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พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปญญาวิศิษฏ (เทสก เทสรังสี) 

เดิมชื่อ   เทสก สกุล  เรี่ยวแรง เกิดเมื่อวันเสารที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. 
ปขาล  ณ บานนาสีดา ตําบลกลางใหญ  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  บิดาชื่อ  อุสาห  มารดา
ชื่อ  ครั่ง  อาชีพทํานา  ทั้งสองเปนกําพราพอดวยกันซึ่งไดอพยพมาคนละถิ่น  คือบิดาอพยพมา จาก
อําเภอดานซาย  จังหวัดเลย  มารดาอพยพมาจากเมืองฝาง  ( บัดนี้เปนตําบล  ) ขึ้นอําเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ  แลวไดมาแตงงานกัน  ณ   ท่ีบานนาสีดา ต้ังหลักฐานทํามาหากินจนกระทั่งบัดนี้   มีบุตร
ธิดา รวมกัน ๑๐ คน คือ 
                   นายคําดี เรี่ยวแรง ( ถึงแกกรรม )  
                   นางอาน ปราบพล ( ถึงแกกรรม ) 
                   ด.ช. แกน เรี่ยวแรง ( ถึงแกกรรมแตเยาว ) 
                   ด.ญ. ใคร เรี่ยวแรง ( ถึงแกกรรมแตเยาว ) 
                   นางแนน เชียงทอง ( ถึงแกกรรม ) 
                   นายเปลี่ยน เรี่ยวแรง ( ถึงแกกรรม ) 
                   นางนวล กลาแข็ง ( ถึงแกกรรม ) 
                   พระเกต ขันติโก ( เรี่ยวแรง ) ( มรณภาพ ) 
                   พระราชนิโรธรงัสี ( เทสก เทสรังส ี) 
                   นางธูป ดีมั่น ( ถึงแกกรรม )  

                   เมื่ออายุได ๙ ขวบไดเขาวัดไปเรียนหนังสือไทย แลหนังสือพ้ืนเมือง ( หนังสือธรรมแล
ขอม ) กับเพื่อนๆ พระเณรเปน อันมาก  ที่วัดบานนาสีดานี่เอง  โดยพ่ีชายคนหัวปซึ่งยังบวชเปนพระ
อยูเปนสอนและสอนตามแบบเรียน  ประถม  ก  กา   มูลบท บรรพกิจเราเรียนอยูสามปแตไมเกง 
เพราะเราชอบเลนมากกวาเรียน   สมัยนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไมทั่วถึง พ่ีชายเรา คนนี้แก
บวช    แลวชอบเที่ยวหาประสบการณตางๆ และจําแมนเสียดวย    เมื่อแกไปไดหนังสือไทยมาจึง
นํามาสอนพวกเรามี พระเณรแลเด็กมาเรียนดวยเปนอันมาก    จนบางคนมาเห็นเขาถามวาเปน
โรงเรียนหรือ   พวกเรามิใชเรียนแตเฉพาะหนังสือไทยเทานั้น สวดมนต หนังสือธรรม ขอม  พวกเราก็
เรียนควบคูกันไปดวย เราเรียนอยูสามป  จึงไดออกจากวัดไปเพราะพี่ชายเราลา
สิกขา   เพ่ือนๆ  นักเรียนของเราโดย มากก็ออกจากวัดไปดวย เพราะไมมีใครสอนหนังสือตอ 



 
                   ถึงแมเราจะออกจากวัดไปแลวก็ตาม  ชีวิตของเราคลุกคลีอยูกับพระเณรในวัดโดย
สวนมาก  เนื่องจากเมื่อพ่ีชายของเราสึกออกไปแลว   พระที่เปนสมภารอยูที่วัดไมมี   มีพระอาคันตุกะ
มาอยูเปนครั้งคราว   เราเองตองเปนสื่อกลางระหวางพระกับชาวบาน รับใชเปนประจําเชาไปประเคน
สํารับ  เย็นตักน้ํากรองน้ํา   เก็บดอกไมถวายทานบูชาพระ พระมามากนอย อาหารพอไมพอ เราตองวิ่ง
บอกชาวบาน เราปฏิบัติอยูอยางนี้มาเปนอาจิณวัตรตลอด ๖ ป บิดามารดาของเราก็สนับสนุนเราอยาง
เต็มที่ ที่เราปฏิบัติพระทานยิ่งเพิ่มความรักใครใหแกเรามากขึ้น เมื่อถึงเวลาเหน็เราชาอยู  ทานจะตอง
เตือนเสมอ มิใชแตบิดามารดาของเราเทานั้นที่เห็นเราปฏิบัติพระไดเปนอยางดี แมชาวบานก็ดูเหมือน
รักแลเอ็นดูเราเปนพิเศษ จะเห็นไดใจเมื่อมีกิจอะไรเกี่ยวกับพระกับวัดแลว จะตองตามเรียกหาเรา
เสมอ  ตอนนี้เรารูสึกสนใจเรื่องบาปบุญข้ึนมาก  สงสยัแลขัดของอะไรมักไถถามบิดาเสมอ  บิดาก็
มักจะสนใจเรามากขึ้น ตอนกลางคืนเวลาวาง  ทานมักจะสอนใหรูคติโลกคติธรรมเสมอ เรายังจําคํา
สอนของทานไมลืม  ทานสอนวา  เกิดเปน ลูกคนชายอยาไดตายรวมเรว ( เรว คือปาชา )  หมายความ
วา  เกิดเปนลูกผูชายตองพยายามขวนขวายหาความรู  วิชานอกบานเดิมของตน ถึงแมจะตายก็อยา
ไดมาตายบานเกิด  คติของทานนี้ถูกใจเรานกั   เพราะเรามีนิสัยชอบอยางนั้นอยูแลว    เมื่อเราถามทาน
วา  ผูบวชกับผูไมบวชทําบุญ  ใครจะไดบุญมากกวากัน  ทานตอบวา ผูบวชทําบุญเทานิ้วโปมือ ไดบุญ
เทาสองกําปน   แลวทานกํามือชูใหดู 
ผูไมบวชทําบุญเทาสองกําปน  ไดบุญเทาหัวโปมือ    เราไดฟงเทานั้นก็เต็มใจ  ทั้งๆ ที่ยังไมทราบ
คําอธิบายของทาน  เพราะนิสัยของเราชอบสมณเพศอยูแลว  เรายังจําไดอยู  เมือ่เราเขาไปอยูวัด
ใหมๆ  ไปที่วัดแหงหนึ่งกับพี่ชาย เห็นสามเณรรูปหนึ่ง  ผูมีมารยาทดีเขาแลว  มันนึกใหเลื่อมใสเจือ
ดวยความรักมากในสามเณรรูปนั้นเปนพิเศษ ไมวาแกจะเดินเหินไปมาทําธุรกิจใดๆ อยูก็ตาม   สายตา
ของเราจะตองจับจองสายไปตามแกทุกขณะยิ่งเพงก็ยิ่งนารักเลื่อมใสขึ้นเปนลําดับ เวลากลับมาแลว
ภาพอันนั้นก็ยังติดตาเราอยูเลย  ในใจนึกอยูอยางเดียววา 
เมื่อไหรหนอเราจึงจะไดบวชๆ  อยางนี้อยูตลอดเวลา 

