เพราะฉะนั้นการส่งจิตออกไป
ก็ไม่ถกู ต้องทัง้ นัน้ แหละ ไม่วา่ จะส่งออกไปประเภทไหนก็แล้วแต่ ท่านจึงมีคำ� อันหนึง่ ของหลวงปูด่ ลุ ย์
ท่านบอกการส่งจิตออกนั้นเป็นตัวสมุทัย การหยุดระงับการส่งออกนั้นเป็นนิโรธ เป็นความดับทุกข์
ตอนนี้การที่เราจะระงับการส่งออกได้มันต้องส่งออกเหมือนกัน เหมือนกับว่าจิตเราคิด เราคิดไปนี้
เป็นตัวสมุทัย หยุดคิดเมื่อไหร่เป็นนิโรธเมื่อนั้น แต่จะหยุดคิดได้ก็เพราะคิดอีกเหมือนกัน แต่คิด
สองตัวนีม้ นั ต่างกันนะ คิดตัวแรกเป็นตัวสมุทยั คิดตัวหลังมันเป็นปัญญา ๒ ตัวนีม้ นั ต่างกันเหมือนกับ
ปืนเล่มเดียว ใครเอาใช้ ถ้าโจรผู้ร้ายเอาไปใช้เขาเอาไปใช้เพื่อปล้นสะดม ถ้าเจ้าหน้าที่เอาไปใช้
ใช้เพื่อความสงบสุขของประชาชน ปัญญาตัวความคิดตัวเดียวกัน แต่ถ้ากิเลสเอาไปใช้ ใช้เป็นตัว
สมุทยั เหตุให้เกิดทุกข์ แต่ถา้ ธรรมะเอาไปใช้ ใช้เป็นมรรค เป็นเครือ่ งแก้ไขมาช�ำระตัวสมุทยั ตัวสมุทยั
หลุดออกไป นิโรธความดับทุกข์เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการส่งออกไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละ
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : มองว่าที่จิตอยู่ที่ปัจจุบันนี้ หมายถึงปัจจุบันก็คือเป็นเหตุ เหตุท�ำดี
ให้ดี
พระอาจารย์สุธรรม : ใช่
ผูเ้ ข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : เพราะฉะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งกังวลถึงอนาคตว่าดีหรือไม่ดี เพราะว่าปัจจุบนั
เราท�ำดีเต็มที่แล้ว
พระอาจารย์สธุ รรม: ใช่ ถ้าปัจจุบนั ดี อนาคตมันไปจากปัจจุบนั เมือ่ ปัจจุบนั ดีอนาคตมันต้องดี
เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาท่านเน้นอยู่ที่ปัจจุบัน
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ไม่ได้หมายความว่า สมมุติว่าพรุ่งนี้มีประชุมจะต้องเตรียมงานกัน
พรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เห็นเป็นอนาคต
พระอาจารย์สุธรรม : ไม่ อันนี้ก็เตรียมอยู่ในปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันเราเตรียมดี พรุ่งนี้อนาคต
ก็ต้องดี
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ค�ำถามต่อไปนะคะ มีความเป็นต้องเข้าสู่ภาวะปฐมฌานก่อนที่จะ
เจริญวิปัสสนาหรือไม่ กายมีความส�ำคัญหรือไม่ในการเจริญสมาธิ
หลวงปู่แหวน สุจณ
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พระอาจารย์สุธรรม : มีความส�ำคัญ การด�ำเนินวิปัสสนาไปนั้นคือการท�ำด้านปัญญา ถ้ามัน
ไม่มีฌานคือไม่ได้พัก ฌานคือการพักจิต เป็นการพักจิตเพราะถ้าจิตไม่ได้มีความสงบไม่ได้พัก
มันก็มแี ต่การแส่สา่ ยออกไป แส่สา่ ยโลเล มันจะคิดอะไรก็คดิ แบบโลเล เดีย๋ วก็ปลีกแวะออกไป สมมุติ
ว่าพวกเราคิดท�ำบัญชี เรานั่งคิดในใจ ตาของเรา มือไม้ของเราอยู่ที่ตัวเลข ตัวบัญชีรายรับรายจ่าย
ของเรา ขณะที่ท�ำอยู่อาจจะมีอารมณ์เมื่อวานผ่านเข้ามา อารมณ์หงุดหงิดอันนั้นโกรธอันนั้น จิต
มันเผลอไปจากบัญชีนี้แล้ว เดี๋ยวก็ไปทางนั้น เดี๋ยวก็แวะไปทางนี้ แต่ถ้าจิตที่ได้พักอย่างเต็มที่แล้ว
ได้ผ่านฌานแล้ว จิตมีความอิ่มเอิบ ไม่หิวกระหายในอารมณ์อีกต่อไป เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณา
การคิดจะมีความแยบตายรอบคอบชัดเจน เราจึงเรียกความคิดประเภทนีว้ า่ ปัญญา เมือ่ ปัญญาเข้าไป
คลี่คลาย พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงจนกระทั่งจิตมันเข้าไปยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไป
เห็นความเป็นจริงอันนั้น จิตยอมรับเหตุผลนั้นปุ๊บ
วิปัสสนาเกิดขึ้นคือความรู้แจ้ง ความรู้แจ้งเกิดขึ้นอุปาทานจะอยู่ได้อย่างไร เหมือนกับว่าเรา
เดินไปตามถนนเราอาจไปเห็นห่อผ้า ก้อนผ้าใหม่ ๆ เราก็ โอ้โห ! ก้อนผ้านี้ใหม่ ๆ เอาไปตัดเย็บ
เป็นเสื้อ เป็นผ้าเช็ดหน้า เป็นนั่นนี่ ใครเอามาทิ้งอยู่แบบนี้หนอ เราจับผ้าขึ้นมา กอดผ้าเดินกลับบ้าน
ดีอกดีใจว่า ฉันจะได้ผ้าเช็ดหน้า ฉันได้ผ้าเช็ดตัว ฉันได้เสื้อ พอไปถึงบ้านปุ๊บคลี่ออกมา ในห่อผ้ามีแต่
ซากศพ มีแต่ของเน่าของเหม็น พอรูแ้ จ้งชัดเจนแล้วมันหลุดไปเอง หลุดจากมือเองโดยไม่ตอ้ งสัง่ ไปทิง้
พอมันรู้ชัดเจน มีแต่กองซากกองศพ พอมันรู้ความจริงขึ้นมา แต่ตอนที่มันยังไม่รู้ มันเข้าใจว่าเป็น
ห่อผ้าใหม่ มันยินดี พอใจ กอด แล้วอุปาทานมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้ตัวปัญญาตัวนี้ท�ำให้เขาไปเห็นว่า
ความจริงแล้ววิปัสสนาเกิดขึ้นรู้แจ้งแน่นอน แต่ถ้าวิปัสสนายังไม่เกิดขึ้น เราก็ยึดยินดีพอใจ ยึดอยู่
อย่ างนั้ นแหละ ทั้ง ๆ ที่มันแสดงความเป็ น จริ ง อยู ่ มั น ไม่ รู ้ ด้ วยปั ญ ญามั น ก็ ไ ปยึ ดอยู ่ อย่ า งนั้น
เพราะฉะนั้นการเดินด้านวิปัสสนาหรือด้านปัญญานี้จ�ำเป็นจะต้องมีฌาน มีสมาธิ แต่ถ้ายกเอาอีกนะ
แต่ถึงแม้ในขณะที่เราอยู่ในวงของการปฏิบัตินั้น เราจะมาคอยให้จิตมีความสงบ มีสมาธิหรือมีฌาน
เสียก่อนแล้วจึงค่อยไปพิจารณา ถ้าเอาแน่วแน่อย่างนั้นทีเดียวมันก็ไม่ทันกัน
หลักเกณฑ์ส�ำคัญก็คือการท�ำสมาธิ หรือการสร้างฌานให้เกิดขึ้น ความสงบเกิดขึ้น นี่คือหลัก
ตัวส�ำคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้น แต่ถึงคราวเวลาการท�ำของเรา เวลาบางทีจิตมันไม่เคยมีความสงบ
ยังไม่ถงึ กับสงบก็ตาม แต่บางครัง้ บางคราวควรแก่การพิจารณาก็ตอ้ งพิจารณา แม้การพิจารณาอันนัน้
ไม่สามารถไปละ ไปรือ้ ถอนกิเลส อุปาทานให้มนั เบาบางลงก็ตามแต่ แต่การพิจารณาบ่อยเข้าก็ทำ� ให้
เราช�ำนิช�ำนาญในการพิจารณา พอต่อไปจิตถึงความสงบแล้ว มีสมาธิแล้ว การพิจารณาของเราจะมี
ความคล่องแคล่วในการพิจารณา เพราะมันได้รับการฝึก ได้รับการซ้อมมาบ้างแล้ว เป็นอย่างนั้น
แต่การพิจารณา การเดินวิปัสสนาที่จะได้ผลจริง ๆ นั้นมันต้องจิตที่มีความสงบผ่านฌานผ่านอะไร
ต่าง ๆ เหล่านี้มาเสียก่อน เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจ�ำเป็นใช่ไหม
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ความไม่สวยไม่งามของร่างกายเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องท�ำ
ใช่ไหมคะ
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พระอาจารย์สุธรรม : ใช่ ถูกต้อง อันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า อาจารย์
ใดไม่สอน ไม่แนะน�ำลูกศิษย์ถึงการพิจารณา กายคตาสติหรืออสุภะหรือการพิจารณากายนี้อาจจะ
เป็นเหตุตัดมรรค ตัดผลของลูกศิษย์ก็ได้ เพราะเบื้องต้นพื้นฐานของการพิจารณาอสุภะนั้น พิจารณา
กายส�ำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้ เพราะมันกลายไปเป็นของหยาบ ของจับต้อง ของมองเห็นแบบนี้
เราจะไม่พจิ ารณา เราจะไปพิจารณาในส่วนละเอียดขึน้ ไปนัน้ เจาะเข้าไปถึงภายใน อวิชชาทีม่ นั ฝังราก
อยู่ในจิตใจมันเจาะไม่เข้าหรอก เพราะฉะนั้นเราต้องปูพื้นฐานมันก่อน ปูพื้นฐานการพิจารณากาย
อันนี้ ข้ามไม่ได้ มีความจ�ำเป็น ถ้าพูดถึงว่าจ�ำเป็นไหม จ�ำเป็นเลย เพราะเราอยู่กับมัน แต่เราไม่ดู
ไม่อ่านมัน แล้วเราจะเข้าใจมันได้อย่างไร
หลวงปู่เทสก์ท่านบอกว่า เรานั่งก็นั่งแบกตู้ไตรปิฎก เดินก็เดินแบกตู้ไตรปิฎก นอนก็แบก
ตูไ้ ตรปิฎก แต่ไม่เคยอ่านไตรปิฏกสักทีหนึง่ แล้วเราจะเข้าใจอย่างไร ไตรปิฎกก็คอื กายของเรานีแ่ หละ
กายจิตนี่แหละเราอยู่กับมัน แบกกับมัน เดินกับมัน นอนกับมอน นั่งอยู่กับมันแต่ไม่เคยพิจารณา
เราจะไปรู้ถึงความเป็นไปของมันหรือ เราก็มัวเมาลุ่มหลงไปกับมันนั่นแหละ สมมุติอย่างไรก็ติดแต่
สมมุติอันนั้น เขาสมมุติว่าชื่อ นาง ก. ก็ไปยึดตัวเองคือนางก.เขาเรียกนางหมาก็ตาแดงแล้ว นี่แหละ
มันทุกข์แล้วใช่ไหม นาง ก. นางหมามันไม่มีเป็นเพียงสมมุติอันหนึ่ง สมมุติให้เราสื่อความหมาย
เข้าใจกัน จันทร์ อังคาร พุธมันมีไหมเล่า มันไม่มี มันมีแต่มืดกับสว่าง มันสมมุติเพื่อสื่อความหมาย
แต่พวกเราไปยึดสมมุติ พอสมมุติว่าจันทร์เป็นโลกาวินาศ อังคารเป็นอธิบดี จันทร์ท�ำอะไรไม่ได้เลย
โอ๊ย! ขาดเงินขาดทอง เพราะมันไปท�ำใช่ไหมเล่า เพราะมันไปยึดติดในสมมุติ ไปมัวเมาลุ่มหลงตรงนี้
โมหะตรงนี้ โมหะมันเกิดขึน้ มาจากการสมมุติ เพราะฉะนัน้ ผมก็เหมือนกัน เขาก็สมมุตวิ า่ อัตตาตัวตน
เราก็ไปยึดจริง ๆ เขาสมมุติว่า นาง ก. เราก็ไปยึดจริง ๆ นี่เราถึงต้องคลี่คลายอันนี้ให้เข้าไปถึง
ความเป็นจริงด้วยปัญญาของเราเอง เพราะฉะนัน้ ใครก็ตาม ถ้าการปฏิบตั แิ ล้วนัน้ ไม่พจิ ารณากายแล้ว
จิตจะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม พูดแบบนั้นได้เลย
ผูเ้ ข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ค�ำถามต่อเนือ่ งก็คอื ว่า ถ้าทุกคนต้องผ่านการพิจารณากาย จะต้อง
พิจารณาไปจนถึงขั้นไหนคะ
พระอาจารย์สุธรรม : เมื่อกี้ก็แสดงผ่านมาแล้ว การพิจารณาให้เป็นไปถึงที่สุด พิจารณาอสุภะ
จนไม่มีทางออกอยู่แล้ว มันไปสุดเหมือนกับเราเดินไปให้สุดทางจนมันตัน แต่เราเดินให้ไปจนสุดทาง
ถ้าตราบใดยังไม่สุดทางมันก็มีทางปลีกแวะออกไป ถ้าสุดทางแล้วมันไม่มีทางไปก็ต้องย้อนแวะ
ออกมา พิจารณาอสุภะ พิจารณาไปกีค่ รัง้ กีค่ ราว พิจารณาไปไม่ตอ้ งไปค�ำนึงถึงว่า เราพิจารณามาแล้ว
ร้อยครั้งพันครั้งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ให้มันพิจารณาไปเรื่อย ๆ จะกี่ครั้ง ๆ ก็ตามเถิด ขอให้พิจารณาไป
จะสิบยี่สิบปีก็พิจารณาไป หรือจะพิจารณาชั่วชีวิตก็พิจารณาไปเถิด
ตราบใดถ้ามันยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกพิจารณาลงไปไม่ต้องไปค�ำนึงถึง ถ้ามันไปสุดทางแล้ว
สันทิฏฐิโกรูเ้ อง ตราบใดทีไ่ ม่รเู้ องให้พจิ ารณาลงไป ไม่ตอ้ งไปรูว้ า่ เราจะพิจารณาถึงเมือ่ ไหร่แค่นนั้ พอ
ถ้ามันพอชัดเจนเหมือนกับเรารับประทานอาหารอิ่ม ถ้ายังไม่รับประทานอาหารไม่ถึงที่สุด ไม่ถึงอิ่ม
หลวงปู่แหวน สุจณ
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ก็กินเข้าไป ๆ ถ้ามันอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามหรอก ชัดเจนเอง พอพิจารณาอสุภะปุ๊บ ไปจนเป็นอสุภะ
จริง ๆ แล้วมันไม่เหลือเลย ไม่เหลืออสุภะเลย
ในสมัยพุทธกาล พอพิจารณาไปเห็นเป็นอสุภะก็เกิดความปฏิกูลโสโครก เกิดความรังเกียจ
เกิดความขยะแขยงก็ไปจ้างเขามาฆ่าตัวเอง หรือตัวเองก็ไปฆ่าตัวเองไป เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้า
ไปอยู่กลางป่าเรไรใช่ไหมเล่า ในพุทธประวัติมีแบบนั้น พระไปพิจารณาอสุภะเป็นอสุภะ รู้สึกรังเกียจ
ขยะแขยง กินไม่ได้นอนไม่หลับ อยูก่ บั กองของเน่าเหม็นของอะไรต่ออะไร ไปจ้างเขามาฆ่าตัวเองบ้าง
ตัวเองไปฆ่าตัวเองบ้างจนกระทั่งว่าพระสงฆ์ไปแจ้งพระพุทธเจ้า ท่านก็เลยมาต�ำหนิติเตียนพระรูปนี้
แล้วก็เลยบัญญัตมิ า ต้นบัญญัตทิ ฆี่ า่ มนุษย์เป็นปาราชิกนัน้ เหตุกม็ าจากอันนี้ ฆ่าตัวเองก็เป็นมนุษย์นี่
การฆ่ามนุษย์นั้นเป็นอาบัติปาราชิก คือขัดต่อความเป็นพระ นี่ล่ะมันยังไม่ถึงที่สุด มันไปรังเกียจ
มันไปพิจารณาอสุภะ ย้อมไปด้วยความรังเกียจ เอ้า! จะรังเกียจขนาดไหนก็ตามเถิด แต่มันยังไม่อิ่ม
ไม่พอก็พิจารณาลงไปเรื่อย ๆ จนไม่มีความอสุภะเหลือ มันอสุภะล้วน ๆ จนไม่มีทางออกแล้ว มัน
ไม่มีทางออกไปทางรังเกียจ ไม่รังเกียจ มันกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมันไม่มีทางออกแล้วมัน
ย้อนเข้ามาที่จิตเอง บอกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยอมจนตรอกแน่นอน พอไปถึงสุดทางจนตรอกแล้วมัน
ย้อนเข้ามาเอง ปัญญาก็เหมือนกัน มันไปจนตรอกมันก็ย้อนเข้ามาเอง ย้อนเข้ามาด้วยตัวจิต
พอย้อนเข้ามาตัวจิตมันเห็นชัดเจนว่าสิง่ นี้ สุภะ อสุภะ เพราะจิตตัวนีไ้ ปให้ความหมายเขาเองทัง้ นัน้ เลย
แต่จริง ๆ แล้วร่างกายมันเป็นอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่อนันตกาล ตั้งแต่เรายังไม่เกิดหรือเราเกิด
หรือเราตายไป มันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนี้ มันไม่ได้ว่าเป็นสุภะหรืออสุภะแต่มันเป็นเช่นนี้เอง แต่จิต
ตัวนี้ไปให้ความหมายเขา ถ้าถามว่าจะพิจารณาไปถึงเมื่อไหร่หรือพอ พิจารณาไปจนถึงสันทิฏฐิโก
รู ้ แจ้ ง ด้ ว ยตั ว เองของเราเอง เหมื อ นกิ น ข้ า วเมื่ อ ไหร่ จ ะพอ กิ น เข้ า ไปถ้ า มั น อิ่ ม มั น รู ้ เ องหรอก
อันเดียวกันน่ะนะ
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ค�ำถามต่อไปนะคะ ท�ำยังไง ๆ ก็ไม่เคยเห็นความจ�ำเป็นในการ
ฝึกสมาธิสักที ชอบแต่การให้ทานเฉย ๆ จะท�ำอย่างไรดีคะ
พระอาจารย์สุธรรม : เหมือนกับเรามีนา เรามีนาเราก็ไปไถแต่นา ไปฆ่าแต่หญ้าอะไรต่าง ๆ
เราก็มานั่งดีใจ นาของฉันอ่อนนุ่ม เนื้อนาดีใสสะอาด แต่พอผ่านไปสักครู่สักยามหนึ่ง สามสี่ห้าวัน
ผ่านไป รกรุงรังไปด้วยวัชพืชอีก ก็เศร้าหมองก็ไปไถอีกไปฆ่าอีก พอนั่งดีใจได้สักครู่มันก็รกอีก
รุงรังมาอีกก็ไปอยู่แบบนั้นตลอด พวกเราก็เหมือนกัน พอเราให้ทาน เราไปท�ำทานท�ำความดีต่ออะไร
ก็ตามเถิด มาด้วยยิ้มแย้มแจ่มใส ฉันได้ท�ำบุญนะ ฉันได้ไปสร้างบุญอย่างนั้นอย่างนี้ ดีใจ เบิกบาน
ผ่องใส พอกลับมาบ้านเห็นนู่นนี่รกรุงรัง นั่นขวางหูนี่ขวางตา เอะอะโวยวายอีกจิตเศร้าหมองอีก
มันก็ผลุบ ๆ โผล่ ๆ อยู่อย่างนั้น นี่แหละเพราะขาดการภาวนา เหมือนกับท�ำนา เราไถนาเตรียม
ผืนดินดีแล้ว เราปักด�ำลงไป แต่ถ้าเราไม่ไถดิน มันก็แข็งกระด้างแล้วจะไปปักด�ำมันจะเกิดไหมเล่า
มันไม่เกิด เพราะฉะนัน้ เราจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องไปเตรียมผืนดินเสียก่อน เตรียมผืนดินด้วยการไถ ด้วยการ
คราด แล้วเราก็ไปปักด�ำมันก็งอกงามขึ้นมา นี่ก็เหมือนกันเราก็ไปเตรียมผืนจิต เตรียมการอยู่ร่วมกัน
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ของพวกเรา เพราะเราอยู ่ ค นเดี ย วในโลกนี้ ไ ม่ ไ ด้ เราก็ ต ้ อ งเตรี ย มชี วิ ต ของพวกเราเองให้ มี
ความเบิกบาน มีความผ่องใส มีความสบายในระดับหนึง่ ด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีล ด้วยความ
มีน�้ำจิตน�้ำใจ ทานนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความมีน�้ำใจ น�้ำใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่น�้ำใจ การแสดงออก
ถึงน�้ำใจคือวัตถุคือการเผื่อแผ่ออกไป การช่วยเหลือกัน นี่แหละคือตัวแสดงออกถึงน�้ำใจ ถ้ามีน�้ำใจ
ต่อกันแล้วนั้น คิดดูว่าครอบครัวจะอบอุ่นไหม สังคมของเราจะอบอุ่นไหม มันมีแต่ความอบอุ่นมีแต่
ความเบิกบานอยู่ร่วมกัน มันไม่มีปลิโพธ (ความกังวล) ความกังวลถึงการปีนเกลียวกัน การเอารัด
เอาเปรียบกัน คดโกงกันอะไรต่ออะไรต่าง ๆ นี่เกิดขึ้นมาจากการมีน�้ำจิตน�้ำใจ จากนั้นความเป็นคน
ปุถุชนความมีกิเลส เราก็ต้องรู้จักอดกลั้น ควบคุมกิเลสไว้ อย่าปล่อยให้มันล้นขอบเขต ฝ่ากระจาย
เปรอะเปื้อนออกไป มันจะเกิดการเบียดเบียน เกิดการเศร้าหมองขึ้นมา ความอดกลั้นต่อกิเลส
ควบคุมกิเลสไว้นี่เราเรียกกันว่าศีล เราไม่ต้องไปเข้าไปสมาทาน เข้าไปวัดไปวา ไปที่ไหนว่าปานาติปา
หรืออทินนาอะไร ขอให้มีความอดกลั้นต่อกิเลสได้เถิด
ถ้าเรามีความอดกลั้นต่อกิเลส ไม่ปล่อยให้มันล้นขอบล้นเขตมา น�ำกาย วาจาของเราเป็น
เครื่องมือทั้งด่า ทั้งฆ่านั้นผิดศีลข้อ ๑ เราก็บริสุทธิ์เลยเห็นไหมเล่า ศีลแต่ละข้อ ๆ เพราะเราควบคุม
กิเลสในขอบในเขตได้ จากนั้นก็ไม่เกิดการปีนเกลียวกันในการอยู่ร่วมกัน ครอบครัวก็อบอุ่น สังคม
ก็อบอุ่น งานก็อบอุ่น จากนั้นเราไม่มีปลิโพธ จิตใจเราก็เบาสบายเราก็ปักด�ำภาวนาเข้า ภาวนาเข้า
มันก็ภาวนาง่ายขึ้น จิตก็สงบง่ายเพราะมันไม่มีความยุ่งเหยิงวุ่นวาย เพราะการอยู่ร่วมกันเพราะการ
ด�ำเนินชีวิต พอจิตมันสงบมันก็มีความตั้งมั่น หนักแน่นมั่นคง ที่เราเรียกว่าสมาธิ ตอนนี้เราไปสัมผัส
อะไรมา สัมผัสอันนีข้ วางหูขวางตามันก็ไม่ขวาง เพราะใจมันไม่ขวาง เราก็ไปเกีย่ วข้องกับสิง่ ทีข่ วางตา
ขวางหูนั่นแหละ เราจะเกี่ยวข้องด้วยความแยบคายรอบคอบ นี่แหละที่ปัญญา เราด�ำเนินชีวิตด้วย
ปัญญา เราจะมีปัญญาในการด�ำเนินชีวิตไป ปัญญาตัวนี้จะเป็นสัมมาทิฐิ พากันด�ำเนินชีวิตที่ชอบ
ทีถ่ กู ต้อง ผลทีส่ ดุ ก็นำ� พาชีวติ เราไปสูค่ วามเจริญ ไปสูค่ วามก้าวหน้า เพราะฉะนัน้ ท�ำอย่างไรถึงจะยินดี
พอใจกับสมาธิ ก็ต้องเตือนตัวเอง สอนตัวเองให้ได้ ใช่ไหมเล่า ไม่ใช่ไปอาบน�้ำร้อน แล้วก็ราดน�้ำเย็น
พอไป ๆ มา ๆ มันเบื่อ ไม่ได้นะ
ผูเ้ ข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ค�ำถามสุดท้ายนะคะ ถ้าภาวนาแล้วจิตมีความสงบ ควรจะท�ำอย่างไร
คะให้จิตเข้าสู่การมีปัญญาได้
พระอาจารย์สุธรรม : ภาวนาปิดความสงบ คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ทุกอย่างมีเป็นคู่กัน
เช่น มีมืดก็ต้องมีสว่าง มีดีก็มีชั่ว มีเป็นคู่กัน ตอนนี้ค�ำว่าสัมมาสมาธิ สมาธิที่ชอบเมื่อมีสมาธิที่ชอบ
มันก็ต้องมีสมาธิที่ไม่ชอบ ใช่ไหม เช่นสัมมาทิฐิมันก็มี มิจฉาทิฐิ สัมมาทิฐิความเห็นชอบ มันก็มี
ความเห็นที่ไม่ชอบ สัมมาสมาธิมันมีสมาธิที่ชอบแสดงว่าต้องมีสมาธิที่ไม่ชอบ มิจฉาสมาธิ นี่แหละ
ที่กล่าวนี่แหละ คือมิจฉาสมาธิ ติดแต่สุข ติดแต่สบาย พอจิตมันมีความสงบ มันสบายก็ติดแต่
ความสบาย แล้วเหมือนกับว่าเราติดแต่กินนอน พักผ่อนมันสบายนี่ มีแต่การพักผ่อนแล้วได้เงิน
ไหมเล่า ชีวิตของเรา เราปรารถนาอยากจะได้เงิน เพราะฉะนั้นการจะได้เงินนั้นได้มาจากการท�ำงาน
หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 289

