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อัตตโนประวัติ

เดิมชื่อ เทสก สกุล เร่ียวแรง  เกดิเมือ่วันเสารที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.  
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ฯ  ๕ ปขาล ณ บานนาสีดา  ตํ าบลกลางใหญ  อํ าเภอบานผอื  จังหวัดอุดรธานี  บิดาชื่อ อุสาห มารดา

ช่ือ คร่ัง อาชพีท ํานา  ทั้งสองเปนกํ าพราพอดวยกัน  ซ่ึงไดอพยพมาคนละถิ่น  คือบิดาอพยพมาจากอํ าเภอ
ดานซาย  จังหวัดเลย  มารดาอพยพมาจากเมืองฝาง (บัดนี้เปนตํ าบล) ขึ้นอํ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ  
แลวไดมาแตงงานกัน ณ บานนาสีดา  ตั้งหลักฐานทํ ามาหากินจนกระทั่งบัดนี้  มีบุตรธิดารวมกัน ๑๐ คน 
คือ

นายคํ าดี  เร่ียวแรง (ถึงแกกรรม)
นางอาน  ปราบพาล (ถึงแกกรรม)
ด.ช.แกน  เร่ียวแรง (ถึงแกกรรมแตเยาว)
ด.ญ.ใคร  เร่ียวแรง (ถึงแกกรรมแตเยาว)
นางแนน  เชียงทอง (ถึงแกกรรม)
นายเปลี่ยน  เร่ียวแรง (ถึงแกกรรม)
นางนวล  กลาแข็ง (ถึงแกกรรม)
พระเกต  ขันติโก (เร่ียวแรง) (มรณภาพ)
พระราชนิโรธรังสี (เทสก  เทสรังสี)
นางธูป  ดีมั่น (ถึงแกกรรม)

เมือ่อายไุด ๙ ขวบ  ไดเขาวัดไปเรียนหนังสือไทยแลหนังสือพื้นเมือง (หนังสือธรรมแลขอม) กับ
เพือ่นๆ พระเณรเปนอันมากที่วัดบานนาสีดานี่เอง  โดยพี่ชายคนหัวปซ่ึงยังบวชเปนพระอยูเปนผูสอน  
และสอนตามแบบเรียน  ประถม ก กา  มูลบทบรรพกิจ  เราเรียนอยูสามปแตไมเกง  เพราะเราชอบเลน 
มากกวาเรยีน  สมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไมทั่วถึง  พี่ชายเราคนนี้แกบวชแลวชอบเที่ยวหา
ประสบการณตางๆ และจํ าแมนเสียดวย  เมื่อแกไปไดหนังสือไทยมาจึงนํ ามาสอนพวกเรา  มีพระเณรแล
เดก็มาเรยีนดวยเปนอันมาก  จนบางคนมาเห็นเขาถามวาเปนโรงเรียนหรือ  พวกเรามิใชเรียนแตเฉพาะ
หนงัสอืไทยเทานั้น  สวดมนต  หนังสือธรรม  ขอม  พวกเราก็เรียนควบคูกันไปดวย  เราเรียนอยูสามป  
จงึไดออกจากวดัไปเพราะพี่ชายเราลาสิกขา  เพื่อนๆ นักเรียนของเราโดยมากก็ออกจากวัดไปดวย  เพราะ
ไมมีใครสอนหนังสือตอ

ถึงแมเราจะออกจากวัดไปแลวก็ตาม  ชีวิตของเราคลุกคลีอยูกับพระเณรในวัดโดยสวนมาก  
เนื่องจากเมื่อพี่ชายของเราสึกออกไปแลว  พระที่เปนสมภารอยูที่วัดไมมี  มีพระอาคันตุกะมาอยูเปน   
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คร้ังคราว  เราเองตองเปนสื่อกลางระหวางพระกับชาวบาน  รับใชเปนประจํ า  เชาไปประเคนสํ ารับ     
เยน็ตกันํ ้ากรองนํ้ า  เก็บดอกไมถวายทานบูชาพระ  พระมามากนอย  อาหารพอไมพอ  เราตองวิ่งบอก 
ชาวบาน  เราปฏิบัติอยูอยางนี้มาเปนอาจิณวัตรตลอด ๖ ป  บิดามารดาของเราก็สนับสนุนเราอยางเต็มที่  
ที่เราปฏิบัติพระทานยิ่งเพิ่มความรักใครใหแกเรามากขึ้น  เมื่อถึงเวลาเห็นเราชาอยู  ทานจะตองเตือน
เสมอ  มใิชแตบิดามารดาของเราเทานั้นที่เห็นเราปฏิบัติพระไดเปนอยางดี  แมชาวบานก็ดูเหมือนรักแล
เอ็นดูเราเปนพิเศษ  จะเห็นไดในเมื่อมีกิจอะไรเกี่ยวกับพระกับวัดแลว  จะตองตามเรียกหาเราเสมอ    
ตอนนีเ้รารูสึกสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญมากขึ้น  สงสัยแลขัดของอะไรมักไถถามบิดาเสมอ  บิดาก็มักจะ  
สนใจในเรามากขึ้น  ตอนกลางคืนเวลาวาง  ทานมักจะสอนใหรูคติโลกคติธรรมเสมอ  เรายังจํ าคํ าสอน
ของทานไมลืม  ทานสอนวา  เกิดเปนลูกคนชายอยาไดตายรวมเรว (เรว  คือปาชา)  หมายความวา  เกิด
เปนลูกผูชายตองพยายามขวนขวายหาความรูวิชานอกบานเดิมของตน  ถึงแมจะตายก็อยาไดมาตายบาน
เกดิ  คติของทานนี้ถูกใจเรานัก  เพราะเรามีนิสัยชอบอยางนั้นอยูแลว  เมื่อเราถามทานวา ผูบวชกับผูไม
บวชทํ าบุญ  ใครจะไดบุญมากกวากัน  ทานตอบวา  ผูบวชทํ าบุญเทาโปมือ  ไดบุญเทาสองกํ าปน  แลว
ทานกํ ามือชูใหดู  ผูไมบวชทํ าบุญเทาสองกํ าปน  ไดบุญเทาหัวโปมือ  เราไดฟงเทานั้นก็เต็มใจ  ทั้งๆ ที่ยัง
ไมทราบคํ าอธิบายของทาน  เพราะนิสัยของเราชอบสมณเพศอยูแลว  เรายังจํ าไดอยู  เมื่อเราเขาไปอยูวัด
ใหมๆ  ไปทีว่ดัแหงหนึ่งกับพี่ชาย  แลเห็นสามเณรรูปหนึ่ง  ผูมีมารยาทดีเขาแลว  มันนึกใหเล่ือมใสเจือ
ดวยความรกัมากในสามเณรรูปนั้นเปนพิเศษ  ไมวาแกจะเดินเหินไปมา  ทํ าธุรกิจใดๆ อยูก็ตาม  สายตา
ของเราจะตองจับจองสายไปตามแกทุกขณะ  ยิ่งเพงก็ยิ่งนารักเลื่อมใสขึ้นเปนลํ าดับ  เวลากลับมาแลวภาพ
อันนัน้กย็งัติดตาเราอยูเลย  ในใจนึกอยูอยางเดียววา  เมือ่ไหรหนอเราจึงจะไดบวชๆ อยางนี้อยูตลอดเวลา
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ประวัติของบิดามารดา

มาตอนนี้  เราอดที่กลาวถึงประวัติของบิดามารดาไมได  เพราะเราระลึกถึงพระคุณของทาน    
ท้ังสองมากเปนพิเศษ  เก่ียวกับในระยะนี้ทานอบรมเราในดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมาก  แลวก็ 
ดเูหมอืนทานจะรักเรามากเปนพิเศษอีกดวย  พรอมกันนั้น  ทานก็เคยเลาประวัติชีวิตผจญภัยของทานทั้ง
สองมาใหฟงโดยละเอียด  เราไดฟงเขาแลวทํ าใหเศราใจและเกิดความสงสารทานมาก

ดังไดกลาวแลวในขางตน  บิดามารดาของเราทั้งสองเปนชาวอพยพและกํ าพราพอดวยกันทั้ง
สอง  โยมพอ  นัน้ภมูลํิ าเนาเดิมอยูบนที่สูง  อํ าเภอดานซาย  จังหวัดเลย  ไดพากันอพยพหนีความอดอยาก
แรนแคนลงมาสูที่ลุม  เพราะมีคนเขาไปเลาใหฟงวา  ทางเมืองหนองคายขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณมาก  
ถ่ินเดมินัน้ถึงแมจะมีอาชีพทํ านาก็ไมพอกิน  เพราะพื้นที่เปนภูเขามาก  ตองทํ าไรตามดอยเพิ่มอีก  แลวก็
ท ํากนัมากๆ เสียดวย  โยมพอเราเคยเลาใหฟงวา  ทานกํ าพราพอ  ตองพานองอีก ๔ ชีวิตกับแมอีกหนึ่งคน
ท ํางานหาเลี้ยงกัน  ทํ าไรกวางจนสุดลูกตาไรไมตองทํ าหางนา  รับประทานขาวกลางแจง  เพราะกลัว
นองๆ กนิแลวจะขี้เกียจไมลงทํ างาน  ถึงขนาดนั้นถาปไหนฟาแลงฝนไมดีก็ยังไมพอรับประทานเลย  บาง
ครอบครวัอดขาว  รับประทานลูกมะกอแทนขาวพอประทังชีวิตไปตั้งเปนเดือนก็มี

การอพยพลงมาครั้งนี้มีนอง ๔ คน  กับแมอีกคน  คือ  นางบุญมา ๑  นายกณัหา  เร่ียวแรง ๑   
นายเชียงอินทร  เร่ียวแรง ๑  นางแตงออน ๑  นอกจากนี้ยังมีญาติๆ แลผูสมัครใจมาดวยกันอีกเปนอันมาก  
การอพยพจะตองผานภูเขาสูงๆ เชน ภูฟา  ภูหลวง  และปาดงทึบมาเปนลํ าดับ  ผูมีชางมีตางเปนพาหนะก็
คอยยงัชัว่หนอย  ผูไมมีอะไรนั้นสิใชบา  แรงของใครของมันเปนพาหนะหาบหาม  กวาจะถึงบานนางิ้ว 
ก็กินเวลานานกวาอาทิตย  เมื่อมาถึงครั้งแรกไดมาตั้งที่พักลงที่ริมหนองปลา  ที่หนองเตาเลย  แลว       
ภายหลังจึงไดยายมาอยู ณ บานนางิ้วจนกระทั่งบัดนี้

ฝาย โยมแม  เปนชาวพวนที่ทัพไทยกวาดตอนมาจากประเทศลาวสมัยรัชกาลที่ ๓  แลวไดเอาไป
ปลอยทิ้งไวเขตอุตรดิตถ  จึงไดตั้งรกรากลงที่เมืองฝาง (ปจจุบันเปนตํ าบล)  อํ าเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ  มารดาของเราเคยเลาวา “แมไดเลาใหฟงวา  เมื่ออพยพลงมาจากเมืองเชียงขวาง  ยังเปนเด็กอยู
มากเดนิไมไหว  ผูใหญเอาทานใสกระบุงหาบคูกับของ  บุกปา  ขามหวย  หุบเขา  มาเปนลํ าดับ  จนถึง
เมอืงฝาง  ณ ที่นี้เอง  ยายโตขึ้นแลวไดแตงงานจนมีลูกสองคน  คือตัวทานและนองชายอีกคนหนึ่ง  ตอมา
พอกต็ายยงัคงเหลือแตสามแมลูก  ในสมัยนั้นเกิดโจรขโมยอันธพาลเต็มบานเต็มเมือง  เจาหนาที่ก็ออน
แอไมสามารถจะปราบได

ส่ิงแวดลอมมันทํ าใหคนดีกลับเปนคนเลวไปไดเหมือนกัน  เชยีงทอง  ซ่ึงเปนคนพวกชาวอพยพ
นัน้เอง  กเ็ปนนกัเลงกับเขาไปดวย  จนอยูบานไมติด  ไดหนีเตลิดเปดเปงลงมาเที่ยวหลบภัยอยูทางแถว
ตํ าบลกลางใหญ  อํ าเภอบานผอืนีเ้อง  เมื่อมาเห็นนิสัยใจคอและความสงบสุขของผูคนพรอมดวยความ
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อุดมสมบูรณในอาชีพของคนถิ่นนี้แลว  จึงไดกลับไปชักชวนเอาญาติๆ และพรรคพวกพากันอพยพ       
ลงมา”

การมาครัง้นี้โยมแมเลาใหฟงวา  มาดวยกันมาก  ตั้งหลายสิบคน  พากันเดินทางมาทางเพชรบูรณ  
แลวเดินเรื่อยลงมาพักอยูที่วัดบานหวยพอด  จังหวัดเลย  ไดเกิดโรคไขทรพษิตายกันก็มาก  ดวยคุณงาม
ความดีของชาวบานหวยพอดทีเ่อาใจใสชวยเหลือยามขัดสน  บางคนก็เลยตั้งหลักฐานอยู ณ ที่นั้นก็มี  
สวนคณะของเชียงทองไดเตลิดเลยลงมาจนถึงบานกลางใหญ  โดยมแมของเรามีลุกสามคน  กับนาผูชาย 
(นองของโยมยาย)  ไดอาศัยเพื่อนผูใหญเขามา  คนเราคราวจะไดรับทุกขอับจนมันหากมีอันเปนไปเมื่อ
เดนิทางมาดวยกันดีๆ  ไมเคยมีปากเสียงอะไรกันเลย  นองชายโยมแมไปพบพอคาชาวพมาเขาเลยติดตาม
เขาไปเฉยๆ จนกระทั่งบัดนี้ไมไดทราบขาวเปนตายรายดีอยางไรเลย  เมื่อมาถึงบานกลางแลว  หมูหนึ่งได
ยายลงไปอยูบานนาบงภูเผด  อํ าเภอโพนพิสัย  นาผูชายของโยมแมก็แยกตามเขาไปอีกคน  คงยังเหลือแต
สองแมลูกกํ าพราพออยูอาศัยเพื่อนรวมทุกขผูใหญเขาตอไป  ภายหลังจึงไดมาพบเนื้อคูโยมผูชาย  รักและ
แตงงานอยูกินรวมกัน  ตั้งหลักฐานลง ณ ที่บานนาสีดา  จนมีบุตรรวมกันดังกลาวแลวขางตน

สวนยายกไ็ดแตงานกับเชียงทอง  ซ่ึงมาดวยกันแตทุงลาง  อยูดวยกันตามประสาคนแก  แต
เคราะหรายมาถึงเขากิ่งไมหักลงตกถูกศีรษะแตกเลยตาย  เชียงทองคนนี้บาปกรรมของแกไมดี  
บาปกรรมตามสนอง  เมื่อยายตายแลวแกยังไดภรรยาคนใหมซ่ึงเปนคนอพยพหมูเดียวกันนั้นเอง  ตอมา
ภรรยาคนใหมนี้ก็มาผูกคอตนเองตายอีก  แกจึงรูตัววาบาปกรรมแกมากจึงเขาวัด  นุงขาวรักษาศีล ๘    
จนแก  อายรุาว ๑๐๐ ป  แตไมไดอยูที่วัด  แกอยูกับลูกหลานที่บานนั้นเอง  จะไหวพระสวดมนตลูกหลาน
ก็รํ าคาญหนวกหู  ไหวพระทีไรลูกก็เอ็ดเอา  แกมากแลวไปไหนไมได  กินแลวก็บอกวาไมไดกิน            
ลูกหลานรํ าคาญแชงใหแกตายทุกวัน  สวนแกก็แชงลูกๆ หลานๆ ใหเปนอยางแกแลใหฉิบหายดวย
ประการตางๆ นานา  เปนที่นาทุเรศมาก  คนเราทํ าความชั่วไวแลว  เม่ือตนยังไมตายความชั่วนั้นยอม   
ตดิตามมาทัน  เม่ืออยูในหมูคนไมดี  ไมมีศีลธรรมดวยแลว  ยอมทํ าคนหมูมากพลอยเปนบาปไปดวย

ความทุกขของคนเราไมมีท่ีสิ้นสุด  ปลดนี่แลวไปติดโนนอยูอยางนี้ร่ํ าไปตลอดชาติ  ฉะนั้น         
ผูมีปญญาทานจึงเบื่อทุกขในโลกนี้  แลวหาทางหนีจากทุกข

เมือ่แมของทานมาตายจากไป  ก็พอไดอาศัยลูกๆ แลผัวเปนที่พึ่ง  การอาชีพก็พอเล้ียงตัวคุม      
ถึงแมจะมเีงินเพียง ๖ บาทติดกระเปา  ก็ไมเดือดรอน  เพราะสมัยนั้นขาวปลาอาหารยังอุดมสมบูรณมาก  
เงนิทองไมจํ าเปนตองใช  ทํ าแตนาพอคุมกินไปเปนปๆ ทํ ามากไมมียุงใส  ถึงขนาดนั้นก็ยังมีขาวเปลือก
เหลือเปนอันมาก  อยูมาลูกชายที่สามมาตายลง  ลูกชายคนนี้โยมพอรักมาก  กลุมใจแทบจะเปนบาตาย  
เพราะเขาเปนคนฉลาด  ชางพูด  แลพูดแตส่ิงที่เปนประโยชน  นารัก  วานอนสอนงาย  รักพอแม          
เอาใจใสในคํ าสอนของพอแม  ลูก ๖ คนกับเมียคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู  ดูเหมือนไมมีอะไรเหลืออยูเสียเลย  
มองเหน็แตลูกคนที่ตายนั้นคนเดียว  ความทุกขกลุมรุมมืดมิดไปหมด  เมื่อนานวันมา  ฝาความมืดมิดแหง
ความโศกคอยสรางลง  สงธรรมคํ าสอนในพระพุทธศาสนาจึงคอยฉายสองเขาไปในหัวใจ  พอใหเห็น
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เปนทางบางพอรางๆ คิดวาเมื่อหางไกลจากกังวล  คือ  การบวชอาจระงับความโศกไดบาง  อนึ่งเราบวช
เพือ่แบงบญุไปสูลูกผูตาย  เมื่อเขาไดรับสวนบุญแลวจะไดไปเกิดในสุขคติเปนแนแท  โยมพอจึงไดลาลูก
เมยีออกบวชอยูไดสองพรรษา  การบวชในพระศาสนามิใชจะทํ าใหผูคนไดรับความทุกขแลวหมดทุกขไป
เลยทีเดียวก็หาไม  เพราะทุกขมันเกิดจากกิเลสภายใน  คนเราเกิดมาสะสมเอากิเลส  อยูในโลกนี้จนนับ 
ภพชาตไิมถวน  ไมตองไปแจงตัวกิเลสออกมานับละ  แมแตชั้นของกิเลสท่ีมันสะสมทับถมกันไวก็ไม
ทราบกีช่ั้นแลว  คนไมมีปญญาไมสามารถจะขุดคนเอากิเลสท่ีเนืองนองอยูในใจมาเผยแพรใหเห็นได  จึง
ไมสามารถจะทํ าลายใหหมดสิ้นได (แตก็ยังดี  การไดบวชก็พอมองเห็นทางอยูบาง)

เมือ่ฝาของความโศกคอยจางลงไป  ความอาลัยในลูกตาดํ าๆ ๖ ชีวิต  กับภรรยากํ าพราผูไรญาติ
ขาดมิตรคอยเคลื่อนเขามาสูหัวใจ  จึงไดลาสิกขาออกมาครองเรือนอีก  แตก็เปนโชคดีของเราผูมีอันจะ
ตองมาเกิดอีก  เรากับนองสาวของเราไดมาเกิดในเรือนรางของทานทั้งสอง  ผูที่ทานไดสรางไวดีแลว (คือ
เปนผูมศีลีธรรมอันดีงาม)  เราเกิดมาแลวก็ภูมิใจวา  เราไมเคยยอมแพใครบางคนที่เกิดมารวมโลกดวยกัน  
เมือ่เกดิมาแลวก็พบแตศีลธรรมที่สุจริต  แลวก็ไดมาเจริญเติบโตอยูใตรมผากาสาวพัสตร  ในพระพุทธ
ศาสนาจนตราบเทาทุกวันนี้  ท่ีเราปลาบปลื้มอยางยิ่งก็คือ  ถึงแมเราจะไมไดเล้ียงดูทานทั้งสองเยี่ยง
ฆราวาสทั่วๆ ไป  แตเราก็ไดหลอเล้ียงนํ้ าใจของทานดวยการครองเพศพรหมจรรยแลอบรมจิตใจทานเปน
ลํ าดับมาจนถึงอวสานแหงชีวิตของทาน  แลวทานทั้งสองก็ดูเหมือนจะไมผิดหวังในการเลี้ยงเรามา  
เพราะเราไดทํ าหนาท่ีของอุตมบุตรอยางเต็มท่ีแลว  กลาวคือ  เราไดฝกหัดอบรมทางดานศีลธรรม  ซ่ึง
ทานทัง้สองไดปฏิบัติยูแลวใหเจริญยิ่งๆ ขึ้น  ท่ีเราภูมิใจอยางยิ่งก็คือ  เราไดใหสติและคติโยมบิดาในดาน
ภาวนากมัมัฏฐานจนในวันอวสานแหงชีวิตของทาน  และตัวทานเองก็ยินดีแลยอมรับเอาอุบายของเราไว
ปฏบิตัติาม  จนเห็นผลชัดแจงดวยใจของตนเอง  จนทานรับและอุทานออกมาวา  ในชีวิตนี้ ๗๕ ปมาแลว  
ไมเคยไดรับความสงบสุขอยางนี้เลย

ท่ีเราดีใจแสนจะดีใจ  ก็คือเราไดอบรมโยมแมจนตลอดกาลอวสานแหงชีวิตของทานเหมือนกัน  
แมในนาทีสุดทายแหงลมปราณของทาน  เราก็ไดนั่งเฝาอบรมใหสติแกทาน  ทานก็มีสติยอมรับเอาโอวาท
ของเราอยางหนาชื้นตาบานจนนาทีสุดทายแหงลมปราณของทานเหมือนกัน  หากราจํ าพุทธพจนคํ าสอน
ของพระพุทธเจาท่ีตรัสโดยสรุปวา  กุลบตุรใดเกิดมาตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดา  แลวนํ าทาน
ท้ังสองมาปรนปรืออยางดียิ่ง  จนยากที่ใครๆ ในโลกจะกระทํ าได  แมสมบัติจักรพรรดิจะยกใหเปนเครื่อง
บชูากต็าม  ยังไมไดชื่อวาทดแทนบุญคุณแกทานอยางยิ่ง  เพราะเรื่องเหลานั้นเปนแตใหความสุขแกทาน
ในเมือ่ยงัมชีวิีตอยูเทานั้น  ตายแลวหาไดเอาติดตัวไปไดไม  สวนกุลบุตรใดอบรมบิดามารดาผูไมมีศีล
ธรรมใหมีศีลธรรมอันดีงาม  หรือเม่ือทานมีอยูแลวก็อบรมสงเสริมใหทานมีหรือเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  
กุลบุตรนั้นไดชื่อวาทดแทนบุญคุณของทานโดยแท  เพราะอริยสมบัติเปนของมีคามากแลสามารถจะ   
ตดิตามตนไปไดในที่ทุกสถาน  ดงันีไ้มผดิแลวไซรเราก็ไดชื่อวาเราไดปฏิบัติตามคํ าสอนของพระพุทธเจา
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แลวทุกประการ  อนึ่งเราก็ไดทํ าหนาท่ีของลูกหนี้ผูซ่ึงไมไดทํ าสัญญาไวกับเจาหนี้ใหถูกตองโดยสมบูรณ
แลว

ศภุนิมิตรและความรูท่ีเปนธรรมเกิดขึ้นในสมัยเปนเด็ก

เนือ่งจากในระยะนี้…จะเพราะชีวิตเรากํ าลังจะกาวเขาสูวัยหนุมหรืออยางไรก็ไมทราบ  โยมพอ
ของเราจงึสนใจในตัวเรามากเปนพิเศษ  ตอนรับประทานอาหารเย็น (ราว ๑ ทุม) เสร็จแลวทานมักหา
เร่ืองแลชักอุทาหรณไมวาดานทางโลกแลทางธรรมมาสอนเราอยูเสมอ  บางทีก็ถามปญหาหยั่งความคิด
เห็นของเราบาง  เชน  ทานถามวา “มงึชอบผูหญิงและเมื่อจะแตงงาน  จะแตงงานกับผูหญิงชนิดไหน”  
ดงันีเ้ปนตน  คํ าตอบเรายังจํ าไดไมลืมวา “ชอบผูหญิงผิวขาวเหลือง  เนื้อกลมเกลี้ยงและสุภาพเรียบรอย
พรอมทั้งกายแลวาจาใจ  สวนสกุลไมคอยมีปญหา  หากมีสกุลดวยยิ่งดี”

วนัหนึง่เรานอนหลับกลางคืนไดเกิดสุบินนิมิตรวา  เรากับเพื่อหลายคนดวยกันออกจากบานไป
เที่ยวตามทองทุงนาตามประสาของเด็กสมัยนั้น  ขณะนั้นไดมีพระกัมมัฏฐานสองรูปสะพายบาตรแบก
กลดเดนิมา  เห็นเราเขาแลวหนึ่งในสองนั้นวิ่งปเขามาหาเราเลย  เรากลัว  วิ่งหนีไมคิดชีวิตชีวาเอาทีเดียว  
เพือ่นๆ เขากเ็ฉยๆ ดูเหมือนไมมีเหตุการณอะไรเลยอยางนั้นแหละ  เมื่อเปนเชนนั้น  โนนแนะ  ที่พึ่งขั้น
สุดทายของเราก็คือบานแลพอแม  แตที่ไหนไดเมื่อวิ่งขึ้นไปบนบาน  เรียกรองขอใหพอแมทานชวยบาง  
ทานกลบัเฉย  ดูเหมือนไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน  สวนพระกัมมัฏฐานรูปนั้นทานก็วิ่งติดตาม
มามไิดหยดุจนกระชั้นชิด  เราวิ่งเขาไปในหองนอนมุดเขามุงเลย  ทานก็บุกเขาไปจนได  เลิกมุงขึ้นแลว
ใชแสหวดเราลงไปอยางเต็มแรง  เราตกใจสะดุงเฮือกตื่นขึ้นมาไดสติ  ตัวส่ันเหงื่อเปยกโชกไปหมดทั้งตัว  
หวัใจยงัสัน่ริกๆ อยูเลย  ที่ถูกแสทานฟาดก็ดูยังปรากฏแสบๆ อยู  เราเขาใจวาเปนความจริงเอามือลูบๆ ดู
ก็ยังเขาใจวาเปนจริงอยางนั้นอีกดวย  เมื่อเรามาตั้งสติกํ าหนดทวนเหตุการณไปมาโดยรอบคอบจน
กระทัง่จติสงบหายกลัวแลว  เร่ืองทั้งหลายแหลจึงคอยสงบลง  เร่ืองนี้เราไดลืมไปแลวเปนเวลาชานาน  
จนกระทั่งเราไดออกเดินรุกขมลูกัมมัฏฐานกับทานอาจารยของเรา  เราจึงไดระลึกถึงนิมิตรความฝนของ
เราแตเมื่อคร้ังกระโนน  เหตุการณช้ีอนาคตในชีวิตของเราถูกตองสมเปนจริงทุกประการ

อีกเรือ่งหนึง่ในระยะเดียวกันนี้  คืนวันหนึ่ง…แตมิใชนิมิตรความฝน  แตเปนนอนไมหลับจนดึก  
เพราะมาระลึกถึงพระคุณของบิดามารดามาก  คิดไป  พิจารณาไปวาบิดามารดาของเราเลี้ยงเราดวยความ
ทุกขยากกรากกรํ าตั้ง ๑๐ ชีวิตจนเติบโตขึ้นมา  ตอไปไมนานลูกๆ เหลานั้นเมื่อเขาแตงงานมีครอบครัว
แลว  ตางก็จะแยกยายกันออกไปอยูเปนของใครของมัน  พอคิดมาถึงตอนนี้ทํ าใหระลึกถึงบิดามารดาวา  
เอะ บดิามารดาของเราละใครจะเลี้ยงดูทาน  โดยที่มิไดคิดถึงอนาคตวาจะเปนอยางไรตามวิสัยของเด็ก
แลว  ทํ าใหเกิดเศราสลดใจในความอนาถาของบิดามารดาเปนอยางยิ่ง  จนสะอื้นนํ้ าตารวงเปยกหมอนไป
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หมด  อาการเชนนี้เปนอยูนานครันทีเดียว  ยิ่งคิดจิตก็ยิ่งละหอยถึงทานทั้งสองเปนกํ าลัง  ภายหลังมาตัด
สนิใจดวยตนเองวา  เราละ  โตมาเราจะไมแตงงานอยางเขา  เม่ือเขาแยกยายกันออกจากบานไปแลว  เรา
จะรบัเลีย้งบิดามารดาของเราแตผูเดียวใหเต็มท่ี  เม่ือเราตกลงตัดสินใจของเราคนเดียวอยางนั้น  แลวก็
เกิดความเต็มตื้นอิ่มใจ  เวลานั้นก็ดึกครันจึงไดนอนหลับไป

ธรรมท้ังหลายมีอยูท่ีตัวเราทุกคน  ผูรูธรรมคือใจ  ท่ีจะรูมาก  รูนอย  หยาบ  ละเอียด  ก็แลวแต
ความสามารถ  บุญบารมีหรือการอบรมของแตละบุคคล

การตดัสินใจของเราครั้งนั้น  เพราะความกตัญูระลึกถึงพระคุณของผูมีพระคุณอยางยิ่ง
อีกคนืหนึง่กเ็หมือนกัน  เราไดนอนคิดหวนลํ าดับถึงกิจการงานอาชีพความเปนอยูของชาวบาน

เหลานั้นวา  เร่ิมตนระหวางเดือน มีนา – เมษา จะตองถางปา  ทํ าไรแหงแลวจุดไฟเผา  ขุดรากไมหัวตอทํ า
ร้ัวกัน้  ฝนตกลงมาจะตองนํ าพืชพันธุตางๆ ไปปลูกตามตองการ  พรอมกันนั้นถาครอบครัวไหนคนไม
มากพอจะตองแบงเวลาไถนาแลหวานกลาดวย  ทํ าอยางนั้นเรื่อยไปจนกลาจะแกพอปกดํ าได  แลวก็     
ลงมอืปกด ําไปเลย  นี่พูดเฉพาะปที่ฟาฝนตกดีเปนปกติ  ถาปไหนแลงก็จะตองเสียเวลาและเสียหายมาก
ไปอกีดวยอีกสวนหนึ่ง  โดยมากแมบานจะตองเตรียมเสบียงไวใหเพียงพอ  เปนตนวา  ขาวสาร  พริก  
เกลอื  ปลารา  ยาเสน  เมื่อลงมือทํ านาแลวจะไมตองเปนหวงในเรื่องการแสวงหาเสบียง  การทํ านานี้ถา
ปกตฝินฟาด ี  มักจะไปเสร็จเอาเดือนสิงหาคมหรือตอเดือนกันยายน  เมื่อเสร็จจากการปกดํ าแลวตางก็พา
กันหาเสบียงกรังไวเมื่อยามเก็บเกี่ยวอีก  นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องมือไวจับปลาในหนาแลงตอไป         
พอพระออกพรรษาก็เร่ิมเก็บเกี่ยวขาวนา  บางทีกอนเก็บเกี่ยวขาวนาตองไปเก็บเกี่ยวขาวไรไวกอนดวย  
ในขณะเดยีวกนันีย้ังมีการเก็บพืชผลของไรเปนตนวา  พริก  ฝาย  และถ่ัวอีกดวย  สมัยเมื่อขาวนายังดีอยู  
การเก็บเกี่ยวมักจะไปเสร็จเอาโนน  ส้ินเดือนมกราคมโนน  แลวขนขึ้นยุงตอนตนเดือนกุมภาพันธ       
ในขณะเกบ็เกีย่วอยูนี้  ตอนกลางคืนจะตองจักตอกสํ าหรับผูฟอนขาวไวอีกดวย  เมื่อเสร็จจากการทํ านา
แลวตอจากนั้นก็ตองหาฟนตมนํ้ าออย

การตมนํ ้าออย  ตอนบายของทุกวันจะตองเขาสวนออย  ตัดใหพอแกการที่จะตมในวันรุงขึ้น  
เมือ่ตดัแลวจะตองแบกขน  ผูมีเกวียนก็ใชเกวียนเปนพาหนะขนมาไวในโรงตมออย  ตื่นเชามืดตองออก
ไปหีบออยจนกวาจะแลวเสร็จในสายครันทีเดียว  ถาคนไมพอสายมากก็ตองแบงกันมาทํ าอาหารไวทา  
เสรจ็จากหบีออยแลวก็รวมกันรับประทานอาหาร  แลวตางก็แยกกันไปทํ างานตามหนาที่ของตน  คงยัง
เหลือแตคนเฝาหมอนํ้ าออยเทานั้น  บางเจามีออยมาก  กวาจะเสร็จก็โนน  เดือนมีนาคมโนนจึงจะเสร็จ  
พอเสร็จก็ถึงเวลาเขาปาถางไรอีกแลว

แหม  คืนวันนั้นทํ าไมเราจึงมาทบทวนคิดลํ าดับการงานที่ผูใหญเขาทํ าอยูไดละเอียดถูกตอง       
ถ่ีถวนนี่กระไร  แลวทํ าใหใจเราหดหู  สงสารในชีวิตของคนเราที่เกิดมา  มันชางไมมีโอกาสและเวลาวาง
เอาเสียจริงๆ  เม่ือเกิดมาแลวมีแตการกระทํ ากับกระทํ าเทานั้น  จะตางกันก็แตหนาท่ีและฐานะของแตละ
บคุคลเทานั้น  หากยังไมนอนหลับหรือตายเสียแลว  ก็จะตองพากันทํ าอยูอยางนี้ร่ํ าไป  ซ่ึงมันตรงกันขาม
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กับความคดิความเห็นของเราที่กํ าลังเมาอยูในวัยของเด็ก  โดยคิดวา  แหม  โลกนี้มันชางนาสนุกเสียนี่
กระไร  เพราะเดก็ในสมัยนั้นไมมีการศึกษา  และไมตองรับผิดชอบอะไรทั้งหมด  รับประทานแลวก็มีแต
เทีย่วเลนสนุกๆ ตามเพื่อน  หากจะมีการเลี้ยงโค  กระบือ  อยูบางก็เปนการสนุกของเขาไปเสียเลย

คืนวันนั้นเราเห็นความทุกขของมนุษยชาวโลกที่เกิดมาชัดดวยใจของตัวเองอยางไมเคยคิดและ
เห็นมากอนเลย  แตการเห็นความทุกขในครั้งนั้นเห็นสักแตวามนุษยคนเราเกิดมาเปนทุกขเพราะการ    
หาเลีย้งปากเลี้ยงทอง  ไมมีเวลาวางเวนแตละวัน  แตหาไดรูไมวา  จะทํ าอยางไร  จึงจะพนจากทุกข      
ท้ังหลายเหลานั้นได  จึงไมไดจัดเขาในทุกขอริยสัจจ  เปนแตทุกขสัจจเฉยๆ



๙

๑.  ความกดดันของกลียุคทํ าใหใจหันเหไปไดเหมือนกัน
ในระยะนี ้  บานเมืองแถบนี้เกิดโจรขโมยลักโคกระบือ  มีอันธพาลเต็มไปหมดทั่วบานทั่วเมือง  

แมแตเดก็ขนาดอายุราว ๑๐ ขวบ  และผูหญิงก็หัดเปนขโมยกัน  เจาหนาที่ออนแอ  ชาวบานตองพึ่งตัวเอง  
แตละบานตองเล้ียงสุนัขเปนฝูง  กลางคืนตองผลัดเปลี่ยนกันอยูเวร  เมื่อโคกระบือถูกขโมยไป  เจาของ
ตองตามไปไถถอน  มันจะตองเรียกคาไถเอาอยางมันมีเอกสิทธิ์ทีเดียว  ถาใครใจเด็ดตามลาเอาอยางลา
สัตวในปาแลว  คนนั้นจะคอยมีความสุขหนอย  การทํ าแบบนั้นเจาหนาที่ก็ดูเหมือนจะชอบใจและ
สนบัสนนุเสยีดวยซ้ํ าไป  เราตัวนิดเดียวก็อยากดังกับเขาบาง  แตมิใชอยากดังเปนนักเลงทางขี้ขโมย  มัน
อยากดงัดานปราบขี้ขโมย  ในใจมันคิดคํ านึงอยูเสมอวา  ทํ าอยางไรหนอเราจึงจะเหนียวจนคนฆาดวย
อาวธุไมตาย  แลวจะมาปราบอายเจาพวกเหลานี้ใหราบคาบไปจนสิ้นซากเสียที  ในขณะนั้นมีพระข้ีคุยรูป
หนึง่ (ขอโทษ  พูดใหสมเกียรติทาน)  ซ่ึงเรากํ าลังอุปฏฐากอยูนั้น  ภูมิลํ าเนาเดิมทานอยูบานมวงไข  เขต
อํ าเภอวานรนิวาส  ติดตอกับอํ าเภอบึงกาฬ  ทานคงแทงใจเราถูกทีเดียว  จึงพูดวา “ออกพรรษแลว  มาไป
กบัฉนั  ที่บานฉันมีสารพัดทุกอยาง  ตองการตะกรุดเอย  วานเอย  หรือสรรพเครื่องคงกระพัน  ทุกอยาง
ของฉันมีพรอม”  เราดใีจพรอมดวยชายหนุมใหญสามคน  คือ  พี่ชายเราคนหนึ่งกับเพื่อนๆ เขาอีกสอง
คน  ส่ีทัง้ตัวเราซึ่งเปนเด็กกวาเขา  ออกพรรษาแลวไดติดตามทานไปจนถึงบานเดิมของทาน  พอไปถึง
แลว  ตาย  ที่ไหนไดกลายเปนพระที่เท็จหลอกใหพวกเราไปสงทาน  ชาวบานแถบนั้นไมมีใครนับถือเลย  
ทานบวชแลวสึก  บวชแลวสึกตั้งหลายครั้ง  ตอนหลังสุดไดทราบขาววา  สึกออกไปมีเมียแลวสูบฝนดวย 
ทั้งผัวทั้งเมีย  สองหนุมใหญที่ไปดวย  เขาพยายามออนวอนขอเรียนแลขอของดีตางๆ ทานก็พูด         
กลบเกลือ่นไปๆ มาๆ   อางโนนอางนี้  แกตัวพอพนๆ ไป  เมื่อถามพระที่อยูวัดนั้นจึงไดความจริงวา  ทาน
ไมมีของวิเศษวโิสอะไรดอก  แตทานเปนคนชางพูด

พวกเราอยูดวยทานราว ๑๐ วัน  จึงไดพากันลาทานกลับดวยความผิดหวัง  ในขณะที่อยูดวยทาน
นัน้  ทานจะรบเราใหพวกเราหาปลาไหลมาใหฉันทุกวัน  ปลาไหลทานชอบนัก ปลาอื่นทานก็ไมชอบ  
พวกเราเดนิทางกลับสามคืนจึงถึงบาน  โดยเฉพาะตัวเราแลวรูสึกละอายแกใจมาก  เพราะที่ตั้งเจตนาไววา
ออกจากบานไปครัง้นี้  จะไปแสวงหาเรียนวิชาคงกระพันเอาใหเชื่อมั่นไดในใจ  วาเราจะไมยอมตายดวย
ศาสตราวธุของคนอื่นแลวจึงจะกลับบาน  เมื่อกลับมาถึงบาน  เพื่อนๆ เขาพากันพูดสัพยอกตางๆ นานา  
ยิง่ละอายเขามาก  ก็ดีเหมือนกัน  มันเปนเหตุใหเราหายจากความเชื่องมงายในเรื่องเครื่องรางของขลัง    
ตัง้แตวนันัน้จนกระทั่งบัดนี้   ใครจะมาพูดวาดีอยางไรๆ ในใจมันเฉยเอาเสียเลย  สมัยเมื่อเปนสามเณร  
เพือ่นๆ เขามาชวนใหไปเรียน  ขนาดเขาจะออกคายกครูใหและรับรองใหทดลองเอาเลย  ใจมันก็ไมยอม

นบัวาเปนโชคดีของเราอยางหนึ่ง  เราเกิดมาในสกุลท่ีมีศีลธรรมและไดอบรมอยูในวัดกับพระที่
นบัไดวาเปนพระ  เม่ือสิ่งแวดลอมมันบีบบังคับ  จึงทํ าใหใจของเราหันเหไปในทางที่เลว  แตสิ่งเลวที่เรา
ตองการนัน้ก็ไมสมประสงค  หากสิ่งนั้นเปนไปตามปรารถนาแลว  ปานนี้ตัวของเราก็ไมทราบวาจะเปน
อยางไร  เรียกวาบุญกรรมนํ าสง  หรือบุญวาสนาชวยรักษาไวก็วาได
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การออกจากบานไปทางไกลในชีวิตของเราครั้งนี้เปนครั้งแรก  ขณะที่เราพากันอยูบานมวงไข
นัน้  ก ําลังเริ่มขาวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะระเบิด  ใครมาวัดก็พากันเลาแตเร่ืองสงคราม  เราคิดถึงบาน
นํ ้าตารวงทกุวัน  บางวันนอนดึกกวาจะหลับคิดถึงพอแมมาก  เมื่อเรากลับมาถึงบานแลวก็ปฏิบัติพระใน
วดัเชนเคย  เวนแตเราไมนอนวัดประจํ า  ตอนนี้เราทํ าหนาที่เปนไวยาวัจกรติดตอพระกับชาวบานไดเปน
อยางดมีาก  ชาวบานทุกคนก็ดูเหมือนจะชอบเรามากขึ้น  เพราะใชเราคลอง  ประกอบดวยขณะนั้นเรา
กํ าลังแตกเนื้อหนุม  เขาทั้งใชทั้งสัพยอกไปในตัวดวย  เราเขาวัดสนิทติดตอกับพระเณรมาเปนเวลา     
ยาวนานประมาณหกป  แตไมเคยมีพระองคไหนจะสอนใหเรารักษาศีลหา  ศีลแปด  ที่จริงก็นาเห็นใจ
เหมอืนกนั  เพราะพระสงฆในสมัยนั้นขาดการศึกษาเอามากๆ ทีเดียว

๒.  พบพระอาจารยสิงห
เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๙  พระอาจารยสิงห  ขันตยาคโม∗ กับ พระอาจารยคํ า  ซ่ึงเปนลูกศิษยของ     

พระอาจารยม่ัน  ภูริทัตตเถระ  ไดเดินรุกขมลูไปถึงบานนาสีดาเปนองคแรก  ทั้งๆ ที่พระในวัดนั้นก็มีอยู  
แตทานไปขอพักอยูดวย  คลายๆ กับวาทานมุงจะไปโปรดเราพรอมดวยบิดาเราก็ได  เมื่อทานทั้งสองไป
ถึง  เรากับบิดาของเราก็ไดปฏิบัติทานดวยความเคารพและเลื่อมใสเปนอยางดียิ่ง  เพราะเห็นปฏิปทาของ
ทานผิดแผกจากพระกัมมัฏฐานคณะอื่น (เมื่อกอนบิดาของเราเคยปฏิบัติอาจารยสีทัด) โดยเฉพาะทาน
สอนเราในขอวัตรตางๆ   เชน  สอนใหรูจักของที่ควรประเคนและไมควรประเคน  ทานสอนภาวนา  
บรกิรรมพุทโธเปนอารมณ  จิตของเรารวมไดเปนสมาธิ  จนไมอยากพูดกับคนเลย  เราไดรับรสชาติแหง
ความสงบในกัมมัฏฐานภาวนาเริ่มแรกจากโนนมาไมลืมเลย  เมือ่ไปเรียนหนังสือเปนสามเณรอยูกับหมู
มากๆ เวลากลางคืนอากาศเย็น  สงบดี  เราทํ ากัมมัฏฐานของเราอยูคนเดียวหามีใครรูไม

ทานมาพกัอยูดวยเราราว ๒ เดือนเศษ  ทีแรกทานตั้งใจจะอยูจํ าพรรษา ณ ที่นั้น  แตเนื่องจากทาน
มเีชือ้ไขปาอยูแลว  พอมาถึงที่นั้นเขา  ไขปาของทานยิ่งกํ าเริบขึ้น  พอจวนเขาพรรษาทานจึงไดออกไป  
จ ําพรรษา ณ ที่วัดรางบานนาบง  ตํ าบลนํ้ าโมง  อํ าเภอทาบอ  เราก็ไดตามทานไปดวยในพรรษานั้น  ทาน
เปนไขตลอดพรรษา  ถึงอยางนั้นก็ตาม  ในเวลาวางทานยังไดเมตตาสอนหนังสือและอบรมเราเปน     
คร้ังคราว  จวนออกพรรษา  ทานจะมีความรูสึกภายในใจของทานขึ้นอยางไรก็ไมทราบ  ทานบอกวา  
ออกพรรษาแลวจะตองกลับบานเดิม  แลวทานถามเราวา  เธอจะไปดวยไหม  ทางไกลและลํ าบากมากนะ  
เราตอบทานทันทีวา  ผมไปดวยครับ  ยงัไมกี่วันจะออกพรรษา  เราขออนุญาตทานกลับบานไปลาบิดา
มารดา  ทานทั้งสองมีความดีใจมากที่เราจะไปดวยอาจารย  รีบเตรียมดอกไมธูปเทียนใหเราเพื่อขอขมา
บดิามารดา (ธรรมเนียมอันนี้ทานสอนเราดีนัก  เราหนีจากบานไปครั้งกอน  ทานก็ใหเราทํ าเชนนี้เหมือน
กนั)  คนืวันนั้นเราขอขมาบิดามารดา  แลวไปขอขมาญาติผูเฒาผูแกจนถึงทั่วหมด  เมื่อเราไปหาใครทุก

                                                          
∗ ตอมาเปน  พระญาณวิศิษฏสมิทธิวีราจารย
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คนพากนัรองไหเหมือนกับเราจะลาไปตายนั่นแหละ  เราเองก็ใจออนอดนํ้ าตารวงไมได  รุงเชามารดา
และปาไดตามมาสงถึงอาจารย  พากันนอนคางคืนหนึ่ง  วันนั้นเปนวันปวารณาออกพรรษา  รุงขึ้นฉัน
จงัหนัแลวทานอาจารยพาเราออกเดินทางเลย  ตอนนี้ปาและชาวบานที่นั่นพากันมารุมรองไหอีก

๓.  ออกจากบานครั้งที่สอง  ตามพระอาจารยสิงหไป
อาจเปนประวัติการของเด็กคนแรกในจํ าพวกเด็กวัยเดียวกันในแถบนี้  ที่จากบานไปสูถ่ินทาง

ไกล  ทั้งไรญาติขาดมิตรอันเปนที่อบอุนอีกดวย  แลวก็ดูจะเปนเด็กคนแรกอีกดวยที่ออกเดินรุกขมูล     
ตดิตามพระกัมมัฏฐานไปอยางไมมีความหวงใยอาลัยทั้งสิ้น  ออกเดินทางจากทาบอลุยนํ้ าลุยโคลนบุกปา
ฝาตนขาวตามทุงนาไปโดยลํ าดับ  เวลาทานจับไขก็ขึ้นนอนบนขนํ านา  หรือตามรมไมที่ไมมีนํ้ าชื้นแฉะ  
รุงเชาทานยังอุตสาหออกไปบิณฑบาตมาเลี้ยงเราเลย  เดินทางสามคืนจึงถึงอุดรแลวพักอยูวัดมัชฌิมาวาส
สิบคนื  จึงไดออกเดินทางตอไปทางจังหวัดขอนแกน  ผานมหาสารคาม  รอยเอ็ด  ยโสธร  การเดินทาง
คร้ังนีเ้ราสองคนกับอาจารยใชเวลาเดือนเศษ  จึงถึงบานหนองขอน  ตํ าบลหัวตะพาน  อํ าเภออํ านาจเจริญ  
อันเปนบานโยมแมของทาน  ทานพักอบรมโยมแมของทาน ณ ที่นั้นราวสามเดือน

๔.  บรรพชาเปนสามเณรแลวเรียนตอ
ณ  ที่นั้น  ทานใหเราไปบรรพชาที่พระอุปชฌายลุย  บานเคง็ใหญ  เมื่ออายุยางเขา ๑๘ ป  ตอนนี้

เราอานหนังสือคลองขึ้นบาง  เราไดอานหนังสือ  ไตรโลกวิตถาร  ตอนโลกเสื่อมจนเกิดสัตถนัตรกัปป  
ท ําใหสลดใจมาก  นํ้ าตาไหลพรากอยูเปนเวลาหลายวัน  เวลาฉันอาหารก็ไมคอยรูสึกรสชาติ  ใจมันให 
มัวแตคิดถึงความเสื่อมวิบัติของมนุษยสัตวทั้งหลาย  คลายๆ จะมีภาพใหเห็นปรากฏในวันสองวัน       
ขางหนาอยางนั้นแหละ  แลวทานก็พาเราไปพักอยู วัดสุทัศนาราม  ในเมืองอุบล  ซ่ึงเคยเปนที่พักอยูเดิม
ของทาน  แลวเราก็ไดเขาเรียนหนังสือไทยตอที่ โรงเรียนวัดศรีทอง  ออกพรรษาแลวทานปลอยใหเราอยู  
ณ  ทีน่ัน้เอง  สวนตัวทานไดออกเที่ยวรุกขมลูกลับมาทางจังหวัดสกลนครอีก  เพราะในขณะนั้นคณะของ
ทานอาจารยมัน่ยังเที่ยวอยูแถวนั้น  คืนกอนที่จะไปทานไดประชุมพระเณร  บอกถึงการที่ทานจะจากไป  
ขณะนัน้เรารูสึกอาลัยอาวรณทานมากถึงกับสะอื้นในที่ประชุมหมูมากๆ นั้นเอง  เรารูตัวละอายเพื่อน  รีบ
หนอีอกมาขางนอก  แลวมาตั้งสติใหม  มาระลึกไดถึงเรื่องพระอานนทรองไหเมื่อพระพุทธองคทรงปลง
พระชนมายสัุงขาร  จิตจึงคอยคลายความโศกลงบาง  แลวจึงไดเขาไปในที่ประชุมใหม  ทานไดใหโอวาท
ดวยประการตางๆ เรารูตัวดีวาเราอายุมากแลวเรียนจะไมทันเขา  ขณะที่เรียนหนังสือไทยอยูนั้น  เราได
แบงเวลาทองสวดมนต  ทองหลักสูตรนักธรรม  เรียนนักธรรมตรีไปดวย  แตก็ไมไดสอบ  เพราะเจาคณะ
มณฑลทานมีกํ าหนดวา  ผูมีอายุไมถึง ๒๐ ป  ไมใหสอบนักธรรมตรี  ปที่ ๓ จึงไดสอบนักธรรมตรี  และ
กส็อบไดในปนั้น  แลวเราทองบาลีตอพรอมกันนี้ก็ทองปาฏโิมกขไปดวย  เพราะเราชอบปาฏิโมกขมาก  
เราเรียนหนังสือไทยจบแคประถมบริบูรณ (เพราะโรงเรียนรัฐบาลมีแคประถม ๓ เทานั้น)  เมื่อเราออก
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จากโรงเรียนภาษาไทยแลว  เราก็ตั้งหนาเรียนบาลี  แตในปการศึกษานั้น  บังเอิญพระมหาป น     
ปญญาพโล  นองชายของทานอาจารยสิงห  กลับมาจากกรุงเทพฯ มาเปดสอนนักธรรมโทเปนปฐมฤกษ
ในมณฑลหัวเมืองภาคอีสาน  เราจึงไดสมัครเขาเรียนดวย  แตทั้งบาลีและนักธรรมโทเราเรียนไมจบ  
เพราะศกนัน้อาจารยสิงห  ทานไดกลับไปจํ าพรรษา ณ ที่วัดสุทัศนารามอีก  ออกพรรษาแลวทานไดพาเรา
พรอมดวยมหาปนออกเที่ยวรุกขมูลกอนสอบไล

๕.  สามเณรไดเปนเศรษฐีของรัฐบาล
นั่นคือสามเณรเทสก  กลาวคือสมัยนั้นรัฐบาลคิดจะสรางใหมีเศรษฐีขึ้นในเมืองไทยปละหนึ่งคน  

จงึไดออกล็อตเตอรี่ปละครั้ง  ตั้งรางวัลที่หนึ่งใหเจ็ดแสนบาท  พอแกฐานะของเศรษฐีเมืองไทยพอดี  เพื่อ
จะไดไมอับอายขายหนาแกนานาประเทศเขาบาง  บังเอิญคืนวันหนึ่งสามเณรเทสกแกนอนไมหลับ  
เพราะแกไปถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขา  แลวแกก็ลงมือจัดแจงหาที่  สรางอาคารหลังใหญโตมโหฬาร
เปนบานตึกสามชั้น  ตกแตงดวยเครื่องเฟอรนิเจอรอยางดีทันสมัย  ณ  ทามกลางยานการคา  ใหลูกนอง
ขนสรรพสนิคามาใสเต็มไปหมด  ตัวแกมีความสุขกายสบายจิตไมคิดอะไรอีกแลว  นอนเกาอี้ยาวทํ าตา
ปริบๆ มองดูบรรดาสาวๆ สวยๆ ที่พากันเรเขามาหาซื้อสินคาตางๆ ตามชอบใจ  คนไหนชํ าเลืองตามาดู
แกแลวยิม้ๆ  แกก็จะยิ้มตอบอยางมีความสุข  ในชีวิตของแกแตเกิดมา ๑๘ - ๑๙ ปนี้แลว  ไมมีความสุข
คร้ังไหนจะยิง่ใหญไปกวาความสุขครั้งนี้เลย  แกไดตํ าแหนงเศรษฐีตามความประสงคของรัฐบาลแลวใน
พริบตาเดยีว  ทั้งๆ ที่อะไรๆ ของแกก็ยังไมมีเสียดวย  แตอนิจจาเอย  ความเปนเศรษฐีของแกมาพลัน
เสือ่มสญูไปจากจิตใจของแกอยางนาเสียดาย  เพราะแกมาสํ านึกรูสึกตนเอาตอนดึกอันเปนเวลาพักผอน
นอนหลบัเสยีแลววา  เอะ  นี่อะไรกันล็อตเตอรี่ก็ยังไมทันจะออก  แลวก็ยังไมทันจะซื้อเสียอีกดวย  ทํ าไม
จงึมาเปนเศรษฐกีนัเสียแลวนี่  เรานี่ชักจะบาเสียแลวกระมัง  คืนวันนั้น  แกเกิดความละอายแกใจตนเอง
อยางพดูไมถูกเสียเลย  นี่หากมีทานผูรูมารูเร่ืองของเราเขาจะวาอยางไรกันนี่  แลวแกก็นอนหลับพักผอน
ไปจนสวาง  พอตื่นเชามาแกยังมีความรูสึกละอายแกใจตัวเองอยูเลย  โดยที่เร่ืองนั้นแกก็มิไดเลาใหใคร
ฟง

เศรษฐีอยางนี้  ใครๆ ก็สามารถจะเปนได  มิใชแตสามเณรเทสกคนเดียว  แตที่ขาพเจาเรียกแกวา
เปนเศรษฐีนั้น  เพียงแตแกมโนภาพสมบัติอันเหลือหลายอยางเดียว  แตรูจักพอ  ยังดีกวาผูท่ีมีท้ัง        
มโนภาพสมบัติและวัตถุสมบัติ  แตไมมีความพอแลวเปนทุกขเดือดรอน  มันจะมีประโยชนอันใดแกเขา 
ผูนัน้เลา  ความมีหรือจนอยูท่ีมีความสุขนั้นตางหาก  หาใชเพราะมีของมากเหลือหลายไม  พระพุทธเจา
จึงตรสัวา  ความพอใจของตนที่มีอยูแลวนั้นแลเปนทรัพยอันมีคามาก  เราเลื่อมใสในธรรมวินัยคํ าสอน
ของพระพทุธเจาแลว  จึงไดมาบวชแลวปฏิบัติตามคํ าสอนของพระองค  เห็นจริงตามที่พระพุทธองค
ทรงชีล้งไปท่ีถุงทรัพยใหพระอานนทดูวา  นั่นอานนท  ของมีพิษมิใชจะเปนพิษแตแกสมระผูเขาไปเกี่ยว
ของเทานั้นก็หาไม  ถึงแมคฤหัสถก็ทํ าใหเกิดพิษไดเหมือนกันถานํ ามาใชไมถูกตองตามหนาท่ีของมัน  แต
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ก็เปนการจํ าเปนท่ีจะตองมี  เพราะภาวะความเปนอยูผิดแผกแตกตางจากสมณะ  ยิ่งกวานั้น  หากผูมี
ทรัพยแลวแตใชทรัพยนั้นไมเปน  ก็ไมผิดอะไรกับบุคคลผูถือดุนฟนท่ีมีไฟติดขางหนึ่ง  ไฟจะตองลามมา
ไหมมือจนได

เราบรรพชาได ๕ พรรษา  จึงไดอุปสมบทเปนพระ  นับวาไดเปรียบเขามากในดานอยูวัดนาน  
แกวดั  รูจักเรื่องของวัดไดดี  พระที่บวชรุนเดียวกันแลว  เราไดเปรยีบดานสวดมนตและไดพระปาฏโิมกข 
เปนตน

๖.  อุปสมบท  ณ  วัดสุทัศนาราม
เมื่ออายุของเรายางเขา  ๒๒  ป  เราได อุปสมบทที่พัทธสีมา  ณ  วัดสุทัศน  นัน่เอง  โดย       

พระมหารัฐ  รัฏฐปาโล  เปนพระอุปชฌาย  พระมหาปน  ปญญาพโล  เปนกรรมวาจาจารย  เม่ือวันท่ี  ๑๖  
พฤษภาคม  ๒๔๖๖  ตรงกับ  ๔ 

ฯ
๒  ๗ คํ่ า  เวลา ๑๑.๔๘ น.  ปนี้ทานอาจารยสิงห  ขันตยาคโม              

พระอาจารยของเราไดพาคณะรวม ๖ องค  คือ  พระ  ๔  องค  สามเณร  ๒ องค  มาจํ าพรรษที่วัดสุทัศน  
นับวาเปนปฐมฤกษที่พระกัมมัฏฐานจํ าพรรษาในเมืองอุบลครั้งแรก  เหตุที่ทานจะกลับมาจํ าพรรษาที่
อุบลกเ็นือ่งจากไดขาววา  พระมหาปน (นองชายทาน) กลับจากกรุงเทพฯ มาอยู  ณ  ที่นั่น  ทานตั้งใจจะ
มาเอานองชายของทานออกเที่ยวรุกขมลูดวย  คือ  กอนที่ทานมหาปนจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ  
ทานปฏิญาณกับทานอาจารยมั่นไววา  ผมไปเรียนหนังสือเสียกอน  แลวจะออกไปปฏิบัติตามหลัง  ทาน
อาจารยสิงหพอไดทราบขาววานองชายมาแลวก็ดีใจ  จึงไดมาจํ าพรรษา  ณ  วัดสุทศนาราม  ออกพรรษา
หมดเขตกฐนิแลวทานอาจารยสิงหไดพาพวกเราเปนคณะใหญออกเดินธุดงค  การออกเดินธุดงคคร้ังนี้  ผู
ทีอ่อกใหมนอกจากพระมหาปนกับเราแลว  ยังมีพระคํ าพวย  พระทอน  และสามเณรอีก ๒ รูป  รวมทั้ง
หมดแลว  ๑๒  รูปดวยกัน (พระมหาปน  ปญญาพโล  ป.ธ.๕  นับวาเปนพระมหาองคแรกในเมืองไทยที่
ออกธดุงคในยุคนั้น  ในหมูพระเปรียญโดยมากเขาถือกันวาการออกธุดงคเปนเรื่องขายขี้หนา  การออก
ธุดงคของเราครั้งนี้ถาไมไดทานอาจารยสิงหเปนผูนํ าแลว  เราคงไมไดออกธุดงค  เมื่อเราหนีมาแลวทาน
พระอุปชฌายทานตองสวดปาฏิโมกขเอง)

๗.  เราพ่ึงรูจักรสชาติของความอาลัยคร้ังแรก
เราไดไปอยูวัดสุทัศน  อุบล  เปนเวลา ๖ ปเต็ม  โดยที่ปราศจากญาติมิตรและคนสนิทมากอน  

เมือ่อยูตอมาไดมีคนเอาลูกหลานมาฝากใหเปนศิษยอยูดวย  รวม  ๔  คนดวยกัน  คือ  เปนสามเณร  ๒  
เปนเดก็  ๒  เขาเหลานั้นไดอยูดวยเรามาแตเมื่อคร้ังเรายังเปนเณรอยู  จนกระทั่งเราไดอุปสมบทเปนพระ  
ทัง้เราและเขานับถือกันอยางพอกับลูก  พอตอนเราจะจากเขาไป  เขาพากันรองไหอาลัยเรา  เราก็แทบ
กล้ันนํ ้าตาไมอยูเหมือนกัน  แตเราเปนอาจารยเราจะรองไหก็ละอายเขา  จึงกัดฟนอดกลั้นไมแสดงความ
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อาลัยออกมา  แตถึงกระนั้นมันก็ทํ าใหเสียงเครือไปเหมือนกัน  ตอนนี้ไมสูกระไรนัก  พอออเดินทางไป
แลวนัน่ซ ี มนัทํ าใหเราซึมเซอไปเปนเวลานานทีเดียว  จะเดิน  ยืน  นั่ง  นอน  แมแตพูดและฉันอยูก็ตาม  
ใจมนัใหละหอยอาลัย  คิดถึงเขาวาเขาจะอยูอยางไร  กินอะไร  อดอิ่มอยางไร  แลวใครจะมาสั่งสอนเขา  
หรือจะมีใครมากดขี่ขมเหงเบียดเบียนเขาอยางไร  ความกลุมใจอยางนี้ยังไมเคยมีมาเลยในชีวิตของเรา  
คร้ังนี้เปนครั้งแรก

เราจึงไดทบทวนคิดคนไปมาวา  เขาเหลานั้นก็มิใชลูกหลานวานเครือของเรา  เปนแตเขามาอาศัย
เราเทานั้น  อนึ่งเราก็ไดอบรมเขาและคุมครองเขาเปนอยางดีท่ีสุดแลว  เทาท่ีเราสามารถจะทํ าได  ทํ าไมจึง
อาลยัอาวรณถึงเขาหนักหนา  มาตอนนี้มันใหระลึกถึงผูท่ีมีบุตรมีภรรยาวา  โอโฮ  หากเปนบุตรท่ีเกิดโดย
สายเลอืดของเราแลว  ความอาลัยมันจะหนักขนาดไหน  เราเห็นโทษในความอาลัยในครั้งนั้น  มันวาบซึ้ง
เขาไปตรึงหัวใจของเราไมมีวันหายเลย  มนุษยเรานี้ไมผิดอะไรกับลูกลิง  ซ่ึงปราศจากแมแลวอยูตาม
ลํ าพงัตัวเดียวไมได  มันทํ าใหเรากลัวความอาลัยแทบพูดไมถูกเอาเสียเลย  ความอาลัยเปนทุกขท้ังท่ีมีอยู
และพลดัพรากจากกันไป  ทํ าอยางไรคนเราจึงจะทํ าใหเปนอิสระในตัวของตนเองไดเลา

๘.  ออกจากอุบลเปนคณะเที่ยวรุกขมูล
คณะของเรา  พระ ๘  สามเณร ๔  รวมเปน  ๑๒  รูป  โดยพระอาจารยสิงหเปนหัวหนา  ไดเดิน