ประวัติของบิดามารดา 
มาตอนนี้ เราอดที่กลาวถึงประวัติของบิดามารดาไมได  เพราะเราระลึกถึงพระคุณของทานทั้งสอง
มากเปนพิเศษ  เก่ียวกับในระยะนี้ทานอบรมเราในดานตางๆ  โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมาก  แลวก็ดู
เหมือนทานจะรักเรามากเปนพิเศษอีกดวย พรอมกันนั้นทานก็เคยเลาประวัติชีวิตผจญภัยของทานทั้ง
สองมาใหฟงโดยละเอียด เราไดฟงแลวทําใหเศราใจและเกิดความสงสารทานมาก 
           ดังไดกลาวแลวในขางตน บิดามารดาของเราทั้งสองเปนชาวอพยพและกําพราพอดวยกันทั้ง



สองโยมพอนั้นภูมิลําเนาเดิมอยูบนที่สูง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ไดพากันอพยพหนีความอดอยาก
แรนแคนลงมาสูที่ลุม เพราะมีคนเขาไปเลาใหฟงวา ทางเมืองหนองคายขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ
มาก ถิ่นเดิมนั้นถึงแมจะมีอาชีพทํานาก็ไมพอกิน เพราะพื้นที่เปนภูเขามาก ตองทําไรตามดอยเพิ่มอีก 
แลวก็ทํากันมาก ๆ เสียดวย โยมพอเราเคยเลาใหฟงวา ทานกําพราพอ ตองพานอง ๔ ชีวิตกับแมอีก
หนึ่งคนทํางานหาเลี้ยงกัน  ทําไรกวางจนสุดลูกตา ไรไมตองทําหางนา รับประทานขาวกลางแจง 
เพราะกลัวนองๆ กินแลวจะขี้เกียจไมลงทํางาน ถึงขนาดนั้นถาปไหนฟาแลงฝนไมดีก็ยังไมพอ
รับประทานเลย บางครอบครัวอดขาว รับประทานลูกมะกอแทนขาวพอประทังชีวิตไปตั้งเปนเดือนก็มี  
           การอพยพลงมาครั้งนี้มีนอง ๔ คน กบัแมอีกคน คือ นางบุญมา ๑ นายกัณหา เรี่ยวแรง ๑ นาย
เชียงอินทร เรี่ยวแรง ๑ นางแตงออน ๑ นอกจากนี้ยังมีญาติ ๆ แลผูสมัครใจมาดวยกันอีกเปนอันมาก 
การอพยพจะตองผานภูเขาสูงๆ เชน ภูฟา ภูหลวง และปาดงทึบ มาเปนลําดับ ผูมชีางมีตางเปนพาหนะ
ก็คอยยังชั่วหนอย ผูไมมีอะไรนั้นสิใชบา  แรงของใครของมันเปนพาหนะหาบหาม  กวาจะถึงบานนา
งิ้ว  ก็กินเวลานานกวาอาทิตย  เมื่อมาถึงครั้งแรกไดมาตั้งที่พักลงที่ริมหนองปลา ที่หนองเตาเลย  แลว
ภายหลังจึงไดยายมาอยู  ณ  บานนางิ้ว จนกระทั่งบัดนี้ 
           ฝาย โยมแม เปนชาวพวนซึ่งทัพไทยกวาดตอนมาจากประเทศลาวสมัยรัชกาลที่ ๓ แลวไดเอา
ไปปลอยทิ้งไวเขตอุตรดิตถ จึงไดต้ังรกรากลงที่เมืองฝาง ( ปจจุบันเปนตําบล ) อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ มารดาของเราเคยเลาวา "แมไดเลาใหฟงวา เม่ืออพยพลงมาจากเมืองเชียงขวาง ยังเปนเด็กอยู

มากเดินไมไหว ผูใหญเอาทานใสกระบุงหาบคูกับของ บุกปา ขามหวย หุบเขา มาเปนลําดับ จนถึง

เมืองฝาง ณ ที่นี้เอง ยายโตขึ้นแลวไดแตงงานจนมีลูกสองคน คือตัวทานแลนองชายอีกคนหนึ่ง ตอมา

พอก็ตายยังคงเหลือแตสามแมลูก ในสมัยนั้นเกิดโจรขโมยอันธพาลเต็มบานเต็มเมือง เจาหนาที่ก็

ออนแอไมสามารถจะปราบได             

           สิ่งแวดลอมมันทําใหคนดีๆ กลับเปนคนเลวไปไดเหมือนกัน เชียงทอง ซึ่งเปนคนพวกชาว

อพยพนั้นเอง ก็เปนนักเลงกับเขาไปดวย จนอยูบานไมติด ไดหนีเตลิดเปดเปงลงมาเที่ยวหลบภัยอยู

ทางแถวตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือน้ีเอง เม่ือมาเห็นนิสัยใจคอและความสงบสุขของผูคนพรอม

ดวยความอุดมสมบูรณในอาชีพของคนถิ่นนี้แลว   จึงไดกลับไปชักชวนเอาญาติ ๆ และพรรคพวกพา

กันอพยพลงมา " 

           การมาครั้งนี้โยมแมเลาใหฟงวา มาดวยกันมาก ต้ังหลายสิบคน   พากันเดินทางมาทาง
เพชรบูรณ แลวเดินเรื่อยลงมาพักอยูที่วัดบายหวยพอด จังหวัดเลย ไดเกิดโรคไขทรพิษตายกันก็มาก 
ดวยคุณงามความดีของชาวบานหวยพอดที่เอาใจใสชวยเหลือยามขัดสน บางคนก็เลยตั้งหลักฐานอยู 
ณ ที่นั้นก็มี   สวนคณะของเชียงทองไดเตลิดเลยลงมาจนถึงบานกลางใหญ โยมแมของเรามสีามแมลูก 