แต่ถ้าการท�ำงาน มันเป็นเหตุให้ได้เงินมาเราท�ำแต่งาน ไม่พักผ่อน ไม่กินไม่อยู่ ไม่หลับนอนเลย
มันจะเอาก�ำลังที่ไหนไปท�ำงาน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพักผ่อนให้หายเหนื่อย มีก�ำลังวังชาด้วยการ
บ�ำรุงดูแล พอมีก�ำลังกระฉับกระเฉงแล้วไปท�ำงาน พอท�ำงานอ่อนล้ามาพักผ่อนมากินอยู่หลับนอน
เสีย หายเหนื่อยแล้วไปท�ำงาน ให้มันเหมาะควรให้หนุนกันแบบนี้มันก็ได้เงินมา งานนั้นก็ส�ำเร็จ
ผลตอบแทนมาเป็นเงินเป็นทอง สมาธิก็เหมือน สมาธิเป็นการพักจิต พักจิตจากความเหน็ดเหนื่อย
จากของจิตนี้ ถ้าจิตหายจากความเหน็ดเหนื่อย ความเหน็ดเหนื่อยของจิตก็คือความอ่อนล้า คือ
ความฟุง้ ซ่าน ความแส่สา่ ยยุง่ เหยิงนัน่ ล่ะคือการแสดงออกถึงความอ่อนล้าของจิต พอเราพิจารณาไป
จิตมันเริม่ วอกแวก เริม่ เหลาะแหละออกไปแล้ว เริม่ อ้อยอิง่ เริม่ ปลีกแวะ นัน่ แสดงว่าจิตมันเหน็ดเหนือ่ ย
เหมือนร่างกายเหน็ดเหนื่อย จิตเริ่มอ่อนล้าจากการพิจารณาเราก็ต้องมาพักจิต พักจิตก็คือสมาธิคือ
ความสงบ พอพักจิตมีความสงบ อิ่มเอิบเบิกบานผ่องใส ก็ออกไปท�ำงาน คือพิจารณามันก็ได้ผลการ
พิจารณา ก็ก้าวหน้า ๆ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่า ศีลเป็นตัวหนุนสมาธิ สมาธิเป็นตัวหนุนปัญญา
ปัญญาทีอ่ บรมจิตดีแล้วย่อมพ้นจากกองทุกข์ มันต้องเป็นคูก่ นั ไปแบบนี้ ต้องหนุนกันไป ขาดอันใดไม่ได้
เพราะฉะนัน้ ติดสมาธิชอบ คือไอ้พวกขีเ้ กียจ เข้าใจไหมเล่า ถ้ามันพอประมาณพออิม่ แล้วรีบไปท�ำงาน
รีบพิจารณาต้องเป็นแบบนัน้ นีแ่ หละการปฏิบตั ธิ รรม มันต้องหนุนกันเกีย่ วเนือ่ งกัน เหมือนการท�ำนา
เราจะเอาส่วนใดส่วนหนึง่ แล้วทิง้ อีกส่วนหนึง่ ไม่ได้ มันต้องสมบูรณ์ไปด้วยการไถ การคราด การปักด�ำ
การปฏิบตั ธิ รรมของพวกเราเหมือนกันมันต้องสมบูรณ์ไปด้วยทาน ศีล ภาวนา ขาดอันใดอันหนึง่
ไม่ได้ เรียกว่า มัคคสมังคี บางคนนั้นไปเจออาจารย์บางองค์ ท่านเคยบอกว่ามันไม่ต้องไปสมาธิหรอก
สมาธิมันอ้อยอิ่ง มันเชื่องช้า ท�ำวิปัสสนาไปเลย พิจารณาธรรมท�ำวิปัสสนาไปเลย มันรวดเร็ว
ก็เหมือนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นั่นน่ะ ไม่เห็นว่าท่านต้องท�ำสมาธิเลย ท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
เดินไปตามวิปสั สนาท่านก็สำ� เร็จเป็นพระอรหันต์ อ้าว! ยกปัจวัคคียเ์ ข้ามาเปรียบเทียบ ปัจวัคคียท์ า่ น
ท�ำสมาธิมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ประสูตินู่นน่ะเห็นไหม พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพราหมณ์
ท�ำนายพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ประสูตินั่นน่ะ จิตท่านหนักแน่นเป็นสมาธิแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว
มันเป็นพื้นเป็นฐานของจิตแน่นมากจากความเป็นนักบวช ความเป็นฤาษี ชีไพร ท่านท�ำสมาธิแต่
ท่านไม่มีปัญญา คือสมาธิท่านแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียว แน่นเป็นภูเขา แน่นเป็นศิลาแท่งทึบมาแล้ว
แต่ไม่มีปัญญา พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชี้บอกทางก็ทะลุเลย จะไปเอามาเปรียบเทียบได้อย่างไร
พวกเราเล่าจิตมันเคยสงบสักครั้งหรือเปล่า เพราะฉะนั้นก็จ�ำเป็นจะต้องมีสมาธิขึ้นมาเสียก่อน
แต่ปญ
ั จวัคคียท์ งั้ ๕ ท่านเป็นสมาธิแต่ไหนแต่ไรมา ถ้าพูดง่าย ๆ ก็ตงั้ แต่พระพุทธเจ้ายังไม่ประสูตนิ นู่ น่ะ
มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละอันกัน เข้าใจนะ
ผูเ้ ข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : ค�ำถามอีกอันนะคะ โยมเคยสงสัยเวลาใครไปท�ำบุญหรือปฏิบตั ธิ รรม
แล้ว กลับมาบอกว่าเอาบุญมาฝาก ไม่ทราบบุญนีฝ่ ากกันได้หรือไม่เจ้าคะ เพราะเท่าทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั
มาว่า บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องท�ำเอง โยมรบกวนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยเจ้าค่ะ
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พระอาจารย์สุธรรม : ใช่ เอามาฝากกันได้ แต่ไม่ได้หยิบมาเหมือนดั่งทอง ข้าวของ เอามาฝาก
ด้วยการ เอ้อ ฉันไปท�ำบุญมานะ ฉันได้ไปท�ำความดีแบบนัน้ ๆ มาบอกกล่าวให้เราร่วมอนุโมทนาด้วย
ยินดีด้วยกับบุญอันนั้น บุญเกิดขึ้นมาจากการอนุโมทนา บุญเกิดขึ้นมาจากความพลอยยินดี ไม่ใช่
เอามาเป็นตัวเป็นตน พอเราอนุโมทนาก็เกิดเป็นบุญแล้ว ใช่ไหมเล่า ไม่ใช่หยิบมาฝากกัน แต่มา
บอกกล่าวให้เราพลอยยินดีด้วย ร่วมอนุโมทนาด้วย นี่เป็นแบบนั้นจึงเอาบุญมาฝาก
ผู้เข้าร่วมฟังเทศนาธรรม : การท�ำทานมี ๒ อย่าง คือการท�ำทานแบบใช้เงินกับไม่ใช้เงิน
อานิสงส์ของการท�ำทานแบบไม่ได้ใช้เงินเป็นอย่างไรบ้างคะ
พระอาจารย์สธุ รรม : อาจจะใช้ทางด้านปัญญาหรือการทานด้วยธรรมะ ดังเช่นพระสงฆ์ทา่ น
ทานแบบนี้ อย่างตอนนี้ก�ำลังให้ทานอยู่นี้ แจกแจงธรรมะไปให้ทานไป ท่านบอกการให้ทานอื่น
เสมอด้วยการให้ธรรมเป็นทานไม่มี เพราะการให้ธรรมเป็นทานนั้นมันสามารถท�ำให้ผู้รับธรรมนี้
พ้นจากกองทุกข์ได้ แต่การให้ทานด้วยเงินทองนัน้ มันก็ไปใช้จา่ ยแค่อมิ่ แค่ผา่ นไปจุดหนึง่ เท่านัน้ เอง
แต่การให้ธรรมเป็นทานนัน้ สามารถให้ผรู้ บั พ้นจากกองทุกข์ได้ ท่านจึงบอกว่าเป็นทานทีป่ ระเสริฐ
ที่สุด เพราะฉะนั้นการทานด้วยเงิน มันก็ไม่ใช่ว่าทานด้วยเงิน แต่ว่ามันพอใจยินดีแต่ทาน แต่ว่าไม่มี
ปัญญาในการให้ทาน ทานนั้นอาจจะไปสร้างบาปก็ได้นะ เพราะการให้การทานนั้น การท�ำบุญนั้น
สมัยโบราณนั้นเรามักจะได้ยินเขาบอกว่า ไปไหน ไปท�ำบุญท�ำกุศล เขาจะคู่กันเลยนะ ท�ำบุญกุศล
ค�ำว่ากุศลคือความฉลาด ท�ำบุญคือความดี คือความสุข การหาการสร้างความสุขด้วยปัญญา ด้วย
ความฉลาด หรือการท�ำความดีด้วยความฉลาด มันมีปัญญามีความฉลาดคู่เคียงไปด้วย แต่ทุกวันนี้
มันตัดกุศลออก ไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญา ไม่ได้ใช้ปัญญาก�ำกับไปด้วย ยินดีแต่พอใจว่าการให้ทาน
ทั้งนั้นแหละคือการสละออกไป ทีนี้เราสละออกไป เราสละไปให้โจร โจรมันก็ได้ก�ำลังเพิ่มมาท�ำ
ความชั่วอีก มันจะเป็นบุญตรงไหนเล่า เพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีปัญญานั้น เราให้ทาน เราก็พิจารณา
ต่อว่าบุคคลผู้ให้ทานนี้ เขารับทานไปแล้วเขาจะสร้างประโยชน์หรือเขาจะสร้างโทษ ไปเสริมก�ำลัง
ให้เขาเพื่อเป็นประโยชน์หรือเพื่อเป็นภัย มันก็ได้คิดได้ลองใจ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกการสละทาน
ไม่ใช่ว่าการสละแล้วมันจะเป็นบุญ
ท่านบอกว่าการเป็นบุญอย่างแท้จริง ๑. ผูร้ บั ทานของเราต้องเป็นบุคคลผูม้ ศี ลี อันบริสทุ ธิ์ นีเ่ รา
ทานไปให้บุคคลผู้มีศีลรับรองได้ว่าการรับของท่านจะไม่เป็นโทษภัยต่อผู้อื่นแน่นอน มีแต่ประโยชน์
อย่างเดียว นี่คือบุคคลผู้มีศีล ๒. ทานที่เราได้มา ของที่เราได้มาเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ เราไม่ได้
ไปคดโกงเขา ไปเบียดเบียนเขามา ๓. เราต้องท�ำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ท�ำด้วยความปรารถนาบุญ
ไม่ใช่ปรารถนาหน้าตาหรืออะไรต่ออะไรไป อย่างนักการเมืองหรือสส. ท�ำด้วยต้องการชื่ออย่างเดียว
เท่านั้นแหละ ใช่ไหมเล่า ต้องท�ำด้วยจิตที่บริสุทธิ์แบบนั้น ด้วยความบริสุทธิ์ ปรารถนาต้องการทาน
เป็นธรรมจริง ๆ นี่ถ้าประกอบไปด้วย ๓ อย่างนี้แล้วการให้ทานมีอานิสงส์มาก ก็เปรียบเหมือนเรา
จะไปปลูกข้าว เราไปท�ำนานี้ ๑. นาของเราดินดี เป็นนาที่ดินดีอุดมสมบูรณ์ ๒. พันธุ์ข้าวของเรา
เป็นพันธุ์ข้าวดี ๓. เรามีก�ำลังที่หว่าน เราหว่านลงไป หนึ่งดินก็ดี พันธุ์ข้าวก็ดีมันให้ผลตอบแทนมา
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เป็นข้าวหอมมะลิเลยนะ อันนี้ก็เหมือนกันการให้ทาน ตอนนี้การให้ทานด้วยวัตถุ ท่านก็บอกว่า
มันก็เป็นของประเสริฐของดี แต่การให้ธรรมเป็นทานนี้ประเสริฐยิ่งกว่า เพราะสามารถพ้นจาก
กองทุกข์ได้ เพราะฉะนัน้ ท่านจึงบอกว่า ลูกทีส่ ามารถจูงพ่อแม่ ไปปลูกศรัทธาพ่อแม่ทไี่ ม่มศี รัทธา
ให้เกิดศรัทธา พ่อแม่ที่ไม่ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติธรรม นี่แหละคือการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่
ที่ประเสริฐที่สุดเพราะสามารถให้พ่อแม่พ้นจากกองทุกข์ได้ เราไปให้ข้าว ให้น�้ำ ให้เงินทอง
มันก็กนิ อิม่ นอนอิม่ ไปเท่านัน้ เองใช่ไหมเล่า มันได้ประโยชน์ชวั่ ประเดีย๋ วประด๋าว แต่การให้ธรรม
เป็นทานมันได้ประโยชน์ถึงที่สุด เข้าใจนะ?