ทางออกจากเมืองอุบลในระหวางเดือน  ๑๒  ไดพักแรมมาโดยลํ าดับ  จนถึงบานหัวตะพาน  หยุดพักที่
นัน่นานพอควร  แลวยายไปพักที่บานหัวงัว  เตรียมเครื่องบริขารพรอมแลว  จึงไดออกเดินรุกขมูลตอไป

การออกเดินรุกขมลูคร้ังนี ้  ถึงแมจะไมไดวิเวกเทาที่ควร  เพราะเดินดวยกันเปนคณะใหญ  แตก็
ไดรับรสชาติของการออกเที่ยวรุกขมลูพอนาดูเหมือนกัน  กลาวคือ  คืนวันหนึ่งพอจัดที่พัก  แขวนกลด
กางกลดตกมุงไหวพระสวดมนตเรียบรอยแลว  ฝนตกเทลงมาพรอมดวยลมพายุอยางแรงนอนไมได  นั่ง
อยูนํ ้ายงัทวมกนเลยพากันหอบเครื่องบริขารหนีเขาไปขออาศัยวัดบานเขา  แถมยังหลงทางเขาบานไมถูก  
เดนิวกไปเวียนมาใกลๆ ริมบานนั้นตั้งหลายชั่วโมง  พอดีถึงวัด

ณ  ทีน่ัน้มโียมเขาไปนอนอยูกอน  คือโยมที่เขาเดินทางมาดวย  ๖  คน  เขามีธุระการคาของเขา  
แตเขาเหน็กอนเมฆในตอนเย็น  เขาบอกวาพวกผมไมนอนละ  จะเขาไปพักในบาน  พอพวกเราไปถึงเขา  
เขาจงึชวยจัดหาที่นอนตามมีตามได  หมอนเสื่ออะไรก็ไมมีทั้งนั้น  แลวจึงรีบกลับไปรับอาจารยกับพวก
เพือ่นอกี ๗ - ๘ รูป  พอถึงเก็บบริขารเรียบรอยแลวก็นอนเฉยๆ ไปอยางนั้น  เพราะกุฏิก็เปยกไปหมด   
ทัว่ทัง้หอง  เสื่อหมอนก็ไมมีเพราะเปนวัดราง  แตเมื่อความเหนื่อยเพลียมาถึงเขาแลวก็นอนหลับไดช่ัวครู
หนึง่ทั้งๆ ที่นอนเปยกๆ อยูนั่นเอง  แถมรุงเชาบิณฑบาตรกไ็มไดอาหาร  ไดกลวยนํ้ าวากับขาสุก  ฉันขาว
กบักลวยคนละใบ  แลวก็ออกเดินทางตอ  ทานอาจารยพาพวกเราบุกปาฝาดงมาทางรอยเอ็ด  กาฬสินธุ  
ผาดงลิงมาออกอํ าเภอสหัสขันธ  เขาเขตกุมภวาป  จงัหวัดอุดรธานี  แตไมไดเขาในเมือง  เวนไปพักอยู
บานเชยีงพณิตะวันตกของอุดร  เพื่อรอการมาจากกรุงเทพฯ ของเจาคณะมณฑล  การที่ทานใหพวกเรา



๑๕

มารออยูทีอุ่ดรครั้งนี้  ทานมีจุดประสงคอยากใหพระมหาปนมาประจํ าอยูที่อุดร  เพราะที่อุดรยังไมมีคณะ
ธรรมยตุ  แตที่ไหนได  เมื่อเจาคณะมณฑลมาจากกรุงเทพฯ คร้ังนี้  พระยาราชนกุลู (ทีหลังเปนพระยา 
มขุมนตรี)  ไดนิมนตพระมหาจมู  พันธุโล (ภายหลังเปนพระธรรมเจดีย)  มาพรอมเพื่อจะใหมาอยูที่วัด     
โพธิสมภรณที่อุดร  ฉะนั้นเมื่อเจาคณะมณฑลมาถึงแลว  พวกเราจึงไดเขาไปกราบนมัสการทาน  ทานจึง
ไดเปลี่ยนโปรแกรมใหม  จะเอาพระมหาปนไปไวสกลนคร  แลวจะใหพวกเราอยูดวยพระมหาจูม  
เพราะทางนี้ก็ไมมีใครและเธอก็คนทางเดียวกัน  อนึ่งเธอก็ไดเรียนมาบางแลวจงอยูบริหารหมูคน       
ชวยดแูลกิจการคณะสงฆดวยกัน  เราไดถือโอกาสกราบเรียนทานวา  กระผมขอออกปฏิบัติเพื่อฉลอง
พระเดชพระคณุ  เพราะผูปฏิบัติมีนอยหายาก  สวนพระปริยัติและผูบริหารมีมาพอจะหาไดไมยากนัก  
ทานกอ็นุญาตและแนะใหเราอยูชวยพระมหาปน

๙.  พบทานอาจารยมั่นครั้งแรก
เมื่อตกลงกันเรียบรอยแลว  ทานอาจารยสิงหไดพาพวกเราออกเดินทางไปนมัสการกราบ       

ทานอาจารยม่ัน  ท่ีบานคอ  อํ าเภอบานผอื  ขณะนั้นพระอาจารยเสารก็อยูพรอม  เปนอันวาเราไดพบทาน
อาจารยท้ังสองแลไดกราบนมัสการทานเปนครั้งแรกในชีวิต  ตกกลางคืนทานอาจารยมั่นไดเทศนาอบรม
พวกเราดวยความเต็มอกเต็มใจในการที่ทานไดเห็นพวกเราเปนครั้งแรก  โดยเฉพาะแลว  ไดเห็นพระมหา
ปนผูซ่ึงไดเคยปฏิญาณตนไวกอนท่ีจะไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ  เม่ือทานไดฟงพระธรรมเทศนาของ
ทานอาจารยม่ันพรอมกันกับพระอาจารยสิงหท่ีเมืองอุบลวา  ผมไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ กอน  จึงจะ
ออกปฏิบัติตามทานอาจารยม่ันภายหลัง  สวนตวัของเรานั้น  ทานคงไดทราบจากทานอาจารยสิงหเลาให
ฟง  นอกจากนี้แลวทานคงไมทราบ

คืนวันนั้นเสร็จจากการอบรมแลวทานก็สนทนาธรรมสากัจฉากันตามสมควร  จบดวยการ
พยากรณพระมหาปนแลตัวของเราในดานความสามารถตางๆ นานา  ตอนนี้ทํ าใหเรากระดากใจตนเอง
ในทามกลางหมูเพื่อนอยางยิ่ง  เพราะตัวของเราเองพึ่งบวชใหมแลมองดูตัวเราแลวก็ไมเห็นมีอะไรพอท่ี
ทานจะสนใจในตัวของเรา  ความจริงตั้งแตตอนเย็น  พอยางเขามาในเขตวัดของทาน  มันทํ าใหเรา     
ขวยเขนิอยูแลว  แตคนอื่นเราไมทราบ  เพราะเห็นสถานที่แลความเปนอยูของพระเณรตลอดถึงโยมในวัด  
เขาชางสุภาพเรียบรอยนี่กระไร  ตางก็มีกิจวัตรและขอวัตรประจํ าของตนๆ พอทานพยากรณพระมหาปน
แลวมาพยากรณเราเขา  ยิ่งทํ าใหเรากระดากใจยิ่งขึ้นเปนทวีคูณ  แตพระมหาปนคงไมมีความรูสึกอะไร
นอกจากทานจะตรวจดูความสามารถของทานเทียบกับคํ าพยากรณเทานั้น

รุงเชาฉันจังหันแลว  ทานอาจารยสิงหไดพาคณะของเราเดินทางตอไปบานนาสีดา  ไดพาพักอยู  
ณ  ทีน่ัน่สีค่นืแลวยอนกลับทางเดิม  มาพักที่พระอาจารยมั่นอีกหนึ่งคืน  จึงเดินทางกลับอุดร  แลวไดเดิน
ทางตอไปสกลนครตามที่ไดตกลงกันไวกับเจาคณะมณฑล  แตกิจการนั้นไมเปนไปตามจุดประสงคของ
เจาคณะมณฑล  เพราะพระมหาปนอาพาธไมสามารถจะไปรับหนาที่ที่มอบหมายใหได  ฉะนั้นในพรรษา
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นัน้  ทานอาจารยสิงหจึงไดพาคณะเราไปจํ าพรรษาที่วัดปาหนองลาด  เร่ืองนี้ทํ าใหเจาคณะมณฑลไมพอ
ใจอยางยิ่ง  จึงไดเอาพระบุญ  นักธรรมเอกไปไวที่สกลนครตอไป

๑๐.  พรรษา  ๒  จํ าพรรษาบานหนองลาด (พ.ศ. ๒๔๖๗)
กอนเขาพรรษาเราไดพระกลมชาวจังหวัดเลยเปนกัลยาณมิตรดีมาก  ขึ้นไปทํ าความเพียรที่       

ถ้ํ าพวง  บนภูเขาเหล็กสองครั้ง  คร้ังที่หนึ่งสี่คืน  คร้ังที่สองหกคืน  โดยมีผูใหญบานออนสี (ภายหลังเปน
ก ํานนัขุนประจักษ  แลวบวชพระ  มรณภาพในเพศสมณะนั้นเอง)  ไดสงคนใหขึ้นไปจัดอาหารถวายเปน
ประจ ํา  เราไดจารึกพระคุณของแกไวในใจไมรูหายเลยจนกระทั่งบัดนี้ ผูใหญบานคนนี้ทานอาจารยมั่น
ทกัวาเปนคนฉลาด  แคลวคลองทุกอยาง  ไมวาจะเปนดานคํ าพูดปฏิภาณโตตอบและการงานตลอดถึง
การสงัคม  ทนักบัเหตุการณแลสมัยทุกอยาง  โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฝายพระแลวยกใหแกเลย  ไมวาจะ
ตองการอะไร  ไมถึงกับพูดตรงๆ ดอก  พอปรารภเทานั้นแกจัดการใหเรียบรอยเลย  พวกเราไดสัปปายะ
ครบท้ังสี่แลวก็เร่ิมประกอบความเพียรอยางสุดเหวี่ยง  ยิ่งทํ าความเพียรก็ยิ่งระลึกถึงคุณของผูใหญบาน
และชาวบานเปนกํ าลัง  อาหารพริกแหงผงกับขาวเหนียววันละหนึ่งกอนเทาผลมะตูม  เราอยูไดพอทํ า
ความเพียรไมตาย  เม่ือเราลดอาหารแตมาเพิ่มความเพียร  กายเราเบา  สติเราดี  สมาธิเราก็ไมยาก         
เราปรารภความเพียรมาก  สติของเราก็ดีขึ้นแลมั่นคงดี  เราหัดสติอยู  ณ  ท่ีนั้นเอาใหสมํ่ าเสมอตลอด
กลางวนักลางคืน  มิใหเผลอสงออกไปตามอารมณภายนอกได  ใหตั้งมั่นอยูท่ีกายท่ีใจแหงเดียว  แมกอน
นอนหลบัตัง้ไวอยางไรตื่นขึ้นมาก็ใหตั้งอยูอยางนั้น  จะมีเผลออยูบางก็ตอนฉันอาหาร  เมื่อปรารภความ
เพยีรมากเทาไร  การระลึกถึงคุณของชาวบานก็ยิ่งมีมากขึ้นเปนเงาตามมา  เรารูตัวดีวาเราเปนพระ  ชีวิต
ของเราฝากไวกับชาวบาน  ฉะนั้นเราจะปรารภความเพียรเพื่อใชหนี้บุญคุณของชาวบาน  แลวเราก็แนใจ
ตนเองวา  เรามาทํ าความเพียรคร้ังนี้  เราไดทํ าหนาท่ีของลูกหนี้อยางสมบูรณแลว  จวนเขาพรรษาจึงได
ไปจํ าพรรษารวมกับทานอาจารยสิงหที่บานปาหนองลาด  ในพรรษานี้เราเปนพระใหมไมตองรับภาระ
อะไรนอกจากจะประกอบอาจริยวัตร  แลวก็ปรารภความเพียรเทานั้น  ทานอาจารยเองก็อนุญาตใหพวก
เราเปนพเิศษ  เราไดประกอบความเพียรตามแนวนโยบายที่เราไดกระทํ ามาแตบนภูเขาตลอดพรรษา  แลว
ยงัไดประกอบแบบโยคะเพื่อทดลองเพิ่มเติมอีกดวย  กลาวคือฉันอาหารผอน  ตั้งแต  ๗๐  คํ าขาวเหนียว
ลงมาจนถึง  ๓  คํ า  แลวเขยิบขึ้นไปจนถึง  ๓๐  คํ า  แลวผอนลงมาถึง  ๕  คํ า  ไปๆ มาๆ อยางนี้เปน
ระยะๆ ๓ - ๔ วัน  ทํ าอยางนี้อยูตลอดพรรษา  แตระยะที่ยาวนานกวาเขาหนอยคือ  ๑๕  คํ า  แลวก็ฉันแต
อาหารมังสวิรัติดวย  รางกายของเราผอมอยูแลวก็ยิ่งซูบซีดลงไปอีก  จนเปนที่แปลกตาของชาวบาน  
ใครๆ เห็นก็ถามวาเปนอะไรไปหรือ  แตเราก็มีกํ าลังใจประกอบขอวัตรและทํ าความเพียรไดเปนปกติ  
พอออกพรรษาเราจึงเริ่มฉันอาหารเนื้อปลา  แตแหม!  มนัคาวนีก่ระไร  มนุษยคนเรานี้กินเนื้อเขาเอามา
เปนเนือ้ของเรา  เหมือนกับไปฉกขโมยของสกปรกเขามากินอยางนั้นแหละ  เทพยดาทั้งหลายจึงเขาใกล
มนษุยไมได  มันเหม็นสาบ  แตมนุษยทั้งหลายก็ยังกอดชมซากศพกันอยูได
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ออกพรรษาแลว  เราสองรูปกับทานอาจารยสิงหไดขึ้นไปอีก  คราวนี้อยู  ๙  คืน  ทานอาจารย
สิงหอาพาธไดใหไปตามพรรคพวกขึ้นมา  เมื่อเห็นวาที่นั้นมันไมสะดวกแกการพยาบาลกัน  จึงไดอพยพ
กนัลงมาพกัรักษาตัวอยู  ณ  ปาหนองบัว (บัดนี้เปนบานแลว)  พอดีทานอาจารยมั่นสั่งใหเราเดินทางไป
พบทานที่อํ าเภอทาบอ  เราจึงไดลาทานอาจารยสิงหไปตามคํ าสั่งของทาน  พอดีมาพบทานอาจารยมั่นกับ
พระอาจารยเสารซ่ึงไดรับนิมนตจากวัดโพธิสมภรณ  อุดรฯ  ขณะนั้นคุณยายนอย (มารดาพระยาราชนกุลู)  
มาในงานผูกพัทธสีมาวัดโพธสิมภรณ  คุณยายนอยไดพบและฟงเทศนทานอาจารยมั่นครั้งนี้เปนครั้งแรก  
เกิดความเลื่อมใสตั้งแตนั้นเปนตนมา  เราไดอยูรวมทานอาจารยมั่นเปนเวลาหลายวันแลวเดินทางกลับ 
ทาบอพรอมทาน

๑๑.  พรรษา  ๓  จํ าพรรษาบานนาชางนํ้ า (พ.ศ. ๒๔๖๘)
พรรษานีเ้ราไดจํ าพรรษาที่บานนาชางนํ้ า  ซ่ึงไมไกลจากทาบอที่ทานอาจารยมั่นอยู  เรากับพระ

อาจารยอุนไดหมั่นมาฟงทานเทศนเสมอ  พรรษานี้เราก็ไมมีภาระอะไรนอกจากจะปรารภความเพียร
เฉพาะสวนตัวเทานั้น  ภาระอื่นๆ มีการรับแขกเปนตน  เราไดมอบทานอาจารยอุนทั้งหมด  เพราะทาน
เคยเปนอาจารยเขามาแลว  ทานเคยบวชมหานิกายมาได  ๙  พรรษา  เพิ่งมาญัตติฝายคณะธรรมยุตนี่เอง

ในพรรษานี้มีส่ิงที่นาสลดใจสังเวชอยูเร่ืองหนึ่ง  คือ  พระอาจารยทา  ซ่ึงเปนพระผูใหญแลวก็    
ดเูหมอืนจะเปนลูกศิษยคนแรกของทานอาจารยมั่นเสียดวย  ถาจํ าไมผิดพรรษาราว  ๑๖ - ๑๗ พรรษา      
นีแ่หละ  เดิมทานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ แตไมสํ าเร็จ  พอทานไดทราบกิตติศัพทของทานอาจารย
มัน่  ซ่ึงเจาคุณอุบาลีฯ (จันทร  สิริจันโท)  สรรเสริญจึงไดออกติดตามทานมา  ในพรรษานั้นทานไดไป 
จํ าพรรษาที่ถ้ํ าผาบิง้  จงัหวัดเลย  กับอาจารยขันธ  ทานเกิดสัญญาวิปลาสหนีมาหาทานอาจารยมั่น    
กลางพรรษา  บอกวา  ทานเองตองอาบัติถึงที่สุดแลวรอนไปหมดทั้งตัว  เห็นผาเหลืองเปนฟนเปนไฟ   
ไปหมด  เมื่อซักไซไลเลียงไปในสิ่งที่วาผิดนั้นก็ไมมีมูลความจริงสักอยาง  เปนแตตัวเองสงสัยส่ิงเล็กๆ 
นอยๆ แลวก็เดือดรอนเองเทานั้น  ส่ิงหนึ่งซึ่งทานเดือดรอนมากก็คือ  เมื่อทานไปทํ าความเพียรอยูที่บาน
โพนสวาง  สมาธิมีกํ าลัง  ทํ าใหสวางไสวมาก  จะคิดคนพิจารณาธรรมหมวดใดก็ดูเหมือนหมดจดไป
หมดแลวลงสูที่ใจแหงเดียว  แลวตัดสินใจตนเองวา  เราถึงที่สุดแหงพรหมจรรยแลว  จนปฏิญาณตนใน
ทามกลางสงฆเอาเสียเลย  ตอมาอาการนั้นเสื่อมไปเลยสงสัยตนวา  เราอวดอุตริมนุสสธรรม  เปนอาบัติ
ถึงทีสุ่ดแลว  ถึงแมจะมีผูอธิบายใหฟงวา  เราพูดดวยสํ าคัญผิด  พระวินัยมิไดปรับโทษดอก  ทานก็ไมเชื่อ  
ความจรงิความวิปฏิสารเดือดรอนอันนี้ทานมีหลายปแลว  แตก็พออดทนอยูมาได  พอมาถึงพรรษานี้จึง
เหลือทน  มีแตจะสึกอยางเดียว  ทานอาจารยมั่นก็แกไมไหวจึงทิ้งไป  ใหอยูดวยทานอาจารยเสาร           
ปตอมาทานอาจารยเสารก็เอาไมอยู  ผลที่สุดสึกจนได  สึกแลวก็หายเขากลีบเมฆกลีบฟาไปไหนก็ไมรู 
ไมมีใครทราบจนบัดนี้



๑๘

เราไดเห็นเขาแลวทํ าใหใจหดหูเกิดสลดสังเวชในใจวา  แมทานเปนผูใหญปฏิบัติมานานถึง  
ขนาดนี ้  ยงัเกิดวิปลาสไปได  ตัวของเราเลาจะทํ าอยางไร  จึงจะพนความวิปลาสนี้ไปได  คดิแลวก็นึก        
หวาดเกรงตนเอง  แลวไดนํ าเอาความวิตกนั้นไปกราบเรียนทานอาจารยม่ัน  ทานบอกวา  นัน่ซี  ตอง
ระวังตนเองและอยาหางไกลทานผูรู  เม่ือมีอะไรเกิดขึ้นรีบไปปรึกษาหารือกับทาน  ออกพรรษาแลวทาน
อาจารยมั่นพรอมดวยคณะไดออกเดินทางลงไปทางสกลนคร

๑๑.๑  กลับไปสงเคราะหโยมแม  อาว  พี่ชาย
ตวัเราคดิถึงโยมแม  จึงไดกลับไปบานเพื่อสงเคราะหก็สมประสงค  คือ  ไดแนะนํ าใหทานนุง

ขาว  รักษาศีล  ๘  คร้ังนี้โยมปา  อาวผูชายแลพี่ชายก็เกิดศรัทธา  ไดพากันนุงขาว  รักษาศีล  ๘  ดวย  โดย
เฉพาะพีช่ายซ่ึงไดมีครอบครัวแลว  มีบุตรคนหนึ่งอายุไมกี่เดือนก็ไดออกบวชดวย  เพื่อใหทานเหลานั้น
ไดสมาคมกับหมูเพื่อนและอบรมกับครูบาอาจารยหลายองคดวย  จึงใหออกจากบานเดินทางตามครูบา
อาจารยไป  สวนเรากับพี่ชายและอาวผูชายไดตามไปทีหลัง  ไดตามไปทันกันที่บานปลาโหล  อํ าเภอ
พรรณานคิม  ซ่ึงทานอาจารยสิงหจํ าพรรษาอยู  ณ  ที่นั้น  แลวทานไดพาพวกเราไปตั้งสํ านักที่บาน 
อากาศอ ํานวย  อยูไมนานทานอาจารยมั่นไดตามไปถึง  แลวทานใหเราตามทานไปตั้งสํ านักที่บานสามผง  
การอยูใกลผูใหญดีมาก  มีสติระวังตัวอยูตลอดเวลา  วันหนึ่งสามเณรผูที่ปฏิบัติทานไมอยู  เราจึงไดไป
นอนที่ระเบียงกฎุขิองทานอาจารยแทนสามเณร  ปกติทานอาจารยมักตื่นนอนทํ าความเพียรเวลาตี  ๓  ทุก
คนื  เวลาทานตื่นหยิบไมขีดไฟกอกแกก  เราตองลุกกอนทานทุกทีเพื่อเขาไปถวายการปฏิบัติทาน  เราไป
นอนอยูหลายคืนจนทานแปลกใจถามเราวา  ทานเทสกไมนอนหรือ  เราตอบทานวา  นอนอยูครับ  ในที่
นัน้โรคของเราไมถูกกับอากาศ  ฉันไดแตไมมีกํ าลังปวดเมื่อยระบบไปหมดทั้งตัวตลอดเวลา  แตความ
เพียรของเราไมทอถอย  ฉันแลวเขาปาหาที่วิเวกทํ าความสงบอยูคนเดียวตลอด  กลางวันกลางคืน        
เดนิจงกรม  แลวขึ้นฟงเทศนตั้งแต  ๒  ทุม  จนถึง  ๔  ทุม  ถาวันไหนมีพระมากทานก็เทศนจนถึง  ๖  
ทุม  หรือตี  ๒  จึงเลิก  ทานอุตสาหเทศนอบรมอยูอยางนี้เปนนิจ  บรรดาลูกศิษยก็มีกํ าลังใจกลาหาญ    
ทํ าความเพียรอยูเชนเดียวกัน  หลังจากทานอาจารยมั่นไปแลว  ทานอาจารยเสารไปอยูแทน  ๓  พรรษา  
ไดขาววาพระไปมรณภาพทีน่ั่นหลายองค  พระอาจารยภูมีก็ไปตายคืน  ณ  ที่นั้นเหมือนกัน

๑๒.  พรรษา  ๔  จํ าพรรษาที่ปาชาทิศเหนือของอํ าเภออากาศอํ านวย (พ.ศ. ๒๔๖๙)
จวนเขาพรรษา  เราไดยอนกลับมาจํ าพรรษาที่ปาชาทิศเหนือของอํ าเภออากาศอํ านวย            

ทานอาจารยสิงหจํ าพรรษาทางทิศใตของอํ าเภออากาศอํ านวย  ในพรรษานี้ผูที่จํ าพรรษาดวยกันมีพี่ชาย  
อาผูชาย  โยมแม  โยมปา  และแมชีบานโพนสวางอีกคนหนึ่ง  พระคงมีแตเราคนเดียวกับสามเณรชื่น  
บานทาบอ  พอจวนเขาพรรษาโดยมอามาเสียไปคนหนึ่ง  คงยังเหลือเพียง  ๖  คนดวยกัน  ในพรรษานี้
ชาวบานเกดิฝดาษผูคนแตกหนีไปยูตามปาตามทุงนาเกือบหมด  แมพระตามวัดในบานก็ตามโยมไปดวย  



๑๙

แทบจะไมมคีนตักบาตรใหฉัน  เพราะคนในเมืองอากาศนี้เขาไมเคยเปนฝดาษกัน  บานมีพันกวาหลังคา
เรือน  คนเปนฝดาษ  ๕  คนเทานั้น  ใครเกิดเปนฝดาษแลวจะตองปกปดไมใหใครรู  กวาคนอื่นจะรูมัน
ลุกลามไปมากแลว  และเมื่อเกิดฝดาษแลวจะตองเอาไปไวในปา  ปลูกกระตอบใหอยูคนเดียว  เพียงเอา
อาหารไปสงใหกิน  ดีหนักหนาที่ทานอาจารยสิงหทานรูจักยาสมุนไพรอยูบาง  ทานจึงบอไมใหเอาไปทิ้ง
ไวในปา  ทานหายามารักษากัน  จึงมีตายเพียงไมกี่คนเทานั้น  พอทางการรูเขาจึงมาฉีดวัคซีนปองกันให

เดชะบญุเขายังนับถือพระกัมมัฏฐานอยู  ถึงแมไมมีคนนอนเฝาบานเลยสักคนเดียว  ขนาดนั้น
แลวตอนตี ๔ - ๕  ยังอุตสาหดอมๆ มาหุงขาวไวสํ าหรับตักบาตร  พวกเราไปบิณฑบาตเขาจะออกมาตัก
บาตร  แลวรีบกลับเขาปาไป

ขอขอบบุญขอบคุณชาวเมืองอากาศไว  ณ  ท่ีนี้  เปนพิเศษ
บญุกุศลนีเ้ปนของสูงเหนือชีวิตจิตใจ  เปนท่ีพึ่งของมนุษยผูไดรับความทุกขท้ังท่ีมีชีวิตอยูและ

ละโลกนี้ไปแลวไดอยางแทจริง  คนเราเมื่อไดรับทุกขหากไมพึ่งบุญแลวจะพาไปพึ่งอะไรเลา
คนเมืองอากาศกลัวฝดาษยิ่งกวากลัวเสือ  คนบานใกลเรือนเคียงกันทั้งเปนญาติกันดวยก็ไมพูด

กัน  เราถามเขาวา  เมือ่ไรจะพูดดวยกัน  เขาบอกวา  โนนละ  ออกพรรษาแลวเดือนสามจึงจะพูดกัน
ในพรรษานี้เราไดไปฟงเทศนทานอาจารยสิงหบอยๆ การไปจะตองเดินผานเมืองอากาศนี้ไป

ไกลเปนระยะทางเกือบ  ๓  กิโล (ในบานไมมีคน  แมแตสุนัขตัวเดียวก็ไมเห็น)  ถูกทานอาจารยสิงห
เทศนกระเทือนใจเราอยางหนัก  หรือทานไมรูนิสัยของเราตามความเปนจริงก็เหลือที่จะเดาถูก  ทานวา  
นสัิยของเราเปนคนกระดาง  หัวดื้อ  ไมคอยจะลงคน  ขณะทีท่านเทศนอยูนั้น  เราไดกํ าหนดจิตตรวจดู
ภายในใจของเรา  เราเองก็เคารพนับถือทานอยางสุดซึ้ง  คอยรับโอวาทของทานอยูเสมอ  ทํ าไมทานจึงวา
อยางนัน้  แตที่ทานวาไมคอยจะลงคนนั้นเปนความจริง  เราเปนคนเชนนั้นแตไหนแตไรมา  ส่ิงใดถาไม
สมเหตสุมผลแลวไมคอยเชื่องายๆ เหมือนกัน  แมความเห็นของตนเอง  หากไมเทียบดูโนนดูนี่แลว  ถา
ไมมหีลักฐานยนืยนัแลว  หัวเด็ดตีนขาดก็ไมยอมเชื่อเอาเสียดื้อๆ อยางนั้นแหละ  (เร่ืองนี้จะไดนํ ามาเลา
ใหทานผูอานฟงขางหนา)  ในขณะที่นั่งฟงเทศนทานอยูนั้นพรอมทั้งตรวจใจของตนไป  มันยิ่งทํ าใหเกิด
มานะกลาขึน้เหมือนกับเอานํ้ ามันมารดดับไฟอยางนั้นแหละ  ขากลับมาเดินตัวปลิว  จิตมันกํ าหนดเอา
เร่ืองนัน้มาเปนอารมณไมหาย  คืนวันนั้นเรายิ่งปรารภความเพียรเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณดวยคิดวา

เราไดปรารถนาความเพียรมาถึงขนาดนี้แลว  กิเลสซ่ึงมีอยูในใจของเราแทๆ ทํ าไมเราจึงรูไมได  
แตคนอืน่กลบัมาลวงรูของเราไดนาขายขี้หนา  ทานก็เปนคนเกิดจากบิดามารดา  เติบโตมาดวยนํ้ านมขาว
ปอนเหมือนๆ กับเรา  ทานยังสามารถลวงรูกิเลสภายในของเราได  วันนี้หากเราไมสามารถรูเร่ืองกิเลส
ของเราแลว  เราจะยอมตายกับการทํ าความเพียรของเรานี้แหละ

เมือ่ปรารภความเพียรอยูนั้นก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น  เปนแตพิจารณาไปวา  ทานเห็นอยางนั้น  ทานก็
เทศนไปอยางนั้นตามสิทธิของทาน  เม่ือของเราไมเปนอยางทานวาเราก็ปรารภชํ าระตนเอง  ใครจะไปรู
ยิ่งกวาเราแลวไมมี  ใจกส็งบเยน็ไปเฉยๆ เมื่อทํ าความเพียรมากเขาธาตุก็ไมคอยปกติ  จึงไดเอนกายลงพัก



๒๐

ผอน  แตนอนไมคอยจะหลับ  พอเคลิ้มก็ไดเร่ือง  ที่ชาวบานเรียกกันวา  ผีอํ า  เร่ืองผีอํ าไมตองอธิบาย  
ใครๆ กรู็กันดีอยูแลววามันมีอาการอยางไร  แตขอสํ าคัญมันเปนผีอํ าจริงหรือไม  คืนวันนั้นเราไดทดสอบ
หาความจรงิหลายอยาง  เบื้องตนมันเปนตัวคลายๆ กับตัวอะไรใหญโตดํ าทะมึนเขามานั่งทับอกเรา  แลว
หายใจไมออก  พยายามดิ้นกวาจะรูสึกตัวหายใจไดแทบขาดใจทีเดียว  เขาวา  ผีสัตวที่เราฆามันอยูที่     
หวัโปมอื  เอามือทับหนาอกมันจึงอํ าเอา  ทีนี้เอามือออกจากหนาอกแลวมาวางเหยียดแนบลํ าตัว  มันก็
ตามมาอ ําอีก  เอ  นี่อะไรกัน  เปนเพราะเรานอนหงายกระมัง  ลองนอนตะแคงดูมันก็ยังมาอํ าอีก  เวลามัน
อํ าท ําเอาจนหายใจจะขาดใหได  จึงไดมากํ าหนดดูวาอาการของคนจะตายมันเปนอยางไร  คร้ังแรกเรามี
สตติามรูตวัจิตอยูวาเวลาใจจะขาดนั้นเปนอยางไร  สติตามรูจิตจนวาระสุดทาย  ยังเหลือสติตามรูจิตอยู
นดิเดยีวในความรูสึกนั้นวา  ถาเราปลอยสติที่ยังตามรูจิตนิดเดียวนี่แหละเมื่อไร  นั่นแหละคือความตาย  
บดันีเ้ราจะปลอยใหมันตายหรือไมปลอยดี  เวลานี้จิตของเราก็บริสุทธิ์ดีอยูแลว  หากจะปลอยใหมันตายก็
ไมเสียที  มันยังมีความรูสึกนิดๆ หนึ่งวา  ถาเราไมปลอยใหมันตาย  มีชีวิตอยู  ก็ยังสามารถทํ าประโยชน
ใหแกคนอื่นไดอีกตอไป  ถาตายเสียเวลานี้ก็จะไดแตประโยชนสวนตัวเทานั้น  แลวคนท่ีอยูภายหลังก็จะ
ไมรู ตนสายปลายเหตุแหงความตายนี้อีกดวย  ถาอยางนั้นก็อยาใหมันตายเลย  แลวพยายาม
กระดกุกระดกิมือเทาใหมันเคลื่อนไหวจนรูสึกตัวข้ึนมา  ตอนที่สองไมเห็นตัวดอก  แตมันเปนกอนดํ า
ทะมนึๆ เขามา  ทีนี้เราทราบแนแลววาไมใชผี  มันเปนเรื่องของลมตีขึ้นขางบนตางหาก  เราพยายาม
เคลือ่นไหวมือเทาแลวก็หายไป  ตอนที่สามไมถึงขนาดนั้น  เปนแตซึมๆ เคลิ้มๆ แลวเราพยายามลุกขึ้น
เสยี  ผูอานทั้งหลายพึงสังเกตตัวเมื่อรูสึกตัวข้ึนมา  จะมีอาการมึนศีรษะและซึมเซอ  ถาไมพยายามรับ
ประทานยาแกลมแลว  นอนไปอีกก็จะเปนเชนนั้นอีก  เฉพาะตัวขาพเจาแลวแกไดเฉพาะดมพิมเสน  
อยางเดียว

๑๒.๑  ตํ ารานอนหลับหรือไมหลับ
ในระยะเดยีวกนันี้  ไดพยายามจับอาการของคนนอนหลับวาเปนอยางไร  โดยมากเราไมรูตัว

ขณะทีม่นัจะหลับจริงๆ ตื่นแลวจึงรูวาตนนอนหลับ  คนเรากอนหลับมักมีอาการเมื่อยออนเพลียและงวง
ซึมเซอทัง้กายและใจ  ความนึกคิดสั้นเขา  ที่สุดปลอยวางสติอารมณทั้งหมดแลวหลับผล็อยไปเรียกวา
หลับ  เม่ือมาตัง้สติคอยจับอาการ  ขณะที่มันปลอยวางขั้นสุดทายนั้น  สติจะยังเหลือนอยมากแทบจะ   
จับไมไดเลยทีเดียว  อารมณตางๆ ไมมีเหลือเลย  จะยังเหลือสติตามเพงดูจิตซึ่งปรากฏในขณะนั้น        
นดิเดยีว  คลายๆ กับวาจิตจะตกภวังค  ตอนนี้ถาหากเราไมตองการจะใหมันหลับ  พยายามคนหาอารมณ
อันใดอนัหนึง่ใหมันเอามายึดแลวคิดคนและปรุงแตงตอไป  จิตใจก็จะแชมชื่นเบิกบานหายจากความงวง  
ไมหลับ  แลวจะมีคุณคาเทากับเรานอนหลับตั้ง ๔ - ๕ ชั่วโมง  ถาเราประสงคจะใหมันหลับเราก็ปลอยสติ
ทีว่ายงัเหลืออยูนิดเดียวนั้นเสีย  แลวจะหลับไปอยางสบาย  แตดีไมเสียเวลา  จะหลับนอยมากไมเกิน ๕ - 
๑๐ นาที  หรือถาเราตั้งสติกํ าหนดไดดังอธิบายมานี้จริงๆ แลว  รับรองวาไมเกิน  ๕  นาที
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อนึง่  ถาเราไมตองการใหมันหลับละ  แตจะพักกายพักจิตเฉยๆ  ก็ใหหาที่พักอันสงัดพอสมควร  
จะเปนท่ีลับตาหรือทามกลางผูคนก็ตาม  แลวเอนกายนอนทอดเหยียดใหสบาย  อยาใหเกร็งสวนใดๆ ท้ัง
หมดของรางกาย  แลวใหกํ าหนดจิตใหอยูในอารมณเดียวในความปลอยวาง  ใหมันวางอยูเฉยๆ เฉพาะมัน
สกัพกัหนึ่ง  แลวเราลุกขึ้นมา  อาการทั้งหมดก็จะเหมือนกับวาเราไดนอนหลับไปแลวตั้ง๔ - ๕ ชั่วโมงก็
เหมือนกัน

ความจรงิคํ าที่วา “นอนหลับ” นั้น  ใจมิไดหลับ  แตกายพักผอนไมตองเคลื่อนไหวทั้งหมด     
ตางหาก  แมทานที่เขานิโรธสมาบัติก็มิใชอาการของคนนอนหลับ  เปนอาการของทานคุมสติใหจิตแนว
อยูในอารมณอันเดียว  แลวละอารมณนั้นละเอียดลงไปโดยลํ าดับพรอมทั้งสติและจิตดวย  จนขาดจาก
ความรูสึกนึกคิดอะไรทั้งหมด  ดวยอํ านาจการอบรมของทาน  ขณะนั้นสติไมมีงานทํ า  สติจึงหมดไป  
แมลมในรางกายจะเดินอยู  แตก็เปนของละเอียดที่สุดจนจะเรียกวามีก็ไมใช  ไมมีก็ไมใช  คือมี  แต      
ไมปรากฏเดินทางจมูก  ถาจะอุปมาก็เหมือนลมภายนอก  ลมมีอยูไมถึงกับพัดเอาใบไมหรือส่ิงใดๆ ให
หวัน่ไหวปรากฏ  ลักษณะเชนนั้นใครจะพูดวาลมไมมีไมได  ถาลมไมมีคืออากาศไมมีนั่นเอง  มนุษยสัตว
ทัง้หลายทีอ่ยูอาศัยในโลกนี้ก็ตองตาย  ทานเรียกวาเขานิโรธสมาบัติ  ตอนนี้ประสาทในอายตนะทั้ง  ๖  
ไมยอมรับสัมผัสอะไรทั้งนั้น  แตมิใชนอนหลับ  การนอนหลับถามีอะไรมากระทบอาจรูสึกขึ้นมาได  
ทนัท ี สวนทานผูที่เขานิโรธสมาบัตินั้น  เขาดวยอาการอบรมฝกฝนจิตของทานใหชํ านาญแลวจึงเขา  เมื่อ
เขาแลวจงึมีปาฏิหารยมาก  ถึงแมใครๆ จะมาทํ ารายทานในขณะนั้น  ขนาดเอาไฟมาเผาก็ไมไหม  สวน
นพิพานธาตขุันธแตกดับได  หากทานจะออกจากนิโรธสมาบัติดวยอํ านาจแรงอธิษฐานของทาน  เมื่อถึง
ก ําหนดแลวลมหายใจจะคอยๆ หยาบขึ้นโดยลํ าดับ  ตอจากนั้นไปทุกสิ่งทุกอยางในตัวของทานก็จะปกติ
เชนเดิม  นิโรธสมาบัติไมใชพระนิพพาน  เปนฌาน  เพราะขาดปญญาสัมมาทฏิฐทิีจ่ะวินิจฉัยเหตุปจจัย
ของกิเลสนั้นๆ คือกามาพจรและรูปาพจร  อันเปนภูมิของวิปสสนาญาณ   ญาณทัสสนะ  มัคควิถี  ฌาน
ทัง้หมดเปนแตเครื่องสนับสนุนและขัดเกลามรรคใหมีกํ าลังเทานั้น

ฉะนัน้  พระพุทธองคกอนจะปรินิพพานจึงเขาฌานผานไปโดยลํ าดับ  แลวกลับเขาจตุตถฌานอัน
เปนพืน้ฐานของวิปสสนา  แลวนิพพานในระหวางกามาพจรกับรูปาพจรที่เปนฐานของโลกุตรธรรม

หากจะมคี ําถามวา  เอ  ตานี่  ทํ าไมแกจึงพูดถึงนิโรธ  นิพพาน  ฌานสมาบัติ  แกได  แกถึงแลว
หรือเปลา  แกก็จะตอบวา  มิได  จะหาวาขาพเจาพูดอวดอุตริมนุสสธรรมอยางนั้นหรือ  ความจริงทานผู
เขาถึงสัญญาเวทยตินิโรธก็ดี  ถึงมรรคผลนิพพานก็ดี  หรือเขาถึงฌานสมาบัติก็ดี  ทานมิไดสํ าคัญวาเรา
เขาอยู  เราถึงแลวหรือถึงอยู  เปนแตทานชํ านาญในอุบายที่จะใหเขาถึงเทานั้น  ขณะที่เขาถึงจริงๆ ถายังมี
ความส ําคญัอยูอยางนั้นก็จะไมเขาถึง  แลวคนทั่วไปที่เรียนรูแลฉลาดในธรรมวินัยทั้งหลายก็จะพากันถึง
มรรคผลนพิพาน  ฌานสมาบัติกันไปทั้งหมดทั้งบานทั้งเมืองละซี  ขณะนั้นไมใชวิสัยของใครที่จะไปแตง
ตัง้สมมตุบิญัญัติขึ้นมา  เมื่อพนจากภาวะเชนนั้นแลว  ทานจึงมาอนุสรณตรวจตราลํ าดับเหตุผล  แลว
บญัญตัเิร่ืองทั้งหลายเหลานั้นขึ้น  ผูอธิบายทั้งหลายไมจํ าเปนจะตองถึงขั้นนั้นๆ แลวจึงจะอธิบายได  เมื่อ
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มบีญัญตัไิวแลว  เขาใจเนื้อความแลว  ก็อธิบายตามความเขาใจของตนๆ ผิดบางถูกบาง  ถามิฉะนั้นแลว
ค ําสอนของพระพุทธเจาที่ไหนจะจีรังถาวรมาไดจนบัดนี้  ผูฟงก็เถอะนา  ฟงเรื่องเดียว  หัวขออันเดียวกัน  
แตเขาใจไปคนละแงก็เยอะ  ถาแมผูที่เขาถึงขั้นนั้นอยางเดียวกันดวยอุบายอันเดียวกัน  แตก็ยังใชแยบคาย
คนละอยางกนั  ธรรมที่เห็นดวยตัวเองจึงจะเปนอัศจรรยและทํ าไดดวยยาก  ทํ าไมจึงมาปรักปรํ าใสโทษ
ขาพเจาแตผูเดียว  ไมยุติธรรมเลย

ขออภัยดวยที่ขาพเจาไดนํ าทานผูอานแหวกแนวพาไปเที่ยวโลกเมืองผี  บัดนี้ขอนํ าเขาสูเร่ือง  
อัตตโนประวัติตอไป

ออกพรรษาแลวทานอาจารยสิงหไดพาคณะเราไปกราบนมัสการทานอาจารยมั่นที่บานสามผง  
ดงัเคยปฏบิตักิันมาเปนอาจิณ  ในระหวางทางเราไดเลาเรื่องทั้งหมดนั้นถวายทานอาจารยสิงห  ทานก็ไม
วากระไร  ไดแตนิ่งๆ เมื่อพวกเราไปถึงทานอาจารยมั่นแลว  ทานไดนํ าเรื่องนั้นกราบเรียนทานอาจารย
มัน่อกีท ี  ขณะนั้นเรายังนั่งอยูหางทานไปหนอย  ไมทราบวาทานพูดอยางไรในเรื่องของเรา  เราก็ไม     
ไดยิน  เขาใจวาเปนเรื่องไรสาระ  มิใชมคัควิถีทานจึงไมปรารภตอเหมือนกับเรื่องอื่นๆ

การไปรวมกันกราบนมัสการพระอาจารยผูใหญในครั้งนี้  ถึงแมพระเณรทั้งหมดรวมกันจะ
หยอนรอย  ก็นับวามากเอาการอยูในสมัยนั้น  แลวทานอาจารยมั่นไดใหเราและพระอีกองคหนึ่งกับ
สามเณรองคหนึ่งตามทานออกเดินทางไปบานขาโนนแดง  ซ่ึงอาจารยอุน  อาจารยกู  และอาจารยฝน    
จ ําพรรษาอยู  ณ  ที่นั่น  ไดพักอยู  ณ  ที่นี้สามวัน  ไดเลาเรื่องที่เราหัดนอนหลับและไมหลับใหเพื่อนฟง  
ทกุองคพากนัเงียบไมพูดวาอยางไร  โดยเฉพาะทานอาจารยอุน  ซ่ึงเปนผูปรารภเรื่องนี้กอนตั้งแตเรายังทํ า
ไมได  ขณะที่ทานอาจารยมั่นอยูที่วัดปาสามผงทานเทศนทุกวัน  ถาใครออนแอทอแทเจ็บปวยทานก็
เทศนวา  นัน่มใิชกลัวตาย  แตอยากตายหลายหน  (คอืหมายความวา  ถาทํ าความเพียรกลาแข็งเขา  ใจ
บริสุทธิแ์ลวความกลัวตายก็จะลดนอยลง)  พอทานออกจากวัดไปไมมีใครเทศนใหฟง  จิตใจของลูกศิษย
ออนลงจงึอยูไมได  ที่วัดนี้อากาศรายนัก  ไขมาลาเรียก็ชุม  ใครใจออนแอจะตองโดนเปนไขทุกๆ คน  
หมูคณะทีอ่ยูบานสามผงไดตามมาทั้งหมดวัดเลย  บอกวา  แย  อยูไมไหว  อากาศวัดบานสามผงมัน    
รายกาจมาก  ทํ าใหซึมมึนเมางวงนอนตลอดทั้งวัน  เมื่อหมูคณะไปรวมพรอมกันแลว  ทานอาจารยมั่นได
ปรารภถึงการเที่ยววิเวกของหมูคณะเพื่อเผยแพรศีลธรรมตอไปวา  ในสามสี่จังหวัดแถบนี้คือ  สกลนคร  
อุดร  หนองคาย  เลย  พวกเราก็ไดเที่ยวมามากแลว  ตอไปนี้พวกเราจะไปจังหวัดไหนดี  สวนมากเห็นวา
ลงไปทางอบุล  แตตัวทานเองไมคอยพอใจเพราะหาปาเขาและถํ้ ายาก  แตวามติสวนมากเห็นเชนนั้นทาน
กอ็นโุลมตาม  เมื่อตกลงกันแลวก็เตรียมออกเดินทางเปนกลุมๆ หมูๆ สวนเราจํ าเปนตองตามสงโยมแม
กลับบานจึงไมไดติดตามทานดวย  การที่คณะทานอาจารยมั่นไปครั้งนี้  ถูกมรสุมอยางหนัก  มีทั้งผลดี
และผลเสีย  ดี  กค็อื  ไดขยายจํ านวนวัดมากขึ้น  ซ่ึงแตกอนพระกัมมัฏฐานวัดปาไมมีเลย  ที่จังหวัดอุบล
พึง่มามแีละตั้งรกรากลงไดคร้ังนี้เอง  แลวก็ขยายออกไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้มีวัดพระธรรมยุตแทบทุกอํ าเภอ
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แลว  ที่  เสีย  กค็อื  เสือ่มคุณภาพในทางปฏิบัติก็คร้ังนี้…เปนประวัติการณจนทานอาจารยมั่นผละหนีจาก
คณะขึ้นไปเชียงใหมเสียเลย

๑๓.  พรรษา  ๕  จํ าพรรษาอยูที่บานนาชางนํ้ าอีก (พ.ศ. ๒๔๗๐)
พรรษานี้  เราไดวกกลับมาจํ าพรรษาที่บานนาชางนํ้ าอีกเปนครั้งที่สอง  พี่ชายของเราได            

จํ าพรรษาที่บานนาสีดากับโยมพอ  ออกพรรษาแลวเราไดพาพี่ชายของเราไปทํ าความเพียรที่ถ้ํ าพระ      
นาผกัหอก  ตอนหลังนี้พี่ชายของเราไดกลับลงไปหาพระอาจารยเสาร  ซ่ึงจํ าพรรษาอยูที่นครพนม  ออก
พรรษาแลวไดอุปสมบทเปนพระ  ณ  ที่วัดศรีเทพนั่นเอง

๑๔.  พรรษา  ๖  จํ าพรรษาอยูที่ถํ้ าพระนาผักหอก (พ.ศ. ๒๔๗๑)
เราไดพาเอาโยมพอไปอยูถ้ํ าดวย  ตั้งแตทานบวชเปนชีปะขาวมาได  ๑๑  ปแลว  เรายังไมเคยได

ใหทานอยูจ ําพรรษาดวย  และก็ไมเคยมาจํ าพรรษาใกลบานอยางปนี้เลย  ปนี้นับวาเปนโอกาสันดีที่เราจะ
ไดอุปการะทานในดานทางธรรม  และทานก็ไดทํ าภาวนากรรมฐานอยางสุดความสามารถของทานได
ผลอยางยิ่ง  จนทานอุทานออกมาวา  ตัง้แตเกิดมาในชีวิตพึ่งไดซาบซึ้งในรสชาติของพระธรรมในครั้งนี้
เอง  ทานนัง่ภาวนากัมมัฏฐานไดนานเปนเวลาถึง  ๓ - ๔ ช่ัวโมงทีเดียว  เราดีใจมากที่ไดสงเคราะหทาน
สมเจตนารมณของเรา  แตเมื่อถึงกาลเวลาเขาแลว  คนเรามันมักมีอันเปนไป  กลาวคือ  ทานมาเกิดอาพาธ  
ลูกหลานเขามองเห็นความลํ าบากเมื่อเจ็บมากในเวลาคํ่ าคืน  เพราะอยูสองคนพอลูกดวยกันเทานั้น       
ไมทราบวาจะวิ่งไปพึ่งใคร  เขาจึงไดพากันมารับเอาลงไปรักษาที่บาน  แตทานก็ไมยอมกลับไปอยูที่วัด
เดมิ  ใหเขาเอาไปไวที่หางนาของทานที่กลางทุง  เราไดตามไปใหสติบอยๆ

ในปนัน้  มีส่ิงที่นามหัศจรรยอยูอยางหนึ่งสํ าหรับโยมพอของเรา  กลาวคือ  ขากลาในนาของชาว
บานทัง้หมดแถบนั้นไมดีเลย  ทั้งๆ ที่ฟาฝนก็พอปานกลาง  ตนขาวแดงไปหมด  มีขาวที่เขียวงามผิดหู  
ผิดตาของคนทั้งหลายเฉพาะที่ทุงนาที่ทานอยูเทานั้น  จนชาวบานเขาพูดกันวา  คุณพอปะขาวคงจะ       
ไมรอดปนี ้  แลวก็เปนความจริงอยางที่เขาพูด  วันนั้นเราไดไปใหสติและอุบายตางๆ จนเปนที่พอใจของ
ทาน  ทานก็ยังแข็งแรงดี  จวนคํ่ าเราจึงกลับที่อยูถ้ํ าพระนาผักหอก  กลางคืนวันนั้นเองทานไดถึงแกกรรม
ดวยอาการมีสติสงบอารมณอยูตลอดหมดลมหายใจ  รุงเชาเขาไดไปตามเรามา  แลวก็ทํ าการฌาปนกิจศพ
ของทานใหเสร็จเรียบรอยในวันนั้นเอง  ถึงแกกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๗๑  อายุได ๗๗ ป  
บวชชีปะขาวอยู ๑๑ ป

กอนโยมพอของเราจะไปอยูดวย  เราอยูคนเดียว  หลังจากโยมพอของเราถึงแกกรรมแลวเราก็อยู
คนเดยีวอีก  นบัวาหาไดยากที่จะไดวิเวกอยางนี้  เราไดกํ าหนดในใจของเราไววา  ชีวิตและเลือดเนื้อ
ตลอดถึงขอวัตรท่ีเราจะทํ าอยูท้ังหมด  เราขอมอบบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกับบุคคลเด็ดดอกไมบูชาพระ  
ฉะนัน้แลวเราก็รีบเรงปรารภความเพียรอยางแรงกลา  ตั้งสติกํ าหนดจิตมิใหคิดนึกสงออกไปภายนอก  ให
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อยูในความสงบเฉพาะภายในอยางเดียว  ตลอดวันยังคํ่ าคืนยังรุง  กอนจะนอนตั้งสติไวอยางไรตื่นมาก็ให
ไดอยางนั้น  แมบางครัง้นอนหลับอยูก็รูสึกวาตัวเองนอนหลับแตลุกขึ้นไมได  พยายามใหกายเคลื่อนไหว
แลวจงึจะรูสึกตัวตื่นขึ้นมาโดยความเขาใจในตนเองวา  จิตที่ไมคิดนึกสงสายออกไปภายนอก  สงบนิ่งอยู  
ณ  ทีเ่ดยีว  นั่นแลคือความหมดจดพนจากทุกขทั้งปวงได  ปญญาก็เอามาใชชํ าระใจที่สงสายแลวเขามาหา
ความสงบนัน่เอง  ฉะนั้นจึงไมพยายามที่จะใชปญญาพิจารณา  ธาตุ  ขันธ  อายตนะ  เปนตน  หาไดรูไม
วา  กายกับจิตมันยังเก่ียวเนื่องกันอยู  เม่ือวัตถุหรืออารมณอันใดมากระทบสวนใดสวนหนึ่งเขาแลว  มัน
จะตองกระเทือนถึงกัน  ทํ าใหใจที่สงบอยูแลวนั้น  หวั่นไหวไปตามกิเลสได

เราทํ าความเพียรเดินจงกรมจนเทาทะลุเลือดออกแลวก็เปนไขตลอดพรรษา  แตเราก็หาได       
ทอถอยในการปรารภความเพียรไม  เราเคยไดอานเรื่องของพระเถระบางองคในสมัยกอนเดินจงกรมจน
เทาแตก  เราไมคอยจะเชื่อ  คํ าวา  แตก  คงหมายเอาไปกระทบของแข็งอะไรเขาแลวก็แตก  ก็เดินจงกรม
สํ ารวมในทางเรียบๆ จะไปกระทบอะไร  ความจริงศัพทบาลีคํ าวา  แตก  เกิดจาก  กรรม  ฤดู  นํ้ าดีกํ าเริบ  
การกระทบสิง่ภายนอก  แลเกิดจากทํ าความเพียร  ก็พึ่งมาเขาใจเอานี่เองวา  ความเพียรที่จิตมีกํ าลังกลา  
ไมมปีญญา  แตนี่เราอยูคนเดียวไมมีกัลยาณมิตร  กลาแตความเพียรจิตไมกลาปญญาไมคอยดี  จึงทํ าให
เปนไข

ออกพรรษาแลว  เราจึงไดยอนกลับไปหาพี่ชายของเราและพระอาจารยเสารที่นครพนม  เพราะ
เราหางจากหมูเพื่อนและครูบาอาจารยมาสองปแลว  ตั้งแตทานอาจารยเสารและทานอาจารยมั่น  พรอม
ทัง้หมูคณะจากทาบอไปในแถบนี้ยังเหลือพระคณะนี้เฉพาะเราองคเดียว

๑๔.๑  เรื่องของหลวงตามั่น
ขณะนัน้หลวงตามั่นบานคอ  ไดมาจํ าพรรษาบานนาสีดาอันเปนบานเกิดของเรา  แกเที่ยวคุยและ

อาละวาดพระที่มีความรูนอยกวาวา  แกเปนผูเกงทางศาสนา  สามารถโตตอบใหใครตอใครใหปราชัยได  
แมพระกมัมัฏฐานทั้งหลายอยูไมไดหนีไปหมดเพราะกลัวเรา  ยังเหลือแตคุณเทสกองคเดียว  นี่อยูไมกี่วัน
กจ็ะไปแลว  เขาไดยินแลวเบื่อไมอยากพูด  ถึงพูดแกก็วาถูกแตแกคนเดียว  โตกันไปเปนเรื่องเปนราว

พอดพีรรษานั้นเกิดอธิกรณกับพระบานกลางใหญ  เขาแอบไปนิมนตเราใหลงมาจากถํ้ าพระเพื่อ
มาช ําระอธิกรณ  พอเราลงมาแกกลับใหลมเลิกอธิกรณนั้นเสีย  แกชวนทํ าอยางนี้อยูร่ํ าไปจนเปนเหตุให
พระแถวนัน้เออืมระอาไปหมด  นี่จะเปนเพราะบายอดังคนปกษใตพูดก็ได  เพราะเขาขี้เกียจพูด  พูดไปก็
ไรสาระประโยชน

พอดวีนันัน้เปนวันปวารณา  เขาทํ าบุญตามประเพณี  เขาไปนิมนตแกมารวมเทศนดวย  และเขา
ไดนิมนตเราลงมารวมดวยเหมือนกัน  แตเขาไมไดบอกใหแกรู  พอดีเราเดินผานบานมาไมเห็นมีคน    
เขาไปรอคอยเราอยูที่วัดหมดแลว  ซ่ึงผิดปกติจากทุกวัน  ก็แตไหแตไรมาพอรูวาเราจะเดินผานบานเขาจะ
มารอดเูราเต็มไปหมดสองขางทาง  บางคนรองเรียกจาละหวั่น  จนเราไมอยากเดินผานบานกลางใหญ
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พอแกเทศนจบ  เราเรียกประชุมสงฆทั้งหมดแลวปรารภเรื่องที่แกพูดวา  ไหวพระเอาอะระหังขึ้น
กอนนัน้ผิด  เราไมไดเปนพระอรหันตไหวพระอรหันตไมได  ใหแกอางเหตุผลประกอบ  แกบอกวา  ตอง
วา  นะโมขึ้นกอนซิแลววา  นะโม  อรหโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  เราชี้ใหแกเห็นวา  มันก็ไหวอรหโต
เหมอืนกัน  หลวงตาเปนพระอรหันตหรือ  จึงไหวอรหโต

ถึงตอนนี้  แกชักจะโกรธอยางแรงทีเดียววา  ถาไมไดเปนพระอรหันตแลวไมบวชอยูอยางนี้ดอก  
สึกออกไปนอนกับเมียดีกวา  และพดูหยาบคาย…หลายอยาง  ลวนแตคํ าไมนาฟงทั้งนั้น  จึงยอนถาม    
ตอไปวา  ทีเ่ราเปนพระอรหันตมีอะไรเปนเครื่องวัด  แกตอบวา  ดดูนิเปนเครื่องวัด  เราบอกวา  ดินใครๆ 
กด็ไูด  แมแตวัวควายมันกินหญากมดูดินอยูตลอดวันยังคํ่ า  มันเปนอรหันตหมดดวยกันละซิ  หลวงตานี้
อวดอุตริมนุสสธรรมแลว  พอเราพดูเทานี้แกตกใจหยุดชะงักพูดอะไรไมไดเลย  เราไดพูดหลายเรื่อง  
เปนตนวา  แกพูดทาทายหมูเพื่อนและพระกัมมัฏฐานตางๆ นานา  เปนจริงไหมขอใหพูดออกมา  แกไม
พดูเลยเด็ดขาด

เวลานัน้จวนคํ ่าแลว  พระเขาจะปวารณา  แกเขาไปในอุโบสถจะปวารณากะเขาบาง  แตพระไม
ใหปวารณาดวย  แกเลยกลับบานนาสีดาคนเดียว  วันนั้นคนทั้งบานแทบจะไมมีคนอยูเฝาบานเลย  มารวม
กนั  ณ  ทีว่ดันัน้หมด  กํ านันตัวเอกซึ่งไมเคยเขาวัดเลยแตไหนแตไรมา  ก็เขาวัดตั้งแตวันนั้นมาจนกระทั่ง
วนัตาย  พอดเีย็นวันนั้นเราไมไดกลับถ้ํ าพระ  แตนอนวัดบานนาสีดา  หลวงตามั่นไดกระหืดกระหอบมา
หาเราแลวพูดแทบไมเปนศัพทเปนแสงดวยความนอยใจ  แลวจะหนีไปในคืนนั้น  ไดบอกวาอับอาย    
ขายหนาเขา  อยูไมได  เราไดขอรองใหอยูตอไป  รุงเชาจึงไป  ผมพูดตามเหตุผล  ผมไมมีความอิจฉา
ริษยาอะไรดอก  คืนนั้นแกนอนไมหลับหมดคืน  เชามืดแกก็ไปโนนไปหาเจาคณะอํ าเภอเขาโนน  แกไป
ขอลาสกึ  คนืเดียวเสียงกระฉอนดังไปหมด  เจาคณะอํ าเภอเขาก็รูเร่ืองนี้ดวย  บอกวาไมตองลาก็ได      
สึกเลย  แกมาบานคอ  ลาพระเปนครูสอนนักธรรม  พระเขาก็รูอีกเหมือนกัน  เขาบอกวาไมตองลาก็ได  
สึกเลย

ผลสุดทาย  สึกแลวเขาหองนอนเงียบอยูบานภรรยาเกา  เปนตั้งหลายวัน  จึงคอยมาใหคนเห็น
หนา

เร่ืองไรสาระนํ ามาประกอบอตัตโนประวัติเพื่อใหสมบูรณฉบับ  ไมนํ ามาหรือก็จะขาดเรื่องไม
สมบูรณไป

๑๔.๒  เรื่องของหลวงเตี่ยทองอินทร
น ําเรื่องไรสาระมาเลาสูกันฟงแลว  ทีนี้จะนํ าเอาเรื่องที่มีสาระมาเลาสูกันฟง หลวงเตี่ยทองอินทร

เดมิแกเปนคนโคราช  บานโคกจอหอ  แกมาคาขายอยูทาบอ  เปนพอคาใหญมีช่ือเสียงคนหนึ่งในแถบนี้  
แกเปนคนมีศรัทธาทั้งผัวทั้งเมีย  คนทาบอรูการรักษาศีลก็เพราะแก  แกถวายสวนทํ าเปนวัดชื่อวัดอัมพวัน  
เอาชือ่ของสองผัวเมียใสดวย  เพราะผัวช่ืออินทร  เมียช่ืออ่ํ า  แลวแกก็บวชทั้งสองผัวเมียอยูมาได  ๔ - ๕ 
พรรษา  แกเปนโรคฟกบวมไปไหนไมได  นอนอยูกับที่  ถึงปมาลูกๆ เขาจะตองทํ าบุญบังสุกุลเปนใหแก  
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เราเลยถกูนิมนตไปทํ าบุญดวย  ทั้งที่เราไมเคยเห็นหนามาแตกอนเลย  เราได  ๕  พรรษา  แกได  ๗  
พรรษา  แกกวาเรา  ๒  พรรษา  แกบอกวา  เวลานี้ผมเหมือนคนตายแลวครับ  เราบอกวา  คนตายแลว
มันดีซิ  แกบอกวา  ผมไมหวงอะไรทั้งหมด  จิตจดจอแตมรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑  เทานั้นแหละ  เรา
บอกวา  ถายงัปรารถนาอยูก็เรียกวายังไมตาย  คนตายแลวไมปรารถนาอะไรเลย  ตอนนีแ้กชักจะอึ้งแลว  
แกซักวา  ไมใหปรารถนาจะใหผมทํ าอยางไร  เราบอกวา  ใหภาวนาพุทโธๆ เปนอารมณอยางเดียว

ตอนนีเ้รามองดูขางลางมีพระมาอยูเต็มไปหมด  เราจึงรีบทํ าพิธีเสร็จแลวก็ลงไป  ใหพระวัดอื่น
มาท ําพธีิตอ (ตามปกติแลว  เมื่อแกดีๆ อยูขยันไหวพระสวดมนตมาก  ๗  วันจึงจะรอบของเกา  เวลาพระ
อาจารยผูใหญมา  เชน  อาจารยมั่น  อาจารยเสาร  เปนตน  แกเขาไปหาและออกมาบอกลูกและเมียวา  ทํ า
บญุท ําทาน  ตักบาตรเทานั้นก็พอแลว  ไมตองอะไรหนักหนา  แตลูกสาวปฏิบัติไดดีมาก)