กับนาผูชาย ( นองของโยมยาย ) ไดอาศัยเพ่ือนผูใหญเขามา คนเราคราวจะไดรับทุกขอับจนมันหากมี
อันเปนไป เมื่อเดินทางมาดวยกันดี ๆ ไมเคยมีปากเสียงอะไรกันเลย นองชายโยมแมไปพบพอคาชาว
พมาเขาเลยติดตามเขาไปเฉยๆ จนกระทั่งบัดนี้ไมไดทราบขาวเปนตายรายดีอยางไรเลย เมื่อมาถึงบาน
กลางแลว หมูหนึ่งไดแยกยายลงไปอยูบานนาบงภูเผด อําเภอโพนพิสัย นาผูชายของโยมแมก็แยกตาม
เขาไปอีกคน คงยังเหลือแตสองแมลูกกําพราพออยูอาศัยเพ่ือนรวมทุกขผูใหญเขาตอไป ภายหลังจึง
ไดมาพบเนื้อคูโยมผูชาย  รักและแตงงานอยูกินรวมกัน  ต้ังหลักฐานลง ณ ที่บานนาสีดา  จนมีบุตร
รวมกันดังกลาวแลวขางตน 

           สวนยายก็ไดแตงงานกับเชียงทอง  ซึ่งมาดวยกันแตทุงลางอยูดวยกันตามประสาคนแก  แต
เคราะหรายมาถึงเขา กิ่งไมหักตกลงมาถูกศรีษะแตกเลยตาย เชียงทองคนนี้บาปกรรมของแกก็ไมดี 
บาปกรรมตามสนอง เมื่อยายตายแลวแกยังไดภรรยาคนใหมซึ่งเปนคนอพยพหมูเดียวกันนั้นเอง ตอมา
ภรรยาคนใหมนี้ก็มาผูกคอตนเองตายอีก แกจึงรูตัววาบาปกรรมแกมากจึงเขาวัด นุงขาวรักษาศีล ๘ จน
แก อายุราว ๑๐๐ ป แตไมไดอยูที่วัด แกอยูกับลูกหลานที่บานนั้นเอง จะไหวพระสวดมนต ลูกหลานก็
รําคาญหนวกหู ไหวพระทีไรลูกก็เอ็ดเอา แกมากแลวไปไหนไมได กินแลวก็บอกวาไมไดกิน 
ลูกหลานรําคาญแชงใหแกตายทุกวัน สวนแกก็แชงลูกๆ หลานๆ ใหเปนอยางแกแลใหฉิบหายดวย
ประการตาง ๆ นานา เปนที่นาทุเรศมาก   คนเราทําความชั่วไวแลว   เม่ือตนยังไมตายความชั่วนั้นยอม
ติดตามมาทัน  เม่ืออยูในหมูคนไมดี  ไมมีศีลธรรมดวยแลว  ยอมทําคนหมูมากพลอยเปนบาปไปดวย  

           ความทุกขของคนเราไมมีที่สิ้นสุด  ปลดนี่แลวไปติดโนนอยูอยางนี้ร่ําไปตลอดชาติ  ฉะนั้นผูมี
ปญญาทานจึงเบื่อทุกขในโลกนี้ แลวหาทางหนีจากทุกข  

           เมื่อแมของทานมาตายจากไป ก็พอไดอาศัยลูก ๆ แลผัวเปนที่พ่ึง การอาชีพก็พอเลี้ยงตัวคุม 
ถึงแมจะมีเงินเพียง ๖ บาท ติดกระเปา ก็ไมเดือดรอน เพราะสมัยนั้นขาวปลาอาหารยังอุดมสมบูรณ
มาก เงินทองไมจําเปนตองใช ทําแตนาพอคุมกินไปเปนปๆ ทํามากไมมียุงใส ถึงขนาดนั้นก็ยังมี
ขาวเปลือกเหลือเปนอันมาก อยูมาลูกชายที่สามมาตายลง ลูกชายคนนี้โยมพอรักมาก กลุมใจแทบจะ
เปนบาตาย เพราะเขาเปนคนฉลาด ชางพูด แลพูดแตสิ่งที่เปนประโยชน นารัก วานอนสอนงาย รักพอ
แม เอาใจใสในคําสอนของพอแม ลูก ๖ คน กับเมียคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู ดูเหมือนไมมีเหลืออยูเสยีเลย 
มองเห็นแตลูกคนที่ตายนั้นคนเดียว ความทุกขกลุมรุมมืดมิดไปหมด เมื่อนานวันมาฝาความมืดมิดแหง
ความโศกคอยสรางลง แสงธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงคอยฉายสองเขาไปในหัวใจ พอใหเห็น
ทางบางพอรางๆ คิดวาเมื่อหางไกลจากกังวล คือ การบวช อาจระงับความโศกไดบาง อนึ่งเราบวชเพื่อ
แบงบุญไปสูลูกผูตาย เมื่อเขาไดรับสวนบุญแลวจะไดไปเกิดในสุคติเปนแนแท โยมพอจึงไดลาลูกเมีย
ออกบวชอยูไดสองพรรษา  การบวชในพระศาสนามิใชจะทําใหคนผูไดรับความทุกขแลวหมดทุกขไป
เลยทีเดียวก็หาไม เพราะทุกขมันเกิดจากกิเลสภายในคนเราเกิดมาสะสมเอากิเลส  อยูในโลกนี้จนภพ