เอกสาร
https://youtu.be/Xq๘๒๒_q๙ra๘
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จิตพุทธะน�ำสู่การดับอุปาทานขันธ์ ๕
พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม
การหลุดพ้น ปฏิบัติให้ถึงซึ่งการหลุดพ้น ตั้งใจและปรารถนาที่จะต้องการการหลุดพ้น
จากสังสารวัฏ มีทางเดียวเท่านัน้ ต้องเข้าถึงจิตพุทธะให้ได้ พุทธภาวะของจิตให้ได้ จิตอันเป็นพุทธะ
ไม่มีแบบแผน ไม่มีระเบียบ ไม่มีฉบับนั้นฉบับนี้ จิตอันเป็นพุทธะหมายถึงจิตที่เป็นอิสระจากทุกสิ่ง
ไม่มีวินัยด้วยพร้อมนอกเหนือสมมุติบัญญัติท้ังปวง พระพุทธเจ้าของเราเข้าถึงความเป็นพุทธะ
ความเป็นจิตรู้ ความเป็นจิตที่มีอิสระจากทุกสิ่ง หมายถึงพระนิพพานนั่นเอง พระพุทธเจ้า
ในอดีตและปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน เจ้าชายสิทธัตถะปฏิบัติถึงซึ่งจิตอันเป็นพุทธะ เจ้าชายสิทธัตถะ
จึงเป็นพระพุทธเจ้าค้นพบแนวทางเข้าถึงซึง่ จิตอันเป็นพุทธะ หรือพุทธภาวะเรียกว่าไม่มแี บบ ไม่มแี ผน
หมายถึงจิตที่พ้นจากอิสระทั้งปวง เป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกเหนือจากสมมุติบัญญัติ ไม่มีกรอบ
ไม่มีรายละเอียด ไม่มีพิกัดทั้งสิ้น จะเรียกว่าไม่มีแบบแผน แต่หาทางเข้าได้ยังไง ก็คือเข้าได้จากจิต
สู่จิตก็คือการน�ำจิตสู่จิตเข้าถึงจิตในจิต สู่จิตพุทธภาวะหรือจิตอันเป็นพุทธะ
จิตอันเป็นพุทธะ มีอยู่แล้วในดวงจิตของเรา เหมือนกับดวงจิตของพระพุทธเจ้า หมายถึง
ความเป็นพุทธะหรือพุทธเจ้า คือกิริยาของจิตรู้ เรียกว่า จิตพุทธศาสดา หรือ จิตพุทธธรรม ฟากหนึ่ง
เป็นความสว่างของจิต เป็นฟากของสัมมาทิฏฐิคอื ความรูจ้ ริง ฟากหนึง่ เป็นของฝ่ายอวิชชาความหลง
หมายถึงความโง่ ถ้ามุ่งหวังที่จะหักสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ต้องเข้าให้ถึงความเป็นจิต
อันเป็นพุทธะอย่างเดียวเท่านั้น จะไปที่อื่นไม่มี หาในจิตก็ไม่เห็น จิตอันเป็นพุทธะหรือจิตพุทธภาวะ
ของจิต ถามในจิตก็ไม่เห็น ถามในความคิดก็ไม่เห็น ถามในร่างกายก็ไม่เห็น ต้องถามในจิต จิตในจิต
คือสติเป็นผู้ก�ำกับเท่านั้น หมายถึงหาทางสติ สติคือความระลึก หรือเครื่องระลึกว่าจิตอันเป็นพุทธะ
อยู่ที่ไหนกันเล่า ก็อยู่ในสภาวะจิตของเรานั่นแหละ สภาวะความรู้สึก ส�ำนึก ระลึก อยู่ในความคิด
ของเรา เมื่อจับความรู้สึก ส�ำนึก ระลึก อยู่ในความคิดของเราแล้วก็พึงเข้าไปในจิตสู่จิต จากตัวจิต
พุ่งเข้าหาจิตสู่จิต นั่นก็คือจิตในจิตของเรา หมายถึงสติเป็นเครื่องระลึกรู้กิริยาของจิต ทางอื่นไม่มี
จะเข้าถึงความสงบ มีการเจอสมถะเป็นต้นก็ช่าง จะเข้าถึงทางด้านของปัญญาวิมุตติ คือการใช้
ความคิดพิจารณาในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ในระดับของวัฏจักรก็ได้ ล้วนแล้วแต่เข้าสายทาง
เดียวกันคือจิตสู่จิต มีทางเดียวเท่านั้นที่เจ้าไปถึงความเป็นผู้รู้ หมายถึงจิตอันเป็นพุทธะ หมายถึงจิต
ที่รู้สภาวะความเป็นจริง เอาจิตหาก็ไม่เห็น เอาความคิดหาก็ไม่เห็น เพ่งหาในกายก็ไม่เห็น เพราะ
พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม วัดป่าธัมมปาลวนาราม บ้านป่าหว้าน ต.เชียงเครือ
อ.เมือง สกลนคร เทศน์อบรมศิษย์ภายในวัดป่าธรรมปาลวนาราม สกลนคร หลังท�ำวัตรเย็น วันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๓
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สภาวะกายเป็นเพียงวัตถุธาตุ เพราะสภาวะจิตนั้นที่มุ่งหาโดยขาดสติเป็นเครื่องก�ำกับก็ไม่มีทางรู้
เพราะในสภาวะจิตที่เสวยเป็นอารมณ์หรือกามารมณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่กับจิตนั้น ๆ จะทราบเพียงแค่
อารมณ์ต่าง ๆ และจะเสวยอารมณ์ หรือหลงอารมณ์ นั้น ๆ ด้วย จะใช้ความคิดหา จะใช้ความหมาย
ความส�ำคัญหรือความคาดว่า หมายว่า จึงไม่สามารถที่จะระลึกรู้ หรือระลึกได้โดยสติ เพราะสติ
ที่ระลึกรู้หรือรู้จักการคิดความนึก ความรู้สึกของเรานั้นแหละ เรียกว่า ทางเข้าไปสู่จิตอันเป็นพุทธะ
หรือพุทธภาวะภายในจิตที่จะท�ำให้เราทราบ พูดง่าย ๆ ถ้าพูดในความหมายอย่างที่ยกมาในข้างต้น
ก็จะท�ำให้สับสนไป เข้ามาให้ถึงจิตรู้ จิตของเรา นั่นคือแนวทางของจิตสู่จิตหมายถึงพุทธภาวะ
ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของเราได้ ซึ่งเป็นแนวทางของการก้าวเดินเข้าไปสู่สังสารวัฏคือการ เกิด แก่
เจ็บ ตาย นั่นเอง พอสภาวะอันเป็นพุทธะหรือจิตรู้ หรือจิตที่มีความฉลาดรอบรู้เหมือนอย่างที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ สภาวะของจิตรู้นั้นแหละคือพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เนื้อหนังร่างกายของ
เจ้าชายสิทธัตถะ สภาวะเนื้อหนังร่างกายนั้นก็เป็นสภาวะเนื้อหนังที่จิตเข้ามาอาศัยอยู่ ตั้งแต่
วันปฏิสนธิ จากอ�ำนาจอวิชชาความหลงที่ถอดรูปเป็นลักษณะของวิญญาณเข้ามาเกิด หรือปฏิสนธิ
ในครรภ์นั้น ๆ สภาวะของจิตรู้ที่เจ้าชายสิทธัตถะเข้าไปพบ โดยแนวทางแห่งการบ�ำเพ็ญของท่าน
เรียกว่า ตรัสรู้ได้เอง พระองค์ท่านก็เข้าไปถึงสภาวะธรรมที่เรียกว่าพุทธะคือจิตรู้ เมื่อสอนให้จิตได้รู้
ตามความเป็นจริงศึกษาเรื่องสภาวะตัวจิตที่หลงผิดคิดนึกหมายมั่นส�ำคัญเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรา
ของเรา ก็เลยหลงอยู่ในทาง เกิด แก่ เจ็บ ตาย หาประมาณมิได้ เมื่อท่านเข้าไปเห็นสภาวะอันเป็น
พุทธะคือจิตในจิตหรือจิตสู่จิต หมายถึง จิตในจิตคือสติเป็นเครื่องระลึกรู้นั้น จึงท�ำให้เกิดความรู้แจ้ง
เกิดขึ้นตามต�ำรับต�ำรา จึงได้เรียกว่าจิตรู้ของท่านนั้นเป็นพระพุทธเจ้า เพราะความเป็นพระพุทธเจ้า
หมายถึงจิตรู้มีอยู่แล้ว อยู่ในดวงจิตของแต่ละคน หรือทุกดวงจิตในโลก หรือสามโลก เพียงแต่ว่า
ยังหาไม่เห็นเท่านั้น
เมื่ อ พระพุทธเจ้าเห็นจิต อันเป็น พุ ทธะอั น นี้ และเป็ น อิ สระจากสิ่ ง ทั้ ง ปวงด้ ว ยการคิด
พิจารณาภายในจิตรู้ในรู้ของท่าน จึงสามารถถอดถอนอ�ำนาจความส�ำคัญมั่นหมายของท่านได้
เรียกว่าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วจึงน�ำแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติและคิดค้น
ตามแนวทางของพระองค์ท่านที่ศึกษาและรู้เองเห็นเองนั้น น�ำพาให้พุทธศาสนิกพราหมณ์
น�ำเข้าไป เพื่อให้เข้าใจในความเป็นพุทธภาวะหรือเข้าถึงความเป็นพุทธะโดยแท้ เรียกว่าจิต
สามารถวิมตุ หิ ลุดพ้นออกจากวังวนวัฏทุกข์ เวียนว่ายตายเกิดได้ ฉะนัน้ แล้ว วันนีเ้ ราท่านทัง้ หลาย
เพื่อที่จะหมุนตัวให้เข้าสู่กระแสแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น จงวางภาระความกังวล
ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น ภาวะของโลก หรือการด�ำรงชีวิตทุกอย่าง แม้แต่สัญญาอารมณ์แห่ง
ความจ�ำทัง้ หลายทัง้ ปวง ว่าสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ ตกอยูใ่ นความไม่จรี งั ถาวร จึงน้อมจิตในจิตของเราเข้าสู่
สภาวะอันเป็นพุทธะคือจิตรู้ เรียกว่า ความนอบน้อมขององค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ได้เองโดยชอบ ส�ำรวมจิตในจิตของเราเข้าไปถึงความเป็นจิตโดยแท้ ส�ำรวมจิตของเรา
เข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของจิต คือความระลึกรู้ และความนอบน้อมเป็นกิริยาของความรู้ คืออาการ
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ของจิตรอบ ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะทราบความเป็นจริงได้ เพราะทางอื่นไม่มี นี่คือวิถีทางการ
เข้าสูจ่ ติ จิตเข้าสูจ่ ติ มีความส�ำรวมระวัง วางกายอยูใ่ นสภาวะปกติ ระงับวาจาทัง้ หลายทัง้ ปวงทีเ่ กิดขึน้
ปิดตาหูจมูก ลิ้น กาย ใจ รวมศูนย์รวมเดียวคือใจของเรา วางสภาวะกายลงสู่สภาวะธาตุให้หมด
ชั่วขณะหนึ่ง อย่าเอาจิตเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ในกาย วางทุกอย่างลงให้หมด ส�ำรวมจิตในจิตของเรา
อย่างเดียวเท่านัน้ มีกริ ยิ าของความลุม่ ลึก ส�ำนึก ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว อย่าเกีย่ วข้อง
กับทุกสิ่ง หายใจเข้าลึก ๆ อย่าสนใจกับผู้เทศน์ อย่าสนใจกับเสียงเทศน์ ส�ำรวมจิตในจิตของเราเข้า
ระงับความคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงโดยมีเจตนาของจิตรู้ น้อมนึกร�ำลึกอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้า
ส�ำรวมตนเข้าถึงคุณของพุทธะ เผชิญกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจิตรู้ คือจิตรู้ในรู้ ไม่ใช่จิตปกติ
เป็นจิตรู้ในรู้ จิตซ้อนจิตระลึกถึงความรู้ ไม่ต้องเพ่ง ไม่ต้องบังคับอะไรทั้งสิ้น หากวางลงไป วางภาวะ
ทั้งหลายทั้งปวงที่รับผิดชอบและมุ่งสู่จิตภาวนาธรรม ในจิตระลึกถึงจิตของตน อย่าสนใจในผู้เทศน์
อย่าสนใจในบุคคลที่เทศน์ อย่าสนใจเสียงที่เทศน์ วางทั้งหมดให้หมดแล้วก็ระลึกพึงฟังเสียงที่เทศน์
ระลึกเข้าไปสูใ่ จของเรา เพราะเสียงเทศน์ไม่ใช่ธรรมะ ผูเ้ ทศน์ไม่ใช่ธรรมะ เพราะเสียงเทศน์ไม่ใช่พทุ ธะ
คนเทศน์ไม่ใช่พุทธะ กิริยาของจิตรู้นี้สัมผัสเสียงและความหมายต่าง ๆ เป็นกิริยาของจิตรู้นั้นแหละ
เป็นพุทธะ พุทธภาวะอยูใ่ นสภาวะจิตของเราทีต่ อ้ งปรุง ถ้าเราเข้าถึงจิตรูใ้ นรูน้ ไี้ ม่ได้ หรือเข้าถึงสภาวะ
อันเป็นพุทธะนี้ไม่ได้ เราจะไม่สามารถระบายอ�ำนาจความหลงผิดภายในจิตของเราได้เลย วาง
ความกังวลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น มีขึ้น หรือภาวะต่าง ๆ ที่เราได้ท�ำมาในวิชาของทางโลก
ในวาระนีศ้ กึ ษาจิตในจิตของเราให้รู้ เรียกว่า เพ่งจิตให้เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้า
เพราะจิตรู้นั้นแหละเป็นพระพุทธเจ้า และจิตรู้ก็อยู่ในจิตคิดของเรานั่นแหละ จิตรู้อยู่ในจิตคิด
มีความหมาย จิตคิดเป็นจิตหนึ่งและจิตรู้จักความคิดเป็นจิตหนึ่งที่รู้คิด จัดเป็นสภาวะของพุทธะที่
ก�ำกับกับความรู้คิดของเรานั่นก็คือสติที่ระลึกพิจารณาอยู่ ประกอบไปด้วย ปัญญารู้จิตรู้ หมายถึง
รู้การเคลื่อนไหวของจิตเรานั่นเอง ไม่ต้องถามหาศีล สมาธิ ปัญญาที่ไหน เพราะมุ่งเข้าสู่ใจแล้วก็รู้
นี่ก็คือสภาวะพุทธะที่มีอยู่แล้วภายในจิตของเราจนกระทั่งเข้าไปถึงสภาวะกิริยาอันเป็นพุทธภาวะ
จิตหนึ่งเป็นผู้ถามว่าสิ่งนี้ใช่แล้วหรือ สิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้น แล้วก็มีจิตตอบขึ้นว่า สิ่งนี้แหละหรือสิ่งนี้
ไม่ได้ ว่าสิง่ นีเ้ ป็นอะไรต่อไป จิตหนึง่ เป็นจิตถามนัน่ คือจิตอันเป็นพุทธภาวะทีม่ อี ยูแ่ ล้วในกิรยิ าของ
จิตตอบ จิตที่เป็นผู้ตอบในค�ำถามนั้น ๆ ก็คือจิตของเราที่เป็นผู้ตอบพระพุทธเจ้า ก็ความเป็นจิต
พุทธะนั่นแหละคือจิตของพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นจิตของพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตรู้ในจิตของเรา
เรียกว่าเห็นซึ่งพุทธภาวะจนเรียกว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราคถาคต เพราะเรียกเจ้าชายสิทธัตถะ
ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้า หมายถึงจิตรูส้ ภาวะอันเป็นพุทธะภายในจิต
ของพระองค์ท่าน แล้วก็มีอยู่ในสภาวะจิตของเรา ที่พระองค์ท่านวางแถวแนวทางแห่งความระลึก
ในความคิดพิจารณา หรือการเฝ้าลาให้เข้าถึงสภาวะความเป็นจริงอย่างที่องค์เจ้าชายสิทธัตถะ
เรียกว่า พระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ท่านจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และวางแนวทางต่าง ๆ ทัง้ หลายให้เราได้เดินทางเข้าไปเรียกว่า พุทธศาสนิกหรือพุทธสาวก หรือ
หลวงปู่แหวน สุจณ
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พุทธศาสนิก (พุด-ทะ-ศา-สะ-นิก-กะ) ที่เข้าไปหาจิตรู้ตัวนี้ เมื่อเห็นแล้วจึงจะทราบว่าสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายในจิตอีกฟากหนึ่งนั้น เกิดจากอ�ำนาจตัณหาและอวิชชา เป็นผู้คุมจิตให้คิดผิด
ส�ำคัญผิดว่าตัวเขา ตัวเรา ตัวสัตว์ บุคคล นี่คือเป้าหมายแห่งการปฏิบัติที่จะเข้าถึงจิตอันเป็น
พุทธภาวะที่มีอิสระจากทุกสิ่ง หมายถึงหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการนั่นเอง เมื่อทราบถึงเป้าหมาย
คือกิริยาของจิตรู้เราแล้ว ท่านทั้งหลายจงด�ำเนินทางให้เข้าถึงเถอะ ว่าเป้าหมายที่จะไปคือสิ่งนี้
ในทางบ�ำเพ็ญจิตของเราไม่ต้องสงสัยแนวทางการปฏิบัติอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่ท�ำจิตนิ่ง ๆ ท�ำความรู้
ให้ชัด ตามความหมายที่พูดนี้ก็อาจจะเข้าถึงได้หรือสามารถถึงได้โดยแท้ เพียงแต่จะตั้งข้อสงสัย
หรือลังเลกับอะไร ไม่ว่าจะเป็นสภาวะของโลก จงตัดสภาวะทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงหน้าที่ที่เรา
รับผิดชอบมาแล้วในวันนี้ หรือจะมีขึ้นในวันข้างหน้า จงวางทุกอย่างลงให้หมดและท�ำจิตให้ว่าง
ท�ำใจให้เป็นกลาง วางใจให้เป็นหนึ่ง และพึงค�ำนึงถึงความหมายในจิตที่เราสามารถรู้สึกได้
ในจิตของเรา โดยสภาวะพุทธภาวะนัน้ จะสอนเราให้รใู้ นกิรยิ าของจิตนัน้ เองเรียกว่า ปุจฉาวิสชั นา
ตามกิริยาของเสียงพูดหรือตามความหมายที่พูดที่มีความรู้สึกได้เป็นภาษาของจิตเรา ในจิต
ของเรา สอนเรา จงใช้จิตพิจารณาตามค�ำพูดนี้
เอาล่ะ! เข้าเรื่องกันแล้วทีนี้ เมื่อส�ำรวมตนในตน ส�ำรวมจิตในจิต เข้าถึงจิตสู่จิตจับจิตได้
เข้าถึงจิตสูจ่ ติ เราได้ ท่านทัง้ หลายจงใช้จติ ของเราระลึกดูเถอะว่าจิตคิดถึงเรือ่ งอะไร ความรูส้ กึ เหล่านี้
เป็นอย่างไร เป็นความรู้สึกเบา ๆ รึเปล่า หรือเป็นความรู้สึกอุเบกขา หรือเป็นความรู้สึกหนักไปทาง
เพ่งให้รู้ หรือเป็นความรู้สึกแวบเข้าแวบออกเป็นสภาวะของโลก พูดง่าย ๆ ความรู้สึกของเราปรากฏ
เป็นความรูส้ กึ ทีส่ มั ผัสอยูใ่ นกิรยิ าของจิตอย่างไร มีความคิดนึกอย่างไร หรือเพ่งพินจิ พิจารณาอย่างไร
หรือด�ำรงอยู่ในความอยู่เฉย ๆ จะเกิดเป็นอารมณ์คิดอะไรก็ช่าง จะเกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่คิดถึงอะไร
ก็ช่าง จะเป็นเบา ๆ เบากาย เบาจิตโดยสมถะวิธีที่เกิดขึ้นก็ช่าง จะเป็นจุดหมายแห่งความรู้และ
ความหวัง อยากรู้อยากเห็นก็ช่าง พูดง่ายๆ กิริยาของจิตเราแสดงอาการไหนเกิดขึ้น ก็พึงให้รู้เท่า
อาการของจิตอย่างหนึ่งที่เรารู้สึก ผู้รู้สึกอันหนึ่ง ผู้รู้ความรู้สึกอันหนึ่ง นี่คือพุทธะ ท่านทั้งหลาย
จงใช้พุทธะหรือพุทธภาวะสอนจิตให้รู้เถอะว่า ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านั้นมาจากอะไร ความรู้สึกนั้น
มีเราอยู่ภายใน ความรู้สึกคิด ความรู้สึกนึก ความรู้สึกพิจารณาในความรู้สึกของเรานั้น วันหนึ่ง
มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งเรื่องอดีต ทั้งเรื่องอนาคต ทั้งเรื่องสุก ๆ ดิบ ๆ ทั้งเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ทั้งเรื่อง
เกลียดเรื่องชัง เรื่องหวัง อยากได้ อยากปล่อย อยากวาง เรื่องเบื่อหน่าย เรื่องอาการแห่งความรัก
ความชอบ ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความปรารถนา ต้องการหรือผิดหวังที่เกิดขึ้นในอารมณ์
ของจิตเรา ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาดูเถอะว่า อารมณ์ความรูส้ กึ นีเ้ กิดขึน้ จากสิง่ ใด ความเปลีย่ นแปลง
แปรปรวนหรือแปรผันภายในจิต หมดเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง หมดเรื่องหนึ่งไปถึงเรื่องหนึ่ง คิด ๆ
อยู่อย่างนั้น อดีต อนาคต จงใช้กิริยาของจิตเราคือจิตรู้ดูจิตคิด นั้นเถอะว่า เป็นอย่างไร เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา เกิด ๆ ดับ ๆ โคลงไปโคลงมา เสวยอารมณ์สุขบ้าง ทุกข์บ้าง อุเบกขาบ้าง คิด ๆ นึก ๆ
ปรุง ๆ แต่ง ๆ อยู่ภายในจิตของเรานั้น ๆ จงจับกิริยาของจิตรู้ รู้จักความรู้สึกของเราว่านั่นคือเรา
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นัน่ คือเรา และเราก็คอื ซากอารมณ์ของความรูส้ กึ นึกคิดภายในจิตของเรานัน้ เอง จึงเรียกว่าพุทธภาวะ
หรือสภาวะพุทธะที่จิตคิด แม้กระทั่งจิตในปัจจุบันของเราว่า มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ท�ำความรู้
อยูใ่ นจิต ท�ำความรูจ้ กั จิต ท�ำความรูอ้ ยูใ่ นสภาวะของจิตก็คอื กิรยิ าของจิตรูจ้ ติ ของเรา เพราะกิรยิ า
ของจิตรู้จิตของเรานั้นมีตัวเรา ของเรา เข้าเกี่ยวข้อง มีความรู้สึกว่าเรารู้ มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา
ตัวเราทั้งนั้น ร่างกายภายนอกก็เป็นเรา ร่างกายภายนอกก็ส�ำคัญว่าเป็นเรา ร่างกายภายนอกเป็นเรา
จิตความรูส้ กึ เป็นเรา ผูร้ เู้ ป็นเรา เมือ่ ทราบอย่างนีแ้ ล้วท่านทัง้ หลายจงคิดพิจารณาดูเถิดว่าเราต้องการ
เราอยากได้ เราอยากมี เราอยากเห็น เราอยากหลุดพ้นจากห้วงของภาวะทั้งหลายทั้งปวงต่าง ๆ
เหล่านี้ จึงมีความรู้สึกนึกคิดพิจารณาดูว่า อยากจะปราศจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แค่รู้เฉย ๆ ได้ไหม
ไม่ตอ้ งกระเพือ่ มตืน่ ตัว ให้สขุ ให้ทกุ ข์ ให้ดี ให้ชวั่ กับสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำไมจิตใจของเราต้องปรารถนา
และต้องการ ท่านทัง้ หลายจงใช้ความคิดพิจารณาประกอบความคิดเข้าสูส่ ติปญ
ั ญาแห่งการรูส้ ภาวะจิต
ของตนเองโดยรอบ อารมณ์น้อยใหญ่ต่าง ๆ อยากมีอยากเด่น อยากรู้อยากเห็น อยากหลุดพ้น
ออกมาจากอณูความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา ของเราทั้งสิ้น ดูเถิดว่าตัวเราจริง ๆ อยู่ที่ไหนกัน ตัวเราคือ
ความเข้าใจของจิตว่าเป็นตัวเรา ท�ำไมจิตของเรา ตัวเราถึงมีอารมณ์ทางการสัมผัสอยู่กับจิตมากมาย
ก่ายกองหาประมาณไม่ได้ หมดเรื่องนั้นไปเรื่องนั้น หมดเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ มีความหวังความต้องการ
แบบไม่มีที่สิ้นสุด จิตรู้สภาวะของจิตคิด จิตรู้สภาวะของจิตที่มีความปรารถนาต้องการ และจิตรู้
ในรู้ รู้ว่าอันนี้เป็นเราโดยสมมุติ ฟังให้ดีว่าจิตรู้อันนี้เป็นเรา รู้โดยสมมุติ ก็พึงอาศัยความรู้โดยสมมุติ
สอนจิตนี้เสียก่อน เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เข้าไปติดพัน ส�ำคัญผิดนั้นเป็นอะไร ร่างกายเป็นเราหรือ
เนื้อหนังร่างกายเป็นเราหรือ ผู้ทราบแล้วก็ผ่านไป ผู้ยังไม่ทราบก็คงพิจารณาใหม่เพื่อให้เข้าใจว่า
วัฏจักรเป็นอย่างไร หน้าที่ของกายเป็นอย่างไร เบื้องต้นการเกิด เกิดขึ้นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร เจริญวัยมาถึงขนาดนี้เป็นอย่างไร ตกอยู่ฐานะของความไม่จีรังถาวรและมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเรียกชื่อตามนามสมมุติลักษณะอาการต่าง ๆ นั้นว่า ชาติ - ความเกิด ชรา - ความแก่
พยาธิ - ความเจ็บ และมรณะ - ความตาย กระบวนการของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เปลี่ยนจาก
สถานะหนึ่งไปสู่สถานะหนึ่งแล้วก็ต้องสลายไป ดับไป เผาทิ้งกลายเป็นเถ้าเป็นถ่านแทรกซึมสู่
เนื้อหิน เนื้อดิน เนื้อทราย สภาวะของโลกภายนอกหรือรูปภายนอกต่าง ๆ ก็ตกอยู่ในฐานะ
ของความไม่จีรังถาวรได้เหมือนกัน เป็นเช่นเดียวกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จริง ๆ พูดโดยปรมัตถ์แล้ว
ไม่ใช่สมมุติ รูป ร่างกาย ไม่ใช่สมมุติ ต้นไม้ ภูเขาไม่ใช่สมมุติ ตึกรามบ้านช่องไม่ใช่สมมุติ ไม่ใช่อะไร
ที่เป็นสมมุติทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดจากอะไร มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครอง
อัตภาพเนื้อหนังร่างกายของเรามีชีวิตและมีวิญญาณครองก็ต้องตายสลายไป อัตภาพที่มีชีวิตไม่มี
วิญญาณครองเปรียบเสมือนต้นไม้ก็ต้องผุพังสลายไป เน่าไป วัตถุที่ไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณครอง
เปรียบเสมือนตึกรามบ้านช่อง ของใช้เครื่องถือ เสื้อผ้าอาภรณ์หรือรถราที่เป็นวัตถุแต่ไม่มีชีวิต
และก็ไม่มีวิญญาณครองด้วย ต้องตกในฐานะวัฏจักรมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมสลายและดับไป
สลายไป ลงสู่สภาวะธาตุทั้งสิ้น ท่านทั้งหลายจงใช้จิตแห่งพุทธะดูกายเถอะ ใช้จิตแห่งพุทธะดูกาย
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เพราะใช้จติ อันเป็นพุทธะถามจิตว่าสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นของเราหรือ และใช้จติ ของเราถามเราว่า
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวเราหรือ ดังที่เข้าใจกันบ้างหรือไม่ ความเป็นจริงค�ำว่าเป็นของเรา
เป็นของเราแล้วก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลง แปรปรวนและดับสลายตายไป ใช้จิตอันเป็นพุทธะคือ
กิริยาของจิตรู้ ถามจิตของตนเองและใช้จิตของตนเองเป็นผู้คิด พิจารณาท�ำความเห็นภายในจิต
นั้นว่าสภาวะสังขาร ร่างกายที่ว่าเป็นตัวเรา ของเรานี้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรอื่น เป็นเพียง
วัตถุธาตุทรี่ อการเปลีย่ นแปลงและดับสลายตายไปตามอ�ำนาจของวัฏจักร หรือตามวาระของอายุ
การใช้งาน ไม่ว่าจะตายแบบไหน ตายช้า ตายเร็วก็ตายเหมือนกัน สลายไปเหมือนกัน ตกอยู่ใน
สภาวะของการเกิดขึน้ เปลีย่ นแปลงและดับสลายตายไป เรียกว่าอนิจจัง มีความแปรปรวนแปรผัน
ตามอ�ำนาจวัฏจักรเรียกว่าใช้จิตอันเป็นพุทธะพิจารณาภาพของกาย ไม่ว่าจะเป็นรูปกายของสัตว์
ตัวตน บุคคล หรือรูปวัตถุ ก็ยกเอามาเป็นหนึ่งของกาย เอากายหนึ่งเดียวตีรวมว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกก็อยู่ในสถานะเดียวกัน ไม่ต่างกัน
เมื่อมองเห็นสภาวะวัฏจักรของกายว่าเกิด ว่าแก่ ว่าเจ็บ ว่าตาย เผาทิ้งสลายไปลงสู่
สภาวะธาตุ กายเป็นสภาวะธาตุ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ดินเป็นดินอย่างที่พูดกันหรือไม่ ตัวดินเป็นดิน
อย่างทีเ่ ข้าใจกันบ้างหรือเปล่า ตัวดินจริง ๆ แล้วดินเขาชือ่ ดินอย่างทีเ่ รียก คนทัง้ หลายตัง้ แต่กปั ป์ไหน
กัลป์ไหนเรียกชื่อว่าดิน ว่าหิน ว่าทราย ก็ดินอันเดียวกัน น�้ำ ลม ไฟ ตัวดินวัตถุที่เรียกว่าดิน เขาเคย
รูจ้ กั ว่าเขาเป็นดินอย่างทีเ่ ข้าใจกันไหม ตัวน�ำ้ อย่างทีค่ นเรียกเขาชือ่ เขาว่าน�ำ 
้ ให้ชอื่ ว่าน�ำ 
้ ให้ความหมาย
ว่าน�้ำ ตัวน�้ำ หยดน�้ำต่าง ๆ เขาชื่อน�้ำไหม ไม่รู้ ตัวไฟ ไฟรู้จักไฟชื่อไฟบ้างหรือเปล่า ตัวลม ลมรู้จักลม
ชื่อลมบ้างไหม เขาไม่รู้จักชื่อและเขาไม่มีความรู้ที่จะรู้จักอะไรทั้งสิ้น เป็นเพียงสภาวะของรูปปรมัตถ์
หมายถึง สภาวะของธาตุบอดทีไ่ ม่มคี วามรูส้ กึ อะไรทัง้ สิน้ รวมถึงขน ผม เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็นกระดูก
ตับไตไส้ปอด อาหารใหม่ อาหารเก่า น�้ำดี น�้ำเลือด น�้ำเหลือง น�้ำมูกทั้งหลาย น�้ำมันข้น น�้ำมันเหลว