พอรุงเชามีคนมาบอกวา  นมินตไปหาหลวงเตีย่ดวย  แกมีเร่ืองจะเลาใหฟง  เราบอกวา  ฉันเชา
แลวจะไปใหรอประเดี๋ยว  พอเราไปถึงแกรีบเลาเรื่องมหัศจรรยใหฟงวา  อาจารย  คืนนี้ผมแปลก  ไกซ่ึง
แตกอนมันขันเสียงวา  เอกอี๊เอก – เอก  แตเมือ่คืนนี้ไมยักเปนอยางนั้น  มันบอกวา  จิตเจาเปนเอกๆ ดังนี้

(เมื่อจิตเปนเอกคตารมณแลว  เสียงมันจะปรากฏเปนอยางนั้น)
อาจารย – ตุกแก  เมื่อกอนมันรองวา  ตุกแกๆ  คืนนี้มันบอกวา  ตัวเจาแกแลวๆ (เปนธรรมเทศนา

เสยีงอะไรซึ่งมีอาการคลายกันเปนเครื่องสอนและจะสอนทันที)  เราไดบอกแกวา  ถูกแลว  ใหตั้งใจ
ภาวนาเขา  ทํ าใหใจแนวแน  ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  อยาใหเผลอได  ไหนๆ เราก็ตั้งตอความตาย
แลว

วนัหลังมีคนมาบอกวา  ขอใหอาจารยรีบไปเร็ว  หลวงเตีย่จะสึกแลว  เราตกใจ  เร่ืองอะไรทํ าไม
จะสกึเสียแลว  ภาวนาพึ่งเปน  เราบอกวา  เดีย๋วกอนอยาพึ่งสึก  ฉันขาวเสร็จแลวจะไป  พอเราไปกุฏิแกมี
ลูกกรงกัน้สองชัน้  เราเปดชั้นนอกเขาไป  แลวใหเด็กเฝาแกอยูนั้น  เปดอีกชั้นหนึ่ง  แกไดยินเสียงของเรา
เทานัน้แหละ  ความสงสัยหายหมดเหมือนปลิดทิ้ง  แลวเลาใหฟงวา  ผมไดเลาเรื่องตางๆ ที่ผมภาวนาเปน
ใหลูกสาวฟงดังผมไดเลาถวายอาจารยนั้น  พอเลาไปเกิดวิตกขึ้นมาวาตายจริง  กูนี่เปนปาราชิก  ขอที่วา
อวดอุตริมนุสสธรรมใหคนฟงแลว  เกิดความรอนใจแลวจะสึกใหได  พอดีไดยินเสียงอาจารยมา  ความ
เดอืดรอนอันนั้นเลยหายวาบไป  ผมไมสึกแลวคราวนี้  เราไดบอกวา  ไมเปนการอวดอุตริมนุสสธรรม
ดอก  เราไมไดหวังลาภหวังยศแลความสรรเสริญ  เราพูดเพื่อศึกษาธรรมกันตางหาก  ไมเปนอาบัติ

หลังจากนัน้  เราเปนหวงคิดถึงครูบาอาจารยเพราะเราหนีจากอาจารยมาได  ๒  ป  จึงไดลาทาน
ไปนครพนมเพื่อเยี่ยมอาจารยเสาร

๑๔.๓  อยูดวยทานอาจารยเสาร
ทานอาจารยเสารปกติทานไมคอยเทศนา  ถึงจะเทศนก็เปนธรรมสากัจฉา  ปนี้เราไปอยูดวยก็เปน

ก ําลังของทานองคหนึ่ง  คือเดิมมีทานอาจารยทุมอยูแลว  เราไปอยูดวยอีกรูปหนึ่ง  จึงเปนสองรูปดวยกัน  
และเราก็ไดชวยทานอบรมญาติโยมอีกแรงหนึ่ง  ปนี้เราไดขออาราธนาใหทานถายรูปไวเปนที่ระลึก       



๒๗

ทีแรกทานก็ไมอยากถาย  พอเราออนวอนอางถึงเหตุผลความจํ าเปน  เพื่อใหบรรดาศิษยานุศิษยและ      
ลูกหลานยคุตอไปไดมีโอกาสกราบไหวเคารพบูชาทานถึงไดยอม  แตกระนั้นเรายังเกรงทานจะเปลี่ยนใจ  
ตองรีบใหขามไปตามชางภาพมาจากฝงลาวมาถายให  เราดีใจมาก  ถายภาพทานไดแลวไดแจก          
ทานเจาคุณธรรมเจดีย  และทานพระครูสีลสัมปน  (ภายหลังไดเล่ือนเปนเจาคุณธรรมสารมุนี)  รูปทาน
อาจารยเสารที่เราจัดการถายครั้งนี้  ดูเหมือนจะเปนรูปของทานครั้งเดียวที่มีโอกาสถายไวได  แมทาน
อาจารยมั่นก็เชนเดียวกัน  การถายรูปเปนที่ระลึกเปนเรื่องที่ทานปฏิเสธเสมอ  เราอาราธนาออนวอน
บอยๆ ทานก็วา  ซ้ือขนมใหหมากินดีกวา  แตเมื่อเราออนวอนชี้แจงเหตุผลหนักเขา  สุดทายทานก็ใจออน  
ท ําใหเปนบุญของคนรุนหลังๆ ไดมีโอกาสมีรูปของทานไวกราบไหวสักการะ  ออกพรรษาแลวทานพระ
อาจารยเสารไดเที่ยวไปฟากโขงฝงโนน  ไปพักอยูถ้ํ าสมปอย  ซ่ึงถ้ํ านี้เมื่อทานออกวิเวกครั้งแรก  ทานได
มาอยูกบัทานอาจารยมั่น  เปนถ้ํ าใหญ  มีหลายซอกหลายถํ้ าติดกัน  มีตูพระไตรปฎกอยูในนั้นดวย  แต  
ไมมหีนงัสอื  เราไดตามทานไป  แตทานไมไดอยูเสียแลว  ทานเขาไปในถํ้ าเสือ  ซ่ึงเดินไปอีกไกลจึงจะ
ถึง  ทางเขาไปเปนเขาวงกต  มีภูเขาสลับซับซอนกันเปนคูๆ ถ้ํ าที่ทานอยูมีเสือมาออกลูกทางใตถ้ํ า  เขาจึง
เรียกถ้ํ าเสอื  ทางบนขึ้นไปสูงราวเสนหนึ่ง  เปนถ้ํ ายาวไปทะลุฟากโนน  ชาวบานเขาบอกวาจุดไตไปหมด  
๕  เลม  จึงทะลุออกฟากโนน  ทานอยูปากถํ้ านี้  มีพระเณร ๒ - ๓ รูป ไปดวย  มีตาแกคนหนึ่งตามไป
ปฏิบตัทิาน  ตาแกคนนี้แกสุมไฟนอนอยูปากถํ้ า  กลางคืนวันหนึ่งไดยินเสียงดังฮือๆ   แกลุกขึ้นมาก็ไม
เหน็มอีะไร  แกสงสัยรุงเชาเดินไปดูที่ตรงไดยินเสียงนั้น  ปรากฏวา เห็นรอยเสือมายืนอยูตรงนั้น  เขาใจ
วามนัจะเขาไปในถํ้ า  พอเห็นคนนอนอยูมันเลยกลับ

ถ้ํ านีร้าบเกลี้ยงสองขางเปนเหมือนหิ้งตูรถไฟ  มีนํ้ ายอยอยูขางใน  พระไปตักเอานํ้ าที่นั้นมาฉัน  
ไมตองกรอง  สะอาด  ไมมีตัวสัตว  พระพาเราไป  จุดเทียนไขหมดราวครึ่งเลม  สบายมากไมมีอึดอัดใจ  
หางไกลจากหมูบานราวหนึ่งกิโลเมตร  เราอยูดวยทานสองคืนแลวเดินทางกลับ  เมื่อสงครามโลกครั้งที่
สอง  เราไดขาววาพวกคอมมิวนิสตขนครัวไปซุกอยูในนั้น  อเมริการูเขาเอาลูกระเบิดไปทิ้งใสถ้ํ า         
ลูกระเบดิถลมปากถํ้ าเปนเหตุใหพวกคอมมิวนิสตตายอยู  ณ  ที่นั้นเปนอันมาก  ไมมีใครไปรื้อออก       
นาสลดสังเวช  ชีวิตของคนเรานี้หาคาไมไดเสียเลย

๑๕.  พรรษา  ๗  จํ าพรรษาบานนาทราย  (พ.ศ. ๒๔๗๒)
จวนเขาพรรษาทานอาจารยเสารไดใหเราไปจํ าพรรษาที่บานนาทราย  พระอาจารยภูมีไปจํ าที่

บานนาขี้ร้ินเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยม  พรรษานี้สุขภาพของเราไมดีเลย  แตเราก็ไมทอถอยในการทํ า
ความเพยีรภาวนากัมมัฏฐาน  จนถึงขนาดพลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเอาเลย  มันใหคํ านึงถึงอนาคตภัย
ทัง้สวนตัวและพุทธศาสนาวา  บรรพชาเพศของเราจะอยูตลอดไปไดหรือไมหนอ  บางทีบานเมืองเกิด 
จลาจลประเทศชาติถูกขาศึกรุกราน  เราอาจถูกเกณฑไปเปนทหาร  หรือมิฉะนั้นชาติบานเมืองตกไปเปน
ขีข้าของชาติอ่ืน  เราจะบวชอยูไดอยางไร  ถึงแมจะอยูไปก็ไมสะดวกแกการปฏิบัติธรรมวินัย  เมื่อเปน



๒๘

เชนนัน้เราจะทํ าอยางไร  อนึ่งเวลานี้ครูบาอาจารยของเราก็ยังมีหลายทานหลายรูปอยู  เมื่อทานเหลานั้น
แกเฒาชรารวงโรยไปหมดแลว  ใครหนอจะเปนผูนํ าหมูนํ าคณะในทางปฏิบัติศีลธรรมเลา  แสงแหง  
พระธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาก็มีแตจะหรี่ลงทุกที  เมือ่คิดไปๆ ก็ทํ าใหใจเศราสลดสังเวชทั้งตัวเอง
แลพทุธศาสนาคลายๆ กับวากาลนั้นจะมาถึงเขาในวันสองวันขางหนา  ทํ าใหใจวาเหวยิ่งขึ้นทุกที  พอมา
ถงึจดุนี ้  เราหวนระลึกยอนกลับเขามาหาตัววา  ขณะนี้สถานการณบานเมืองยังปกติดีอยู  ครูบาอาจารย  
ผูน ําก็ยังมีอยูพรอม  และเราก็ไดอบรมมาพอสมควรแลว  เม่ือมีโอกาสเชนนี้  เราจะตองรีบเรงทํ าความ
เพยีรภาวนา  จนใหเขาใจในธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาจนพึ่งตนเองได  หากจะมีอุปสรรคอะไรเกิด
ขึน้ขางหนา  ไมวาจะเปนสวนตัวหรือพุทธศาสนา  เราก็จะไดไมเสียที

พอไดอุบายอนันี้ขึ้นมามันทํ าใหใจกลาปรารภความเพียรอยางเด็ดเดี่ยว  ทั้งๆ ที่ในพรรษานั้นเรา
นัง่ไมได  ตองใชอิริยาบทเดินเปนสวนใหญ  ออกพรรษาแลวไดทราบขาววาคณะทานอาจารยสิงหและ
พระมหาปนกลับจากอุบลไปถึงขอนแกนแลว  เราจึงไดลาทานอาจารยเสารแลวออกเดินทางไปเพื่อ
นมสัการทานทั้งสอง  พอดีในปนั้นทางราชการไดประกาศไมใหประชาชนนับถือภูติผีปศาจ  ใหพากัน
ปฏิญาณตนถงึพระรัตนตรัย  ทางจังหวัดจึงไดระดมคณะของทานอาจารยสิงหใหชวยปราบผี  เมื่อเราไป
ถึงก็เลยชวนเขาขบวนกับทานบาง

๑๖.  พรรษา  ๘  จํ าพรรษาที่บานพระครือกับพระมหาปน  (พ.ศ. ๒๔๗๓)
เราไดพาชาวบานยายวัดจากริมหวยบานพระครือ  ไปตั้งตอนกลางทุงริมหนองบานแอวมอง  

ภายหลังทานอาจารยมหาปนจึงไดมารวมจํ าพรรษาดวย  ในพรรษานี้พระผูใหญมี  พระอาจารยภูมี  
อาจารยกงมา  แลเรา  โดยพระอาจารยมหาปนเปนหัวหนา  ตลอดพรรษาเราไดรับภาระแบงเบาเทศนา
และรับแขก  ชวยทานเปนประจํ าทุกๆ วันพระ  พระเณรและญาติโยมก็พากันตั้งใจปรารภความเพียรโดย
เตม็ความสามารถของตนๆ นับวาไดผลเปนที่นาพอใจมาก  บางคนภาวนาเห็นนั่นเห็นนี่ตางๆ นานา  จน
ลืมบานลมืลูกเมยีดวยการเพลินใจในการภาวนา  ออกพรรษาแลวเราพรอมดวยอาจารยภูมีและคณะไดลา
ทานอาจารยมหาปน  ออกไปเที่ยววิเวกทางบานโจด  หนองบัวบาน  อํ าเภอกันทรวิชัย (โคกพระ) จังหวัด
มหาสารคาม  เขาไดนิมนตใหไปพักที่หนองแวงขางโรงเรียนนั้นเอง  ไดเทศนาอบรมประชาชนอยู  ณ  ที่
นัน้พอสมควร  แลวญาติโยมทางบานโจด  หนองบัวบาน  ไปตามกลับมา  ภายหลัง  ณ  ที่นั้นไดกลาย
เปนวัดถาวรไปแลว  การกลับมาบานโจดหนองบัวบานครั้งหลังนี้  ไดไปพักที่ปาดง  ขางหนองตากแปน  
คราวนีม้ีผูคนมาอบรมกัมมัฏฐานมากแลเปนแมชีและชีปะขาวก็มาก  ผูที่เขามาอบรมไดผลเปนที่อัศจรรย
ใจอยางยิง่  ลูกหลานผิดดาวารายกันอยูในบานโนน  ภาวนาอยูที่วัดก็รูได  คนที่ภาวนาเปนก็เปนอยางนา
อัศจรรย  คนที่ภาวนาไมเปนเพียงแตบวชกับเพื่อนไปก็มี  วันหนึ่งพระภาวนาไดนิมิตรแมชีสาวมาขอจับ
เทาพระ  เราไดเรียกแมชีมาเทศน  ใหเห็นโทษในกามทั้งหลายวาเปนเหตุใหเกิดทุกข  แลวชี้ลงท่ีรูปเปน
เหตใุหติดหลายอยาง  จนเปนเหตุใหแมชีคนนั้นรูตัว  แกไดพูดวา  รูไดอยางไร
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จวนเขาพรรษา  ทานอาจารยสิงหไดส่ังใหเราไปจํ าพรรษาที่อํ าเภอพล  ใหอาจารยภูมีอยูแทน  
ตอไป

๑๗.  พรรษา ๙  จํ าพรรษาที่อํ าเภอพล (พ.ศ. ๒๔๗๔)
พรรษานี้ทานเกตพีช่ายของเราก็ไดไปอยูดวย  เร่ืองการอบรมญาติโยมก็เปนไปตามปกติ  ดาน

ความเพยีรสวนตัวและพระเณรที่อยูดวยก็เปนไปโดยสมํ่ าเสมอ  มีพิเศษอยูก็ที่โยมผูหญิงคนหนึ่งแกเปน
หมอผ ี  มีลูกนองสิบกวาคน  แกเที่ยวรักษาคนปวยเปนอาชีพ  เราไดแนะนํ าใหแกท้ิงผีเสีย  แลวมาตั้งมั่น
ในพระรัตนตรัย  ถือผีเปนมิจฉาทฏิฐไิมเปนบุญ  ถือเอาคุณรัตนตรัยไวเปนสรณะ  จึงเปนบุญเปนกุศล  
และไดชื่อวาเปนอุบาสกอุบาสิกา  เปนสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาดวย  แกบอกวา  ของแกก็ดี  เวลาผีเขา
ทรงแลว  นํ าไปเอาทรัพยในดินแลกระโดดเขาไปในกอไผหนามไมเกี่ยวเลย  เราบอกแกวา  อันนั้นก็ดี
ดอกส ําหรับผูเชื่อ  แตผีไมเคยสอนใหผูถือละบาปบํ าเพ็ญบุญ  และรักษาศีลเลย  มีแตจะบอกใหเซนไหว
ดวยหวัหมแูละเปดไกเทานั้น  มันสอนใหเซนแลวมันก็ไมกิน  แตคนเปนผูฆาสัตวแลวเซนผี  เมื่อผีไมกิน  
คนกเ็อามากินเสียเอง  ผีไมตองรับบาป  คนเปนผูรับบาปแลวผีจะมาชวยอะไรเราได  พระพุทธเจา
นพิพานแลวมิไดไปเกิดเปนผี  นิพพานแลวท้ิงคํ าสอนไวสอนคนใหละความชั่ว  บํ าเพ็ญแตความดี  ท้ัง
เพือ่ประโยชนตนและเพื่อประโยชนแกคนอื่น  แลวพระสงฆนํ าคํ าสอนนั้นมาสอนพวกเรา  ตามแนวที่
พระพทุธเจาสอนไว  เราจึงไดรูจักบาปบุญคุณโทษมาจนตราบเทาทุกวันนี้มิใชคํ าสอนของผี

แกตดัสนิใจตกลงทิ้งผีมาปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย  ในคืนวันนั้นแกนํ าเอาคํ าสอนของเราไป
ปฏิบตัติามไดผลเปนที่นาอัศจรรย  คือกอนนอนไหวพระสวดมนตแลวนั่งกัมมัฏฐาน  ปรากฏวาแกเห็น
เดก็สองคน  ผูหญิงคนหนึ่ง  ผูชายคนหนึ่ง  มาโหนชิงชาอยูที่ราวมือจับกระเดื่องตํ าขาวที่ตีนบันไดบาน
แกนัน้เอง  ไมพูดไมทํ าอะไรทั้งนั้น  การเห็นครั้งนี้คลายกับวาเห็นดวยตาเปลา  แตขณะนั้นแกยังหลับตา
อยู  แกเลยมัน่ใจวา  เออนี้  ผีมันเขามาหาเราไมไดแลวนี่  คุณพระรัตนตรัยนี้ดีจริง  สามีของแกก็เปนหมอ
วชิาเหมอืนกนั  ถือเครงขนาดไมไหวพระ  กอนจะเขาวัดตองยกเทาขึ้นไหวกอน (ขอโทษ)  เมื่อถือได
เครงตามครูสอนจริงๆ เหนียวทดลองไดเลย  ฟนแทงตีไมเขาไมแตกจริง  คืนวันนั้นแกนอนไมหลับ  พอ
เคลิม้ๆ ท ําใหสะดุงตื่นตกใจเหมือนกับมีอะไรมาทํ าใหกลัว  ฉะนั้นรุงเชามาจึงถามภรรยาวา  เธอไปหา
อาจารยไดของดีอะไร  เมื่อคืนนี้ฉันนอนไมหลับทั้งคืน  ภรรยาบอกวาอาจารยใหของดีฉันมา  ฉันจะพา
ไปหาอาจารย  ในที่สุดก็ไดพากันทิ้งผี  มาปฏิญาณตนของถึงพระรัตนตรัยทั้งสองตายาย

นีเ่ปนเหตุการณในพรรษานั้น
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๑๘.  พรรษา  ๑๐  จํ าพรรษาที่โคราช  (พ.ศ. ๒๔๗๕)
จงัหวดันครราชสีมา  พระกัมมัฏฐานคณะลูกศิษยของทานอาจารยมั่นไมเคยไปกลํ้ ากรายเลยแต

ไหนแตไรมา  เพราะเคยไดยินมาวา  คนในจังหวัดนี้ใจอํ ามหิตเหี้ยมโหดมาก  กลัวจะไมปลอดภัย  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ  สมัยดํ ารงสมณศักดิ์เปน  พระธรรมปาโมกข  ไดนิมนตทานอาจารยสิงห  พระ
มหาปนลงไป  แลว พ.ต.ต. หลวงชาญนิคม  ผูกองเมืองสองเกิดศรัทธาเลื่อมใส  ไดถวายที่สรางวัดปาขาง
หวัรถไฟโคราช  ทานอาจารยสิงหจึงไดเรียกลูกศิษยที่อยูทางขอนแกนลงไป  เราพรอมดวยคณะไดออก
เดนิทางไปพักที่สวนของหลวงชาญฯ  พาหมูจัดเสนาสนะชั่วคราวขึ้น  ซ่ึงเวลานั้นทานอาจารยสิงหไป
กรุงเทพฯ ยังไมกลับ  พอทานกลับมาถึงแลว  เราไดไปชวยพระอาจารยมหาปน  สรางเสนาสนะในปาชา
ที ่  ๒  แลวไดจํ าพรรษา  ณ  ที่นั้น (วัดศรัทธาราม)  พรรษานั้นมีพระผูใหญดวยกันหลายองค  คือเรา  
อาจารยฝน  อาจารยภูมี  อาจารยหลุย  อาจารยกงมา  โดยมีทานอาจารยมหาปนเปนหัวหนา  พรรษานี้เรา
และอาจารยฝ นไดรับภาระชวยทานอาจารยมหาปนรับแขกและเทศนาอบรมญาติโยมตลอดพรรษา         
ปเดยีวเกดิมีวัดปาพระกัมมัฏฐานขึ้นสองวัดเปนปฐมฤกษของเมืองโคราช  และเปนปประวัติศาสตรของ
ประเทศไทย  โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย  มาเปนประชาธิปไตย

ออกพรรษาแลว  เราพรอมดวยคณะออกเที่ยววิเวกไปทางอํ าเภอกระโทก  กิ่งแฉะ  แลวยอนกลับ
มาที่อํ าเภอกระโทกอกี  ไดพานายอํ าเภอขุนอํ านาจฯ  สรางที่พักสงฆขึ้น  ณ  ดอนตีคลี  แตยังไมเรียบรอย
ด ี  มเีหตจุ ําเปนตองกลับมาจํ าพรรษาที่  อํ าเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  ในพรรษานั้นไดทราบวาทาน
อาจารยสิงหใหอาจารยลีไปอยูพรรษาแทนที่อํ าเภอกระโทก

๑๘.๑  ความปริวิตกที่ไมเปนธรรม
ในขณะทีเ่ราไดพาหมูเพื่อนจัดเสนาสนะอยูที่วัดปาสาลวนันั้น  อากาศมันรอนเปนบาเลย  เราไม

ชอบอากาศรอน  แตกัดฟนตอสูทํ าความเพียรไมทอถอย  สติที่เราอบรมดีแลวสงบอยูตลอดทั้งกลางวัน
และกลางคนืนั้น  บางครั้งก็รวมเขาภวังคแลวก็หายไปเลยเปนเวลานานนับชั่วโมงก็มี  แลวไมทํ าใหเกิด
ปญญาอะไรเลย

เราพยายามแกดวยตนเองแลใหผูอ่ืนชวยแกเปนเวลานานก็ไมเปนผลสํ าเร็จ  มาคราวนี้เราแกได
แลวดวยตนเอง  นั่นคือ  คอยจับจิตท่ีมันจะรวมเขาเปนภวังค  ซ่ึงมีอาการเผลอๆ สติ  แลวนอมสงไปยินดี
ในความสงบสุขจนเผลอสติ  แลวก็รวมเขาสูภวังค  เม่ือเราจับตรงที่มันกํ าลังเผลอๆ นอมไปหาความสงบ
สขุอันละเอยีดนั้นแลว  รีบตั้งสติใหแข็งแกรงปรารภอารมณท่ีหยาบๆ เพงพิจารณานอกๆ อยาใหเขาไปหา
ความสงบสุขไดก็จะหายทันที  พูดงายๆ วา  อยาใหจิตรวมได  ใหเพงพิจารณาอยูเฉพาะกายนี้แหงเดียว  
อาการอยางนี้เราเปนมาตั้งแตออกปาครั้งแรก  พึ่งมาแกตนเองได  ถาจะคิดรวมเวลาประมาณถึง ๑๐ กวาป  
เราหัดไดถึงขนาดนั้นแลวเมื่อมีอารมณมากระทบเขาจิตของเราก็ยังหวั่นไหวได  ผูปฏิบัติบางคนแมแต
ความสงบสุขของจิตก็ยังไมทราบเสียเลย  เมื่อมีอารมณกระทบเขาแลวจะเปนอยางไรกัน



๓๑

เกดิความสงสัยในธรรมวินัยขึ้นมาวา  ความบริสุทธิ์มรรคผลนิพพาน  อันสุดยอดในพุทธศาสนา
นีเ้หน็จะไมมีเสียแลวกระมัง  คงยังจะเหลือแตฌานสมาบัติอันเปนโลกียเทานั้นเอง  แตเราก็ปรารภความ
เพยีรไมทอถอยทั้งๆ ที่อากาศรอนแทบเปนบาตาย

วันหนึง่จิตรวมอยางนาประหลาดใจ  คือรวมใหญเขาสวางอยูคนเดียว  แลวมีความรูชัดเจนจน
สวางจาอยู  ณ  ท่ีเดียว  จะพิจารณาอะไรๆ หรือมองดูในแงไหนในธรรมทั้งปวง  ก็หมดความลังเลสงสัย
ในธรรมวินัยนี้ท้ังหมด  คลายๆ กับวาเรานี้ถึงท่ีสุดแหงธรรมทั้งปวงแลว  แตเราก็มิไดสนใจในเรื่องนั้น  มี
แตตัง้ใจไววา  ไฉนหนอเราจะชํ าระใจของเราใหบริสุทธ์ิหมดจด  เราทํ าไดขนาดนี้แลวจะมีอะไรแลดํ าเนิน
อยางไรตอไปอีก  เมือ่มโีอกาสจึงเขาไปศึกษากับทานอาจารยสิงห  ทานแนะใหเราพิจารณาอสุภะเขาให
มาก  เพงใหจนเปนของเนาเปอย  แลวสลายเปนธาตุส่ีในที่สุด  เราไดสอดขึ้นโดยความสงสัยวา  ก็เมื่อจิต
มนัวางรปูยงัเหลือแตนาม  แลวจะกลับมายึดเอารูปอีก  มันจะไมเปนของหยาบไปหรือ  แหม  ตอนนี้ทาน
ท ําเสยีงดังมาก  หาวาเราอวดมรรคอวดผลเอาเสียเลย  ความจริงนับตั้งแตออกปฏิบัติมา  เราไมมีความ
ชํ านาญในการพิจารณาอสุภะจริงๆ  อะไรๆ ก็กํ าหนดเอาที่จิตเลยโดยเขาใจเอาเองวากิเลสเกิดที่จิต       
เมือ่จติไมสงสายวุนวายสงบดีแลว  ส่ิงอื่นใดๆ มันก็บริสุทธิ์ไปหมด  เมื่อเราสอดแทรกขึ้นดวยความ
สงสยัเทานัน้  เปนเหตุใหทานขึ้นเสียงดังตามอุดมคตินิสัยของทานอยางนั้นแลวจะทํ าอยางไร  เราก็นิ่งนึก
ขยิม่อยูในใจแตผูเดียว  โดยคิดวา  มตขิองทานทํ าไมไมตรงตามความคิดเห็นของเราเสียนี่กระไร  เร่ืองนี้
อยางไรเสีย  นอกจากทานอาจารยมั่นแลวเราคงไมมีที่พึ่งแน

สักพกัใหญเสียงของทานเบาลงแลวหันมาถามเราวา  ยงัไง
เราก็ยังยืนกรานวา  ยงัไมเหน็ดวย  ที่วากระผมมาอวดมรรคอวดผลนั้น  ขออยาไดสงสัยเลยครับ  

กระผมเคารพนับถือครูบาอาจารยดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ที่มาเปดเผยความเห็นและความจริงใจใน
คร้ังนีก้เ็พราะหมดหนทางจริงๆ วา  อาการของจิตอยางนี้พึ่งไดประสบเปนครั้งแรก  ก็ไมทราบวาถูกหรือ
ผิด  แลวจะแกไขหรือดํ าเนินการอยางไรตอไปอีก  กระผมไมถือโกรธครูบาอาจารย  หากทานยังมีอุบาย
อะไรอกีทีจ่ะแกไขความของใจของกระผมได  กรุณาโปรดไดเมตตาใหเต็มที่เลยครับ  แลวทานปลอบใจ
วา  คอยทํ าคอยไปนั่นแหละหากมันจะเปนไป  แหม  วนันั้นใจเลยหมดที่พึ่งเอาเสียจริงๆ ไมมีความเยื่อใย
อาลัยในหมูคณะเสยีเลย  ตามปกติทานอาจารยไมอยากใหหมูคณะแตกแยกกัน  อยากใหชวยกันเผยแพร
พระศาสนาในจงัหวดันี้  แตเราอยากปลีกตัวหาวิเวกมานานแลว  ตั้งแตไดพบเพื่อนเมื่ออยูขอนแกนโนน  
เพราะรูตวัดีวาความเพียรและอุบายของเรายังออน  พยายามจะปลีกตัวอยูเร่ือยมา  โดยมิใหครูบาอาจารย
และหมูเพื่อนสงสัยวาเราไมชอบหมู  แตก็ไมสํ าเร็จสักที  คราวนี้ออกพรรษาแลวจึงไดมีโอกาส

๑๙.  พรรษา  ๑๑  จํ าพรรษาที่วัดอรัญวาสี  ทาบอ  หนองคาย (พ.ศ. ๒๔๗๖)
ในพรรษานี้  เราเตรียมพรอมที่จะไปตามทานอาจารยมั่นที่จังหวัดเชียงใหม  ตลอดพรรษาเรา

ปรารภความเพียรและอุบายแนวเดิมที่ใชอยูวัดปาสาลวนั  โคราช  แลวก็ยึดเหนี่ยวเอาทานอาจารยมั่นมา
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เปนเครือ่งเรงเราทํ าความเพียร  แตจิตก็ไมละเอียดเหมือนเดิม  เมื่ออกพรรษาจึงปรารภกับทานออนสี∗  
(พระครูสีลขันธสังวร)  วา  ผมจะไปตามทานอาจารยมั่นที่จังหวัดเชียงใหม  ทานจะไปดวยผมไหม       
ถาจะไปดวยผมขอกติกาไวกอนวา

(๑)  การไปอยาไดบนถึงความทุกขยากลํ าบากตางๆ เปนตนวา  การเดินทาง  อาหาร  ที่อยูอาศัย  
แมทีสุ่ดถาอาพาธ  เราสงเคราะหกันจนสุดความสามารถแลวตายเปนตายกัน

(๒)  เมื่อคิดถึงบาน  หรือหมูคณะ  มีบิดามารดา  เปนตน  จะไมยอมนํ าสง
(๓)  ตองเปนผูยอมสละตายในที่ทุกสถาน  ไมวาจะเพราะกรณีใด
ถาทานตัดสินตกลงปลงใจจะทํ าตามกติกาทั้ง  ๓  ขอนี้ไดจึงไป  ถายังไมสามารถทํ าตามไดก็อยา

ไปเลยทานจะเสียใจภายหลัง  และก็จะเปนเรื่องทํ าใหผมเปนทุกขอีกดวย
ทานบอกวา  ผมชอบใจผมขอไปดวย  ยงัมโียมอกีคนหนึ่งบวชเปนชีปะขาวขอรวมเดินทางไป

กับเรา
พวกเราลงเรือยนตจากนครเวียงจันทน  ทวนกระแสนํ้ าขึ้นไปนครหลวงพระบาง  พักแรมคืน

ตามบานบาง  กลางหาดทรายบาง  สามคืนสี่วันจึงถึงนครหลวงพระบาง  ตามระยะทางสองขางริมแมนํ้ า
โขง  เราชมวิวธรรมชาติ  อากาศเยือกเย็นทํ าใหใจเราวิเวกวังเวงมีความสุขมาก  ประกอบกับคนโดยสาร
นอย  เขาพากันนอนหลับหมด  ยังคงเหลือแตกัปตันกับลูกเรือไมกี่คน  ภาพทิวทัศนอันปราศจากหมูบาน  
มแีตปาดงพงไพรและชะโงกหินที่ยืนออกมาคลุมแมนํ้ า  ทั้งบางทีมีสัตว เชน ลิง  คาง  กระโดดโลดโผน
ไลเยาหยอกกันสนุกตามประสาสัตว  พอเรือเขาไปใกลตางก็จับกลุมชุมนุมกันมองดูพวกเรา  ภาพอันนั้น
ทกุวนันีเ้ราเขาใจวาจะหาดูไดยาก  เราอนุสรณถึงภาพอันนั้นแลวทุกวันนี้ก็ยังวิเวกใจอยูเลย  พวกเราถึง
นครหลวงพระบางแลว  ไดขอเขาพักที่วัดใหมใกลกับพระราชวังพระเจามหาชีวิต  ซ่ึงเปนที่ประดิษฐาน
พระบาง  อันเปนมิ่งขวัญของชาวนครหลวงพระบาง  พอดีเปนวันที่อัครมเหสีทานฉลองแทนพระบาง 
อีกดวย  นบัวาเปนโชคดีของพวกเราที่จะไดชมประเพณีการทํ าบุญของชาวหลวงพระบาง  แตเราจะไม
ขอกลาวในที่นี้  หลังจากฉลองแทนพระบางเสร็จแลว  เราขอลาทานสมภารไปพักวัดหนองสระแกว    
ซ่ึงอยูบนภูเขาคนละฟากฝงแมนํ้ าโขงตรงกันขามกับนครหลวงพระบาง  เพื่อรอเรือที่จะขึ้นไปอํ าเภอ 
เชยีงแสน  จังหวัดเชียงราย  พวกเรารออยู  ๔  คืน  จึงไดลงเรือขึ้นไปอํ าเภอเชียงแสน  ระยะทางก็ส่ีคืน
เทากนักบัลงมานครเวียงจันทน  พวกเราพักอูที่อํ าเภอเชียงแสน ๔ - ๕ คืน  จึงไดเดินทางไปเชียงราย  
ลํ าปาง  แลวไดอยูที่สวนของแขกที่พระบาทตากผา  ปากทางจะเขาเขา  เวลานั้นปะขาวที่ไปดวยปวยไมมี
ไขแตเมือ่ยออนเพลีย  นํ้ าปสสาวะขนแดงคลายกับนํ้ าลางเนื้อ  พวกเราไกลหมอ  ใชยาพระพุทธเจารักษา
กนัเอง  กลาวคือใหเธอฉันนํ้ ามูตรของตนเอง  ทั้งๆ ที่มีสีแดงราๆ นั้น  พอถายออกมาอุนๆ ก็ดื่มเขาไปเลย  
แหมวเิศษจรงิๆ ดื่มอยูไมถึง ๑๐ วัน  หายเปนปกติเลย  หลังจากนั้นพวกเราออกเดินทางดวยเทาเปลาได

                                                          
∗ พระครูสีลขันธสังวร  (ออนสี  สุเมโธ)
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ระยะทางราว  ๓๕  กิโลเมตร  ตอจากนั้นขึ้นรถบางเดินบางถึงลํ าพูน  เชียงใหม  เมื่อเขาไปที่วัดเจดีย
หลวง  สืบถามดูเร่ืองราวของทานอาจารยมั่นก็ไมคอยไดความ  มิหนํ าซํ้ าพระบางองคก็ยังพูดเปนอาการดู
ถูกเหยยีดหยามทานเสียดวยซ้ํ าไป

๑๙.๑  ชีวิตผจญภัยในสมณเพศ
เราขออภัยทานผูอานทั้งหลายสักเล็กนอย  ในการที่จะเลาเรื่องชีวิตผจญภัยในสมณเพศนี้  ดูจะ

หาสาระอนัใดมิได  และเมื่อกลาวไปก็เปนที่อับอายขายขี้หนาตนเอง  หากจะไมกลาวหรือชีวประวัติก็จะ
ไมสมบูรณ

อตีเต  กาเล  ขณะเมื่อเราพักอยูที่วัดเจดียหลวงเชียงใหมนั้น  รูสึกวาสุขภาพของเราสมบูรณดี  ซ่ึง
ไมเคยมมีาแตกาลกอนเลย  เห็นจะเพราะเราชอบอากาศเย็นก็ได  เราไดไปถายภาพเปนอนุสรณ  หลังจาก
นัน้มาสองวนัเราไดไปรับภาพที่รานดวยตนเอง  ขณะที่เราเอาภาพมาดูอยูนั้นเอง  มีผูหญิงคนหนึ่งไม
ทราบวาเปนคนชนิดไหนเดินมาขางหลังแลวพูดวา  คณุพี่ขา  ดิฉันขอสักแผนบาง  พรอมทั้งแสดงกิริยา
สอไปในทางยั่วยุ  เราไดยินเสียงดังนั้นก็ตกใจ  เพราะเราเพิ่งมาไมรูจักกับใครทั้งนั้น  พอมองไปดูอาการ
ดงันัน้  เราจึงทํ าปฏิกิริยาที่ตรงกันขาม  แลวเขาก็หันกลับหลบหนาหนีไป

หลังจากไดฟงคํ าพูดและเห็นอากัปกิริยาของเขานั้นแลว  เหมือนกับไดรับฟงธรรมเทศนากัณฑ
ใหญ  เราจึงมาจินตนาการถึงเรื่องของมาตุคามอยางกวางขวาง  ซ่ึงกิริยาในทํ านองนี้ของมาตุคาม  เราได
พบเห็นมามากตอมากแลว  แตหากเราไมสนใจ  เพราะเรามุงมั่นอยูแตในธรรมวินัยคํ าสอนของพระพุทธ
เจา  เห็นมาตุคามเปนภัยของพรหมจรรยอยางเดียว  เมือ่มาประสบเหตุการณคร้ังนี้เขา  จึงเปนเหตุใหเรา
ทบทวนยอนหลังกลับไปถึงเหตุการณในอดีตเปนตอนๆ ไป  คือ  มีผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเราก็นับถือเขา      
วาเปนผูมีจิตศรัทธาแลเขาก็มีอายุมากพอสมควร  เราไดหัดใหเขาอบรมภาวนาตามวิธีของเราดังไดเคย 
อบรมคนอื่นๆ มาแลว  ทีหลังเขาบอกวา  ถามาอยูใกลๆ เรา  จิตคอยหายกลุมหนอย  บางทีหมูมาอยูดวย
เรามากๆ เขาก็มานั่งอยูดวยเปนเวลานานๆ  ตอนนี้เรารูเลหของเขาแลว  เราไดสอนใหเขาแกจิตดวยวิธี
ภาวนา  แตกไ็มไดผล  เราใชวิธีพูดขูและกลาวคํ าหนักๆ เพื่อใหเขาโกรธก็ไมไดผลอีก  วันหนึ่งเปนเวลา
จวนจะคํ่ าโพลเพล  เขาไดผลุนผลันขึน้ไปบนกุฏิของเรา  เราจะหามอยางไรๆ ก็ไมเชื่อ  ขึ้นไปแลวนั่งซึม
ไมพูดอะไร  เราไดเรียกใหญาติของเขามากระชากแขนลงไป  เขาโกรธใหญ  ตอนเชาเรากํ าลังเดินจงกรม
อยู  เขาไดเดินตรงขึ้นมาหาเราแลวยืนอยูในที่ไมไกลนัก  แลวตะโกนใสเราบอกวา  สอนกัมมัฏฐานทํ าไม
แบบนี ้  สอนใหคนเปนบา  อาจารยไหนๆ ก็ไมพนจากกามกิเลส  วาแลวก็หันหลังกลับไป  เราเห็นแลว
ไมสบายใจเลย  ญาติของเขาไดเอาไปที่โรงพยาบาล  หมอตรวจดูแลวก็บอกวาไมมีอะไร  ตอจากนั้นก็ได
ไปอยูในส ํานักชีอีกแหงหนึ่ง  ซ่ึงเขาเคยสนิทคุนเคยมาแตเมื่อกอน  สามเดือนลวงไปแลวเขาจึงไดกลับมา
หาเราอีก  ตอนนี้เขาสํ านึกรูสึกความผิดของเขาเอง  ไดมาสารภาพรับผิดโดยคิดวา  เรามีมหานิยม  ไดทํ า
ใหเขาหลงรักเรา  แลวเขาก็ไดขอขมาโทษเราไปแลว  เปนอันจบเรื่องที่หนึ่ง
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เร่ืองที่สอง  หลังจากเรื่องนั้นอีกนาน  เราไดอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนไปตามชนบทในที่
ตางๆ โดยความเมตตาปรารถนาดีดวยความจริงใจ  ไมเห็นแกความลํ าบากตรากตรํ า  ตอนกลางคืนบางที
เราอบรมสั่งสอนเขาสองยามสามยามเราก็ทนได  โดยเฉพาะสงสารผูหญิงที่ยังสาวๆ ไมมีพันธะอะไร  
อยากใหเขาเหน็ทุกขในภาวะเพศของตน  แลวรักษาศีลพรหมจรรยใหบริสุทธิ์  เมื่อตายแลวเกิดใหมจะได
พนจากภาวะเดมิ  หรือเกิดเปนผูชายแลวจะไดบวชเปนพระเณรตอไป  ความนึกคิดอันโงๆของเรานี้ไดมี
ตอสตรเีพศทัว่ไป  มิใชเฉพาะคนนั้นคนนี้  ความเมตตานั้นไดกลายเปนมหานิยมไปโดยเราหารูตัวไม  
กลาวคอื  มีผูนิยมนับถือเรามาก  จนมีผูหญิงผูชายทั้งหนุมแกแลเปนสาวมาบวชอยูปากับเราดวยเปนอัน
มาก  ซ่ึงบางคนภาวนาก็ไดผลเปนที่นาอัศจรรยประจักษแกตนเองและหมูคณะดวย  แตผูที่ภาวนาไมเปน
นัน่ซมิาท ําเหตุกลับมาสรางกิเลสใหหนักขึ้น  วันหนึ่งเรามีธุระตองจากที่นั้นไป  มีแมชีคนหนึ่งมาขอ   
ตดิตามไปดวย  เราไดหามแลวก็ออกเดินทางไป  หลังจากนั้นแมชีคนนั้นงงเซอไปเลย  ไมพูดอะไรทั้ง
หมด  ใครจะถามอยางไรๆ ก็ไมพูด  มีแตยิ้มๆ อยางเดียว  เราไปเสียหลายวัน  พอกลับมาเห็นอาการอยาง
นัน้  เราไดพยายามพูดคํ าหนักๆ ใหแกโกรธ  เพื่อใหลืมอารมณเดิม  แกก็ยิ้มๆ อยูอยางนั้น  เราใชวิธีทาง
ศาสนาชวยก็ไมไดผล  เราจึงใชใหคนนํ าไปสงญาติๆ ของเขา  ตอนนี้เราไมสนใจอะไรมาก  คิดไดแตวา  
เหตุท้ังหลายนี้เกิดจากความใครในกามเทานั้น

หลังจากนั้นเราไดอบรมศีลธรรมแกพุทธศาสนิกชนดวยความเมตตาปรารถนาดีเปนทุนมาโดย
ลํ าดบั  เร่ืองภัยอันตรายแกพรหมจรรยของเราเล็กๆ นอยๆ โดยทํ านองนี้เราไดผานมามาก  แตเราไมสนใจ
และไมคดิวาจะเปนไปได  ทั้งในใจก็ละอายตอเหตุการณเชนนี้มากเสียดวย  จึงไมขอกลาว

จะไปกลาวถึงเหตุการณอันนาหวาดเสียวที่สุดในชีวิตพรหมจรรย  คือ  เมื่อคร้ังเราเขามาในเพศ
บรรพชติใหมๆ ปกติกลางคืนเวลาวาง  บางทีเราก็พาเด็กไปเยี่ยมบรรดาโยมซึ่งเคยอุปฏฐากคํ้ าจุนเรามา  
มาวนัหนึง่  พอเราขึ้นไปบนบานของโยมผูหนึ่ง  แกออกมาปดประตูเลย  เราตกใจ  เวลานั้นแกอยูกับลูก
เล็กๆ คนหนึ่ง  แลวเราก็เร่ิมคุยสนทนากันในเรื่องที่ตางๆ ตามประสาของคนนับถือกัน  แตไหนแตไรมา
ไปทีไรแกมักถามเสมอวา  เราอยากสึกไหม  เราคนใจซื่อแลวก็ขี้อาย  จะบอกทุกครั้งวา  ไม  แลวก็พูด
เร่ืองธัมมะธัมโมเรื่อยไป  มาคราวนี้ก็เชนกัน  แกถามอยางเดิมแลวแกยังคุยถึงเรื่องอดีตของแกวา        
เมื่อกอนแตงงานมีพระมารักมาชอบแกแตไมไดแตงงานกัน  สามีคนปจจุบันแตงงานกันเพราะญาติ      
ทัง้สองฝายเหน็ชอบดวยกันแลวจัดการให  แลวก็อยูกันไปอยางนั้นแหละ  ไมทราบวาจะแตกราวกัน   
เมื่อไร  เรากน็ัง่ฟงเฉยๆ โดยถือวาคนคุนเคยกัน  พูดกันโดยความสุจริตใจ

แตแปลกทีก่ริิยาของแกมีกระเถิบเขามาใกลทุกที  แสงไตหร่ีจวนจะดับไมดับแหล  บอกใหเขี่ย  
แกกย็ิม้ๆ เฉยๆ (สมัยจุดไต)  เราชักใจไมดีแลรอนดวยความใครขึ้นมาบาง  แลความกลัวบาปพรอมทั้ง
กลัวคนจะรูเขาก็มาก  ในขณะนั้นถึงแมจะใหเราพูด  เวลานี้เราก็พูดอะไรไมถูกเลย  มันตื้อไปหมด  ถึงตัว
แกเองเทาทีสั่งเกตดูก็เปนอันมากๆ ทีเดียว  ดูสีหนาแลวเกือบจะไมมีสติเอาเสียเลย  แกทนไมไหวตองลุก
ออกไปขางนอกดื่มนํ้ า  เอานํ้ าลูบหนา  แลวจึงกลับเขามาใหมตั้งหลายหน  แตกลับเขามาทีไร นั่งใกลชิด
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เราเขาทกุที  เราใจไมดี  มันงงมึนไปหมด  ทํ าใหเราหงุดหงิดรํ าคาญจึงลากลับวัด  ที่ไหนไดมองดูเด็กที่
ไปดวยนัง่พงิฝาหลับแลว  แกขอรองใหเรานอนพักที่บานดวย  เชาจึงกลับ  เรายิ่งงงใหญพรอมดวยความ
กระดากใจเอามากๆ ทีเดียว  เราบอกใหปลุกเด็ก คร้ังที่สองจึงยอม  เด็กตื่นแลว  เราสองคนกับเด็กเดินลง
บนัไดบานดวยความมึนงงแลละอายแกใจตนเองมาก  กลัวหมูเพื่อนแลครูบาอาจารยจะรูเขาดวย  ถึงวัด
ราวเทีย่งคนืแลวปรารภถึงเรื่องนั้นวา  อะไรหนอๆ ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น  นอนไมหลับจนสวาง  เปนอันวา
เราตลอดปลอดภัยพนอันตรายมาไดอยางปาฏิหารย

เร่ืองทั้งหลายแหลในอดีตที่เราเลามาทั้งหมดนั้นเกิดจากผูหญิงสาวที่เราไมรูจักหนาตาเขามากอน
เลย  ซ่ึงเดินเขามาขอรูปภาพของเราในวันนั้นเทากับเทศนาใหเราฟงแทๆ ออ  เลหเหล่ียมของหญิงทั้ง
หลายผูยงัหลงมัวเมาอยูในกามโลกียในโลกนี้เปนอยางนี้แลหนอ  เราจึงขอขอบพระคุณเขาไวเปนอยาง
มาก  ณ  โอกาสนี้ดวย  เร่ืองแรกที่ยกมาเลานั้นเกิดขึ้นเหมือนเราไดฟงเทศนเขา  จึงไมมีอะไรแปลก สอง
เร่ืองหลังตอไปนั้นจะเปนเพราะเราไมสนใจในเรื่องโลกียวิสัย  หรืออีกทีเขาเรียกกันวาโงก็ได  แตเรายอม
เปนคนโงในเรื่องพรรคนั้นแลว  จึงยอมลสะชีวิตออกบวช  แลวก็บวชอยางชนิดท่ียอมถวายชีวิตเพื่อบูชา
พระพุทธศาสนาเอาจริงๆ ดวย  อนึง่  หากเราไมโงเชนนั้นก็ดี  หรือบุญกุศลของเราไมชวยคํ้ าจุนไวก็ดี    
และเราไมยอมสละชีวิตบูชาพระศาสนาก็ดี  ปานนี้ตัวของเราคงจะเปนมูลเหยี่ยวมูลกาแลวแตนานก็ได

เม่ือเราไดอนุสรณถึงเหตุการณท่ีไดผานพนอันตรายมาอยางนาหวาดเสียวแลว ทํ าใหเราเกิด
ความปล้ืมปติอ่ิมใจจนทํ าใหรางกายสั่นสะทานอยูหลายวัน  แมหลังจากนั้นแลวเม่ือเราปรารภถึงเรื่องนั้น
ขึน้มาทีไร  ก็เกิดปติขึ้นมาเชนเคยตลอดกาลเวลาเกือบยี่สิบปทีเดียว  เราละอายแกใจมาก  ไมอยากจะพูด
เลยวามาตุคามเปนภัยแกพรหมจรรย  เพราะมารดาของเราก็เปนผูหญิง  และพุทธศาสนาที่เราซุกหัวพึ่งรม
เงาอยูในขณะนี้  โดยมากก็อาศัยผูหญิงคํ้ าจุนไวแทๆ ถึงสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็มีนามกระเดื่องเล่ืองลือ  
วาเปนมหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาคนหนึ่ง  แตถึงกระนั้น  เมื่อพระพุทธองคจะเตือนพระสาวกให
ระวงัสงัวรในพรหมจรรยแลว  ก็เตือนใหระวังสังวรในเพศตรงขามโดยสวนมาก  เชน  ในปจฉิมโอวาท
คราตรัสตอบคํ าถามของพระอานนทที่เกี่ยวถึงการปฏิบัติตอสตรีเพศหลังจากพระองคปรินิพพานแลว  
“การทีไ่มไดเห็นไมไดยินนั้นแลดี  หากจะมีการไดเห็นไดยิน  ก็อยาทํ าความสนิทแลพูดคุยดวย  หากจํ า
เปนจะตองพูดคุยดวยแลว  ก็จงสํ ารวมใจไวใหดี”  ดงันีเ้ปนตน  สวนสตรีเพศเลาผูจะอบรมใจของตนให
บริสุทธิห์ลุดพนจากทุกขทั้งปวงได  ก็มาปรารภบุรุษเพศที่ตรงกันขามอันเปนอิฏฐารมณจนใหเห็นโทษ
แลวเบื่อหนายเหมือนกัน  ดังเรื่องนางอุบลวรรณาเถรีภิกษุณีกลาวตอนหนึ่งใจความวา “เราเห็นโทษใน
กามทัง้หลาย  เมื่อกามเขาไปกลุมรุมอยูในหัวใจของคนใดแลวยอมทํ าใหบอดใหมืด  แมบิดาก็สามารถ
สังวาสกับบุตรสาวของตนได”

เปนอนัสรุปไดวา  ภัยอันตรายที่รายกาจของพรหมจรรย  ตัวสํ าคัญตัวหนึ่งคือ  กามโลกีย  แต   
มิไดหมายเอาเพศตรงขามแตอยางเดียว  เพราะมนุษยสัตวท้ังหลายที่เกิดมาในกามภูมินี้  ยอมเกิดจาก
บดิามารดาสองคนจึงเกิด  ฉะนั้นใครๆ จะทํ าอยางไรๆ ก็ตองหนีไมพนเพศตรงขามอยูดีๆ นี่เอง  แตผูจะ
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ไปใหพนจากกามทั้งหลาย  ตองยกเอากามมาเปนเหตุมาเปนเครื่องปรารภท้ังนั้น  โดยเฉพาะก็คือ  เพศ
ตรงขาม  อันเปนวัตถุท่ีตั้งเครื่องหมายของกามราคะ  เพราะความใครความกํ าหนัดเปนนามธรรมซึ่งมี
อยูแลวในจิตของทุกๆ คน  เม่ือมันเกิดขึ้นแลวก็จะตองเพงลงไปในรูปธรรมใหเปนเครื่งหมายแลวก็ยึดเอา
เปนอารมณ  อนึ่ง  รูปธรรมท่ีจิตไปเพงเล็งอยูนั้น  ก็มีพรอมท่ีจะสนองความใครความกํ าหนัดทุกประการ  
เปนตนวา  รูป  เพศ  สี  สัณฐาน  กิริยา  มารยาท  และวาจา

ฉะนัน้  เพศที่ตรงกันขามก็ดี  หรือวัตถุกามทั้งหลายก็ดี  จึงไดช่ือวาเปนของมีอุปการะแกผูซ่ึง
เหน็โทษในกามทั้งหลาย  แลวจะทํ าตนใหพนจากกามโลกนี้ไดเปนอยางดี  ถาหาไมแลว  พระธรรมวินัย  
พทุธบญัญัติ  หรือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานทั้งหลาย  ตลอดถึงอุบายและปญญาทั้งปวง  ก็จะไรคาหา
ประโยชนมิได

มนษุยสัตวทัง้หลายที่เกิดมาในกามภพนี้  ทุกคนจํ าจะตองตอสูกับภัยอันตรายพรรคนี้ดวยกันทั้ง
นัน้  ไมวาผูอยูในสมณเพศหรือฆราวาส  อยางนอยถึงจะไมมีอาวุธทันสมัย  ก็ตองใชอาวุธที่บิดามารดา
ปนให (คือกํ าปน) ตอสู  ผูใดไมลุกขึ้นทํ าการตอสู  ผูนั้นไดช่ือวาเปนผูไรสาระในชีวิตที่เกิดมา              
แตยุทธวิธีของสมณะกับของฆราวาสมีผิดแผกกันอยูที่ตรง  สมณะตอสูเพื่อชิงชัย  ฆราวาสตอสูเพื่อ
ปราชัย  ผูไมตอสูเสียเลย  คือผูที่เนาทั้งเปนๆ เร่ืองทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปนประโยชนแกทานผูบวช  เพื่อรักษา
ซ่ึงพรหมจรรย  อันจะสืบศาสนาของพระพุทธเจาตอไป  อันมาตุคามเปนภัยแกพรหมจรรยอยางมหันต  
แตกม็คีณุอนนัตแกพระศาสนาเทากัน  เพราะมาตุคามเปนเรือนรางที่เกิดของพระพุทธเจาและพระสาวก
ทัง้หลาย  และยังเปนที่ปรารภใหเกิดธรรมของทานเหลานั้นดวย  ในทัศนะของเราแลว  ภิกษุผูลวงละเมิด
ในพระธรรมวินัยท่ีนาเกลียดท่ีสุด  คือสิกขาบทที่เก่ียวดวยรูปยะ  เร่ืองความรักๆ ใครๆ ท่ีเรียกวากามโลกีย
นี้  นับประสาอะไรแตสมณะผูละกามท้ังหลายแลวออกบวช  แมแตฆราวาสผูหมกมุนของใจอยูใน       
กามคณุ  ๕  แทๆ หากผูใดไปปรารภหรือแสดงปฏิกิริยาออกมาในที่ประชุมชนผูดีแลว  เขาถือกันวาเปน
คนเลว

เราไดนํ าทานผูอานเขาบุกปาฝาภัยอันตรายที่รายแรงมาจนออนเพลียแลว  บัดนนีข้อวกเขาราย
การติดตามทานอาจารยมั่นตอไป

๑๙.๒  ตามทานอาจารยมั่นเขาเขตพมา ( พ.ศ. ๒๔๗๖)
พวกเราพากนัพกัอยูวัดเจดียหลวง ๒ - ๓ คืน  แลวก็ลาสมภารทานออกเดินทางเพื่อตามหาทาน

อาจารยมั่นตอไป  เมื่อสืบถามดูตามสํ านักตางๆ ที่ทานเคยพักอาศัยไมไดเร่ืองแลว  เพื่อใหส้ินความสงสัย  
พวกเราจึงตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศ  เขาเขตพมาไปทางเมืองหาง – เมืองตวนหมอกใหม       
รางเครือ  ขึ้นไปถึงผาฮังฮุง (รังรุง)  ติดเขตเมืองปนแมนํ้ าสาละวนิ  แตก็ผิดหวัง  ไมปรากฏวี่แวววาทาน
จะไปทางนัน้  พวกเราทนหนาวไมไหว  พักอยูดวยชาวเขาเผาปะหลอง  ๒  คืน  แลวก็กลับลงมา  หนาว
อะไรถึงขนาดเดือนมีนา – เมษาแทๆ    นอนกองไฟตลอดกลางวันกลางคืนเลย  หากเปนฤดูหนาวหรือปที่
หนาวจัดแลวจะขนาดไหนกันเหตุท่ีทานอาจารยม่ันจะหนีเขาปาเนื่องดวยเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย  
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(จันทร  สิริจันโท)  นับถือทานอาจารยม่ันมาก  เม่ือทานเห็นวาจะมีชีวิตอยูไมรอดแลว  พรอมท้ังขณะนั้น
พระผูใหญผูซ่ึงสมควรจะครองวัดเจดียหลวงไมมี  ทานจึงมอบภาระวัดเจดียหลวงใหทานอาจารยม่ัน 
ตอไป  ทานอาจารยม่ันทานชอบสงบไมตองการความยุง  ทานไดอยูจํ าพรรษาเพื่อสนองเจตนาของ     
เจาคุณอุบาลีฯ เพียงพรรษาเดียว  ออกพรรษาแลวก็ลาเขาปาหายไป  พอดีกับทานเจาคุณอุบาลีฯ ทานก็
มรณภาพในพรรษานั้น  ตอจากนั้นสองพรรษาไมมีใครทราบขาวคราววา  ทานไปอยูไหน  เราท้ังสองกับ
ทานออนสีจึงไดคนหาตามไปพบทาน

การเดินรุกขมลูคราวนี ้  เปนการแสวงหาทานอาจารยมั่นไปในตัว  อยูในเขตเมืองไทยของเราถึง
แมจะกนัดารดวยนานัปการก็เปนธรรมดาของผูเดินรุกขมูล  พอออกนอกเขตเมืองไทยเราไปแลวแสนจะ
รํ าคาญและกันดารหลายอยาง  เชน  คํ าพูดและขนบธรรมเนียมประเพณี  ซ่ึงบางครั้งทั้งๆ ที่ถือพุทธดวย
กนัแตการถือผิดแผกจากที่เราเคยถือมาจนบางอยางไมตรงกับธรรมวินัยพุทธบัญญัติเลยก็มี  มันลํ าบากใจ
แกเราผูเปนอาคันตุกะอยางยิ่ง  ยิ่งเที่ยวไปตามหมูบานชาวเขาตางๆ แลว  แสนจะกันดาร  หนทางยิ่งแลว
ใหญ  บางแหงตองเดินตามลํ าธารหุบเขา  มิฉะนั้นก็เดินเลียบหนาผาที่สูงชัน  ตอนขากลับลงมาลื่นกอน
หนิหกลมหวัเขาแตกเหวอะหวะ  ตองอุตสาหเดินกะเผลกๆ จนถึงบานโปงปาแขม  อันเปนเขตแดนไทย
พมาติดตอกัน  แลวมานอนพักรักษาตัวอยูที่ถ้ํ าปลอง  ๑๐  คืน

เมือ่เราเขาไปในเขตพมามีส่ิงที่นาชมคือ  เขาเปนคนชอบสงบ  ใจบุญ  ไมมีขี้ขโมย  ขี้โกง  แม
เปดไกสุกรเขาก็ไมเล้ียง  เพราะเขาไมฆาสัตว  รับประทานผักปรุงดวยพริกเกลือและถั่วงาเปนพื้น  นานที
ปคร้ังจะมีปลากรอบจากเขมรขึ้นไปใหชิม  ไดขาววาหลังสงครามญี่ปุน  จอมพล ป. บังคับใหเล้ียงสัตว
เดอืดรอนกนัมาก  เราชอบใจนํ้ าใจศรัทธาของเขามาก  และความสงบเรียบเขาก็ดี  ขนาดวัดติดเขตรั้วบาน
เขา  กลางคืนไมมีเสียงอึกทึกเลยเหมือนกับไมมีบานอยางนั้นแหละ

แผลทีห่วัเขาเราหายพอเดินไดแลว  เราสองคนเดินตัดขามเขามอนอางขาง (ขาง  หมายความวา  
หวง  เขาผีหวงหรือดุ)  วันนั้นพวกเราเดินไมถึงหมูบานชาวเขา  เพราะภูเขาลูกนี้สูงมาก  เที่ยงวันถึง    
ยอดเขา  ขาลงมาชันมาก  ถึงตีนเขามืดพอดี  เดินมากลางทางไดยินเสียงเสือรองอยูไมไกลนักจากพวกเรา  
เรากลวัเสอืแทบตายแตก็ไมบอกเพื่อนของเราใหรูวาเปนเสียงเสือ  เพราะทานเปนคนบานทุง  ไมรูจัก
เสยีงเสอื  หากเราบอกใหทานทราบ  เดี๋ยวทานจะกลัวไปดวยอีกคน  พนจากเสือรองไปแลวสักครูหลง
ทาง  เลยพากนัแวะนอนในปานั้นเอง  คืนนั้นเรากลัวเสือจนนอนไมหลับตลอดคืน  เรากลัวเสือไดยินจะ
ตาย  ทานนอนสบายไปเลย  เชามืดพากันเก็บเครื่องบริขารแลวก็หอบทั้งเปยกๆ นั่นเองออกเดินทาง     
ตอไป  ขณะเดินทางเราไดบอกทานวา  ที่รองเมื่อคืนนี้ทํ าเสียงดังเหมือนกับสุนัขเจ็บจะตายนั่นแหละ  คือ
เสยีงเสอืโครง  เมื่อมันไดกินอาหารอิ่มแลว  มันก็สนุกรองอยางนั้นเอง  พวกเราเดินทางราว  ๒  โมงเชา
จงึถึงหมูบาน  เตรียมตัวออกบิณฑบาต  ฉันจังหันแลวก็ออกเดินทางตอไปอีก  มาพักอยูที่ถ้ํ าตับเตา       
ช่ัวระยะหนึง่เพื่อพักเอากํ าลัง  หายเหนื่อยแลวจึงออกเดินทางไปทางอํ าเภอพราว
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๑๙.๓  ลางรายของผูเดินทาง
ส่ิงทีไ่มนาเชื่อแตมันไดเปนไปแลว  กลาวคือ  วันนั้นพวกเราฉันจังหันแลวออกเดินทางจากถํ้ า

ตบัเตา  มีอีเกงวิ่งผานหนาออกจากขางบานสองหลังคาเรือน  ซ่ึงเขาปลูกอยูกลางทุงหญาแฝกริมประตูวัด
นัน้เอง  แลวเขาวิ่งชาๆ อยางขี้เกียจอยางนั้นแหละ  พวกเราก็ไมสนใจถือเสียวาเรามาหาบานเมืองของเขา  
พอเดนิผานหมูบานแลวตัดขามทุงนา  ซ่ึงจะไปเขาปากทาง  อีเกงสองผัวเมียปนฝูงควายอยู  เห็นพวกเราก็
วิง่ออกหนาอกีแลวพวกเราก็ไมสนใจเชนเคย  พอพนจากนั้นไปไมกี่เสน  ทั้งๆ ที่พวกเราก็เดินเขาทางเดิน
เทา  แลวทํ าไมพากันแวะออกจากทางเดิมแลวเขาทางเกาๆ เขาไปในหุบเขาได