ชาติไมถวน ไมตองไปแจงตัวกิเลสออกมานับละ  แมแตชั้นของกิเลสที่มันสะสมทับถมกันไว   ก็ไม
ทราบกี่ชั้นแลว คนไมมีปญญาไมสามารถจะขุดคนเอากิเลสที่เนืองนองอยูในใจมาเผยแพรใหเห็นได 
จึงไมสามารถที่จะทําลายใหหมดสิ้นได ( แตก็ยังดี การไดบวชก็พอมองเห็นทางอยูบาง )  
              เมื่อฝาของความโศกคอยจางไป ความอาลัยในลูกตาดําๆ ๖ ชีวิต กับภรรยาผูกําพราไรญาติ
ขาดมิตรคอยเคลื่อนเขามาสูหัวใจ   จึงไดลาสิกขาออกมาครองเรือนอีก   แตก็เปนโชคดีของเราผูมีอัน
จะตองมาเกิดอีก  เรากับนองสาวของเราไดมาเกิดในเรือนรางของทานทั้งสอง ผูที่ทานไดสรางไวดี
แลว (คือเปนผูมีศีลธรรมอนัดีงาม)  เราเกิดมาแลวก็ตองภูมิใจวา เราไมเคยยอมแพใครบางคนที่เกิด
มารวมโลกดวยกัน เมื่อเกดิมาแลวก็พบแตศีลธรรมที่สุจริต แลวก็ไดมาเจริญเติบโตอยูใตรมผากาสาว
พัสตร ในพระพุทธศาสนาจนตราบเทาทุกวันนี้ ที่เราปลาบปลื้มอยางยิ่งก็คือ ถึงแมเราจะไมไดเลี้ยงดู
ทานทั้งสองเยี่ยงฆราวาสทั่วๆ ไป แตเราก็ไดหลอเลี้ยงน้ําใจของทานดวยการครองเพศพรหมจรรยแล
อบรมจิตใจทานเปนลําดับมาจนอวสานแหงชีวิตของทาน แลวทานทั้งสองก็ดูเหมือนจะไมผิดหวังใน
การเลี้ยงเรามา เพราะเราไดทําหนาที่ของอุตมบุตรอยางเต็มที่แลว กลาวคือ เราไดอบรมฝกหัดทางดาน
ศีลธรรม ซึ่งทานทั้งสองไดปฏิบัติอยูแลวใหเจริญยิ่งๆ ขึ้น ที่เราภูมิใจอยางยิ่งก็คือ เราไดใหสติและคติ
โยมบิดาในดานภาวนากัมมัฏฐานจนในวันอวสานแหงชีวิตของทาน และตัวทานเองก็ยินดีแลยอมรับ
เอาอุบายของเราไวปฏิบัติตาม จนเห็นผลชัดแจงดวยใจของตนเอง จนทานรับและอุทานออกมาวาใน
ชีวิตนี้ ๗๕ ปมาแลว ไมเคยไดรับความสงบสุขอยางนี้เลย  
              ที่เราดีใจแสนจะดีใจ ก็คือเราไดอบรมโยมแมจนตลอดกาลอวสานแหงชีวิตของทาน
เหมือนกัน แมนาทีสุดทายแหงลมปราณของทาน  เราก็ไดนั่งเฝาอบรมใหสติแกทาน ทานก็มีสติ
ยอมรับเอาโอวาทของเราอยางหนาชื่นตาบานจนนาทีสุดทายแหงลมปราณของทานเหมือนกัน   หาก

เราจําพุทธพจนคําสอนของพระพุทธเจาที่ตรัสโดยสรุปวา     กุลบุตรใดเกิดมาตั้งใจจะทดแทนบุญคุณ

ของบิดามารดา  แลวนําทานทั้งสองมาปรนปรืออยางดียิ่งจนยากที่ใคร ๆ    ในโลกจะกระทําได   แม

สมบัติจักรพรรดิจะยกใหเปนเครื่องบูชาก็ตาม   ยังไมไดชื่อวาทดแทนบุญคุณแกทานอยางยิ่ง เพราะ

เรื่องเหลานั้นเปนแตใหความสุขแกทานในเมื่อยังมีชีวิตอยูเทานั้น ตายแลวหาไดเอาติดตัวไปไดไม 

สวนกุลบุตรใดอบรมบิดามารดาผูไมมีศีลธรรมใหมีศีลธรรมอันดีงาม   หรือเม่ือทานมีอยูแลวก็อบรม

สงเสริมใหทานมีหรือเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป   กุลบุตรนั้นไดชื่อวาทดแทนบุญคุณของทานโดยแท     เพราะ

อริยสมบัติเปนของมีคามากแลสามารถจะติดตามตนไปไดในที่ทุกสถาน   ดังนี้ไมผิดแลวไซรเราก็ได
ชื่อวา   เราไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวทุกประการ อนึ่งเราก็ไดทําหนาที่ของลูกหนี้ผูซึ่ง
ไมไดทําสัญญาไวกับเจาหนี้ใหถูกตองโดยสมบูรณแลว 



ศุภนิมิตและความรูที่เปนธรรม 
เกิดข้ึนในสมัยเปนเด็ก 

เนื่องจากในระยะนี้…  จะเพราะชีวิตของเรากําลังจะกาวเขาสูวัยหนุมหรืออยางไรก็ไมทราบ  โยมพอ
ของเราจึงสนใจในตัวเรามากเปนพิเศษ   ตอนรับประทานอาหารเย็น (ราว ๑ ทุม )  เสร็จแลวทาน
มักจะหาเรื่องแลชักอุทาหรณไมวาดานทางโลกแลทางธรรมมาสอนเราอยูเสมอ บางทีก็ถามปญหาหยั่ง
ความคิดเห็นของเราบาง เชน ทานถามวา "มึงชอบผูหญิงและเมื่อจะแตงงาน  จะแตงงานกับผูหญิง

ชนิดไหน"   ดังนี้เปนตน คําตอบเรายังจําไดไมลืมวา "ชอบผูหญิงผิวขาวเหลือง เน้ือกลมเกล้ียงและ

สุภาพเรียบรอย  พรอมทั้งกายแลวาจาใจ สวนสกุลไมคอยมีปญหา หากมีสกุลดวยยิ่งดี" 
           วันหนึ่งเรานอนหลับกลางคืนไดเกิดสุบินนิมิตวา เรากับเพื่อนหลายคนดวยกันออกจากบานไป
เที่ยวตามทองทุงนาตามประสาของเด็กสมัยนั้น ขณะนั้นไดมีพระกัมมัฏฐานสองรูปสะพายบาตรแบก
กลดเดินมา เห็นเราเขาแลวหนึ่งในสองนั้นวิ่งปรี่เขาหาเราเลย   เรากลัว   ว่ิงหนีไมคิดชีวิตชีวาเอา
ทีเดียว   เพ่ือนๆ เขาก็เฉยๆ  ดูเหมือนไมมีเหตุการณอะไรเลยอยางนั้นแหละ เมื่อเปนเชนนั้น โนนแนะ 
ที่พ่ึงขั้นสุดทายของเราก็คอืบานแลพอแม แตที่ไหนไดเมื่อว่ิงขึ้นไปบนบาน เรียกรองขอใหพอแมทาน
ชวยบาง ทานกลับเฉย ดูเหมือนไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน สวนพระกัมมัฏฐานรูปนั้นทาน
ก็ว่ิงติดตามมามิไดหยุดจนกระชั้นชิด เราวิ่งเขาในหองนอนมุดเขามุงเลย ทานก็บุกเขาไปจนได เลิกมุง
ขึ้นแลวใชแสหวดเราลงไปอยางเต็มแรง  เราตกใจสะดุงเฮือกตื่นขึ้นมา   ไดสติตัวสั่นเหงื่อเปยกโชก
ไปหมดทั้งตัว หัวใจยังสั่นริกๆ อยูเลยที่ถูกแสทานฟาดก็ดูยังปรากฏแสบๆ อยู เราเขาใจวาเปนความ
จริงเอามือลูบๆ ดูก็ยังเขาใจวาเปนจริงอยางนั้นอีกดวย   เมื่อเรามาตั้งสติกําหนดทวนเหตุการณไปมา
โดยรอบคอบจนกระทั้งจิตสงบหายกลัวแลว เรื่องทั้งหลายแหลจึงคอยสงบลง เรื่องนี้เราไดลืมไปแลว
เปนเวลาชานาน จนกระทั่งเราไดออกเดนิรุกขมูลกัมมัฏฐานกับทานอาจารยของเรา     เหตุการณชี้
อนาคตในชีวิตของเราถูกตองสมเปนจริงทุกประการ 
           อีกเรื่องหนึ่งในระยะเดียวกันนี้ คือวันหนึ่ง…    แตมิใชนิมิตความฝน เปนแตนอนไมหลับจน
ดึก    เพราะมาระลึกถึงพระคุณของบิดามารดามาก  คิดไป  พิจารณาไปวาบิดามารดาของเราเลี้ยงเรา
ดวยความทุกขยากกรากรําตั้ง ๑๐ ชีวิตจนเติบโตขึ้นมา ตอไปไมนานลูกๆ เหลานั้นเมื่อเขาแตงงานมี
ครอบครัวแลว  ตางก็แยกยายกันออกไปอยูเปนของใครของมัน  พอคิดมาถึงตอนนี้ทําใหระลึกถึงบิดา
มารดาวา เอะ  บิดามารดาของเราละใครจะเลี้ยงดูทาน  โดยที่มิไดคิดถึงอนาคตวาจะเปนอยางไรตาม
วิสัยของเด็กแลวทําใหเกิดเศราสลดใจในความอนาถาของบิดามารดาเปนอยางยิ่ง   จนสะอื้นน้ําตารวง
หมอนเปยกไปหมด  อาการเชนนี้เปนอยูนานครันทีเดียว  ยิ่งคิดจิตก็ยิ่งละหอยถึงทานทั้งสองเปน
กําลัง ภายหลังมาตัดสินใจดวยตนเองวา  เราละ โตมาเราจะไมแตงงานอยางเขา  เม่ือเขาแยกยายกัน