น�้ำไขข้อ รวม ๆ แล้วสรีระร่างกายของเราที่เรียกว่าร่างกาย ร่างกายเคยเป็นร่างกายอย่างที่เราเข้าใจ
ว่าร่างกายของเราบ้างไหม เนื้อหนังร่างกายของเราเคยเข้าใจว่าเป็นเนื้อ เป็นหนัง เป็นของร่างกาย
ของเราหรือเปล่า ผมเขาเคยรู้ว่าผมเป็นผมอย่างที่เราเข้าใจกันไหม เอาชื่อผมออกไป ผมก็ไม่รู้จักว่า
ผมชือ่ อะไร จะมีชอื่ หรือไม่มชี อื่ เขาก็ไม่เคยรูจ้ กั ว่าเขามีหรือเขาไม่มี ความเป็นจริงของผมทีส่ มมุตชิ อื่ กัน
เขาก็เกิดขึ้นแล้ว เขาก็ผุพัง ดับไป สลายไป เมื่อตัดออกไป เล็บเหมือนกัน ฟันเหมือนกัน หนัง เนื้อ
เอ็นกระดูกที่มีชื่อเรียกตามลักษณะนามสมมุติ เมื่อเอาชื่ออะไร ๆ ต่อมิอะไรออกทั้งโลก ก็ไม่มีชื่อ
เมื่อไม่มีชื่อก็เป็นเพียงวัตถุอันหนึ่ง ที่ตกอยู่ในฐานของวัฏจักรหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงและดับไป
สลายไปลงสู่สภาวะธาตุ แม้ธาตุก็ไม่รู้จักว่าธาตุต่าง ๆ เป็นธาตุต่าง ๆ ตั้งชื่อเรียกตามนามสมมุติ
องค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเ่ ข้าถึงสภาวะความเป็นพุทธะหรือพระพุทธเจ้า จึงสอนเรา
ให้รวู้ า่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีไ้ ม่ใช่ดนิ ไม่ใช่นำ 
�้ ไม่ใช่ลม ไม่ใช่ไฟ เป็นเพียงสักแต่วา่ ธาตุทรี่ อการเปลีย่ นแปลง
ดับสลาย รอการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามอ�ำนาจกฎของอนิจจังคือวัฏจักรที่ต้องเป็นไปนั่นเอง
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จึงใช้จิตอันเป็นพุทธะคือสติรู้ ปัญญารู้ของเราดูสภาพของความเป็นกายไม่ใช่กาย เพียงแค่
เป็นเพียงธาตุวัตถุอันหนึ่ง ที่รอการเปลี่ยนแปลงและสลายไป ตกลงสู่สักแต่ว่าธาตุ หาความเป็น
ตัวเราของเราไม่มีเลย เป็นเพียงก้อนธาตุก้อนหนึ่ง ที่รอการเปลี่ยนแปลงและดับสลายเท่านั้น
ย้อนกลับเข้ามาที่จิตอันเป็นพุทธะ หรือจิตสภาวะจิตรู้และมีความรู้สึกรู้ว่าเป็นตัวเรา ของเรา ว่าเรา
ต้องรู้ สภาวะจิตต่าง ๆ เหล่านัน้ ยังมีความส�ำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราอยู่ แม้ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางกาย
ก็ชา่ ง หากมีความส�ำคัญในองค์ประกอบของความรูห้ รือความรูส้ กึ แสดงมาในความรูส้ กึ ระลึกรูใ้ นจิต
ของเรา ในอณูของความรูส้ กึ ระลึกรูเ้ ป็นตัวเรารูอ้ ยูใ่ นตัวเรานัน้ จะมีความอยากรูอ้ ยากทราบ ในความ
อยากรู้อยากทราบก็แบ่งภาคออกเป็นอ�ำนาจแห่งความอยาก ความต้องการอะไรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ตัวเราต้องการความรู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือความรู้แบบโลภหรือความส�ำคัญแบบโลภ จิตของเรา
เป็นเรา อันไหนมันเป็นเรา สภาวะจิตมันเป็นเราในจิตบ้างหรือไม่ โดยในจิตตัวจิตเป็นเราบ้าง อย่างที่
มันเข้าใจมาแต่เก่าหรือเปล่าอะไรท�ำให้เกิดความเป็นเรา ก็ด้วยอ�ำนาจความหลงที่มันเข้าใจอยู่
ภายในจิตว่า จิตมันเป็นตัวเราของเรานั่นแหละ ก็ความรู้สึกมันเป็นเรา ก็อยากได้มันเพื่อเรา หรือ
อยากรู้เพื่อเรา อยากมีเพื่อเรา ต้องการความสุขในเรา ต้องการความสงบ สุขุม คัมภีรภาพหรือ
ปราศจากอะไรส�ำหรับนักปฏิบัติก็ต้องการกันอย่างนั้น ก็จงจับเอาความหมายโดยความรู้สึกกิริยา
ของจิตว่าเป็นเรา อันไหนมันเป็นเรากันเล่า สภาวะกายเป็นเราก็ไม่ใช่ เป็นเพียงวัตถุธาตุที่ต้อง
แตกสลายขันธ์ไป สภาวะไหนทีเ่ ป็นเรา สภาวะจิตเป็นเราหรือ สภาวะจิตเป็นเราส่วนไหน หาความ
จับต้องตัวตนก็มิได้
ใช้จติ ความรูข้ องเราพินจิ พิจารณาดูเถิดว่า สภาวะจิตในจิตของเรามีสภาวะของรูปกับสัญญา
เข้าไปเกี่ยวข้อง หมายถึงจับเอารูปต่าง ๆ เข้ามาปะปนอยู่ แม้มีความรู้ในเนื้อหนังร่างกายปราศจาก
ความเป็นจริงก็ช่าง แต่ในมโนภาพ หมายถึงมโนวิญญาณหรือว่าในสัญญาของเราอยู่ จิตในสัญญา
ของเราหมายถึงรูปสัญญาอันอาศัยนาม สัญญาเป็นผู้เก็บมาในความคิดนั้น ๆ ยังมีภาพอื่นที่มี
ความส�ำคัญเอารูปร่างภายนอกรวมถึงความรู้สึกนั้นด้วยว่า เป็นตัวเราของเราจึงมีความปรารถนา
ต้องการมาเพือ่ ตน อยากรูเ้ พือ่ ตน อยากได้มาเพือ่ ตน จงใช้จติ ของเราคิดพิจารณาดูอำ� นาจความอยาก
ต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพร่างกายหรือเกี่ยวข้องอยู่ในความรู้สึกของจิต ที่อ�ำนาจ
ความหลงเป็นผู้บงการเอาไว้นั้นเอง
การพูดวันนีค้ อ่ นข้างทีจ่ ะละเอียดอยูม่ ากหรือความละเอียดต่าง ๆ เป็นกิรยิ าของจิตล้วน ๆ
จึงต้องใช้สติปัญญาแห่งความรู้ลึกตามให้รู้ หรือตามให้ทัน ถ้าไม่ทันนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าต้นเหตุ
ของผูด้ ำ� ริหมายมัน่ ส�ำคัญผิดออกมาจากทีใ่ ด เมือ่ จิตมีความทราบกิรยิ าของจิตตนเองแล้ว ท�ำไมเรา
ต้องอยากได้ ท�ำไมเราต้องอยากรู้ ท�ำไมเราต้องอยากเห็น ท�ำไมเราต้องรัก ท�ำไมเราต้องชอบ
ท�ำไมเราต้องชัง อารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราทั้ง ๆ ที่เราก็ทราบว่าร่างกายเป็นเพียง
วัตถุธาตุทรี่ อการเปลีย่ นแปลงและตายไป สลายไป แต่ทำ� ไมจิตใจของเรายังโหยหา ท�ำไมจิตใจของเรา
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ต้องรัก ท�ำไมจิตใจของเราต้องชัง ท�ำไมจิตใจตัวนี้ถึงมีอารมณ์ ความโกรธ ความน้อยใจเสียใจ หรือ
ความเศร้าที่เกิดขึ้นอยู่ในสภาวะจิตของเรานั้นเอง เอาจิตรู้ของเราดูเถอะว่าสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
เกิดขึ้นจากความอยากความต้องการ ฟังให้ดีว่าความอยากความต้องการ อยากได้ อยากรู้ อยากมี
อยากเป็น อยากทราบ ชอบในสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ ทัง้ ๆ ทีภ่ าพหนึง่ พิจารณาเห็นรูปร่างกายเป็นวัฏจักร
เสียแล้ว แต่อ�ำนาจจิตของเรายังติดหรือครุ่นคิด หรือติดพันอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรา จึงไม่สามารถ
ที่จะท�ำลายอ�ำนาจยึดถือภายในจิตของเราเสียได้ ก็พึงใช้ความหมายภายในจิตร�ำลึกเอาอารมณ์
ต่าง ๆ ที่สัมผัสอยู่ภายในของเราเข้ามาคิดพิจารณาเถอะว่าความอยากได้ ความอยากมี ความ
อยากเป็น ความอยากรู้อยากเห็นรวมตัวและเป็นตัวเราทั้งนั้น อันไหนมันเป็นตัวเรา อันไหน
เป็นตัวเรา ถามซ�้ำเข้าไปอีก อารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากเรา อันไหนเป็นเรา อารมณ์ต่าง ๆ
เกิดขึ้นจากเราแต่ตัวเราอยู่ที่ไหนกันเล่า ตัวเขาอยู่ที่ไหนกันเล่า อารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีการสัมผัส
ถูกต้องในรูปวัตถุภายนอก และรูปวัตถุภายในจิต ลักษณะของรูปสัญญาและนามสัญญาที่เป็น
นิมิตหมายแห่งความรู้ภายในจิตของเรามีความรู้แบบนี้เป็นต้นว่าเทียบเคียงอย่างนี้ ว่าภายนอก
เราทราบเป็นธาตุก็ดับลงไปสู่ธาตุ แต่ภายในจิตมีรูปสัญญาต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดขึ้น พูดง่าย ๆ ว่า
ระลึกถึงคนนั้น ก็จะปรากฏเป็นรูปคนนั้นอยู่ในความรู้สึกรู้ของเราว่าเป็นเขา ระลึกขึ้นมาภายในจิต
ของเราว่าเป็นบุคคลที่รัก ว่าเป็นบุคคลที่ชอบ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่กับเขาในตอนนั้น หรือเขาตายจากเรา
ไปแล้ว แต่เหลือเพียงรูปสัญญาคือรูปนิมิตหมายว่าเป็นเขา เป็นรูปร่างภายในจิต ภายในรูปสัญญา
คือจ�ำภาพ หรือจ�ำบุคคล หรือจ�ำเขาคนนั้นได้ในจิตของเรา นั่นก็คือมโนวิญญาณที่ถือเอารูปสัญญา
และนามสัญญาที่เรียกว่านามสัญญานี้เพราะรูปนั้นไม่มีตัวตน เพราะความคิดที่ปรุงภายในจิตไม่มี
ตัวตน รูปสัญญา นามสัญญาที่สมมุติอยู่ภายในจิตของเรา นั่นคืออาการของขันธ์ทั้ง ๕ โดยละเอียด
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีรูปภายนอกเข้าเกี่ยวข้องหากเป็นรูปภายในจิต เวทนาภายในจิต สัญญาภายในจิต คือ
จ�ำลักษณะได้และเสวยเวทนาเกิดขึ้น สังขารปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปภายในนั้นและวิญญาณเข้าสัมปยุต
กลายเป็นอารมณ์ปฏิพัทธ์ ปฏิฆะ หรืออารมณ์อิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ พูดง่าย ๆ ว่าชอบและไม่ชอบ
ทั้ง ๆ ที่ทราบว่าก้อนกายนี้เป็นเพียงวัตถุธาตุของทั้งเรา ทั้งสัตว์ ทั้งตัวตน บุคคล จึงต้องศึกษาดู
ให้รู้ว่าอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับรูปภายนอก
ส�ำหรับนักปฏิบัติในขั้นตอนนี้ เพราะทราบแล้วว่ารูปภายนอกเป็นไปตามวัฏจักรของ
สภาวะธาตุ แต่นักปฏิบัติยังเข้าไม่ถึงรูปภายใน หมายถึงรูปสัญญาภายในซึ่งไม่มีรูปร่างกายให้
จับต้อง เป็นเพียงแต่ความรู้สึกในรูปในลักษณะของนิมิตหมายอันจึงเรียกความหมายนี้ว่ารูปสัญญา
โดยความจ�ำมาในมโนภาพของจิต ระลึกถึงบุคลคลนั้น ๆ ด้วยอ�ำนาจตัณหาและอุปาทาน ที่อวิชชา
ความหลงเป็นผู้บงการอยู่นั้น ที่เป็นเครื่องรองสัญญาภายในจิตของเราจึงส�ำคัญผิดคิดเป็นมโนภาพ
ว่าเป็นเขาบ้าง เป็นเราบ้าง ขณะที่เผลอสติจึงเข้าไปสัมปยุตกับความรู้สึกนึกคิด ปรุงแต่งเป็นภาพ
ในอดีตก็ช่าง เป็นภาพที่ด�ำริขึ้นในปัจจุบันนั้นก็ช่าง จะเกี่ยวกับบุคคลที่ชอบมากที่สุด เรียกว่า
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สังขารปรุงแต่งในรูปลักษณะต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่มีรูปร่างกายอยู่ใกล้เราเพราะเขาอยู่คนละที่
กับเรา หรือเขาตายจากเราไป นี่เรียกว่าอาการของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือขันธ์ ๕
ในจิตที่จิตเป็นผู้ส�ำคัญผิดทั้ง ๆ ที่รูปภายนอกกระจ่างหมดแล้วว่าเป็นเพียงธาตุ จุดความหลง
จุดนี้แหละ จึงท�ำให้เราไม่สามารถที่จะถอดถอนอ�ำนาจกามราคะ ตัณหา ให้ขาดสะบั้นออกจาก
จิตของเราได้ เพราะเรามัวเพ่งแต่รูปภายนอกเราไม่ได้อยู่ดูกับสัญญาภายใน ทิฐิเก็บเอามาคิดและ
ปรุงแต่งจากอ�ำนาจความส�ำคัญตัวตน ตัวเขา ตัวเรา ตัวสัตว์ บุคคล จึงเป็นต้องมีท�ำให้เกิดอารมณ์
ต่าง ๆ นานา เอาอย่างนี้จะเท้าความหาว่าผู้สร้างต้นเหตุคือใคร เมื่อทราบแล้วว่าอารมณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นจากรูปสัญญา คือการจับบุคคลนั้นขึ้นมาปรุงแต่งและเกิดความใคร่หรือเกิดความรัก
ความหวงแหน ความห่วง ความอาลัยอาวรณ์ท�ำให้เกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจ ความรักความชัง
เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ ดีชั่ว สุขทุกข์ รักชอบเกลียดชัง น้อยใจเสียใจ โกรธหงุดหงิดหรือร�ำคาญใจ
อะไรก็ช่างที่เป็นอารมณ์ เกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเรียกธรรมารมณ์ ขันธ์ทั้ง ๕ ในจิตนั้น
จะประกอบไปด้วยรูปสัญญาด้วยและเวทนาทีเ่ กิดขึน้ จากอารมณ์ของจิตส�ำนึกในการปรุงแต่ง สังขาร
ความคิดก็มีอยู่แล้วในองค์ประกอบก�ำลังคิดอยู่นั้น ๆ วิญญาณอยู่รับทราบ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ
แสดงผลมาในลักษณะของความรู้สึก คือ เวทนา สัญญา สังขาร ที่เป็นตัวสัมปยุตอยู่กับอ�ำนาจของ
วิญญาณแต่แสดงลักษณะอาการของเวทนา สัญญา และสังขาร เรียกว่า ธรรมารมณ์นั่นเอง จิตใจ
ของเราจึงมีอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้น้อยใหญ่อยู่กับจิตใจของเรา จึงต้องมุ่งเข้าหาจิตอันเป็นพุทธะหรือ
จิตอันเป็นพุทธภาวะ เพื่อให้ทราบจิตของตน พูดภาษาง่าย ๆ ว่ารู้จักใจของตน รู้จักจิตใจของตน
ว่าจิตคิดอะไร แล้วก็รวู้ า่ จิตก�ำลังคิดอะไร ก�ำลังสุขกับความคิด หรือก�ำลังวิตกกังวลกับความคิด น้อยใจ
กับสิ่งที่คิด หรือก�ำลังอาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่คิดและบุคคลที่คิด โดยรวมแล้วเป็นอารมณ์กับความคิด
โดยสังขารปรุงแต่งนัน่ ก็คอื ธรรมารมณ์ หรือเรียกภาพหนึง่ ว่าเป็นเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
เป็นผู้สัมปยุตเข้า นี่เรียกว่าอาการของขันธ์ทั้ง ๕ ภายในจิต จึงใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้พิจารณาต่อไปว่า
อารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากค�ำว่าเรา ตัวเรา ของเรา ในความรู้สึกนั้นเอง
ทั้ง ๆ ที่กายภายนอกเราก็ทราบแล้ว แต่เมื่อจะทดสอบแล้ว ก็พึงใช้อาการการเทียบเคียงเล่าว่า
รูปสัญญาภายในกับรูปภายนอกเป็นผู้หลอกล่อกิริยาของจิต ที่มีการกระเพื่อมตัวเข้าไปสัมปยุต
เพื่อจะรู้ว่าต้นเหตุของผู้ก่อเหตุคือนักสร้างเหตุ คือความหลงนั้นออกมาจากจุดใดของจิตในระหว่าง
กายภายนอกกับรูปสัญญาณภายใน และกับจิตผู้หมายส�ำคัญจึงใช้จิตของเราคิดพิจารณาดูเถอะว่า
อารมณ์ท้ังหมดทั้งมวลต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในความรู้สึกของเรา ท�ำไมเราต้องรัก ท�ำไมเราต้องชัง
ท�ำไมเราต้องการบุญ ท�ำไมเรามีความน้อยใจเสียใจ เรามีความทุกข์ เรามีความหวังความอยาก
ความต้องการ และจิตลึก ๆ ปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากห้วงต่าง ๆ เหล่านี้ ท�ำอย่างไรกันเล่า
จงใช้ความคิดพิจารณาของเราคือจิตรู้ สภาวะจิตนัน้ ๆ ถามดูเถอะว่าต้นเหตุมาจากค�ำว่าเรา
ความรู้สึกว่าเรา เราต้องการอย่างนี้ เราอยากได้อันนี้ เราหวังอย่างนี้ เราจึงผิดหวังในสิ่งนี้ เพราะ
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สิ่งที่เราหวังต่าง ๆ นั้นตกอยู่ในฐานะของความไม่จีรังถาวร ตกอยู่ในฐานะของความเสื่อมสลายไป
ดับไป จงใช้สติปัญญาของเราพิจารณาดูในจิต จิตในจิตของเราเถอะว่า ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง
โหยหาเวลา ต้องการ ผิดหวัง น้อยใจ เสียใจ เกิดขึ้นจากจิตต้องการเอาของภายนอก หมายถึง
รูปร่างกายบุคคลที่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พึงพอใจ ที่ปรารถนาต่อกัน สิ่งที่
ปรารถนาต้องการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับรูปภายนอก เรามีความอยากได้ เรามีความต้องการ เพราะเรา
มีความเข้าใจว่ารูปภายนอกนั้นเป็นตัวเราของเรา เป็นสิ่งที่เราต้องการ เพราะท�ำให้เรารู้สึกว่ามี
หรือสบายขึ้น ทั้ง ๆ ที่สิ่งภายนอกกลับตกอยู่ในฐานะของความไม่จีรังถาวร เมื่อจิตพิจารณาเห็น
จิตของตนเองที่มีความผิดหวังต่อสิ่งภายนอก และมีความเหนื่อยหน่ายต่อความทะเยอทะยาน
ความปรารถนาต้องการ และก็จบลงด้วยการพลัดพราก จิตมีความเบื่อหน่ายคลายเหงาในความ
พลัดพรากซ�้ำ  ๆ ซาก ๆ ภายในจิตของเราจากความทุกข์ภายในจิตซ�้ำ  ๆ วันหนึ่งเกิดขึ้นอย่างไร
มีอะไรเกิดขึน้ บ้าง จิตเกิดรสชาติของความเบือ่ หน่ายคลายเหงา ในรสชาติความทุกข์ทั้งหลายทัง้ ปวง
ที่เกิดขึ้น เราไม่ปรารถนาต้องการอีกแล้ว
จงใช้สติปัญญาคือจิตรู้ของเรา ถามเถอะว่าความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ เกิดขึ้นจากเรา
ต้องการมาเพื่อเรา มีเรา มีสิ่งนี้สิ่งนั้น มีเราต้องการมาเพื่อเรา ตัวเราอยู่ที่ไหนกันเล่า ตัวเขาอยู่ที่ไหน
กันเล่า สิ่งที่เราต้องการเป็นอะไรกันเล่า ไม่ต้องเท้าความหารือพิจารณาให้มาก เพราะเราพิจารณา
มามากแล้ว ตัวเราภายนอกเป็นเพียงธาตุที่รอการตายสลายไป เขาก็ตาย เราก็ตาย วัตถุที่อยากได้
ก็พังทลาย สลายไปตามอ�ำนาจวัฏจักรอยู่แล้ว ตัวเราจึงเกิดเป็นค�ำถามพุทธภาวะขึ้นมาในจิตของเรา
ว่า เราต้องการถามว่าเราต้องการเป็นความรู้สึกภายในจิตจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ เมื่อเกิดความรู้สึกว่า
เราต้องการจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ เป็นความรู้สึกขึ้นในกิริยาของจิตรู้ ก็จะเกิดสภาวะพุทธะถามเราว่า
ตัวเราจริง ๆ หรือ ตัวเราจริง ๆ หรือ เมือ่ จิตได้คำ� ถามในจิตนัน้ ๆ จึงหันไปดูวตั ถุภายนอกในนิมติ หมาย
ของจิต จิตก็จะทราบโดยกิริยาของจิตที่ฝึกรู้มา หรือพิจารณามาแล้วว่า ตัวเราภายนอกเป็นเพียง
วัตถุธาตุที่รอการเปลี่ยนแปลงและสลายไป ย้อนกลับมาที่จิตอีกครั้งหนึ่งจิตถามว่าตัวเราก็ไม่ใช่
มันก็ไม่ใช่ เราก็ตอบจิตของเราเรียกว่าปุจฉาวิสชั นา สภาวะจิตรูถ้ ามจิตของเรา และจิตเราตอบว่าไม่ใช่
เป็นเพียงสภาวะธาตุ เอาล่ะไม่ใช่ จิตพุทธะก็เลยถามจิตของเราว่า ตัวเราจริง ๆ อยู่ที่ไหนกันเล่า
ตัวเราอยู่ที่ไหนกัน ภายนอกหรือ? ภายนอกไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น ตัวเราอยู่ที่ไหน ท�ำไม
มีเรา ต้องการเพือ่ เรา แล้วก็ทกุ ข์อย่างนี้ พูดเพือ่ ให้ทราบว่ากิรยิ าของจิตรูค้ อื ความรูส้ กึ รูจ้ ะทราบ
โดยธรรมชาติตามความหมายที่พูดนี้ เมื่อจิตพุทธะถามจิตเรา จิตเราก็จะทรงความเป็นเรา และ
ดูเราในจิต ในค�ำถามที่พระพุทธเจ้าถามเรา คือสภาวะจิตรู้ถามเรา ตัวเราหรือ? ไม่ใช่ และตัวเรา
จริง ๆ อยู่ที่ไหนกัน ท�ำไมมีความรู้สึกว่าเรา ของเรา ทั้ง ๆ ที่ภายนอกไม่ใช่เลย จึงตั้งปัญหาและ
อุบายขึ้น เอาล่ะตัวเราหรือซับซ้อนจิต อันไหนมันเป็นเรา ภาพของผู้รู้ รู้ว่าร่างกายเป็นเพียงวัตถุธาตุ
เอาล่ะเอาใหม่กัน
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คราวนีเ้ ป็นบทส�ำคัญแล้ว ระหว่างจิตเทียบเคียงกายภายนอกและใช้จติ รูอ้ นั เป็นพุทธะดูการ
เทียบเคียงนั้น ๆ เป็นกิริยาที่ละเอียดมาก สติปัญญาจับหาต้นเหตุว่าตัวเรา ตัวตนของเรา อยู่ที่ไหน
กันแน่ ดูวา่ เทียบเคียง เอาล่ะ ท�ำความรูเ้ หมือนกับไม่รมู้ าก่อน ฟังให้ดนี ะว่า ท�ำความรูแ้ บบท�ำความรู้
ในรูปร่างกาย แบบไม่เคยรูเ้ รือ่ งรูปร่างกายมาก่อน คือตัง้ รูปกายทีส่ มบูรณ์ขนึ้ หลอกล่อดู ก็ตงั้ รูปของ
บุคคลที่เป็นที่รัก ตั้งซ้อนขึ้นในมโนภาพของจิตของเราแบบไม่รู้มาก่อน ว่าเป็นธาตุอย่าเพิ่งพิจารณา
ว่าเป็นธาตุทั้ง ๆ ที่รู้มาก่อนแล้ว เพื่อจะทราบว่าตัวตนจริง ๆ อยู่กับรูปร่างกาย หรือจัดซ้อนขึ้นมา
ในจิตเป็นรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ว่าเป็นคนที่เรารัก ท�ำท่าเหมือนไม่รู้ ไม่ใช้ความรู้และใช้จิตธรรมดา
นัน่ แหละปรุงเข้าไปในรูปนัน้ ๆ ว่าเป็นคนรักเรา ชอบ อาลัยอาวรณ์ ต้องการ อยากจับต้องหรืออยาก
ครอบครอง เมื่อจิตปรุงในลักษณะของความไม่รู้มาก่อน คือใช้ภาพของความหลงเพื่อที่จะท�ำลาย
ความหลงนั้น ๆ ฟังให้ดีนะ ใช้ความหลงเป็นบททดสอบเพื่อที่จะจับตัวความหลงที่มีอยู่ในจิต
หมายถึงล่อให้ออกมาโดยการใช้รูปสัญญาต่าง ๆ ตั้งขึ้นเป็นรูปของคนรักและใช้จิตของเราปรุงด้วย
ความไม่รู้รูปนั้นเป็นเพียงธาตุ เลี่ยงธาตุให้ดับลงไปก่อน ให้ใช้เป็นรูปสมบูรณ์ เมื่อจิตปรุงในลักษณะ
ความหลงจะครอบคลุมหรือหมายส�ำคัญเอารูปนั้นเป็นเขา แล้วจะเกิดกิริยาของความก�ำหนัดยินดี
อย่ า งที่ เ คยมี เ คยเป็ น มาก่ อ น เมื่ อ ก่ อ นเข้ า ไปเสวยอารมณ์ ข องการปรุ ง แต่ ง และหมายมั่ น จะ
เสกสรรปั้นแต่งเอารูปนิมิตหมาย คือรูปสัญญาคือความคิดภายในจิตขึ้นกลายเป็นเรื่องของเขา
เป็นตัวเขา และเราก็เกิดกิริยาของความก�ำหนัดยินดีเกิดขึ้นในเรา สังเกตดูว่าระหว่างที่เราตั้ง
นิมติ หมายนัน้ ขึน้ จิตกับรูปทีป่ รุงว่าเป็นเขา เป็นเรา จะเกิดรสชาติของความใคร่ขนึ้ ในลักษณะของจิต
ทีห่ ลงว่า ส�ำคัญแบบความหลงเข้าเกีย่ วข้องจึงจะท�ำให้เกิดรสชาติของกามารมณ์หรือกามราคะตัณหา
หรือความรักใคร่ จะเกิดอารมณ์เคลื่อนตัวเข้ามาที่จิตปรุงแต่งอยู่นั้น เข้าสัมปยุตกับรูปภายในจิต
ทีค่ ดิ ขึน้ นัน่ แหละ จึงส่งผลให้เกิดการก�ำหนัดกระเพือ่ มตัวขึน้ ในจิตของเรา กลายเป็นจิตเคลือ่ นสัมปยุต
เข้ากับรูปกลายเป็นอารมณ์ของความใคร่ ความรักในรูปนัน้ ๆ และเขา และเราขึน้ สุดท้ายเป็นอารมณ์
ขึ้นมาภายในจิตของเรา เอาล่ะเมื่อทราบแล้วให้ตัดสภาวะความรู้ดับรูปนั้นลง เป็นธาตุทันที
เมื่อดับรูปเป็นธาตุทันที อารมณ์ของความใคร่ ความก�ำหนัด หรืออะไรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น
จะหดย่นเข้าไปหาจิตของเรา หดย่นเข้าไปหาจิตของเรา ใช้อ�ำนาจของพุทธะคือจิตอันเป็นภาวะ
พุทธะ รับรูภ้ าษากิรยิ าของจิต การเคลือ่ นไหวของจิตระหว่างรูปสมมุตกิ บั จิตว่ามีความหมายส�ำคัญกัน
อย่างไร เอาล่ะเมื่อมองเป็นรูปร่างแล้วปรากฏเป็นอย่างนั้น ก็ทราบก็เห็นด้วยว่าการเคลื่อนตัว
ของอารมณ์ออกมาจากจิต เมื่อเคลื่อนตัวออกมาจากจิตว่าเขาก็กลายเป็นเขาขึ้น เป็นเราขึ้น
โดยความรู้สึกแล้วก็มีความรัก ความชอบอย่างละเอียดในการปรุงแต่งว่าของรักของชอบ เอาล่ะ
เมื่อตั้งอย่างนี้ ก็ตั้งใหม่ขึ้นอีก เมื่อทลายลงสู่ธาตุแล้ว ก็ตั้งรูปร่างสมบูรณ์ใหม่ขึ้นมาอีก ตั้งขึ้นมาอีก
แล้วก็ปรุงอีกในลักษณะหนึง่ ก็จะเคลือ่ นตัวออกมาสมมุตใิ ห้กบั รูปนัน้ ๆ ด้วย และจะเกิดอารมณ์
ด้วย เมื่อเกิดอารมณ์ของการปรุงแต่งขึ้นให้ดับรูปนั้นลงทันที ลงสู่ธาตุ เอาล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
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ให้ตั้งรูปกายนั้นเป็นเพียงซากศพคือ อสุภกรรมฐาน คือของเน่าและปรุงให้เน่า เมื่อปรุงให้เน่า
จิตก็จะเคลื่อนตัวออกมาแสดงอากัปกิริยาอาการในลักษณะความรังเกียจ สะอิดสะเอียนว่ารูปนั้น
สกปรกเป็นของเน่า ก็จะเกิดการกระอักกระอ่วน น�้ำลายสออยากจะอ้วก อยากจะกระอักกระอ่วน
อ้วกออกเพราะรังเกียจ เพราะของที่อยู่ในรูปนั้น ทั้ง ๆ ที่รูปนั้นอยู่กับจิต เมื่อเห็นอากัปกิริยาอาการ
ฟากของความชอบ เมื่อปรุงไม่ชอบกับฟากของความชัง เมื่อปรุงให้ชังในรูปลักษณ์ ก็ตัดสภาวะ
รูปลักษณ์ของความชังลงสู่ธาตุ ความชังก็จะหดเข้าไปหาจิตของเรา รักกับชังก็อยู่กับจิตเรา รูป
จะสวยงามไม่สวยไม่งามก็เป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น ใช้จิตอันเป็นพุทธะเทียบเคียงดูว่าเป็นเรา
หรือ เป็นร่างกายของเขาหรือ เขาก็เป็นธาตุเป็นร่างกายของศพที่สกปรกโสโครก เน่าเปื่อย
เป็นอสุภกรรมฐานหรือเป็นคนที่น่ารังเกียจ เขาก็เป็นเพียงวัตถุธาตุ รูปสวยงามรู้จักรูปสวยว่า
รูปสวยและงามไหม ใครเป็นผู้ส�ำคัญให้งาม รูปสกปรกโสโครก เน่าเปื่อย ผุพัง สะอิดสะเอียน
เขารู้จักว่าเขาเป็นรูปเน่านั้นไหม เขาสะอิดสะเอียนของเขาไหม ใครให้ความส�ำคัญว่า เขาเน่าหรือ
รูปเน่าหรือรูปสวย ทั้ง ๆ ที่รูปต่าง ๆ จะเน่าหรือจะสวยมันก็เป็นเพียงรูปของวัตถุธาตุที่ต้องสลายไป
ดับไป สลายลงสู่ธาตุเป็นสภาวะธาตุ ของสวยก็รอการที่จะเน่า แล้วก็สลายไป ของเน่า ก็รอ
กระบวนการของจุลินทรีย์ที่ท�ำลายตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองลงสู่วัตถุธาตุ และกลายเป็นสักแต่ว่า
ธาตุเท่านั้น จะเป็นรูปสวยรูปงาม ไม่สวยไม่งามก็เป็นเพียงก้อนธาตุก้อนหนึ่งที่รอการเปลี่ยนแปลง
และดับสลาย ย้อนกลับเข้ามาที่จิตของเรา ย้อนกลับเข้ามาที่จิตเทียบเคียงดูระหว่างว่ารูปสวยงาม
นี่ระหว่างนี้แหละจิตจะเกิดการชุลมุนกันระหว่างรูปกับจิตจะเกิดการชุลมุนกัน ระหว่างที่พิจารณา
นี้แหละ อารมณ์ทางจิตก็จะซ้อนทับ จึงต้องใช้สติปัญญาของเราแยกแยะดูว่า รูปหรือ รูปเป็นธาตุ