พวกเราเดินตามลํ าธารไปไมมีทางขึ้นตลิ่งเลย  อยูราว ๑๐ ช่ัวโมง  เพราะสองขางเปนภูเขาสูงชัน  
ตลอดเวลาเดนิทางแดดไมสองเลย  พวกเราไมไดพักแมแตฉันนํ้ า  พอเหนื่อยเพลียชวนเพื่อนกลับทางเกา
เพือ่นกไ็มยอม  ในใจเรานึกวายอดหวยมันตองเกิดจากนํ้ าไหลจากโคกมารวมกัน  เหมือนหวยทางภาค
อีสาน  ทีไ่หนได  พอเดินไปถึงยอดหวยมันเปนหนาผาเสียฉิบ  ไปเจอะรอยกวางและหมูปานอนปลัก  
เราหมดหนทางเดินตอ  พอยอนหลังกลับเทานั้นแหละ  เจากรรมเราเหยียบกอนหินพลาด  หกลมหินบาด
พืน้เทาแผลลกึ  พอดีจวนจะมืดอยูแลวหยิบเอาผาอังสะมาพันแผล  แลวตัดสินใจพากันปนปายขึ้นตลิ่ง
ชันๆ กอปรดวยหินลูกรัง  แมเอย  เหยียบลงตรงไหนคอยแตจะกลิ้ง

พอถึงยอดเขาราวหนึ่งทุม  ไดเห็นทางคนเดินวกไปวกมาตามยอดเขาพอรางๆ เราดีใจวามีทางคง
ใกลหมูบานแลว  ทันใดนั้น  กวางมันเห็นแสงไฟเทียมโคมผาพวกเรา  มันตื่นตกใจรองปบปบพรอมทั้ง
กระทบืเทา  เราก็ตกใจแทบหัวใจหยุดเตน  พอตั้งสติได  เอะ  นี่เสียงกวางแน  แลวมองไปที่เสียงเห็น 
หนาอกมนัขาวๆ จึงเชื่อแนชัดลงไปอีกวากวาง  ทีหลังมันรองปบอีกแลวมันก็กระโดดลงเขาหายไป  เมื่อ
พิจารณาดูทับนอนของเขาที่อยูตามทางที่ผานๆ ไปแลวเห็นวายังไกลบานคนนัก  อนึ่งก็เปนเวลาดึก     
พอพกันอนแลว  จึงไดพากันจัดหาที่นอนตามชอบใจในปาหญาที่รกๆ นั้นเอง  แตตลอดคืนนอนไมหลับ  
กลดมุงกางไมได  ลมแรง  ทางพื้นดินนอกจากปลวกจะมารบกวนแลว  เจามดก็พากันแหมารุมกินเลือดที่
แผลและเหงื่อตามตัว  ที่ตาตองเอาผาพันไว  มิฉะนั้นแลวมันจะมารุมกินนํ้ าตาเรา  พอสวางลุกขึ้นมา  
มองดูขางหลังทางเขามา  เห็นทุงนาเทาบิง้นานดิเดยีว  เรากํ าหนดทิศไดวาถาตรงไปทางนี้คงจะเจอทางที่
เราหลงนัน้แน  จึงเดินตรงลัดปาลัดโคกตามกํ าหนดหมายไว  แหมเทาเจ็บ  เราเดินฝากอนกรวดหินลูกรัง
กลางโคกแทบจะไปไมรอดอยูแลว  แตกัดฟน  จํ าเปนจํ าใจตองเดินเพราะไมมีหมูบานอยูใกล  เดินไปพัก
ใหญๆ  กไ็ปตกทางที่คาดไวจริงๆ เดินไปกวาจะถึงหมูบานก็ราว ๓ โมงเชา  เราคอยโลงใจหนอย  แลวได
พากนัปลงเครื่องบริขารไวริมทานํ้ าขางๆ บานเขานั้นเอง  สักครูมีคนเดินออกมาหา  เราไดเลาพฤติการณ
ทัง้ปวงใหเขาทราบ  เราคิดจะขอขาวเขาฉันตรงๆ ก็กลัวจะเปนโทษ  จึงพูดเปนอุบายวา  พวกเรายังไมได
ฉนัขาวเลย  แลวก็เจ็บเทาจะไปบิณฑบาตก็ไมได  เราอยู  ณ  ที่นี้จะไดฉันขาวไหม  เขาบอกวา  ไดฉันเจา  
แลวเขากลบัเขาไปในบาน  พวกเราเชื่อวาเขาคงจะนํ าขาวมาใหฉัน  แลวก็พากันลงอาบนํ้ า  พอลงอาบนํ้ า
แลวขึน้มาเทานั้นแหละ  แมโอย  แผลที่เทาเจ็บเดินไมไดเลย  เมื่อคืนนี้ตลอดคืนมันก็ไมเจ็บ  เชานี้เดินมา
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กพ็อทนไหว  นี่ทํ าไมจึงเจ็บเอาจนลุกไมได  ทานออนสีเพื่อคูทุกขก็เปนลมหนามืดลุกไมขึ้น  คอยเขาจะ
เอาขาวมาใหฉนัก็หายเงียบ  ความหิวความเพลียก็ประดังเขามา  ดีที่มียาแกลมติดถุงยามไปดวย  ชวยกัน
พยาบาลทานออนสี  กวาจะลุกขึ้นไดก็สายรวม ๑๐ โมงเชาแลว  เราจึงใหทานไปถามเขาดู  เห็นแตเด็ก
สองคนเฝาบานอยู  ถามไดความวาผูใหญเขาปาไปหากินหมดแลว  หมูบานนี้มีสองหลังคาเรือน  อาชีพ
เขาไปหาตดัยอดตองออนมารีดขายมวนบุหร่ีกิน  พอทานออนสีมารายงานแลว  เราใหทานไปตามเอาเด็ก
สองคนนั้นมาแลวถามแลกขาวดวยไมขีดไฟเพราะสมบัติอะไรเราไมมี  ยังเหลือแตไมขีดไฟคนละสอง
กลอง  แลกขาวไดขางเหนียวสองกระติบ  นํ้ าพริกถ่ัวเนาสองจาน  กับตมผักชะอมสองมัด  พวกเราพากัน
ฉนัอยางเอร็ดอรอยนี่กระไร  พอฉันเสร็จแลวเทาเรายิ่งเจ็บใหญ  เจ็บเอาจนเนื้อแข็งเตนเลย  เราพากันทน
ทรมานอยูทีน่ั้นจนตะวันบายสามโมงเศษๆ จึงไดพากันเดินเขยกๆ ไปอีกราว ๓ กม. จึงถึงอีกหมูบาน
หนึง่  แลวพยาบาลแผลและพักเอาแรงอยู  ณ  ที่นั้น  ๑๑  คืน  จึงไดเดินขามเขาบานกะเหรี่ยงมาตกเขต
อํ าเภอพราว  ณ  ที่บานมโนรา (ลูกสั้น)

เยน็วนันัน้พวกเราไดทราบขาวดี  มีคนมาบอกวาทานอาจารยมั่นอยูที่ปาเมี่ยง  แมปง  ทาน
อาจารยสานอยูที่ปากทางเขาไปถํ้ าคอกคํ า  พวกเราดีใจคิดวาสมความปรารถนาแลวคร้ังนี้  ฉันเชาแลว
เตรยีมตวัออกเดินทาง  คํ่ าถึงถ้ํ าคอกคํ าที่ทานอาจารยสานอยูพอดี  พักอยูดวยทานคืนหนึ่ง  สนทนาธรรม
สากจัฉาและเรื่องราวตางๆ พอควรแลว  เชาฉันแลวทานแนะทางใหพวกเราสองคนจึงไดลาทานไป

พวกเราไปถึงที่อยูของทานอาจารยมั่นราวบาย  ๔  โมง  ทานกํ าลังเดินจงกรมอยู  พอทานมองมา
เหน็เราทานจํ าไดแมนเรียกชื่อเราเลย  แลวทานพักเดินจงกรม  เดินเขาไปนั่งที่อาศรมของทาน  พวกเรา
ปลงเครือ่งบริขารไวขางนอก  ทานไมยอม  ทานใหเอาไปไวที่เฉลียงอาศรมของทาน  แลวพวกเราเขาไป
กราบนมสัการทาน  ทานไดถามสารทุกขสุกดิบพอเปนเครื่องระลึกเล็กนอย  แลวเราจึงไดกราบเรียนทาน
วา  “ทีต่องตามหาทานอาจารยในครั้งนี้  ดวยจุดประสงคอยากจะมาขอความกรุณา  ใหทานอาจารยได
ชวยแกอุบายภาวนาให  เพราะกระผมไดคิดและไดศึกษาจากหมูคณะมามากแลว  เห็นวานอกจากทาน
อาจารยแลว  คงไมมีใครแกอุบายนี้ของผมไดแน”

แลวกไ็ดเลาความเปนมาของเราถวายใหทานทราบทุกประการ  เร่ิมตนแตไดปฏิบัติมาจนกระทั่ง
ถึงเรื่องที่ไดนํ าเขาไปเรียนทานอาจารยสิงหที่โคราช  ทานจึงเลาถึงการที่ทานไดอบรมสานุศิษยมาแลว
เปนท ํานองวา  ใหเราทบทวนดูหมูเพื่อนที่ทานอบรมมาวา

“ถาองคไหนดํ าเนินตามรอยของผมจนชํ านิชํ านาญมั่นคง  องคนั้นยอมเจริญกาวหนา  อยางนอย
กค็งตวัอยูไดตลอดรอดฝง  ถาองคไหนไมดํ าเนินตามรอยของผม  องคนั้นยอมอยูไมทนทาน  ตองเสื่อม
หรือสึกไป  ผมเองหากมีภาระมากๆ ยุงกับหมูคณะ  การประกอบความเพียรไมสมํ่ าเสมอ  เพงพิจารณา
ในกายคตาไมละเอียด  จิตใจก็ไมคอยจะปลอดโปรง  การพิจารณาอยาใหจิตหนีออกนอกกาย  อันนี้จะชัด
เจนแจมแจงหรือไมก็อยาไดทอถอย  เพงพิจารณาอยู  ณ  ที่นี่ละ  จะพิจารณาใหเปนอสุภหรือใหเห็นเปน
ธาตกุไ็ด  หรือจะพิจารณาใหเห็นเปนขันธหรือใหเห็นเปนไตรลักษณไดทั้งนั้น  แตใหพิจารณาเพงลง
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เฉพาะในเรือ่งนั้นจริงๆ ตลอดอิริยาบททั้งสี่  แลวก็มิใชวาเห็นแลวจะหยุดเสียเมื่อไร  จะเห็นชัดหรือไม
ชัดกพ็จิารณาอยูอยางนั้นแหละ  เมื่อพิจารณาอันใดชัดเจนแจมแจงดวยใจตนเองแลว  ส่ิงอื่นนอกนี้จะมา
ปรากฏชัดในที่เดียวกันดอก”  ทานบอกวาอยาใหจิตมันรวมเขาไปภวังคได

๒๐.  พรรษา ๑๒  จํ าพรรษาที่ปาเมี่ยง  แมปง  เราตั้งตนเรียนกัมมัฏฐานใหม
        (พ.ศ. ๒๔๗๗)

พอทานพูดจบ  เรานึกตั้งปณิธานในใจวา  เอาละคราวนี้เราจะเรียนกัมมัฏฐานใหม  ผิดถูกเราจะ
ทํ าตามทานสอน  ขอใหทานเปนผูดูแลและชี้ขาดแตผูเดียว  นับแตวันนั้นเปนตนมา  เราตั้งสติพิจารณา
อยูแตเฉพาะกาย  โดยใหเปนอสุภเปนธาตุสี่  เปนกอนทุกขอยูตลอดทั้งกลางวันกลางคืน  เราใชเวลา
ปรารภความเพียรอยูดวยความไมประมาท  สิ้นเวลา  ๖  เดือน  (พรรษานี้เราจํ าพรรษาอยูท่ีนี้)  โดยไมมี
ความเบื่อหนาย  ใจของเราจึงไดรับความสงบและเกิดอุบายเฉพาะตนขึ้นมาวา

ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้เปนเพียงสักแตวาเปนธาตุสี่เทานั้น  แตคนเราไปสมมติแลวหลง
สมมตตินเองตางหาก  มันจะตองยุงและเดือดรอนดวยประการทั้งปวง

เราไดอุบายครั้งนี้ทํ าใหจิตหนักแนนมั่นคง  ผิดปกติกวาเมื่อกอนๆ มาก  แลวก็เชื่อม่ันในตัวเองวา
เราเดินถูกทางแลว  แตยงัไมไดกราบเรียนทานอาจารย  เพราะความเชื่อในอุบายของตนเองวาเราจะกราบ
เรียนทานเมื่อไรก็คงได

ปนั้นอากาศเย็นจัดมากจนไดสุมไฟนอน  ไมบาดที่มือเลือดไมมีเลย  ออกพรรษาแลวทาน
อาจารยมั่นลงมาที่บานทุงหมกขาว  เราสองคนกับพระออนสี (พระครูสีลขนัธ) ยังคงอยูที่เดิมแตเปลี่ยนที่
กนั  คอืเราลงมาอยูที่ทานอาจารยมั่นกับพระออนสีจํ าพรรษา  พระออนสีขึ้นไปอยูบนเขาที่เราจํ าพรรษา  
กลางคนืเสือมานั่งเฝาพระออนสีที่นอนอยูขางกองไฟ  พอไฟดับมันหนาวลุกขึ้นจะใสไฟ  เสือรองโฮก
แลวโดดเขาปาไป  ทานเปนชาวทุงไมรูจักเสียงเสือ  เราก็ไมบอกใหทราบเลย  กลัวทานจะกลัว  ตอมา
ทานอาจารยมั่นมีหนังสือใหพวกเราลงไปหา  เราไปชวยทํ าธุระทานอยู  ๑๐  คืน  เอะ  อุบายที่เราเคย
พจิารณาอยูชัดเจนแจมแจง  ชักจะไมคอยชัดเจนเสียแลว  นี่เห็นคนเปนคนไปตามสมมติเสียอีกแลว  พอ
เสรจ็ธรุะเรากับอาจารยแหวนขอลาทานออกเที่ยววิเวกอีก  สวนทานออนสีใหอยูอุปฏฐากทานอาจารยมั่น  
เราพากันออกเดินทางราวสามรอยเสนก็แวะเขาปาพักรุกขมลูแหงหนึ่ง  คืนวันนั้นไดยินเสียงเสือรองบน
ยอดเขาทํ าใหใจเราวิเวกมาก  ระลึกเอาพุทธคุณมาเปนอารมณ  ตอนั้นก็ทํ าใหเกิดความรูมหัศจรรย
แปลกๆ อยูหลายอยางๆ ไมคิดและไมเคยเปนมาแตเม่ือกอนเลย  พวกเราพัก  ณ  ที่นั้นสองคืน  แลวออก
เดนิทางตอไปพบทานอาจารยสานที่อํ าเภอพราว  แตเราอยูกับทานไมไดนาน  เพราะคิดถึงวิเวก  จึงไดลา
ทานขึน้ไปบนภูเขามูเซอ  ไปทํ าความเพียรอยู  ๙  คืน  โดยคิดวาเราจะไปอยูกับหมูคนที่พูดไมรูภาษากัน  
แลวจะไดประกอบความเพียรใหเต็มที่  สวนอาหารเราทราบดีแลววาเขาใจบุญพอจะไดฉันแน
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๒๐.๑  เกิดวิปลาส
เราไดปรารภความเพียรอยางสุดความสามารถจนเกิดวิปลาสขึ้นวา  พระพุทธเจาพระสงฆไมมี  

มีแตพระธรรม  เพราะพระพุทธเจาก็คือพระสิทธัตถะกุมาร  มารูพระธรรมจึงไดเปนพระพุทธเจา  แม
ตวัพระพุทธเจาเองก็เปนรูปธรรมนามธรรม  พระสงฆก็เชนเดียวกัน  ท่ีไดมาเปนพระสงฆท้ังท่ีเปนอริยะ
และปถุชุนก็มาดํ ารงอยูในพระธรรมนี้ท้ังนั้น  รูปกายของทานเหลานั้นก็เปนรูปธรรมนามธรรม  ความ
เห็นอนันี้ดิ่งแนวแนลงวา  ตองเปนอยางนั้นแทจริง

แตเราไดยอมมาตรวจดูความสมมติบัญญัติแลว  เอ  นี่มันไมตรงกันนี่  ความเห็นของเราสองแงนี้
ไดโตกันอยูหลายวัน  ไมตกลง  ดีที่เราไมยอมทิ้งสมมติบัญญัติ  ถาหาไมแลว  ดูเหมือนจะสนุกใหญ
เหมอืนกนั  พอดีทานอาจารยสานใหคนมานิมนตลงไปรับไทยทาน  ใจหนึ่งมันก็ยังไมอยากไป  แตมาคิด
ถึงบรขิารผาสบงวาเราใชมารวมสามปแลว  เกรงจะใชไดไมคุมพรรษาไหนๆ เราไปแสวงหาบริขารให
สมบรูณแลวจึงกลับขึ้นมาใหม  จึงรับนิมนตทาน  เมื่อลงมาก็ไดสมประสงคทุกอยาง  แลความเห็น
วปิลาสนั้นก็หายไปเอง

๒๑.  พรรษา ๑๓  จํ าพรรษาที่บานมูเซอ (บานปูพญา) (พ.ศ. ๒๔๗๘)
เมือ่ตดัเยบ็ยอมสบงเสร็จแลวเราจึงไดขึ้นไปใหม  แตไปคราวนี้มิไดไปที่เดิม  ขึ้นไปทางบาน    

ปูพญา  เมื่อเราไปถึงเขาพากันใจดีจัดเสนาสนะใหเราอยูอยางพรอมใจกัน  โอโฮ  เบื้องตนเราผิดหวังไป
ถนดัทเีดยีว  เรานึกวาพูดไมรูภาษากันคงไมมีใครมายุงเกี่ยว  ที่ไหนไดขึ้นไปครั้งแรกพักบานราง  เขาไม
เคยเหน็พระธดุงค  ทั้งเด็กเล็กหนุมแกพากันมายืนมองดูเรา  จากไกลจนใกลเขาชิดขนาดจะเหยียบเทาเรา
เลย  มงึไปกุมา  จากเที่ยงถึงราวบายสี่โมงเย็น  จากยืนลงนั่ง  จากนั่งลงนอน  ความสกปรกเหม็นสาบ  ไม
ทราบวาอะไรตออะไร  ทํ าเอาเราเปนลมมืดหนาแทบตาย  เขาทํ าทางใหเดินจงกรม  พอเราออกเดินเทา
นัน้แหละ  แมเอยพากันกรูตามเปนหางยาวเหยียดสุดทาง  เราทนไมไหวกลับมานั่งลง  เขายังพากันเดิน
เปนกลุมสนุกอยูเลย  ทีหลังทํ าความเขาใจกันกับหัวหนาเขา (ปูพญาเทากับกํ านัน) วา ไมควรเดินตามทาน  
หากตองการบุญเมื่อเราเห็นทานเดินอยู  เราตองพากันป (ประนมมือ) ก็ไดบุญดอก  คราวนี้เมื่อเห็นเรา
ออกเดินจงกรมทีไร  พากันมาปเปนแถวๆ ผูที่ยังไมมาก็ไปเรียกกันมาเปนกลุมๆ คิดดูแลวก็นาสงสารคน
บานปาไกลความเจริญแตซ่ือสัตยสุจริต  ไมมีใครไปอบรมเขาเปนสิบๆ ป  หากไมมีคดีอุกฉกรรจแลว  
เจานายกไ็มขึ้นไปใหเขาเห็นหนาเลย  เขาบริหารกันเอง  เชื่อถือหัวหนาอยางเครงครัด  ใครไมดี  เชน  
เปนคนหวัแขง็หาเรื่องทะเลาะวิวาทเพื่อนบอยๆ   หัวหนาตักเตือนไมเชื่อฟง  หัวหนาตองขับหนีจาก    
หมูบาน  เมื่อแกไมไปเขาก็ตองหนีจากแกไป  สวนการขโมยรับรองไมมีเด็ดขาด  เมื่อเราเดินทางไปตาม 
ภเูขา  เหน็บานหนึ่งหลังหรือสองหลัง  เราทายไดเลยวาแคนี้อยูกับเขาไมไดเลย  ชาวบานแถบนี้เขาอด
ขาวท ําไรไมไดผลมาแตปกลาย  หมูบานที่เราไปอยูอาศัยนี้มี  ๑๒  หลังคาเรือน  มีขาวกินเพียง  ๓  เรือน
เทานัน้  เขามีศรัทธาดีมาก  เวลาเราออกบิณฑบาต  มีคนตักบาตรเพียงสามคนเทานั้น  แตเขาใสมากเราก็
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พอฉนัอิ่ม  ทีหลังหัวหนาเขามาเลาใหเราฟงวา  ทกุคนมีศรัทธาอยากใสบาตรอยู  แตเขาละอายไมมีขาว  
เขาพากันรับประทานมันปาตมแทนขาว  เราเกิดสงสารเขา  พอดีเราก็ชอบมันนึ่งอยูแลว  จึงบอกเขาวา  
ฉนัชอบมนันึง่จึงไดขึ้นมาอยูดวยพวกเธอ  ถาหาไมแลวฉันไมไดมาดอก  พอเขารูเร่ืองนั้นแลว  วันหลัง
เขาพากนัขดุมนัปามานึ่งตักบาตรเราเต็มบาตรทุกวันๆ  แลวก็พากันชอบใจหัวเราะ  ยิ้มแยมแจมใสอยาง
นาเอน็ด ู  เขากลัวเราจะไมฉันใหเขาตามมาดูถึงที่เลย  เราไดแลวก็ตั้งใจฉันใหเขาเห็น  แมปนั้นปลูกขาว
แลวฝนไมด ี  ทํ าใหขาวที่ปลูกไวเหี่ยวแหงเหลืองซีดไปหมด  ยังเหลืออีกสิบวันจะเขาพรรษา  เขาพากัน
จดัเสนาสนะใหเราอยูเสร็จเรียบรอย  ฝนตกลงมาอยางนาอัศจรรย  เขาพากันดีใจอยางลนพนวาเปนเพราะ
บญุของเขาทีท่ํ าวัดใหเราอยู  ขาวไดเขียวขจีงามทันหูทันตา  ปนั้นเขาทํ าไรไดขาวมากจนเหลือบริโภค  
บางคนจนไดขายก็มี  แทจริงแตไหนแตไรมาไมเคยมีพระไปอยูจํ าพรรษากับมูเซอ  เราอาจเปนพระองค
แรกในเมืองไทยก็ไดที่ไดไปจํ าพรรษาอยูดวยมูเซอ

เม่ือเขาจัดเสนาสนะใหเราเรียบรอยแลว  เราไดระลึกถึงพุทธประวัติวา  พระสิทธัตถะบํ าเพ็ญ
เพยีรไดตรัสรูเม่ือพระชนมายุได  ๓๕  พรรษา  ปนี้อายุของเราก็เทากับพระชนมายุของพระองคในครั้ง
กระโนน  (คือเราอุปสมบทเมื่ออายุยาง  ๒๒  ป)  ฉะนั้นปนี้เราจะบํ าเพ็ญภาวนาเพื่อบูชาการตรัสรูของ
พระองค  แมชีวิตของเราจะแตกดับเพราะการภาวนา  เราก็จะยอมทุกๆ วิถีทาง  ชีวิตนี้ของเราขอใหเปน
เหมอืนดอกบัวบูชาพระฉะนั้นเถิด  แลวเราก็ทํ าความเพียรตามที่เราไดตั้งปณิธานไวตลอดพรรษา  แต
แลวการภาวนาของเราก็ไมเจริญกาวหนา  เปนแตทรงอยู  เพื่อใหสาสมแกเจตนาของเรา  จึงไดทรมาน
ตนดวยการอดอาหารอยู  ๕  วัน  ชาวมูเซอเขาไมเคยเห็น  กลัวเราจะตาย  พากันมาขอรองใหเราฉันตาม
ปกต ิ  เราไดปฏิเสธเขาไป  แลวทํ าตามปณิธานของเราอยูจนครบ  ๕  วัน  เขาไดผลัดเปล่ียนกันแอบมา
มองดเูราถาเราปดประตูทํ าความเพียรอยูในหอง  เขาจะมาเรียกใหเราขานตอบ  เม่ือเห็นเราขานตอบแลว
เขาก็กลับไป  แทจริงการอดอาหารมิใชทางใหตรัสรู  พระพุทธเจาของเราไดทรงบํ าเพ็ญมาแลว  บอกวา
เปนอัตตกิลมถานโุยค  แมครุบาอาจารยของเราทุกๆ ทานก็บอกเราเชนนั้นเหมือนกัน  ตัวเราเองก็เคยได
กระทํ ามาแลว  มันเปนเพียงเครื่องทรมานกายเทานั้น  หาไดเกิดปญญาฉลาดคนควาในธรรมใหฉลาด
เฉยีบแหลมอะไรไม  แตนี่เราทํ าเพื่อทดสอบกํ าลังใจของตนเองดูวา  ความอาลัยในชีวิตกับความเชื่อม่ันใน
คณุธรรมท่ีเราเห็นแลว  อะไรจะมีนํ้ าหนักกวากัน  เม่ือเราไดความจริงดวยใจตนเองแลว  เราก็กลับฉัน
อาหารตามเคย  แตเราไมฉันขาว  ฉันแตหัวมันหัวเผือกนึ่ง  ฉันอยู ๔ - ๕ วันแลวจึงฉันขาว  ชาวมูเซอ
เห็นเรากลบัฉนัอาหารแลวเขาพากันดีใจ  ในพรรษานี้เราไดนิมิตในภาวนาอันอสดงถึงความมั่นคงในดาน
อุบายภาวนาเปนท่ีพอใจของเรามาก

มเูซอคุยโมอวดเราวา  ตุเจา (ทาน) มาอยูดวยดีมาก  ขาวไรอุดมไดมากเหลือกิน  บางคนจนได
ขายววั  ควาย (เขาเลี้ยงไวไมไดใชงาน)  ที่ไมเคยไดขายก็ไดขาย  (ปกติเขาเลี้ยงหมูขายเปนรายไดประจํ า
ครอบครวั)  พริกแหงเปนรายไดประเภทหนึ่ง  นอกนี้แลวไมมีรายไดอะไรเลย  เงินทองเราก็เก็บไวได
เหลือใช  ตุเจามาสอนไมใหเราเลน  ไพ  ถ่ัว  เบี้ย  เราก็ไมเลน  เมื่อกอนมีพวกกะเราะ (ชาวเมือง)  เขามา
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หลอกใหเราเลน  บัดนี้เราฟงคํ าตุเจาสอน  เราไมเลนแลว  ออกพรรษาแลวหัวหนาเขาคนเดียว  ไดนํ าผา
ขาวหนึง่พับมาทอดผาปาเรา  แลวเราไดลาชาวมูเซอ  เพื่อกลับลงมาเยี่ยมนมัสการทานอาจารยมั่น  ที่บาน
ทุงมะขาว  ตํ าบลแมปง  เขาพากันอาลัยเรามาก  พากันรองไหขอใหเรากลับมาอีก  เราไมแนใจไดบอกกับ
เขาไปวา  ใหไปหาอาจารยดูกอน  บางทีอาจไดกลับมาอีก  เมื่อเราไปถึงทานอาจารยมั่นแลว  ไดเลาพฤติ
การณตางๆ ถวายทานทุกประการ  ทานชอบใจชวนเรากลับไปอีก  การกลับไปครั้งนี้เปนสามองคดวยกัน  
คอื  ทานอาจารย  เรา  ทานออนสี  เมื่อจะขึ้นไปจริง  ทานออนสีไมสบายใหรออยูขางลางกอน

๒๒.  พรรษา ๑๔  จํ าพรรษาที่เดิม  สามองคดวยกัน ( พ.ศ. ๒๔๗๙)
การกลับไปครั้งนี้ทํ าใหเราลํ าบากใจ  เพราะเขาทํ าความสนิทสนมกับเรามากกวาทานอาจารย  

อนึง่  ทานอาจารยทานไมคอยถูกกับอากาศเย็น  เมื่อไปถูกกับอากาศเย็นเขาอาพาธของทานก็กํ าเริบแทบ
จะอยูไมไหว  แตดวยใจนักตอสูทานก็เอาชนะจนอยูไดตลอดพรรษา  คราวนี้เราทํ าความเพียรดีมาก
เพราะนอกจากใชอุบายของตนเองแลว  ก็ไดอาจารยชวยใหอุบายเราศึกษากับทานอยูตลอดเวลา  พอจวน
เขาพรรษาทานอาจารยใหเราลงมาเอาทานออนสีไปอยูดวย  พอเราจากทานไป  ๕  คืน  ทานอยูองคเดียว
ไดวเิวกปรารภความเพียรอยางเด็ดเดี่ยวกลาหาญ  ทานกลับไดอุบายดีโดงเลย  อาพาธของทานก็หายไป
พรอมๆ กัน  พรรษานี้เราทั้งสามตางก็ตั้งใจปรารภความเพียรจนเต็มความสามารถของตนๆ แมเหตุการณ
บางอยาง  ไมวาจะเปนเรื่องของภายนอกหรือเนื่องดวยอุบายในทางธรรม  ใครมีอะไรเกิดขึ้นเกือบจะ
เรียกไดวารูดวยกันทั้งนั้น  พรรษานี้ทานอาจารยไดพยากรณอายุของทานอยางถูกตอง  บางครั้งทานก็
พยากรณลูกศิษยของทานรูปนั้นบาง  รูปนี้บางตางๆ นานา  ตามนิมิตและความรูอันเกิดเองเปนเองใน
ภาวนาของทาน  แตแลวทานก็บอกวา  อยาไดหลงเชื่อทั้งหมด  อาจผิดได  สํ าหรับเรานั้นตั้งตัวเปนกลาง
เฉยๆ เพราะเรื่องเหลานั้นเปนเรื่องของแตละบุคคลไมเหมือนกัน  เร่ืองนั้นมิใชวัตถุประสงคของผูกระทํ า
ความเพียรภาวนาอยางแทจริง  จุดประสงคท่ีแทจริงคือ  การกํ าจัดกิเลสใหหมดสิ้นไปโดยไมมีเหลือ   
ตางหาก  ในพรรษานี้ทานอาจารยไดอบรมดวยเลหเหล่ียมแลอุบายตางๆ อยางไมเคยเห็นทานทํ ามา      
แตกอนเลย  เราก็ไดทํ าตามแลทํ าทันถูกตองตามอุบายนั้นๆ ของทานทุกประการ  จนทานออกอุทาน
เปรยๆ วา  ทานเทสกนีใ้จรอน  แลวทานแสดงนิสัยตามความจริงของทานออกมาตรงๆ เลย  นับวาเปน
โชคดขีองเราที่ไดอาจารยผูอบรมเชนนั้นใหแกเรา  เราเขาใจวาทานอบรมลูกศิษยผูเชนอยางเราคงจะหา
โอกาสไดนอย  เพราะบุคคล  สถานที่  และโอกาส  เวลาไมอํ านวยเชนนั้น  ถงึแมทานจะอํ านวยพรใหเรา
อยูในฐานะธรรมทายาท  เราก็ไมเคยจะลืมตัวและยอมรับเลย  เราถือเสียวาความจริงมันก็อยูแคความจริง
นัน่แหละ  หาพนความจริงไปไดไม
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๒๒.๑  เรื่องแทรกของคนปาเขาบาน
ในพรรษานี้มีคนปาซึ่งเรียกกันวา “ผีตองเหลือง”  แตพวกเขาเองไมชอบคํ าคํ านั้น  เขาบอกวาอยา

ไดเรียกเขาวา “ผีตองเหลือง”  เพราะพวกเขากลัวผีเหมือนกัน  ใหเรียกพวกเขาวาคนปา  ชาวมูเซอเขา
บอกวาเขามาอยูที่นี่ได  ๕๐  กวาปมาแลว  เขาไมเคยเห็นพวกเหลานี้เขามาหาเลย  คนเผานี้เปนคนไทย
เดมิ  เทาที่เคยสนทนากับชาวเมืองยอง  เมืองรวง  ซ่ึงอยูเหนือเชียงตุงขึ้นไป  สํ าเนียงคํ าพูดภาษาเหมือนๆ 
กนั  ทีอ่พยพลงมาทํ ามาหากินอยูเชียงใหมดวยการจักสาน  ทํ าขันโตกขันพาน  เรียกวาขันเขิน (คือฝมือ
ของคนเผาเขินนั้นเอง)  เร่ืองของคนปาเผานี้แตเดิมเขาบอกวามีราว  ๖๐  คน  มาภายหลังเกิดไขทรพิษ
ตาย  เดี๋ยวนี้มีหญิงชายรวมกันราว  ๓๐  คน  พอจะสรุปเรื่องของเขาดังนี้

ความเปนอยู  ไมมหีลักแหลง  ตัดไมเล็กๆ สักแตวาเปนเสาปก  แลวเอากิ่งไมใบไมอะไรปกคลุม
พอนอนบงันํ้ าฝนนํ้ าคางเล็กๆ นอยๆ บางทีก็นอนตามถํ้ าเพิงหินหรือใตตนไมโคนตนไม  สักแตพอบังๆ 
ผานุงหมไมมี  ที่ไปขอมาไดไวปกปดกายในเวลาเขาไปในหมูบาน  อยูเปนกลุมๆ กัน  กลัวผี  กลัวเสือ
เหมอืนกนั  ทีอ่ยูเขาในขณะที่เขาอาศัยอยูไมคอยมีคนไปเห็น  หากบังเอิญมีคนไปเห็นเขาผูหญิงจะตองวิ่ง
หน ี  ถาวิง่ไมทันก็ลมตัวนอนกลิ้งไป  ถามีผูชายจะตองออกมาตอสูดวยอาวุธหอก (เขาใจวาเนื่องจากผู
หญิงไมมผีาหุมตัวนั่นเอง)  เขาถือกันวาผูหญิงเห็นผูอ่ืนนอกจากหมูของเขาแลวเปนเคราะหราย  เสือกิน
ตาย  อยูทีไ่หนถาอาหารอุดมสมบูรณก็อยูไดนาน  อาหารหมดก็อพยพกันไปอยูที่อ่ืน  เขาจึงเรียกชื่อนิมิต
วา  ผีตองเหลือง  คือพอใบไมเครื่องมุงเหี่ยวแหงเหลืองก็หนีไป

อาหารการกิน  อยูไดดวยเนื้อสัตวและหัวมันปา  รวงผ้ึง  นํ้ าผ้ึง  สัตวบางชนิดเขาไมรับประทาน  
เชน  ง ู เปนตน  แลวก็กินสุก  จี่เผาแลวจึงกิน  กินแตกับ  ไมมีขาวและขาวสาลีเปนหลักอยางคนธรรมดา  
ถาเปนนํ ้าผ้ึงก็จะเอามาคลุกกับไมผุหรือดินเพื่อใหมีเนื้อมากๆ แลวจึงจะกิน  ไฟใชเหล็กตีกับหิน  (ที่เรียก
เหล็กไฟพราน)  หรือมิฉะนั้นก็ใชไมสีกัน  เอาไมขีดกลองใหก็กลัว  เพราะเวลาขีดมันฟู

วิธีลาสัตว  ลาดวยหอกปายนํ้ ายาพิษ (ยางนอง) เมื่อเห็นรอยสัตวก็จะคอยๆ ยองตามไป  พอเห็น
สัตวนอนกลางวันเขาใกลแลวก็จะพุงหอกใสเลย  ถาเห็นสัตวกํ าลังหากินอยูก็จะคอยๆ หาที่กํ าบัง  แอบ
เขาไปใหใกลเทาที่จะใกลได  แลวพุงหอกขึ้นบนอากาศใหตกใสเอง  เขาบอกวาระยะไกลราว ๒๐ - ๓๐ 
เมตรกไ็ดกนิ  หากหอกเขาลึกถึง ๑ นิ้วฟุตแลว  เนื้อสัตวเปนพิษกินไมได  เขาตื้นกวานั้นกินได  เขาเคย
เอามาใหเรา  เนื้อยางเหม็นเขียวควันไฟมาก  เขาเอามาวางไวคาคบตนไมไกลขนาด ๑๐ เมตร  เหม็นเขียว
ตลอดคนืแทบนอนไมหลับ  ทานอาจารยบอกใหมูเซอเอาไปตมดู  แหมเปนดินเกือบครึ่งหนึ่ง  ฉันไมได
เลย

ขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูปาเปนพื้น  โดยไมยอมออกมาใหคนเห็น  โดยมากหากจะออกมาก็
จะมาขอผาขอขาวแลกเกลือแลเหล็กไปทํ าเหล็กไฟ  คนเผานี้บรรพบุรุษเดิมเขาเขาใจวาคงจะหนีเจาหนี
นายเขาปามานานแลว  ดังจะเห็นไดจากประเพณีเขาที่วา  หามเดินผานที่เตียนโลง  และที่ซ่ึงเขาปลูกฝง  
ไมวาอะไรทั้งหมด  แมแตของปลูกในไร  หรือไรที่ไดปลูกพืชลงแลว  พวกเขาเหลานี้จะไมเดินเขาไป
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กล้ํ ากรายเลย  ไรจะกวางทางแสนจะกันดารเขาก็จะตองเวน  ทั้งๆ ที่ไมมีหามเขา  นี่แสดงถึงคนเกาเฒาแก
เขาจะหลอกลวงไมใหออกไปในที่โลง  กลัวคนจะเห็นเอานั้นเอง  และที่วาผูหญิงเห็นคนเขาแลวก็จะตอง
ถูกเสอืกนิกเ็หมือนกัน  การเขามาขอกินขาวหรือขาวสาลี  หัวเผือกมันตางๆ เขากินจนหมดไมมีเหลือ  เรา
ไดบอกใหเขาเอาไปปนผูหญิงกินบาง  เขากลับตอบวาไมได  เขาไดกินแลวมันจะติดรสเคยตัว  เมื่อเขา
เขามาอยูในสังคมคนมูเซอ  ดูทาทีของเขาเหลานั้นแสดงอาการกลัวคนแปลกหนาโดยเฉพาะคือกลัวเจา
นายนัน้เอง  เดินไปชาๆ มีการสํ ารวมระมัดระวังตัวอยูตลอดเวลาอยางนาสงสาร  เวลาเขาปาจะคลองตัว
เรามองตามแทบไมทัน  เห็นแตใบไมปลิวกับเสียงควบคาบๆ เทานั้นเอง

การสมรส  หญิงชายตางมีอิสระในตัวของตนเองเชนธรรมดาสามัญของคนทั่วไป  ตอเมื่อชายใด
มโีชคลาภรํ ่ารวยไดเนื้อไดอาหารมา  หญิงใดชอบรักก็จะไปนอนเปนคูเคียงดวย  สวนจะแบงกันอยางไร
เราลมืถามเขา  การเลี้ยงลูกจะเปนภาระของผูหญิงแตฝายเดียว  เขาเคยเขามาหาเรา  เราไดสัมภาษณเขา
หลายเรื่อง  จึงรูเร่ืองของเขาดี  เราเห็นเขาแลวคิดสงสาร  เพราะเขาเปนคนเผาไทยเดียวกับเรา  พูดรูเร่ือง
กันทุกๆ คํ า  รูปรางหนาตาก็เหมือนกันกับพวกเราทั้งสิ้นทุกอยาง  ในใจเราคิดอยากสงเคราะหเขาใหมี
อาชีพเปนหลักแหลง  อยางนอยก็ใหเหมือนกับเผามูเซอหรือเผาอื่นๆ ที่อยูบนเขา  หากเขาจะรับ
สงเคราะหแลวเราตั้งใจจะรายงานเปนทางการไปหาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อจะไดสงเคราะหเขาตอไป
ดวยเครื่องมือและเครื่องใชตลอดจนพืชพันธุตางๆ ทีหลังเขามาหาเรา  เราไดทาบทามเขาดูวา  การที่ได
บริโภคขาวก็ดี  บริโภคขาวโพดและเผือกมัน  ตลอดถึงพริกเกลือก็ดี  รูสึกอยางไร  อรอยไหม  เขาตอบวา  
อรอยดี  เราบอกวา  ถาอยางนั้นใหพากันมาอยูเปนกลุมอยางมูเซอเหลานั้น  แลวทํ าไรปลูกขาวและเผือก
มนักนิเสียจะดีไหม  พอเราพูดไดเทานั้น  เขารีบพูดสวนคานขึ้นมาทันทีวา  พวกขานอย (ผม) เปนคนปา  
ทํ าไมได  ถาทํ าเขา  แผนดินจะปลิ้น (เปนค ําพูดของคนรุนเกาที่พูดคัดคานอยางรุนแรง)  คือหมายความวา
ส่ิงนัน้มนัเปนไปไมได  ถาทํ าไดจะตองทํ าใหแผนดินพลิกกลับเอาขางลางขึ้นมาเปนขางบน)  พอเราได
ยนิเขาพูดดังนั้น  โครงการของเราก็เลยยุติลงเพียงแคนั้น

เปนท่ีนาเสียดายผูท่ีไดมนุษยสมบัติอันลํ้ าคา  แตหาไดทํ าใหเกิดประโยชนเทาท่ีควรไม  เพราะ
เกิดในถิน่อันไมสมควร  แตบุคคลท่ีนาสงสารมากกวานั้น  คือผูท่ีเกิดมาแลวไดรับความสมบูรณพูนสุข
พรอมดวยประการทั้งปวง  ตลอดถึงการศึกษาแลวประมาทจมอยูในความสุขนั้นๆ อันหาสาระมิได  นอน
ใหกาลเวลาเขมือบอายุชีวิตใหสิ้นไปโดยไรประโยชนก็ยังมีเปนอันมาก

ในพรรษานี ้ นอกจากทานอาจารยจะพยากรณส่ิงตางๆ แลวยังปรารภวา  ทานยังมีภาระที่จะตอง
รับหมูคณะตอไปอีก  แลวก็ปรารภที่จะตั้งสํ านักทางเชียงใหมเสนอใหเราชวยพิจารณาอีกดวย  เราดีใจที่
ทานคดิจะรับเปนภาระหมูอีก  แลวเราจึงปรารภถึงคนทางภาคอีสานวา  เหาะสมควรแกการปฏิบัติธรรม
มากกวาทุกๆ ภาค  โดยเฉพาะภาคเหนือแลวไดผลนอย  เราไดช้ิใหทานเห็นวา  ดแูตทานอาจารยมาอยู
ทางนีไ้ด ๗ - ๘ ปแลว  มีใครบางที่ออกปฏิบัติตาม  หมูที่ตามๆ ทานอาจารยมานี้ลวนแตลูกศิษยเกาคน
ภาคอสีานทั้งนั้น  บัดนี้คนทางภาคอีสานไมวาพระหรือฆราวาส  มีเจาคุณธรรมเจดีย  เปนตน  ตางก็พา
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กนับนถงึทานอาจารย  กระผมมานี้ทุกคนรองขอใหกระผมอาราธนาใหอาจารยกลับทั้งนั้น  สวนการจะ
กลับทางไหนเขายอมยินดีรับภาระทั้งหมด  ขอใหกระผมบอกขาวเขาก็แลวกัน  แลวทานก็ปรารภถึงภูเขา
ทางอ ําเภอนาแกวานาอยูนาสบายมาก  ทานชอบภูเขาเชนนี้  พวกเราพากันไปอยูทางโนนเถอะ  แตวาทาน
ตองเปนนายประตูใหผมนะ  หากใครมาหาถาทานเห็นไมสมควร  ขออยาไดปลอยใหเขามาหาผม  หลัง
จากออกพรรษาแลวทานไดกลับมาทางอํ าเภอพราวอีก (ตามที่เพื่อนๆ เลาใหฟงวา  ทานไดมาปรารภกับ
หมูคณะในท ํานองนั้นอีกเหมือนกัน)  สวนเรากับทานออนสีไดขออนุญาตทานอาจารยอยูประกอบเพียร
ในบรเิวณนัน้ตอไปเพื่อใหสาสมแกใจอีก  ตอมาไมกี่วัน  ทานไดพาอาจารยสาน  อาจารยแหวน  อาจารย
ขาว  กลับคนืมาหาเราอีก  แลวทานก็ปรารภในการที่จะจัดตั้งสํ านักรับหมูคณะอีก  เราไดยืนกรานคํ าเดิม  
หากตัง้ทางภาคนี้ผมไมเห็นดวย  แตถึงอยางไร  ถาทานอาจารยตั้งอยูทางภาคนี้จริงแลว หลังจากทาน
อาจารยตั้งสํ านักแลวสามปผมจึงจะไปชวยเหลือ  คณะของทานอาจารยไดพักอยูดวยสองคืนแลวก็     
แยกยายกนัไป  ทานอาจารยสาน  อาจารยแหวน  และอาจารยขาว  กลับลงมาอํ าเภอพราว   ทานอาจารย
มัน่กบัทานมนูเลยลงไปทางอํ าเภอแมสายจังหวัดเชียงราย  แลวจํ าพรรษาทางโนนเลย  สวนเรากับทาน
ออนสยีงัพากนัประกอบความเพียรอยู  ณ ที่นั้นตอไป  เมื่อทานแยกยายกันไปหมดแลว  เรากับทานออน
สีไดแยกกนัอยูคนละแหง  คือทานออนสีอยูที่เดิม  เราไดแยกไปอยูภูเขาอีกลูกหนึ่ง

๒๒.๒  จิตมีกิเลสใตสํ านึกหรืออนุสัยกิเลส
เร่ืองทีจ่ะน ํามาเลาตอไปนี้  เมื่อพูดแลวก็ขายขี้หนาตัวเอง  แตกิเลสมันยิ่งขายขี้หนาตัวมันเองเสีย

ยิง่กวาเราเสียอีก  นั่นคืออะไร  กลาวคือ  เมื่อเราแยกจากทานออนสีไปอยูองคเดียวแลว  คืนวันหนึ่งเสือ
รองเรากลัวเสียงเสือจนตัวส่ันสะทานนอนไมได  ภาวนาไมลงเลย  ผูคนก็ชวยไลขนาดยิงปนขู  เอาดุน
ฟนติดไฟแดงโรอยูอยางนั้นแหละขวางใสแลวมันก็หนีไปครูหนึ่งแลวก็กลับมาอีก  บางทีตื่นเชามาเขา
ออกไปท ํางาน  เห็นนั่งตงโมงดักหนาอยูแลวก็มี  เขาเห็นแลวก็พากันวิ่งหนี  แตมันก็ไมเห็นทํ าอะไรใคร  
เรานัง่ภาวนาอยางไรๆ ก็ไมรวมลงได  แตเราก็หาไดรูตัวไมวามันกลัวเสือเหงื่อเปยกโชกหมดทั้งตัว  เอะ  
นีอ่ะไรกนั  หนาวทํ าไมจึงมีเหงื่อ  ลองเอาผาหมออกดูก็ยังสั่นเทาอยู  เมื่อภาวนาไมลงแลวมันเหนื่อยมาก  
นกึวาเอนหลงัลงนอนพักเอาแรงสักหนอยกอนแลวจึงจะลุกขึ้นมาภาวนากันใหม  ขณะนั้นเองพอดีไดยิน
เสยีงเสอืรองขึ้น  เลยส่ันสะบั้นกันใหญเหมือนกับเปนไขจับสั่น  จึงไดรูวามันกลัวเสียงเสืออยางไรเลา  
เราไดลุกขึ้นตั้งสติกํ าหนดจิต  ใหอยูนิ่งในอารมณเดียวยอมสละชีวิตวา  เรายอมสละความตายแลวมิใช
หรือ  จงึไดมาอยู  ณ  ที่นี้  เสือกับคนก็กอนธาตุ ๔ เหมือนกันมิใชหรือ  ตายแลวก็มีสภาพเชนเดียวกัน  
แลวใครกินใคร  ใครเปนผูตายและใครเปนผูไมตาย  เมือ่ยอมสละพิจารณาดวยความกลาหาญเด็ดเดี่ยวอยู
นัน้  เสยีงเสอืก็ไมไดยิน  ภายหลังเมื่อไดยินเสียงมัน  ใจก็เฉยๆ เห็นเปนลมกระทบวัตถุอันหนึ่งแลวมัน
เกดิเสยีงออกมาเทานั้น  นิสัยของเราขี้ตกใจเปนโรคประสาทมาตั้งแตเด็กแลว  เมื่อมีเสียงเสือสัญญาเดิม
มาปรากฏ  จึงทํ าใหเรากลัวโดยไมรูตัว  กิเลสานุสยัท่ีนอนจมอยูในหวงลึกของดวงใจจึงยากที่จะละได  
ถาหากไมยอมสละความยกึถอือุปาทานในสังขารอันไรสาระ  แลกเอาอมตรสที่ปรากฏอยูเฉพาะกับใจแลว
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ก็จะเอาชนะกิเลสไมไดเลย  แมพระสารีบุตรอัครสาวก  ผูถึงอรหันตแลวก็ละได  แตวาสนานิสัยยังละไม
ไดเลย  ไมเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา

ในชวงระยะทีเ่รากํ าลังทํ าความเพียรดวยความกลาหาญอยูนั้น  ไดเกิดมีภาพนิมิตอันนาเกลียดขึ้น
มาเรื่องหนึ่ง  เปนเรื่องที่นาเอามาประจานขายขี้หนากิเลสใหกับทานผูอานไดรูบาง  บางทีอาจเปน
ประโยชนของผูเห็นโทษของกิเลสจํ าพวกนี้แลวจะไดระวังสังวรตอไป  ภาพนั้นปรากฏเปนหญิงวัยกลาง
คนซึง่เมือ่ปรากฏขึ้นเราก็จํ าไดชัดเจน  เพราะเมื่อราว ๕ - ๖ ปลวงมาแลว  เราไดเห็นเขาแลวเขาก็ได
อุปฏฐากเราดวยเจตนาศรัทธาอันจริงใจ  เรานึกวาเขาเปนคนดีมีศีลธรรม  สุภาพเรียบรอยนาคบ  สมเปน
อุบาสกิาในพระพุทธศาสนาโดยแท  สวนรูปรางเราก็เห็นวาเปนธรรมดาอยางสามัญชนหญิงทั่วไป  จาก
นัน้แลวเราก็ไมนึกคิดอะไรอีก  นอกจากจะระลึกถึงอุปการคุณของเขาตามวิสัยของพระผูซ่ึงมีชีวิตอยูได
เนือ่งดวยคนอื่น  ขณะที่ปรากฏภาพของเขามานั่งแอบสนิทเคียงขางขวาอยูนั้น  ภายในใจของเราในขณะ
นัน้  มนัใหรูสึกวาเปนกันเองนี่กระไร  ทั้งตัวเราและตัวเขาดูเหมือนวาเคยไดอยูกินรวมกันมานานเปน
สิบๆ ป  แตหาไดมีความใครกํ าหนัดอะไรไม  เราตกใจออกจากภาวนาแลวตรวจดูจิตของตนก็ไมมี
สัญญาอารมณในเรื่องนั้น  แลวก็ลืมไมเคยนึกถึงเลยตั้ง ๕ - ๖ ปมาแลว  ทํ าไมถึงมาเปนเชนนี้ได  เม่ือมา
พจิารณาไปๆ  ก็มารูเร่ืองกามกิเลสานุสัยท่ีมันจมดิ่งอยูกนทะเลลึกจนเหลือวิสัยของผูประมาทแลวจะตาม
จับตัวมันได

ผูมีปญญา  แตขาดศรัทธาความเพียรแลความอดทนกลาหาญ  ก็ไมสามารถจะคนควาจับเอาตัว
ของมันออกมาประจันหนาได

ผูมีศรัทธา  มีความเพียรกลาหาญแตขาดปญญา  ก็ไมสามารถจะประหารมันไดเหมือนกัน
ผูมีศรัทธา  มีความเพียรดวย  และมีความอดทนกลาหาญประกอบดวยปญญา  ประกอบความ

เพยีรรักษาความดีนั้นๆ ไวติดตอกันอยาใหขาด  นั่นแลจึงสามารถขจัดกิเลสานุสยัใหมดสิ้นไปได
แลวเรายงัพิจารณาตอไปอีกวา  นักภาวนาผูไดฌานทั้งหลาย  กามกิเลสมันลวงใหตกหลุมลึก

ดวนเหตนุีเ้อง  กลาวคือเมื่อปรากฏภาพนิมิตดังกลาว  ก็เลยถือเอาเปนจริงเปนจังวาเคยเปนบุพเพเสนหา
สันนวิาสแตชาติกอน  แลวก็เกิดความเอ็นดูสงสารกํ าหนัด  รักใครเปนไปตามสายของมัน  จนกระทั่ง
เสาะแสวงหาภาพนั้นแลวก็เลาความจริงในสิ่งที่ไมนาเลาสูกันฟง  ไฟฟาสายคูไฟมันเดินอยูแลว  แม
โลหะของแขง็เมื่อเขาใกลกันแลวไหนจะทนอยูได  จํ าจะตองดึงดูดสัมพันธใหเขาหากันจนได  เร่ืองใน
ทํ านองนี้นักภาวนาโดยเฉพาะพระ  บางทีถึงขนาดเปนคณาจารยก็เคยตกหลุมทะเลลึกมากตอมากแลว  
เมือ่เหน็ภาพปรากฏเชนนั้น  แทนที่จะกลัวเห็นเปนภัยอันตรายอันนากลัว  แลวจับเอาอาวุธลุกขึ้นตอสู
เพือ่ชิงชยั  กลับไปสวามิภักดิ์ขาศึกอยางนาเสียดาย  พระพุทธเจาทรงตรัสวา  มนุษยและสัตวท้ังหลายที่
เกิดมาในโลกนี้  ลวนแลวแตไดเกิดเปนพอเปนแมเปนพี่เปนนองหรือเปนผัวเปนเมียแลเปนญาติซ่ึงกัน
และกนัท้ังนัน้ไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง  บางทีเนื้อไกและสุกรท่ีเราบริโภคนี้อาจเปนเนื้อบิดามารดาของเราก็ได  
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เพราะคนเรายอมมีกิเลสอยูยอมตายแลวเกิดตายแลวเกิดอีกนับชาติไมถวน  นับประสาอะไรเมื่อมาเห็น
ภาพปรากฏยั่วยุเพียงครั้งเดียวแลวตามมันไป

ไหนๆ ก็ไดประจานขายขี้หนาขาศึกมารรายมาแลว  จึงขอนํ าเอามาเลาอีกสักเรื่อง  คือ  มีหญิง
สาวสวยคนหนึ่ง  ซ่ึงเขาและญาติพอแมก็เคารพนับถือเรามาก  และเราก็ไดสงเคราะหดวยการอบรม     
ศลีธรรม  โดยเฉพาะก็อยากใหเขาเห็นโทษในภาวะเปนหญิง  แลวรักษาพรหมจรรยใหตลอดชีวิตสมตาม
เจตนาของเรา  แตเหตุการณหาไดเปนอยางนั้นไม  เขากลับยอมทํ าความชั่วเสียตัว  เมื่อมารูสึกแลวเสียใจ
รองไห  เราบังเอิญไปรูเร่ืองนั้นเขา แลวเกิดความเบื่อหนายอยางยิ่งในความใจเบาของหญิง  จากนั้นมาตัว
เขาเองทัง้เคารพและละอายเรามาก  เราไดแตคิดวาอะไรหนอๆ ทํ าไมจึงไดเปนไปถึงเพียงนั้น  มองดูตัว
เขาแลวดูเหมือนเปนรูปคนแตราง  สวนใจเปนสัตวดิรัจฉานไปเลย  ยิ่งคิดคํ านึงถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแลว  มัน
ท ําใหเบือ่หนายผูหญิงคนนั้น  ขนาดคลื่นไสแทบอาเจียนออกมาเลย  อาการเชนนั้นเปนอยูนานป  คํ านึง
ถึงเรือ่งนัน้ขึ้นมาเมื่อไรก็ใหเกิดอยางนั้น  เบื่อหนายแบบนี้ซ่ึงเราไมเคยเปนมาแตกอน  แลวก็มิใชเปนทาง
มรรคปฏิบัติแน  แตมันไดเกิดเปนมาแลว  ภายหลงัเรามาคิดถึงโทษของตัวกามวา  มันรายกาจถึงเพียงนี้  
เม่ือมันเกิดขึ้นในสันดานของใครเวนพระอรหันตและสัมมาสัมพุทธเจาแลว  ไมวาผูนั้นจะมีศีลธรรม
หรอืเปนอนัธพาล  แมแตทานผูไดฌานสมาบัติแลวก็ตาม  มันจะตองใชอํ านาจขมํ้ าเอาเปนเหยื่อของมัน
ถายเดียว  โดยปราศจากเมตตาปราณีเอาเสียเลย  เหมือนเสือตะครุบลูกสุนัขอันไมมีทางตอสูกินอยางใจ
เย็น  แลวท ําใหเอ็นดูผูหญิงคนนั้นวา  แทจริงตัวเขาเองก็ยังตั้งใจหวังดีตอความดีอยู  แตตัวกามกิเลสนั้นสิ
มนัรายกาจมาก  ใชอํ านาจขมํ้ าไมเลือกหนาใคร  จึงนาตํ าหนิตัวกามอยางยิ่งแลไมนาใหอภัยในที่ใดๆ ทั้ง
นัน้  แลวเกิดสงสารผูหญิงคนนั้นเปนกํ าลัง

ผูท่ียงัตกอยูในหวงของกามโอฆะแลวจะตองมาเกิดในกามภพอันนี้  กามภพหรือกามภูมินี้เปนท่ี
บํ าเพ็ญบารมีของผูตองการความเจริญกาวหนาดานจิตใจก็ได  เปนสนามตอสูของผูตองการชิงชัยก็ได  
หรอือาจเปนหลุมฝงศพของพวกอันธพาลก็ได  กามภพหรือกามภูมิอันนี้  มีทรัพยากรธรรมชาติท้ังภาย
นอกและภายในเสร็จสรรพ  เปนแหลงของผูมีปญญาสามารถหามาใชใหเปนประโยชนไดตามตองการ  
ตนไมในปาไมมีแลวจะไปหารากยามาจากไหน  หมอไมมีรากยาก็หาประโยชนไมได  รากยามีหมอก็มีแต
คนไขไมยอมรักษาหรือรับประทานยาโรคก็ไมหาย  ผูเห็นคุณในกามภพแลวเพลิดเพลินอยูในกามทั้ง
หลาย  เรียกวา  กามคุณ  ผูไดรับพิษสงของกามทั้งหลายเห็นเปนภัยอยางรายแรงเรียกวา  กามโทษ  ผูสละ
กามไดท้ังหมดเรียกวา  เนกขัมมะ

ทหีลังเราไดกลับมาอยูทีเดิม  เปลี่ยนใหทานออนสีไปอยูที่เราอยู  คราวนี้เราไดผจญภัยกับเสือ
อยางจงัเลย  คือคืนวันหนึ่งเสือไดมาตะครุบกินควายริมกุฏิเรานั้นเอง  เราไดเคาะไมชวยไลทั้งตะโกน
แรงๆ ดวย  แตเสือก็ไมยอมปลอย  ลากไปกินจนได  คราวนี้เราไมกลัว  แตไมกลาออกมาชวยควายได
เพราะกลัวมันจะขมํ้ าเราเขาไปอีกคน



๔๙

เราสองคนอยูบํ าเพ็ญ  ณ  ที่นั้นพอสมควรแลว  ก็ยายไปตามหมูบานมูเซอซึ่งอยูตามแถวนั้นโดย
ลํ าดบั  เมื่อปลูกศรัทธาปสาทะเขาพอควรแกเวลาแลวจึงไดกลับลงมาทางอํ าเภอพราว  แลวเที่ยวไปทาง
อํ าเภอเชียงดาว  วกกลับมาทางอํ าเภอแมแตง

๒๓.  พรรษา  ๑๕  จํ าพรรษาที่บานโปง  อํ าเภอแมแตง (พ.ศ. ๒๔๘๐)
บานโปงเปนสํ านักที่ทานอาจารยมั่นเคยไปจํ าพรรษาแลว  เจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร   

สิริจนัโท)  ก็เคยไปพักบานนี้  ญาติโยมนับวาฉลาด  เขาใจธัมมะธมัโมไดพอสมควร  ปนี้เราจํ าพรรษา
ดวยกนั  ๕  รูป  คือ  อาจารยบุญธรรม ๑  พระเขื่อง ๑  พระเมืองเลย ๑ (จํ าชื่อไมได) พระอาจารยชอบ ๑  
และเรา    เราเปนหัวหนาไดเลือกสรรอุบายตางๆ มาเทศนอบรมหมูเพื่อน  เพื่อใหไดหลักธรรมปฏิบัติ
แนนแฟนมัน่คง  เปนที่พึ่งแกตนเองไดตอไป  ในหมูนั้นทานอาจารยชอบเปนผูเครงในธุดงคกวาเพื่อน  
เปนการหาไดยากกัลยาณมิตรเชนในพรรษานี้  เราเทศนอบรมเกือบแทบทุกคืน  ขณะที่เราเทศนอบรมอยู
นัน้หมูเพือ่นก็ตั้งมนสิการทํ าความสงบรับฟงดวยดี  หลังจากเราอบรมแลวไดเปดโอกาสใหเพื่อซักถาม
ความของใจและออกความเห็นตางๆ ในหมูนั้น  นอกจากทานอาจารยชอบแลว  ก็มีพระเขื่องเปนผูเกงใน
ดานปรจิตตวชิา  ใครจะมีอารมณอะไรของอยูภายในจิต  หรือไปทํ าความผิดอันใดก็ตามพระธรรมวินัย
แลว  ทั้งสองทานนี้จะตองตามไปรูเห็นทั้งนั้น  ในหมูนั้นผูที่นาสงสารกวาเพื่อนคือ  ทานอาจารย        
บญุธรรม (เปนชาวสุรินทร)  มีพรรษามากแตยังภาวนาไมเปน  ทั้งสองทานนี้จะตามไปรูเร่ืองอะไรตอ
อะไรของทานหมดทุกสิ่งทุกอยาง  แลวก็มิใชเปนเรื่องที่นาจะเปนไปเสียดวย  พอเพื่อนทักเขาก็ยอมรับ
สารภาพโดยดี  จนยอมลงกราบพระผูออนพรรษากวาเสียดวย  ทานทั้งนอยใจและอับอายหมูเพื่อนมาก  
แลวกไ็มเคยพบทานอาจารยมั่นเลย  แตเคยเปนลูกศิษยของทานอาจารยสิงห  อยากฟงเทศนทานอาจารย
มัน่มาก  โดยทานสํ าคัญตัววาทานมีความรูพอ  หากไดฟงเทศนทานอาจารยมั่นแลวจะรูเห็นธรรมโดย
พลัน  เราเคยเตือนทานเสมอวา  ใหระวังเมื่อเห็นและฟงเทศนาของทานแลวจะเกิดความประมาททาน