ออกจากบานไปแลว  เราจะรับเล้ียงบิดามารดาของเราแตผูเดียวใหเต็มที่  เม่ือเราตกลงตัดสินใจของเรา
คนเดียวอยางนั้น แลวก็เกิดความเต็มต้ืนอ่ิมใจ เวลานั้นก็ดึกครันจึงไดนอนหลับไป 
           ธรรมทั้งหลายมีอยูที่ตัวเราทุกคน   ผูรูธรรมคือใจ  ที่จะรูมากรูนอย  หยาบ  ละเอียด ก็แลวแต
ความสามารถ บุญบารมีหรือการอบรมของแตละบุคคล 
           การตัดสินใจของเราครั้งนั้น เพราะความกตัญูระลึกถึงพระคุณของผูมีพระคุณอยางยิ่ง 
           อีกคืนหนึ่งก็เหมือนกัน   เราไดนอนคิดหวนลําดับถึงกิจการงานอาชีพความเปนอยูของชาวบาน
เหลานั้น วาเริม่ตนระหวางเดือน มีนา-เมษา   จะตองถางปา  ทําไรแหงแลวจุดไฟเผา  ขุดรากไมหัวตอ
ทํารั้วกั้น   ฝนตกลงมาจะตองนําพืชพันธุตางๆ ไปปลูกตามตองการ  พรอมกันนั้นถาครอบครัวไหน
คนไมมากพอจะตองแบงเวลาไปไถนาแลหวานกลาดวย  ทําอยางนั้นเรื่อยไปจนกลาจะแกพอปกดําได 
แลวก็ลงมือปกดําไปเลย  นี่พูดเฉพาะปที่ฟาฝนตกดีเปนปกติ   ถาปไหนแลงก็จะตองเสียเวลาและ
เสียหายมากไปอีกดวยอีกสวนหนึ่ง  โดยมากแมบานจะตองเตรียมเสบียงไวใหเพียงพอ เปนตนวา 
ขาวสาร พริก เกลือ ปลารา ยาเสน   เมื่อลงมือทํานาแลวจะไมตองเปนหวงในเรื่องการแสวงหา
เสบียง  การทํานานี้ปกติถาฝนฟาดี  มักจะไปเสร็จเอาเดือนสงิหาคม หรือตอเดือนกันยายน  เมื่อเสร็จ
จากการปกดําแลวตางก็พากันหาเสบียงกรังไวเมื่อยามเก็บเกี่ยวอีก  นอกจากนี้ก็เตรียมเครื่องมือไวจับ
ปลาในหนาแลงตอไป  พอพระออกพรรษาก็เริ่มเก็บเกี่ยวขาวนา บางทีกอนเก็บเกี่ยวขาวนาตองไปเก็บ
เกี่ยวขาวไรไวกอนดวย ในขณะเดียวกันนี้ยังมีการเก็บพืชผลของไรเปนตนวา  พริก  ฝาย  และถั่วอีก
ดวย  สมัยเมื่อขาวนายังดีอยู  การเก็บเกี่ยวมักจะไปเสร็จเอาโนน สิน้เดือนมกราคมโนน  แลวขนขึ้นยุง
ตอนตนเดือนกุมภาพันธ  ในขณะที่เก็บเกี่ยวอยูนี้ ตอนกลางคืนจะตองจักตอกสําหรับผูกฟอนขาวไว
อีกดวย เมื่อเสร็จจากการทํานาแลว ตอนั้นก็ตองหาฟนตมน้ําออย 
           การตมน้ําออย   ตอนบายของทุกวันจะตองเขาสวนออยตัดใหพอแกการที่จะตมใน
วันรุงขึ้น   เมื่อตัดแลวก็ตองแบกขน   ผูมีเกวียนก็ใชเกวียนเปนพาหนะขนมาไวในโรงตมน้ําออย   ต่ืน
เชามืดตองออกไปหีบออยจนกวาจะแลวเสร็จก็สายครันทีเดียว   ถาคนไมพอสายมากก็ตองแบงกันมา
ทําอาหารไวทา    เสร็จจากหีบออยแลวก็รวมกันรับประทานอาหาร   แลวตางก็แยกกันไปทํางานตาม
หนาที่ของตน   คงยังเหลือแตคนเฝาหมอน้ําออยเทานั้น  บางเจามีน้ําออยมาก กวาจะเสร็จก็ถึงเวลาเขา
ปาถางไรอีกแลว 
           แหม  คืนวันนั้นทําไมเราจึงมาทบทวนคิดลําดับการงานที่ผูใหญเขาทําอยูไดละเอียดถูกตองถี่
ถวนนี่กระไร แลวทําใหใจเราหดหู  สงสารในชีวิตของคนเราที่เกิดมา มันชางไมมีโอกาสและเวลาวาง
เอาเสียจริงๆ เม่ือเกิดมาแลวมีแตการกระทํากับกระทําเทานั้น  จะตางกันก็แตหนาที่และฐานะของแต
ละบุคคลเทานั้น  หากยังไมนอนหลับหรือตายเสียแลว  ก็จะตองพากันทําอยูอยางนี้ร่ําไป ซึ่งมัน
ตรงกันขามกับความคิดเห็นของเราที่กําลังเมาอยูในวัยเด็ก โดยคิดวา แหม โลกน้ีมันชางสนุกเสียนี่