รูปสัญญาในจิตส�ำคัญว่าเป็นเขาเป็นเรา จิตหมายเอารูปนัน้ สวยงามส�ำคัญขึน้ ว่าเป็นคนรัก ก็จะรักมัน
เพื่อตน ทั้ง ๆ ที่รูปนั้นเป็นเพียงธาตุ ผู้ใดส�ำคัญรูปเขารูปเรา รูปสวยรูปงาม ใครเป็นผู้ส�ำคัญทั้ง ๆ ที่
ภาพของรูปเป็นเพียงวัตถุธาตุตามวัฏจักรเท่านั้น ผู้ใดส�ำคัญว่าจึงท�ำให้เกิดอารมณ์รักชอบเกลียดชัง
มากมายก่ายกองเกิดขึ้นภายในจิตอันนี้ ทุกข์เพราะรัก ทุกข์เพราะเรา ทุกข์เพราะอยากได้ อยากมี
อยากเป็น ทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีพ่ งึ พอใจมาจากอะไรกันแน่ เราส�ำคัญเขา เขากลับ
ตายจากเราไป เขาก็เป็นของตายเป็นวัตถุทตี่ อ้ งสลายไป ร่างกายเราก็เป็นเพียงวัตถุธาตุทตี่ อ้ งสลายไป
เขาก็เป็นเพียงวัตถุธาตุ ใช้สติปญ
ั ญาอันเป็นพุทธภาวะภายในจิตของเราอ่านดู พิจารณาดูภาพของกาย
เป็นธาตุ ภาพของจิตถ้าไม่เห็นว่าเป็นธาตุจุดนี้เป็นจุดที่ส�ำคัญที่สุด ภาพของจิตถ้าไม่รู้ไม่หนักไปทาง
ความเห็นว่าเป็นธาตุ จะส�ำคัญว่านัน่ คือร่างกายของคนรักหรือสิง่ ทีช่ อบ ถ้าจิตของเราไม่รวู้ า่ สิง่ ทีช่ อบ
เป็นเพียงวัตถุธาตุที่รอการเปลี่ยนแปลงและดับสลายเท่านั้น จิตของเราจะให้ความส�ำคัญมั่นหมาย
ว่าเป็นสิ่งนั้น ๆ รวมถึงตัวเราด้วย เมื่อมีเขา มีเรา มีสิ่งนั้น มีเราก็ต้องการมาเพื่อเรา ความต้องการ
มาเพื่อเราก็ต้องการวัตถุที่ส�ำคัญขึ้นมาเป็นของเรา และวัตถุนั้นกลับตกอยู่ในฐานะของอนิจจังคือ
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับสลายไป
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ย้อนกลับเข้ามาทีจ่ ติ ดูจติ จิตกับรูปดูกนั รูปเป็นธาตุ ถ้าจิตไม่รวู้ า่ รูปเป็นธาตุ จิตจึงด�ำริสำ� คัญ
รูปนั้นว่า เป็นคนนั้นในจิตของเรา แล้วก็ส�ำคัญตัวเราด้วย จิตส�ำคัญตนเองด้วย และส�ำคัญผู้อื่น
ขึ้นไว้ด้วย ทั้ง ๆ ที่วัตถุที่ส�ำคัญเป็นเพียงธาตุเท่านั้น เมื่อทราบอย่างนี้ มันจะปรับรูปร่างกายเป็น
สภาวะธาตุลงเป็นสักแต่ว่าธาตุ จะจับเฉพาะจิตที่หมายสมมุติขึ้น แท้ที่จริงแล้วตัวตนนั้นไม่ได้อยู่
ในรูปร่างกายตน กิเลส ความรักใคร่ ความก�ำหนัดยินดี หวงแหน อาลัยอาวรณ์ ไม่มีอยู่ในกายเลย
อยู่ในจิตนี้ต่างหากที่ไม่ทราบมาก่อนว่านั่นเป็นเพียงก้อนธาตุ แต่จิตนี้ไม่รู้ว่าเป็นธาตุจึงส�ำคัญว่า
เป็นเรา ของเรา เป็นคนรักของเรา และมีความต้องการมาเพื่อเรา อยากได้มาเพื่อเรา อยากรู้เพื่อเรา
ต้องการมาเพือ่ เรา แสวงหามาในเรา เมือ่ ไม่ได้ดงั่ ใจเราจึงเกิดความโกรธขึน้ ความน้อยใจขึน้ ความเศร้า
เมือ่ พลัดพรากจากเราไป และมีความโหยหาต้องการอยากได้มาเพือ่ ความสุขลึก ๆ ภายในจิตทีต่ อ้ งการ
จะสัมผัสถูกต้อง แต่สิ่งที่หามานั้นกลับตกในฐานะการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนและดับสลายลงสู่
สภาวะธาตุ รูปร่างกายเป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น เพียงแต่จิตไม่รู้ว่านั่นคือวัตถุธาตุ จึงเอาลักษณะ
ตามนามสมมุติและชื่อสมมุติ ให้ความส�ำคัญว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ ด�ำริว่า หมายว่า ส�ำคัญว่า ทั้งเขาด้วย
ทั้งตัวเราด้วย เมื่อมีเราก็อยากได้มาเพื่อเรา อยากได้เขามาเพื่อเรา ทั้ง ๆ ที่เขาก็ตาย เราก็ตาย
เมือ่ อยากได้มาแล้วไม่ได้จงึ ต้องเศร้า ได้มาแล้วพลัดพรากจากเราก็ตอ้ งจบด้วยความเศร้า อาลัยอาวรณ์
จึงปรากฏเป็นความทุกข์ขนึ้ มาในจิตของเราอย่างนี้ แท้ทจี่ ริงแล้วกิเลสไม่ได้อยูก่ บั ร่างกายเลย กิเลส
อยูก่ บั จิตโง่ทไี่ ม่รคู้ วามจริง จึงหมายส�ำคัญเอาทุกสิง่ เกิดขึน้ ภายในจิตของเรากลายเป็นความรูส้ กึ
ว่าเรา ตัวเรา ของเรา ต้องการเพื่อเรา พลัดพรากในเรา ดีใจ เสียใจ ต้องการมาเพื่อเรา กิเลส
ตัวจริงอยู่ที่จิตโง่หลงส�ำคัญมั่นหมายเอาต่างหาก ไม่เกี่ยวข้องกับรูปร่างอะไรเลย เฉกเช่น
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อครั้งตรัสรู้ว่า
ดูกอ่ นนายช่างผูเ้ ป็นตัณหาเอ๋ยบัดนีเ้ ราเห็นเธอแล้ว เธอเป็นนายช่างผูป้ ระกอบร่างสร้างบ้าน
สร้างเรือนให้เราอยู่ บ้านเรือนที่เธอสร้างขึ้นนั้นเราคถาคตได้ท�ำลายเสียสิ้นหมดแล้ว ดูก่อน
นายช่างผู้เป็นตัณหาเอ๋ยบ้านเรือนที่เธอสร้างขึ้นถูกเราคถาคตท�ำลายหมดแล้วนับจากนี้ต่อไป
เราคถาคตจะไม่ด�ำริถึงเธออีก เธอไม่สามารถสร้างบ้านสร้างเรือนให้เราอีกเพราะจากวันนี้ต่อไป
เราจะไม่ด�ำริหมายส�ำคัญเธอขึ้นมาอีก หมายถึงกิริยาของจิตที่มีความรู้ว่า ต้นเหตุของผู้ก่อตัวตน
ขึน้ ภายในจิตของเรานัน้ เกิดขึน้ จากจิตหลงว่ารูปร่างกายเป็นรูปร่างกาย จึงหมายส�ำคัญว่าเรา ว่าเขา
อยากได้เขามาเพื่อเรา ต้องการมาเพื่อเรา ทั้ง ๆ ที่รูปต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเพียงวัตถุธาตุ ต้นเหตุก็คือ
จิตโง่และหลงหมายเอา ส�ำคัญเอาทั้ง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปร่างกายนั้นเลย เมื่อด�ำริหมายขึ้นแล้ว
ในความรู้สึกของจิต จึงหนักแน่นไปด้วยเรื่องของตัณหาและอุปาทานกลายเป็นความรู้สึกว่าเรา
ของเรา ก็ความรูส้ กึ ว่าเราของเรานัน่ แหละ คือกิรยิ าของราคะตัณหา เพราะกิรยิ าของจิตทีม่ คี วามรูส้ กึ
ว่าตัวเราของเรานั้น จะมีความก�ำหนัดยินดีตนเอง อยากได้มาเพื่อตนเอง เมื่ออยากได้มาเพื่อตนเอง
จึงเกิดความแสวงหาก็ความรูส้ กึ ว่าเรานัน่ แหละคือกิรยิ าของราคะตัณหา หมายถึงจิตตนเองรักตนเอง
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เสมอผู้อื่นไม่มี ไม่อยากให้ใครได้หน้าเกินเรา ไม่อยากให้ใครได้อย่างไร ไม่อยากให้ใครมีเหมือนเรา
เราอยากจะมีของเราคนเดียว นัน่ ก็คอื เรือนร่างของตัณหาและอุปาทาน หมายถึงราคะตัณหาทีก่ อ่ ตัวขึน้
ในกิริยาของจิตจากความโง่ที่หมายส�ำคัญขึ้น นี่คือสมมุติ นี่คือสมุทัย นี่คือต้นเหตุของสมุทัย
เรียกว่าทุกขสมุทโย เมื่อสมมุติขึ้นแล้วกลายเป็นตัวเราเผยความรู้สึก และหมายเอาก้อนกายขึ้นมา
ทับถมกันอีกทีหนึ่ง จึงส�ำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็หมายเอาเขา เอาสัตว์ เอาบุคคลขึ้นมาด้วย
เมื่อจิตหมายส�ำคัญขึ้น การที่หมายเข้ามาทับถมก็ไม่เคยเป็นอะไรของใคร เป็นเพียงวัตถุธาตุที่ต้อง
เสือ่ มสลายแตกดับไป ต้นเหตุกค็ อื จิตไม่รวู้ า่ สิง่ ทีห่ มายขึน้ นัน้ เป็นเพียงวัตถุธาตุ จึงส�ำคัญขึน้ กลายเป็น
ตัวเราของเรา และอยากได้เพื่อเรา นี่แหละเรียกว่า ทิฐิมานะ หรือความส�ำคัญผิดกลายเป็น
อัตตาตัวตน เรียกว่า ทิฏฐุปาทาน คือความส�ำคัญว่าเป็นตัวเรา ของเรา มีความเห็นผิดกลายเป็นตัวตน
ขึน้ ในตนคือกิรยิ าของจิตนัน่ เอง นีค่ อื เรือนร่างของตัณหาและอุปาทานอันแท้จริงท�ำให้เกิดความส�ำคัญ
หรือสมมุติเอาทุกสิ่ง ทั้งของภายนอก ทั้งกิริยาจิตภายในที่หลงส�ำคัญว่าพระพุทธเจ้าของเรา
องค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งอดีตและปัจจุบันก็ใช้วิธีนี้ในการถอดถอนอ�ำนาจ
ส�ำคัญผิดจึงเรียกว่า ดูก่อนนายช่างผู้เป็นตัณหา ก็หมายเอากิริยาของจิตอันเป็นพุทธภาวะที่รู้ว่า
นายช่างผู้เป็นตัณหานั้นก็คือจิตหลงสมมุติเรา รูปสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเรา รูปร่างกายเป็นเรา
รูปร่างกายเป็นเขา ก็หมายเอาจิตผู้เป็นตัณหา ผู้เป็นนายช่างที่ก่อเรือนร่าง รูปร่างโดยสมมุติ
ทั้ง ๆ ที่มันไม่มีอะไรเลย ร่างกายก็เป็นธาตุเสียอย่างนั้น เป็นวัฏจักรที่ต้องสลายไป นายช่างผู้เป็น
ตัณหาก็คือกิริยาของจิตหลง ก็หมายส�ำคัญเอาว่าเป็นเราโดยความรู้สึกและหมายเอาร่างกายนั้น
ด้วย และหมายเอารูปร่างของคนอืน่ ด้วย การเปลีย่ นสัตว์ ตัวตน บุคคล เราเขา ในความเข้าใจผิด
ของจิต นีแ่ หละเรียกว่าเรือนร่างของตัณหาและอุปาทาน อันมีราคะตัณหา มีภาวะตัณหาจึงแสดง
กิริยาของความอยากเพราะตัณหา ก�ำหนัดยินดี หวงแหน อาลัยอาวรณ์ เศร้า อิจฉาพยาบาท
หงุดหงิด งุ่นง่าน ร�ำคาญเมื่อไม่ได้ดั่งใจความต้องการของตน เพราะตนในตนที่ด�ำริว่าตน นี่คือ
สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดอันท�ำให้จิตต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารหาประมาณไม่ได้ เพราะนี่คือต้นเหตุ
ผู้สร้างภพอีกตัวหนึ่งท�ำให้เกิดในเถ้า ในไท ในไข่ ในครรภ์ ท่องเที่ยวในวัฏสงสาร เกิด ๆ ตาย ๆ
ตาย ๆ เกิด ๆ ได้รับความทุกข์ยาก ล�ำบาก ร�ำคาญ โศกเศร้า พลัดพราก ปรารถนาไม่สมหวัง
ท�ำให้ตกนรกหมกไหม้ก็มี ท�ำให้เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะส�ำคัญผิดคิดผิด
จึงท�ำกิริยาอันผิดโดยลากความอยาก ความต้องการในราคะตัณหา แสวงหาต้องการจนกระทั่ง
เบียดเบียนผู้อื่น ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งสัตว์ บุคคล เรียกว่าตัวนี้เองที่หนักหน่วงมาก เป็นตัวสร้าง
ภพรากจิตให้เกิดในสามภพนี้ตลอดอะไรต่าง ๆ ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะอ�ำนาจ
ความหลงด�ำริภายในจิตที่ส�ำคัญผิดว่าเป็นเขาเป็นเรา เป็นสัตว์บุคคล ทั้ง ๆ ที่ร่างกายนั้น
เป็นเพียงวัตถุธาตุไม่เกีย่ วกับรูปร่างกายเลย เกีย่ วจากจิตทีไ่ ม่ทราบว่าส�ำคัญขึน้ เป็นธาตุ กลายเป็น
ผู้ส�ำคัญว่าเขา ว่าเรา ว่าสัตว์บุคคลนั่นเอง นี่คือเรือนร่างของราคะตัณหาและอุปาทานทั้งปวง
ที่เป็นผู้สร้างต้นเหตุนี่เพียงว่าสมมุติ ด�ำริว่า หมายว่า เมื่อสมุทัยคือสมมุติ ผ่านอ�ำนาจความหลง
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มาแล้ว จึงท�ำให้เกิดทุกขสมุทโย ทุกขังอริยสัจจังปรากฏขึ้นจากเหตุของจิตที่เป็นนักสมมุติ
หมายมั่นขึ้นทั้ง ๆ ที่ของภายนอกไม่เคยเกี่ยวข้องกับจิตนี้เลยเป็นเพียงวัตถุธาตุเท่านั้น นั่นล่ะ
วินาทีที่จิตอันเป็นพุทธะทราบความหมายต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว อ�ำนาจอุปาทานความด�ำริ
ในสิ่งทั้งปวงมีรูปเป็นต้น จึงพังทลายสูญหายลงสู่จิตนั่นเองเรียกว่าจิตคืนความหมายโดยสมมุติ
หมายถึงตัวสมุทัยในส่วนนี้พังทลายลงสู่จิตนั่นเอง
มองเห็นรูปร่าง มองเห็นเขา เห็นเรา หรือมองเห็นรูปสัญญาภายในจิตเมือ่ ไม่ดำ� ริหมายส�ำคัญ
แล้ว รวมถึงความรู้สึกว่าเราด้วย ก็ถูกกลืนหายเข้าไปภายในจิตนั่นเอง มองที่ไหน ๆ มองอะไร
เห็นอะไร แม้กระทัง่ ความรูส้ กึ เห็นทีเ่ ป็นรูปสัญญานัน้ ๆ ก็จะถูกความหมายต่าง ๆ ดึงกลืนเข้าสูจ่ ติ
เพราะจิตคืนความหมายโดยสมมุตใิ นจิตดับสลายลงสูจ่ ติ นีแ่ หละเรียกว่าสามารถถอดถอนรากเหง้า
อันเป็นอุปาทาน ราคะ ตัณหา ให้ขาดสะบั้นลง จึงไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเขา ตัวเรา ตัวสัตว์
บุคคล จิตซึง่ มีความหมายนีเ้ สียได้ ราคะ โทสะ ภายในจิตขาดสะบัน้ ลง นีแ่ หละเมือ่ ได้ละฐานแห่ง
การพิจารณาในขั้นนี้แล้วสภาวะจิตที่มีความรู้นั้นก็จะหมุนตัวเข้า แต่ลักษณะทีจ่ ะหมุนตัวเข้านั้น
จงสังเกตดูเถอะว่าจิตด�ำริรูปไหนขึ้น รูปนั้นมุ่งไหลลงกลืนลงสู่จิตหมายถึงมุ่งหมายภายในจิต
กลืนจิตส�ำคัญสมมุติเข้าไปที่จิตดับสลายไปหมด ดูอะไรเห็นอะไรกลืนเข้าหาจิตหมด
นั่นเรียกว่าความหมายโดยสมมุติคือ สมุทัยตัวนี้ถูกท�ำลายลง นั่นแหละสังโยชน์เกื้อกัน
จึงขาดสะบั้นออกจากจิตของผู้ปฏิบัตินั่นเอง จะรู้ได้เองไม่ใช่คิดเอา หมายเอาหากจะรู้โดยกิริยา
ของจิตรู้ตามจริงคือสติปัญญาแห่งผู้พิจารณานั่นแหละ เมื่อผ่านล�ำดับนี้เข้าไปแล้วรูปฌาน
ที่ซับซ้อนก็หมายถึงรูปกรรมฐานภายในจิตที่ตั้งระหว่างสมมุติกับจิต เมื่อจิตเอาดึงรูปกรรมฐาน
ที่หมายแห่งการคิดพิจารณานั้นถูกกลืนลงที่จิต เพ่งรูปอันไหน ระลึกรูปอันไหนรูปนั้นก็พังลงไป
ที่จิต พังลงไปที่จิตเพราะผู้หมายพังลงที่จิตจนกระทั่งรูปนั้นไม่มีในจิต นี่แหละการพิจารณา
ซับซ้อนรูปกับจิต นี่คือเรียกว่ารูปราคะเมื่อจิตได้ฐานแล้วจะหมุนไปตามอาการนี้เองหมุนไปเป็น
ล�ำดับของเรา เมื่อหมุนตัวเข้าไปสู่การพิจารณาจนกระทั่งดับรูปสัญญาต่าง ๆ ตามความหมาย
สมมุติและผู้สมมุติ คือหายเข้าไปภายในจิต
นี่แหละเรียกว่าราคะตัณหาถูกถอดถอนออก หันโทสะ ราคะ โทสะไม่ก�ำเริบเสิบสาน
ขึ้นมาอีกภายในจิต แม้เหตุความหงุดหงิดก็ไม่ปรากฏขึ้นมุ่งหวังที่จะถอดถอนตนเอง นี่แหละจิต
จึงพบกับความอ่อนน้อมถ่อมตน หาตัวตนไม่โกรธ ไม่หงุดหงิด ไม่รำ� คาญ ไม่แสดงอ�ำนาจบาตรใหญ่
ข่มเหงบุคคลอื่น พระอนาคามีท่านจึงถอดถอนอ�ำนาจของความโกรธ ความรัก ความใคร่
อะไรต่าง ๆ ออกจากจิตแม้แต่ความหงุดหงิดก็ไม่ปรากฏ เมื่อเหยียบฐานนี้แล้วผ่านกระบวนการ
ของการซับซ้อนของจิตระหว่างรูปกับจิตหมดไป ก็พบกับสภาวะของจิตว่าง ก็สภาวะของจิตว่าง
ไร้ตัวตนเพราะวางกายหมดแล้วในลักษณะจิตที่เข้าถึงสภาวะของความว่างจะเกิดความสุขุม
คัมภีรภาพไร้ตัวตน เบิกบานผ่องใส มีแต่อาการของจิต ไม่มีรูปลักษณะร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้อง
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แม้มีรูปร่างกายเดินได้ นั่งได้ หรือท�ำอะไรได้เหมือนปกติ แต่ในจิตไม่มีความรู้สึกว่ามีรูปร่างกาย
นั้นเลย เพราะไม่ใส่ใจในความหมายของรูปร่างกาย จะเจ็บก็เจ็บไป จะป่วยก็ป่วยไป แต่จิต
นอกเหนือจากสังขารร่างกายทั้งปวงเหล่านี้แล้ว เพียงแต่รับผิดชอบตามสถานะเท่านั้น
เมื่อจิตมุ่งเข้าสู่สภาวะของความว่าง ก็จึงเรียกระดับจิตของอรูปราคะหมายถึงรูปฌานนี้
จึงเรียกว่าจิตของพระอริยเจ้าระดับดีนนั้ เป็นจิตทีไ่ ม่มคี วามห่วงหา อาลัยอาวรณ์กบั ผูใ้ ด ไม่วา่ จะ
พ่อตาย แม่ตาย ผัวตาย เมียตาย ลูกตายหรือใครตายก็ชา่ ง ช่างจะไม่มคี วามสะทกสะท้านหวัน่ ไหว
ไม่มีความเศร้าโศกกับผู้ใด ไม่มีความอาลัยอาวรณ์กับผู้ใด หากวางใจลงสู่ความสลดสังเวช
ถึงขณะเวลาในวัฏจักรบุคคลนั้น ๆ หรือสัตว์นั้น ๆ ไม่ช้าเวลานั้นก็เป็นเขาเหมือนกันแต่จิตใจ
ของท่านจะไม่มีความอาลัยอาวรณ์วิปโยคโศกเศร้ากับการจากไปของบุคคลที่เป็นที่รัก เพราะ
ไม่มีความรักหรือความก�ำหนัดยินดี แม้มีความห่วง มีความหวังดีแต่หากจะวางลงได้เพราะไม่มี
ความรักและความใคร่ ขึ้นชื่อว่าความห่วงไม่ได้ห่วงแบบเป็นภาระ แต่ในความห่วงใยเขานั้น
จัดอยู่ในรูปของสภาวธรรม คือปรารถนาอยากให้บุคคลที่มีพระคุณกับเราหรือคนรักของเรา
ให้มีจิตใจอันทราบถึงสภาวธรรมที่เห็นนี้เพื่อละวางอ�ำนาจความเศร้าโศกหรืออัตตาตัวตนนั้น
เสียได้ มีความปรารถนาหวังดีจากความรักความใคร่ เป็นความห่วงใยทีเ่ กิดขึน้ จากธรรมเรียกว่า
ความเมตตา ต้องการให้หมูส่ ตั ว์ทกุ คนได้รบั ทราบถึงอ�ำนาจอริยสัจธรรมอันเป็นพุทธภาวะทีร่ แู้ จ้ง
และสามารถถอดถอนอ�ำนาจต้นเหตุของความโศกเศร้าในจิตนี้ออกเสียได้อย่างที่ท่านเห็นนั่นเอง
แค่ว่าระดับจิตนี้เป็นระดับจิตที่ไม่มีห่วง อาลัยอาวรณ์กับผู้ใดจิตของท่านจึงหยั่งลงสภาวะของ
ความว่างที่ไร้ตัวตน เพราะวางอ�ำนาจอุปาทานด�ำริว่ากายเรา ของเราเสียหมดแต่ยังเหลืออยู่ใน
อณูของจิตคือสภาวะจิตรู้ที่ประกอบไปด้วยความหลงนั่นเอง
นั่นจะมีสภาวะของความรู้สึกดีใจขึ้นในผลงานของการบ�ำเพ็ญของตัวเอง ในสภาวะของ
ความว่างสุขุมคัมภีรภาพและมีความยินดีกระหยิ่มยิ้มย่องเกิดขึ้นในสภาวะจิตนั้น ๆ กลายเป็น
ความว่างถือตนขึ้นว่าเราท�ำได้แล้ว เราถอดถอนอุปาทานได้แล้ว เราไม่มีความอาลัยใยดีกับผู้ใด
ได้แล้ว จากนีต้ อ่ ไปเราจะไม่เศร้าโศกกับผูใ้ ดแล้ว เราจะไม่โกรธ ไม่หงุดหงิด ไม่รำ� คาญ ไม่ฟงุ้ ซ่าน
เหมือนแต่ก่อนแล้ว เราสละซึ่งอ�ำนาจอุปาทานยึดถือภายในจิตของเราได้แล้ว มานะทิฐิคือ
ความส�ำคัญโดยความจริงที่เกิดขึ้นจากจิตที่ถอดถอนอุปาทานนั้นจะเกิดความชื่นชมบุญบารมี
ของตนว่าตนท�ำได้ เห็นแล้ว ได้แล้ว จะเกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ในกิริยาของจิตที่ปรากฏขึ้น
ในจิตของตัวเองนั่นเอง เมื่อสภาวะจิตต่าง ๆ เหล่านี้ปรากฏขึ้น โดยอณูความรู้อันเป็นพุทธะ
จะเกิดค�ำถามขึน้ ว่าเข้าไปยินดีกบั อารมณ์นนั้ แล้ว ดีใจกับสิง่ ต่าง ๆ เหล่านีห้ รือ ดีใจกับความว่างหรือ
ด้วยความเห็นในข้างต้นว่าสภาวะจิตหรืออารมณ์ทางจิตก็ตกในฐานะความเป็นอนิจจัง ความรัก
ความชอบ ความยินดีในอารมณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น เรียกว่า อรูปราคะ คือความปีติยินดีอยู่ในธรรม
อันละเอียด หมายถึงอรูปฌานที่ปราศจากกามราคะหรืออัตตาตัวตนที่ปราศจากความตายนั้น ๆ
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จึงแสดงผลให้เกิดความยินดีในอาการของความว่างนัน้ ด้วย นีเ่ รียกว่า อรูปราคะ และปรากฏเป็น
มานะผู้ชื่นชมตนเองอยู่ แสดงว่านี่ก็ยังเป็นตัวเรา จึงเกิดค�ำถามเป็นรูปร่างว่า เราพอใจกับสิ่งนี้
แล้วหรือ สิง่ นีอ้ ารมณ์นกี้ จ็ บลงในฐานะไม่เทีย่ งไม่ใช่หรือ เมือ่ จิตรูต้ วั ว่าพอใจเท่านัน้ แหละอ�ำนาจ
มานะทิฐิแม้มีอยู่ก็จะวางตนเองลงขณะหนึ่ง เมื่อวางตนเองลงขณะหนึ่งก็จะไม่ยินดีในความ
ดีอกดีใจทีเ่ ข้าสัมผัสธรรมภายในนัน้ ๆ จิตก็หยัง่ ลงความเป็นอุเบกขาเอกัคคตารมณ์ คือวางอารมณ์
ยินดีนั้นลงเสียในขณะหนึ่ง เมื่อวางลงความเป็นอุเบกขาแล้วก็พึงพิจารณารู้ในรู้ก็จะปรากฏเป็น
ความรู้สึกคิดพิจารณาไปในระยะหนึ่ง ทรงอารมณ์อยู่ในขณะหนึ่งแล้วจะเกิดความคิดขึ้นว่า
สิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นอะไรยังไง อารมณ์ว่าง อารมณ์สว่างเกิดขึ้นแล้วจะคลายตัวไป ดับไป สลายไป
จนกระทั่งจิตมีความฉุกคิดขึ้นว่า เอ๊ะ ท�ำไมจิตนี้ถึงไม่อยู่เฉยกันหา มีอารมณ์อะไรต่าง ๆ
มากมายก่ายกองเกิดขึ้นกับจิตนี้ ทั้งสุขด้วย ทั้งเศร้าหมองด้วย ทั้งผ่องใสด้วย ทั้งเฉยด้วย
ทั้งว่างด้วย จึงปรากฏเป็นความรู้ขึ้นว่า เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่ว เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวว่างเดี๋ยวไม่ว่าง
เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวเศร้าหมอง ท�ำไมจิตของเราจึงมีอารมณ์แปรปรวนอยู่ภายในนักหนา ท�ำไมมัน
ไม่อยู่เฉย จึงก่อให้เกิดความคิดพิจารณาไปว่า อะไร ยังไง มายังไง ท�ำไมต้องคิด คิดพิจารณา
อะไรต่าง ๆ ก็ดับไป สลายไป จึงท�ำให้เกิดอุทธัจจกุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่านของจิตเมื่อคิดหา
แล้วก็วางมันไป ว่างกันไป ว่างไปก็คดิ อีก ว่างไปก็คดิ อีก คิดอีกเฉยไปก็วางไป คิดไปดับไป นีเ่ รียกว่า
จิตดับสังขารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุทธัจจกุกกุจจะ คือเป็นจิตที่บ้าคิดหาว่าต้นเหตุของ
ความคิดหรืออารมณ์ตา่ ง ๆ ทีแ่ ปรปรวนเปลีย่ นแปลงอย่างละเอียดภายในจิตมาจากทีไ่ หนกันแน่
เมื่อจิตพิจารณาอยู่ระหว่างคิดอะไร เห็นอะไร ก็มีแต่ของเกิดขึ้นและดับไป หาอะไรเป็นสิ่ง
ที่แน่นอนไม่มี ความว่างก็เปลี่ยนไป ความสว่างก็เปลี่ยนไป ความผ่องใสก็เปลี่ยนไป ความเศร้า
หมองเกิดขึ้นก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลง แปรปรวนอยู่อย่างนั้น คิดแล้วก็ดับ คิดแล้วก็ดับ จึงจับ
ต้นเหตุว่า เอ! ท�ำไมมันไม่อยู่เฉยกันหนา จิตจึงฉุกคิดว่าสิ่งที่คิดและปรุงแต่งนั้นก็เป็นสภาวะ
การเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา ว่างก็ดับ คิดก็ดับ เฉยก็ดับ เกิด ๆ ดับ ๆ นี่เป็นวัฏจักรของจิต
อีกอย่างหนึ่งท�ำไมจิตไม่หยุดคิด เมื่อจิตไม่หยุดคิดเพราะจิตอยากรู้ความเป็นจริงจึงต้องคิด
ท�ำไมจิตถึงอยากรู้เพราะอยากรู้อยากหายสงสัยว่าจิตมันอยากรู้มันถึงคิด คิดอะไรก็ดับ คิดอะไร
ก็ดบั ไป จิตจึงจับความอยากรูน้ นั้ ว่าเป็นเรา เราอยากรู้ ท�ำไมถึงต้องอยากรูเ้ พราะในความอยากรู้
คือตัวรู้ ในอยากรู้ที่ตัวรู้ ข้างในตัวรู้เป็นความอยากรู้นี่ล่ะเข้าใจง่าย ข้างในตัวรู้คือความอยากรู้
ความอยากรูฟ้ งั แล้วก็อยากรู้ อยากรูอ้ ะไร ? ฟังแล้วอยากรู้ ความอยากรูน้ คี้ อื ความไม่รู้ ความไม่รู้
ก็คืออวิชชา อวิชชาก็คือจิตหลงจิต จิตหลงจิตจึงอยากรู้ อยากคิด อยากเห็น อยากทราบ
ความเป็นจริงมาจากไหน นั่นแหละเรียกว่างูกินหาง หรือจิตหลงจิตตนเองนั่นแหละ
เมื่อจิตหลงก็เกิดจิตไม่รู้จักตัวจิตนั้นเองว่าเป็นตัวตน จึงสร้างความฉ้อฉลคือความอยากรู้
อยากเห็น มาในลักษณะของอยากรู้ นัน่ จึงเรียกโดยนามว่า อวิชชาปัจจยา สังขารา สังขารปัจจยา
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วิญญาณัง วิญญาณปัจจยา นามรูปงั เมือ่ ไม่รกู้ อ็ ยากรู้ เมือ่ อยากรูก้ ค็ ดิ กลายเป็น สังขาร วิญญาณ
สัมปยุต นี่ล่ะเรียกว่า จิตตสังขาร หรือสังขตธรรม คือ จิตที่มีความคิดปรุงแต่งแม้จะเป็นการคิด
เรือ่ งธรรมะเกิดดับก็ชา่ ง แต่เป็นธรรมะสังขาร จิตสังขารเป็นธรรมปลอม ไม่ใช่ธรรมแท้แต่กอ็ าศัย
ตัวนี้แหละเพื่อพิจารณาหาต้นเหตุว่าความเป็นจริงเหมือนกัน ท�ำไมต้องคิด ท�ำไมต้องอยากรู้
ท�ำไมต้องอยากทราบ เพราะความไม่รู้ ความไม่รู้นั้นแหละคืออวิชชานี่ล่ะ
จับตัวจิตได้แล้วนี่หนอ ตัวความไม่รู้ก็คือจิตหลงจิต ก่อตัวกลายเป็นสังขาร วิญญาณ
นาม รูป ปรุงแต่งเกิดขึ้น ดับไป สลายไป ว่างไป คิดใหม่ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่าง ๆ เหล่านี้ก็คือ
จิตตอวิชชาเป็นผูก้ อ่ เหตุ คือจิตหลงจิตไม่รตู้ วั เอง นีค่ อื กิเลสอันหนึง่ นีค่ อื ตัววัฏจักร นีค่ อื ตัววัฏจิต
นี่คือตัวอวิชชา พลาดแล้วรู้แล้วว่าออกมาจากที่นี่ นี่ตัวก่อสังขาร วิญญาณ นาม รูปกลายเป็น
จิตตสังขาร กลายเป็นสังขตธรรม มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไป เป็นธรรมดา
สภาวะจิตอันนี้ สภาวะหลงอันนี้เป็นวัฏจักรไม่ใช่เรา ไม่ใช่จิตอันแท้จริง เป็นจิตตสังขาร เป็น
จิตตอวิชชา เป็นปรัชญาการของการเกิดดับ นี่คือต้นเหตุทั้งปวง เมื่อจิตจับจิตหลงได้ ท�ำลาย
จิตหลงด้วยความรูว้ า่ จิตนีเ้ ป็นอนัตตาเป็นวัฏจักรเกิดดับตามธรรมชาติของมัน เป็นภาษาของมัน
ตามประสีประสาของจิตที่ต้องเป็นไปอย่างนั้น จิตนี้ไม่ใช่เรา จิตนี้เป็นวัฏฏะห้ามไม่ได้ จิตนี้
ไม่ใช่เรา จิตนี้เป็นจิตตสังขาร เป็นปรัชญาการของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลง และดับไป
จิตอันเป็นนักรู้ อยากรู้และนักหลงอันเดียวกัน นี่คือจิตตอวิชชา รู้แล้ว ทราบแล้ว เห็นแล้ว
ตามสัจจะความเป็นจริงของพระพุทธเจ้า นี่คือจิตหลงจิตหรือจิตอวิชชานี่เอง
เมื่อจับจิตนี้ได้เข้าใจแล้ว ไม่ต้องถามว่าจะเป็นยังไง ธรรมชาติจะเป็นผู้ตัดสินคือ จิตรู้
อย่างกระจ่างนั่นเอง ดับอวิชชาคือจิตดับจิต วาบ! กลายเป็นสังขตธรรมสลายไป จิตว่างจากจิต
จิตเป็นอิสระจากจิต จิตดับอวิชชาหลงจิต เป็นอิสรภาพจากจิตหลงจิต กลายเป็นจิตเหนือจิตขึน้ มา
ทันทีทันใด หมด ว่างไปหมด วางไปหมด ทราบไปหมด แต่ก็มีจิตรู้ตามแบบฉบับของจิตที่ต้องรู้
แต่ไม่ติดรู้ เป็นสภาวะจิตเหนือจิตเพราะจิตเห็นจิตไม่ใช่จิต เป็นอิสรภาพจากทุกสิ่งนั้นเรียกว่า
ไม่ใช่มนุษย์ปุถุชน (เพราะจิตหลงจิต เป็นจิตอวิชชา จิตดับอวิชชาได้ก็เป็นจิตอิสระ จึงเป็นจิต
เหนือจิต)