ออกพรรษาแลวทานอาจารยมั่นไดยอนกลับมาหาพวกเราอีก  ทานอาจารยบุญธรรมไดฟงเทศนา
ของทานอาจารยมั่นเทานั้นแหละ  กลับตาลปตรตรงกันขามเลย  คือไมพอใจในอุบายของทานอยาง      
นาเสยีดาย  ภายหลังทานจะนอยใจอยางไรก็ไมทราบ  ไดหนีจากหมูไปเที่ยววิเวกรูปเดียว  แตโชคไม
อํ านวยเปนไขปามาลาเรียขึ้นสมอง  ทานอาจารยเหรียญไปเจอเขาจึงไดหอบกันมา  เลยมามรณภาพที่   
โรงพยาบาลเชียงใหม  โดยญาติและลูกศิษยไมมีใครไดไปปฏิบัติรับใช  สวนเราและพระเขื่องเมื่ออยูอบ
รมกบัทานอาจารยมั่นพอสมควรแกเวลาแลว  ไดขอลาทานออกไปวิเวกตามลํ าแมนํ้ าแตงขึ้นไป  ไดไป
วเิวกอยูใกลปาเมี่ยงเขาแหงหนึ่ง  พอไปถึงเราไดใหพระเขื่องอยูเฝาเครื่องบริขารที่วัดรางเชิงเขา  สวนเรา
ไดขึน้ไปหาทีพ่กับนเขา  มีผูหญิงคนหนึ่งไดมาเที่ยวเยาหยอกกับผูชายหนุมๆ ที่อยูในนั้น  พระเขื่องเห็น
เขาเกดิความกํ าหนดอยางรายแรง  เรากลับลงมาจากที่พัก  เห็นอาการอยางนั้นเราไดพยายามอบรมและ
ใหอุบายตางๆ นานา  อันจะเปนทางระงับอารมณนั้นแตก็ไมไดผล  เร่ืองนี้เราเขาใจดีแลว  ตั้งแตเมื่อเธอ
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จะมาอยูดวยเราทีแรก  เธอเลานิมิตกอนแตเธอจะมาหาเรา  ขณะที่เธออยูที่อํ าเภอแมสรวยกับทานอาจารย
มัน่วา  เธอไดทราบขาวเราแลวทํ าใหเกิดศรัทธามากอยากจะมาหาเรา  เธอไดนิมิตวา  ปรากฏเปนถนน
จากทีอ่ยูของเธอตรงแนวพุงมาหาเรา  เธอไดเดินตามถนนมาถึงที่อยูของเราโดยราบรื่น  หัวถนนจดเชิง
บนัไดกฏิุเราพอดี  แลวเธอเกาะบันไดขึ้นไปหาเราสูงมาก  พอถึงไดกราบเราแลว  เราไดมอบผาใหเธอ
หนึง่ไตร  แตเธอไมยอมรับ  พอดีเหตุการณไดมาตรงกับนิมิตของเธอพอดี  เราเองก็หมดเยื่อใยในตัวเธอ
ลงเพยีงเทานั้น  ตอนเชาเมื่อฉันเชาอยู  เธอแสดงความโกรธใหเราดวยเหตุเล็กนอย  พอตอนเย็นจึงเขาไป
หาเราแลวไดแสดงโทษตอเราและบอกวาเย็นวานนี้มีผูหญิงมาพูดเยาหยอกกับผูชายหนุมใหเห็นแลวจึง
เกดิความก ําหนัดจากนั้นภาวนาไมลงตลอดคืนเลย  แลวขอลาแยกทางเราเที่ยวไปตามลํ าพัง  หลังจากนั้น
มาราวสามเดือนไดเจอเธออีก  เราไดชักชวนใหเธอเริ่มตนทํ าภาวนากันใหมอีก  หากตั้งใจทํ ากันจริงจังก็
คงไมเหลือวิสัยนา  ขอเร่ิมทํ ากันใหมอีกทีเถอะ  แตเธอก็ไมยอม  ภายหลังทราบวาเธอไดลาสิกขาออก
จากสมณเพศไปแลวอยางนาเสียดาย  เธอเปนคนใจเด็ด  ทํ าอะไรทํ าจริง  มีทิฐิจัด  แมแตทานอาจารยมั่น
เทศนกไ็มยอมลงดวย  เคยเปนนักเลงโตมาแลว  พอบวชก็หนีจากบานไปโดยไมมีจุดหมายปลายทาง  
บานเดิมเธออยูบานนํ้ ากํ่ า  อํ าเภอธาตุพนม

อภิญญา  ๖  เชน  ปรจิตตวชิา  รูวาระจิตของผูอ่ืนนี้  เปนตน  เปนของอสาธารณ  หาไดเกิดมีแก
ผูปฏิบัติท่ัวไปไม  บางทานปฏิบัติเอาจนจิตละเอียดบริสุทธ์ิสักเทาไรๆ อภิญญาไมเกิดเลยสักอยางก็มี  
บางทานปฏิบัติพอจิตรวมเปนขณิกะ  อุปจาระนิดหนอยก็เกิดแลว  สํ าหรับพระเขื่องคนที่วานี้  เธออบรม
จติใหสงบไดดีมาก  จะทํ าใหจิตสงบตลอดวันยังคํ่ าคืนยังรุงก็ทํ าได  เธอเดินไปตามธรรมดามันปรากฏใน
ใจเธอเหมือนกับเดินอยูบนอากาศ  หรือมิฉะนั้น  ก็เหมือนกับอยูใตบาดาลโนน  เพราะจิตของเธอไมถอน
ออกจากสมาธิ  แตไมมีปญญาพิจารณาพระไตรลักษณ  เรียกวาโลกิยอภิญญา  เกิดจาก  โลกิยฌาน  
นับประสาอะไรแตพระเขื่อง  พระเทวทัตขนาดเหาะเขาชองพระแกลไปปรึกษากิจการกับเจาชายอชาต
ศตัรูไดก็ยังเสื่อม

๒๔.  พรรษา  ๑๖ จํ าพรรษาที่บานหนองดู  อํ าเภอปากบอง (อํ าเภอปาซาง
         ในปจจุบัน)   จังหวัดลํ าพูน (พ.ศ. ๒๔๘๑)

บานหนองดูเปนบานชาวมอญ  พระที่วัดดูเหมือนจะเครงครดัในวินัยพอควร  แตสมภารตามที่
ชาวบานวาทานขลังพอดูเหมือนกัน  ชาวบานจะไปในงานใด  ทานเสกนํ้ ามันงาใหเขากิน  ใหทาแลวแทง
ไมเขา  ตไีมแตก  คนแถบนั้นเมื่อเห็นชาวหนองดูไปในงานไหนแลวตางก็จะพากันจองจับตาดูกันเปน
แถว  สวนชาวบานไดอาจารยดีแลวก็กํ าเริบไมกลัวใครทั้งนั้น  เคยมีบานแถบนั้นเขารวมหัวกันมีอาวุธ
ครบมอืยกขบวนมาลอมบาน  จะแกแคนเอาใหตายหมดทั้งบาน  ผูชานรูตัวพากันวิ่งเขาปาหัวซุกหัวซุน
ตางเอาตัวรอด  สมภารอาจารยดีองคนี้แหละอายุได  ๘๐  ปแลว  ถูกพระกัมมัฏฐานเที่ยวธุดงคมาขอพัก
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อาศยัไดอบรมเอาเกิดความรูแจงเห็นจริงในพระธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาอยางนาอัศจรรย  เลยเกิด
ความเลือ่มใสยอมสละมานะทิฐิขอเปนลูกศิษยทาน  ภายหลังพรอมกันท้ังวัดโดยการสนับสนุนของชาว
บานดวย  ไดเปล่ียนแปลงเปนคณะธรรมยุต  สมเดจ็พระมหาวีรวงศ (พิมพ)  เมื่อคร้ังเปนพระญาณดิลก  
ไปรกัษาการที่วัดเจดียหลวงเชียงใหม  ไดขอรองใหเราไปเปนสมภารวัดหนองดูเปนองคแรก  มีพระปลัด
ทองสกุเปนรองสมภาร  ในพรรษานี้พระมหาขันธหัดเทศนเปนปฐมฤกษ  เปนครูสอนปริยัติธรรมดวย  
ในพรรษานี้เราไดอบรมประชาชนใหเกิดศรัทธาปสาทะเขามารักษาศีลอุโบสถมากเปนประวัติการณ  บาง
บานปดประตูแลวพากันมานอนรักษาศีลอุโบสถที่วัดหมดครอบครัวเลยก็มี  ประเพณีคนมอญเด็กสาวๆ 
จะไมมีการรักษาศีลอุโบสถเลยซึ่งตรงกันขามกับชายหนุม  ชายหนุมสึกจากพระแลวจะเขาวัดรักษา
อุโบสถไมขาดเลย  นาชมเชยเขา  คนบานนี้ถึงแมอาชีพเขาจะไมคอยคลองแตเขาก็ศรัทธาดีมาก  นอกจาก
นีเ้รายงัไดสอนใหเขาม่ันคงอยูในพระไตรสรณาคมน  ละมิจฉาทิฐิถือผีเสีย  ไดมีผูเห็นดีเห็นชอบดวยพา
กันยอมสละผีมอญมาขอรับเอาพระไตรสรณาคมนเปนสรณะแทนเปนจํ านวนมาก  แตออกพรรษาแลว
เราจ ําเปนจะตองเดินทางกลับภาคอีสานเสีย  จึงเปนอันยุติไวเพียงเทานั้น

ความเปนเศรษฐีมีจนคนอนาถา  ก็มิไดเปนอุปสรรคแกการจับจายอริยทรัพยของผูมีศรัทธา
ปญญา  ฉะนั้นอริยทรัพยจึงเปนของมีคุณคาเหนือกวาทรัพยท้ังปวง

๒๕.  พรรษา ๑๗ - ๒๕  จํ าพรรษาที่วัดอรัญญวาสี  ทาบอ  จังหวัดหนองคาย
         (พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๙๐)

กอนจะกลับเราไดไปกราบนมัสการลาทานอาจารยมั่น  ซ่ึงไดจํ าพรรษาอยู  ณ  ที่วัดเจดียหลวง  
จงัหวดัเชยีงใหม  ตามคํ าขอรองของสมเด็จพระมหาวีรวงศเชนเดียวกัน  แลวเราก็ไดอาราธนาใหทาน
กลับภาคอีสานอีกวาระหนึ่ง  คือกอนเขาพรรษาเราไดอาราธนาทานครั้งหนึ่งแลว  ทานก็ปรารภวา       
เจาคุณพระธรรมเจดียก็มีหนังสือมานิมนตเหมือนกัน  แทจริงเราไดเคยทาบทามทานเห็นมีทีทาทานจะ
กลับ  เราจึงไดมีหนังสือแนะใหเจาคุณพระธรรมเจดียมีหนังสือมานิมนตทาน  เมื่อเรายํ้ าวา  แลวทาน
อาจารยจะกลับไหม  ทานบอกวา  ดกูาลกอน  แลวกราบเรียนทานวา  ผมขอลากลับละ  เพราะมาหาวิเวก
ทางนีก้เ็ปนเวลานานพอสมควร  จะดีช่ัวขนาดไหนก็พอจะพิสูจนตัวเองไดแลว

แลวเราก็มีจดหมายเรียนทานเจาคุณพระธรรมเจดียอีกฉบับหนึ่ง  การเดินทางกลับครั้งนี้เขาให
เด็กคนหนึ่งมาเปนเพื่อน  สวนทานออนสียังอยูติดตามทานอาจารยมั่นตอไป  เมื่อกลับมาถึงทาบอ  
จงัหวดัหนองคายแลว  เราตั้งใจจะอบรมหมูเพื่อนใหเครงในเรื่องปฏิบัติ  แตก็ทํ ามาไดราว ๓ - ๔ ป  ได
ผลราว ๒๐ - ๓๐ %  ตอจากนัน้มาไมคอยไดผล  จึงไดหันมาสงเสริมในดานการศึกษาควบคูกันไป  
พรอมกันนี้เราไดนํ าหมูไหวพระสวดมนตประจํ า  หลังจากไหวพระสวดมนตแลว  ไดซอมสวดมนตท้ัง
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มคธสังโยคและรอยแกวท้ังปาฏิโมกขก็สวดตอทายสวดมนตเปนประจํ า  เราผลิตนักสวดไดมากทีเดียว  
เราเห็นคุณประโยชนประจักษแลวจึงไดทํ าเชนนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้

อนึง่ขณะเราไดกลับมาอยูวัดอรัญญวาสีได  ๒  พรรษา  คือ  ระวางป พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๕  
เราไดพาลูกหลานญาติโยมไปสรางสํ านักขึ้นที่ตะวันตก  บานกลางใหญ  ยังเปนสํ านักถาวร  มีพระเณรจํ า
พรรษาตลอดมาทุกปมิไดขาดจนกระทั่งทุกวันนี้  ปจจุบันมีช่ือวา  วัดนิโรธรังสี  ในระยะนี้ทานเจาคุณ
พระธรรมเจดยีกํ าลังสนใจในกัมมัฏฐานและในตัวของทานอาจารยมั่นมาก  แทจริงเจาคุณธรรมเจดียเมื่อ
เปนสามเณรกอนจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ  ก็เคยเปนลูกศิษยของทานอาจารยเสาร  ทานอาจารยมั่น
มากอนแลว  แตไมไดสนใจธรรมปฏิบัติ  หลังจากนั้นมาก็เห็นจะเปนครั้งผูกพัทธสีมาวัดโพธิสมภรณนั้น
กระมงัทีท่านไดสัมพันธใกลชิดกับทานอาจารยทั้งสอง  มาตอนนี้ทานสนใจมากถึงกับถามปฏิปทาและ
นิสัยใจคอของทานอาจารยทั้งสองกับเราเสมอ  บางครั้งยังใหเราแสดงธรรมที่ไดยินไดฟงจากทานทั้ง
สองใหฟงอีกดวย  เมื่อเรานํ าเอาธรรมของทานอาจารยมาแสดง  รูสึกวาทานตั้งใจฟงโดยความเคารพ 
สงบนิง่อยางนานับถือมาก  ภายหลังทานเจาคุณพระธรรมเจดียไดใหอาจารยอุน  ธัมมธโร  ไปนิมนต
ทานอาจารยมั่นที่เชียงใหม  แตก็ไมเปนผล  ไปเลาเรื่องฉันเจ (มงัสวรัิติ) ใหทานฟงจนเปนเหตุให        
หมูคณะทะเลาะแตกแยกกัน  ทานอาจารยมั่นบอกวา  พระอรหนัตทั้งหลายทานไมทะเลาะกันเพราะเรื่อง
กินเรื่องขี้ดอก  อะไรพวกเราจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่องพรรคนี้  เมื่อเจาคุณพระธรรมเจดียลงไป
กรุงเทพฯ ดวยกิจคณะสงฆ  พอเสร็จแลวทานจึงเลยไปเชียงใหมแลวนิมนตดวยตนเอง  ทานอาจารยมั่น
บอกวา  เออ!  อยางนี้ซิ  นิมนตดวยหนังสือใหญ (คอืนมินตดวยตนเอง)

เรามีโอกาสไดจํ าพรรษาที่วัดอรัญญวาสีทาบอ  เปนเวลานานครั้งแรกถึง  ๙  ป  เปนประวัติการณ
ในชวีติของการบวชมา  เมื่อกอนเราไมสนใจในการกอสรางเพราะถือวาเปนเรื่องยุง  และไมใชกิจของ
สมณะ  ผูบวชจํ าตองประพฤติเฉพาะสมณกจิเทานั้น  เมื่อเรามาอยู  ณ  ที่วัดนี้แลว  มองดูเสนาสนะที่อยู
อาศัยลวนแลวแตเปนมรดกของครูบาอาจารยไดทํ าไวใหเราอยูทั้งนั้น  แลวมาคิดคนถึงพระวินัยบางขอ  
ทานอนุญาตใหบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะไดแลวเกิดความละอายแกใจวา  เรามานอนกินของเกาเฝา
สมบตัเิดิมของครูบาอาจารยแทๆ ตอจากนั้นจึงไดเร่ิมพาญาติโยมทํ าการกอสรางมาจนกระทั่งบัดนี้  แตถึง
กระนั้นก็ตาม  ไมวา  ณ  ท่ีใดๆ เราไมเคยทํ าการเรี่ยไรมากอสรางเลย  ละอายแกใจมาก  มีก็ทํ า  ไมมีก็     
ไมทํ า  แลวก็ไมยอมติดในงาน  ถึงงานไมเสร็จ  เม่ือทุนไมมีเราท้ิงไดโดยไมมีเยื่อใยเลย  เรามาอยู  ณ  ที่นี่
ไดพาญาติโยมกอสรางกุฏิใหมสองหลัง  และศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง  แลวก็หลังเล็กๆ อีกหลายหลัง  
จ ําเดิมแตเราออกเที่ยวรุกขมลูมาไมเคยอยูจํ าพรรษาที่เกาถึง  ๓  ปสักที  เพิ่งมาอยูนานที่ทาบอนี่เอง  จะ
เปนเพราะเราอยูนานหรืออยางไรก็ไมทราบ  ภายหลังโรคเสนประสาทของเรากํ าเริบ  แตเราก็กัดฟนอด
ทนอยูมาเพือ่หวังประโยชนแกหมูคณะซึ่งตองการอยากจะศึกษาในธรรมปฏิบัติ  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙  ทาน
เกต (พี่ชาย) ไดมาอยูจํ าพรรษาดวย  แลวทานไดมามรณภาพเสียในกลางพรรษานั้นเองดวยโรคไสติ่ง  แต
อุปสมบทมาทานมีพรรษาได  ๑๔  พรรษา  อายุ  ๔๘  ป  ทานเกต (พี่ชายคนติดกัน)  นับแตบวชมาไมเคย
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จ ําพรรษาดวยกนัสักที  ปนี้ไดมาอยูดวยกัน  ดูเหมือนจะเทพนิมิตสังหรณอะไรไมทราบ  พอมาอยูดวยเรา
กไ็มไดเทศนาสั่งสอนญาติโยมอะไร  ใหอยูภาวนาทํ าความเพียรสบายๆ ในพรรษานี้เราเปนโรคประสาท
อยางรายแรง  ขนาดเทศนาอบรมญาติโยมอยูบนธรรมาสน  ไมรูตัวเลยวาเราพูดอะไรตออะไร  แตก็พูด
ได  เมื่อพูดจบแลวถามญาติโยมผูฟงวา  เราพูดอะไร  ไดความไหม  เขาก็ตอบวา  ไดความดีอยางเดิมไม
ผิดแปลกอะไร

วนัหึง่เราไดนิมิตฝนวา  เรากับทานเกต (พี่ชาย)  ไดเดินรุกขมูลไปในปาดวยกัน  ไปถึงลํ าธาร
แหงหนึง่ไดพากันเดินตามลํ าธารนั้นไป  นํ้ าไมลึกเพียงสะเอว  แตเดินไปก็ไมปรากฏผาเปยก  เราเห็นนํ้ า
ใสจดืสนทิดอียากวักมาบวนปากดู  จึงเอามือวักใสปากอมแลวก็พนทิ้ง  โอโฮ  ที่ไหนไดฟนในปากของ
เราหลดุออกมากับนํ้ า  ตื่นขึ้นมานึกวาเปนจริง  พอคลํ าดูในปากจึงรูวาเปนความฝน  เราไมคอยเชื่อความ
ฝนวามนัเปนจริงเปนจัง  ฝนเพราะเรารักษาจิตไมไดมันกวัดแกวงหลับไป  มันจึงฝนไปตามอารมณของ
มนั  ถาเรารักษาสติใหดีแลวจะไมมีฝนเลย  ถึงแมฝนก็รูตัววาเราฝนอยู  แตลุกไมไดเพราะกายยังไม
เคลือ่นไหว  เมื่อกายเคลื่อนไหวแลวจึงลุกขึ้นได  จิตไมมีหลับ  ที่ฝนคือจิตมันไมหลับ  มันสงสายนั่นเอง

เมือ่เราไมเชื่อในความฝน  คราวนี้นิมิตมาปรากฏใหเห็นดวยตาใน (คือใจ) กอนถึงเดือนสิบเพ็ญ
ซ่ึงเขานยิมท ําบุญกันตามประเพณี  เรียกวาบุญขาสลากภัต  เราไดปวยลวงหนามากอน ๔ - ๕ วันแลว  ดัง
กลาวมาขางตน  คราวนี้เปนหนักมากลุกไมได  ลุกขึ้นก็อาเจียน  นอนหลับตาอยูพอลืมตามองเห็นทองฟา  
มเีมฆเคลือ่นผานพระอาทิตย  ก็เจ็บนัยนตาทํ าใหอาเจียน  วันนั้นพอดีเปนวันพระเราลงเทศนไมได  เขา
จงึนิมนตใหทานเกตลงเทศน  ทานเทศนอยูช่ัวโมงครึ่งจึงจบ  ญาติโยมไดยินแลวพากันแปลกใจมาก  ไม
นกึวาทานจะเทศนไดถึงขนาดนั้น  พอดีรุงเชาขึ้นมาเราก็หายจากโรคประสาท  และวันนั้นเขานิมนตเรา
ไปประชุมในราว ๑๑ โมงเชา  มีคนไปบอกวาทานเกตปวดทองเราจึงกลับมา  เมื่อมาแลวก็มองดูอยูเฉยๆ 
ไมทราบวาจะทํ าอยางไร  เพราะไมมียา  อนึ่งโรคนี้ทานเคยเปนมาสิบกวาปแลว  บางทีฉันยาตามมี     
ตามไดกห็าย  บางทีไมมียาฉันมันก็หายเอง  มีคร้ังหนึ่งไปบวชอยูบานนาสีดา (บานเดิม) ๕ วัน  ๕  คืน  
นอนไมไดฉนัไมได  เวลาจะหายเอานิ้วมือลวงเขาที่ทวารหนัก  มีอะไรไมทราบออกมาเปนกอนเล็กๆ 
สามสี่กอนจากนั้นก็หายเลย

ในสมยันัน้การแพทยแผนปจจุบันยังเจริญไมทั่วถึง  ปวดทองก็หายาแกปวดทองมากิน  ไมทราบ
วาไสติ่งเปนอยางไร  ถาปวดทองเพราะอาหารเปนพิษหรือของแสลงหรือทองมีลมก็หายไป  ถาเปนไสติ่ง
อยางนีก้็ไมหาย  คนตายเพราะไสติ่งนี้นับไมถวน  ทานเกตปวดทองครั้งนี้เปนเรื่องไสติ่งโดยแทและไมมี
ยา  เจบ็เอาเหลือจะทนดิ้นคลั่กๆ แตไมเคยไดยินเสียงรอง  ในที่สุดพูดหลุดปากออกมาประโยคหนึ่งวา  
อดทนไมไหวแน  คิดวาเดินจงกรมมันจะสบายบาง  ใหพยุงขึ้นเดินจงกรม  เดินไปไดประมาณ ๔ - ๕ 
กาวเลยออนพับลง  พระเณรที่เอาไปเดินเห็นอาการดังนั้นจึงเอามานอนลงที่เดิม  เวลานั้นเราออนเพลีย
มากเพราะดูกันมาเปนเวลานานแลว  จึงขออนุญาตจากเพื่อนไปพักผอน  พอดีมีเณรไปเรยกวา  ทานเกต
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ออนเพลยีมากสลบลงเราจึงรีบมาดู  เห็นนอนนิ่งเฉยๆ ไมพูดอะไร  เราเตือนสติอยูใกลๆ บอกวาไดยิน
ไหม  พูดวาไดยิน  จนเวลาราว ๒ ทุมจึงมรณภาพไป

ทานเกตเปนคนอดทนอยางยิ่ง  ทั้งที่ยามปกติและยามโรคกํ าเริบ  โรคมิใชอยางเดียว  โรคไสติ่ง  
โรคนิว่  และโรคมาลาเรีย  โดยเฉพาะโรคไสติ่งนี้  เวลามันอักเสบเปนตั้งหลายๆ วันจึงจะหาย  แตไมเคย
ท ําความเดอืดรอนใหใครเลย  เวลาเปนมาก็นอนนิ่งอยูคนเดียว  อาหารฉันไดก็ฉัน  ฉันไมไดนอนนิ่งอยู
อยางนัน้  ปกตทิานก็ฉันนอยอยูแลว  ฉันงายดวย  ฉันขาวกับเกลือก็อยูไดตั้งเปน ๑๐ วันกวาๆ ไดรับความ
ยกยองจากครูบาอาจารยทุกองความีความอดทนดีมาก  เราท ําฌาปนกิจศพทานเสร็จแลวออกพรรษาเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๙๐ โยมมารดาก็มาเสียไปอีกคนหนึ่ง  ในปนั้นเขาเปนโรคแผลเปอยกันทั้งบานทั้งเมือง  โยมเรา
กเ็ปนทีแ่ขงกบัเขาบาง  เขาพากันรักษาหายหมด  โยมเราเปนรักษาไมหาย  ยาอะไรดีๆ เขารักษาหายเราก็
ไปเอามารกัษา  ก็ไมหาย  เปอยจนกระทั่งเนื้อหนังหลุดออกยังเหลือแตกระดูกแตไมรูสึกเจ็บ

เราอยูจ ําพรรษาที่อํ าเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย  โยมแมของเราปวยอยูที่บานนาสีดา  ตํ าบล
กลางใหญ  โรคที่ไมเชื่อความฝนวาจะเปนจริงก็พลอยหายไปโดยฉับพลัน  ในเมื่อฝนวาฟนหลุดออกจาก
ปาก  พอรุงเชามาเราพยากรณไดเลยวาวันนี้เราจะตองออกเดินทางแนนอน  กลับจากบิณฑบาตเห็นคน
มารอทาอยูแลว  บอกวาโยมมารดาปวยหนัก  ใครจะหาวาความฝนเปนเรื่องเหลวไหลไมเชื่อก็ตามใจ  แต
เราเชือ่รอยเปอรเซ็นตเลย  ถาฝนวาฟนหลุดออกจากปาก  ไมบิดาก็มารดาหรือพี่นองคนใดคนหนึ่งจะตอง
เจบ็หนกัหรือถึงแกความตายแน  ถามิฉะนั้นก็คนใกลชิดสนิทสนมคุนเคยกับเรา

เราไดพยาบาลมารดาดวยธรรมโอสถและยาภายนอกจนสุดกํ าลัง  แตสังขารมันแกหงอมเต็มที  
ได ๘๒ ปแลว  เอายาอะไรมาใสรักษามันก็ไมทุเลา  กินไมได  มีแตทรุดลงๆ จนทนไมไหวรวงโรยไปเห
มอืใบไมแกฉะนั้น  แตดานจติใจ  เราไดพยาบาลรักษาใหอยูในความสงบอยางยิ่ง  จนวาระสุดทายเกือบ
จะไมมีลมแลว  เราจึงหยุดใหสติ

เราไดทํ าหนาที่อุตมบุตรอยางยิ่ง  ในขณะที่ปกติอยู  ทานถือเราเสมออาจารยคนหนึ่ง  ขัดของ
ตองการสิง่ใดปรึกษาหารือเรา  เมื่อเราออกความเห็นใหก็ยอมรับทั้งนั้น  ยามปวยไขเราไดใหสติ  บางที
ถึงกบัไมตองรับประทานยาเลย  ก็หายดวยความเชื่อมั่นศรัทธาในคํ าสอนของเรา  ตอนจะถึงแกกรรมก็
เหมอืนกนั  อาจเปนเพราะความเชื่อมั่นในคํ าสอนของเราก็ได  ทํ าใหไมเจ็บแผลที่ขา

๒๖.  พรรษา ๒๖ - ๒๗ จํ าพรรษาที่เขานอย  ทาแฉลบ  จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. ๒๔๙๑
        - ๒๔๙๒)

ภเูขาลกูนี้กอนที่เราจะไปอยู  เราไดภาพนิมิตแลวตั้งแตอยูวัดอรัญญวาสี  อํ าเภอทาบอ  แตเราก็
ไมยักเชื่อวามันจะมีเชนนั้น  อนึ่งภูเขาลูกนี้มันไมนาจะวิเวกเลย  เพราะเปนภูเขาเล็กๆ อยูกลางทุงมี      
หมูบานรอบเชิงเขา  แตเปนที่แปลกใจมาก  ไมวาใครจะเปนพระเปนเณรหรือแมแตคฤหัสถชาวบาน  เมื่อ
มาอบรมภาวนา  ณ  ที่นั้นแลวจะไดรับผลเปนที่นาอัศจรรยทุกๆ คนไปไมบานก็นอยตามกํ าลังของตนๆ 
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ทีน่าแปลกทีสุ่ดก็คือ  มีตาแกคนหนึ่งอายุ ๗๐ กวาปแลว  อาศัยเขาอยู  แกเปนนักดื่มเมาเปตลอดวัน  เขา
จางใหแกไปอุปฏฐากพระประจํ า  ใหเดือนละ ๕๐ บาท แกไมยอม  พอเราไปอยูแกเกิดศรัทธาเลื่อมใสไม
ตองจาง  แกมาภาวนากัมมัฏฐานเกิดภาพนิมิตใหเปนที่นาอัศจรรยใจ  ละสุราเขามารักษาอุโบสถได  ชาว
บานใครๆ ก็นิยมนับถือแก  เขาบานใคร  รานไหน  เขาใหอาหารแกกินฟรีๆ ไมตองซื้อ  แกยิ่งเห็น
อานสิงสมากขึ้นและปฏิบัติพระตลอดมา  ที่แปลกยิ่งกวานั้นก็คือ  คนใบที่นาแฉลบนั้นเองนี่ก็อาศัยอยูกับ
เขาเหมือนกัน  เราสอนภาษาใบใหเขารักษาอุโบสถและภาวนาจนเปนท่ีนาอัศจรรยใจของเขา  แลวเขาได
สอนคนอ่ืนดวยภาษาใบใหเห็นโทษของการดื่มสุรา  เขาภาวนาอยูที่บานยังสวางเห็นตัวของเราที่อยูวัดเลย  
เวลานีค้นคนนีไ้ดขาววายังมีชีวิตอยู  แลวก็ไดสรางวัดเฉพาะสวนตัวอยู  ไดนิมนตพระไปอยูและปฏิบัติ
ดวยตนเองดวย

สวนตัวของเราเองก็รูสึกแปลกมาก  คือคนธรรมท่ีไมเคยคิดและรูธรรมท่ียังไมเคยรู  ลํ าดับอุบาย
และแนวปฏบิตัไิดละเอียดถี่ถวน  จนวงแนวปฏิบัติไดอยางเชื่อตนเอง  จึงไดเขียนหนังสือสองทางสมถะ
วิปสสนาเปนเลมแรก  เราอยูบ ําเพ็ญเพียร  ณ  ที่นั้นสองพรรษาตามที่เราไดกํ าหนดเอาไวพอดี  พรรษา
สองออกพรรษาแลวไดขาวการอาพาธของทานอาจารยมั่น  เราจึงจากเขานอยไปดวยการระลึกถึงคุณของ
เขาลกูนีอ้ยางยิ่ง  เราไดไปเยี่ยมไขของทานอาจารยมั่นจนทานมรณภาพ  แลวท ําฌาปนกิจศพของทาน
เสรจ็เรยีบรอยแลว  เราไมไดกลับไปอีก  ทั้งๆ ที่มีผูปวารณาจะใหอุปการะแกเราอยางดียิ่งถากลับไปอีก  
เปนแตไดสงพระไปรอทาดวยความไมแนนอนของเรา

๒๖.๑  ความวิตกของผูคิดมาก
หลังจากฌาปนกจิศพของทานอาจารยมั่นแลว  เรามารํ าพึงถึงหมูคณะวา  เมื่อกอนเรามีหมูคณะ

ยงัไมมาก  และยังไมเปนที่รูจักของผูคนกวางขวาง  อนึ่งพระผูใหญที่เปนรมเงา  เชน  เจาคุณพระอุบาลี  
คุณูปมาจารย (จันทร  สิรจนัโท)  ก็ยังมีเปนที่พึ่งอาศัยอยู  หากมีเร่ืองเกี่ยวของทางคณะสงฆทานก็รับเอา
เปนภาระเสีย  เมื่อทานมรณภาพไปแลว  เจาพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ออวน  ติสโส) ก็รับภาระ
แทน  เมื่อทานนั้นมรณภาพไปแลว  ทานพระอาจารยมั่น  ภูริทตัตเถระ  ก็เปนที่รูจักและเคารพนับถือของ
พระผูใหญเปนอันมาก  เวลานี้ทานอาจารยมั่นก็มามรณภาพไปเสียแลว  คงยังเหลือแตพวกเรา  ในคณะ
ของเรานีก้ไ็มกี่องคที่พระผูใหญรูจัก  และจะรับเอาภาระของหมูคณะอยางจริงจัง  ตอไปนี้พระคณะลูก
ศษิยของพระอาจารยมั่นก็นับวันแตจะเปนที่รูจักของคนเปนอันมาก (แตเรามันโง  หารูไมวาทานที่ยังมี
ชีวติเหลืออยู  ณ  บัดนี้  ตอไปทานก็จะเปนพระผูใหญ  และมีความสามารถดวยกันทั้งนั้น  ความวิตกนี้
มนัอาจเลอะเลือนไปก็ได)  อยางเลยถากระนั้นเราจะเดินทางเขากรุงเทพฯ  หากมีโอกาสจะไดสังสรรค
กับพระผูใหญเพื่อฟงมติและอุบายของทานเหลานั้นวา  ทานจะมีความคิดเห็นอยางไรบางในคณะของ
พวกเรา  เราไดออกเดินทางมาพักที่วัดบานจิก  อุดรฯ  เมื่อเราไดมาพักรวมกันกับอาจารยออน  ญาณสิริ  
พกัวัดทิพยรัตนทีอุ่ดรฯ ทานอาจารยออนเขาใจวา  เราหนีหมูคณะเอาตัวรอด  เราชี้แจงขอเท็จจริงใหทาน
ฟงทกุประการ  ทานจึงเขาใจความหมายเรา  อนึ่งในพรรษานี้ทราบวา  ทานออนเองก็ไดไปจํ าพรรษาที่ถ้ํ า



๕๖

เขายอย  จังหวัดเพชรบุรีเหมือนกัน  ไมทราบวาทานจะเขาใจในคํ าพูดของเราอยางไรก็ไมทราบ  เมื่อเรา
เขาไปกรุงเทพฯ  แลวก็ไดมีโอกาสไปกราบนมัสการพระเถระหลายรูป  แลวก็ไดรูและเขาใจในทัศนะ
ของทานแตละรูปที่มีตอคณะของพวกเราพอสมควร  อันเปนเหตุใหเรามั่นใจในตัวของตนเองและหมู
คณะเปนอยางดี  แตเรายังตองการจะชมปฏิปทาและแนวปฏิบัติของสํ านักที่มีช่ือเสียงตางๆ เชน  ที่ราชบุรี
และเพชรบุรี  เปนตน  เราจึงไดออกเดินทางไปขอพักเพื่อศึกษาในสํ านักนั้นๆ จนกระทั่งถึงจังหวัด
สงขลา   ขณะนั้นพระขุนศริิเตโชดม (อํ าพัน) ซ่ึงเคยเปนอดีตนายอํ าเภอ  แลวก็เคยมาอยูดวยเรามาแลว  
เธอไปเผยแพรพระธรรมปฏิบัติทางภูเก็ต  พังงา  ภายหลังมีพระมหาปน ชลิโต (พระครวูโิรจนธรรมาจารย)  
เปนชาวนครปฐมซึง่ไมใชคณะของเราไปชวยประโคมเขาอกีหนึง่แรง  ท ําใหผูคนตืน่เตนแลเอกิเกรกิจนเลย
ขอบเขต  เปนเหตใุหเกดิความแตกราวในกลุมเปนกก  พระมหาปนคมุสถานการณไวไมอยูและหมูกไ็มม ี  เมือ่
เธอไดทราบขาววาเรามาอยูทีส่งขลา  เธอจงึไดไปขอรองใหคณะของเราไปชวยแกไขสถานการณ

๒๖.๒  เขาไปเกาะภเูกต็ครัง้แรกและผจญภยัอยางรายแรง
เกาะภเูกต็สมยันัน้  ในมโนภาพของคนโดยมากเขาใจวาเปนดนิแดนอยูโดดเดีย่วและสมบรูณดวย

ทรัพยากรเปนอนัมาก  มเีศรษฐเีตม็ไปหมดทัง้เกาะ  อนึง่คนในเกาะนีน้อกจากนกัธรุกจิแลว  อาจไมคอยไดเหน็
โลกภายนอกนัน้  ความจรงิแลวมสีวนถูกตองราว ๓๐ %  เพราะการคมนาคมกย็งัไมสะดวก  โดยมากขามไป
เกาะภเูกต็ทางเรอื  เรายงัจ ําไดเราขามไปเกาะภเูกต็ครัง้แรกไปเครือ่งบนิ  ขึน้จากสงขลาไปลงภเูกต็  เทีย่วบนิทีเ่รา
ไปมพีวกเราพระสองรปูกบัฆราวาสหนึง่คนเทานัน้  เมือ่สงเราแลวขากลบัจากภเูกต็มาลงสงขลามคีนโดยสาร  
คนเดยีวแทๆ    อนึง่กรรมกรคนอสีานกย็งัมไีมกีค่น  คนแถบนัน้พากนักลวัคนอสีานเหมอืนกนักบักลวัยกัษกลัว
เสอือยางนัน้แหละ  เพราะเขาไดขาวลือกนัตอๆ มาวา  คนอสีานใจด ําอ ํามหติ  โหดราย  จบัเดก็ๆ ฆากนิเปน
อาหาร  หลังจากเราเขาไปแลวหนึง่ป  กรรมกรอสีานพากนัแหเขาไปเปนหมู  แลวกเ็ดนิตามหลงักนัตามถนน  
ยาวเหยยีดเลย  คนในเมอืงพากนัมองดตูาตัง้เทยีว  สวนคนทีอ่ยูริมเมอืงตลอดบานนอกเหน็เขาแลวพากนัวิง่เขา
บาน  ถาอยูปากว็ิง่หวัซุกหวัซุนเขาปาเลย  นีเ่ราไมไดเหน็ดวยตาตนเองดอก  แตคนเขามาเลาสูฟง  ดานความมี
ความจนคนไทยเราทกุภาคกเ็หน็จะไมเกนิกนัถึง ๕% กระมงั  คนเรามมีากใชมากมนีอยใชนอย  ทีน่าสงสารคน
ภเูกต็มากทีสุ่ดกค็อื  คนจนอยากจะท ําตนใหเทยีมคนมคีนรวยนีซี่  มนัแยหนอย

เราเขาไปอยูเกาะภูเก็ตครั้งแรก  นอกจากจะไมมีความตื่นเตนอะไรแลว  ยังไปผจญกับภัยแมตอ
แมแตนอกีดวย  นั่นคือ  ยังเหลืออีกราว ๑๐ กวาวันจะเขาพรรษา  ไดมีผูคนพรอมดวยพระคณะหนึ่งเขา
รวมหวักนักดีกนัไมยอมใหเราอยู  หาวิธีกีดกันดวยประการตางๆ ถึงกับเอาไฟไปเผาเสนาสนะบาง  ใสยา
เบือ่บาง  เอากอนอิฐปาบาง  หามมิใหคนตักบาตรใหกินบาง  บางทีพวกเราออกบิณฑบาตเดินตรงมาใส
จะชนเอาบาง  เราเปนอาคันตุกะมาอยูในถิ่นเขา  ตองขององอนเขาไดเขาไปหาหัวหนาเขา  รองขออยูจํ า
พรรษาอยูในถิ่นนี้สักพรรษาบาง  เพราะจวนจะเขาพรรษาแลว  ทานไมยอมแลหาวาเราเปนพระจรจัดไป
โนนอกีดวย  เราไดช้ีแจงและอางเหตุผลอยางไรๆ ใหทานฟงทานก็ยืนกรานไมใหอยูทาเดียว  สุดทาย
ทานบอกวาผูใหญทานไมใหอยู (หมายถึงผูใหญทางกรุงเทพฯ) เราก็เลยบอกทานตรงๆ เลยวา  เมื่อผูใหญ



๕๗

ทานม ี  ผูใหญผมก็มีเหมือนกัน  ภายหลังไดทราบวาทาทายกันอยางหนักเลย  บอกวา  ถาพระคณะธรรม
ยตุอยูจ ําพรรษาที่ภูเก็ต – พังงาได  จะยอมนุงกางเกงเอาเสียเลย  ฟงดูแลวนากลัวจัง

๒๗.  พรรษา ๒๘  จํ าพรรษาที่โคกกลอย  จังหวัดพังงา (พ.ศ. ๒๔๙๓)
ผลทีสุ่ดพวกญาติโยมที่เคารพนับถือพวกเราก็จัดเสนาสนะใหพวกเราอยูจํ าพรรษาจนได  ในปนี้

พระเณรไดตดิตามเราไปดวยราว ๑๕ รูป  รวมทั้งอยูกอนแลวเปน ๑๘ รูป  แลวก็แยกกันอยูสามแหงดวย
กนัคอื  ทีต่ะกั่วทุง  ๑  แหง  ทายเหมือง  ๑  แหง  และที่โคกกลอยที่เราอยูนี่อีก ๑ แหง  ในพรรษานี้    
นอกจากคลืน่บนผิวนํ้ าจะกระทบอยูตลอดเวลาแลว  ยังมีคล่ืนใตนํ้ ามากระทบกระหนํ่ าอีกดวย  นั่นคือ
คณะธรรมยตุดวยกันนี่เองเอะอะเอาวาพวกเราไมมีธรรมวินัยเปนเครื่องดํ าเนินปฏิบัติ  ผิดนอกแบบแผน
ตํ าราไมทํ าอุโบสถสงัฆกรรมในโบสถ  ใครอยากเปนพระอรหันตใหไปหาอาจารยเทสกโนน (อาจเปน
การประชดลกูศษิยที่หนีมาหาเราก็ได  เพราะพระทางปกษใตออกพรรษาแลวหาผูอยูเฝาวัดยาก)  หากจะ
เปนความเหน็เชนนั้นจริงถาเปนพระนวกะบวชใหมไรการศึกษาก็ไมเห็นแปลกอะไร  แตถาเปนพระที่มี
พรรษาและมกีารศึกษาพอควรแลวนาเห็นใจ  เพราะทานมีแตภาคศึกษาไมไดปฏิบัติ  สวนเราไดปฏิบัติ
ตามมาเปนอาจิณตั้งแตอุปสมบทพรรษาแรก

เร่ืองที่เขาไมยอมใหพวกเราอยูจํ าพรรษายังไมยุติ  ทราบวาเรื่องไดขึ้นไปถึงกรมการศาสนาใน
ท ํานองฟองวา  พวกเราเปนพระจรจัดมาทํ าใหบานเมืองวุนวายแตกราวสามัคคี  แลวมีคํ าสั่งมาใหบันทึก
หนงัสือสุทธิพวกเราเพื่อจะสอบสวนขอเท็จจริง  แตศึกษาธกิารจงัหวัดไมกลามาดวยตนเอง  ไดใชให
ศึกษาธกิารอ ําเภอมาขอบันทึก  เมื่อเราถามหาหนังสือคํ าสั่งไมมี  เราจึงไมใหบันทึกแลวไดช้ีแจงระเบียบ
บริหารการคณะสงฆใหเขาทราบโดยถวนถ่ี  เมื่อเขากลับไปแลวไมทราบวาเขาทํ าอยางไรกันเราก็ไม
ทราบ  ทราบภายหลังวาเจาคณะภาคมีหนังสือมาเทศนาใหเจาคณะจังหวัดและผูวาการจังหวัดฟงกัณฑ
เบอเรอ  เร่ืองที่เลามานี้เปนเพียงเอกเทศของประสบการณปแรกที่เขาไปอยูในเขตจังหวัดพังงา  ถาจะเลา
ทัง้หมดก็กลัวผูอานจะเบื่อเร่ืองขี้หูราขี้หมาแหง  คนเราเกิดมาในโลกนี้  ไมวาใครจะทํ าอะไร  ไมวาดีหรือ
ชัว่  จะเปนไปเพื่อความเสื่อมหรือความเจริญก็ตาม  จํ าตองมีอุปสรรคดวยกันท้ังนั้น  ท่ีจะสํ าเร็จตาม   
เปาหมายได  อยูท่ีความรอบคอบอดทน  หาเหตุผลมาแกไข  ถาหาไมแลวก็จะไมบรรลุไดเลย  แลวก็เปน
กํ าลังใจในอันท่ีจะทํ าสิ่งนั้นๆ ใหบรรลุผลรวดเร็วเขาอีกดวย  โดยเฉพาะพระคณะธรรมยุตไมวาจะไปอยู  
ณ  ทีไ่หน  ทํ าอะไรลวนแตมีอุปสรรคทั้งนั้น  แลวก็สํ าเร็จตามเปาหมายโดยมาก  เราเลยอยากจะนํ าเอา
นทิานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับลูกแกะมาสาธกไว  ณ  ที่นี้ดวยวา  เฮย  มึงทํ าไมมาทองนํ้ าของกูใหขุนเลา    
ลูกแกะ  นาย  ขาไมไดทํ านํ้ าของนายใหขุนดอก  ขาเดินอยูใตนํ้ าตางหาก  สุนัขจิ้งจอก  เถอะนา  ถึงเอ็งไม
ไดทํ านํ้ าของขาใหขุน  พอของเอ็งก็ทํ าผิดกับขามาแลวนักหนา  วาแลวก็ตะครุบเอาแกะไปกินเปนอาหาร  
เอวํ

ออกพรรษาแลวเราเริ่มสรางกุฏิสมภารหนึ่งหลัง  เปนเรือนไมแตยังไมทันเรียบรอยดี
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๒๘.  พรรษา  ๒๙ - ๔๑  จํ าพรรษาที่ภูเก็ต (พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๖)
พอดวีนัตรุษจีนในแลงนั้น  คุณนายหลยุวุน  ภรรยาหลวงอนุภาษภูเก็ตการ  นายเหมืองเจาฟามา

นมินตใหเขาไปภูเก็ต  เราพรอมดวยพระมหาปน  และพระเณรอีกรวม  ๔  รูปดวยกัน  พวกเราไดรอ
จงัหวะและแสวงหาที่ตั้งสํ านักอยูจนกวาจะสํ าเร็จ  เราไดยอนมาโคกกลอยที่เราจํ าพรรษาอีก  ใหพระมหา
ปนดแูลการกอสรางจนเสร็จเราจึงไปจํ าพรรษา  ปนี้พวกเราอยูจํ าพรรษารวมกันมีพระ  ๔  รูป  สามเณร ๑  
รูป  ไดที่เชิงเขาโตะแซะ  ขางศาลากลางจังหวัดเปนที่จํ าพรรษา  เบื้องตนการกอสรางทํ าเปนเรือนจาก
หองเล็กๆ พอหมดกลดหมดมุง  เวนแตกุฏิสมภารคอยใหญหนอย  เราไดทํ าลงที่ปาหญาคาอันหนาทึบ  
อยูบนเชิงเขาโตะแซะขางหลังศาลยุติธรรมภูเก็ต  ซ่ึงคุณนายแขไปตกลงขอซื้อกับเจาของคือ นายบวร  
พอคาแร  ๔  ไร  เปนราคา ๑,๐๐๐  บาท  เดิมที่นี้เปนสวนมะพราวของเศรษฐีเกาแตรางไปนานแลว  นาย
บวรรบัซือ้ไวทํ าเหมืองแรตอ  ผลที่สุดแรก็ไมมีจึงขายใหคุณนายแข  แตคุณนายแขไดซ้ือไวนอยไป  เรา
จงึไดซ้ือเพิ่มเติมอีก  ๔  ไร  เปนเงิน  ๔,๐๐๐  บาท  ที่นี้เดิมเปนปาหญาคาหนาทึบ  มีสัตวรายตางๆ เชน 
เสอืโครง  เสือดํ า  กวาง  เกง  หมูปา และลิง  เราทํ ากุฏิเล็กและบริเวณก็แคบพอปดกวาดรอบได  แลวก็ทํ า
ทางพอเดนิไปหากัน  กลางคืนเราเปดกุฏิออกมาจะเดินไปหากัน  เสือกระโดดเขาปาโครม  บางทีพากัน
นัง่ฉนันํ ้ารอนตอนเย็นๆ เสียงรองตะกุยๆ ออกมาจากปาแทบจะเห็นตัวเลย  กลางวันแสกๆ ยังตะครุบเอา
สุนขัเอาแมวไปกินก็มี  ดีวาเสือเหลานี้ไมอาละวาด  เสือก็อยูตามเรื่องของเสือ  คนก็อยูตามประสาคน  
เสยีงเสอืโครงรองคนภูเก็ตนี้ยังไมรูตัวดวยซ้ํ าไป  เราเคยเที่ยวปามามากแลว  เสือมันจะทํ าเสียงเชนไรเรา
รูเร่ืองของมนัหมด  พวกเราไดอยูเกาะภูเก็ตตลอดเวลา  ๑๕  ป  ไมเคยไดกลับจํ าพรรษาในเขตพังงาอีก
เลย  แตพงังาตลอดถึงกระบี่ในสามจังหวัดนี้  อยูในคุมครองของเราทั้งหมด  เปรียบเหมือนกับวัดเดียว
กัน  มีกติกาขอวัตรแนวปฏิบัติระเบียบอันเดียวกันท้ังหมด  พระเณรรูปไหนไมวาอยู  ณ  สํ านักใดก็ตาม  
หากขดัของตองประสงคสิ่งใดในสิ่งจํ าเปน  ใครมีอะไรก็เฉล่ียแบงปนสงเคราะหกันตามมีตามได  มีงาน
ในสํ านักไหนก็พรอมใจพรอมแรงกันทํ าดวยความสามัคคี  หากจะมีปจจัยลาภเกิดขึ้นก็พรอมกันมอบ
ถวายไวเพื่อบํ ารุงในสํ านักนั้นๆ ตอไป  ปจจัยเขาถวายเฉพาะสวนตัวก็พากันเก็บไวเปนกองกลาง  เราเปน
อุปชฌายเขาถวายสวนตัวเรามอบถวายไวเปนกองกลางยังถูกเขาตอวาเลย  แตพวกเราก็มิไดมีความ   
เดอืดรอนเพราะไมมีเงินในกระเปาเลย  ญาติโยมเขาเอาใจใสดูแลปฏิบัติพวกเราอยางดีเลิศ  ขาดเกินอะไร
แมแตคารถไฟไปมาเขาก็พากันจัดการใหเรียบรอยท้ังนั้น  เร่ืองเหลานี้ไมมีท่ีไหนอีกแลว  นับแตเราบวช
มาท่ีจะไดรับความสะดวกเหมือนครั้งนี้  พวกเราจึงขอขอบพระคุณชาวภูเก็ต – พังงา  ท่ีไดอุปฏฐากพวก
เราไว  ณ  โอกาสนี้ดวย

ในชวงระยะที่เราเขามาอยูเกาะภูเก็ตนี้  เราพยายามสรางแตความดีทั้งเพื่อตนแลสวนรวม  ไดติด
ตอกบัเจาคณะทองถ่ินทุกๆ รูป  และทานเหลานั้นก็ใหความเอื้อเฟอแกพวกเราเปนอยางดียิ่ง  มีธุระกิจ
การงานอะไรเกิดขึ้นก็เคยไดรวมกันปรึกษาหารือกันบอยๆ และเขาใจกันดี  เขาพรรษาเราไดพาคณะของ
เราไปถวายเครื่องสักการะแกพระเถระทั่วทุกๆ รูป  ทุกๆ ป ไมเคยขาด  ไมเหมือนที่พังงา  แมที่พังงาก็มี
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บางคนสงขาวมาบอกเราวา  เขาไมพากันรังเกียจคณะของเราดอก  เขาเกลียดเฉพาะพระมหาปนรูปเดียว
เทานัน้  เห็นจะเปนเพราะพระมหาปนเธอพูดโฮกฮากโปงปางโผงผางลืมตัว  เมื่อมีคนยอเขาก็ไดใจ  คน
แบบนัน้ถือไมไดดอก  เขาตํ าราภาษาอีสานวา  ใครถือคนชนิดนั้นจะไมมีชอนซดนํ้ าแกง

สวนดานญาติโยม  พวกเราที่อุตสาหพยายามอบรมสั่งสอนใหรูจักขนบธรรมเนียมในทางพุทธ
ศาสนา  แลวก็ทํ าเปนตัวอยางใหดูตลอดถึงสอนใหรูจักรักษาอุโบสถ  ไมใชแตในพรรษา  นอกพรรษาก็
ใหรักษาดวย  สนับสนุนพระที่ทานสอนเปนทุนไวกอนแลวใหมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น  ซ้ํ าพวกเรายังไดฝกอบรม
ภาวนาท ําสมาธิทุกๆ คืน  จนทํ าใหเขาเหลานั้นไดผลเปนที่ประจักษแกตนเอง  ตามกํ าลังศรัทธาของตนๆ 
อีกดวย

อนึง่หมูเพือ่นทางอีสานที่เปนคณะเดียวกัน  ก็ไดพากันทยอยติดตามเราลงไปมากขึ้นเปนลํ าดับ  
สวนกุลบุตรในทองถ่ินก็เกิดมีศรัทธาพากันมาอุปสมบทเรื่อยๆ คณะธรรมยุตทางปกษใตผูมีใจสมัคร    
รักใครในทางปฏิบัติก็พากันมาอบรมดวยเปนอันมาก  แลวก็ไดขยายสํ านักอกไปถึงจังหวัดกระบี่  รวมทั้ง
สามจงัหวดันีม้สํี านักที่พวกเราไปอยูจํ าพรรษา  ๑๑  สํ านักดวยกัน  ปหนึ่งๆ ในพรรษามีพระเณรรวม    
ทั้งหมดเฉลี่ยแลวรอยกวารูป  มากกวาพระเณรในเขตอํ าเภอเมืองภูเก็ตเมื่อปเราไปอยูคร้ังแรกอีกเทาตัว  
เมื่อมีพรรคพวกมากขึ้น  เราไดจัดใหมีการศึกษานักธรรมเปดสอนประจํ าในสํ านักของใครของมัน        
ถึงเวลาสอบแลวจึงมารวมกันสอบ  ปแรกเราไดใหไปสอบที่สํ านักวัดมหาธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปตอมาเราไดขออนุญาตเปดสอบขึ้นที่วัดเจริญสมณกิจภูเก็ตเอง  มีนักเรียนทั้งสามชั้นเขาสอบรวมไม
นอยกวา ๖๐ รูปทุกๆ ป  แลวก็สอบไดคะแนนดีเสียดวย  จนมหามกฏุราชวิทยาลัยยกฐานะใหเปนชั้นโท  
เราเหน็คณุคาในกิจการพระพุทธศาสนาที่มีท้ังปริยัติและปฏิบัติควบคูกันไป  จึงไดดํ าเนินตามแนวนั้นสืบ
มาจนกระทั่งทุกวันนี้

พวกเราไดตอสูกับอุปสรรคนานาประการเปนเวลานานถึง  ๑๕  ป  เพื่อบํ าเพ็ญศาสนกิจอันเปน
ประโยชนแกตนและประโยชนสวนรวม  เพื่อฉลองความตองการของญาติโยมชาวภูเก็ต – พังงา  อันมี
พระคุณแกพวกเราเปนอันมาก  อยางนอยเขาเหลานั้นก็ไดดูโฉมหนาอันแทจริงของพระคณะธรรมยุต
และคณะศิษยของพระอาจารยมั่น  ภูริทตัตเถระ  นัยวาพระคณะธรรมยุตเคยมาเพื่อจะตั้งรกรากลงที่ภูเก็ต
นีต้ัง้หลายครั้งแลวแตไมเปนผล  อนึ่งไมตองพูดถึงเรื่องชื่อนามของทานอาจารยมั่นละ  แมแตลูกศิษยของ
ทานกไ็มเคยกลํ้ ากรายเขามาในภูเก็ตนี้เลย  คณะของพวกเราเขามาตั้งสํ านักจนกอสรางใหเปนวัดถาวรลง
ไดนี ้ นบัวาเปนประวัติการของคณะธรรมยุตและของเกาะภูเก็ตทีเดียว  แลวเราก็ภูมิใจวา  เราไดทํ าการใช
หนีส้นิชาวภูเก็ต – พังงา  ผูไมเรียกรองเอาหนี้คืนแลว

๒๘.๑  ความวิตกของเรากลายมาเปนความจริงขึ้น
ความวิตกของเราเรื่องบริหารหมูคณะดังกลาวมาแลวในบท ๒๖.๑  กลายมาเปนความจริงขึ้น  

กลาวคอื  กอนจะไปปกษใตเราไดติดตอพระผูใหญทางกรุงเทพฯ ใหทานไดรูจักไว  แลวเราก็จะลงไป
ทางปกษใตท ําความรูจักกับเจาคณะทุกๆ องค  จนไดเขาไปอยูในเกาะภูเก็ต  แทจริงเกาะภูเก็ตนี้เปนที่
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เล่ืองลือโดงดังมาแตกอนนัก  ใครไปอยูแลวจะตองร่ํ ารวยมาก  เราไปอยูยังมีคนโจษจันกันวาเรานั้น
ร่ํ ารวยอยางมหาศาล  ความจริงหาไดเปนเชนนั้นไม  เราอยูเกาะภูเก็ต ๑๕ ป  ไมมีอะไร  ปจจัยลาภไดมา
ทกุสตางคแลทุกๆ องคก็เก็บไวเปนกองกลางและกอสรางหมดเสนาสนะก็มีไมกี่หลัง  เรามาอยูทางอีสาน
ไมถึง  ๑๐  ป  เสนาสนะนับหลังไมถวน  อุโบสถก็เรียบรอย  ศาลาการเปรียญสองชั้นก็เสร็จ

ทัง้นีเ้รามไิดเหยยีดหยามดูถูกชาวภูเก็ต  พังงา  เพื่อแกความกังขาที่วาเรารวยนั้นตางหาก  คนชาว
ภเูกต็  พงังา  ปฏิบัติพวกเราดีเลิศดังกลาวแลว  ไมมีที่ไหนจะปฏิบัติดีเทาเลย  สวนวัดเขาไมนิยมสราง  
มนักด็เีหมอืนกันเพราะสรางหรูหรามากไมดี  เปนกังวลไปไหนมาไหนเปนหวง

เราหนจีากเกาะภูเก็ตไมมีอะไรเปนหวง  นาสงสารแตชาวบานที่ไดเคยปฏิบัติพวกเราเทานั้น  เรา
หนมีาแลวไดมอบเงินแสนกวาบาทในพระครูสถิตบุญญารักษ (บุญ) เธอไดทํ าการกอสรางอุโบสถอยู ๔ - 
๕ ป  จงึสํ าเร็จเปนประวัติการณอีกเหมือนกัน  พระที่ภูเก็ต  พังงา  ที่จะมาสรางอุโบสถบนไหลเขาที่ตอง
พงัลงมาใหราบ  แลวจึงทํ าเปนอุโบสถไดเชนนี้  และสรางเพียง ๔ - ๕ ปสํ าเร็จไมมี

อนึง่  คณะเราเขามาอยูในเกาะภูเก็ตนี้  เปนเหตุใหพระผูใหญในกรุงเทพฯ  ตลอดจนสาธุชน   
ทัว่ไปสนใจในคณะของเรามากขึ้น  แตสวนตัวเราแลวไมมีอะไร  เฉยๆ อุปสรรคตางๆ ดังกลาวมาแลวก็
เปนธรรมดา  เราเคยผานมาแลวนับไมถวน

ในขณะนั้น  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ในกรุงเทพมหานคร  กํ าลังตั้งกัมมัฏฐานแบบพมา      
ยบุหนอพองหนอ  โฆษณาออกแบบแพรกันมาก  แตมิไดออกปา  อยูตามบานตามวัด  มีคนไดขั้นไดช้ัน
กนักม็าก  บางคนถึงกับตัวแข็งทื่อไมรูสึกเลยก็มี  ในขณะเดียวกันนั้น  วัดราชประดิษฐ  วัดบวรนิเวศ
วหิารและวัดอื่นๆ ก็ตั้งคณะลูกศิษยพระอาจารยมั่น  ภูริทตัโต  ปฏิบัติมานานกวา  ๕๐  ปแลว  แตไมเคย
ออกโฆษณาเลย  เมื่อโฆษณาจากฝายหนึ่ง  อีกฝายหนึ่งไมโฆษณา  ก็จํ าเปนอยูเองที่จะตองดังไปตามกัน  
แตดงัไมมีเสียง  จะเห็นไดดังตอไปนี้คือ

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๔  เจาคณะภาค (ธรรมยุต) ไดอาราธนาใหพระอาจารยสิงห ขันตยาคโม ไป     
อบรมกัมมัฏฐานแกพุทธบริษัทชาวเพชรบุรี  เมื่อวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๔๙๕  ขอสมณศกัดิ์พระครูญาณวิ
ศษฏใหพระอาจารยสิงห  พรอมกันนี้ก็ไดขอใหเราอีกองค  แตเรานั้นไดตกไปเพราะเรายังไมมีสํ านักเปน
ทีอ่ยูถูกตองพระราชบัญญัติคณะสงฆ

เม่ือวันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๖  แตงตั้งใหเราเปนพระอุปชฌาย  พรอมกันนี้ก็ไดแตงตั้ง
ใหเปนเจาคณะอํ าเภอภูเก็ต – พังงา – กระบี่ (ธรรมยุต)

เม่ือวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๘  ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูนิโรธรังสี
เม่ือวันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๙๙  ใหรักษาการแทนในตํ าแหนงเจาคณะจังหวัด (ธรรมยุต) 

ในจงัหวดัภูเก็ต – พังงา – กระบี่  อีกตํ าแหนงหนึ่งดวย  พรอมกันนี้ก็ใหเปน  ผูอํ านวยการศึกษาธรรมใน
สามจังหวัดนั้นดวย
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เม่ือวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๐๐  ไดรับพระราชทานสมณศกัดิ์เปนพระราชาคณะสามัญ  
ฝายวิปสสนา  ท่ีพระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย  พรอมกับพระอาจารยสิงห  ขันตยาคโม                  
พระญาณวิศิษฏสมิทธิวีราจารย  และพระอาจารยลี  ธัมมธโร  พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย

เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗  ตั้งใหเปนเจาคณะจังหวัดในสามจังหวัดนั้น
เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๘  ไดขอลาออกจากเจาคณะทั้งสองตํ าแหนงเปน

กิตติมศักดิ์สมณศักดิ์
อาจนบัไดวาเปนประวัติการณ  พระฝายวิปสสนาไดรับสมณศกัดิเ์ปนพระราชาคณะ  รองจาก 

เจาคณุวปิสสนาโกศลเถระ  วัดภาษีเจริญ  แตกอนมีแตช่ือ  ตัวจริงไมมี  ดังเราจะเห็นไดจากชื่อพระราชา
คณะผูใหญ  มีสมัญญาหอยทายวา  ฝายอรัญญวาสี  เปนตน

ตอจากนัน้มาคณะคณาจารยฝายกัมมัฏฐานที่เปนลูกศิษยสายของพระอาจารยมั่น  ก็ไดมีผูไดรับ
สมณศักดิ์เร่ือยๆ มาหลายรูป  เร่ืองสมณศกัดิข์องพระคณะกัมมัฏฐานนี้เราไมอยากใหมี  เพราะมันไม   
สมดลุกันโดยเฉพาะคณะลูกศิษยของทานอาจารยมั่น  ภูริทตัตเถระ  เราเคยมีหนังสือสวนตัวคัดคานพระ
ผูใหญแลวและตอหนาทานเราก็เคยคัดคานโดยอางสิ่งที่ควรแลไมควร  อุปมาเหมือนเอาเครื่องเพชรไป
แขวนไวทีค่อลิง  มันจะมีความรูสึกอะไร  แตนี้ก็เปนความเห็นสวนตัวของเราอีก  แตมันไมแนเหมือนกัน  
ลิงบางตวัเมื่อถูกแตงดวยเครื่องเพชรเขา  มันอาจเขาใจวาตัวเปนมนุษยไปก็ได  แตผลที่สุดทานก็ขอรอง  
เพือ่ประโยชนแกการบริหารคณะสงฆสวนรวมจนได