กระไร เพราะเด็กในสมัยนั้นไมมีการศึกษา และไมตองรับผิดชอบอะไรทั้งหมด รับประทานแลวก็มี
แตเที่ยวเลนสนุก ๆ ตามเพื่อน  หากจะมีการเลี้ยงโคกระบืออยูบางก็เปนการสนุกของเขาไปเสียเลย  
           คืนวันนั้นเราเห็นความทุกขของมนุษยชาวโลกที่เกิดมาชัดดวยใจของตัวเองอยางไมเคยคิดและ
เห็นมากอนเลย   แตการเห็นความทุกขในครั้งนั้นเห็นแตวามนุษยคนเราเกิดมาเปนทุกข  เพราะการหา
เล้ียงปากเลี้ยงทอง  ไมมีเวลาวางเวนแตละวัน  แตหาไดรูไมวา  จะทําอยางไร  จงึจะพนจากทุกข
ทั้งหลายเหลานั้นได จึงไมไดจัดเขาในทุกขอริยสัจจ เปนแตทุกขสัจจเฉย ๆ 
 
๑.ความกดดันของกลียุคทําใหใจหันเหไปไดเหมือนกัน 
ในระยะนี้   บานเมืองแถบนี้เกิดโจรขโมยลักโคกระบือ   มีอันธพาลเต็มไปหมดทั่วบานทั่ว
เมือง   แมแตเด็กขนาดอายุราว ๑๐ ขวบ   และผูหญิงก็หัดเปนขโมยกัน   เจาหนาที่ออนแอ   ชาวบาน
ตองพ่ึงตัวเอง   แตละบานตองเลี้ยงสุนัขเปนฝูง  กลางคืนตองผลัดเปลี่ยนกันอยูเวร   เมื่อโคกระบือถูก
ขโมยไป เจาของตามไปไถถอน  มันจะตองเรียกคาไถเอาอยางมันมีเอกสิทธิ์ที่เดียว   ถาใครใจเด็ดตาม
ลาเอาอยางลาสัตวในปาแลว  คนนั้นจะคอยมีความสุขหนอย   การทําแบบนั้นเจาหนาที่ก็ดูเหมือนจะ
ชอบใจและสนับสนุนเสียดวยซ้ําไป   เราตัวนิดเดียวก็อยากดังกับเขาบาง แตมิใชอยากดังเปนนักเลง
ทางขี้ขโมย มันอยากดังดานปราบขี้ขโมย ในใจมันคิดคํานึงอยูเสมอวา ทําอยางไรหนอเราจึงจะเหนียว
จนคนฆาดวยอาวุธไมตาย     แลวจะมาปราบอายเจาพวกเหลานี้ใหราบคาบไปจนสิ้นซากเสียที 
ในขณะนั้นมีพระขี้คุยรูปหนึ่ง ( ขอโทษ พูดใหสมเกียรติทาน )    ซึ่งเรากําลังอุปฏฐากอยู
นั้น   ภูมิลําเนาเดิมทานอยูบานมวงไข  เขตอําเภอวานรนิวาส  ติดตอกับอําเภอบึงกาฬ ทานคงแทงใจ

เราถูกทีเดียว  จึงพูดวา "ออกพรรษาแลว มาไปกับฉัน ที่บานฉันมีสารพัดทุกอยาง ตองการตะกรุดเอย 

วานเอย หรือสรรพเครื่องคงกระพัน ทุกอยางฉันมีพรอม "   เราดใีจพรอมดวยชายหนุมใหญสามคน 
คือ พ่ีชายของเราคนหนึ่งกับเพื่อน ๆ เขาอีกสองคน  สี่ทั้งตัวเราซึ่งเปนเด็กกวาเขา  ออกพรรษาแลวได
ติดตามทานไปจนถึงบานเดิมของทาน  พอไปถึงแลว ตาย ที่ไหนไดกลายเปนพระที่เท็จหลอกใหพวก
เราไปสงทาน  ชาวบานแถบนั้นไมมีใครนับถือเลย  ทานบวชแลวสึก   บวชแลวสึกต้ังหลายครั้ง   ตอน
หลังสุดไดทราบขาววา  สึกออกไปมีเมียแลวสูบฝนดวยท้ังผัวทั้งเมีย   สองหนุมใหญที่ไปดวย  เขา
พยายามออนวอนขอเรียนแลขอของดีตาง ๆ  ทานก็พูดกลบเกลื่อนไป ๆ  มา ๆ  อางโนนอางนี่   แกตัว
พอพน ๆ ไป  เมื่อถามพระที่อยูวัดนั้นจึงไดความจริงวา ทานไมมีของวิเศษวิโสอะไรดอก  แตทานเปน
คนชางพูด 
          พวกเราอยูดวยทานราว ๑๐ วัน   จึงไดพากันลาทานกลับดวยความผิดหวัง  ในขณะที่อยูดวย
ทานนั้น  ทานจะรบเราใหพวกเราหาปลาไหลมาใหฉันทุกวัน   ปลาไหลทานชอบนัก  ปลาอืน่ทานก็
ไมชอบ   พวกเราเดินทางกลับ สามคืนจึงถงึบาน  โดยเฉพาะตัวเราแลว รูสึกละอายแกใจมาก เพราะ