เอกสาร
https://youtu.be/zunqeLwJ๐pc
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เทศนาธรรมงานบ�ำเพ็ญกุศลครบรอบ ๗ ปี
วันละสังขารคุณแม่จันดี โลหิตดี
พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร)
พุทโธ พุทโธ พุทโธ ตัง้ ใจ ตัง้ ใจภาวนาให้ดี สมบัตอิ นื่ ทัง้ หลายมันมีคา่ อะไรตอนทีเ่ รามีลมหายใจ
แค่นั้น พอสิ้นลมหายใจแล้วก็จบกัน เลิกกัน หมดกัน ทุกอย่างเลย แต่ธรรมะสมบัติเป็นสมบัติ
ที่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นของเราชัด ๆ อยู่ภายในจิตใจ ฟิ๊ตสติฟิ๊ตปัญญาขึ้นท่านทั้งหลาย อย่ามัวแต่
หลับไหลแล้วลืมตาย อย่าเมาชีวิตกันเกินไป เวลาจะหมดแล้ว เวลาจะหมดแล้ว ตั้งใจให้ดี เวลามัน
จะหมดแล้ว ลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออก ขณะจิตที่เป็นไปทุกเกิดดับ ชีวิตของเราท่านทั้งหลาย
มีแต่ขัยวัย ขะยะ วะยะ ขัยวัย คือความเสื่อมไป ดับไป ดับไป ดับไป ตลอดเวลา อันนี้ดับด้วยความ
หลับไหล ดับด้วยกามฉันทะ นิวรณ์ข้อที่ ๑ ได้เรื่องหรือ ดับด้วยพยาบาท ความโกรธ ความอาฆาต
ความคับแค้น นิวรณ์ข้อที่ ๒ ได้เรื่องหรือ ดับด้วยถีนมิทธะ ง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม ได้เรื่องหรือ
ดับด้วยอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันใช่เรื่องหรือ ดับด้วยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย มันพาไปสู่ความสงบ
พาไปสู่สุคติอย่างไร มีแต่ออกนอกไปทั้งนั้นเลย ไหลไปตามอารมณ์ เลื่อนเปื้อนไปกับสิ่งที่มากระทบ
สัมผัส จิตใจคนเรามันว่องไวมากถ้าหากไม่มหี ลัก ไม่มเี กณฑ์ ไม่ได้ขดั ไม่ได้เกลาให้ดี มันก็ตงั้ ล้มตัง้ ล้ม
อย่างนี้แหละ ฟิ๊ตสติฟิ๊ตปัญญาขึ้น การภาวนาไม่ใช่สติเซื่องซึม ไม่ใช่สติซื่อบื้อ สติต้องเป็นสติ
ระวังภัยอันตราย สติที่ตื่นตัว สติที่ตื่นรู้ ไม่ใช่สติทึ่ม ๆ อย่างนั้นใช้ไม่ได้ ระวังให้ดี สติมีทั้งมิจฉาสติ
และสัมมาสติ มิจฉาสติ โจรจะขโมยของมันก็มีสติ แมวจะจับหนูกินมันก็มีสติ มีสติดีกว่าเราผู้เป็น
เจ้าของบ้าน เราผูเ้ ป็นเจ้าของบ้านสูแ้ มวไม่ได้ เห็นไหมเราท่านทัง้ หลายนีส่ ติสโู้ จรได้หรือเปล่า ปัญญา
สู้โจรได้หรือเปล่า แต่นั่นมันมิจฉาสติ มิจฉาทิฏฐิ สัมมาสติต้องตื่นรู้ ไม่ใช่ระลึกได้แบบเซื่อง ๆ ซึม ๆ
จิตมีพุทโธ แต่กลายเป็นว่าท่องพุทโธเจื้อยแจ้วนกแก้วนกขุนทอง สติไม่มีเลย จิตหนึ่ง พุทโธเดี๋ยว
แว๊บไปไหนต่อไหนทั้งที่รู้สึกว่ายังพุทโธอยู่ แต่ก็คิดเลื่อนเปื้อนไปเรื่อย อย่างนี้เรียกไม่มีสัมมาสติ
ฟิ๊ตสติฟิ๊ตปัญญาขึ้น ข้อนี้ส�ำคัญมาก ถ้าขณะนี้เราท่านทั้งหลายรู้สึกว่าเราเดือดร้อนเหลือเกิน
เราทุกข์ทรมานเหลือเกิน ปวดขา ปวดหลัง ปวดคอ หรือกระทั่งเบื่อหน่ายเซ็งอะไร ไม่ได้ดั่งใจ ไม่มี
ความพอใจ ไม่มีความน่ายินดีอะไร กรุณารู้ว่าถ้าความตายมาถึงท่านขณะนี้ ท่านมีแดนนรก เปรต
อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานเป็นทีไ่ ป ขณะจิตนี้ ตรวจสอบเดีย๋ วนี้ ขณะจิตนีเ้ ราท่านทัง้ หลายตายแล้วไปไหน
ขณะจิตนี้ไปไหน นั่งฟังสัปหงกไปนี่ตายแล้วไปไหน นั่งฟังฟุ้งซ่านไปนี่ตายแล้วไปไหน นั่งฟังโกรธ
พระธรรมเทศนาโดย พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าธรรมคีรี
(จันดีอนุสรณ์) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หลวงปู่แหวน สุจณ
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เกลียดพยาบาทตายแล้วไปไหน นั่งฟังมึน ๆ สะลึมสลือ ให้พระธรรมเป็นเหมือนกับมือใหญ่ ๆ
ไปตบกะโหลกให้ ต่ื น สั ก ที น ะ ฟิ ๊ ต สติ ฟ ิ ๊ ต ปั ญ ญาขึ้ น สิ จะให้ ป ลุ ก อี ก สั ก กี่ ที ไม่ ป ลุ ก ตั ว เองมั น ก็
หลับใหลอยู่อย่างนี้ เราขี้เกียจเองใช่ไหม แล้วไปเดือดร้อนครูบาอาจารย์มาไล่ความขี้เกียจเรา
เราไม่ได้เรื่องเอง เดือดร้อนครูบาอาจารย์มาขัดเกลาเรา จะให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกสัก
กี่พระองค์จึงจะสาแก่ใจกิเลสในใจเรา พิจารณาสิ ทุกข์เกิดเองก็ดับเองสิ พระองค์ท่านชี้แนะไว้หมด
แต่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ผู ้ ล งมื อ กระท� ำ หนี ไ ม่ พ ้ น ตั ว เราเอง ท่ า นทั้ ง หลายที่ ค รอบง� ำ สามแดนโลกธาตุ อ ยู ่ นี้
หลักใหญ่ใจความคือกามราคะ ฟังให้ดีนะ คือกามราคะ ความหลงในรูป ในรส ในกลิ่น ในเสียง
ในสัมผัสนอกสัมผัสในนี้ กามราคะมีสายทางเดินจากไหน กิเลสมาจับเสือมือเปล่าทั้งนั้นเลย กิเลสนี่
ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดนอกจากใช้ขันธ์ ๕ ของเรามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเอง ตาเห็นรูปไม่ทันได้คิด
ได้พิจารณาให้ดี หูฟังเสียงไม่ทันได้คิดได้พิจารณาให้ดี เพียงตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง รับรู้สู่สมอง
ปรุงแต่งต่อ เกิดเป็นความชอบความชัง เป็นความรักความเกลียดขึ้นมาแล้ว เห็นหรือไม่ ฟิ๊ตสติ
ให้ทันเกมนะ ทันเกมใคร ทันเกมกิเลสในใจของเราที่ครอบง�ำอยู่ทั้งหลาย ท�ำให้จิตสงบก็ยาก สมาธิ
ก็ไม่เป็นไป แล้วแถมพิจารณาอะไรก็ไม่ชัดเจน เป็นเรื่องของกิเลสกามราคะทั้งนั้น เป็นหลักใหญ่
ใจความหลักเลยที่ท�ำให้มาเกิดมีรูปอยากเพราะติดของหยาบ เพราะเรายังนอนเนื่องด้วยอนุสัย
นอนเนื่องด้วยของหยาบ จิตติดอะไรไปเกิดเกี่ยวข้องด้วยสิ่งนั้นทั้งนั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเริ่มต้น
ในการปฏิบัติธรรม ให้ฝึกสติให้ชัดเสียก่อน พอสติชัดต่อเนื่อง ๆ สติที่ต่อเนื่องเกิดเป็นพลังสมาธิ
พอพลังสมาธิดจี ติ จะพบความสงบแน่นอน จิตสงบก็คอื กิเลสสงบนัน่ เอง จิตสงบก็คอื กิเลสสงบนัน่ แล
ศัตรูสงบ ศัตรูสยบ แม้จะยังไม่สิ้นซากยังเป็นศัตรูอยู่ เราก็ปราบได้ง่ายใช่หรือไม่ ถ้าหากว่าศัตรู
เกริกก้องเกรียงไกร ศัตรูมีก�ำลังมาก มีแต่เรานั่นแหละจะตาย เห็นไหมคุณค่าของการฝึกสติ
ฝึกขานสมาธิให้มั่นคงเสียก่อน เมื่อมีพลังเต็มที่แล้วทีนี้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญา ท่านทั้งหลาย
ในการออกก้าวเดินทางด้านปัญญาไม่ใช่นั่งเฉย ๆ แล้วรอมันตรัสรู้ชอบเองไม่มี ฟังให้ดีนะ ไม่ใช่
นั่งเฉย ๆ แล้วรอปรากฏค่อยพิจารณาไม่ใช่ แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีนิสัยวาสนาภาวนาให้เป็นเช่นนั้น
ทั้งชาติก็หมดสิทธิ์บรรลุธรรมอย่างนั้นหรือ
คุณแม่จันดี โลหิตดี แนะน�ำอาตมาว่า แม่ปฏิบัติแบบปัญญาอบรมสมาธินะลูก แม่ปฏิบัติแบบ
ปัญญาอบรมสมาธินะลูก ยืน เดิน นั่ง นอน ของแม่ แม่เพ่งกาย แม่พิจารณากาย แม่รื้อค้นกาย
ตลอดเวลาทุกขณะจิตนะลูก ฟังสิ แล้วเราท่านทั้งหลายล่ะ หลับก็แล้ว ตื่นมาตื่นแต่ตาแต่กายใจ
ยังหลับต่อไปอย่างนั้นหรือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในกองขันธ์ ๕ นี้ ถ้าจะว่าตามเนื้อผ้า
จริง ๆ แล้วขันธ์ ๕ ไม่ได้เป็นทั้งอุปกรณ์ของกิเลส และไม่ได้เป็นทั้งอุปกรณ์ของธรรมะ แต่กิเลส
มันมายึดพรมแดน มันจึงจับเอาร่างกายขันธ์ ๕ นี่เป็นเมืองประเทศราช แล้วก็อาละวาดใช้อ�ำนาจ
กดขี่ เก็บภาษี บังคับ จัดระบบระเบียบบริหารตามใจกิเลสมัน ใครได้ปกครอง มันนัน่ แหละเป็นผูอ้ อก
นโยบาย แล้วก็ท�ำร้ายท�ำลายเรา เอาผลประโยชน์จากเราซะเต็มก�ำลัง เห็นหรือไม่ แล้วฝ่ายธรรมะ
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ไปอ่อนแออยู่ไหนเล่า ฟิ๊ตก�ำลังสติฟิ๊ตก�ำลังปัญญาขึ้น ให้พลังแห่งธรรม ตีล้อมรอบเมือง ตีล้อมรอบ
กรอบยึดขึ้นมาครองเมืองแห่งขันธ์ ๕ เราให้ได้สิ ความคิดไม่ผิด ผู้ให้คุณค่าความคิดต่างหากจึงผิด
ดังนั้นการใช้ความคิดไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเลย อย่างตั้งแต่ต้นเราภาวนามา ก�ำหนด พุทโธ พุทโธ
พุทโธ พุทโธนี้ก็เป็นความคิดอันหนึ่งไม่ใช่หรือ เพื่อจะแย่งกัน ชักกะเย่อกันระหว่างกิเลสกับธรรม
กิเลสดึงไปพระธรรมดึงกลับมา แทนที่จะไปวิ่งว่อนอยู่กับอารมณ์อื่น ๆ ดึงกลับมาให้มันกินพุทโธ
พอมันกินพุทโธอิม่ แล้วเดีย๋ วมันก็รวมสงบลงไป พุทโธก็คอื ความคิดอันหนึง่ นัน่ แทนทีจ่ ะปล่อยให้ไปคิด
ออกทางกิเลส ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นไปตามวัฏจักรสร้างภพสร้างชาติ อันนี้หักกระหวัดกลับมา
ปลิดชีพเลย ตัดวงเวียนวงจรของภพชาติไปโดยล�ำดับล�ำดาด้วยพลังสติ และให้อยู่กับความคิด พุทโธ
พุทโธ พุทโธ พอเวลาจะออกก้าวเดินเท่านัน้ ปัญญากลายเป็นว่าไม่กล้าคิด ไม่กล้านึก แน่ละ่ ไม่เคยพบ
ความสงบภาคสมาธิ พอพบความสงบภาคสมาธิซะหน่อย เอาแต่สมาธิอย่างเดียวเลย เอาแต่ความนิง่
เอาแต่พลังสมาธิ เอาแต่ความสงบอย่างเดียวเลย จนนึกต�ำหนิ จนรู้สึกไม่ดีว่า ไอ้ความฟุ้งซ่าน
ความคิดปรุงทั้งหลายผิดเสียเต็มประตู มันก็ต้องอย่างนั้น การฝึกปฏิบัติมันก็ต้องมีขาด ๆ เกิน ๆ
เป็นธรรมดา กว่ามันจะปรับเข้าสู่จุดพอดีของจิตแต่ละคนได้ใช้เวลาเป็นเรื่องปกติ
ดังนั้นจึงว่ามีครูบาอาจารย์เป็นสิ่งส�ำคัญมาก ทางไม่เคยเที่ยว ทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถเขาวงกตนี้
เต็มไปด้วยมารร้าย สัตว์ร้าย ตะเข็บตะขาบ งูพิษมากมายแอบซ่อนเร้นกายาอยู่ตรงไหน เผลอ
แพร๊พเดียวโดนมันฉกตาย โดนมันกัดตาย ครูบาอาจารย์ท่านอาบน�้ำร้อนมาก่อน โดยเฉพาะน�้ำร้อน
ฝ่ายพระกรรมฐาน น�้ำร้อนฝ่ายภาคปฏิบัตินี่ อะไรก็ลืมได้ แต่จะให้ลืมปฏิปทาสายทางเดินสู่ความ
พ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้ ร่างกายเสื่อมพังสลายอย่างไรจิตใจยังสว่างจ้าตลอดเวลาอย่างนั้น เวลาออก
ก้าวเดินทางด้านปัญญาท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ
คิดเอาเลย นึกเอาเลย ใช้สัญญาความจ�ำเสียก่อน หลักอนาโตมี่กายวิภาค เห็นโครงกระดูก
ก็พิจารณาโครงกระดูก เห็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อย่างไรก�ำหนดดูสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจน
เอาทีละส่วนทีละอย่าง อ้าว! ก�ำหนดดูผม เส้นผมบนหัวทุกคน ก�ำหนดดูเส้นผมของเรา แต่กอ่ นนี้
ตอนเป็นทารกเป็นเด็กน้อยผมก็อ่อน ๆ ผมก็น่าจับสลวยสวยเก๋ พอต่อมาผมก็หยาบกระด้างขึ้น
และหยาบกระด้างขึ้น เปลี่ยนอีกจากด�ำแล้วกลับหงอก จากหงอกแล้วหลุดร่วง หัวล้านก็มีเยอะ
แล้ว ผมบางก็มีให้ปรากฏ แล้วพิจารณาสิเพียงเส้นผมเท่านั้น ถ้าหากว่าไม่สระผมอยู่อย่างไร
ขีเ้ หงือ่ ขีไ้ คล เซลล์ตายทัง้ หลาย ไขมันข้นไขมันเหลว สิวเต็มหัวเห็นไหม หลัง่ ไหลอาบเยิม้ เฉิม่ แฉะ
มีแต่ของสกปรกเกรอะกรังอยู่เต็มศีรษะ ได้เห็นหรือเปล่า พิจารณาสิ แล้วเส้นผมที่แท้คืออะไร
เส้นผมทีเ่ ราอุตส่าห์ไปย้อมไปท�ำมาอย่างดี เส้นผมทีแ่ ท้คอื เซลล์ทตี่ ายแล้วมันต่อ ๆ ๆ กัน เซลล์ที่
ตายแล้ว ขยะเขาทิ้งแล้ว มันทิ้งต่อ ๆ ๆ กัน มันก็เลยยืดยาวเป็นสายออกมา อายุไม่เท่าไหร่เดี๋ยว
มันก็ร่วงหลุดแล้ว มันก็เกิดต่อเนื่องไป เราก็เลยไม่ทันได้เห็น ไม่ทันได้สงสัย ไม่ทันได้พิจารณา
เพราะว่าเราไม่ทัน เราไม่ทันอนิจจลักษณะ เพราะว่ามันมีความสืบเนื่อง มีความสืบต่อ ท่านว่า
หลวงปู่แหวน สุจณ
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สันตติ ความสืบต่อ มันเกิดไวดับไว พอมันเกิดไวดับไว มันเกิดต่อเนือ่ ง เราเลยไม่เห็นความแตกดับ
สลาย นี่เรื่องของเส้นผมบนหัว แล้วผมนี้ตกใส่อาหาร ตกใส่น�้ำแกง ตกใส่ที่เขาท�ำมาอย่างดี
ในอาหารการกิน กินไม่ลง ไม่รู้ผมใครเป็นผมใคร รู้สึกสกปรก เห็นไหมเส้นผมเรามี แล้วเส้นผม
ของสัตว์ทั้งหลายมีไหม
ผมกับขนก็เครือเดียวกัน ขนในร่างกาย ขนจักกะแร้ ขนหน้าแข้ง ขนในที่ลับและที่แจ้ง
ขนทัว่ ร่างกายมันเครือเดียวกันกับเส้นผมนีเ่ อง แล้วก็เครือเดียวกันกับขนสัตว์ทงั้ หลาย พิจารณาสิ
แล้วขยายไปดูให้ดีเถอะในบรรดาเส้นขนนี่ ขนเข้าไปคุดอยู่ ขนเข้าไปกุดอยู่ เกิดอักเสบเน่าใน
เป็นหนองเป็นฝีเป็นสิวขึ้นเต็มไปหมด ได้พิจารณาบ้างไหม เป็นรังของโรคทั้งนั้น ทั่วร่างกาย
ขนคุดนี้เห็นกันอยู่ประจ�ำ
เล็บ ดูเล็บของเราทุกคน เล็บของเรา เล็บเสือก็มี เล็บลิงก็มี เล็บไก่ก็มี อย่าไปตื่นเต้นยินดี
ภาษาเล็บมาก เล็บขึ้นราก็มี เล็บขบ เน่า เหม็น เจ็บ ก็มี แล้วเล็บมันอนิจจังไหม มันสั้นแล้วมันก็
กลับยาว มันขาวแล้วก็กลับด�ำ แล้วไปเป็นที่ตื่นเต้นอะไรประสาเล็บ
ดูฟัน ก�ำหนดฟันของเรา ก�ำหนดตัวเราเล็ก ๆ เลย ตัวเราเล็ก ๆ แล้วก�ำหนดให้ฟันใหญ่ ๆ
เท่าตึกเลย แล้วไปเดินเล่นดูในซอกฟันตัวเองสิมันเป็นอย่างไร มีเศษเนื้อติดตรงนั้น มีซากพืช
ซากสัตว์อุดอยู่ที่รอยฟันผุตรงนี้ แล้วเดินเข้าไป โอ้โห! ถังส้วมเลย ถังส้วมตรงนั้น ถังส้วมตรงนี้
จะสลบตายคาปากนะพิจารณาให้ดี ในฟันของเรามีนำ�้ ลายพอให้ชว่ ยในการขบเคีย้ วหน่อยเท่านัน้
แต่พิจารณาดูให้ดีแล้วกลายเป็นว่าน�้ำลายนั่นก็คือคลองหมาเน่า คลองน�้ำหมาเน่าเต็มไปด้วย
ซากพืชซากสัตว์เต็มอยูท่ กุ ซีท่ กุ ซอกทุกร่องทุกรอยของฟันเลย เคยได้พจิ ารณาบ้างไหม อย่างนีห้ รือ
ทีว่ า่ สวยว่างาม ฟันก็คอื กระดูกทีม่ นั ยืน่ ออกมานอกเนือ้ นัน่ แหละ กระดูกทีม่ นั ยืน่ ออกมานอกเหงือก
ใช่ไหม พิจารณาสิ
แล้วดูผิวหนังที่ติดกันมาก หนักมากที่สุดคือเรื่องผิวหนัง ขยายร่างกายออกไปมาก ๆ
ให้รูขุมขนใหญ่เท่าฝ่ามือเลย แล้วก�ำหนดดูสิ ในรูขุมขนเท่าฝ่ามือเต็มไปด้วยน�้ำเลือดน�้ำเหลือง
น�้ำหนองอาบเยิ้มเฉิ่มแฉะทั้งนั้น พอพิจารณาอย่างนี้มันจะครอบคลุมหมดเลย กลายเป็นว่า
ร่างกายเราที่แท้ผิวหนังบาง ๆ หุ้มเต็มไปด้วยอสุภะ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด เต็มไปด้วยของ
ไม่สวยงาม เต็มไปด้วยของสกปรกรกรุงรัง นีเ่ พียงอวัยวะนอกเล็ก ๆ น้อย ๆ พอเห็นได้บา้ งชัดเจน
โดยสังเขป
ถ้าพิจารณาไปถึงอวัยวะใน ตับ ไต ไส้ ปอด อาหารเก่า อาหารใหม่ เต็มลงมาจากปาก
ก่อนจะกินก่อนจะรับประทานนี่ สุก สด สะอาด พอเคีย้ วเข้าไปแล้วติดฟันติดเหงือกแล้วกลายเป็น
เน่าอยู่ที่ซากฟันเต็มอยู่ที่คอ ทอนซิล ปรากฏว่ามีทอนซิลสโตนก้อนที่มันอุดตันอยู่ที่ต่อมทอนซิล
รูตอ่ มทอนซิล ออกมากลายเป็นตัวเหม็นมากเลย แล้วไล่ลงไปทีค่ อ หลอดอาหารทีผ่ า่ นไป เปรีย้ ว
หวาน มัน เค็ม โอชารส รสมันดับตั้งแต่ลิ้นแล้ว ที่คอไม่มีรสแล้ว ที่กระเดือกไม่มีรสแล้ว ไล่ลงไป
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หลอดอาหาร กระเพาะอาหารไม่รู้รสแล้ว ล�ำไส้เล็กล�ำไส้ใหญ่ไม่มีรสแล้ว แต่กลายเป็นว่าอาหาร
ทั้งหลายมากมายก่ายกองสับสนปนเปอลหม่านหมักดองอยู่ในร่างกายมนุษย์ ซากศพทั้งหลาย
กลายมาเป็นป่าช้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในร่างมนุษย์เรานีแ้ ล จะไปกลัวผีไหนยิง่ กว่าผีตนเองอีกถ้ารูอ้ ย่างนี้
ตัวเรานี่น่ากลัวกว่าผีท้ังหลายทั้งปวง ป่าช้าผีดิบที่ไหน ๆ ซากศพไม่มากเท่าร่างกายเรา แล้ว
ร่างกายของเราไม่ใช่กินซากศพแต่วันเดียว นี่อยู่มากี่ปีแล้ว กี่เดือนแล้ว กี่หมื่นวันแล้ว ซากศพ
ทั้งหลายผ่านมากี่ชีวิตแล้ว แล้วเต็มไปด้วยซากทั้งนั้นเลย
อาหารก็คือซากสัตว์ตายซากสัตว์เน่าใช่ไหม ซากสัตว์ตาย ซากพืชซากสัตว์ทั้งหมดเลย
โลกนี้เกิดก�ำเนิดขึ้นมา พืชขึ้นมาแล้ว สัตว์ก็กินพืช สัตว์ก็กินสััตว์ ส่วนมนุษย์นั้นกินทั้งสัตว์
ทัง้ พืชเลย มนุษย์นเี่ ป็นนักล่าทีเ่ ก่งกาจทีส่ ดุ และน่ากลัวทีส่ ดุ ของธรรมชาติ และล่าแล้วก็มารวมกัน
อยู่ในร่างกายของเรา และร่างกายของเรากระเพาะอาหารย่อยแล้วล�ำไส้เล็กล�ำไส้ใหญ่สลาย
ออกมาเป็นอะไร เป็นอุจจาระ ปัสสาวะ ออกมาเป็นอะไร เป็นขีห้ ู ขีต้ า ออกมาเป็นอะไร เป็นขีเ้ หงือ่
ขี้ไคล ออกมาเป็นอะไร ทวารทั้งหลาย ลองพิจารณาสิ หลั่งไหลมีแต่สสารเวียนเข้าไหลออก
อสุภะนอก อสุภะใน อสุภะใด ๆ ร่างกายเราเป็นอสุภะทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เต็มไปด้วยความเน่าในอาบเยิม้
เฉิ่มแฉะที่สุด
และท่านทัง้ หลายลองพิจารณาให้ดี ขณะมีชวี ติ อยูน่ ไี่ ฟธาตุเขาอุน่ อยู่ นีเ่ ราถูกตุน๋ อยูต่ ลอดเวลา
ถูกไฟธาตุอุณหภูมิในร่างกายมันตุ๋นอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วถึงได้ตัวเย็นเฉียบแล้วแข็ง
เพราะว่าธาตุมนั ไม่สามารถจะประคองธาตุกนั ได้แล้ว ทีอ่ ยูไ่ ด้ทกุ วันนี้ ดิน น�ำ้ ไฟ ลม มันกลมกลืนกัน
อยู่ในร่างกาย ประชุมมหาภูตรูปทั้ง ๔ ดิน น�้ำ ลม ไฟ และมีจิตเข้าไปอยู่ครอง เพราะว่าอ�ำนาจ
แห่งกรรมเขาบังคับไว้ หมดอ�ำนาจแห่งกรรม ถึงเวลา ขะยะ วะยะ ขัยวัย ขัยตัวนีค้ อื อายุขยั ถึงเวลา
ความดับความแตกสลายของธาตุ รูป รูปัง แปลว่า ย่อยสลาย แตกสลาย แปลว่า ท�ำลายดับ แตกดับ
จ�ำไว้รูปแปลว่าแตกดับย่อยสลาย เพียงแค่ค�ำว่ารูปมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเลี้ยงไม่เชื่อง เพียงแค่ค�ำว่า
รูปมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่า อย่าส�ำคัญมั่นหมายเกินไปนัก พิจารณาอย่างนี้ตั้งแต่ ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง อวัยวะนอก อวัยวะใน ถึงแกนกระดูก พิจารณากระดูกให้ดี
เอ้า! ฟิ๊ตสติ ฟิ๊ตปัญญาขึ้นท่านทั้งหลาย ก�ำหนดดูกะโหลกศีรษะของตนเอง กะโหลกศีรษะ
ตนเองเป็นอย่างไร ตาโบ๋เว้าแหว่งลงไป จมูกก็แหว่งไม่มีแล้ว ใครตาสวยไม่มีแล้ว ใครจมูกโด่ง
จมูกแฟบดั้งบี้ไม่เหลือเลย เอ้า! ก�ำหนดดูปาก เอาแต่กะโหลกเลย ปอกออกหมด ก�ำหนดเป็น
มีดหมอผ่าตัด ปลอกหนังถลกหนังออกไปเลย ถลกหนังออกทั้งร่างกายเลย เนื้อแดงดิ้นพลาด ๆ
น�้ำเลือดน�้ำเหลืองไหลเยิ้มไปเลย น�้ำหนองเต็มอยู่นั่น ๆ ไหลออก ไม่ต้องสนใจมัน ฉีกออกดู
เปิดออกดู แหวะออกดู กรีดด้วยมีดหมอผ่าตัดอันคมกริบ กรีด ๆ ๆ เข้าไป ถลกหนังหัวไปเลย
ถลกหนังทั้งหลายออกไปเลย ลอกออกดู นั่นน่ะใครกินซุปเปอร์ตีนไก่ ใครท�ำหมูพะโล้ขาพะโล้
ทัง้ หลายพิจารณาดู เราเองยิง่ กว่าสรรพสัตว์ทงั้ หลายทีเ่ อามาอยูใ่ นห้องครัวโรงอาหารในโรงทาน
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เสียอีก ตอนนี้มาดูตัวเองให้ดีนะ ก�ำหนดดูตัวเองให้ดี พอเปิดออกดูข้างในแล้ว เปิดออกจนเห็น
ซี่โครง ต้มกระดูกหมู ต้มซี่โครงหมูดูเอา ต้มแซบดูเอา พิจารณาลงไป เปิดออกกรีดดูไขมัน
เห็นไหมหมูสามชั้นยังไง แล้วคนสามชั้นล่ะได้พิจารณาหรือยัง แล้วกรีดไปดู เปิดออกทั้งซี่โครง
เปิดพุง เปิดท้องออกดู เปิดก้น เปิดอวัยวะในทีล่ บั ทัง้ หลาย เปิดออกไปดูทงั้ หมด กรีดเปิดพังหมด
แล้วพิจารณาเหลือแต่กระดูก
กระดูกนี้ท�ำลายยากที่สุดเพราะว่ามันรวมด้วยธาตุแข็ง ไม่เป็นไร ธาตุดินอันแข็งนี้มันเป็น
แกนกลางของกระดูกเหมือนหุ่นไล่กา พอมันมีแกนกลางขึ้นมาแล้วลองเอาฟางมาโปะ ๆ มัดมือ
มัดหัวมัดเท้าเข้าเป็นตัวหุน่ ไล่กาเอาเสือ้ ผ้าไปใส่ มันเหมือนคน ก�ำหนดแยกแตกสลายออก ก�ำหนด
แยกเฉพาะเป็นส่วน ๆ ออกเท่านัน้ มันจะให้เห็นเลยว่าสันตติความต่อเนือ่ งทีบ่ ดบังอนิจจลักษณะ
ก็จะปรากฏ อิริยาบถที่นั่งอยู่นี่ แหม! นั่งนานไม่ได้ทุกข์เพราะมันเจ็บ นอนนานไม่ได้ทุกข์เพราะ
มันเจ็บ เดินนานไม่ได้ทุกข์เพราะมันเจ็บ นั่นที่ว่านั่ง ยืน เดิน นอน ทุกข์ทั้งหลายมันถูกบดบัง
เราไม่ทันได้พิจารณาให้มันแยบคาย อิริยาบถบดบังทุกขลักษณะ เห็นไหมล่ะ มันบดบังลักษณะ
แห่งทุกข์ ลักษณะทีม่ นั ทนได้ยาก แต่สำ� คัญมากคือความเห็นเป็นกลุม่ เป็นก้อน เห็นเป็นก้อนเดียวกัน
ที่มันรวมกันอยู่ มันบดบังอนัตตา อนัตตลักษณะ ลักษณะของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะสิ
ดังนั้นการที่พิจารณาแยกเป็นส่วนเป็นส่วนออกไปมันจะหาความเป็นคนไม่เจอ ลูกตากลิ้ง
อยูน่ นั่ จมูกทีถ่ กู เปิดอยูต่ รงนี้ หนังทีถ่ กู เฉือนแยกออกไป ผมทีถ่ กู แยกมาอีกกอง ไหนผมนีเ้ รียกว่า
คนเหรอ เล็บทีถ่ กู ถอดมาเล็บนีเ้ รียกว่าคนเหรอ พิจารณาสิถา้ เปรียบเหมือนรถคันหนึง่ เปรียบเหมือน
รถยนต์คันหนึ่ง พวงมาลัยเรียกว่ารถยนต์ใช่ไหม ล้อเรียกว่ารถยนต์ใช่ไหม ไฟเบอร์กันชนเรียกว่า
รถยนต์ใช่ไหม เครือ่ งเสียงในรถเรียกว่ารถยนต์ใช่ไหม เบาะหนังเรียกว่ารถยนต์ใช่ไหม พิจารณาสิ
กระจกเรียกว่ารถยนต์ใช่ไหม พอแยกเป็นส่วนเป็นส่วนจะเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน หาความ
เป็นรถยนต์ไม่เจอฉันใด เวลาแยกธาตุแยกขันธ์ออกเป็นส่วน ๆ ก็จะพบความเป็นจริงว่าหามนุษย์
หาคนหาตัวหาตนไม่เจอฉันนัน้ พิจารณาสิ พอแยกแตกออกกระจายออกเท่านัน้ ความจริงปรากฏ
เปิดเผยเลย อ้อ! มันไม่เทีย่ งอย่างนี้ มันทนได้ยากอย่างนี้ แล้วสุดท้ายแตกดับสลายแล้วมันอนัตตา
อย่างนี้ แม้ปัจจุบันนี้ยังไม่แตกดับถึงขนาดวายปราณสิ้นชีวิตไป แต่มันก็แสดงอนัตตาอยู่แล้ว
ในทีไม่ใช่หรือ ทั้งรูปและนามที่ปรากฏ พิจารณารูปขันธ์มากเข้า ๆ ใจดีขึ้น ๆ
ท่านทั้งหลายจะเห็นชัดเลยว่ารูปนี้เต็มไปด้วยภาระ เดี๋ยวต้องล้างหน้า เดี๋ยวต้องแปรงฟัน
เดีย๋ วต้องสระผม เดีย๋ วต้องอาบน�ำ้ เดีย๋ วต้องหาข้าวให้มนั กิน เดีย๋ วป่วยไข้ตอ้ งพาไปรักษา เสือ้ ผ้า
สะอาด ๆ มาสัมผัสสัมพันธ์กบั ร่างกายสุดท้ายต้องเอาเสือ้ ผ้าไปซัก คิดดูสิ แปลว่าร่างกายนีส้ ะอาด
หรือสกปรก เสื้อผ้าสะอาด ๆ สุดท้ายต้องเอาไปซัก บ้านเรือนกวาดถูอย่างดี คนเดินไปเดินมา
นัง่ ๆ นอน ๆ ไม่กที่ เี ดีย๋ วต้องกวาดใหม่อกี แล้ว ต้องเอาผ้าปูทนี่ อนไปซัก ปลอกหมอนไปซักอีกแล้ว
ลองพิจารณาสิ แล้วอย่างนีร้ า่ งกายนอกจากย่อยยับแตกสลาย ร่างกายยังเป็นรังรวมไว้ซงึ่ เชือ้ โรค
316 ภาคผนวก