เราเกิดมาในโลกอันกวางใหญไพศาลนี้  ยอมมีสิทธิเสรีอยูไดโดยชอบ  แตทุกๆ คนจะอยูในเพศ
ภมิูและฐานะมีจนใดๆ ก็ตาม  โลกธรรมยอมครอบงํ าถึงดวยกันท้ังนั้น  เวนแตเราจะรับเอาโลกธรรมนั้น
มาไวเปนเจาแหงหัวใจของเราหรือไมเทานั้น  เราใชโลกธรรมใหเปนประโยชนก็ดีเหมือนกัน  เมื่อกอน 
หมูเพือ่นและใครๆ เห็นเราแลวดูเหมือนเราเปนหลวงตาคนปาคนหนึ่งอยางนั้นแหละ  แตเราก็ชอบเปน
หลวงตาคนปานั้นดวย  แตพอเราไดมีตํ าแหนงและไดรับสมณศกัดิแ์ลว  มาเดี๋ยวนี้ใครๆ เห็นเขาและเรียก
ออกชือ่ทักทายเชื้อเชิญในที่ทุกสถาน  แมเราตองการจะติดตองานอะไรก็คลองตัว  ฉะนั้น  สมณศักดิ์จึง
เพิม่ภาระและเปนเกียรติแกเรามากขึ้น  เราจึงไมเห็นสมควรแกพระผูตองการความสงบอยูปาเลย

เราเขามาอยูเกาะภูเก็ต  ๒ - ๓ ปแรกก็ดีดอก  สุขภาพก็พอเปนไป  แตปตอๆ มาโรคของเรา      
ไมคอยถูกกับอากาศเสียเลย  มันเปนธรรมดาโรคนักเที่ยวของเรา  อยูไหน  สุขภาพจะดีปกติไมเกิน  ๓  ป  
ตอนัน้ไปแลวจะเปลี่ยนแปลงเปนอื่นไปเลย  แลวในใจของเราก็มิไดตั้งใจจะอยู  ณ  ที่ภูเก็ตนี้ตลอดไป  
เราเคยไดบอกเรื่องนี้กับหมูเพื่อนและญาติโยมไวแตปมาอยูทีแรกแลว  แตเราก็อยูมาไดนานถึง  ๑๕  ป  
เพราะการขอรองของพระผูใหญและญาติโยมแทๆ

มาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๗  เราไดขออํ าลาชาวภูเก็ต – พังงา – กระบี่  ดวยความสงสารในนํ้ าตาอันนอง
หนาของเขาเหลานั้น  พรอมดวยสํ านักตางๆ ท่ีพวกเราไดทุมเทกํ าลังกายกํ าลังใจ  โดยไดใชพัสดุและ
ทรัพยของชาวปกษใตกอสรางเปนถาวรวัตถุท้ังปวง  มอบใหเปนมรดกแกชาวปกษใตท้ังหมด  พรอมดวย
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ตํ าแหนงอันมีเกียรติของเราดวย  พวกเราจึงขอใหชาวปกษใตท่ีไดอุปถัมภคํ้ าจุนพวกเราทุกๆ คน           
จงประสบแตความสุขความเจริญภิญโญยิ่งดวยยศ  ลาภ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  สมบูรณทุกๆ คนเถิด

อนึง่  วัดและสํ านักตางๆ ขอจงจิรังถาวรเจริญรุงเรืองเพื่อประโยชนแกคนสวนรวมเถิด

๒๙.  พรรษา  ๔๒  จํ าพรรษาที่ถํ้ าขาม  อํ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
        (พ.ศ. ๒๕๐๗)

เมือ่เราออกจากเกาะภูเก็ตเปลื้องปลดภาระอันนั้นแลว  เราก็ตั้งใจแสวงหาที่วิเวก  ความสงบตาม
วสัิยเดมิของตน  เมื่อเที่ยวไปเยี่ยมทานอาจารยฝน  อาจาโร  ที่อํ าเภอพรรณานิคม  ไปเห็นวัดถ้ํ าขามของ
ทานเขา  เรารูสึกชอบใจ  เราจึงขอจํ าพรรษา  ณ  ที่นั้นหนึ่งพรรษา  ที่นี่ถึงแมบริเวณวัดจะไมกวางขวาง
เทาไรนัก  แลเขาก็ไมสูจะสูงแตอากาศดีมาก  ทานเปนคนขยัน  ออกพรรษาแลวพาญาติโยมทํ าทางขึ้นเขา
ทกุปจนเกือบถึงยอดเขา  พวกญาติโยมก็ชอบใจเสียดวย  ถาอาจารยฝนเรียกทํ างานแลวการงานสวนตัวจะ
มากสกัเทาไรก็ทอดทิ้ง  ผูที่ขึ้นไปถึง  แมจะไดรับความเหน็ดเหนื่อยหายใจไมทั่วทองก็ตาม  พอขึ้นไปถึง
วดัทานแลว  พักอยู ๕ - ๖ นาที  อากาศที่นี่เรียกเอากํ าลังมาเพิ่มใหคุมคาเหนื่อยที่เสียไป  ตามสํ านวนของ
ผูตดิถิน่ท่ีวาไมตองหาสถานที่และอากาศที่ไหนๆ มันอยูท่ีตัวของเรา  เราทํ าตัวของเราใหวิเวกแลว  มันก็
วิเวกเทานั้นเอง  นั้นไมจริง  สปัปายะทัง้สี่เปนกํ าลังของการปฏิบัติธรรมไดอยางแทจริง  ถาเราไมทํ าตัว
ของเราใหเหมือนกับหมูบานแลว  การเปล่ียนสถานที่หมายถึงการเปลี่ยนบรรยากาศและอารมณดวย  หมู
ปากับหมบูานยอมมีสภาพผิดแผกกันมาก  แมแตอาหารและอากัปกิริยายอมสอใหเห็นตรงกันขามเลย

ในพรรษานี ่ เราไดบํ าเพ็ญความเพียรอยางเต็มที่  เพราะญาติโยมและหมูเพื่อนที่อยูจํ าพรรษาดวย
ลวนแตเปนลูกศิษยของทานอาจารยฝน  ที่ทานไดอบรมมาดีแลวทั้งนั้น  เราไมตองเปนภาระที่จะตอง   
อบรมเขาอีก  เม่ือเราไดมีโอกาสประกอบความเพียรติดตอกันสมํ่ าเสมอ  ความรูและอุบายตางๆ ท่ีเปน
ของเฉพาะตัวยอมเกิดมีขึ้นอยางนาอัศจรรย  เราไมตองนั่งหลับตาภาวนาละ  แมจะนั่งอยู  ณ  สถานที่ใด  
เวลาไหน  มันเปนภาวนาไปในตัวตลอดกาล  จะพิจารณาตนและคนอื่น  ตลอดถึงทิวทัศน  มันใหเกิด
อุบายเปนธรรมไปทั้งนั้น  อดตีารมณไมวาจะเปนสวนอิฏฐารมณ  และอนิฏฐารมณก็ตาม  สัญญาเกามัน
น ําหยิบยกขึ้นมา  ใหดูลวนแตเปนไปเพื่อธรรมสังเวชทั้งสิ้น

ออกพรรษาแลวพระอาจารยขาวพาคณะลูกศิษยของทานขึ้นไปเยี่ยมอยูพักหนึ่ง  ทานก็ชอบใจ
เหมอืนกนั  ทานยังไดขอรองใหเราไปอยูถ้ํ ากลองเพลแทนดวย  แลวทานจะมาอยูที่นี้  แตเราปลดเปลื้อง
ภาระแลว  ไมตองการความยุง  หลังจากนั้นมาไมนาน  เขาไดนิมนตใหเรามาทํ าบุญงานศพที่อุดรฯ  แลว
เราเลยไปเยี่ยมถ้ํ ากองเพลเปนครั้งแรก  แตเราไมคอยชอบอากาศ (คือที่เดิมอยูหลังถ้ํ า)  พอเสร็จงานพิธี
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แลวเราจึงไดออกเดินทางจากอุดรฯ มาพักที่วัดปาพระสถติย  อํ าเภอศรีเชียงใหม  กับพระอาจารยบัวพา  
ปญญาภาโส∗  จากนัน้จงึไดลงเรือไปพักวิเวกอยูที่หินหมากเปงกับพระคํ าพัน

๓๐.  พรรษา ๔๓ - ๕๐  จํ าพรรษาที่หินหมากเปง (พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๕)
หินหมากเปง  เปนที่รูจักกันทั่วไปในหมูชนแถบนี้ในความที่หนาวจัดดังคํ าพังเพยที่วา “ไมมี   

ผาฟา (ผาหม) อยาไปนอนหินหมากเปง”  ในแถบนีห้นิหมากเปงหนาวกวาเขาทั้งหมดในฤดูหนาว  และ
มผีีด ุ ทั้งเปนที่อยูของสัตวรายตางๆ มีเสือ  หมี  ผี  เปนตน  เมื่อกอนราว ๔๐ ปมาแลว  คนมาทางเรือพอ
มาถงึบรเิวณนีแ้ลวจะพากันเงียบกริบไมมีเสียงเลย  แมแตจะเงยหนาขึ้นดูตล่ิงก็ไมอยากดู  ในนามเปนที่
วิเวกเพราะความกลัวของคนนั่นเอง  จึงไมคอยมีใครกลาเขามา  พระกัมมัฏฐานมักจะมาอยูวิเวกเพื่อ
ทดสอบความเปนผูยอมเสียสละ  พระกัมมัฏฐานรูปไหนมาอยูไดก็เปนที่เชื่อใจตนเองไดแลววาเปนผูกลา
หาญพึ่งตนเองได  และหมูเพื่อนก็ยอมรับวาเปนผูกลาหาญยอมสละไดจริง  และเปนที่รูจักกันดีของ   
กองปราบทั้งหลาย  คือเมื่อผูคนหนาแนนเขา  สัตวรายตางๆ ก็คอยหายไป  ภายหลังกลับมาเปนดานขน
ของหนีภาษีและขโมยวัวควายขามฟาก  เมื่อวัวควายหายหรือไดขาววาจะมีคนขนของหนีภาษีแลว       
เจาหนาที่หรือเจาของทรัพยจะตองมาพักซุมคอยจับเอาตรงนี้  แลที่สุดบานโคกซวกพระบาท  หวยหัด  
ซ่ึงอยูตดิกนันี้พลอยเหม็นโฉไปดวย  อนึ่งเมื่อผูเฒาคนเกานักประวัติศาสตรสังสรรคกันแลว  มักจะพูด
กนัถึงเรือ่งหนิหมากเปงขางหนาวา  กษัตริยทั้งสามพระนครจะพากันสรางหินหมากเปงใหเจริญ  เพราะ
หนิสามกอนซึง่ตั้งเรียงรายกันอยูฝงแมนํ้ าโขงนี้ (ความจริงมันติดเปนพืดอันเดียวกันไป  เมื่อดูมาแตไกล
คลายกบัเปนสามกอน) กอนเหนือ (คือเหนือนํ้ า) เปนของหลวงพระบาง  กอนกลางเปนของบางกอก  
กอนใตเปนของเวียงจันทน  เราฟงแลวนาขบขันมาก  ใครจะมาสรางเพื่อประโยชนอะไร  ปาทึบรกจะ
ตาย  เปนที่อยูของสัตวรายทั้งนั้น  ถึงแมกาลเวลาจะผานพนไปแลว  ๔๐  กวาปก็ตาม  เมื่อปลายป พ.ศ. 
๒๕๐๗ เราเขามาสูสถานที่นี้เปนครั้งแรก  เรายังไดดูและฟงเสียงอีเกงและนกกระทาขันอยูเลย  ลิงทโมน
ตัวเบิม้ยงัอตุสาหดอมๆ ไตกิ่งไมมาใหเราชมเปนขวัญตาในวาระสุดทายของมันอีกดวย  ทั้งอากาศและ
ทวิทศันเชนนีจ้ะหาดูไดยากเหมือนกัน  เรามาเห็นเขาแลวนึกชอบใจ  แลวเราตั้งใจจะอยูจํ าพรรษากับพระ
ค ําพนัตอไป  ในใจเราคิดวาจะหยุดการกอสรางและรับภาระใดๆ ทั้งหมดละ  แตคนอื่นอาจเห็นไปวา
ความคดิเชนนี้อาจเปนของเลอะเลือนไปก็ได  แตในใจจริงของเราแลวเห็นวาการกอสรางและการบริหาร
หมูคณะตลอดถึงการรับแขก  เราไดทํ ามามากแลว  ควรจะหยุดเสียที  แลวรีบเรงประกอบความเพียร
เตรยีมตายเสยีดีกวา  เพราะอายุของเราก็มากถึงขนาดนี้แลวไมทราบวามันจะตายวันไหน  จึงไดปรารภ
กบัพระคํ าพันวา  ผมจะมาขอพักผอนอยูกับคุณ  เร่ืองการกอสรางและอื่นๆ ใด  ขอใหเปนภาระของคุณ
ทัง้หมด  หากตองการจะศึกษาอบรมในดานปฏิบัติแลว  ผมยินดีแนะนํ าให  เธอกรั็บและยินดีดวยเธอยัง

                                                          
∗ พระครูปญญาวิสุทธิ
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บอกวา  ผมไมมีความสามารถในการหาทุนมากอสราง  หากมีทุนผมจะรับภาระได  แลวเราก็ไดบอกกับ
เธอวา  บางทอีาจมีก็ไมแน  แตผมก็ไมหาแลว  มีผูใหก็เอา  ไมมีผูใหก็แลวไป

ออกพรรษาแลวไดมีนางติม๋ (รานขายเครืองอะไหลรถยนต) นครเวียงจันทน  พอลี  แมเปา (พา) 
บานโคกซวก  กับนายประสพ  คณุะนิติสาร  และญาติ (อุดรธานี)  ไดมีศรัทธาพากันมาสรางกุฏิไมถวาย
คนละหลัง  คิดเปนมูลคาหลังละประมาณ ๕,๐๐๐  บาท  (กุฏิในวัดทั้งหมดทํ าเปนแบบเรือนทรงไทยทั้ง
นัน้)  นางนวยไดสรางกุฏิอุทิศใหนางบัวแถว  มาลัยกรอง  หนึ่งหลังเปนมูลคา ๑๐,๐๐๐  บาท

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙  ญาติโยมทางกรุงเทพฯ ไดลงเรือมาเยี่ยม  เมื่อมาเห็นสถานที่และสภาพความ
เปนอยูของวัดแลว  พากันชอบใจเกิดศรัทธาหาเงินมาบูรณะและกอสรางศาลาการเปรียญ  เปนเรือนไม
ทรงไทย  รูปสองชั้น  ขางลางมุงเปนระเบียงรอบสามดาน  พื้นลาดซีเมนตเสมอกัน  ขางบนยาว  ๑๗  
เมตร  กวาง  ๑๑  เมตร  ขางลางยาว  ๑๙.๕๐  เมตร  กวาง  ๑๖  เมตร  เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่  ๒๐  
กรกฎาคม   ๒๕๑๐  คิดเปนมูลคาประมาณแปดหมื่นบาทเศษ (๘๔,๗๖๓  บาท)  แรงงานสวนมาก     
พระเณรพากันทํ าเอง  พระคํ าพันปวยเจ็บตาไดหนีไปรักษาแลวไมกลับมาอีก

อนึง่  ในศกเดียวกันนี้ทุนของญาติโยมทางกรุงเทพฯ อีกนั่นแหละ  สรางกุฏิถวายอีกสองหลัง  
และนายศกัดิ์ชัยพรอมดวยญาติที่ตลาดพังโคน  อํ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  หนึ่งหลัง  เปนมูลคาลัง
ละประมาณ  ๗,๐๐๐  บาท  พรอมกันนี้ไดทํ าสวมอีก ๔ หอง  โดยทุนของวัด

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๑  ไดสรางถังเก็บนํ้ าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศาลาการเปรียญยาว  ๑๑  เมตร  
กวาง ๓ เมตร  สูง ๑.๘๐ เมตร  ส้ินเงินไป ๑๕,๐๐๐  บาท

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒  ไดสรางกุฏิสองชั้นที่ริมฝงแมนํ้ าโขง  โดยทุนของ  คุณนายทรัพย  ศรีมุกติ 
(กรุงเทพฯ) ๑๕,๐๐๐  บาท  นอกนั้นเปนทุนของวัด  เสร็จเรียบรอยแลว  ส้ินเงินประมาณ  ๗๐,๐๐๐  บาท  
แลวกออิฐกั้นหองใตดินอีก  หมดราว  ๒,๐๐๐ บาท  โดยทุนของวัด

อนึ่ง  เถาแกกมิกาย (นายธเนตร  เอยีสกลุ) (หนองคาย) ไดมีศรัทธาสรางกุฏิไมถวายอีกหนึ่งหลัง  
ส้ินเงนิไปประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปนี้ไดมุงหลังคาวิหารพระใหญโดยทุนของแมเหล่ียน  ศรีสุนทร 
(สกลนคร)  และนายกมิเซง็ (นครเวียงจันทน)  เปนเงินราว ๓,๐๐๐  บาท  พรอมกันนี้ก็ไดปลูกศาลาบาน
ชีอีกหนึ่งหลังโดยทุนของวัด  ส้ินไปประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓  นายวิสิทธิ์  วงษสุวรรณ  โรงสีวงษทอง  ไดมีศรัทธาสรางกุฏิไมถวายหนึ่ง
หลังเปนเงนิ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ปนี้ไดเกิดพายุลมแรง  อันเปนเหตุใหตนไมหักทับระเบียงศาลาการเปรียญ
ดานตะวนัตก  ทํ าความเสียหายหมดไป  ๒๐,๐๐๐  บาท  โดยทางการกรุณาชวยเหลือออกให

ในปเดยีวกันนี้ไดสรางถังเก็บนํ้ าฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวาง  ๓  เมตร  ยาว  ๖ เมตร  สูง  ๒ 
เมตร  ที่บานชี  ๑  ถัง  ที่กุฏิเถาแกกมิกาย  ๑  ถัง  โดยยาว  ๕  เมตร  กวาง  ๔  เมตร  สูง  ๑.๒๐  เมตร  ทั้ง
สองถังสิ้นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  โดยทุนของวัดเอง  พรอมกันนี้ไดกออิฐกั้นลานหนาศาลาการเปรียญ  ส้ิน
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เงนิไป  ๕,๓๓๖  บาท  ปนี้ออกพรรษาแลวไดมีนักศึกษาพระสังฆาธิการ  ๓๐  รูป  จากนครราชสีมา  พัก
อบรมกัมมัฏฐานอยูที่นี่  ๕  วัน

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๔  ทางวัดไดสรางกุฏิไมอีกหนึ่งหลัง  โดยทุนของวัดสิ้นไปราว  ๒๐,๐๐๐  บาท  
และไดท ําหองสวมบานชีอีก  ๔  หอง  ไวรับแขกอีกสองหอง  บานพักแขกอีก  ๑  หลัง  โดยทุนของวัด
ทัง้หมด  ทํ าถังนํ้ าฝนหนาอุโบสถ  เทคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  ๑๐.๔๐  เมตร  กวาง  ๕  เมตร  สูง  ๒  
เมตร  ส้ินเงินไปประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาทเศษ  โดยทุนของวัด

ราววนัที ่ ๕  กรกฎาคม  กอนเขาพรรษาเราไดเกิดอาพาธ  ทีแรกเปนไขหวัดประสมกับหลอดลม
อักเสบ  ซ่ึงเปนอยูกอนแลว  ไดใหแพทยประจํ าไรยาสูบบานหมอมารักษา  แตอาการก็ไมทุเลาลง   
แพทยหญิงทวินศร ี  สมรไกรสรกิจ  ผูชวยผูอํ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กับคุณถวัล  เศรษฐการ
จงัหวดัไดเอารถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย  หมอไดใหการรักษาอยู  ๕ วัน  แตอาการก็ไมดี
ขึน้  เมือ่ฉายเอกซเรยดูก็ไดทราบวานํ้ าทวมปอด  และที่ปอดมีพยาธิสภาพเล็กนอย  คุณตุ  โฆวินทะ  จึง
ไดโทรเลขติดตอศาสตราจารยนายแพทยอุดม  โปษะกฤษณะ

นายแพทยอุดม  โปษะกฤษณะ  เมื่อไดทราบดังนั้นจึงใหนิมนตไปกรุงเทพฯ  และคุณหมอไดรอ
รับอยูที่โรงพยาบาลศริิราชแลว  อนึ่ง  เนื่องจากหมอที่หนองคายนี้ที่เชี่ยวชาญโรคดานนี้ไมมี  เครื่องมือก็
ไมพรอม  ฉะนั้นจึงจํ าเปนตองไปกรุงเทพฯ  เถาแกกมิกายพรอมทั้งนายแพทยสมศักดิ์  ผูอํ านวยการ    
โรงพยาบาลหนองคาย  ไดนํ าเอาเราขึ้นเครื่องบินสงที่โรงพยาบาลศริิราช  เราเปนคนไขของคุณหมออุดม  
โปษะกฤษณะ  โดยมีคุณหมอธรีะ  ล่ิมศิลา  เปนหมอดูแลประจํ า  หมอทุกคนไดใหการรักษาเราเปนอยาง
ดเีลิศ  หมอไดเอานํ้ าออกจากชองปอดเปนจํ านวนมาก  ในอาทิตยแรกอาการของโรคดีขึ้นเปนลํ าดับ  แต
ในอาทติยที่สองเริ่มแพยา  กลับมีอาการอยางอื่นเกิดแทรกแซงขึ้นอีก  และจะเปนเพราะเดิมปกติเราไม
คอยถูกกับเรือนตึกอยูแลว  หรืออยางไรก็ไมทราบ  เมื่อไปนอนอยูโรงพยาบาลนาน  ตอนหลังอาการจึง
ไดทรุดลงๆ จนลมออน  พูดเสียงแผวเกือบจะไมไดยิน  หมอไดมาดูดนํ้ าออกจากชองปอดอีกเปนจํ านวน
มาก  อาการของรางกายคอยเบาขึ้นมาหนอย  แตความออนเพลียยังไมดีขึ้น  เราจึงไดขอลาหมอออกจาก
โรงพยาบาล  แตหมอก็ไดขอรองใหเราอยูตอไปอีก  เราไมสามารถจะอยูตอไปได  จึงลาออกจาก        
โรงพยาบาลเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

ตอนนี้  เราเห็นโทษเบื่อหนายในรางกายมากเพราะกายกอนนี้แทๆ จึงไดทํ าใหเราเกิดโรคเปน
ทุกขแกตนเองแลผูอ่ืนอีกดวย  อาหารที่เราฉันอยูนี้วันละนิดเดียวมันจะมีประโยชนอันใด  คดิแลวตัดสิน
ใจวาวันนี้อยาฉันเลย  ไดบอกกับคุณกณัฑรตัน  ทรัพยยิ่ง  ผูถวายอาหารประจํ าวา  วันนี้อยาเอาอาหารมา
เลยเราไมฉันละ  คุณกณัฑรตันรองไหไปตามแพทยหญิงชะวดี  รัตพงศ  แลวแพทยหญิงชะวดีไดไปเชิญ
คณุหมอโรจน  สุวรรณสุทธิ  มา  เพราะคุณหมออุดมไปราชการตางจังหวัด  เราไดเลาอาการของโรคที่
เปนอยู  และความที่เราไมคอยถูกกับบานตึกใหหมอฟง  คุณหมอโรจนจึงไดอนุญาตแลจัดรถสงเราไป
พกัที่บานคุณกณัฑรัตน  ๓  คืน  กอนออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบัญญัติ  ปริชญานนท  ไดมาตรวจ
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อาการและใหค ําแนะนํ าในการรักษา  คุณหมอโรจนและคุณหมอชะวดีไดตามไปรักษาและถวายยาทุกวัน  
อาการคอยดขีึน้  เราพิจารณาตัวเอง  แลวเห็นวายังไมตายกอน  แตในสายตาคนทั่วไปแลวอาจเห็นตรงกัน
ขามกไ็ด  หมอดูบางคนยังทายวาเราไมเกิน ๕ วันตองตายแน  เมื่อศาสตราจารยนายแพทยอวย  เกตุสิงห  
ไปเยีย่ม  เราขอความเห็นจากคุณหมออวยวา  อาตมาจะกลับวัด  หมอเห็นวาอยางไร  คณุหมออวยตอบวา  
กลับเร็วเทาไรยิ่งเปนการดี  เราแปลกใจและดีใจที่จะไดกลับวัด  เพราะเราคิดวาถึงจะตายก็ขอไดไปตายที่
วดัเราดีกวา  และสมแกสมณสารูปโดยแท

วนันั้นเถาแกกมิกายไดเหมาเครื่องบินพิเศษสงเรา  มีพระและญาติโยมตามมาสงเราเต็มเครื่องบิน  
ถึงสนามบินหนองคายเกือบเที่ยง  พอดีแมนํ้ าโขงกํ าลังนองเจิ่งลนฝง  จึงตองขอยืมเรือ น.ป.ข. จากบาน
กองนาง  น ําสงถึงวัดหินหมากเปง  ถึงวัดราว ๕ โมงเย็น  หมอชะวดีก็ไดตามมารักษาโดยตลอดจนถึงวัด  
และเฝาดอูาการไขถวายยาประจํ าราว ๕ - ๖ วัน  เห็นวาเรามีอาการดีขึ้นและปลอดภัยแลว  หมอจึง      
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เราเริ่มปวยครั้งนี้ตั้งแตเขาโรงพยาบาลหนองคาย  จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลศิริราช  พระสงฆ
สามเณรตลอดถึงประชาชนทั้งที่เราเคยรูจักและไมเคยรูจักตางพากันสนใจใหความเมตตาแกเรามาก  ดัง
จะเหน็เมือ่เราไปอยูที่โรงพยาบาลหนองคาย  ไดมีทั้งพระเณร  ตลอดถึงฆราวาสไปเยี่ยมเราแนนขนัดทุก
วนั  โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลศริิราช  พากันไปมากเปนพิเศษจนหมอหามเยี่ยม  บางคนมาเยี่ยมไมเห็นเรา
เพียงแตขอกราบอยูขางนอกก็มี  จึงเปนที่แปลกใจมากทีเดียววาไมคอยรูจักกับคนกรุงเทพฯ เทาไรนัก 
เวลาเราปวยจึงมีคนมาเยี่ยมเรามากมายเลา  บางคนพอเห็นเราเขาแลว  ทั้งๆ ที่เขาผูนั้นยังไมเคยเห็น    
หนาเรามาแตกอน  ยังไมทันจะกราบก็รองไหนํ้ าตาพรูออกมาก็มี

ฉะนัน้  เราจึงขอจารึกนํ้ าใจเมตตาปราณีของทานทั้งหลายเหลานั้น  อันมีแกเราไวในความทรงจํ า
ตลอดสิ้นกาลนาน  ผูท่ีนาสงสารและขอขอบคุณมากที่สุดก็คือ  ผูท่ีมาเยี่ยมและผุท่ีมาชวยเหลือรักษา
พยาบาลเราที่วัดหินหมากเปง  เม่ือกลับไปแลวยังยอนกลับมาอีกก็มี  ในขณะนั้นการกลับไปกลับมาเปน
การล ําบากมาก  ตองใชเรือหางยาวเปนพาหนะ  เพราะเปนเวลากํ าลังนํ้ าทวมและถนนก็ขาด  บางทีตอง
นัง่เรอืตั้ง ๓ - ๔ ชั่วโมงก็มี  จึงเปนท่ีนาเห็นใจมากที่สุด  เม่ือเรามาถึงวัดแลวอาการโรคทั่วไปคอยดีขึ้น
เปนล ําดับ  ผูท่ีเคารพนับถือตางก็พากันมาเยี่ยม  พรรษานี้เรายอมขาดพรรษาเพราะกับวัดไมทัน

การทีเ่ราอาพาธครั้งนี้  เปนผลดีแกการภาวนาของเรามาก  พอเราไปถึงโรงพยาบาลหนองคาย  
อาการโรคของเราไมดีขึ้นเลย  มีแตจะทรุดลง  เราจึงไดเตรียมตายทันที  ยอมสละทุกๆ วิถีทาง  แลวบอก
กับตวัเราเองวา  รางกายและโรคภัยของเจา  เจาจงมอบใหเปนธุระของหมอเสีย  เจาจงเตรียมตายสํ ารวม
จิต  ตัง้สตใิหแข็งแกรง  แลวพิจารณาชํ าระจิตของตนใหบริสุทธ์ิหมดจดก็แลวกัน  หลังจากนั้นมาจิตสงบ
สบาย  ปราศจากความรํ าคาญใดๆ ท้ังหมด  หมอมาถามอาการโรค  เราก็ไดบอกแตวาสบายๆ เถาแก     
กมิกายมารับเอาเราขึ้นเครอืงบินไปกรุงเทพฯ  เราก็ยอมแมไปถึงโรงพยาบาลศิริราช  หมอมาถามอาการ  
เราก็บอกวา  อาการไขของเราสบายอยูเชนเคย  แตคนภายนอกดูแลวเห็นจะตรงกันขาม  เมื่ออยู           
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โรงพยาบาลนานวันเปนเหตุใหเกิดความรํ าคาญขึ้นมา  เวลาวันคืนดูเหมือนเปนของยาวนานเอาเสียเหลือ
เกิน  เราจึงไดยอนระลึกถึงความยอมสละตายของเราแตเบื้องตนวา  เราไดยอมสละตายแลวมิใชหรือ
ทํ าไมจึงตองไปยุงเก่ียวกับเรื่องพรรคนี้  เร่ืองเหลานั้นเขาก็เปนไปตามกาลเวลาหนาท่ีของเขาตางหาก  
ความตายหาไดเก่ียวของกับเรื่องเหลานั้นไม  ตางก็ทํ าหนาท่ีของตนๆ จนถึงท่ีสุดดวยกันท้ังนั้น  ตอนนี้
ความรูสึกของเราท่ียอมสละเรื่องตางๆ แลวเขามาสงบอยูในปจจุบันธรรมจนไมมีความรูสึกวาเวลาไหน
เปนกลางวัน  เวลาไหนเปนกลางคืน  มีแตความสวางจาของจิต  แลวสงบอยูเฉพาะตนคนเดียว  ภายหลัง
เม่ือมาตรวจดูกายและจิตของตนเองแลวเห็นวาเรายังไมแตกดับกอน  หากเราอยู  ณ  ท่ีนี้อายตนะผัสสะ
ของเรายังมีอยูจํ าตองกระทบกับอารมณภายนอกอยูเร่ือยไป  เม่ือกระทบเขาแลวก็จะตองใชกํ าลังสมาธิ
และอบุายปญญาตางๆ ตอสูกันรํ่ าไป  อยาเลย  เรากลับไปตอสูกันท่ีสนามชัยของเรา (คือท่ีวัด) ดีกวา  แลว
จงึไดกลับวัดดังไดกลาวมาแลว

ในป ๒๕๑๕  ไดเร่ิมทํ าการกอสรางอุโบสถ  ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวแยกเปนบทหนึ่งตางหาก
ตอไป  พรอมกับขณะที่ทํ าการกอสรางอุโบสถอยูนี้ ก็ไดปลูกศาลาบานชีอีกหนึ่งหลังทํ าเปนเรือนไมสอง
ช้ัน  เสาคอนกรีตตอไมมุงกระเบื้องลอนเล็ก  กวาง  ๔  เมตร  ยาว ๙  เมตร  ขางลางทํ าระเบียงรอบ  ขาง
ละ  ๔  เมตร  พื้นราดซีเมนตเสมอกันกับพื้นขางใน  ส้ินเงินไปประมาร ๗ หมื่นบาทเศษ  โดยทุนของวัด

๓๑.  พรรษา  ๕๑ - ๕๒  จัดเสนาสนะ  วังนํ้ ามอก ( พ.ศ. ๒๕๑๖  - ๒๕๑๗)
ไดชวยยายโรงเรียนเกา  บานโคกซวก  และบานพระบาท  มาปลูกตอหลังที่ปลูกใหมเปนอาคาร

ไม  ๔  หองเรียน  เสาคอนกรีตตอไม  ส้ินเงินไป ๘๐,๐๐๐  บาท  แตยังไมเสร็จ  เพราะหมดทุน  มา พ.ศ. 
๒๕๑๗  นีไ้ดเร่ิมทํ าตอ  โดยเชื่อมหลังใหมกับหลังเกาใหติดกัน  แลวไดกั้นใหเปนหองทํ างานครูใหญ  
ขางลางไดทํ าเปนถังเก็บนํ้ าฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยาว  ๗  เมตร  กวาง  ๖  เมตร  สูง  ๑  เมตร

ขณะทีย่ายโรงเรียนอยูนี้  ไดไปจัดเสนาสนะขึ้นที่ปาวังนํ้ ามอก  ซ่ึงไกลจากที่วัดหินหมากเปงไป
ทศิทางตะวนัตกราว  ๖  กม.  อีกแหงหนึ่ง   เพื่อใหเปนที่วิเวกของผูตองการเจริญภาวนากัมมัฏฐาน  
เพราะสถานที่แหงนั้นยังมีสภาพเปน  ปา  มีถ้ํ า  เขและแมนํ้ าลํ าธารสมบูรณเปนที่วิเวกดีอยู  เพื่อรักษา
สภาพของปาธรรมชาติไว

๓๒.  พรรษา  ๕๓  สรางวัดลุมพินี (พ.ศ. ๒๕๑๘)
มโียมคนหนึ่งถวายที่ที่ตํ าบลลมุพนิ ี เนื้อที่ประมาณ  ๓  ไร  แลวมีคนอื่นซื้อเพิ่มเติมอีก  ทั้งหมด

เปนทีป่ระมาณ  ๑๑ - ๑๒  ไร  จึงไดตั้งเปนสถานที่พักวิเวกอีกแหงหนึ่ง  วัดลุมพินีนี้ไมแพวังนํ้ ามอกที่ได
สรางมาแลว  เพราะมีอาณาเขตจดแมนํ้ าทั้งสี่ทิศ  สรางไวเพื่อผูตองการวิเวกไปอยู  เนื่องจากที่วัดหิน
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หมากเปงบางคราวไมมีความสงบ  ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗  รูสึกวาคนทางภาคกลางสนใจมาสมาคมกับวัด
ตางๆ ทางภาคอีสานมากขึ้นเปนลํ าดับ  วัดเราก็พลอยไดตอนรับชาวกรุงมากขึ้นดวย

ในป  ๒๕๑๘  นี้  สมเด็จพระญาณสังวร∗  ไดสนับสนุนพระภิกษุชาวตางประเทศ  ซ่ึงได
อุปสมบททีว่ดับวรนิเวศฯ ใหออกไปศึกษาธรรมะที่วัดภาคตางๆ ของเมืองไทยหลายแหง  และไดสงมา
จ ําพรรษาอยูที่นี่หลายรูป  ทานก็สนใจและตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกองค

๓๓.  พรรษา  ๕๔  ไปแสดงธรรมตางประเทศ (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐)
การไปตางประเทศของเราครั้งนี้  ไดรับการสนับสนุนและความอุปการะจากหลายฝาย  โดยมี

ความมุงหมายจุดเดียวกัน  คือ  เพื่อการอบรมศีลธรรมในตางประเทศ  นอกจากนั้นเราเองยังตองการที่จะ
ไปเยีย่มและใหกํ าลังใจแกเพื่อนๆ ทั้งพระไทยและพระตางประเทศ  ที่ไดไปอบรมเผยแพรพุทธศาสนา
ในประเทศเหลานั้นอีกดวย

มนัเปนสิง่ทีน่าขบขันอยูอยางหนึ่งก็คือ  รูสึกตัววาแกจวนจะตายอยูแลว  ยังอุตสาหไปเมืองนอก
กบัเขา  มหินํ าซํ้ าภาษาของเขาก็ยังไมรูเสียอีกดวย  วาที่จริงแลวการเดินทางไปตางประเทศครั้งนี้ยังไม  
ถูกตองตามอุดมคติของเราในเรื่องของการเดินทางสามประการคือ

๑.  การไปในภูมิภาคหรือถ่ินฐานใดๆ ก็ตาม  ตองรูภาษาคํ าพูดของเขา
๒.  ตองรูจักเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา
๓.  ตองรูจักการอาชีพในภูมิภาค  และถ่ินฐานนั้นๆ ของเขา
ทัง้นี ้  เพื่อเราจะไดสมาคมกับเขาและพูดเรื่องราวของเขาไดถูกตอง  แตนี่เมื่อเราไมรูภาษาของ

เขาเสยีอยางเดียวแลว  สองขอขางทายก็เลยเกือบไมตองพูดถึง  อยางไรก็ดี  เราก็ไดรับความอนุเคราะห
จากทานผูรุมากหลายชวยเปนสื่อภาษา  ใหความรูความเขาใจแกเราเปนอยางดี  ทํ าใหอุปสรรคดานภาษา
แทบจะหมดความหมายไรคาไปทีเดียว

เรารูตวัดวีา  เราอายุมากแลว  ลวงเขาวัยชรามากแลว  ไมอยากไปไหนมาไหน  ไปมาก็มากแลว  
หาทีต่ายไดขนาดวัดหินหมากเปงนี้ก็ดีโขแลว  อยูๆ แมชีชวน (คนสิงคโปรมีศรัทธาในพุทธศาสนาและ
ไดมาบวชเปนช ี และมาจ ําพรรษาอยูวดัหนิหมากเปง)  มานมินตใหเราไปสงิคโปร – ออสเตรเลยี – อินโดนเีซยี  
เพราะเธอเหน็วาเราแกแลวอยูวดัไมวดัไมมเีวลาพกัผอน  บางทรัีบแขกตลอดวนั  โดยมากมาเรือ่งขอบตัรขอเบอร
กนัทัง้นัน้  ไปทางโนนคงมเีวลาพกัผอนบาง  เราไดมาพจิารณาดแูลวเหน็วาการไปตางประเทศเมือ่ไมรูภาษาของ
เขา  ยอมเปนการล ําบาก  และเมือ่เขาเหน็เปนคนแปลกหนาเขากจ็ะยิง่แหกนัมาด ู  มนัจะไดพกัผอนอยางไร        
ยิง่กวานัน้เรานัน้เปนพระสาธารณะ  แกแลว  จะไปมา ณ  ทีใ่ด  ตองพจิารณาใหรอบคอบ  บางทไีปเกดิอนัตราย  
เจบ็ปวยหรือตายลง  อาจเปนเหตทุ ําความเดอืดรอนใหแกคนอืน่  โดยเฉพาะผูนมินตไปนัน้เอง  เขาจะหาวา

                                                          
∗ ปจจุบัน  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก
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นมินตไปแลวไมชวยรักษา  ถึงกระนัน้แลวกต็าม  เธอกไ็มส้ินความพยายามจะนมินตไปใหได  กอปรทัง้พีช่าย
ของเธอซึง่เปนหวัหนากองชมุชนชาวพทุธทีเ่มอืเพริธในออสเตรเลยีกไ็ดจดหมายมานมินตใหไปโปรดชาวพทุธ
ทีโ่นนดวย

เราไดพจิารณาแลว  มเีหตผุลทีค่วรแกการรบันมินต  ๓  ประการวา  การไปครัง้นีม้ผีลคุมคาแน
ประการแรก  ประเทศอนิโดนเีซยีมพีลเมอืง  ๑๓๐  กวาลาน  ยงันบัถือพทุธศาสนาอยู  ๑๐  กวาลาน  ใน

ทามกลางศาสนาอืน่คอื  ฮินด ู– อิสลาม – คริสต  โดยมไิดมพีระภกิษสุงฆเปนผูน ําเลย  เราไดฟงจากคนอืน่มาเลา
เร่ืองนีใ้หฟงแลวท ําใหเกดิความสงสารชาวอนิโดนเีซยีมาก  แลวยงัไดทราบวาเขาเหลานัน้ชอบในการภาวนานัง่
สมาธอีิกดวย (ทกุๆ ศาสนาทีเ่ขานบัถือพระเจาเขาจะตองนัง่สมาธริวมใจใหสงบ  ยดึเอาพระเจาของเขาเปน
อารมณ  เรายิง่ชอบใจใหญเลย)

ประการทีส่อง  พระทีม่าบวชทีว่ดับวรนเิวศวหิารกบัสมเดจ็พระญาณสงัวร (ปจจบุนั  สมเดจ็พระญาณ-
สังวร  สมเดจ็พระสงัฆราช  สกลมหาสงัฆปรนิายก)  ทีม่าทางสายอนิโดนเีซยี – ออสเตรเลยี  กม็จี ํานวนมาก  
กอนเขาพรรษาปนีพ้ระดอน (Donald Riches) ซ่ึงเปนชาวองักฤษ  กไ็ดน ําเอาเทปอดัธรรมเทศนาและรปูของเรา
ไปเผยแพรทางออสเตรเลยีกอนแลว  เมือ่เขาไดทราบวาเราพรอมดวยคณะจะเดนิทางไปออสเตรเลยีกพ็ากนั
เตรยีมรับรอง  บางคนดใีจถงึกบันอนไมหลับ  ทีอ่อสเตรเลยีนีม้พีระไทยรปูหนึง่ชือ่บญุฤทธิ์∗  เธอบวชมานาน  
ไดออกไปเผยแพรพทุธศาสนาอยูกอนแลว  ทานรปูนีไ้ดท ําประโยชนแกการเผยแพรพทุธศาสนาในออสเตรเลยี
มาก  มหีลายรูปทีไ่ดไปอบรมกบัทานแลวเขามาบวชในเมอืงไทย

ประการทีส่าม  เรานกึอยูเสมอวาตอไปพทุธศาสนาจะเผยแพรไปในนานาชาตมิากขึน้  และอาจเผยแพร
แบบบาทหลวงของครสิตศาสนา  ถาเปนพระไทยออกไปเผยแพรแลวมกัจะเอาเปลอืกของพทุธศาสนาออกไป
เผยแพร  หากเปนคนชาตขิองเขาเองเขามาบวชและอบรมใหเขาถึงแกนของพทุธศาสนาทีแ่ทจริงแลว  เขาไดน ํา
เอาแกนแทของพทุธศาสนาออกไปเผยแพรเอง  นัน่แหละจงึจะไดแกน  เมือ่พรรษาทีแ่ลว (พ.ศ. ๒๕๑๙)  กไ็ดมี
พระสธัุมโมชาวอนิโดนเีซยี  ซ่ึงบวชกบัสมเดจ็พระญาณสงัวร  วดับวรนเิวศวหิาร  มาจ ําพรรษาทีว่ดัหนิหมากเปง  
เวลานีเ้ธอยงัรอรับคณะของเราอยูทีอิ่นโดนเีซยีนัน้เอง  ซ่ึงเปนพระส ําคญัรูปหนึง่ทีจ่ะน ําเอาแกนของพทุธศาสนา
ออกไปเผยแพร

เม่ือพจิารณาดถูงึเหตผุลท้ัง  ๓  ประการดงักลาวแลว  จึงไดตดัสนิใจดวยตนเองวา  ชวิีตของเราทีย่งั
เหลอือยูจะขอยอมสละท ําประโยชนเพือ่พระศาสนาเทาท่ีสามารถจะท ําได  เม่ือตกลงอยางนัน้แลวก็มองเหน็   
คณุคาชวิีตของตนมากขึน้อนัเปนเหตใุหเรายอมสละความสขุสวนตวัเพือ่พระศาสนาอยางเดด็เดีย่ว

แทจริงมคีนกรงุเทพฯ หลายคนหลายหมูไดเคยมานมินตใหเราไปอนิเดยี  เพือ่นมสัการกราบไหว        
ปชูนยีสถานตางๆ โดยรับบรกิารใหความสะดวกทกุประการ  แตเรากย็งัไมยอมรบัอยูนัน่เอง  ไดเคยวาดมโนภาพ
ทีจ่ะไปอนิเดยีดมุาหลายครัง้แลว  เพือ่ใหเกดิฉนัทะในการทีจ่ะไปอนิเดยี  แตแลวใจมนักเ็ฉยๆ เมือ่มาพจิารณาดู

                                                          
∗ พระบุญฤทธิ์  ปณฑิโต
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เหตผุลวา  อินเดยีเปนทีอุ่บตัขิึน้ของพระพทุธศาสนา  เมือ่เราเกดิไมทนัพระพทุธเจา  หรือสัมยทีพ่ระพทุธศาสนา
ยงัรุงโรจนอยู  เมือ่ปชูนยีสถานยงัคงเหลอือยูควรจะไปนมสัการเพือ่จะไดเกดิธรรมสงัเวชหรอืความเลือ่มใส  แต
แลวใจมนักต็ือ้เฉยๆ อยูเชนเคย  หรือวาเราอาจไดเกดิมาเปนพระสงฆในสมยัยคุฮนิดปูราบพระและปชูนยีวตัถุให
ราบเรยีบไป  เราอาจเปนคนหนึง่ในจ ํานวนพระทีถู่กฮนิดปูราบนัน้กไ็ด  เราเลยเขด็อนิดใูนอนิเดยีแตคร้ัง
กระโนนแลว  เลยไมอยากไปอกีในชาตนิีก้ระมงั  ใครมศีรัทธามโีอกาสไปกราบไหวปชูนยีสถานทัง้สี ่ กน็บัเปน
มหากศุลอนัยิง่ใหญ  ดงัทีพ่ระองคไดตรัสแกพระอานนทวา  “ปชูนยีวตัถทุัง้สี ่ จะเปนบอบญุแกสาธชุนเปนอนั
มากเมือ่เรานพิพานไปแลว”  เราวาสนานอยมไิดไปกข็ออนโุมทนาดวย  แลวกข็อเปนหนีบ้ญุคณุประเทศอนิเดยี  
ซ่ึงเปนทีอุ่บตัขิึน้ของพระพทุธศาสนาไวในโอกาสนีด้วย

กอนจะเดนิทางไปตางประเทศครัง้นี ้ ไดมาพกั ณ  ทีพ่กัสงฆ  สวนของ  พลอากาศโทโพยม  เยน็สดุใจ  
ทีด่อนเมอืง  กลางคนืจะมผูีมาฟงเทศนอบรมสมาธมิากขึน้ทกุๆ คนื  รูสึกวาคนกรงุเทพฯ สมยันีค้งจะมคีวามรูสึก
ตวัดกีวาสมยักอนวา  เรามาเกดิในเมอืงเทวดาตามสมญัญาสมมตุติางหาก  แตตวัของเราเองยงัคงเปนมนษุยดิน้รน
กระเสอืกกระสนท ํามาหาเลีย้งชพีแยงกนัเหมอืนๆ มนษุยทัว่ไปนัน่เอง  จงึอยากจะสรางตนเองใหไดเปนเทวดาที่
แทจริงกไ็ด  เพราะเคยไดทราบมาวาเทวดาทีไ่ปเกดิในสวรรคนัน้  ไมมโีอกาสจะไดท ําบญุเหมอืนเมอืงมนษุยเรา  
เมือ่เสวยผลบญุทีต่นเองไดกระท ําไวแตเมอืงมนษุยนีห้มดแลว  กก็ลับมาเกดิในเมอืงมนษุยนีอี้ก  บางทไีม        
แนนอนอาจไปเกดิในอบายกไ็ด  ไมเหมอืนพระเสขะอรยิบคุคลมพีระโสดาเปนตน  ทานเหลานัน้ตายแลวไมไป
เกดิในอบายอกีแน

เราเปนพระแกเกดิในถิน่ดอยการศกึษา  บางทเีขานมินตใหเราไปเทศนอบรมศลีธรรมแกผูทีม่กีารศกึษา
ด ี เบือ้งตนเรามคีวามรูสึกเหนยีมๆ ตวัเองเหมอืนกนั  แตมนัเขากบัหลักพทุธศาสนาทีไ่มใหถือช้ันวรรณะ  ใหถือ
เอาความรูดปีระพฤตดิเีปนประมาณ  เพราะคนรูดที ําชัว่  ยอมท ําความเดอืดรอนใหแกประเทศชาตบิานเมอืงยิง่
กวาคนไมมคีวามรู  คนไมมคีวามรูแตเขาไมท ําชัว่  ดกีวาคนทีม่คีวามรูมาก  แตน ําความรูนัน้ๆ ไปใชในทางทีช่ั่ว  
คนรูนอยแตเขาพยายามสรางแตความดยีอมน ําความเจรญิมาใหแกหมูคณะตลอดถงึประเทศชาตไิด  เมือ่ไดมา
พจิารณาถงึเหตผุลดงักลาวแลว  เรากส็ามารถพดูอบรมไดอยางภาคภมูใิจ  เพราะเทศนอบรมศลีธรรมแกผูม ี   
การศกึษาดยีอมเขาใจงาย  ศลีธรรมค ําสอนของพระพทุธเจานัน้  สอนใหรูจกัของธรรมชาต ิ จงึเขากบัหลักวทิยา-
ศาสตรทนัสมยัดทีีสุ่ด  นกัศกึษาทีด่ทีัง้หลายยอมมุงแสวงหาแตความรูทีเ่ปนสาระอนัจะน ําเอามาประยกุตใชให
เปนประโยชนแกชีวติของคนเทานัน้  อยางสมยันีค้รูสอนศษิยมคีวามรูสูงๆ แลวศษิยกลับน ําเอาความรูนัน้ๆ มา
สอนครอีูกกม็ ี  ไมเหมอืนศษิยทีเ่ลวๆ บางคนบางกลุม  เหน็ครอูาจารยท ําผิดอะไรนดิๆ หนอยๆ หรือมคีวามคดิ
ความเหน็ไมตรงกบัของตนแลว  ถือวาครอูาจารยเปนเรอืจางรวมหวักนัรุมจกิขบัไลถือวาไดหนามเีกยีรต ิ อยางนี้
มนัเปนสมยัพฒันาวชิาอบุาทว  มแีตจะน ํามาซึง่ความเสือ่มถายเดยีว

๓๓.๑  ถึงสงิคโปรประเทศแรก
คณะเราอนัมพีระสตีเฟน  พระชัยชาญ  หมอชะวด ี และแมชีชวน  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ  วนัที ่ ๗  

พฤศจกิายน  ๒๕๑๙  ถึงสงิคโปรในวนัเดยีวกนั  คณะศรทัธามารบัและพาไปชมเมอืงจนทัว่
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สิงคโปรเปนเกาะเลก็ๆ อยูกลางทะเล  มเีนือ้ทีเ่พยีง  ๓๐ x ๒๕  กม. เทานัน้  มผูีคนอยูหนาแนน  มพีล
เมอืงรวมทัง้เกาะเลก็เกาะนอยรอบๆ ๓ ลานเศษ  เพราะเนือ้ทีน่อย  ฉะนัน้  เขาจงึปลกูแฟลตสูงๆ  สิบชัน้ยีสิ่บชัน้
ขึน้ไป  เพือ่มใิหเปลอืงเนือ้ที ่  คนไปเหน็แฟลตสงูๆ แลวเขาใจวาคนสงิคโปรมแีตคนรวยๆ กนัทัง้นัน้  แทจริง
แลวกเ็หมอืนๆ กบัประเทศอืน่ๆ ทัว่ไปในโลกนีแ้หละ  บานธรรมดาๆ มงุกระเบือ้งสงักะสแีมแตมงุจากอยางบาน
เรากม็เีหมอืนกนั  เมือ่มนษุยเรายงัมกีเิลสอยูตราบใดแลวจะมทีกุสิง่ทกุอยางเสมอภาคกนัเปนไปไมได  รัฐบาล
ของทกุประเทศกพ็ากนัพยายามตองการอยากใหเปนเชนนัน้  แตแลวกไ็มเหน็เปนไปตามประสงคสักประเทศ
เดยีว  แมแตประเทศทีป่กครองดวยระบบคอมมวินสิต  กโ็ฆษณานกัหนาวาประชาชนพลเมอืงของเขาอดุม
สมบรูณไมเดอืดรอน  มสิีทธเิสมอภาคกนัทัว่หมด  แลวท ําไมพลเมอืงเหลานัน้จงึพากนัดิน้รนเลด็รอดหนตีาย
จากเมอืงพระศรอีาริยมาเลา  อันนัน้เพราะอะไร  กเ็พราะกเิลสของคนเรามนัแกตวัเกนิไปนะซ ี  เร่ืองนีพ้ระพทุธ
องคสอนนกัสอนหนาวา  ใหเหน็อกเขาอกเรา  จงมเีมตตาปรารถนาหวงัดตีอกนัและกนั  ทกุๆ คนกป็รารถนาเชน
นัน้เหมอืนกนั  แตบทเมือ่มาถึงตวัเองเขา  กเิลสปดบงัหอหุมเลยลมืหมด  ลงของเกา

เราเคยสงสยัวา  เหตใุดสงิคโปรซ่ึงเปนเกาะเลก็ๆ  จงึแยกตวัออกจากมาเลเซยีเปนเอกราชตางหาก  ท ําไม
จงึไมรวมกนักบัมาเลเซยีเพือ่จะไดเปนประเทศใหญๆ   ใหเปนปกแผนแนนหนา  เมือ่ไปเหน็ความจรงิแลว  การ
แยกออกจากมาเลเซยีไปเปนเอกราชตางหากนัน้มนัเหมาะสมแลว  เพราะเรือ่งวฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีมและ
ศาสนา  ตลอดจนนสัิยของคนสงิคโปรอาจแปลกตางไปจากมาเลเซยีกไ็ด  อนึง่  สิงคโปรเปนเกาะเลก็มพีลเมอืง
หนาแนน  อาจมรีายไดดกีวามาเลเซยี  แลวผูคนกอ็าจปกครองงายกวามาเลเซยี    แตถึงอยางไรกต็าม  สิงคโปรก็
ยงัตองอาศยัวตัถุดบิ  เชน  ไม  เปนตน  จากมาเลเซยีอยูนัน่เอง  นํ ้าเปนปจจยัสํ าคญัประจ ําชวีติของมนษุยอยางยิง่  
สิงคโปรมพีืน้ทีน่อย  ไมพอจะท ําการกสกิรรมและเกษตรกรรมแมแตนํ ้าบรโิภคและนํ ้าใช  กต็องอาศยัตอทอไป
จากมาเลเซยีทัง้นัน้ ฉะนัน้มาเลเซยีกบัสงิคโปรถึงแมจะแยกจากกนัไปคนละประเทศแลวกต็าม แตสัมพนัธไมตรี
ดานอืน่ๆ ยงัแนนแฟนอยูตามเดมิ  หากจะตดักต็องตดัสายนํ ้านีแ้หละจงึจะขาด

ดานการจราจรนัน้  ถนนหนทางเขากวางและมมีากพอแกรถราจะวิง่  ไมคบัคัง่  ทัง้คนขบักช็วยกนัรักษา
การจราจร  ไมเหน็แกตวั  ตามสีแ่ยกตางๆ จะหาต ํารวจจราจรมาท ํายาสกันายเดยีวกไ็มม ี มแีตไฟแดง – ไฟเขยีว 
ท ําหนาทีโ่ดยอัตโนมตัอิยางนาสงสาร  ถนนหนทางเขารกัษาความสะอาดไดด ี  ไมคอยจะมคีนเดนิพลุกพลาน  
ตามหนารานมบีานกระจกปดกนัฝุนเรยีบรอย  นอกจากแฟลตทีสู่งๆ แลว  บานชองเขาปลกูมรีะเบยีบเรยีบรอย
นาด ู ริมถนนและระหวางบานตอบานเขาปลกูตนไมรมเยน็นาชมนาเทีย่ว  ทีใ่ดบานหางๆ ไมวาตามในเมอืงหรือ
ชานเมอืงกต็าม  เขาท ําเปนสวนสาธารณะเลก็บางใหญบาง  แลวท ําทีพ่กันัง่เลนตามโคนตนไมไวใหคนไปนัง่  
พกัผอนสบาย  ตามชายทะเลทีไ่มมตีนไม  เขากป็ลูกตนไมลงแลวท ําลานจอดรถไวเปนระเบยีบเรยีบรอยแทบทกุ
แหง  ไมวาบานรมิถนนหรอืก ําแพงบาน  ตลอดจนสวนสาธารณะ  เขาชอบปลกูดอกไมพรรณตางๆ สวยงามมาก  
ดนิของเขากด็ ี  อากาศและฝนกอํ็ านวยตกบอย  จงึท ําใดอกไมของเขาเขยีวชอุมอยูตลอดกาล  สิงคโปรเปนเกาะ
เล็กพลเมอืงหนาแนน  อยาพงึเขาใจวาจะไมมปีาเลย  แมแตในเมอืงกย็งัมปีาดงดบิอยู  ทัง้นีเ้พราะเขามปีานอย  เขา
จงึรักปาและพนัธุไมแลวสงวนไวดงักลาวแลว  สิงคโปรเปนเกาะอยูบนกลางทะเลสงูกวาระดบันํ ้า  ฉะนัน้ถึงนํ ้า
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จะด ี ฝนตกเสมอ  แตนํ ้ากไ็มขงัชืน้แฉะ  จงึท ําความสะอาดไดงายกวากรงุเทพฯ ของเรา  ประจวบกบัพลเมอืงก็
เอาใจใสชวยกนัรักษากฎหมายบานเมอืงเปนอยางด ี  ถงึอยางไรกด็ ี  อยาไดลืมตวั  เพราะคนเราเกดิมาก็เกิดท่ี
สกปรก  แลวก็คลุกคลีอยูดวยของสกปรกทัง้ภายนอกและภายในตลอดกาล  ช ําระสะสางอาบแลวเดีย๋วก็สกปรก
อีก  ผลท่ีสดุเมือ่ตายแลวก็เปอยเนาสกปรกอกี  เมือ่มนัเปนอยูเชนนัน้แลว  คนเราไปอยูทีไ่หนมนัจะสะอาดได
อยางไรเลา  นอกจากทกุๆ คนทีอ่ยูรวมกนัเขาใจความจรงินัน้แลว  แตกช็วยกนัรักษาความสะอาดตามหนาทีข่อง
ตน  ๆรักษาความสะอาดภายในตวัของเราอยางไร  กใ็หรักษาความสะอาดภายนอกเชนนัน้กแ็ลวกนั

บานเมอืงใดกต็ามทีเ่จรญิสมบรูณตองพรอมดวยเหตผุล  ๔  ประการ  ดงันี ้ คอื
๑.  ภมูปิระเทศทีเ่ปนชยัภมูเิหมาะสมแกผูคนทีไ่ปอยูอาศยั
๒.  หวัหนาผูบริหารวางระเบยีบกฎหมายเปนยตุธิรรม  ไมท ําความเดอืดรอนใหแกประชาชนผูอยูอาศยั  

และหยอนยานเกนิไป
๓.  พลเมอืงชวยกนัรักษาระเบยีบกฎหมาย  เคารพตอกฎหมายบานเมอืง
๔.  ผูบริหารตัง้อยูในยตุธิรรม
ถาพรอมดวยเหต ุ๔ ประการนีแ้ลว  บานเมอืงนัน้กจ็ะอดุมสมบรูณ  ถาขาดอนัใดขอหนึง่  ถึงแมจะอดุม

แตกจ็ะไมสมบรูณ  กรุงเทพฯ เราจะท ําใหสะอาดสมบรูณเหมอืนสงิคโปรไมไดเดด็ขาด  เพราะสถานทีไ่มอํ านวย  
อยูทีต่ํ ่ากวาระดบันํ ้าทะเล  ใครกต็ามเถดิอยามาคยุโอเลยวา  จะท ํากรงุเทพฯ ใหสะอาดอยางนัน้อยางนีพ้อเปนขี้
ปากหนงัสอืพมิพเปลาๆ ทางทีด่คีวรมาชวยกนัรักษาความสะอาดตามหนาทีข่องตนๆ ขออยาไดพากนัมกังายเหน็
แกตวัจะดกีวา  เหน็อะไรผดินดิกด็า  หนอยกโ็จมตกีนัอยางสาดเสยีไรมารยาท  ขาดวฒันธรรมอนัดงีามเหมอืน
คนไมมกีารศกึษา

ชวงระยะทีค่ณะของเราไดอยูทีสิ่งคโปรนีเ้ปนเวลาสบิคนื  เราไดอบรมศลีธรรมฝกกรรมฐานใหชาว
สิงคโปรทกุๆ คนืๆ ละไมเกนิ ๓ ช่ัวโมง  มคีนมารบัการอบรมคนืละ ๒๐ - ๓๐ คน  แทจริงการอบรมศลีธรรม    
กค็อืการชีใ้หเหน็โทษของทางโลกตามเปนจรงินัน้เอง  ผูใดเหน็โทษของโลกนัน้กไ็ดช่ือวามองเหน็ธรรมแลว  
เพราะโลกกบัธรรมอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยู  ฉะนัน้เมือ่เราแสดงถงึธรรม  ปญหาของโลกจงึหล่ังไหลเขามารอบ
ดาน  ปญหาทัง้หมดกเ็หมอืนๆ กบัทีม่อียูในโลกทัว่ๆ ไปนัน้เอง  เมือ่สรุปแลวกค็งอยูในวงขอบเขต  ๓  ประการ  
ดงันีค้อื

๑.  ปญหาในครอบครวัและการครองชพี
๒.  ปญหาทีพ่ึง่ทางใจ
๓.  ปญหาเรือ่งตองการเปลือ้งทกุขใหหลุดพน
ขอแรก  กไ็มเหน็แปลกแตกตางอะไร  เมือ่มโีลกกต็องมปีญหาโลกแตกเปนธรรมดา  เมือ่เราผกูเองก็

ตองแกเองเปนละซ ี  คนอืน่ใครจะแกใหได  นอกจากบอกวธีิแกใหเทานัน้เอง  ปลาตดิเบด็นายพรานเพราะเหยือ่
ของนายพรานหุมพรางไว  ปลาเหน็เขาโฉบเอาดวยความหวิ  เมือ่เบด็เกีย่วปากเหยือ่กก็นิไมไดกนิ  ยงัเหลือแต
ความเจบ็ปวดรวดราวอยางเดยีว  ความหวิท ําใหเกดิทกุขอยางนี ้ เราใหความเหน็วาจงอดเอาเถดิ  เมือ่เราหลงเหยือ่
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จนเบด็เกีย่วปากแลว  ยิง่ดิน้กจ็ะมแีตความเจบ็ปวดทวคีณู  ปลงอนจิจงัสงัเวชตวัเองวาเปนทกุขเชนนี ้  กเ็พราะ
ความหลงผดิแทๆ  นิง่ๆ เอาไวใหนายพรานมาปลดเอาไปตมย ําเปนอาหารเยน็  กจ็ะเปนโชคดขีองแก

ขอสอง  คนเราเมือ่ยงัมหีวงัอยูกจ็ะตองดิน้รนไปจนสดุเหวีย่งจนหาทีห่ยดุสดุสิน้ไมได  ตามใจทีย่งั     
ไมไดอบรมเหมอืนกบัสตัวปาทีจ่บัมาใหมๆ   จะฮกึเทาไรดิน้เทาไรเมือ่เชอืกยงัเหนยีวไมขาด  สัตวปากจ็ะเหนือ่ย
รูก ําลังตนเองแลวนิง่ยอมจ ํานน  คนเรากฉ็นันัน้เหมอืนกนั  เมือ่ไมสมหวงัในสิง่นัน้ๆ ทีเ่ขาใจวาจะน ําความสขุมา
ให  แลวใจกจ็ะสงบสขุ  นัน่แหละจงึจะเหน็เปนทีพ่ึง่ของใจวาทีเ่ราแสวงหาความสขุในทีน่ัน่ๆ ดวยวตัถุภายนอก
นัน้ทีแ่ทจริงไมใชแสวงหาความสขุอนัแทจริง  เปนแตสุขปลอมๆ เปลอืกๆ สุขทีแ่ทจริงไดแกสุขทีจ่ตินิง่          
ไมดิน้รนตางหาก  ผูมาจบัจดุความสขุทีแ่ทจริงไดอยางนีแ้ลว  แมผูนัน้จะอยูในอริิยาบถใด  ประกอบภารกจิงาน
ใดๆ อยูกต็าม  เขาจะมใีจเปนสขุอยูตลอดกาลทกุเมือ่  แตเมือ่ผูทีย่งัไมถึงและไมเหน็เชนนัน้แลวกเ็หมอืนเปาปให
ควายฟง