ที่ต้ังเจตนาไววาออกจากบานไปครั้งนี้ จะไปแสวงหาเรียนวิชาคงกระพันเอาใหเชื่อมั่นไดในใจ  วาเรา
จะไมยอมตายดวยศาสตราวุธของคนอื่น   แลวจึงจะกลับบาน เมื่อกลับมาถึงบาน  เพื่อน ๆ เขาพากัน
พูดสัพยอกตางๆ นานา   ยิ่งละอายเขามาก  ก็ดีเหมือนกัน มันเปนเหตุใหเราหายจากความเชื่องมงายใน
เรื่องเครือ่งรางของขลังตั้งแตวันนั้นจนกระทั่งบัดนี้  ใครจะมาพูดวาดีอยางไร ๆ ในใจมันเฉยเอา
เสียเลย สมัยเมื่อเปนสามเณร เพื่อน ๆ  เขามาชวนใหไปเรียน  ขนาดเขาจะออกคายกครูใหและรับรอง
ใหทดลองเอาเลย  ใจมันก็ไมยอม 
          นับวาเปนโชคดีของเราอยางหนึ่งเราเกิดมาในสกุลที่มีศีลธรรมและไดอบรมอยูในวัดกับพระที่
นับไดวาเปนพระ เม่ือสิ่งแวดลอมมันบีบบังคับ   จึงทําใหใจของเราหันเหไปในทางที่เลว แตสิ่งเลวที่
เราตองการนั้นก็ไมสมประสงค หากสิ่งนั้นเปนไปตามปรารถนาแลว ปานนี้ตัวของเราก็ไมทราบวาจะ
เปนอยางไร  เรียกวา  บุญกรรมนําสง หรือบุญวาสนาชวยรักษาไวก็วาได 
          การออกจากบานไปทางไกลในชีวิตของเราครัง้นี้เปนครั้งแรก  ขณะที่เราพากันอยูบานมวงไข
นั้น  กําลังเริ่มขาวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะระเบิด ใครมาวัดก็พากันเลาแตเรื่องสงคราม  เราคิดถึง
บานน้ําตารวงทุกวัน บางวันนอนดึกกวาจะหลับคิดถึงพอแมมาก  เมื่อเรากลับมาถึงบานแลวก็ปฏิบัติ
พระในวัดเชนเคย เวนแตเราไมนอนจําวัดประจํา ตอนนี้เราทําหนาที่เปนไวยาวัจกรติดตอพระกับ
ชาวบานไดเปนอยางดีมาก ชาวบานทุกคนก็ดูเหมือนจะชอบใจเรามากขึ้น  เพราะใชเรา
คลอง  ประกอบดวยขณะนั้นเรากําลังแตกเนื้อหนุม  เขาทั้งใชทั้งสัพยอกไปในตัวดวย เราเขาวัดสนิท
ติดตอกับพระเณรมาเปนเวลายาวนานประมาณหกป    แตไมเคยมีพระองคไหนจะสอนใหเรารักษาศีล
หา ศีลแปด ที่จริงก็นาเห็นใจเหมือนกัน เพราะพระสงฆในสมัยนั้นขาดการศึกษาเอามาก ๆ ทีเดียว 
 
๒. พบพระอาจารยสิงห 
เมื่อ   พ.ศ. ๒๔๕๙   พระอาจารยสิงห  ขันตยาคโม    กับ   พระอาจารยคํา     ซึง่เปนลูกศิษยของ พระ
อาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ  ไดเดินรุกขมูลไปถึงบานนาสีดาเปนองคแรก  ทั้ง ๆ ที่พระในวัดนั้นก็มี
อยู  แตทานไปขอพักอยูดวย คลาย ๆ กับวาทานมุงจะไปโปรดเราพรอมดวยบิดาเราก็ได  เมื่อทานทั้ง
สองไปถึง  เรากับบิดาของเราก็ไดปฏิบัติทานดวยความเคารพและเลื่อมใสเปนอยางดียิ่ง   เพราะเห็น
ปฏิปทาของทานผิดแผกจากพระกัมมัฏฐานคณะอื่น ( เมื่อกอนบิดาของเราเคยปฏิบัติอาจารยสีทัด ) 
โดยเฉพาะทานสอนเราในขอวัตรตาง ๆ เชน  สอนใหรูจักของที่ควรประเคนและไมควรประเคน  ทาน
สอนภาวนา  บริกรรมพุทโธ เปนอารมณ  จิตของเรารวมไดเปนสมาธิ   จนไมอยากพูดกับคนเลย   เรา
ไดรับรสชาติแหงความสงบในกัมมัฏฐานภาวนาเริ่มแรกจากโนนมาไมลืมเลย    เมื่อไปเรียนหนังสือ
เปนสามเณรอยูกับหมูมาก ๆ     เวลากลางคืนอากาศเย็น  สงบดี   เราทํากัมมัฏฐานของเราอยูคนเดียว
หามีใครรูไม 



             ทานมาพักอยูดวยเราราว ๒ เดือนเศษ  ทีแรกทานตั้งใจจะอยูจําพรรษา ณ ที่นั้น  แตเนื่องดวย
ทานมีเชื้อไขปาอยูแลว พอมาถึงที่นั้นเขา ไขปาของทานยิ่งกําเริบขึ้น พอจวนเขาพรรษาทานจึงได
ออกไปจําพรรษา ณ ที่วัดรางบานนาบง ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ เราก็ไดตามทานไปดวยในพรรษา
นั้น ทานเปนไขตลอดพรรษา ถึงอยางนั้นก็ตาม ในเวลาวางทานยังไดเมตตาสอนหนังสือและอบรมเรา
บางเปนครั้งคราว จวนออกพรรษาทานจะมีความรูสึกภายในของทานขึ้นอยางไรก็ไมทราบ  ทานบอก
วา  ออกพรรษาแลวจะตองกลับบานเดิม  แลวทานถามเราวา เธอจะไปดวยไหม      ทางไกลและ
ลําบากมากนะ    เราตอบทานทันทีวา    ผมไปดวยนะครับ      ยังอีกไมกี่วันจะออกพรรษา    เราขอ
อนุญาตทานกลับบานไปลาบิดามารดา   ทานทั้งสองมีความดีใจมากที่เราจะไปดวยอาจารย รีบเตรียม
ดอกไมธูปเทียนใหเราเพื่อขอขมาบิดามารดา  ( ธรรมเนียมอันนี้ทานสอนเราดีนัก  เราหนีจากบานไป
ครั้งกอน ทานก็ใหเราทําเชนนี้เหมือนกัน ) คืนวันนั้นเราขอขมาบิดามารดา แลวไปขอขมาญาติผูเฒาผู
แกจนถึงทั่วหมด   เมื่อเราไปหาใครทุกคนพากันรองไหเหมือนกับเราจะลาไปตายนั่นแหละ   เราเองก็
ใจออนอดน้ําตารวงไมได   รุงเชามารดาและปาไดตามมาสงถึงอาจารย   พากันนอนคางคืนหนึ่ง    วัน
นั้นเปนวันปวารณาออกพรรษา รุงขึ้นฉันจังหันแลวทานอาจารยพาเราออกเดนิทางเลย    ตอนนี้ปา
และชาวบานที่นั่นพากันมารุมรองไหอีก 
 