ความสกปรกทัง้ ปวงด้วยจริงหรือไม่ ใช้ความคิดพิจารณาอย่างทราบลงไปทุกอณูรขู มุ ขน กระดูก
ที่สลายยากผ่านกาลเวลาไป ๑๐ ปีเป็นอย่างไร ๑๐๐ ปีเป็นอย่างไร ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ ทุกท่าน
ก�ำหนด ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ ประหนึ่งว่าเราทั้งหลายเป็นซากศพตายแล้วขณะนี้ ผ่านกาลเวลาไป
๑๐๐ ปีเป็นอย่างไร เหลือแต่กระดูกแล้ว พวกเนื้อหนังมันเน่ามันอืดมันเฟะเละเทะ มันพังสลาย
เกลี้ยงเลย นี่มันอืดเน่าเฟะเละเทะเขียวช�้ำเป็นจ�้ำ ๆ ท้องแตก กลิ่นเหม็น ต่อมาค่อย ๆ ยุบ ๆ
แห้ง ๆ สลายเป็นดินเป็นน�้ำเป็นลมเป็นไฟ เหลือแต่กระดูก ตายไปแล้ว ๑๐๐ ปีไปขุดฮวงซุ้ยดูสิ
หนังแห้งเลย เหลือแต่กระดูก ตายไปแล้วพันปี ตายไปแล้วหมื่นปี เส้นเอ็นที่เคยร้อยรัดกระดูก
ที่นั่งอยู่นี่ เส้นเอ็นสลายเกลี้ยง ไอ้ตัวที่มันจะยึดกระดูกไม่มีแล้ว กระดูกทั้งผุทั้งกร่อนตกเรี่ยราย
แผ่นดินเป็นท่อน ๆ เลย กะโหลกไปอยูก่ บั กระดูกหัวแม่ตนี ไม่รอู้ ะไรเป็นอะไร ซีโ่ ครงก็ไม่อยูต่ ดิ กัน
แล้ว ผ่านไปเป็นหมื่นปีเป็นอย่างไรล่ะ ล้านปีเป็นอย่างไร แตกสลายผุกร่อน แตกสลายผุกร่อน
ผุกร่อน แตกสลายผุกร่อนกลายเป็นผงหมดเลย คืนสู่แม่มหาภูตรูป คืนสู่พระแม่ธรณีท้ังนั้นเลย
ดินคืนดิน น�้ำคืนน�้ำ ลมคืนลม ไฟคืนไฟ หมดกันมายานี้สลายเกลี้ยงกลับสู่ความว่างจากตัวตน
แล้วเราทั้งหลายต้องรอให้ถึงหมื่นปีล้านปีนั้นหรือ มีสติมีปัญญาก็ฟิ๊ตสติฟิ๊ตปัญญาพิจารณา
ให้รู้สิเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือ ให้รู้เท่าทันนะ ตายก็ตายเดี๋ยวนี้ ตายด้วยธรรม แล้วมันจะสามารถ
พบกับสติปัญญาอันฉลาดแหลมคมแรงกล้าที่เหนือกว่าความตาย
แต่ถ้าหากว่ากลัวความตาย ไม่พิจารณาความตาย นั่นแหละมันจะได้นอนตายอีกต่อไป ดังนั้น
การพิจารณาร่างกายเป็นกายคตานุสสติ เป็นมรณานุสสติ เป็นธาตุกรรมฐานดินน�้ำลมไฟ เป็น
อาหารเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาอาหารด้วย กรรมฐานทั้งหลายรวมอยู่ในบาทฐานใหญ่คือร่างกาย
อยู่แล้ว ตะลุมบอนเอาให้ชัดเจน พอชัดเจนพิจารณามากเข้า ๆ สนุกมาก ยิ่งพิจารณายิ่งสนุก ทีนี้
หลับตาพิจารณาก็มคี วามสุขสนุกสนาน ลืมตาพิจารณาก็ยงิ่ โอ้โห! จิตนีอ่ าจหาญชาญชัย ทัง้ หลับตา
ทัง้ ลืมตาพิจารณาเราพิจารณาเขา หลัง ๆ หนักเข้าไม่อยากพิจารณาผูอ้ นื่ ผูใ้ ด มีแต่เข้ามาพิจารณา
เพื่อถอดถอนตัวเองทั้งนั้น พิจารณาเพื่อจะเอาความจริงให้ปรากฏแก่ใจ เห็นแล้วสายเยื่อสายใย
กิเลสตัณหา มาจากไหน เริ่มเห็น เริ่มเห็น เริ่มจับพิรุธได้ เริ่มจะมีพิรุธแพลมออกมาแพลมออกมา
เป็นระยะ ๆ ปรากฏพิรุธ ปรากฏแล้วปั๊บ จับ ๆ ๆ ๆ ค่อยเก็บสะสมแล้ว ทีนี้พอถึงเวลาเอาเข้าจริง ๆ
รูปอสุภะก็ดี รูปสุภะสวยงามก็ดี สกปรกก็ดี น่ารังเกียจก็ดี รูปทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่กองอสุภะ
รูปทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่กองสุภะ รูปทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่กิเลส แต่ต้นก�ำเนิดสาเหตุทั้งหลาย
วิง่ ตะครุบย้อนกลับมาลงเป็นมหาสติมหาปัญญาทีใ่ จ พิจารณากายก็คอื พิจารณาจิต พิจารณากาย
นัน่ แล เวทนาในกายก็ดี จิตในการพิจารณาก็ดี ธรรมะทีป่ รากฏทัง้ หลายตลอดสายก็ดี สติปฏั ฐาน
ทั้ง ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม หลอมรวมเป็นหนึ่งตรงนี้ และจะเกิดเป็นสติธรรมปัญญาธรรมขึ้นที่
จิต เวลาพิจารณามันธรรมหนึ่งแตะหนึ่งถึงทั้งหมด เข้าหนึ่งถึงทั้งหมด เข้าหนึ่งถึงทุกสรรพสิ่ง รู้หนึ่ง
รู้ทุกสรรพสิ่ง วางหนึ่งก็วางทุกสรรพสิ่งด้วย ท่านทั้งหลายย่นย่อเวลากลับเข้ามา ไม่ต้องไปดูแล้วโลก
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ธาตุไหนต่อไหน ไม่ต้องไปหาหูทิพย์ตาทิพย์อะไร เอาตารู้ใจ หูรู้ใจ จมูกรู้ใจ ลิ้นรู้ใจ กายรู้ใจ ใจให้รู้
เท่าทันใจ อันนี้เป็นส�ำคัญ รู้ในนี้ รู้หนึ่ง รู้ทุกสรรพสิ่ง วางในนี้ วางหนึ่ง วางทุกสรรพสิ่ง ทั่ว ๓ แดน
โลกธาตุ วางกายก็แล้ว ทีนี้จะพบความอัศจรรย์และเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวขั้นต่อไปของจิต วางกาย
แล้วจะพบเล่ห์เหลี่ยมส�ำคัญของจิต ที่ว่าดูจิตดูจิตนี่ระวังให้ดี ถ้ายังไม่ผ่านฐานหยาบมันเข้า
ฐานละเอียดไม่ได้ ส่วนใหญ่จะโดนหลอก หลอกไปหลอกมาแล้วโดนตลบหลัง แล้วก็แพ้เกมกิเลส
เขาเป็นอย่างนัน้ ทัง้ นัน้ ของหยาบยังโง่ยงั เซ่ออยูเ่ ลย ของละเอียดไม่ตอ้ งไปพูดถึงมันเพ้อเจ้อ เอาให้ได้
เอาของหยาบนีเ้ สียก่อนเป็นขัน้ เป็นตอน แล้วมันจะไปถึงไอ้ตวั ละเอียดเองโดยล�ำดับล�ำดา เมือ่ เข้าถึง
จุดส�ำคัญที่ปลดแอกตัวเองเป็นอิสระ ไอ้ตัวนึกคิดปรุงแต่ง ไอ้ตัวที่ให้ความส�ำคัญมั่นหมาย ตัวพาไป
หลงใหล ตัวตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา คว้าตัวนี้ได้ ฆ่าตัวนี้ลง สยบมารร้ายในใจนี้ไป ดับสนิท
เรื่องกาย เข้าใจนะ นั่นแหละระหว่างนั้นจะเปิดประตูตลอดเวลา เปิดประตูตั้งแต่พระโสดาบัน
พระสกทาคามี เปิดมาถึงพระอนาคามี นี่เรื่องฐานแห่งกายทั้งนั้น ตะลุมบอนอยู่ในรูปขันธ์ ๕ แห่ง
กายทั้งนั้น แล้วพิจารณาขึ้นไปหลังจากที่วางดับแล้วเรื่องกาย ทีนี้ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี
อกนิฏฐา ไล่พิจารณาอนาคามี ๕ ขั้น เป็นเรื่องความละเอียดอ่อนซับซ้อนของรูปในจิต เวทนาในจิต
สัญญาในจิต สังขารในจิต วิญญาณในจิต อายตนะของจิตที่ไปสัมผัสรับรู้แล้วเกิดเป็นปัจจยาการ
ภพชาติตา่ ง ๆ ตลอดเวลา สติจะกลายเป็นมหาสติ ปัญญากลายเป็นมหาปัญญา ตามขับเคีย่ วเคีย้ วฟัน
ระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นสงครามล้างโลก สิ้นภพจบชาติเรื่องของจิตล้วน ๆ ในการที่จะก้าวไปหา
เรื่องของจิตนี้ระวังและส�ำคัญมากนะ
คุณแม่จันดีเตือนอาตมาอย่างยิ่ง และ ขอให้อาตมารับเป็นธุระช่วยเตือนท่านทั้งหลายว่า
จิตอวิชชาเป็นเครื่องลวงล่อ เป็นเครื่องหลอก เป็นเครื่องท�ำให้เราทั้งหลายหลงตัวเอง หลงตัวเอง
เพราะหลงตัวเองจึงหลงโลก เพราะหลงตัวเองจึงหลงทั่วทั้ง ๓ แดนโลกธาตุ ต้นก�ำเนิดอเวจีมหานรก
เกิดจากไหน เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เกิดจากไหน มนุษย์สูงต�่ำด�ำเตี้ยเหลื่อมล�้ำไม่เท่ากัน
เกิดจากอะไร เทวโลกพรหมโลกเกิดจากไหน สุดท้ายจะไปพระนิพพานจะไปได้ที่ไหน พิจารณาสิ
อะไรที่มันปิดประตูกั้นไว้เป็นขั้นเป็นขั้นไป พญามารเขาไม่โง่นะ กิเลสแสนจะฉลาดข่มกล้า แต่กิเลส
ฉลาดเพียงไรก็ไม่เหนือไปกว่าธรรม ท่านทั้งหลายคุณแม่จันดีเตือนเสมอว่า ยาก ยากแต่ไม่เหลือ
วิสัยที่จะเอาชนะได้ ถึงจะยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ กิเลสจะฉลาดเพียงใด
ก็ไม่เหนือไปกว่าสติธรรมปัญญาธรรมจะเอาชนะได้ ฟังสิท่านทั้งหลาย จิตอวิชชาเป็นเรื่องที่ผิดจาก
ความคาดเดา ผิดจากความคาดคะเนหรือตรรกะจะเข้าถึงได้แบบปกติ ของบางอย่างเราท่านทัง้ หลาย
รับรู้สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสปกติ ของบางอย่างเราท่านทั้งหลายเข้าใจได้ เข้าถึงได้ด้วยการรู้คิด
รู้พิจารณาด้วยตรรกะ แต่ของบางอย่างจะเข้าถึงได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้น ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วย
ประสาทสัมผัส ไม่อาจเข้าถึงได้ดว้ ยตรรกะคิดพิจารณาด้นเดา แต่จะเข้าถึงได้ดว้ ยญาณทัศนะเท่านัน้
มาเถิดท่านทั้งหลาย ตื่นได้แล้ว ฟิ๊ตสติฟิ๊ตปัญญาแล้วท�ำความพ้นทุกข์ให้แจ้งโดยไว ก่อนที่แสงสว่าง
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แห่งธรรมจะดับไป ความเป็นจริงพระธรรมท่านสว่างไสวตลอดเวลา แต่ขัยวัย อายุขัยของเรา
มันไม่เที่ยง มันบีบคั้นตัวเอง และมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราท่านทั้งหลายจะสามารถไปจัดการได้
ให้สมปรารถนาเสียทุกอย่าง ธรรมชาติเขาแสดงธรรมอยู่แล้วตลอดเวลา เรามีตามีหูไม่รู้จักฟังไม่รู้จัก
พิจารณาให้ดีเอง ความจริงพระพุทธเจ้าสถิตย์ประดิษฐานอยู่เต็มพระองค์อยู่ตลอดเวลา ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาอันเลิศประเสริฐทีส่ ดุ ตลอดเวลา พ่อแม่ครูอาจารย์นบั แต่พทุ ธกาลไหน ๆ ถึงปัจจุบนั
ท่านยังเด่นสง่างามอยู่เต็มหัวจิตหัวใจ แต่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้เปิดหรือปิดโอกาสตัวเองเล่า
เรานั่นแลเป็นผู้ปิดโอกาสตัวเอง ก็เรานั่นแลจะเป็นผู้เปิดโอกาสตนเองเช่นกัน พิจารณาให้ดีนะ วัน
คืนล่วงไปล่วงไป เราท่านทั้งหลายก�ำลังท�ำอะไรอยู่ พิจารณาให้ดี ใคร่ครวญให้ดี ฟิ๊ตสติฟิ๊ตปัญญาขึ้น
คุณแม่จันดี โลหิตดี เป็นตัวอย่างส�ำคัญแก่เราท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะฝ่ายฆราวาส รูปสมมุติ
แห่งสตรีให้เด็ดเดีย่ วเหมือนคุณแม่ กล้าหาญเหมือนคุณแม่ ยอมแพ้คนทัง้ โลก คุณแม่จนั ดีอยูเ่ บือ้ งหลัง
พระหลวงตามากมาย โดยทีค่ ณ
ุ แม่จนั ดียอมแพ้ทกุ คนเพือ่ ชนะใจของท่านและครองธรรมอันประเสริฐ
นี้ ขณะที่พวกเราทั้งหลายฝ่ายโลกียกลับเข้าใจตรงกันข้ามไปเลย ต้องเอาชนะคนข้างนอกให้ได้
หารูไ้ ม่วา่ ก�ำลังแพ้พา่ ยต่อใจตัวเอง ก�ำลังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทีบ่ งการอยู่ นัง่ บัลลังก์ใจอยูโ่ ดย
ไม่รู้ตัว มีหลายครั้งที่พระหลวงตาห้ามคุณแม่จันดีห้ามโวยวาย ห้ามยุ่ง ทั้งที่คุณแม่จันดีจะไปสกัด
ปัญหาหลาย ๆ ปัญหาให้พระหลวงตา พระหลวงตาให้เหตุผลว่า เจ้าไม่ตอ้ งมายุง่ นีเ่ ป็นกรรมของข้อย
ข้อยจะรับกรรมของข้อย ถ้าเจ้าเข้ามายุ่งกรรมมันจะเบี่ยงประเด็นนี้ไปออกประเด็นอื่น มันจะยุ่ง
หนักกว่าเดิมเพราะกรรมมีดอกเบีย้ กรรมด้วย ฟังสิ เพราะกรรมมีดอกเบีย้ กรรมด้วย คุณแม่เล่าละเอียด
ทุกอย่าง สมัยก่อนขณะที่เราฝึกหัดปฏิบัติกับคุณแม่ เราเป็นฆราวาส คุณแม่ตอบปัญหาธรรมะเรา
ไม่ถึง ๑๐ นาทีจบทุกเรื่อง แต่คุณแม่จะดึงไว้ ๓ ชั่วโมงบ้าง ๕ ชั่วโมงบ้าง ๖ ชั่วโมงบ้าง ทุกครั้งเลย
แล้วถ่ายทอดประวัติท่านอย่างละเอียดทุกเรื่อง ตั้งแต่ก่อนมาบ้านตาด ตั้งแต่อยู่บ้านตาด จนการ
ปฏิบตั ธิ รรมอย่างละเอียดยิบเลย ท่านถ่ายทอดและเราก็เป็นผูท้ แี่ ปลกประหลาดจ�ำได้แม่นย�ำเป๊ะเลย
เป็นอย่างนั้น จนกระทั่งว่าหลายครั้งพระหลวงตามายืนอยู่ข้างหลังฟังอยู่ ฟังการสนทนาธรรม
เราก็ไม่รู้ จนออกมาหันหลังมา อ้าว! พระหลวงตามายืนฟัง ได้กราบพระหลวงตาข้างหลังก็มี
เวลาเปิดปิดประตูวัดป่าบ้านตาดมี จนกระทั่งคุณแม่ขอพระหลวงตาเลยว่า ถ้าลูกคมเข้ามาให้ ตชด
มาอยูด่ ว้ ยถือกุญแจไว้ แล้วเปิดประตูนอ้ ยให้ออกไป เพราะถ้าไม่เสร็จธุระ เป็นธุระส�ำคัญ จะให้ลกู คม
กลับไม่ได้ เห็นไหมเมตตาขนาดนั้น เพราะฉะนั้นรับถ่ายทอดมาเต็มหัวจิตหัวใจ และกล้าพูดอย่าง
ท้าทายว่าพระคุณแม่เต็มอยู่ในใจเรา ไม่มีอะไรที่เรามีสงสัย หรือไม่มีอะไรที่เราจะรู้สึกเป็นเสี้ยน
เป็นหนามหลงเหลืออยู่ในจิตใจเราไม่มีเลย เทิดทูนบูชาธรรมของท่าน ทะลุรูปสตรีของท่านไปถึง
ธรรมของท่าน ทะลุธรรมของท่านไปถึงธรรมพระหลวงตา ทะลุธรรมพระหลวงตาไปถึงธรรมของ
พระบรมศาสดาเต็มหัวใจของเรา ท่านทั้งหลายกาลเวลามาบรรจบปีนี้ปีที่ ๗ แล้ว วาระครบรอบ
การละสังขารของมหาอุบาสิกาผู้อาจหาญชาญชัยในยุคปัจจุบัน คือ คุณแม่จันดี โลหิตดี พ่อก็ไป