ขอสาม  เราไดสอนใหเขาทบทวนยอนไปพจิารณาถงึขอ ๑ - ๒  จนใหเหน็วานอกจากความสขุอนัเกดิ
จากความสงบแลว  นอกนีเ้ปนความสขุเพยีงเพือ่อาศยัและสขุปลอมๆ เทานัน้  แลวสอนใหเขาเหลานัน้หมัน่
บ ําเพญ็เจรญิพจิารณาอยูอยางนัน้ตลอดไปจนช ํานาญ  เมือ่ชํ านาญแลวจะอยูดวยอาการอยางไรกอ็ยูไดตามใจ
ปรารถนา  เมือ่ท ําไดอยางนีแ้ลวใครจะอยูดวยความสขุกอ็ยูไป  ใครจะอยูดวยความทกุขอยางไรกอ็ยูไปโดย 
อิสระเสรี

เทาทีไ่ดอบรมมาแลวและไดฟงความคดิความเหน็ของชาวสงิคโปร  นบัวาพวกเขามโีชคดทีีม่คีวามคดิ
ความเหน็เปนธรรม  เหน็โทษทกุขในความมาเกดิในโลกนี ้  เหน็วาชวีติของคนเราไมมสีาระ  เปนเพยีงมายา     
เทานัน้  อนึง่เราเองกไ็มไดนกึไดฝนเลยวา  คนสงิคโปรจะมคีวามรูความเขาใจหลกัค ําสอนของพระพทุธเจาถึง
อยางนี ้  เมือ่กอนคนชาวสงิคโปรโดยมากถอืฮินดบูาง  คริสตบาง  และลัทธมิหายานบาง  แตเมือ่พากนัมาได     
อบรมศกึษาในหลกัค ําสอนของพทุธศาสนาทีถู่กตองแลว  ความเชือ่ในลทัธแิละศาสนาเหลานัน้ไมทราบจมหาย
ไปไหน  คงยงัเหลือแตแกนแทของสจัธรรม  เปนทีน่าชืน่ชมทีเ่ขาไดพากนัแสดงออกมาซึง่ความเชือ่มัน่ความ
กลาหาญความราเรงิในการทีเ่ขาไดเขาใจในสจัธรรมทีเ่ปนสาระอยางจรงิจงั  เปนทีน่าอศัจรรยทีบ่างคนมศีลีหา
โดยอัตโนมตั ิหดัภาวนาท ําสมาธแินวแนจนท ําใหเกดิญาณรูเร่ืองราวตางๆ ทัง้เรือ่งของตนและของคนอืน่อกีดวย

๓๓.๒  ไปออสเตรเลีย
จากสงิคโปร  เราไดบินไปออสเตรเลียในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  แวะลงพักที่เพริธเปนเมืองดาน

แรก  แลวก็ไปเมลเบอรน  ซิดนีย  แคนเบอรรา  ตามเมืองใหญๆ ที่มีผูสนใจพุทธศาสนา  หรือพุทธ
สมาคมนิมนตใหไปอบรมศีลธรรมทุกแหง  ไมวาไทย  ลาว  พมา ศรีลังกา  ฝร่ังมังคา  ตางใหการตอนรับ  
นบัวาดเีลิศ  คณะของเราขอขอบพระคุณทานเหลานั้นไว  ณ  โอกาสนี้  เปนอยางยิ่ง

คํ าสนทนากับหัวหนาฮินดู
ระหวางอยูเพริธมสีวามีมาเยี่ยม  สวามีหมายถึงนักบวชลัทธิฮินดู  นุงหมและสีผาคลายๆ กับพระ

ธิเบต  ตวัทานเองก็บอกวาทานเองเปนฮินดูลามะ  ฮินดูมีหลายลัทธิ  ถือพระเจาหลายพระองคเหลือเกิน  
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จะถอืพระเจากีอ่งคๆ ก็ไมวา  ขอใหถือวาพระเจาเหลานั้นลวนแยกออกมาจากพระเจาองคเดียวกันก็ใชได 
(คอืพระผูเปนเจาผูสรางโลกผูไมมีตัว)  ทานองคนี้บวชมาได ๔๕ ปแลว  อายุก็ได  ๗๖  ปพอดี  ทานมา
นัง่รอเราอยูที่หองรับแขกกอนแลว  พอเห็นเราก็ยกมือไหวเรากอนดวยความยินดี  มีศีลธรรมอยางนารัก
มาก  เราไดยกมือไหวตอบ  สนทนาสัมโมทนียกถาพอเปนเครื่องทํ าใหเกิดความอิ่มใจในกันและกันพอ
สมควรแลว  เราเริ่มถามถึงลัทธิของทานที่ทานประพฤติอยูวาทานดํ าเนินไปในแนวไหนและหนักไปใน
ทางใดดวยความเปนกันเอง  ทานไดบอกวาทานเปนสวามีลามะหัวหนาสอนศาสนาลัทธิฮินดู  ตระกูล
ของทานถอืฮินดูและตัวทานเองก็เครงในลัทธิฮินดู  ไดบวชแตยังหนุมจนบัดนี้แลวก็เคยเขาไปหาพระใน
ธิเบตลัทธิมหายาน

ยงัมสีวามีอีกคนหนึ่ง  แตคนนี้เขาไมบวชเหมือนคนกอน  เปนฆราวาสเหมือนคนธรรมดาๆ เรา
นีเ้อง  อายุ  ๘๑  ปแลว  แตรูปรางหนาตานารักมาก  ผิวพรรณผุดผองยิ้มแยมอยูตลอดเวลา  ดูทาทีแลว
เหมอืนคนอายุ  ๖๑  ปเทานั้นเอง  เขาไดมานั่งรอเราอยูในหองรับแขกกอนแลว  พอเราออกจากหองมา
เขาเหน็เราเขาแลวก็ยกมือไหวเรากอนเหมือนสวามีคนกอน  เขาบอกวาพอเห็นเราแลวเมตตามาก (ตาม
ภาษาบานเราคือเคารพรักมากนั่นเอง)  เมื่อทักทายและแสดงความดีใจซึ่งกันและกันพอสมควรแลว  เรา
ไดเร่ิมซักถามถึงลัทธิที่เขานับถือกอนเชนเดียวกับสวามีคนกอน  กอนที่เราจะถามเราไดขอโทษเขา  แต
เขาไดบอกวาไมตองขอโทษ  เรามีธรรมเสมอกัน (คอยฟงมติของเขาตอไป)  เขาบอกวาเขาไมนับถือ
ศาสนาอะไรๆ ทั้งหมด “เพราะในโลกนี้มีพระเจาองคเดียวเทานั้น”  ศาสดาของแตละศาสนาลวนแลวแต
แยกออกมาจากพระผูเปนเจาองคเดียวกัน (คือพระพรหม)  เมื่อทํ าดีถูกตองแลวก็เขาถึงพระเจาองคเดิม
เหมอืนกนั  เขาบอกวา  เขาไดไปศึกษาแบบโยคะกับอาจารยตางๆ ในประเทศอินเดียถึง  ๖  อาจารย  
อาจารยของเขาสอนหลายแบบ  เปนตนวา  แบบฤาษีดัดกาย  แบบอดอาหารและกลั้นลมหายใจเขาออก  
เปนตน (แสดงวาลัทธิเหลานี้มาแตกอนพุทธกาล  คงยังเหลืออยูจนบัดนี้)  เขาเปนผูมีความรูและความ
สามารถในลัทธิฮินดู  และเปนผูยอมสละทุกๆ อยาง (ไมมีครอบครัว)  ฮินดูศาสนิกทั้งหลาย  จึงไดยกเขา
เปนสวามี

เมื่อเราทั้งสองสนทนากันโดยมีพระสตีเฟนเปนลามคนกลางพอสมควร  และเราทั้งสองฝายก็พอ
ใจและยนิดใีนคํ าพูดของกันและกันแลว  กอนเขาจะลากลับเขาขอกราบเทาเราเพื่อเปนสิริมงคล (เราเลย
กลายเปนพระผูเปนเจาไปเลย) เรารูสึกละอายใจมาก  เพราะเขาเปนคนดีมีอายุมากและมีคุณธรรมนา
เล่ือมใส  จึงบอกวาไมตองกราบดอก  เรามีธรรมเสมอกันก็เปนสิริมงคลดีอยูแลว  กอนจะลาไปเขาไดหัน
หนามาไหวแลวไหวเลาๆ แสดงวาเขาเคารพดวยความจริงใจ

สวามทีัง้สองนั้นถึงคนหนึ่งบวชเปนพระอีกคนหนึ่งไมไดบวชก็ตาม  แตลัทธิวิธีเขาถึงพระเปน
เจาอยางเดียวกัน  เพราะเปนลัทธิฮินดูเหมือนกัน  เราไดขอรองใหทั้งสองอธิบายวิธีที่จะเขาถึงพระ          
ผูเปนเจา  ทั้งสองไดอธิบายเหมือนกัน
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คอืองคแรกบอกวาบริกรรม  โอมะ  ชาๆ สัก ๒ - ๓ คร้ัง  โดยระลึกเอาพระเจามาไวที่ใจ เอาใจ
มาระลกึถึงพระเจา  แลวพระเจาก็จะมาปรากฏเปนภาพตางๆ ขึ้นที่ใจ  พระเจาจะสอนใหรูจักผิด  รูจัก
ถูก…ใหทํ าดีละชั่ว…บางทีก็ไมปรากฏภาพแตจะมีเสียง (ในหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาตอนนี้เรียกวา  
รูปญาณ  ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา…ธรรมเปนศาสดาตามพรํ่ าสอนผูปฏิบัติดีแลวไมใหตกไปในทาง   
ที่ผิด)  แลวพระเจานั้นจะหายไปยังเหลือแตความวางเปลา  เราเขาถึงพระเจานิรันดรแลว (อรูปฌาน         
ซ่ึงอาฬารดาบสและอุทกดาบสเจริญอยู  พระสิทธตัถะกมุารไปศึกษาไดแลวเห็นวา  ยังยึดอยูนั่นแหละไม
เปนทางพนทุกขได  ละทั้งดีและชั่วแลวจึงจะพนทุกข  จึงไดหนีไปทํ าทุกรกิริยา)

สวนสวามีคนที่สองไมไดบวชก็อธิบายเหมือนกัน  แตเขาไมไดพูดถึงบริกรรม  อาจเปนเพราะ
เขาหวงเคลด็ลับในลัทธิของเขาก็ได  แตเขาใจวาคงบริกรรมเชนเดียวกันเพราะลัทธิเดียวกัน  แลวก็พูดแต
เพยีงวา  เมื่อเขาถึงพระเจาแลว  พระเจาจะแสดงภาพตางๆ มาสอนหรือมีแตเสียงมาสอน  ไมไดพูดวาเมื่อ
ภาพและเสียงนั้นหายไปแลวยังเหลือแตความวาง  แลวเขาถึงพระเจานิรันดร

สิ่งที่ควรจะเปนสาระ
นกัสนใจในศาสนาทั้งหลายฟงแลวสนุกไหม  ไดความวาอยางไร  เราขอแสดงความเห็นดังตอ

ไปนี ้  หากผดิถูกอยางไร  ขอนักสนใจในศาสนาทั้งหลายไดใหอภัยดวย  เพราะเราไมมีโอกาสไดคนควา
ต ําราศาสนาอื่นๆ นอกจากพุทธศาสนา

เขาใหทํ าความเชื่อม่ันแนวแนวา  พระเจาเขามีแตไมเห็นตัว  พระเจาท่ีเขาเชื่อนั้นแหละ  เม่ือทํ า
ความเชื่อม่ันแลวนอมเอาพระเจาหรือเอาใจของเราเขาไปไวในพระเจาแลว  พระเจาก็จะมาปรากฏใหเห็น  
ณ  ท่ีนัน้  แมพุทธศาสนาฝายมหายานก็ในทํ านองเดียวกันนี้  สวนฝายเถรวาทหรือหินยาน  พระพุทธเจา
มีตัวคือพระราชโอรสสิทธัตถะแหงศากยราช  เสด็จออกทรวงผนวช  ทรงบํ าเพ็ญเพียรชํ าระกิเลสในใจ
จนหมดจดบริสุทธ์ิ  ไดสํ าเร็จเปนพระพุทธเจาเพราะคุณธรรมท้ังหลาย  แตไมใหถือเอาเพียงกายของพระ
สทิธัตถะเทานั้นมาเปนพระพุทธเจา  เม่ือผูมีความเชื่อและเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจา  แลวนอม
เอาคณุความดีท้ังหลายเหลานั้นมาไวท่ีใจหรือนอมเอาใจของตนไปตั้งไวท่ีความดีเหลานั้นก็ดี  เม่ือใจตั้ง
ม่ันอยูในความดีเหลานั้นแนวแนเต็มท่ีแลว (เอกัคคตารมณ) อาจเกิดภาพนิมิตตางๆ หรือเสียงปรากฏ  ณ  
ท่ีนัน้  ลัทธิพระเจาไมมีตัวตนนั้น  เขาถือวานั่นถึงพระเจาแลวพระเจามาสอนแลว  สวนพุทธศาสนาถือ
วานมิิตนมิิตของภาวนาหากมีเสียงสอนบอกกลาวก็ถือวาพระธรรมเปนเครื่องพรํ่ าสอน  ถามีภาพปรากฏ
ก็ถอืวาเปนภาพนิมิต  พระธรรมเปนของไมมีรูปราง  ผูเห็นผูฟงยังเปนของมีรุปรางอยู  พระธรรมจึง
แสดงภาพใหเขากับผูเห็นผูฟง

เมือ่สรุปแลวทุกๆ ศาสนาและลัทธินิกายสอนใหศาสนิกชนของตนๆ ละชั่วทํ าดี  นอมจิตเอาคุณ
ความดขีองพระเปนเจามาไวที่ใจของตน  หรือเอาจิตของตนใหเขาไปอยูในพระเปนเจา  เพื่อเราจะไดเขา
ถึงพระผูเปนเจาเหมือนๆ กันทุกๆ ศาสนา  ศาสนกิชนของศาสนานั้นๆ เมื่อไมเขาใจในหลักของจริงของ
ศาสนาดงักลาวมานี้แลว  มักจะถือวาอีกฝายหนึ่งซึ่งนับถือปฏิบัติไมเหมือนตนก็เหมาวาผิด  ตนเทานั้น
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ถูก  แลวกห็าเร่ืองโฆษณาโจมตีกันและกันเพื่อใหฝายของตนเดน  คนจะไดเขามานับถือฝายตนใหมาก
ขึน้  นอกจากมิใชคํ าสอนของศาสดาที่ดีมีธรรมเปนเครื่องอยูแลว  ยังจะเปนที่เพงเล็งของปราชญที่ดีทั้ง
หลายอกีดวย  การถือภาพนิมิตของการภาวนากับการเขาถึงพระเจานาจะเปนเครื่องพิสูจนของนักปฏิบัติ
ดวยดี

ใหคติแกทานมหาสมัย
ระหวางเดินทางอยูในออสเตรเลียคร้ังนี้  นอกจากจะไดอบรมศีลธรรมแกผูที่สนใจในหลักพุทธ

ศาสนาแลว  ยังไดแลกเปลี่ยนทัศนคติกับหมูเพื่อนอีกดวย  โดยเฉพาะทานมหาสมัย  ซ่ึงทางมหามกุฏราช
วทิยาลัยสงมาอยูประจํ าวัดพุทธรงัษี  เมืองซิดนีย

พระมหาสมยัรูปนี้เดิมเปนคนชาวจํ าปาศักดิ์  ประเทศลาว  ไดมาอยูวัดสระปทุมแตเล็ก  จนได
บวชเปนสามเณรแลวบวชเปนพระสอบ  ป.ธ. ๕ สํ าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย  วัดบวรนิเวศวิหาร  เมื่อป 
๒๕๐๒  แลวไดอาสามาเผยแพรพุทธศาสนาในออสเตรเลียนี้ได  ๒ ป∗ แลว  เปนรุนที่ ๒ ตอจากเจาคุณ
ปริยตั ิ แลวก็เปนรูปแรกที่ไดเขามาอยูวัดนี้  เวลานี้ได  ๑๓  พรรษา*  แลวทานเปนพระสุภาพเรียบรอยนา
เคารพเลื่อมใสมาก

ทานไดช่ือวาเปนตัวแทนตัวแทนพระสงฆไทยไปเผยแพรพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย  
เพราะเมื่อกอนออสเตรเลียไมเคยมีพระสงฆฝายเถรวาท  เขาถือศาสนาคริสตเปนพื้น  เพิ่งมีวัดและพระ
ฝายเถรวาทครั้งนี้เอง  คนเราสมัยนี้ทั้งโลกมีการศึกษาดีโดยเฉพาะดานวิชาวิทยาศาสตร  ซ่ึงมีหลักคนควา
หาเหตุผลขอเท็จจริง  สวนคํ าสอนของคริสตศาสนาสอนใหใชคํ าเชื่อหามวิพากษวิจารณคํ าสอนที่ตน  
นบัถือ  มันเลยขัดกับหลักวิชาวิทยาศาสตรสมัยใหม  สันตะปาปาเคยลงโทษใครคนหนึ่ง  เมื่อเขาคิด
ค ํานวณวาโลกกลมมาแลว  แตในที่สุดคนทั้งโลกรวมสันตะปาปารุนหลังๆ ก็ไดนํ าเอาหลักวิชาของตาคน
นั้นมาใชอยูจนทุกวันนี้  สวนหลักคํ าสอนในพุทธศาสนาปลอยใหมีสิทธิเสรีเต็มที่ในการคิดคนใดๆ        
ก็ตาม  แมแตในหลักคํ าสอนของพุทธศาสนา  เพราะหลักคํ าสอนในพุทธศาสนาสูงกวาหลักวิชา       
วทิยาศาสตรมาก  พิสูจนขอเท็จจริงไดมิใชดานวัตถุอยางเดียว  แตสามารถพิสูจนขอเท็จจริงไดทั้งดาน
นามธรรมอกีดวย  เมื่อพิสูจนไดขอเท็จจริงแลว  ก็มิไดนํ าเอามาใชในทางที่ใหเกิดโทษ  มีแตจะนํ ามาใช
ในทางสนัตใิหเกิดคุณประโยชนทั้งแกตนและคนอื่นอีกดวย  บางทานไดนํ ามาใชไดผลจนโลกตามเกาะ
ไมตดิ  พนจากโลกไปเลยก็มี  เชน  พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลาย  เปนตน

จึงเปนท่ีนาเสียดายที่คนเราในสมัยนี้มีการศึกษาดีและสูงๆ แตโดยมากเขาใจวาการศึกษาตํ าราได
ส ําเรจ็ปริญญาแลวก็เปนพอ  บางคนอาจไมคิดเลยก็ไดวา  ตํ าราที่จะเขียนออกมาเปนหลักสูตรนั้น  เบื้อง
ตนออกมาจากมันสมองซึ่งนอกเหนือจากตํ ารา  ความรูท่ีไดมาจากตํ ารามิใชความรูท่ีเกิดจากสมองของ
ตนเอง  ประสบการณท่ีกระตุนใหเกิดความรูจากสมองนั้น  แลจึงจะเปนความรูของเราเองโดยแท  ในทาง

                                                          
∗ นับถึงปที่บันทึกขอความตอนนี้  พ.ศ ๒๕๑๙
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พุทธศาสนาทานเรียกวา “ปจจัตตัง”  เห็นหรือรูชัดดวยตนเอง  อันเนื่องมาจากพลังของใจที่ไดอบรมให
เขาถึงความสงบดีแลวเกิดความรู ชนิดนี้และจะปฏิบัติตนเองใหเปล่ียนสภาพเดิมไดโดยแทจริง           
แลวเขาถึงสภาพของจริงตามหลักสัจธรรมในพุทธศาสนา  ฉะนั้นผูจะรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมคํ าสอน
ในพทุธศาสนา  จะตองมีท้ังการศึกษาและการปฏิบัติควบคูกันไป  จะมีแตอยางเดียวอยางใดอยางหนึ่ง 
ไมได  ผูจะเปนนักเผยแพรพุทธศาสนาในสมัยคนมีการศึกษาดีความรูสูง  จึงจํ าเปนจะตองฝกฝนตนให
พรอมท้ังสองอยางดังกลาวแลว  ถาหาไมแลวก็จะไมเปนผลดีแกการเผยแพรเทาท่ีควร

นอกจากนัน้  เราไดแนะนํ าทานวา  เราควรจะเผยแพรใหเต็มแบบฉบับ  กลาวคือ  นอกจากเราจะ
รักษาศีลพระปาฏโิมกขใหสมบูรณแลว  เมื่อคณะของเรายังมีนอยไมสามารถจะจัดการศึกษาได  ก็จง
รักษากิจวัตรอื่นๆ เชน ธุดงควตัร  มีการออกบิณฑบาต  เปนตน  ทั้งจะเปนการแบงเบาเงินบํ ารุงโรงครัว
อีกดวย

การเผยแพรพุทธศาสนาตองมีการศึกษาพรอมกับการลงมือปฏิบัติไปดวยกัน  พุทธศาสนาจึงจะ
มรีากตัง้มัน่อยูไดนาน  หมูเพื่อนพรอมทั้งทานมหาสมัยตางก็เห็นดีดวย  แลวก็รับวาจะนํ าเอาไปปฏิบัติให
เปนไปตามมตินี้ตอไป

เราไดใหคติทานมหาสมัยไววา  อุปสรรคบนทองถนนของการเผยแพรพุทธศาสนาในตาง
ประเทศมีขอใหญๆ อยูสามประการ  คือ

๑.  พระเอาเปรียบชาวบานไมทํ ามาหากิน  มีแตขอทานชาวบานรํ่ าไป
๒.  พระลัทธิเถรวาทใจแคบ  ไมชวยประชาชนที่ทุกขยากลํ าบาก  ไมเหมือนศาสนาและลัทธิอ่ืน
๓.  พระเถรวาทหามเขาฆาสัตว  แตตัวเองยังฉันเนื้อสัตวอยู
ผูจะออกไปเผยแพรพุทธศาสนาในตางประเทศจะตองประสบอุปสรรคเหลานี้แน  ฉะนั้นผูเขียน

จึงไดแนะทานมหาสมัยใหเตรียมเครื่องมือไวสํ าหรับแกไขอุปสรรคเหลานี้  หากทานไมลืมเมื่อเกิดมี
อุปสรรคดังวานั้นขึ้นมา  คงจะจับมาใชไดทันที

อนึง่  อันตรายที่รายกาจยิ่งกวานั้นของพระผูจะออกไปเผยแพรพุทธศาสนาในตางประเทศ  คือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาซึ่งเรายังไมเคยชิน  อาจเปนเครื่องกีดขวางและบาดหูบาดตาในเวลาที่ได
ไปประสบเขา  แลวทํ าใหทอแทระอาเบื่อหนายแกใจก็ได  หรือมิฉะนั้นก็อาจทํ าใหลืมตัวลืมใจหลงระเริง
ไปตามเขาก็ได

ขอคิดที่ไดจากออสเตรเลีย
ตามประวตัิ  เปนที่ทราบกันดีอยูแลวนั้นวา  ออสเตรเลียเดิมเปนเมืองปา  ผูคนยังไมทันเจริญ   

เผาไหนทีเ่จริญแลวก็หาลาเผาที่ยังไมเจริญ  เลนอยางนายพรานลาสัตวกินอยางนั้นแหละ  ชาวอังกฤษ
เกลยีดนักโทษอันธพาลจึงไดขนใสเรือมาเทไวที่เกาะนี้เพื่อใหสมนํ้ าหนา  ดีไมดีจะไดถูกเขาลาเลนเปน
สัตวไปในที่สุดก็ได  นักโทษเหลานั้นคงจะรูสึกสํ านึกตนได  เพราะเปนธรรมดาของคนผูไมมีที่พึ่งแลว
ตองพึง่ตนเอง  จึงพากันตั้งหนาตั้งตาทํ ามาหากินในดานเกษตรกรรมดวยความอุตสาหะวิริยะ  จนตั้งตัว



๗๘

เปนหลักเปนแหลงได  พอดีเหมาะสมกับโลกเขาเจริญดวยเครื่องจักรยนตกลไกซึ่งเขาตองการวัตถุดิบเอา
มาปอนโรงงานใหมากๆ พรอมกับออสเตรเลียสมบูรณดวยนํ้ าดวยดินอยูแลว  เมื่อประชากรมีที่จํ าหนาย
ผลผลิตจากเกษตรกรรมก็ยิ่งทํ ากันเปนการใหญ  รายไดจึงเพิ่มทวีขึ้นเปนลํ าดับ  เลยกลายมาเปนเมืองที่
อุดมสมบูรณอยางที่ปรากฏเห็นอยูแลว ชาวอังกฤษซึ่งสมัยโนนพากันดูถูกเหยียดหยามออสเตรเลีย       
มาเวลานี้ชักจะอายๆ ออสเตรเลียไปเสียแลว

ออสเตรเลียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก  พื้นที่ยังกวางขวางมาก  แตพลเมือง  ๑๓  ลานคน
เทานัน้  ทรัพยากรเปนปจจัยทํ าใหประเทศชาติเจริญอยูไดนานๆ  ออสเตรเลียเปนประเทศหนึ่งของโลกที่
มทีรัพยากรมากที่สุด  โลหะตางๆ เกือบจะมีครบถวน  ในขณะที่บางประเทศหาทรัพยากรบนพื้นแผนดิน
ในนํ้ ามาใชบริโภคจนหมดสิ้น  แลวก็ขุดหรือดํ าลงไปเอาใตนํ้ าใตดินมาใชกํ าลังจวนจะหมดอยูแลวก็มี  
บางประเทศก็คุยขุดออกมาโชวเพื่ออวดความรวยความมีของตนก็มี  แตออสเตรเลียไมไดอวดใครเพราะ
ทรัพยากรบนผิวดินบนนํ้ ายังมีอยูเหลือหลาย  พลเมืองของประเทศจะเอามาใชมาบริโภคก็ยังไมหมด    
ตอไปในอนาคตหากไฟบรรลัยโลกยังไมอุบัติขึ้น  ออสเตรเลียอาจเปนพี่เล้ียงสํ าคัญของโลกประเทศหนึ่ง
ก็ได

แมวาในขณะนี้โลกจะใหสมัญญาสมมุติวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม  แตมิไดหมายความวา
เมือ่พฒันาแลวออสเตรเลียมิไดทํ าอะไรอีก  นั่งกินนอนกินอยูเปนสุขสบายเลย  แตแทจริงเขาไดพยายาม
ทะนถุนอมรกัษาสิ่งที่เขาไดพัฒนานั้น  และยังพยายามหาทางพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไปอีก

จงหนัมาดูเมืองเทวดาของไทยเราซิ  เขาไปในเมืองแลว  เทวดาสักองคเดียวก็ไมเห็น  เห็นมีแต
จ๊ิกโกจ๊ิกก๋ีฮปิปเต็มไปหมดในทองถนน  คนไมเคยพัฒนาและไมรูจักความหมายในคํ าวาพัฒนาก็เขาใจวา
ทํ าสิง่ใดลงไปเสร็จแลว  สิ่งนั้นจะไมตองทํ าอีกตอไป  เขาใจเชนนั้นผิด  เด็กเม่ือเจริญมาถึงขั้นเปนหนุม
เปนสาวก็ชอบใจ  เม่ือมาถึงขั้นแกแลวจึงจะรูตัววา  หนุมๆ สาวๆ นั้น  คือแกยังมาไมถึงตางหาก  มิใช
หนุมสาวดอก  บานเมืองถนนหนทางที่ทํ าใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามนั้น  ท่ีแทคือไปเอาวัตถุอันนั้น
มาจากทีอ่ื่นซึ่งเขาสูญสิ้นไปมาประกอบขึ้น  ณ  ท่ีนั้นตางหาก  อันแสดงถึงการเก็บเอาของจาก  ณ  ท่ีนั้น
ไปปรับปรุง  ณ  ท่ีโนนใหเปนระเบียบเรียบรอยเทานั้นเอง  คนเราเจริญเติบโตอยูไดเพราะอาหาร  แตตอง
สิ้นเปลืองเลือดเนื้อของสัตวอ่ืนและพืชพันธุอ่ืนเปนอันมาก  คนเราเดินทางมุงแตจะใหถึงจุดหมาย   
ปลายทาง  แตลืมวาเราไดละตนทางกลออกไปทุกทีๆ คนเราจงอยาไดมองแตขางหนาถายเดียว            
ตามสายตาซึง่มันมีอยูขางหนา  จงใชปญญายอนมาดูขางหลังบางจึงจะเห็นของจริง  แลวจึงจะทํ าใหเรา
หายเมาหลงลืมตัว  เขาถึงหลักสัจธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจา

๓๓.๓  เยี่ยมอินโดนีเซีย
จากออสเตรเลีย  เรากลับมาพักที่สิงคโปรแลวจึงเดินทางตอไปอินโดนีเซียเมื่อวันที่  ๒๔  

ธันวาคม  ๒๕๑๙  มีบรรดาพวกเพื่อนของเราที่อยูในอินโดนเีซียเกือบทั้งหมดคือ  ทานเจาคุณสุวีรญาณ  
พระครูธรรมธรสมบัติ  พระสุธัมโม  พระอัคคปาโล  และพระเขมิโย  ตางมาคอยรอรับที่สนามบิน          



๗๙

จากาตารดวย  รวมชาวพุทธสมาคมที่นั่นดวย  นอกจากนครจากาตารแลว  เราไดมีโอกาสไปเยี่ยมเมือง
อ่ืนๆ อีก  เชน  บันดงุ  ยอรคจากาตาร  เมนดุด  สะมารัง  สุราบายา  และบาหลี  เปนตน  ไดไปเยี่ยม   
พทุธสมาคมและวัดทางพุทธศาสนาที่คณะธรรมทูตของเราอันมีทานเจาคุณวิธูรธรรมาภรณ  เปนหัวหนา
คณะะรรมทูตไดเปนหัวหนาจัดสรางไวดังเชน  วัดมชัฌิมศาสนวงศที่อยูติดเจดียเมนดุด  หรือวัดธรรมที
ปารามทีบ่าตู  มาลัง  สุราบายา  แตละแหงเราไดเห็นดวยความปลื้มใจ  ทุกเย็นจะมีพุทธบริษัททั้งหญิง
ชายและหนุมแก  มารวมไหวพระสวดมนตมิไดขาด  หลังจากนั้นพระทานก็จะเทศนาอบรมและพาใหทํ า
สมาธิกันเปนประจํ า

ทัศนคติของเรา
เราเขามาในอินโดนีเซียไดเห็นปูชนียวัตถุอันมีลักษณะเปนศาสนาประสมกันแลว  อดที่จะเกิด

ความสลดสังเวชไมได  พรอมทั้งหวนระลึกถึงเมืองไทยของเรา  เราปฏิเสธอนุสาวรียและปูชนียสถาน 
ไมไดวาเปนของไมมีคามหาศาล  ดูแตชาวอินโดนเีซียซิ  พระสงฆและคัมภีรพุทธศาสนาก็ไมทราบวา
หายสาบสูญไปจากอินโดนีเซียแตเมื่อไร  ไมมีใครทราบเลย  ฮินดูยิ่งแลวใหญไมมีพระเลยมีแต            
ปชูนยีวตัถุและคัมภีรเทานั้น  ดวยความยึดมั่นในศาสนวัตถุปูชนียสถานแทๆ ที่ยังมีชาวอินโดนีเซียเหลือ
นบัถือพทุธศาสนาอยู  ๑๐  กวาลานคนในจํ านวนพลเมือง  ๑๑๓  ลานคน  แลวทํ าไมนะคนเราจะตางคน
ตางอยูไมไดเทียวหรือ  ทํ าไมจึงตองอิจฉาทํ าลายลางผลาญซึ่งกันและกันอันมิใชหนาที่ของตน  ทํ าไม
มนษุยเราจงึหนามืดดวยกิเลสตัณหา  ไมเห็นใจคนอื่นประเทศอื่นเขาบางเลย  การเสียเอกราชของชาติ
ยอมหมายถึงเสียสิทธิเสรีและอธิปไตยทั้งหมด  อินโดนเีซยีไมทราบวาไดเสียเอกราชใหแกชาวมุสลิมแต
เมือ่ไร  ไมเคยมีประวัติกลาวไวดวย  เพราะหนังสือประวัติตางๆ เขาเผาทิ้งหมด  มาทราบเอาบางก็ตอน
ฮอลันดามาปกครองอยู  ๓๐๐  กวาปนี้เอง  ถึงกระนั้นก็ตาม  หนังสือและคัมภีรตางๆ ที่เกี่ยวกับประวัติ
ศาสตรของอินโดนเีซยีนัน้  ฮอลันดาก็เก็บเอาไปหมด  ชาวอินโดนีเซียจึงไมผิดอะไรกับเขาจับไกมาถอน
ขนแลวปลอยไปมิหนํ าซํ้ าปูชนียสถานตางๆ ซ่ึงสรางมาดวยศรัทธา (ตามประวัติวาสรางอยู  ๙๐  ป)  ตาม
ทีด่กูอนหนิตางๆ แลวแสดงวายังไมเรียบรอยดีเลย  ซ่ึงคนในอีกลานปขางหนาหากจะสรางดวยเงินก็ไมมี
วนัจะท ําไดสํ าเร็จ  หินลวนๆ แทๆ ไมมีจิตใจจะไปโกรธแคนใคร  ยังไมพนนํ้ ามือของอสุรกายไปทํ าลาย
จนไดแลวท ําเชนนั้นมันจะไดอะไรแกผูทํ าเลา  นอกจากชาวโลกรุนหลังๆ อีกกี่รอยกี่พันปมาเห็นเขาแลว  
ทั้งๆ ที่มิใชประเทศของเขาและเขาก็ไมเห็นหนาและทราบชื่อผูกระทํ านั้นตางก็พากันสาปแชงไมใหมา
ผุดมาเกดิเห็นโลกนี้อีกตอไป  โลกนี้จึงเปนของที่นาเบื่อหนายนักหนา

เมื่อหวนระลึกถึงเมืองไทยประเทศไทยแลว  ปูชนียวัตถุในพุทธศาสนายิ่งมีคามากกวาที่         
อินโดนเีซยีเสยีอีก  ถึงอินโดนีเซียจะมีปูชนียวัตถุเปนของใหญโตนามหัศจรรยสักเทาไรก็ตาม  แตก็ยังไม
เปนทศันยีสถานเหมือนโบสถวิหารในเมืองไทยเรา  ในโลกนี้ไมมีที่ไนอีกแลวที่จะมีปูชนียสถานอันนา
เล่ือมใสยิง่ไปกวาเมืองไทยเรา  เราเชื่อ  ๑๐๐  เปอรเซ็นตเลยวา  ถาหากคนไทยศึกษาใหเขาใจใน      
ความหมายของพุทธศาสนาที่แทจริงแลวยอมปฏิบัติตามใหถูกตอง  ลัทธิและการเมืองใดเลาในโลกนี้จะ



๘๐

มาท ําลายพุทธศาสนาใหสูญสิ้นไปจากเมืองไทยไดยอมไมมี  ขณะที่เราตระเวนอยูในอินโดนีเซีย  เจาคุณ
สุรีวรญาณ  และพระครูธรรมธรสมบัติ  พระสุธัมโมเปนผูรับรองทั้งเปนมัคคุเทศกดวยโดยตลอด  เจาคุณ
วิธูรธรรมาภรณไมอยู  ไปกรุงเทพฯยังไมกลับ  เมื่อไปเห็นรองรอยและความเลื่อมใสอันฝงลึกเขาถึง    
จติใจของชาวอินโดนเีซียในตัวของเจาคุณวธูิรฯ แลว  ทํ าใหเราเกิดความเลื่อมใสและเห็นความสามารถ
ของทานมากๆ เด็กๆ ตัวเล็กๆ เมื่อเอยช่ือถึงทานเจาคุณวธูิรฯ แลวจะรูจักกันทั้งนั้น  ทานเปนพระที่ยอม
เสียสละและอดทนอยางยอมพลีชีพ  เพื่อบูชาพระศาสนาจริงๆ นับวาเปนกํ าลังใหญสํ าคัญแกสมเด็จ  
พระญาณสังวร  และพระสงฆไทยในการไปเผยแพรพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมาก  หลายศตวรรษ      
มาแลวนบัแตพระสงฆไทยไดออกไปเผยแพรพุทธศาสนาในตางประเทศ  หลังจากเจาคุณพระอุบาลีสมัย
กรุงศรอียุธยาไดนํ าคณะสงฆไทย  ๑๕  รูป  ออกไปเผยแพรพุทธศาสนาในศรีลังกา  ก็เห็นจะมีคร้ังนี้
กระมงัทีเ่อากนัจริงจัง  แลวก็ปรากฏเห็นผลเปนที่พอใจมาก  แตเปนที่นาเสียดาย  รูสึกวาหาพระผูจะเปน
เชนอยางเจาคุณวธูิรฯ นีม้นีอย  ถาหาไดมากๆ รูปหนอยก็จะเปนประโยชนแกพุทธศาสนา  และแกนานา
ชาติซ่ึงเขากํ าลังตองการอยูมากในเวลานี้  ผูใหเม่ือมีของตองการอยูก็ควรใหเขา  ในเมื่อเขาอยากไดมิใช
หรือ  หรือพระสงฆไทยเรามีจํ านวนเปนแสนๆ พากันเปนพระจนไมมีอะไรจะเอาไปแจกจายเขาแลว
อยางนั้นหรือ?

เวลานี้ชาวอินโดนีเซียพากันตื่นตัวขะมักเขมนฟนฟูพุทธศาสนากันอยางเอาเปนเอาตายกัน         
ทเีดยีว  ดงัจะเห็นไดจากเมื่อมีบุคคลบางกลุมกีดกันไมใหเจาคุณวธูิรฯ กลับไปอินโดนีเซียอีก  ชาวพุทธ
เขาพรอมกนัตอตานเอาหัวชนเสาเลย  ทุกระแหงแมตามชนบทบานนอก  ถึงแมจะไมมีพระเปนผูนํ าเขา  
เขากน็ ํากนัเอง  โดยมีหัวหนาซึ่งเขาตั้งกันขึ้นเองเรียกวา  บัณฑิตตะ  แนะนํ าชักชวนใหเขามาเปนพุทธ
มามกะเปนกลุมๆ แลวตั้งชื่อใหวาพุทธสมาคม  แลวชาวอินโดนเีซียยังเชื่อมั่นฝงอยูในใจของทุกๆ คนวา 
พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้  พุทธศาสนาในอินโดนเีซียจะฟนฟูกลับคืนมาอีกวาระหนึ่ง

มเีร่ืองเลาไววา  อินโดนเีซยีรุงโรจนดวยพุทธศาสนา  มีเอกราชอธิปไตยของตนเองมานานแสน
นาน  จะดวยเหตุผลอันใดก็ไมทราบได  เจาผูเปนใหญในเมืองโมโจเคอรโต  เปนศูนยกลางของราชวงศ 
มชิะปาหะโต  ที่กลับใจไปนับถืออิสลามแลวก็ประกาศใหชาวเมืองหันไปนับถือดวย  มีแตพระราชบุตร
องคเดียวที่ใจแข็ง  ยอมสละชีวิตไมยอมนับถือศาสนาอิสลามหนีเขาปาเลย  กอนจะหนีเขาปายังได
ประกาศออกมาอยางเด็ดเดี่ยวอีกวา  อีก ๕๐๐ ปขางหนาจะกลับมาฟนฟูพุทธศาสนาในอินโดนีเซียใหรุง
เรืองอกีครัง้หนึ่ง  แลวก็นับมาจากนั้นมาถึง พ.ศ. ๒๕๒๐  ครบถวน ๕๐๐ ปพอดี  ฉะนั้นชาวอินโดนีเซีย
จงึเชือ่มัน่ตามคํ าพยากรณของพระราชบุตรองคนั้นวา  พุทธศาสนาจะรุงเรืองขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้  
แนนอน

เราอยากออนวอนเจากูผูมีเมตตา  ไดแผความเมตตาไปในทิศอินโดนีเซียบางเถิด  เพื่อเปนการ
บชูาพระพุทธศาสนา  สนองพระมหากรุณาะคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
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๓๓.๔  ความรูสึกในการไปตางประเทศ
หลังจากที่ตระเวนไปตามเมืองตางๆ สิงคโปร ๓ คร้ัง  ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย  แลวเราก็

กลับมาถงึกรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๐  เปนเวลารวมทั้งสิ้นสองเดือนเศษ
แมจะเปนระยะเวลาสั้น  แตก็ไดประโยชนเกินกวาที่คาดหมายไวมาก  ที่สิงคโปรและออสเตร-

เลียมผูีสนใจศึกษาธรรมะอยางจริงจังจํ านวนไมนอย  สวนในอินโดนเีซียยิ่งมีผูสนใจศาสนาพุทธมากขึ้น
ไปอกี  เมื่อเราไปอบรมเพิ่มเติมก็ยิ่งมีความกระตือรือรนมากขึ้น  เราไปเห็นแลวก็นาสงสาร  แมจะมีคน
สอนนอย  แตกระนั้นการปฏิบัติของเขาก็เปนไปโดยสวนมาก

การอบรมธรรมะเราไดเรขยีนไวแลวในหนังสือ “ปจุฉาวิสัชนาธรรมะในตางประเทศ”  สวน
รายละเอียดของการเดินทางก็ไดเลาเอาไวแลวใน “ประวัติชีวิตการไปตางประเทศ”  ทานผูสนใจอาจหา
อานไดตามใจ

ทุเรียนมีเปลือกหนา  หนามคม  ก็เพื่อรักษาเนื้อในของมันไว  ทานที่ตองการรับประทานจงคอย
พลกิหาที่ตอระหวางพูของมัน  ฉีกออก  ทานก็คงไดรับประทานและรูจักรสอันโอชะสมหวัง  ทุกสิ่ง     
ทุกอยางในโลกนี้มีอะไรบางที่ดีแลว  ถูกแลวหมดทุกประการ  นอกจากคนฉลาดผูมีปญญาจะรูจักฝกฝน
ตนเองใหดีและถูกตองเทานั้น

มนษุยเราทกุเพศทุกวัยและทุกชาติภาษา  แมตลอดถึงสัตวทุกจํ าพวกคงไมมีใครสักคนเดียวที่จะ
ปฏิเสธวา  เขาเหลานั้นไมตองการความสุขเพื่อตนเอง  แลวตางก็เกลียดความทุกขดวยกันทั้งนั้น  ฉะนั้น
ดวยเหตุผลทั้งสองประการนี้แล  มนุษยชาวโลกตลอดถึงสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย  จึงไดพากันดิ้นรน
กระเสอืกกระสน  เพื่อหาหนทางใหพนจากทุกขที่ตนเกลียด  แลวใหไดมาซึ่งความสุขที่ตนตองการนั้น

การดิน้รนทีว่านี้แหละบางทีมันก็ออกมาในรูปการพัฒนาดานตางๆ พรอมกันไปในตัว  แตการ
พัฒนาที่วานี้ถึงแมจะเปนการพัฒนาดวยเหตุผลก็จริงแล  ถาพิจารณาใหดีๆ จะเห็นวามันเจริญไปดาน
หนึง่ของมนั  แตอีกดานหนึ่งมันกลับใหเสื่อมลงๆ ความทุกขเปนคุณมหาศาลแกการพัฒนา (คือทํ าใหเกิด
ความฉลาดเพื่อเอาตนรอด)  แตพรอมกันนั้นมันก็ไดนํ าเอาความทุกขเดือดรอนมาปลอยไวใหโลกนี้เปน
อเนกประการ  เราเมื่อกอนไมเคยไปเมืองนอกเมืองนากับเขา  นอกจากเชามาแจวเรือขามแมนํ้ าโขงไปฉัน
ที่นครเวยีงจนัทนของลาว  แลวก็กลับมาจํ าวัดที่วัดเทานั้น  คร้ังนี้แกจวนจะเขาโลงอยูแลวบังเอิญไดไป
เที่ยวเมืองนอกกับเขา  เมื่อไปแลวก็ไมเห็นความสนุกตื่นเตนอะไร  นอกจากจะไดไปเห็นขอเท็จจริง
ความเปนอยูเปนไปของมนุษยเราตลอดถึงสัตวทั่วๆ ไปในแตละประเทศ  ก็มีสภาพเชนเดียวกับประเทศ
ของเรา  และประเทศลาวที่ไดไปเห็นมาแลว  จะผิดแผกกันบางเล็กนอยก็ที่รสนิยมของแตละทองถ่ิน
นัน้ๆ ขอใหญก็ลงจุดเดียวกัน  คือ  เกลียดทุกขดิ้นรนเพื่อใหตนไดพนไปจากทุกข

ฉะนัน้ในเมือ่คนเราไมตองการทุกข  สัตวจํ าพวกอื่นก็เชนเดียวกัน  แตเมื่อเกิดมาอยูในวงลอม
ของสิง่สองประการนี้แลว  จึงควรคํ านึงถึงวิถีชีวิตของตนๆ สามประการดังจะกลาวตอไปนี้  ซ่ึงทุกๆ คน
จะตองด ําเนินใหถูกตองเปนธรรม  ถาหากเราไมเขาใจในวิถีชีวิตและดํ าเนินไมถูกตองเปนธรรมแลว  ผล
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ทีไ่ดรับนอกจากจะไมนํ าความสุขมาใหแกตนเองและคนอื่นแลว  ยังจะตองเพิ่มทวีความทุกขเดือดรอน
ใหแกตนและคนอื่นอีกดวย

ทุกคนท้ังผูมีอํ านาจมีความฉลาดรูดี  และคนมีคนจนพากันพูดเสียงเดียวกันหมด  ในเมื่อพูดถึง
ความดีของศีลธรรมอันดีงามวา  “สงัคมมันพาไป”  เม่ือรูวาสังคมมันเลวแลว  และเราคนหนึ่งมิใชหรือ  
ท่ีมีสวนในสังคมนั้น  แลวทํ าไมแตละคนจึงไมชวยกันคิดแกไขหรือตานทานสังคมนั้นไวบาง              
แลวพากันเอาสังคมที่ดีๆ มีประโยชนมาใชเสียสังคมมันจะไดดีขึ้น

ครอบครัวก็ดี  สังคมก็ดี  และอาชีพก็ดี  ท้ังสามอยางนี้จะดํ าเนินไปไดดวยความราบรื่นและ 
เรียบรอยเปนสุขแลว  ตองดํ าเนินใหถูกตองตามหลักฆราวาสธรรม (คิหิปฏิบัติ) ท่ีพระพุทธเจาทรง
บญัญตัไิว  ถาหาไมแลวจะไรคานํ ามาแตความเดือดรอนเปนทุกขโดยสวนเดียว  ศีลธรรมเคร่ืองนํ าโลกให
เกิดความสุข  ประเทศชาติบานเมืองใดก็ตามจะเจริญกาวหนาในดานวัตถุก็ดีหรือในดานบริหาร  จะเปน
ระบอบและลัทธิใดก็ตาม  หากขาดหลักศีลธรรมดังวานี้แลว  จะหาความสุขทางใจใหสมบูรณไดยาก  
ธรรมคอืการไมประพฤติชั่วของแตละคนก็ดี  และแตละคนตางก็กลัวตอความไมดีดวยกันแลวนั่นแล  คือ
ความเจริญท่ีแทจริงของครอบครัวและของสังคม  ตลอดถึงอาชีพและประเทศชาติเปนท่ีสุด

การเดินทางครั้งนี้  พล. อ. ท. ชู  สุทธิโชติ  กรรมการผูจัดการ  บริษัท การบินไทย จํ ากัด  ไดชวย
เปนธรุะ  จัดทํ าเรื่องการเดินทางใหเรียบรอยทุกอยาง  นับตั้งแตการทํ าหนังสือเดินทาง  วีซา  ตั๋วเครื่องบิน
เปนตนไป  แลวยังติดตามไปสงจนถึงสิงคโปร (และอินโดนเีซียในตอนหลัง)  เมื่อตนเองไมสามารถจะ
ไปดวยไดตลอด  ก็ยังอุตสาหติดตอสงขาวไปยังสาขาตางๆ ที่สิงคโปร  ซิดนีย  จาการตา  และบาหลี  
ตลอดจนเจาหนาที่ประจํ าเรือบินใหการตอนรับและใหความสะดวกเปนอยางดียิ่ง  โดยเฉพาะที่จาการตา  
ซ่ึงมีคุณสุทธิพร  กรรณสูต  เปนผูจัดการ  เธอและภรรยา (คุณติก๊) ยงัไดเปนธุระชวยเหลือเร่ืองที่พักและ
การเดนิทางภาคพื้นดินไปเมืองตางๆ อีกดวย  จึงขอจารึกนํ้ าใจและบุญคุณของ พล. อ. ท. ชู และคุณ
สุภาพ  สุทธิโชติ  พรอมทั้งขอขอบคุณเจาหนาที่ของบริษัทการบินไทยทุกทานเปนอยางมาก  ที่ได      
เอือ้เฟอคณะของเราไว  ณ  โอกาสนี้ดวย

เม่ือกลับมาแลวประมาณ  ๒  เดือน  ชาวสิงคโปรไดนิมนตกลับไปอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อใหดูท่ีเขา
อยากสรางวัดเพื่ออบรมกัมมัฏฐาน  ไดไปดูท่ีประมาณ  ๑๐  แหง  แตไมมีท่ีแหงใดเหมาะที่จะสรางวัดได  
การทีไ่มไดก็ดีเหมือนกัน  ถามีการสรางวัดขึ้นมาก็จะตองเปนกังวลอีก  เพราะสรางแลวก็จะเปนภาระมี
ธุระคอยดูแล

๓๔.  พรรษา  ๕๕ - ๕๖ สังขารนี้เปนวัฏจักร (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑)
สังขารรางกายเปนวฏัจกัรมีการหมุนไปไมมีท่ีสิ้นสุด  แมจิตใจของผูท่ีไมไดฝกฝนอบรมก็ตอง

เปนวัฏจักรดวย  ผูท่ีฝกฝนแลวจึงจะเห็นเปนของเบื่อหนาย  อยางตัวของเราเมื่ออกจากหมูที่ภูเก็ต      
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พ.ศ. ๒๕๐๗  อยูเฉยๆ เสียงก็แหบแหงจนจะพูดไมออก  มาคราวนี้ก็อีกเหมือนกัน  หลังจากพวกพระ
นวกะ (นักศึกษาแพทยศิริราช)  ที่มาอบรมศึกษาะรรมะเพิ่งกลับไป  เราอาพาธเล็กๆ นอยๆ แตเสียงก็
แหบแหงไปเฉยๆ จนกระทั่งบัดนี้เสียงก็ยังไมกลับเหมือนเดิม  คุณหมอโรจน  สุวรรณสุทธิ  ไดนิมนตให
ไปตรวจสุขภาพทั่วไปที่  รพ. ศริิราช  เมื่อตรวจแลวก็ไมปรากฏวามีโรคอันใด  นอกจากโรคชราเทานั้น  
วัฏจกัรยอมเปนไปอยางนี้ ทุกรูปทุกนามก็จะเปนอยางนี้ท้ังหมด  จะตางกันก็แตอาการเทานั้น

๓๕.  พรรษา  ๕๗ - พรรษา ๗๐  ๒๘ ปที่หินหมากเปง ( พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๕)
จ ําเดมิแตเรามาอยูหินหมากเปงได ๒๘ ปเขานี่แลว  นับวานานโข  ถาเปนฆราวาสก็พอสราง

ฐานะได  พอมีอันอยูอันกินไดพอสมควร  เปนพระแกก็อยูเฝาวัดเปนธรรมดาๆ อยางพระแกทั่วไป       
ไปไหนก็ไมไดอยางเมื่อกอน  ถึงไปก็ไมมีปาเที่ยวรุกขมลูอยางพระธุดงคเหมือนแตกอน  เขาโคนปาทิ้ง
หมดแลว  และลูกหลานก็มากเขาทุกวันๆ ไปไหนก็มีลุกเกิดจากโอษฐ  มิไดเกิดจากอุทรแหตามกันเปน
พรวน  ดังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  พล.อ.อ. หะริน  หงสกุล  นิมนตไปวิเวกที่ออบหลวง  อํ าเภอจอมทอง  
จงัหวดัเชยีงใหม  ก็มีผูตามเปนพรวนไปเลย  แทนที่จะอดอาหารทรมานกาย  ทํ าความเพียรภาวนา  มัน
ตรงกนัขาม  อาหารการกินก็รุมรวยมาก  มีเบาะมีเตียงชั้นดีใหนอน  เร่ืองปจจัยธาตุสี่นี้ถามันฟุมเฟอย
มากกเ็ปนอปุสรรคแกการภาวนาของผูท่ียังไมเปนอยางสํ าคัญ  วัดใดสํ านักใดมีปจจัยลาภมากมักทะเลาะ
กัน  และการศึกษาธรรมะก็ไมเจริญเทาท่ีควร  ถึงทางโลกๆ ท่ีเปนพื้นฐานนี้ก็เชนเดียวกัน  ลาภสักการะ
เกิดมขีึน้  ณ  ท่ีใด  ท่ีนั้นยอมเปนภัยอันตรายแกคนหมูมาก  เปนเจานายฉอราษฎรบังหลวง  โกงกินกัน
แหลกลาญไปหมด  ทะเลาะกันเพราะผลประโยชนไมเทากัน  พอคาประชาชน  ผูมีอิทธิพลขัดผล
ประโยชนกัน  ฆากันตายนับไมถวน  พระพุทธองคจึงตรัสไววา  “กาโร  กาปุริสํ  หนติ”  สักการะยอมฆา
บรุุษผูมีปญญาทราม  ดังนี้

อยูทีเ่กานานเกินไปชอนฝงรากลึกลงไปทุกที  ญาติโยมไปเห็นสิ่งไมดีไมงามในบริเวณวัด  ก็มี
ศรัทธากอสรางขึ้นเปนถาวรวัตถุสวยๆ งามๆ เมื่อกอสรางสวยงามขึ้นมาแลวก็จํ าเปนอยูเองที่จะตองรักษา  
เมือ่ไมรักษาก็เปนโทษตามวินัยของพระ  ผูรักษาก็จะใครละก็พระแกนั่นแหละ  อบรม  ส่ังสอน  การนั่ง
นอน  อยูกนิ  บิณฑบาต  และกิจวัตรทั้งปวง  ตลอดถึงการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทั้งหมดที่อยู
ในวดัมาเปนภาระของพระแกคนเดียว  เขาใหช่ือวา  สมภาร  สมจริงดังเขาวา  เร่ืองนี้หลีกเลี่ยงก็ไมได  จํ า
เปนตองสูไปจนกวาจะสิ้นชีพ
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บุญคุณของพุทธศาสนา
เม่ือมาคิดถึงครูบาอาจารยและพระผูใหญแตปางกอน  มีพระพุทธเจา  เปนตน  ทานนํ าพระ

ศาสนากด็วยอาการอยางนี้แลวก็มีใจกลาหาญขึ้นมาวา  เราคนหนึ่งก็ไดนํ าพระศาสนามาไดโดยลํ าดับ  ไม
เสยีทีท่ีเกิดมาเปนคน  แลวยังบวชในพระพุทธศาสนา  ยังไดทํ าหนาท่ีของตนใหสมบูรณ  เม่ือเขาทํ า
อัญชลีกรรมกราบไหวหรือทํ าทานวัตถุตางๆ ก็นึกถึงตนเสมอวา  เขากราบไหวอะไร  เขากับเราก็เชนเดียว
กัน  คือ  เปนกอน  ดิน  นํ้ า  ไฟ  ลม  เหมือนกัน  แทจริงอยางนอยเขาก็เห็นแกผากาสาวพัตรอันเปน
เคร่ืองหมายของพระอรหันตแลวจึงกราบไหว  พระศาสนาอยูไดดวยความเชื่อถืออยางนี้  ถึงแมจะยังไม
เห็นจริงจังดวยใจของตน  แตเชื่อดวยความเห็นสืบๆ กันมา

เราคดิถงึบญุคณุของพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง  แตบวชมาก็นานแลว  ศาสนาไดปรนปรือตัวเราให
เปนคนดตีลอดเวลา  ศาสนามิไดแนะนํ าสอนใหเราทํ าความชั่วแมแตนอย  แตถึงขนาดนั้นพวกเราก็ยังฝา
ฝนคดิจะทํ าความชั่วอยูร่ํ าไป  ท่ีอยู  ท่ีนอน  เสื่อ  หมอน  มุงมานและอาหารการกินทุกอยาง  ท่ีเราบริโภค
ใชสอยอยูทุกวันนี้ลวนแตเปนของพุทธศาสนาทั้งนั้น  ยาแกโรคภัยไขเจ็บก็เปนของผูมีศรัทธาในพระ
ศาสนาสละมาทํ าทานทั้งนั้น  เราบวชมาเปนพระครั้งแรกก็ตองอาศัยผากาสาวพัตรอันเปนเครื่องหมาย
ของทานผูวิเศษท่ีอุปชฌายอาจารยใหแกเราแลวท้ังนั้น  (อุปชฌายอาจารยก็เปนเพียงตัวแทนพุทธศาสนา
เทานัน้  เพราะทานทั้งหลายเหลานั้นก็ลวนแลวแตยึดเอาพระรัตนตรัยมาเปนหลักดวยกันท้ังนั้น)  เม่ือได
เคร่ืองทรงอันวิเศษนี้แลว  เขาก็กราบไหวทํ าบุญสนุทานจนเหลือหลาย  เราไมตายอยูมาไดจนตราบเทา
ทุกวันนี้ก็เพราะศาสนา  พุทธศาสนามีคุณอเนกอนันตมหันตเหลือท่ีจะพรรณนานับแกตัวของเราพรอม
ท้ังโลกทั้งหมดดวยกัน

เมือ่เราไดมาอยูที่นี่หรือที่ไหนๆ ก็ตาม  เมื่อกํ าลังทางกายมีอยูเราก็ไดกอสรางถาวรวัตถุทางพุทธ
ศาสนาไวเปนหลักฐานตามสมควรแกอัตภาพของตน  เมื่อเราแกแลวเราไมมีกํ าลังกายพอจะกอสรางได  
ญาตโิยมเขามีศรัทธาบริจาคทรัพย  เราก็เอาทรัพยนั้นมากอสรางถาวรวัตถุในพุทธศาสนาแทนตัวตอไป  
ถาหากมีเหลือพอเฉล่ียใหแกวัดอ่ืนๆ ไดเราก็เฉล่ียไป  แตไมยอมเปนทาสของอิฐ  ปูน  หรือไม  แตไหน  
แตไรมา  เพราะเราเห็นวาของเหลานั้นเปนภายนอก  ของเหลานั้นจะสรางใหสวยสดงดงามสักปานใด  
จะหมดเงินกี่รอยลานก็ตาม  หากตัวของเราไมดีประพฤติเหลวไหลแลว  ของเหลานั้นไมมีความหมายเลย  
แกนพทุธศาสนาแทมิใชอยูท่ีวัตถุ  แตหากอยูท่ีตัวผูปฏิบัติตางหาก  อันนี้เปนหลักใจของเรา  การบวชที่
ไดนามวา  เนกขัมมะเพื่อละกามทั้งหลาย  ตั้งใจปฏิบัติตามสัจธรรมคํ าสอนของพระพุทธเจาเพื่อพนจาก
ทุกขท้ังปวงนั้น  จึงไมควรจะนํ าเอาตัวของตนไปฝงไวในกองอิฐกองปูนโดยแท
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๓๕.๑  อุโบสถวัดหินหมากเปง
ในราว พ.ศ. ๒๕๐๙  นายกอง  ผิวศิริ  อยูบานโคกซวก  ตํ าบลพระพุทธบาทนี้  มีจิตศรัทธาสราง

พระประดษิฐานบนกอนหินใหญ  หันหนาไปทางแมนํ้ าโขง  ทํ าดวยหินปูนและทราย  ไมไดผูกเหล็ก  
โดยใชหนิกอนใหญที่หาเอาในบริเวณวัดนี้ผสมกับปูนและทรายกอขึ้นเปนองคพระ  แกหาทุนทรัพยและ
ด ําเนนิการหาชางมากอสรางดวยลํ าพังตนเอง  เราไมเกี่ยวของดวยแตอยางไร  ทราบวาสิ้นเงินไปราว 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)  ไดพระพุทธรูปองคใหญปางสะดุงมาร  ขนาดหนาตักกวางราว  ๔  เมตร
เศษ  สูงตัง้แตฐานจรดยอดพระเกศราว  ๕  เมตรเศษ  แตรูปรางลักษณะก็มิไดงดงามอยางนี้  เพราะ     
ชางทีว่าจางมานั้นเปนชางพื้นบานธรรมดาๆ ไมมีความสามารถและชํ านาญในการปนพระมากนัก  ตอมา
เราไดหาชางที่มีความสามารถมาตกแตงแกไข  โดยเฉพาะพระพักตรตกแตงแกไขอีกสองสามครั้ง        
จงึส ําเร็จเรียบรอยสวยงามดังที่ปรากฏอยูทุกวันนี้  เสร็จแลวเราไดสรางศาลาครอบองคพระไว  โดยทุน
ของวดัและพระเณรชวยกันทํ าเอง

ตอมาทางวัดไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๓  เราจึง
พจิารณาเหน็วาวัดหินหมากเปงแหงนี้  นับวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายโดยสมบูรณ  สมควรที่จะมี
อุโบสถไวเพื่อประกอบสงัฆกรรมตามธรรมวินัย  เพื่อความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนาสืบไป  และ
เหน็วาบรเิวณที่ประดิษฐานพระองคใหญนั้น  หากจะสรางอุโบสถครอบไวแลวคงจะเหมาะสมดีนัก  เมื่อ
เสรจ็แลวจะไดทั้งพระอุโบสถและพระประธานพรอมกันทีเดียว

จงึไดท ําพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๕  โดยเจาพระคุณสมเด็จพระมหา
วรีวงศ (พิมพ  ธัมมธโร)  วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน  กรุงเทพฯ  เปนประธานฝายสงฆ  พลอากาศโท  ชู  
สุทธิโชติ  เปนประธานฝายฆราวาส

อุโบสถหลังนี้ทํ าเปนหลังคาสองชั้น  กวาง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  สูงจากพื้นถึงเพดาน  ๙  
เมตร  มุงกระเบื้องดินเผากาบกลวย  โดยคุณไขศรี  ตันศริิ  กรมอนามัย  เปนผูออกแบบ  อาจารยเล่ือน    
พุกะพงษ  แหงกรมศลิปากร  เปนผูออกแบบลวดลายตางๆ ตลอดจนแนะนํ าการกอสราง  นายไพบูลย  
จันทด  เปนผูรับเหมากอสราง  เฉพาะคาแรงงานราคา  ๓๐๐,๐๐๐  บาท(สามแสนบาทถวน)                    
น.ท. พูนศักดิ์  รัตติธรรม  เปนผูหาเครื่องอุปกรณที่มีอยูทางกรุงเทพฯ  นายแสงเพ็ชร  จันทด  เปน
เหรัญญกิและหาอุปกรณตลอดจนควบคุมการกอสรางโดยใกลชิด  ทุนทรัพยที่ใชในการกอสรางรวมทั้ง
ส้ินประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนบาท)  ไดจากผูมีจิตศรัทธาทั้งสิ้น  ไดจัดใหมีการฉลองอุโบสถ  
ยกชอฟา  ผูกพทัธสมีาตดัลูกนิมิต  เมื่อวันที่  ๕ - ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๖  โดยมีเจาพระคุณ  สมเด็จพระ
มหาวรีวงศ (พิมพ)  เปนประธานฝายสงฆ  และพลอากาศโทชู  สุทธิโชติ  เปนประธานฝายฆราวาสอีก
เชนกัน
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เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๙  ไดทํ าการซอมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเปนกระเบื้องซีแพคโมเนีย  
ท ําชอฟาใบระกาคันทวยหางหงส  ทํ าลวดลายปูนปนซุมประตู  หนาตาง  บัวหัวเสา  กํ าแพงแกวรอบ
อุโบสถ ทาสีทั้งภายในและภายนอก  ส้ินทุนทรัพย ๔๕๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนหาหมื่นบาทถวน)