หลวงปู่แหวน สุจณ
ิ ฺโณ 319

นิพพานแล้ว แม่ก็ไปนิพพานแล้ว พวกเราทั้งหลายอย่ามัวอยู่เป็นลูกก�ำพร้าค้างโลก อย่าอยู่ค้างโลก
เวียนว่ายตายเกิดเป็นลูกก�ำพร้าอีกต่อไปเลย เร่งฝีเท้าให้เร็วเข้า ไปอยู่ในที่ปลอดภัยกันเถอะ ตามพ่อ
ตามแม่เข้าสู่นิพพานให้ทัน เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล
ต้องบอกท่านทั้งหลายว่าเขาท�ำเต็มที่ ค�ำว่าเต็มที่ก็คือสุดหัวใจเรา มันยิ่งใหญ่และเต็มหัวใจเรา
เต็มก�ำลังก็คือเต็มหัวใจเรา ส่วนภายนอกทั้งหลายเราไม่สนเลย รุ่นไม่สนโลก จะวงเล็บก็ได้ ถ้าภาษา
ส�ำนวนปัจจุบันคือรุ่นไม่แคร์สื่อ เข้าใจหรือเปล่า รุ่นไม่สนโลก ถามว่าท�ำไมไม่สนโลก เพราะโลก
มันไม่น่าสนใจ รุ่นนี้สนแต่ธรรม จิตเป็นธรรมทั้งดวงแล้ว เทิดทูนบูชาหมดชีวิตจิตใจมิฉะนั้น
สละไม่ได้ สละหมดชีวิตจิตใจ ทีนี้มีเรื่องเล่าเล็ก ๆ พอดี ถูกติดต่อมาพอดี อาตมาเป็นพระเรียนไม่จบ
นะโยม เรียนไม่จบจริง ๆ แต่ไม่ได้ทะเลาะกับครู ไม่ได้ไปต่อยกับครูหรือต่อยกับเพือ่ นแล้วโดนไล่ออก
ไม่ใช่ คือตัง้ แต่จำ� ความได้ตงั้ ใจอยากภาวนาอยากพ้นทุกข์อย่างเดียว ฉะนัน้ ขวนขวาย ๆ และศึกษา ๆ
จริงจังจนกระทัง่ ตอบปัญหาธรรมะได้ที่ ๑ ของประเทศทุกปี ตัง้ แต่ ม.ต้น ม.ปลาย เพราะศึกษาจริงจัง
จริง ๆ แล้วศึกษามากจนกลายเป็นว่า โอ้โห! นี่เก่งจัด อัตตาล้นเลย คราวนี้เที่ยวจับผิดพระ อ้าว!
รูด้ ไี ง รูด้ ี รูว้ นิ ยั ดี รูธ้ รรมะดี มองพระนีศ่ รัทธามาก อย่าเผลอ ๆ เดอะ วิกเก็ต ลิง้ ก�ำจัดจุดอ่อนเลยเรา
เข้าใจความหมายไหม ศรัทธาไง ศรัทธาประหลาด ศรัทธาจ้องจับผิดพระ จะมาไม้ไหน จะหลอก
ต้มตุ๋นอย่างไร ไม่เชื่อเลย เพราะต�ำรามันทับใจ จนกระทั่งมาสนใจเรื่องภาคปฏิบัติ เพราะว่าเรารู้
แต่ต�ำรานี่มันไม่เคยพ้นทุกข์เลย มันบีบคั้นมาก และการรักษาต�ำแหน่งไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรหรือ
สิ่งที่ดีเด่นอะไรมันรักษาต�ำแหน่งยาก ในการแข่งขันทุกอย่างหัวใจจะวายทุกที ต้องเตรียมตัวเยอะ
ต้องซ้อมเยอะ และกลัวจะพลาด กลัวจะผิดหวัง มันทุกข์ มันไม่มีความสุขเลย เงินรางวัลก็ไม่มี
ความสุข ถ้วยรางวัลก็ไม่มีความสุข เปลือกไม่มีความสุข และถ้าหากเราอยู่ในวังวนนี้ต่อไป เรียนจบ
ส�ำเร็จหรือว่าไปท�ำงานภายภาคหน้า เปลือกจะหนาขึ้นและเราจะไม่มีปัญญาถอดออกได้เลย
ขณะทีเ่ รียนอยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ เพียรศึกษาธรรมะ เพียรปฏิบตั ธิ รรม
คราวนี้ออกก้าวเดินทางด้านการปฏิบัติแล้ว รับน้องทุกอย่างในรุ่นดีงามหมด จนกระทั่งว่าพบ
คุณแม่จันดี พบคุณแม่จันดีวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พอ ๑๖ กันยายน ออกจากมหาวิทยาลัยเลย ด�ำริที่
ออกจากมหาวิทยาลัยคือ เราก้าวขาออกมาแล้วจะไม่ก้าวกลับเข้าไปอีกแล้ว ถ้าเราจะกลับไปก็ไม่ใช่
กลับไปเพือ่ ไปศึกษาความรูป้ ริญญาอย่างนัน้ กลับไปด้วยเหตุผลอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นธรรม เราก้าวออกมาจาก
โลกียวิสัยแล้ว เราจะไม่ก้าวถอยหลังกลับไปหาโลกียวิสัยอีก ครูร้องไห้ เพื่อนร้องไห้ ครูโทรไปตาม
ถึงบ้านเลย อาจารย์โทรไปตามถึงบ้านให้กลับมาสอบได้ไหม เธอสอบฉันให้ A เลย เธออย่าเพิ่ง
หลงทาง เธอก�ำลังหลง เธอก�ำลังเพ้อ ตามใจทุกอย่าง สรุปว่าครูไม่ทุกข์เหมือนเรา เพราะฉะนั้น
ครูก็ดับทุกข์ให้เราไม่ได้ เอวัง ในใจเรานะ ครูไม่ทุกข์เหมือนเราเพราะฉะนั้นครูดับทุกข์ให้เราไม่ได้
แล้วตัวครูก็ยังทุกข์อยู่เหมือนกัน เราเห็นแม้แต่ครูยังทุกข์อยู่เลย โทรมาร้องห่มร้องไห้ให้เรากลับไป
พ่อแม่จะดิ้นตายเลย พ่อแม่ทุกข์มาก พ่อแม่ทุกข์สุด ๆ เลย มันไม่ได้มีปัญหากับใครเลย อยู่ ๆ
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ลุกติงต๊องออกมาเอง คิดดูสภาพสิ พ่อแม่ทุกข์มาก พ่อแม่ โอ้โห! จะฆ่าตัวตาย เราบอกพ่อฆ่าตัวตาย
ได้เลย แม่ฆ่าตัวตายได้เลยเชิญ ไม่เห็นตายโยม ปัจจุบันเข้าวัดดี บอกพ่อแม่ฆ่าตัวตายได้เลยเชิญ
แต่กรุณาทราบ ถึงพ่อแม่ฆ่าตัวตายก็หยุดยั้งเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นตายเปล่านะเลือกเอา แล้วเรายิ่ง
บวชสบายด้วย พ่อแม่ตายแล้วสบายหนักกว่าเดิมเลย ก็คุยกันตรง ๆ อย่างนี้จบ เพราะฉะนั้นสบายดี
ทีนี้ออกก้าวเดินทางด้านการปฏิบัติ ลุย ๆ ๆ มาถึงปัจจุบัน ถึงได้เรียนท่านทั้งหลายว่า สละโลกอยู่ที่
ความเด็ดของใจ เห็นทุกข์ได้ก็เห็นธรรม ทุกข์ไม่ใช่ของเลวร้าย ทุกข์คือความจริง เห็นความจริง
ของธรรมชาติก็จะหายเป็นบ้า แล้วกลับสู่ความเป็นธรรมดา ๆ ด้วยหัวใจที่ตื่นรู้เบิกบานและเทิดทูน
ธรรมเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง
อย่างเมื่อกี้ที่เล่าว่าอาตมาเรียนไม่จบ ทางโลกเรียนไม่จบเพราะตั้งใจออกมาเลย ปรากฏว่า
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาติดต่อมา เขาบอกว่าปีนี้เขาเข้าบอร์ดประชุมของมหาวิยาลัย
เกษตรศาสตร์ ต้องการศิษย์เก่า ๕ คน ท�ำประวัติศิษย์เก่า ๕ คน และพิมพ์เป็นหนังสือให้กับ
บัณฑิตใหม่ทจี่ ะพระราชทานปริญญาบัตรปีนที้ งั้ หมด เขาขอคัดเลือกเราเป็น ๑ ใน ๕ คนด้วย ก็บอกว่า
อาตมาไม่ได้เรียนจบนะ อาตมาศึกษาจริงแต่อาตมาออกมาแล้ว เขาบอกใช่เพราะสืบประวัตแิ ล้วท่าน
ไม่ได้มีปัญหาออกมา ท่านตั้งใจออกมาปฏิบัติธรรมและเป็นที่ยอมรับในธรรมะ ทางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เขาชื่นชมมากว่า ท่านได้เป็นลูกศิษย์เกษตรศาสตร์และมาท�ำความเจริญหรือช่วย
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เขาขอเลือกเป็น ๑ ใน ๕ ศิษย์เก่าดีเด่นของปีนี้ ดังนั้นจึงบอกพวกท่าน
ทั้งหลายว่า ไม่ต้องเรียนก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นได้ แต่ขอให้มีธรรม เข้าใจไหม แต่ขอให้มีธรรม ให้ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมแล้วกันนะ แล้วเขาเลือกวันทีจ่ ะมาขอสอบสัมภาษณ์ ฟังให้ดนี ะ เขาเลือกวันทีม่ า
ขอสัมภาษณ์ ขอมาสัมภาษณ์วนั ที่ ๒๙ สิงหาคม เรานีส่ ะดุง้ เลย ถามว่าวันอืน่ มันไม่มหี รือไง ท�ำไมต้อง
๒๙ สิงหาคม เขาบอกเขาตารางแน่นเอี๊ยดเลย รองอธิการบดีจะมาสัมภาษณ์ ต้องขอ ๒๙ สิงหาคม
เราจึงบอกว่า รู้ไหม ๒๙ สิงหาคมส�ำคัญอย่างไร เพราะ ๒๙ สิงหาคมเป็นวันบรรลุธรรมของคุณแม่
จันดี โลหิตดี เวลาประมาณ ๒ ทุ่ม ที่กุฏิท่าน ที่วัดป่าบ้านตาด ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ เวลาประมาณ
๒ ทุ่ม เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญ มันไม่มีอะไรเลย มันมีความเกี่ยวข้อง
มีเรือ่ งราวทีเ่ ป็นไปโดยสิง่ ทีเ่ รามองเห็นและมองไม่เห็น ก็ยงั ได้รบั ความเมตตาจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จาก ดร.มัทนา โอสถหงษ์ หลวงพีแ่ จ๋ว จากอาจารย์หลาย ๆ ท่าน อาจารย์ ดร.อุทยั วรรณ
วาดรูปหรือท�ำนู่นท�ำนี่ส่งมาเสมอเลย ย่าไก่ หลายท่านเลย อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์คณะวนศาสตร์ติดต่อมา ส่งของมาถวายหรืออะไรเรื่อย ๆ และเพื่อน ๆ วนศาสตร์หลายท่าน
มาปฏิบัติธรรมด้วย วันนี้ก็มี มีเพื่อนวนศาสตร์มาปฏิบัติธรรม มาร่วมงานคุณแม่จันดีด้วย แล้วก็เป็น
ความโชคดีที่เราเลือกเรียนได้ถูกวนศาสตร์ เพราะกลายเป็นว่าเวลาครูบาอาจารย์โดนกักตัวใน
อุทยานทั้งหลาย เราเลยได้ไปหาบรรดารุ่นพี่ เพื่อน ๆ รุ่นน้อง ไปขอเบิกตัวครูบาอาจารย์ออกจาก
อุทยานกลับวัด อ๋อ! เป็นอย่างนี้นี่เอง ฟังเข้าใจหรือเปล่าน้อ
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ทีนี้ถ้าหากว่ามันจะมีเรื่องโลกวัชชะ เรื่องนินทา เรื่องชอบไม่ชอบ ใส่ร้ายป้ายสี โยมฟังนะ
เรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องธรรมดาของโลก พระพุทธเจ้าถูกด่ามากที่สุด พระพุทธเจ้า
ถูกใส่ร้ายทุกแง่ทุกมุมที่เลวทรามต�่ำช้า พระพุทธเจ้าโดนมาเต็มพิกัด อาตมาลูกพระพุทธเจ้า
เพราะฉะนั้นสบายใจว่าคงได้บารมีพ่อ เข้าใจความหมายไหม ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรหรอก มันเป็นเรื่อง
ธรรมดาของโลก เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปติงต๊องด้วยกับโลกก็แล้วกัน เขาด่าเรา วู้ว! ดีมีความสุข
เขาว่าเรา วู้ว! ดีมีความสุข เดี๋ยวมันอกแตกตายเอง เพราะเขาต้องการจะให้เราหม่นหมอง ต้องการ
ให้เราลง แต่เราไม่ลงด้วย มันก็ตรงกันข้าม พลังนัน้ สะท้อนกลับ เดีย๋ วทางนัน้ ยิง่ อิจฉาริษยาตาร้อนใหญ่
เดี๋ยวไปกันใหญ่ เดี๋ยวมันก็อกแตกตายเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายไม่อยากอกแตกตาย
อย่าไปริษยาใคร อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีใคร และในการที่ฟังอะไรทุกอย่าง จะดีก็ตาม จะชั่วก็ตาม
อย่าเพิ่งเชื่อ แม้แต่พระพุทธเจ้าท่าน พระพุทธเจ้าท่านว่า เราตถาคตแสดงธรรมนี้อย่าเพิ่งเชื่อ
เราอธิบายหรือแนะน�ำอะไรอย่าเพิ่งเชื่อ พิจารณาก่อนให้มันมีผลของสติผลของปัญญาปรากฏ และ
เราทุกคนจะได้เป็นประจักษ์พยานยืนยันการตรัสรู้พระพุทธเจ้า ยืนยันการบรรลุธรรมของพ่อแม่
ครูบาอาจารย์ รักษาพระศาสนาให้สบื ยืนนานต่อไปนะ เพราะฉะนัน้ อย่าหลงโลก อย่าอ่อนไหวไปกับ
เรื่องนินทาสรรเสริญ ให้มั่นคงบูชาธรรมและตรงไปสู่มรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียว
พระอาจารย์คม อภิวโร : ไหนคุณชายอาตมาเทศน์ให้ฟังปรากฏว่ามันออกนอกลู่นอกทาง
หรือเข้าป่าเข้าดงไปถึงไหนแล้ว
ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม : ถูกต้องแล้วครับ พวกที่พื้นฐานจะได้ทราบว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไร
เทศน์ดีแล้วครับ
พระอาจารย์คม อภิวโร : หลวงพ่อเทศน์ดีคุณชายต้องเทศน์บ้างสิ
ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม : ผมพุทโธ ธัมโม สังโฆ ผมเทศน์ไม่ได้ ปัญญาน้อย
พระอาจารย์คม อภิวโร : คุณชายถ่อมตน คุณชายน่ารัก คุณชายกรุณาเล่าเกร็ดประวัติให้
ลูกหลานได้ฟังหน่อย ให้ลูกหลานได้ปลื้มใจกับพระหลวงตา
ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม : ฟังนะทุก ๆ ท่านนะ หลวงตาเป็นลูกชายของคุณแม่แพง โลหิตดี
ลูกคนที่ ๒ และพีช่ ายคนหนึง่ นอกนัน้ ผูห้ ญิงหมด ๕ คน นัง่ ทานข้าวด้วยกัน คุณพ่อคุณแม่ทา่ นบอกว่า
บัวนี่มันท�ำอะไรเราใช้อะไรนี่มันท�ำส�ำเร็จหมดทุกอย่าง แต่พอเราจะให้มันบวชมันลุกหนีทุกที มันทิ้ง
ชามข้าวแล้วมันลุกหนี มันไม่ยอมฟังเราเลย เราร้องไห้ ท่านก็ไปคิดอยู่ ๒-๓วันแล้วท่านก็กลับเข้ามา
เอ้า! จะให้บวชก็บวชนะ บวชให้พ่อให้แม่ แต่ว่าเราจะสึกเมื่อไหร่อย่ามาขัดใจเรานะ ต้องให้เรารู้สึก
ว่างั้น โยมแม่ก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรลูก บวชเสร็จออกมาหน้าโบสถ์สึกเลยแม่ก็ไม่ว่า หลวงตาท่าน
ก็บอกว่า ดูฟงั ดู แล้วเราจะไปสึกได้อย่างไรบวชเสร็จออกมาแล้วมาสึกหน้าประตูวดั อย่างนัน้ แต่ทา่ น
ก็บวชมา ตั้งอกตั้งใจเรียนธรรมะ สอบได้ถึงนักธรรมเอก และท่านก็ศึกษา ทีแรกว่าจะบวชปีหนึ่ง
ท่านได้ศึกษมาเรื่อยจนกระทั่งไปพบหลวงปู่มั่นอะไรต่ออะไรสารพัด จนกระทั่งท่านมาเป็นอย่างที่
เรารู้เราเห็นกัน ทุก ๆ ท่านนี่แหละครับ หลวงตาท่านพากเพียรมาก หาพระที่เป็นอย่างท่านนี่ยาก
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ท่านหยั่งรู้หมดครับ หยั่งรู้หมดทุกอย่างเลย คือว่าอะไรเป็นอะไรท่านรู้หมด เราไปหาท่านจะบอกว่า
ระวังอันนู้นระวังอันนี้ เตือนใครจะมาจะไปท่านเตือนหมดทุกอย่าง ท่านจะบอกให้ระวัง ๆ อะไร ๆ
ท่านจะรู้หมดแล้ว คนที่มาโกงมาหยิบเงินท่านท่านจะเตือนเพราะท่านรู้ก่อนล่วงหน้าแล้ว วันนั้น
ชี้หน้าให้ผมดู บอกคนนี้ระวัง ๆ ท่านรู้หมดแหละครับ มีครั้งหนึ่งเพื่อนคนนี้อยู่ดี ๆ เขาโกรธผม
โกรธมาหลายเดือนแล้ว ผมไม่เคยท�ำร้ายเขา ผมจึงมาปรารภกับท่าน ท่านก็เงียบเฉย พอลงมา
จากกุฏิไปเจอเขา เขาว่า โอ้! คุณชายท�ำไมหายไปหลายเดือนเห็นมาสักที บอกเราคอยอยู่นี่อะไร
อย่างนี้ พูดกลับคนละค�ำ  ๒ ค�ำไปเลย ทีแรกเขาไม่พูดกับผม พอมาครั้งนี้บอกผมไปไหนมา อ้าว!
เป็นอย่างนั้นไป นี่คืออภินิหารของท่านนะ หลวงตาท่านเก่งมานะ ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร เก่งเรื่อง
ธรรมะปฏิบัติอะไร วู้ว! หาตัวจับยากในโลกนี้ หาทองค�ำหลวงได้ ๑๓ ตัน มีพระองค์ไหนหาได้บ้าง
เคยมีพระหาได้ ๑๐ บาท ๒๐ บาทก็เลิกแล้ว ไม่มีใครเขาเอาด้วย แต่หลวงตานี่หาได้ ๑๓ ตัน
ผมนี่แหละเป็นคนดูแลเรื่องทรัพย์สินเงินทองท่าน ได้เงินผมก็เอาไปฝากแบงค์ ไปเช่าตู้นิรภัย ๕ ตู้
พอได้มากบอกท่านเอาไปเข้าโรงหลอม หลอมเป็นแท่ง ๑๒ กิโลครึ่ง แล้วน�ำมาเก็บเข้าตู้ พอได้สัก
๑๐๐-๒๐๐ แท่ง ก็กราบเรียนหลวงพ่อว่ามันเยอะแล้ว ที่เก็บจะไม่มีแล้ว ท่านก็ติดต่อแบงค์ชาติ
ให้เขามารับ วันที่ ๑๑ ก็มอบไปอีก ๑๐ กิโล ประมาณ ๒๐ กว่าล้านบาท ผมก็ไปซื้อ ๆ แล้วเอาฝากไว้
ทีร่ า้ นทอง เขารับฝากไว้แล้วท�ำใบรับให้ผม ผมก็บอกให้มาส่งผมทีส่ วนแสงธรรม ก็ได้มอบไปเรียบร้อย
ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไร อภินิหารของครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมด พรรณนาวันหนึ่งไม่หมด ต้อง
ปฏิบัติไปแล้วจะรู้เอง สาธุ ขอบพระคุณท่านครับ
พระอาจารย์คม อภิวโร : นี่น่ารัก คิดถึงคุณชาย คุณชายมาเราดีใจมากเลย จริง ๆ นะ
แล้วพอได้ยินคุณชายบอกว่าวันนี้ผมแข็งแรง แหมเรามีก�ำลังใจมีพลังใจแข็งแรงไปด้วยเลย
ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม : ปกติผมนอนไม่ค่อยหลับ ตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยมีแรง มันโซเซ ๆ ลุกขึ้น
ก็ต้องมีคนมาประคองเข้าห้องน�้ำอะไร ๓ ทุ่มครึ่ง ๔ ทุ่มครึ่งผมหลับ ตื่นตี ๑ ครึ่งมาปัสสาวะ และ
ตื่นอีกทีเสียงนาฬิกาประมาณตี ๔ ครึ่ง รีบเข้าห้องน�้ำแต่งตัว ท�ำอะไรแข็งแรงหมดทุกอย่าง
เออ! อัศจรรย์จริง ๆ ผมนึกว่าผมจะไม่ได้มา ตั้งใจจะให้นายเขามากับเพื่อน ๆ พวกธรรมะเดียวกัน
ก็มาด้วย ตอนแรกผมคิดว่าตัวเองจะมาไม่ไหว ตอนมานี้ผมก็รู้สึกเหนื่อยเป็นหลายโรค
หมายเหตุ
คุณชายที่สนทนากับพระอาจารย์คมคือ ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม (คุณชายปั๋ม) แต่เดิมนั้น คุณแม่จันดี
คุณชายปัม๋ เรียกพระอาจารย์คมว่า “หลวงพ่อคม” ต่อมาพระอาจารย์คมท่านขอให้เรียกเเค่ “ครูบา” (พระบวชใหม่
สายวัดป่า) ก็พอความทราบถึงสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ขอให้งดเรียกว่า
ครูบา ให้เรียกว่าพระอาจารย์คม

เอกสาร
https://www.youtube.com/watch?v=odP_e๒sgi๔E
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ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทัง่
ท�ำให้หนังสือเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ :๑. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺสโก วัดป่านาค�ำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง อุดรธานี
๒. พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง อุดรธานี
๓. พระครูสุจิณณานุวัตร (พระอาจารย์หนูพิน านุตฺตโม) วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว
เชียงใหม่
๔. หลวงพ่อจันทร์โท ธีรวุฑฺโฒ วัดพระธาตุศรีโยนก ต.โยนก อ.เชียงแสน เชียงราย
๕. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร
๖. พระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
๗. พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่
๘. พระครูธรรมธรไกรนาค อริยวังโส วัดป่าเทพเนรมิต ต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
๙. พระอาจารย์เกียรติศักดิ์ วรธัมโม วัดป่าธัมมปาลวนาราม ต.เชียงเครือ อ.เมือง สกลนคร
๑๐. พระวชิรญาณโกศล (พระอาจารย์คม อภิวโร) วัดป่าธรรมคีรี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
นครราชสีมา
๑๑. พระมหาธนาคาร ธนากโร วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
๑๒. คณะแม่ชีที่เคยอยู่ดูแลรับใช้หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
๑๓. คุณธ�ำรงค์เดช อินทนิเวศน์ มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๔. คุณวิไลวรรณ วรรณพันธุ์
๑๕. คุณธัญภา ภานุเตชานุนนท์ รายการคลิกใจให้ธรรม
๑๖. คุณสริต อธิศิลป์ รายการคลิกใจให้ธรรม
๑๗. กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่บริจาคเงิน
ร่วมพิมพ์หนังสือในครั้งนี้
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา	

พระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร
อาจารย์ประคอง สุวรรณภา โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่

ประธาน

ผศ.ชัชวดี คุณารักษ์
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ

รองประธาน อาจารย์พรรณรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
อาจารย์อภิสรามาส เรืองสวัสดิ์
คณะท�ำงาน รุ่งทิวา บุญปั๋น
ชนัณชิดา บุญปั๋น
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กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ (นานประมาณ ๓๙ ปี มาแล้ว) เพื่อเป็นการระลึกถึง
พระคุณของคุณแม่ลกั ษณา ลีฬหาชีวะ ผูล้ ว่ งลับ เพราะเมือ่ คุณแม่ยงั มีชวี ติ อยู่ คุณแม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่
ท�ำหน้าที่แม่บ้าน ดูแลเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี จนลูกได้เติบโตขึ้นมา
ด้วยความอบอุ่น จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จในชีวิต ซึ่งเกิดจากการอบรมดูแลของคุณแม่
ดังนัน้ ประธานกองทุนฯ จึงมีการจัดตัง้ กองทุนนีข้ นึ้ มา เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงพระคุณของคุณแม่
ลักษณา ลีฬหาชีวะ และเพื่อที่กองทุนฯ จะได้ท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมโดยส่วนรวม ในนาม
ของคุณแม่ลกั ษณา เพือ่ ให้กศุ ลผลบุญเหล่านี้ ได้บงั เกิดกับคุณแม่และทุกคนทีไ่ ด้รจู้ กั รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ด้รบั
ความช่วยเหลือจะได้ระลึกถึงคุณแม่ลักษณาตลอดไป
เงินทีก่ องทุนฯ น�ำมาใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมและการด�ำเนินงาน เป็นเงินทีไ่ ด้รบั จากผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นมรดกจากบรรพบุรุษเท่านั้น ได้แก่ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ และค่าเช่าที่ดิน
นาน ๒๐ ปี ที่ประธานกองทุนฯ ได้รับมรดกมาจากคุณแม่ลักษณา ลีฬหาชีวะ และคุณพ่อจงรักษ์
คุณารักษ์

วัตถุประสงค์
ข้อ ๑. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ข้อ ๒. สนับสนุนการวิจัย
ในระยะแรก เงินที่กองทุนฯ น�ำมาใช้จ่ายในการสนับสนุนการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
๑. เรือ่ ง สารอาหารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ (antioxidant) ในผลฝรัง่ (Psidium guajava
Linn) และการพัฒนาวิตามินซีธรรมชาติจากผลฝรั่งและน�้ำฝรั่ง เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ด้วยวิธี
ทางเภสัชกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการบริโภค
๒. การสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการของโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิตามินซี
ธรรมชาติจากผลไม้
๓. การสนับสนุนการจัดประชุมชีแ้ จงโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสารต้านอนุมลู อิสระ
จากผลไม้
๔. การสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยผลไม้และผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
๕. การสนับสนุนโครงการปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารและ
ผลไม้อย่างถูกต้อง
ข้อ ๓. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณะกุศลอื่น ๆ ในกรณีที่ภาครัฐ
ขอความร่วมมือ และในการด�ำเนินงานเพื่อกุศลสาธารณะประโยชน์บางอย่าง ตามโอกาสอันควร
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ข้อ ๔. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทีเ่ จ็บป่วย ได้มโี อกาสรับการตรวจรักษา โดยกองทุน
ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสม
ข้อ ๕. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติดี มีความสนใจที่จะศึกษา
เล่าเรียนอย่างแท้จริง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ข้อ ๖. เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ตามก�ำลังของกองทุน
ข้อ ๗. ส่งเสริมและช่วยเหลือกิจกรรมในการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ตามแต่
จะเห็นสมควร
ข้อ ๘. กองทุนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา			

อาจารย์อารีรัตน์ วัฒนสิน
๑. อาจารย์ประคอง สุวรรณาภา
๒. อาจารย์บุญมี อรุณสิทธิ์
๓. นางดาภรณ์ วีรสาร
๔. นางซูสิน มุนีเวช
๕. ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

กรรมการ
๑. นางชัชวดี คุณารักษ์
๒. นางชัฎชม สภานุชาต
๓. นางสาวฟ้ามุ่ย รัตนคีรี
๔. ผศ.บงกชวรรณ สุตะพาหะ
๕. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
๖. นางสาวนงนุช ธนาจิตร
๗. นายสาวิตร ลีฬหาชีวะ
๘. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ
๙. นางสิวิกา ลีฬหาชีวะ
๑๐. นายวาทิต ลีฬหาชีวะ
๑๑. นายวสุ ลีฬหาชีวะ
๑๒. พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ด�ำรงวงศ์
๑๓. นางกิ่งทอง วงษ์สวัสดิ์
๑๔. นายภิสันฑ์ เจนร่วมจิต
๑๕. นางจาตุภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง
๑๖. นางสาวสมลักษณ์ ธนูศิลป์

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ที่พึ่งอย่างอื่นไม่มี
...นอกจาก...
พุทฺธํ ชีวติ ํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ ชีวติ ํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ

ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี
...นอกจาก...
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เราต้องหาที่พึ่งอันประเสริฐไว้เสียแต่บัดนี้
ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้
ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้
ถ้าร่างกาย จิตใจ มันไม่อํานวยแล้ว
จะไปคิดถึงอะไร...
จะไปยึดถืออะไรเอาเป็นที่พึ่งมันยาก
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