ในปพ.ศ. ๒๕๓๕  ไดทํ าการปดทองพระประธานองคใหญ  ส้ินทุนทรัพยอีก  ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ 
บาท (สองแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน

๓๕.๒  มณฑปแหงวัดหินหมากเปง
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๕  เราไดพิจารณาเห็นวา  สถานที่ตรงริมแมนํ้ าโขงนี้เปนทํ าเลเหมาะ  คิดอยากจะ

สรางมณฑปขึ้นสักหลังหนึ่ง  ใหมีลักษณะเปนศิลปะแหงลุมแมนํ้ าโขง
เพือ่เปนสถานที่ประดิษฐานสิ่งสักการบูชา  มีพระพุทธรูป  พระบรมสารีริกธาตุ  เปนอาทิ  นอก

จากนัน้เราไดแอบนึกปรารถนาไวในใจวาเพื่อความไมประมาท  หากเรามีอันเปนไปก็จะไดไมตองเปน
ภาระใหคนอยูหลังจัดหาที่เก็บกระดูกของเราใหยุงยากไปดวย

เราไดปรารภความประสงคการจัดสรางมณฑปนี้แกบุคคลเปนจํ านวนมาก  แตในที่สุดเรื่องนั้น
จ ําตองเงียบหายไป  เพราะไมมีทุนทรัพย

ตอมาป พ.ศ. ๒๕๒๐  คุณประพฒัน  เกษสอาด  ไดมาเยี่ยมที่วัด  เราไดปรารภเรื่องนี้อีก         
คุณประพฒันเกดิสนใจเห็นดีดวย  ไดรับอาสาวาจะเขียนแบบแปลนตัวมณฑปมาใหดู  เมื่อคุณประพัฒน
เขยีนแบบโครงรางมณฑปเสร็จแลวก็นํ าไปปรึกษาคุณประเวศ  ลิมปรังสี  ผูอํ านวยการกองหัตถศิลปแหง
กรมศลิปากร  ใหชวยพิจารณาตกแตงแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ของตัวมณฑป  คุณประเวศ  เปน   
ผูที่สันทัดกับศลิปกรรมแหงลุมแมนํ้ าโขงผูหนึ่งในปจจุบันนี้  ไดใหความสนใจชวยเหลือดวยความยินดี
ยิง่  และในโอกาสตอมาก็เปนผูรับออกแบบตรวจตราแกไขเพิ่มเติมงานกอสรางมณฑป  ตั้งแตเร่ิมตนจน
กระทัง่เสร็จสมบูรณ  รวมทั้งการตกแตงภายในดวย

เมือ่แบบแปลนมณฑปเสร็จเรียบรอยแลว  คุณประพฒันไดนํ ามาใหดู  นับวาเปนแบบมณฑปที่
งดงามสงานาดูหลังหนึ่งทีเดียว  แตยังมิไดคํ านวณเกี่ยวกับเรื่องโครงสรางซึ่งเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
จึงไดนํ าแบบแปลนกลับไปดํ าเนินงานตอแลวก็หายเงียบไปอีกครั้งหนึ่ง  เปนระยะเวลานานพอสมควร  
จนคดิวาคงจะไมสํ าเร็จเสียแลว  เราจึงไดตัดสินใจเลิกลมความคิดที่จะทํ าเสีย

ตอมาเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๒๒  คุณประพฒัน  ไดมาพบเรา  ในระยะที่เงียบหายไปนั้น  เธอไดนํ า
แบบไปใหวศิวกรชวยคํ านวณโครงสรางคอนกรีตของตัวอาคารอยู  และในเวลาเดียวกันก็ไดพยายามหา 
ผูมาชวยค ํานวณพื้นฐานรากดวย  เมื่องานยังไมเสร็จจึงยังไมไดมาแจงเรื่องราวใหทราบ  เธอขอดํ าเนิน
การตอไป

เมือ่  นายแพทย วันชัย  พงศพิพัฒน  แหงโรงพยาบาลพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ผูเคยมา
บวชและจ ําพรรษาที่วัดหินหมากเปงนี้  เมื่อทราบเรื่องเขาก็ถวายเงินไวใหสองแสนบาท  เพื่อเร่ิมตนงาน
กอสราง  และภายหลังยังไดถวายเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาท
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ตวัมณฑปเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ  ๓  ช้ัน  ความกวาง x ยาว  วัดได ๑๓ x ๑๓ 
เมตร สวนสูงประมาณ ๓๖ เมตร  ไดอาศัยผูเชี่ยวชาญหลายฝายรวมกันพิจารณาและดํ าเนินการ  กลาวคือ  
งานดานสถาปนิกและศลิปกรรม  คุณประพฒันและคุณประเวศเปนผูควบคุมดูแล  งานดานโครงสราง
อาคารซึ่งเปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดนั้น  ร.อ. ชัยชาญ  ภญิญาวัธน ร.น. เปนผูคํ านวณให  สวนความ
มัน่คงของฐานรากของมณฑปหลังนี้  ซ่ึงมีความยากลํ าบากเปนพิเศษ  เพราะพื้นฐานรากทั้งหมดของตัว
อาคารตองสรางลงบนดินตลิ่งที่ลาดชันของฝงแมนํ้ าโขง  จะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  การนี้  
ศาสตราจารย  ดร. ชัย  มุกตพนัธุ  ไดรับภาระมาตรวจสอบพื้นที่และชั้นหินตางๆ แลวออกแบบกํ าหนด
ฐานรากอาคารใหทั้งหมด  ทั้งๆ ที่ทานมีงานรัดตัวอยูมากมาย  ก็ยังหาโอกาสปลีกตนและเวลามาเปนธุระ
ใหดวยความยินดี  นาอนุโมทนาในกุศลจิตของทาน

ผูทีท่ํ าการกอสรางคือ  คุณประมุข  บรรเจิดสกุล  แหงบริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการสราง  ไดชวยเหลือ
ถือเสมือนเปนการกอสรางของตัวเอง  ส่ิงใดไมดีไมเหมาะก็พยายามแกไขดัดแปลงใหดีขึ้นอยูเสมอ      
แมวาจะอยูนอกรายการขอผูกพันสัญญาก็ตาม

การกอสรางไดเร่ิมขึ้นโดยทํ าสัญญาการกอสรางฉบับแรกเมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๒๒  และ
ฉบบัทีส่องเมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ปเดียวกัน  ในราคกอสรางทั้งสิ้นสองลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นกพันเกา
รอยสามสิบบาท  นี้เปนราคาเริ่มแรก  ภายหลังตอมาไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการตางๆ เพื่อความ
เรียบรอยสวยงาม  และเหมาะสมขึ้นไปอีก  เมื่อรวมเบ็ดเสร็จแลวเปนคากอสรางทั้งสิ้นประมาณหาลาน
บาท

เมือ่การกอสรางเริ่มขึ้น  ก็มีผูมีจิตศรัทธาถวายปจจัยรวมการกอสรางมาโดยลํ าดับ  คุณกษมา (ตุ) 
ศภุสมทุร  ถวายหนึ่งแสนบาท  คณะการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และบริษัทการบินไทย  ไดรวม
กนัทอดกฐนิสามัคคี ป ๒๕๒๒  เพื่อหาปจจัยสรางมณฑป  ไดเงินหกแสนสี่หมื่นบาท  กรมการศาสนา
อนุมัติเงินอุดหนุนสองแสนหาหมื่นบาท  และเมื่อการกอสรางดํ าเนินมาจนปรากฏเปนรูปรางบางแลว    
กม็ผูีศรัทธามาจากทั่วสารทิศ  เปนรายบุคคลบาง  เปนคณะบาง  มาไดเห็นการกอสรางก็เกิดจิตศรัทธา
รวมบรจิาคสมทบทุนการกอสรางเปนอันมาก  จนเหลือที่จะกลาวนามทานเหลานั้นไดในที่นี้ไดหมดสิ้น  
ผูทีร่วมบริจาคมากที่สุดและเปนกํ าลังสํ าคัญเห็นจะเปน  คุณธเนตร  เอยีสกุล  ไดบริจาควัสดุอุปกรณและ
เงนิสด  ซ่ึงเมื่อคิดรวมทั้งหมดแลวก็เปนมูลคามากกวาหกแสนบาท  นับวาเปนกํ าลังสํ าคัญผูหนึ่งทีเดียว

มณฑปหลังนี้  นับวาเปนสิ่งกอสรางที่คอนขางพิเศษ  กลาวคือ  ไดรับการเอาใจใสและเลือกสรร
อยางพเิศษทุกขั้นตอน  เร่ิมแตการเลือกตํ าแหนงสถานที่กอสราง  ซ่ึงจะเห็นวาเปนจุดที่เดนและเหมาะสม  
เมือ่มองจากภายในอาคารสามารถเห็นทิวทัศนโดยรอบ  ไมมีจุดอับ  การออกแบบรูปทรงของอาคารเปน
มณฑป  ซ่ึงมีความงดงาม  มีลักษณะพิเศษ  เปนศิลปะแหงลุมแมนํ้ าโขงโดยเฉพาะ  โครงสรางตลอดจน
ฐานรากสรางอยางแข็งแรงเปนพิเศษ  ทั้งนี้ดวยความมุงหมายจะใหเปนถาวรวัตถุ  เปนปูชนียสถานอัน
มัน่คงไวช่ัวกาลนาน



๘๘

พระพุทธรูปประธานราคา ๙๕,๐๐๐ บาท  บริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการสราง  และคุณจวบจิต  รอดบุญ  
คุณโรส  บริบาลบุรีภัณฑและคณะ  ออกคนละครึ่ง  เปนพระพุทธรูปที่ไดรับการออกแบบและสรางขึ้น
อยางงดงามสมสวนในลักษณะศิลปะรวมสมัย  โดยปฏิมากรผูชํ านาญแหงกรมศิลปากร  มีความสงางาม
และมคีวามนุมนวลเปนพิเศษ  ผิดไปจากพระพุทธรูปตามวัดหรือปูชนียสถานอื่นๆ

ชุกชทีีป่ระดิษฐานของพระพุทธรูป  พรอมทั้งเครื่องประดับประดาตกแตงทั้งหมด  น.พ. แสวง  
วจันะสวสัดิ์  และญาติมิตร  เปนผูถวายคากอสราง  เปนเงินสี่แสนสองหมื่นหาพันบาท

ความพเิศษสุดทาย  ซ่ึงอาจเรียกวาเปนความพิเศษยอดสุด  ก็คือวา  มณฑปหลังนี้สํ าเร็จเปนรูป
รางขึน้มาไดก็ดวยแรงศรัทธาลวนๆ ทุนทรัพยที่ใชในการกอสรางทั้งหมด  มาจากการบริจาคดวยศรัทธา
อันบรสุิทธิข์องสาธุชนทั้งหลาย  โดยที่ทางวัดไมไดมีการเรี่ยไรหรือออกฎีกาบอกบุญแตอยางใดเลย  นับ
วาเปนความพิเศษอยางยิ่งยากที่จะมีไดในยุคปจจุบันนี้

นบัตัง้แตริเร่ิมมา  จนกระทั่งสํ าเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณลงไดในที่สุด  ก็ดวยความรวมมือรวมใจจาก
คนหลายฝาย  ซ่ึงตากก็มารวมมือรวมใจกันดวยความยินดี  เต็มอกเต็มใจ  ทั้งนี้เพราะ  ทุกคนที่เราได
กลาวนามถึงก็ดี  ไมไดกลาวนามก็ดี  ตางก็มีศรัทธาตรงกัน  จึงไดมารวมกันทั้งกํ าลังทรัพย  ทั้งกํ าลังกาย  
ก ําลังปญญาความคิดอันเปนเหตุผลักดันใหเกิดมณฑปที่ทรงความสงาเปนเอก  ยากที่จะมีอาคารหรือปูช
นยีสถานอืน่ใดในสมัยนี้ทัดเทียมได  สมควรที่สาธุชนทั้งหลายจะไดมีความภาคภูมิใจ  เราปลื้มปติใน
กศุลเจตนา  และขออนุโมทนาในสวนกุศลอันเกิดจากศรัทธาของทานทุกผูทุกคน

อนึง่ในป พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดทํ าการซอมแซมทาสีภายนอกใหมทั้งหมด  พรอมทั้งปดทองแตสัน
หลังคาขึน้ไปจรดยอดมณฑป  ส้ินทุนทรัพยอีก ๓๓๗,๗๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอย
หาสิบบาทถวน)  ซ่ึงก็ไดจากศรัทะาของทานสาธุชนทั้งหลายที่พรอมใจกันทํ านุบํ ารุงพระพุทธศาสนา
และเปนอนุสรณแกเราผูสรางซึ่งมีอายุครบ  ๙๐  ปบริบูรณ  เมื่อ  ๒๖  เมษายน  ๒๕๓๕  นั้นดวย

๓๕.๓  ศาลาเทสรังสี
ปฐมศาลาของวัดหินหมากเปงเปนศาลาโรงฉันยอมๆ ยกพื้นสูง  เสาไม  พื้นปูไมกระดาน  ฝาใช

ไมไผขดัแตะ  หลังคามุงดวยสังกะสี  มีสภาพไมคงทนถาวร  เมื่อเราไดมาพักอยูที่นี้ไดในราวสองป   
ญาตโิยมทางกรุงเทพฯ   ก็เดินทางมาที่แหงนี้มากขึ้น  เมื่อไดมาพบเห็นสถานที่แลวชอบใจเกิดศรัทธา
เล่ือมใส  จึงรวมใจกันหาเงินมากอสรางศาลาการเปรียญขึ้นใหมแทนศาลาหลังเดิมซึ่งชํ ารุดทรุดโทรม 
มากแลว

ศาลาการเปรียญที่กอสรางขึ้นนั้น  มีลักษณะเปนเรือนไมทรงไทย  สองชั้น  ขนาดกวาง ๑๑  
เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  โดยใชแรงงานของพระภิกษุสามเณรชวยกันกอสรางเปนสวนใหญ  สรางเสร็จ
เรียบรอยเมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๑๐  คากอสรางเปนจํ านวนเงินทั้งสิ้น  ๘๔,๗๖๓.๐๐ บาท (แปด
หมืน่สีพ่นัเจ็ดรอยหกสิบสามบาทถวน)  และไดใหนามศาลาหลังนั้นวา “ศาลาเทสกประดิษฐ”



๘๙

กาลเวลาลวงเลยมาโดยลํ าดับ  ญาติโยมจากทางกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ไดพากันมาที่วัด  
หนิหมากเปงนี้มากขึ้น  กอปรดวยการคมนาคมสะดวกขึ้น  เพราะทางราชการไดตัดถนนผานหนาวัด   
พระภกิษสุามเณร  อุบาสกอุบาสิกา  ที่มาอยูพักจํ าพรรษารักษาศีลปฏิบัติภาวนา  ทั้งที่มาอยูประจํ าและ  
มาพกัเปนครั้งคราวก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเทศกาลวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาลาการเปรียญที่
มอียูจึงไมสามารถตอนรับญาติโยม  อุบาสกอุบาสิกาไดเพียงพอ  ประกอบกับศาลาเทสกประดิษฐก็ชํ ารุด
ทรุดโทรม  เนือ่งจากปลวกกัดกินจนเสียหายเปนบางสวน  อาจไมปลอดภัยและอาจเกิดอันตรายขึ้นไดใน
ภายหนา  คณะกรรมการวัดหินหมกเปงจึงไดมาปรึกษาหารือกันกับเรา  และมีความเห็นพองตรงกันวา
ควรจะสรางศาลาการเรียญหลังใหมใหกวางขวางและคงทนถาวรขึ้นกวาเดิม  เพื่อเปนที่ประกอบ          
ศาสนกิจสืบตอไป

ศาลาการเปรียญหลังใหมนี้ไดสรางขึ้นที่เดิม  โดยร้ือศาลาหลังเกาออกเสีย  มีลักษณะเปนอาคาร
คอนกรตีเสริมเหล็กสองชั้น  ขนาดกวาง ๒๓.๐ เมตร  ยาว ๔๔.๐ เมตร ช้ันบนภายในตัวอาคารเปนหอง
โถงตลอด  ปูพื้นดวยไมปารเก  กั้นฝาโดยรอบดวยกระจกกรอบอะลูมิเนียม  พรอมทั้งติดประตูหนาตาง
โดยรอบ  ระเบียงและชานศาลารอบตัวอาคารปูพื้นดวยหินออน  ช้ันลางเปนหองโถงตลอด  ปูพื้นดวย
หนิออนทั้งหมด  ชานพักบันไดและขั้นบันไดทํ าดวยินกรวดลาง

การออกแบบโดย  อาจารยสาคร  พรหมทะสาร  แหงวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ทํ าสัญญาจาง
เหมาแรงงานกับนายกองศรี  แกวหิน  เมื่อวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๒๘  โดยทางวัดเปนผูจัดหาวัสดุ    
กอสรางทั้งหมด  การกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๒๙  คากอสรางทั้ง
ศาลาการเปรยีญและหอระฆัง  เปนจํ านวนเงินทั้งสิ้น  ๗,๖๙๓,๙๒๖.๕๒ บาท (เจ็ดลานหกแสนเกาหมื่น
สามพันเการอยยี่สิบหกบาทหาสิบสองสตางค) เสร็จแลวไดขนานนามศาลาหลังนี้วา  “ศาลาเทสรังสี  
พ.ศ. ๒๕๒๙“

๓๕.๔  จิตรกรรมฝาผนัง
ภายหลังบรรดาศษิยานศุษิยไดมีจิตศรัทธา  จะใหมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังศาลาการเปรียญ

ช้ันบน  จงึไดวาจางชางเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังดวยสีนํ้ ามันอยางดี  ชวงกลางเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติตอนประสูติ  เสด็จออกบรรพชา  ทรงบํ าเพ็ญทุกรกิริยา  ตรัสรู  แสดงปฐมเทศนา  ทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกข  และเสด็จดับขันธปรนิพิพาน  ชองดานขวามือเปนภาพเรื่องราวเกี่ยวกับวัดหินหมาก
เปง  ดานซายมือเปนภาพพระธาตุพนม  และเรื่องราวประเพณีทองถ่ินภาคอีสาน  โดยทํ าสัญญาจางกับ  
นายสามารถ  ทองสม  เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๐ ในราคา ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หกแสนหา
หมืน่บาทถวน)กํ าหนดแลวเสร็จภายใน  ๑๒  เดือน  ทั้งนี้อยูในความควบคุมของคุณไขมุกด  ชูโต

๓๕.๕ หอระฆัง
ตอมาไดสรางหอระฆังไวตรงมุมศาลาดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยการกอสรางหอระฆัง

ดงักลาวนั้น  คุณธเนตร  เอียสกุล  มีจิตศรทธาบริจาคคาแรงงานในการกอสรางทั้งหมดตามสัญญา  



๙๐

จํ านวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) และไดหลอระฆังมาถวายอีกดวยในราคา 
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน)

๓๕.๖  หอสมุดวัดหินหมากเปง
หอสมุดเดิมเปนอาคารไมช้ันเดียวตั้งอยูตรงอาคารหอสมุดหลังปจจุบันนี้ เมื่อทางวัดไดดํ าเนิน

การกอสรางศาลาการเปรียญใกลจะแลวเสร็จตามสัญญาเราพิจารณาเห็นวควรจะสรางอาคารหอสมุดขึ้น
ใหม ใหมีสภาพสอดคลองกับศาลาการเปรียญก็ไดรับความชวยเหลือดวยดีจาก คุณชชัวาลย พร้ิงพวงแกว
แหงบริษัทดีไซด ๑๐๓ จ ํากดั กรุงเทพฯ ชวยออกแบบแปลนใหมีลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สองชั้น ขนาดกวาง ๑๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตรหลังคาทรงไทยแบบสามมุข มีหนาบันทํ าลวดลาย
ปนูปนทัง้ สามดาน ทํ าสัญญาจางเหมาแรงงานกับนายกองศรีแกวหิน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
โดยทางวดัเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางทั้งหมด แลวเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๒๙ ส้ินคากอสรางจํ านวน ๗๒๕,๐๕๔.๖๓ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหาพันหาสิบสี่บาทหกสิบ
สามสตางค)

๓๕.๗  หอกลอง
เมื่องานกอสรางหอสมุดเสร็จเรียบรอยตามสัญญาแลวคุณเธนตร เอียสกุล ผูมีศรัทธาแข็งกลาคน

หนึ่ง ไดปวรณาขออนุญาตตอเรา ขอเปนเจาภาพสรางหอกลองพรอมกับจัดหากลองใหญมาถวาย เพื่อให
เปนคูกันกับหอระฆังสมบูรณแบบตามประเพณีนิยม ประกอบกับศรัทธาญาติโยมทางจังหวัดสกลนคร
จงัหวดักาฬสินธุ จังหวัดมุกดาหาร และบานขัวสูง มีจิตศรัทธาสรางโปงขนาดใหญมาถวาย เราจึงไดออก
แบบและวาจางใหชางมาทํ าหอกลองขึ้น ช้ันบนเปนที่ตั้งกลอง ช้ันลางเปนที่แขวนโปง ส้ินคากอสราง
เปนเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน) คุณธเนตร รับเปนเจาภาพออกเงินทั้งหมด

๓๕.๘ กุฏิเสนาสนะ
กฏิุ เสนาสนะที่อยูอาศัยของพระภิกษุสามเณร ซ่ึงเปนสิ่งจํ าเปนอยางหนึ่งทีตองจัดใหมีขึ้นตาม

ความเหมาะสม กุฏิที่สรางขึ้นแตแรกมาอยูใหมๆ เพียงไมกี่หลัง บางหลังก็ชํ ารุดทรุดโทรมจํ าเปนตอง
ซอมแซม หรือร้ือทํ าเสียใหมใหถาวรก็มีขณะเดียวกันก็สรางเพิ่มเติมขึ้นมาอีกดวยเพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการของพระภิกษุสามเณรที่เพิ่มขึ้น

กุฏิในวัดหินหมากเปงสวนใหญเปนกุฏิทรงไทยขนาดเล็กใหญตามความเหมาะสม ซ่ึงลวนแลว
แตเกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายมาปลูกสรางถวายคนละหลังสองหลังบางทานถึงสามหลังก็มี 
เพื่อหวังประโยชนแกพระภิกษุสามเณรจะไดอยูพักจํ าพรรษา และผูที่สนใจในการปฏิบัติก็มาขอปลูก
บานพักเพื่ออยูภาวนาบํ าเพ็ญเพียร จนปจจุบันนี้มีกุฏิถาวรสํ าหรับพระภิกษุสามเณรจํ านวน๕๖ หลัง    
บานพกัชีและบานพักญาติโยม จํ านวน๓๗ หลังศาลาแมชี โรงครัว หองนํ้ าหองสวม ถังนํ้ าประปาขนาด
ใหญสํ าหรับจายนํ้ าใชทั่วทั้งวัด  เครื่องกํ าเนิดไฟฟาเมื่อประมาณราคาแลวมีมูลคาไมตํ่ ากวา ๑๐ ลานบาท



๙๑

เมือ่ พ.ศ.๒๕๒๖ นายบุญ สกุลคู พรอมดวยญาติมิตรไดมีจิตศัรทธาสรางอาคารมอบถวายเปน
อาคารเรียนนักธรรมแกพระภิกษุสามเณรที่อยูจํ าพรรษา เปนอาคารชั้นเดียวหนึ่งหลังสิ้นเงินคากอสราง
ในราว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน)

๓๕.๙ กํ าแพงวัด
นบัแตเราไดมาอยูที่วัดหินหมากเปงตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๘ การพัฒนาวัดและการกอสรางถาวรวัตถุ

กค็อยเจรญิเปนมาโดยลํ าดับ ดวยแรงศัรทธาของศิษยานุศิษยและญาติโยมทั้งหลายขณะเดียวกันก็ซ้ือที่ดิน
ขยายอาณาเขตของวัดเพิ่มขึ้นอีกดวยในป พ.ศ.๒๕๒๘ นายสรศักดิ์ สรอยสนธ (นายอํ าเภอศรีเชียงใหม
ขณะนัน้) ไดชวยเปนธุระติดตอกับเจาหนาที่ของกรมที่ดิน เพื่อขอเอกสารสิทธิตอทางราชการใหถูกตอง
ตามกฏหมายจนสํ าเร็จเรียบรอยตามประสงค ปรากฏตามหลักฐานหนังสือรับรองการทํ าประโยชน      
(น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๐๐๐๑ เลมที่ ๑ ก. หนาที่ ๐๑ ออกใหเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ ๒๖๑ 
ไร ๒ งาน ๙๒ ตารางวา นับวาเปนสถานที่แหงแรกและแหงเดียวในเขตพื้นที่นี้ที่ไดรับเอกสารสิทธิ     
ถูกตองตามกฎหมาย

เราจึงพิจารณาเห็นวาวัดหินหมากเปงก็มีการพัฒนาเจริญขึ้นมากแลว บานเมืองโดยเฉพาะ        
หมูบานใกลเคียงก็เจริญขยายกวางขวางขึ้นโดยลํ าดับ สมควรที่จะกํ าหนดเขตแดนของวัดใหเปนเอกเทศ
สวนหนึ่งตางหากใหชัดเจนจึงไดขอความรวมมือไปยังสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) จังหวัด
หนองคายก็ไดรับความรวมมือดีจากคุณวรพจน ธีระอํ าพน หัวหนาสํ านักงานในดานการออกแบบการ
ปรับปรุงพื้นที่เตรียมการกอสรางและทํ าถนนดินรอบแนวกํ าแพงหลังจากกอสรางเสร็จแลว โดยไดสง
ชางผูชํ านาญงานมาคอยดูแลชวยเหลือตลอดจนงานแลวเสร็จ

ท ําสญัญาจางเหมาทั้งแรงงานและวัสดุอุปกรณกับ นายกองศรี แกวหิน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๙  ดานหนาจากประตูใหญไปจนสุดเขตแดนทางทิศตะวันตกความยาว ๖๕๔ เมตร            
ทางทศิตะวนัตกทํ าไปจนจรดริมแมนํ้ าโขง ความยาว ๕๓๓ เมตร รวมคากอสรางทั้งสองดานเปนจํ านวน
เงนิทัง้สิน้  ๑,๖๑๓,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยยี่สิบบาทถวน)

อนึง่ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดสรางกํ าพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ดานหนาวัดจากซุมประตู ไปจนจรด
แมนํ ้าโขงทางดานทิศใต  ความยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร   ส้ินทุนทรัพยอีก  ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท            
( หนึง่ลานเกาหมื่นบาทถวน)

ถวายพระราชกุศล
                หลังจากการกอสรางศาลาการเปรียญ  หอสมุด  หอระฆัง  หอกลองและกํ าแพงวัดเสร็จ      
เรียบรอยตามประสงค   เราเห็นวาถาวรวัตถุเลานี้เกิดขึ้นดวยแรงศรัทธาของญาติโยมทั้งหมดเมื่อการ    
กอสรางเสร็จเรียบรอย  ก็จํ าเปนที่ควรจะมีการฉลองเพื่อประกาศใหทานผูมีสวนชวยเหลือในการนั้นๆ   
ไดทราบถึงความสํ าเร็จ  และไดรวมอนุโมทนากุศลบุญโดยพรอมเพรียงกันประกอบกันในป พ.ศ. 
๒๕๓๐   ซ่ึงชาวไทยทั้งหลายถือวาเปนโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ของปวงชน



๙๒

ชาวไทยทั้งหลายทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบจึงไดกํ าหนดการฉลองถาวรวัตถุเหลานั้น         
ในวนัที ่๒๕ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึงเปนวาระที่เรามีอายุครบ ๘๕ ปบริบูรณ และไดทํ าพิธีถวาย
พระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมกันทีเดียวในการนี้มีพระวราเทพวราลังการ∗

(ศรีจันทร วัณณาโภ) รองเจาคณะภาค ๑๑(ธ) วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย  เปนประธานฝายสงฆ พรอม
ดวยพระธรรมไตรโลกาจารย∗∗ (รักษ มวีรรณดิษฐ)เจาคณะภาค ๙ (ธ) วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย    
พระเทพเมธาจารย∗∗∗ รองเจาคณะภาค๘ (ธ) วัดโพธสิมภรณ จังหวัดอุดรธานี พระภาวนาพิศาลเถระ****

(พุธ ฐานิโย) วัดปาสาลวนั จังหวัดนครราชสีมา และพระเถรานุเถระทั้งหลาย  ฝายฆราวาสมี พล.อ.อ.  
หะริน หงสกุล เปนองคประธานในพิธีนํ าถวายถาวรวัตถุเหลานั้น และนํ าถวายพระราชกุศล  ไดรับ  
ความกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑัฒโน) วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ ซ่ึง 
ขณะนั้นดํ ารงสมณศกัดิเ์ปนสมเด็จพระญาณสังวร ทรงแตงคํ าถวาย

นอกจากการกอสรางเปนการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนา  สํ าหรับในวัดหินหมากเปง
ทีเ่ราไดอาศัยรมเงาอยูมาเปนเวลากวายี่สิบปดังกลาวแลว ทรัพยที่ญาติโยมมีศรัทธาบริจาค ปวารณาถวาย
เปนการสวนตัวแกเราก็ยังมีเหลือพออยูอีกเฉลี่ยใหแกวัดอนๆ ไดเราก็เฉลี่ยไป เพื่อการกอสรางถาวรวัตถุ
ใหเปนการทํ านุบํ ารุงพระพุทธศาสนา  พรอมกันนั้นมีญาติโยมมารายงานถึงความจํ าเปนที่ควรตองชวย
ดานสาธารณประโยชนตางๆ อันมีกิจการโรงเรียน หรือโรงพยาบาล เปนอาทิ เราก็ชวยเหลือเจือจานไป
ตามก ําลังความสามารถ เพื่อประโยชนของผูบริจาคเงินปวารณาถวายทานแกเราแตเบื้องตนดวย

การกอสรางทั้งหมดโดยสรุปใจความมานี้ ยอมเปนการยุงยากแกผูกระทํ าอยางยิ่ง โดยสวนมาก 
ผูทีไ่มคอยสํ าเร็จก็เพราะขาดทุนทรัพยและศรัทธา โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดคุณธรรมประจํ าตัวเมื่อทํ าสํ าเร็จ
ก็ดีอกดีใจ เมื่อทํ าไมสํ าเร็จก็ตีอกชกหัววุนวายไปหมด แตสํ าหรับตัวเราท่ีกระทํ ามาทั้งหมดนั้นไมรูสึก
อะไรเลย  สํ าเร็จก็ชาง  ไมสํ าเร็จก็ชาง  ใจมันเฉยๆอยู

การกระทํ าสิ่งใดๆเราถือวาเปนสักแตวาทํ าเพื่อกิจพระศาสนาปจจัยท่ีทํ าก็ไมใชทุนทรัพยของตน 
เปนศรัทธาญาติโยมชาวบานทั้งหมด เม่ือทํ าสํ าเร็จไปไดก็เปนระโยชนแกพระพุทธศาสนา และเปนบุญ

                                                          
∗ ปจจุบันเปนที่  พระธรรมวราลังการ  รองเจาคณะภาค ๘ (ธ)
∗∗ ปจจุบันเปนที่ปรึกษาเจาคณะภาค  ๙ (ธ)
∗∗∗ ปจจุบันเปนที่  พระธรรมบัณฑิต  (จันทรศรี  จันททีโป)  เจาคณะภาค  ๙ (ธ)
∗∗∗∗ ปจจุบันเปนที่  พระราชสังวรญาณ



๙๓

กุศลแกญาติโยมทั้งหลาย การจะทํ าอะไรก็ตองบอกบุญเรี่ยไร การบอกบุญเรี่ยไรเปนการจูจี้ทํ าใหรํ าคาญ
เบื่อหนาย

การทีเ่ราไดกระทํ าไปจนสํ าเร็จทุกรายการนั้น  ก็ดวยทุนทรัพยที่ญาติโยมจากจตุรทิศทั้งสี่  จาก
ตางประเทศก็มีไดมาปวารณาถวายไว  ในสวนที่ปวารณาถวายเปน  กฐิน  ผาปา  สังฆทาน  คาภัตตาหาร  
คาไฟฟา  นํ ้าประปานั้น  ไดรวบรวมไวเปนทุนทรัพยของทางวันพระโดยเฉพาะ  ใชเฉพาะในกิจการของ
วดัหนิหมากเปงเทานั้น  ในสวนที่ปวารณาถวายเปนการสวนตัวแลวแตเราจะใชในกิจการใดตามอัธยาศัย  
ตัง้แตหนึ่งบาท  สิบบาท  รอยบาท  พันบาท  หมื่นบาท  แสนบาท  ตามกํ าลังทรัพยและศรัทธานั้น  เมื่อ
เห็นวามีจํ านวนมากพอสมควรที่จะสรางถาวรวัตถุเพื่อสาธารณประโยชน  จึงไดนํ าไปใชในกิจการที่
กลาวมาแลวขางตน  สวนทุนทรัพยก็ไมเห็นขาดตกบกพรอง  ศรัทธาความเชื่อมั่นในกิจการงานของตนก็
ตัง้มัน่ดิบดี  สวนคุณธรรมของตัวเองก็ไมเสื่อมถอย  กระทํ ามาโดยเรียบรอย  สาธุ  สาธุ  สาธุ  เร่ืองเหลานี้
เปนเพราะบุญกุศลที่เราเคยกระทํ ามา  จึงสํ าเร็จเรียบรอยดวยดีโดยประการทั้งปวงดังกลาวแลว

เราเองหาเงินไมเปนเลยแมแตสตางคเดียว  ญาติโยมจากจตุรทิศทั้งสี่มามอบถวายทํ าบุญไว      
เราเลยกลายเปน “พระคลังสมบัติ”  ของพุทธบริษัท  ที่มาบรจิาคทํ าบุญในพระพุทธศาสนาไปเลยทีเดียว

“พระคลังสมบัติ”  ของพุทธศาสนิกชนทีบ่ริจาคปจจัยทํ าบุญถวายไวในพระพุทธศาสนานี้  เปน
การยากมากแกผูบริหาร  เพราะลูกคา (ผูถวาย) ไมมีสมุดบัญชีบันทึกไว  เปนแตพระคลังสมบัติมีไวฝาย
เดยีว  เหตนุัน้จงึเปนการยากที่จะบริหาร  แตการบริหารก็ไดเปนไปแลวโดยเรียบรอย  กลาวคือเมื่อมีเงิน
ทนุมากพอสมควรที่จะสรางสิ่งใดได  จะเปนอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  อาคารเรียน  หรือส่ิงใดก็ดี          
กจ็ะถอนทัง้เงนิทนุและดอกเบี้ยมาใชจายใหหมดจนเกลี้ยง  ไมเหลือหลอแมแตสตางคเดียว  ผูจะเปน  
นายพระคลังสมบัติบริหารทุนทรัพยของพุทธศาสนิกชนทีม่าทํ าบุญนี้  ถาหากไมเชื่อฝมืออันขาวบริสุทธิ์
ของตนเองถึง  ๑๐๐  เปอรเซ็นตแลวอยาพึงทํ าเลย  ขืนทํ าไปก็เสื่อมเสียพุทธศาสนาอันเปนที่เคารพของ
ตน  และตนเองกเ็สื่อมเสียดวย  ดังมีตัวอยางใหเห็นไดในที่ทั่วไป  ตัว “ง” ตัวนี้รายกาจมาก  ทํ าใหคนเสีย
มานับไมถวนแลว  แตผูบริหารพระคลังสมบัตินี้ขอยืนยันวา  เร่ืองเหลานี้บริสุทธิ์สะอาดเต็มที่                 
ผูมคีณุธรรมหิริโอตตัปปะอยูในตัว  อยากลัวเลยวาจะเปนเชนนั้น

การทํ าสิ่งใดเพื่อผลประโยชนสวนตน  ยอมกอใหเกิดผลเสียหาย  การสรางสิ่งตางๆ เพื่อ       
พระพุทธศาสนาและศาสนิกชนทั่วไป  ถาหวังจะไดอยางเดียวยอมเปนการเสียหายมาก  ถาหากมุง
ประโยชนเพื่อพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศล  ไมใชของใครทั้งหมด  จะเปนผลดีมาก  โดยเฉพาะ  
“พระ”  เม่ือกอสรางสิ่งตางๆ แลวสิ่งเหลานั้นยอมพาไป  สวนตนเองทอดทิ้งกิจในพระพุทธศาสนาและ
พระธรรมวนิัยหมด  ไปสรางสิ่งตางๆ ภายนอก  แตตนไมสรางตนเอง  ยอมเปนการเสื่อมเสียอยางยิ่ง

จากสภาพของปาดงทึบที่เราไดเคยเห็นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา ๖๐ ปกอนหนานี้  เราไดมาอยู
ตัง้แตป  ๒๕๐๗  และพัฒนาสถานที่นี้  จนถึงบัดนี้กาลเวลาไดลวงเลยมายี่สิบกวาปแลว  การพัฒนาวัดที่
คอยเจรญิมาโดยลํ าดับ  ตั้งแตตนจนสํ าเร็จบริบูรณเปนวัดที่ถาวรดังที่ปรากฏแกสายตาของทานทั้งหลาย
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อยู  ณ  บัดนี้แลวนั้นที่สํ าคัญที่สุดก็คือ  เกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย  บรรดาศษิยานุศิษยทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ  ตางก็รวมแรงรวมใจกันทั้งกํ าลังกาย  กํ าลังทรัพย  ตามความสามารถของแตละ
ทานแตละคนเกินกวาที่จะกลาวนามทานทั้งหลายไดหมด  ผลงานจึงปรากฏอยูจนบัดนี้  เมื่อคราวที่
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสน  วาสโน)  เสด็จมาเปนประธานในพิธีฉลองมณฑป  
ทรงพอพระทยัมาก  โปรดใหยกขึ้นเปนวัดพัฒนาตัวอยาง  พรอมทั้งประทานประกาศนียบัตรและพัด
พฒันาใหเปนที่ระลึก  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๒๕  นับวาเปนเกียรติประวัติที่สํ าคัญของวัด      
หนิหมากเปง  อีกอยางหนึ่ง

เราหวงัเปนอยางยิ่งวา  วัดหินหมากเปงแหงนี้จะเปนศาสนสถานสํ าหรับบํ าเพ็ญสมณกิจ  เพื่อ
ความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนาสืบตอไปอีกนานเทานาน  จึงขออนุโมทนาใหทานทั้งหลายทั้ง
มวล  ทีม่สีวนชวยในการทํ านุบํ ารุงวัดหินหมากเปงแหงนี้  จงประสบแตความสุขความเจริญ  งอกงาม
ไพบลูยมั่นคงในบวรพุทธศาสนาตลอดไปชั่วกาลนาน

การท ําประโยชนใหแกคนอื่น  อันจะเปนประโยชนไดท่ีแทจริงนั้น  จะตองทํ าประโยชนของตน
ใหไดเสียกอน  แลวนํ าประโยชนนั้นๆ ออกแจกใหแกคนอื่น  หากคนอื่นเขาไมรับของเราเราก็ไมเสียหาย
ไปไหน  อันนี้เปนกรณียกิจท่ีแทจริงของเรา  นับแตเราไดบวชมาในพุทธศาสนา  ไดกระทํ ามามิไดขาด
ตลอดเวลา

ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ นี้  ไดทรง    
พระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ใหเราเปนพระราชาคณะชั้นราช  
ที่  พระนิโรธรังสี  คมัภีรปญญาวิสิษฏ  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  อรัณยวาสี

สํ าหรับการไดรับสมณศกัดิข์องพระกัมมัฏฐาน  โดยเฉพาะคณะลูกศิษยของทานพระอาจารยมั่น  
ภูริทตัตเถระ นี ้ เรายังคงยืนยันความรูสึกสวนตัวดังที่เคยกลาวไวแลวในชวงประวัติของเรา  ตอนที่ไดรับ
พระราชทานสมณศกัดิ์เปนพระราชาคระชั้นสามัญเมื่อป  ๒๕๐๐  นั้น

แตนัน่แหละ  ทานผูใหญไดอธิบายวา  การสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศกัดิ์นี้  เปนพระราช
ประเพณีอันมีมาแตโบราณกาล  เปนสวนพระราชทานสงัคหธรรมของพระมหากษัตริยไทยองคเอกอัคร-
ศาสนปูถัมภก  ทรงยกยองพระมหาเถรานุเถระผูรับธุระในพระพุทธศาสนา  เปนภาระสั่งสอนชวยระงับ
อธิกรณและอนุเคราะหพระภิกษุสามเณร  ใหดํ ารงอยูในสมณฐานนัดรโดยสมควร  และเมื่อไดบํ าเพ็ยคุณ
ความดเีพิม่ขึ้นก็จะพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถวายตางเครื่องราชสักการะเปนการประกาศเกียรติคุณ

เราพระปา  ก็ไดแตระลึกถึงพระมหากรุณาธคิณุขอถวายอนุโมทนา  และถวายพระพร
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๓๖.  พรรษา  ๗๑ - ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗)
เราไดพาทานผู อานทั้งหลายเที่ยวชมโลกของวัดหินหมากเปงเสียยืดยาวมาเปนเวลานาน          

พอสมควร  เปนธรรมดาของโลก  เมื่ออยูที่ใดที่หนึ่งนานๆ หรือแมแตการมีอายุชีวิตที่ยืนยาวนาน  ก็ยอม
ปรากฏรองรอยและหลักฐานของสิ่งนั้นๆ เปนสักขีพยานตามวิสัย  ตางแตดีกับชั่วเทานั้น  ซ่ึงทาน           
ผูมปีญญาและคุณธรรมเพียงพอยอมสามารถพิจารณาหาเหตุผลไดดวยตนเองตามความเปนจริง

คนเราทกุคนที่เกิดมาแลวยอมมีชรา  และพยาธิเบียดเบียน  ไมมากก็นอยตามแตบุญกรรมจะ
ประดษิฐ  เราเองก็หาไดพนจากธรรมขอนี้ไม  ยิ่งชราภาพมากขึ้นพยาธิก็ยิ่งทวีขึ้นเปนเงาตามตัว  เวทนาก็
ปรากฏอยูเนืองๆ  แตดวยอาศัยการอบรมสมาธิ ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเราไดบํ าเพ็ญมาโดยตลอดชีวิตนี้       
กพ็ออาศยัอุบายปญญารักษาตนเรื่อยมาโดยลํ าดับ  จนเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘  เราก็ถูกพยาธิเขา
ครอบงํ าอีกวาระหนึ่ง  ตามวิชาการแพทยสมัยปจจุบันเรียกวาโรคเสนโลหิตในสมองตีบ  เปนผลให    
รางกายซีกซายทํ างานไมเปนปกติ  เมื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทั้งสองพระองคทรงทราบถึง
การอาพาธของเรา  ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายแพทยรุงธรรม  ลัดพลี  นายแพทยหลวงประจํ า
พระองค  พรอมดวยศาสตราจารยนายแพทยนิพนธ  พวงวรินทร  ประจํ าคณะแพทยศาสตรศิริราช-
พยาบาล  มาดแูลรักษาเราที่วัดหินหมากเปงอยางดีที่สุด  พรอมดวยคณะแพทยจากจังหวัดหนองคาย  มี
นายแพทยบญุเรียง  ชูชัยแสงรัตน (ผูอํ านวยการโรงพยาบาลสังคมขณะนั้น)  นายแพทยวันชัย  สัตยวุฒิ-
พงศ (ผูอํ านวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอคนปจจุบัน)  นายแพทยปยวัฒน    
นลิด ํา  เปนตน  พรอมดวยเจาหนาที่ของโรงพยาบาลอีกหลายทานเกินกวาที่เราจะกลาวนามทานทั้งหมด
ได  เรารูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธคิณุของลนเกลาฯ ทั้งสองพระองค  ตลอดจนคณะแพทยทั้งหลาย
เหลานั้นเปนอยางยิ่ง

การอาพาธของเราในครั้งนั้นไดรับการดูแลรักษาอยางดีจากคณะแพทยดังกลาวแลวนั้น  เพียงไม
กีสั่ปดาหอาการอาพาธของเราก็หายคืนจนเปนที่นาพอใจของคณะแพทย  แตก็นั่นแหละ  คนแกก็ไมตาง
อะไรกบัไมผุๆ แมจะเยียวยารักษาบํ ารุงสักปานใด  ก็พอไดอาศัยมีชีวิตอยูไปวันหนึ่งๆ เทานั้น  หลังจาก
การอาพาธของเราในครั้งนั้นสุขภาพของเราก็คอยรวงโรยลงตามวัยอายุสังขารตามลํ าดับ  จนถึงเดือน
พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๓๕  เราก็ไดอาพาธหนักอีกครั้งหนึ่งดวยโรคปอดอักเสบ (ตามที่แพทยลงความ
เห็น)  และหลังจากนั้นโรคแทรกอื่นๆ ก็คอยหาชองทางและอุบายเขามากรบกวนอยูเสมอๆ แมคณะ
แพทยจะพยายามดูแลรักษาเราอยางดีจนหายจากการอาพาธ  แตสุขภาพรางกายของเราก็ไมเอื้ออํ านวยที่
จะใหแข็งแรงดังเดิม  เปนเหตุใหเรารํ าลึกถึงสถานที่เกาซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ  โดยเฉพาะอากาศที่       
สัปปายะแกธาตุขันธของเรามาก  ทั้งเราเคยไดรับความวิเวกมาแตกอนที่จะไปอยูวัดหินหมากเปง    
สถานที่นั้นคือ  วัดถ้ํ าขาม  อํ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  ซ่ึงเราเคยมาอยูจํ าพรรษาแตป พ.ศ. 
๒ค๐๗  ที่นี้เปนวัดเกาของทานอาจารยฝน  อาจาโร  ทานเคยอยูมากอน  เราจึงไดตัดสินใจลาหมูเพื่อน
และญาตโิยมออกจากวัดหินหมากเปงเมื่อวันที่  ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  มาขออาศัยอยู  ณ  วัดถ้ํ าขาม  
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ซ่ึงมีพระอาจารยเขี่ยม  โสรโย  เปนเจาอาวาส  ทานก็ยินดีและเต็มใจอยางยิ่ง  อํ านวยความสะดวกแกเรา
ทกุอยางทกุประการเทาที่ทานจะกระทํ าได  มิใหเราตองอนาทรเดือดรอนเลยแมสักเล็กนอย  เราไดมาพัก
อยูที่กุฏิเกาที่ทานอาจารยฝนเคยอยู  เมื่อเราไดมารับอากาศและสัมผัสสถานที่ที่วัดถ้ํ าขามไมนาน  สุขภาพ
รางกายของเราก็ฟนฟูขึ้นอยางนาแปลก  การฉันอาหารกลับมีรสชาติดี  การสรงนํ้ าก็สดชื่น  อาการ    
ออนเพลียที่เคยเปน  และโรคภัยบางอยางก็หายไปเองโดยปริยาย  เราจึงตัดสินใจอยูจํ าพรรษา                 
ณ วัดถ้ํ าขามกับพระอาจารยเขี่ยมเรือ่ยมาจนปจจุบัน  ถึงกระนั้นก็ตาม  ศาสตราจารยนายแพทยนิพนธ  
พวงวรินทร  และนายแพทยวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ  ก็ยังติดตามมาเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพรางกายของเราอยู
เสมอๆ มิไดขาด  ทั้งคณะแพทยในบริเวณใกลเคียงมีโรงพยาบาลพรรณานิคม (โรงพยาบาลพระอาจารย
ฝน)  โรงพยาบาลพังโคน  โรงพยาบาลสวางแดนดิน  โรงพยาบาลสกลนคร  ตลอดจนญาติโยมชาว
จงัหวดัสกลนครก็ไดใหการอุปการะแกเราอยางดียิ่ง  จึงขอจารึกนํ้ าใจของทานทั้งหลายเหลานั้นไว ณ ที่นี้
ดวย

๓๗.  บทสรุป
นบัแตอุปสมบทมาจนบัดนี้  มีพรรษา  ๗๑  แลว  เราไดบํ าเพ็ญแตกรณียกิจสิ่งที่เปนประโยชน

แกตนและเพื่อคนอื่นตลอดมา  โดยไดเร่ิมตั้งตนแตประโยชนตน  แลวก็ตอไปเพื่อประโยชนคนอื่น
กลาวคอื  ไดออกเที่ยวธุดงคตั้งแตไดอุปสมบทพรรษาแรก  ไดติดตามครูบาอาจารยประกอบ   

กิจวัตร  และตั้งใจฝกหัดตามคํ าสอนของทานโดยลํ าดับ  ไมมีกิจธุระอยางอื่นที่ตองทํ าจึงไดมีโอกาส
บ ําเพญ็เพยีรภาวนาดีมาก  พอพรรษาตอๆ มาไดแยกตัวออกไป  ตองรับภาระมาก  มีหมูเพื่อนคอยติดตาม
อยูเสมอ  และจะตองเปนภาระในการอบรมสั่งสอนญาติโยมเปนประจํ า  เพราะสมัยนั้นพระกัมมัฏฐานมี
จ ํานวนนอย  พอเห็นรูปใดมีลูกศิษยติดตามมากหนอยเขาก็ถือวาเปนอาจารย  แลวก็แหกันไปหารูปนั้น  
ถึงอยางนัน้ก็ดี  เรามิไดทอแทใจในการทํ าความเพียร  ดูเหมือนเปนเครื่องเตือนสติของเราใหทํ าความ
เพยีรกลาแข็งขึ้นไปเสียอีก  ตกลงประโยชนของเราก็ได  คนอื่นก็ไมเสีย

๓๗.๑  บุญคุณของบิดามารดา
คนเกิดมาไดชื่อวาเปนบุญคุณของกันและกัน  บุตรธิดาเปนหนี้บุญคุณของบิดามารดา  บิดา

มารดาเปนหนี้ใหมของบุตรธิดา  ตางก็คิดถึงหนี้ของกันและกันโดยที่ใครๆ มิไดทวงหนี้  แตหากคิดถึงหนี้
เอาเอง  แลวก็ใชหนี้ดวยตนเองตามความสํ านึกของตนๆ  บางคนก็นอยบางมากบาง  เพราะหนี้ชนิดนี้เปน
หนีท่ี้ตนหลงมาทํ าใหเกิดขึ้นเอง  ไมมีใครบังคับและคํ้ าประกัน  บางคนคิดถึงหนี้สินที่ตนมีแกบิดามารดา
มากมายเหลอืทีจ่ะคณานับ  แตเกิดจนตาย  บิดามารดาถนอมเลี้ยงลูกดวยความเอ็นดูทุกอยางเปนตนวา  
นัง่  นอน  ยืน  เดิน  พูดจา  ตองอาศัยบิดามารดาสั่งสอนทุกอยาง  เวลาเกิดโทสะฟาดตีดวยไมหรือฝามือก็
ยงัมคีวามระลึกตัวอยูวานี่ลูกนะๆ บางทีตีไมลงก็ยังมี  มันเปนสญัชาตญาณของสัตวผูเกิดมา  บิดามารดา
ยอมมคีวามรักบุตร  แมแตสัตวดิรัจฉานก็ยังมีความรักลูกโดยไมทราบความรักนั้นรักเพื่ออะไร  และหวัง
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ประโยชนอะไรจะชวยเหลืออะไรแกตนบาง  ลูกๆ ก็ทํ านองเดียวกันนี้  แตสัตวมันยังรูหายเปน  รักกันชั่ว
ประเดี๋ยวประดาว  รักกันแตยังเล็กๆ เมื่อเติบโตแลวก็ลืมกันไปหมด  มนษุยนี้รักกันไมรูจักหายถึงตาย
แลวก็ยงัรกักันอยูอีก  ตายแลวมันคืนมาไดอยางไร  มนุษยคนใดไมรูจักคุณบิดามารดา  แลไมตอบสนอง
บญุคณุของทาน  มนุษยผูนั้นไดชื่อวาเลวรายกวาสัตวดิรัจฉานไปเสียอีก

เราบวชแตยังเล็กมิไดหาเลี้ยงบิดามารดาเหมือนกับคนธรรมดา  แตหลอเล้ียงนํ้ าใจของทานดวย
เพศสมณะ  ตอนนี้เราคุยโมอวดโตไดเลยวา  เราเกดิมาเปนลูกผูชาย  ไดบวชแตเล็ก  มิไดเล้ียงบิดามารดา
เหมอืนคนธรรมดาสามัญท่ัวไป  แตหลอเล้ียงนํ้ าใจของทานทั้งสองดวยทัศนะสมณเพศอันเปนท่ีชอบใจ
ของทานเปนอยางยิ่ง  ระลึกถึงยูเสมอวา  ลูกของเราไดบวชแลวๆ ถึงอยูใกลหรือไกลตั้งพันกิโลเมตรก็มี
ความดีใจอยูอยางนั้นแลวก็สมประสงคอีกดวย  ตอนทานทั้งสองแกเฒาลง  เราก็ไดกลับมาสอนทาน     
ใหเพิ่มศรัทธาบารมีขึ้นอีกจนบวชเปนชีปะขาวทั้งสองคน (แทจริงทานก็มีศรัทธาอยูแลว  เรามาสอน      
เพิ่มเติมเขากระท่ังมีศรัทธาแกกลาจนไดบวชเปนชีปะขาว)  และภาวนาเกิดความอัศจรรยหลายอยาง    
ทํ าใหศรทัธามั่นคงขึ้นไปอีก  เราสอนไปในทางสุขคติ  ทานทั้งสองก็ตั้งใจฟงโดยดี  เหมือนอาจารยกับ
ศิษยจรงิๆ เต็มใจรับโอวาททุกอยาง  ทานไมถือวาลูกสอนพอแม  บิดาบวชเปนชีปะขาวอยูได  ๑๑  ป      
ถงึแกกรรมเมื่ออายุ  ๗๗  ป  มารดาบวชเปนชีอยูได  ๑๗  ป  จึงถึงแกกรรม  อายุได  ๘๒  ป  มารดาเสีย    
ทีหลงับดิา  ตอนจะตายเราก็ไดแนะนํ าสั่งสอนจนสุดความสามารถ  เราไดชื่อวาไดใชหนี้บุญคุณของบิดา
มารดาสํ าเร็จแลว  หนี้อ่ืนนอกจากนี้ไมมีอีกแลว  ทานทั้งสองลวงลับไปแลว  เราก็ไดทํ าฌาปนกิจศพให 
สมเกียรติทานและตามวิสัยของเราผูเปนสมณะอีกดวย

ดเีหมอืนกนัท่ีเราบวชอยูในพุทธศาสนา  และอยูไดนานมาถึงปานนี้  ไดเห็นความเปล่ียนแปลง
ของสงัขารรางกายพรอมท้ังโลกภายนอกดวย  ไดเห็นอะไรหลายอยางทั้งดีและชั่ว  เพิ่มปญญาความรู
ของเราขึ้นมาอีกแยะ  นับวาไมเสียทีท่ีเกิดมารวมโลกกะเขา  คิดวาเราเปนหนี้บุญคุณของโลก  เราเอา  ดิน  
นํ ้า  ไฟ  ลม  ของเขามาปนเปนรูปเปนกาย  แลวเราจึงไดมาครองอยูมาบริโภคใชสอยของท่ีมีอยูในโลกนี้
ท้ังนัน้  ของเราแทๆ ไมมีอะไรเลย  ตายแลวก็สละปลอยท้ิงไวในโลกทั้งนั้น  บางคนไมคิดถึงเรื่องเหลานี้
จึงหลงเขาไปยึดถือเอาจนเหนียวแนนวาอะรไๆ ก็ของกูๆ ไปหมด  ผัวเมีย  ลูกหลาน  ขาวของ  เคร่ืองใช
ในบานของกท้ัูงนั้น  แมท่ีสุดของเหลานั้นท่ีมันหายสูญไปแลว  หรือมันแตกสลายไป  ก็ยังไปยึดวาของกู
อยูร่ํ าไป

๓๗.๒  กิจที่ไมควรกระทํ า  และกรรมที่ไมควรกอสราง
กิจท่ีไมควรกระทํ า  แตเกิดขึ้นมาแลวจํ ายอมทํ า  เพราะคนผูเกิดมาไดอัตภาพอันนี้  อันไดนามชื่อ

วา  สังขาร  จะตองแก  ตองเจ็บ  ตองตาย  เปนธรรมดา  ไมมีใครสักคนเดียวที่อยากใหเปนเชนนั้น  จะแก
หงอมเฒาชราจนกระทั่งไปไหนไมไดแลวก็ตามก็ยังไมอยากตาย  อยากอยูเห็นหนาลูกลานตอไป  เมื่อ
ตายลงคนทีอ่ยูขางหลังแมแตลูกหลานก็ไมยอมเก็บศพไวที่บาน  อยางนานก็ไมเกิน  ๑๕  วัน  โดยสวน
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มากแลวจะตองเอาไปเผาทิ้ง  นั่นไดช่ือวา  กิจไมควรทํ า  เพราะคนที่เราเคารพนับถือแทๆ แตเอาไปเผาทิ้ง  
จงึเปนสิง่ไมสมควรอยางยิ่ง  แตก็จํ าเปนตองกระทํ า  และไมมีใครจะเอาผีไวในบานใหเฝาเรือน

กรรมท่ีไมควรกอสรางนัน้  เมือ่ตายแลวจะเปนใครก็ตาม  เปนบิดา  มารดา  พี่ชาย  นองชาย      
พีห่ญิง  นองหญิง  หรือญาติคนอื่นๆ เชน  ครูบาอาจารยที่เคารพนับถือ  อยางไรก็ตาม  เมื่อตายแลวจะ
ตองมีการท ําฌาปนกิจศพ  การทํ าศพนี้จะตองใชคนและสิ่งของมาก  ไมเหมือนเมื่อเกิด  เกิดนั้นมีสองคน
ตายายเทานั้นก็สํ าเร็จได  นี่จะตองเล้ียงแขก  เล้ียงคน  เล้ียงพระ  เล้ียงสงฆ  หรือหาของมาถวายพระอีก
ดวย  นบัวาเปนภาระแกผูยังอยู  ที่มีฐานะคอนขางฝดเคืองมิใชนอย  เมื่อไมมีก็ตองไปยืมพี่ยืมนองเปน 
หนีสิ้นสบืไป  การเปนหนี้เชนนี้ไมมีรายไดอะไรเลยมีแตจะขาดทุน  เวนแตผูใจบุญจริงๆ เอาบุญนี้มาเปน
ก ําไร  แตถึงอยางไรก็ไดช่ือวา  เปนของไมควรกระทํ า  แตเมือ่มันเกิดขึ้นมาเฉพาะหนาของผูที่ยังมีชีวิตอยู
ก็จํ าเปนตองทํ า

๓๗.๓  การเกิด – การตาย
การเกดิ  การตาย  สํ าหรับสัตวโลกถือไมเหมือนกัน  โดยการเกิดจะตองลํ าดับในบิดามารดา 

เดยีวกนั  ใครเกิดกอนก็เรียกวาพี่  เกิดทีหลังก็เรียกวานอง  แตการตายไมเปนอยางนั้น  ใครจะตายกอน
ตายทีหลังก็แลวแตกรรม  บุญกรรมของใครของมัน  บางทนีองตายกอนพี่ก็มี  หรือพี่ตายกอนนองก็มี  
ตายแลวก็ไมจํ าเปนตองไปเกิดเปนพี่เปนนองกันอีก  ก็แลวแตบุญกรรมจะสงใหไปเกิดที่ใดเหมือนกัน  
บางคนท ําชั่วอาจไปเกิดเปนเปรตอสุรกาย  หรือตกนรกหมกไหมอยูในอเวจีก็มี  บางคนทํ าดีจิตใจผองใส
บรสิุทธ์ิหลุดพนจากกองทุกขถึงพระนิพพานก็มีเอาแนไมได

ดงัโยมบิดามารดาของเราผูถึงแกกรรมไปแลว  ทานทัง้สองนั้นเราคิดวาไมไดเปนหนี้บุญคุณของ
ทานอีกแลว  ใชหนี้กันหมดเสียที  เพราะเราเปนลูกผูชายคนสุดทายของทาน  ไดทํ ากิจอันสมควรแก
สมณะใหแกทานทั้งสองทุกอยาง  ไมมีการบกพรองแตประการใด  ถึงแมทานทั้งสองก็คงคิดเชนนั้น
เหมือนกัน  คงไมคิดจะทวงเอาหนี้สินจากเราอีกแลว  เพราะสมเจตนาของทานแลวทุกประการ

อาจารยคํ าดี  พีช่ายคนหวัปนั้นรักเรายิ่งกวาลูกสุดสวาท  นาเสียดายมาถึงแกกรรมเมื่อเราไมอยู
ไปจ ําพรรษาที่จังหวัดจันทบุรี  ไมไดทํ าศพสนองบุญคุณใหสมกับความรักของทาน  นอกจากนั้นพี่ๆ ทุก
คนเมื่อมีชีวิตอยูเราก็ไดอบรมสั่งสอนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรมตามสมควรแกนิสัยวาสนาของตนๆ  เม่ือ
ตายแลวก็ไดเปนท่ีพึ่งทางใจอยางดี  ไมเสียทีท่ีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแลวไดปฏิบัติตามสติกํ าลังของ
ตน

นางอาน  ปราบพาล  พีส่าวคนที่สอง  ถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗  อายุได  ๘๘  ป
นางแนน  เชียงทอง  พีส่าวคนที่สาม  ถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  อายุได  ๙๐ ป
นายเปล่ียน  พีช่ายคนที่ส่ี  ถึงแกกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  อายุได  ๘๐  ป
นางนวล  กลาแข็ง  พีส่าวคนที่หา  ถึงแกกรรมเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๖  อายุได  ๗๙   ป
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พระเกต  พีช่ายคนที่หก  ถึงแกกรรมเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๙  อายุได  ๔๘  ป  พรรษา  ๑๔
นางธูป  ดีม่ัน  นองสาวคนสุดทอง  ถึงแกกรรมเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  อายุได  

๘๖  ป
พี่นองทั้งหมด  เราไดท ําฌาปนกิจศพใหสมบูรณบริบูรณทุกอยาง  สมเจตนารมณของผูตายแลว

ทกุประการ  เฉพาะนางธูป  นองสาวคนสุดทองนี้  ในชวงบั้นปลายชีวิตเธอไดมาถือศีลบวชชีอยูรับการ 
อบรมกบัเราที่วัดหินหมากเปงหลายป  การปฏิบัติภาวนาของเธอคงจะไดผล  มีที่พึ่งทางใจอยางดีโดยไม
เปนทีน่าสงสัย  เมื่อปวยหนักบุตรไดมารับตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร  เลาวาเธอ
มสีตดิ ี รูสึกตัวตลอดเวลาจนวาระสุดทาย  บอกลูกหลานผูพยาบาลไดทุกระยะวารูสึกอยางไรวา  รูสึกเริ่ม
เยน็มาแตปลายเทา  มาถึงหนาแขง  มาถึงเขา  มาถึงหนาอก  เธอเพงดูจิตที่หนาอกอยางมีสติ  ลมหายใจ
แผวลง  แผวลง  และจนสงบไปในที่สุด

บดันีย้งัเหลือแตเราเปนที่พึ่งของเราเทานั้นแหละ  ญาติพี่นองและครูบาอาจารยไมมีใครเปนที่พึ่ง
แกตวัเองแลว  เราจะพยายามทํ าความดีจนกวาชีวิตจะหาไม  เพราะคนเราตายแลวความดีและความชั่วไม
มีใครทํ าให

อัตตโนประวัติแตเร่ิมมา  จนอายุครบเกาสิบสองป  ก็เห็นจะจบลงเพียงแคนี้
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