๓. ออกจากบานครั้งที่สอง ตามพระอาจารยสิงหไป 
 อาจเปนประวัติการณของเด็กคนแรกในจําพวกเด็กวัยเดียวกันในแถบนี้ ที่จากบานไปสูถิ่นทางไกล 
ทั้งไรญาติขาดมิตรอันเปนที่อบอุนอีกดวย   แลวก็ดูจะเปนเด็กคนแรกอีกดวยท่ีออกเดินรุกขมูลติดตาม
พระกัมมัฏฐานไปอยางไมมีความหวงใยอาลัยท้ังสิ้น       ออกเดินทางจากทาบอลุยน้ําลุยโคลนบุกปา
ฝาตนขาวตามทุงนาไปโดยลําดับ เวลาทานจับไขก็ขึ้นนอนบนขนํานาหรือตามรมไมที่ไมมีน้ําชื้นแฉะ 
รุงเชาทานยังอุตสาหออกไปบิณฑบาตมาเลี้ยงเราเลย   เดินทางสามคืนจึงถึงอุดรแลวพักอยูวัดมัชฌิมา
วาสสิบคืน   จึงไดออกเดินทางตอไปทางจังหวัดขอนแกน ผานมหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร การ
เดินทางครั้งนี้เราสองคนกับอาจารยใชเวลาเดือนเศษ จึงถึงบานหนองขอน ตําบลหัวตะพาน อําเภอ
อํานาจเจริญ อันเปนบานโยมแมของทาน ทานพักอบรมโยมแมของทาน ณ ที่นั้นราวสามเดือน 
 

๔. บรรพชาเปนสามเณรแลวเรียนตอ 

ณ ที่นั้น  ทานใหเราไปบรรพชาที่พระอุปชฌายลุย  บานเค็งใหญ  เมื่ออายุยางเขา ๑๘ ป  ตอนนี้เราอาน
หนังสือคลองขึ้นบาง เราไดอานหนังสือ  ไตรโลกวิตถาร ตอนโลกเสื่อมจนเกิดสัตถันตรกัปป  ทําให
สลดใจมาก น้ําตาไหลพรากอยูเปนเวลาหลายวัน   เวลาฉันอาหารก็ไมคอยจะรูสึกรสชาต ิ  ใจมันให



มัวมีแตคิดถึงความเสื่อมวบิัติของมนุษยสัตวทั้งหลาย คลายๆ จะมีภาพใหเห็นปรากฏในวันสองวัน
ขางหนาอยางนั้นแหละ  แลวทานก็พาเราเขาไปพักอยู วัดสุทัศนาราม     ในเมืองอุบลซึ่งเคยเปนที่พัก
อยูเดิมของทาน      แลวเราก็ไดเขาเรียนหนังสือไทยตอท่ี  โรงเรียนวัดศรีทอง    ออกพรรษาแลวทาน
ปลอยใหเราอยู  ณ  ที่นั้นเอง    สวนตัวทานไดออกเที่ยวรุกขมูลกลับมาทางจังหวัดสกลนคร
อกี     เพราะในขณะนั้นคณะของทานอาจารยมั่นยังเที่ยวอยูแถวนั้น  คืนกอนที่จะไปทานไดประชุม
พระเณร   บอกถึงการที่ทานจะจากไป  ขณะนั้นเรารูสึกอาวรณทานมากถึงกับสะอื้นในที่ประชุมหมู
มาก ๆ นั้นเอง   เรารูตัวละอายเพื่อนรีบหนีออกมาขางนอก   แลวมาตั้งสติใหม    มาระลึกไดถึงเรื่อง
พระอานนทรองไหเมื่อครั้งพระพุทธองคทรงปลงพระชนมายุสังขาร  จิตจึงคอยคลายความโศกลง
บาง   แลวจึงไดเขาไปในที่ประชุมใหม ทานไดใหโอวาทดวยประการตาง ๆ เรารูตัวดีวาเราอายุมาก
แลวเรียนจะไมทันเขา ขณะที่เรียนหนังสือไทยอยูนั้น  เราไดแบงเวลาทองสวดมนต  ทองหลักสูตร
นักธรรม  เรียนนักธรรมตรีไปดวย แตก็ไมไดสอบ   เพราะเจาคณะมณฑลทานมีกําหนดวา  ผูอายุยัง
ไมถึง ๒๐ ป  ไมใหสอบนักธรรมตรี   ปที่ ๓   จึงไดสอบนักธรรมตรี      และก็สอบไดในปนั้น     แลว
เราทองบาลีตอพรอมกันนี้ก็ทองปาฏิโมกขไปดวย      เพราะเราชอบปาฏิโมกขมาก  เราเรียนหนังสือ
ไทยจบแคประถมบริบูรณ ( เพราะโรงเรียนรัฐบาลมีแคประถม ๓ เทานั้น )  เมื่อเราออกจากโรงเรียน
ภาษาไทยแลว เราก็ต้ังหนาเรียนบาลี  แตในปการศึกษานั้นบังเอิญพระมหาปน  ปญญาพโล นองชาย
ของทานอาจารยสิงห    กลับมาจากกรุงเทพฯ    มาเปดสอนนักธรรมโทเปนปฐมฤกษในมณฑลหัว
เมืองภาคอีสาน  เราจึงไดสมัครเขาเรียนดวย  แตทั้งบาลีและนักธรรมโทเราเรียนไมจบ   เพราะในศก
นั้นอาจารยสิงหทานไดกลับไปจําพรรษา  ณ  ที่วัดสุทัศนารามอีก    ออกพรรษาแลวทานไดพาเรา
พรอมดวยมหาปนออกเที่ยวรุกขมูลกอนสอบไล 
 
๕. สามเณรไดเปนเศรษฐีของรัฐบาล 
นั่นคือสามเณรเทสก   กลาวคือสมัยนั้นรัฐบาลคิดจะสรางใหมีเศรษฐีขึ้นในเมืองไทยปละหน่ึงคน    จึง
ไดออกล็อตเตอรี่ปละครั้ง  ต้ังรางวัลท่ีหนึ่งใหเจ็ดแสนบาท  พอแกฐานะของเศรษฐีเมืองไทย
พอดี   เพื่อจะไดไมอับอายขายหนาแกนานาประเทศเขาบาง บังเอิญคืนวันหนึ่งสามเณรเทสกแกนอน
ไมหลับ เพราะแกไปถูกล็อตเตอรี่รางวัลท่ีหนึ่งเขา     แลวแกก็ลงมือจัดแจงหาที่สรางอาคารหลัง
ใหญโตมโหฬารเปนบานตึกสามชั้น   ตกแตงดวยเครื่องเฟอรนิเจอรอยางดีทันสมัย ณ ทามกลางยาน
การคา   ใหลกูนองขนสรรพสินคามาใสเต็มไปหมด   ตัวแกมีความสุขกายสบายจิต  ไมคิดอะไรอีก
แลว  นอนเกาอี้ยาวทําตาปริบๆ มองดูบรรดาสาวๆ สวยๆ  ที่พากันเรเขามาหาซือ้สินคาตาง ๆ ตาม
ชอบใจ  คนไหนชําเลืองตามาดูแกแลวย้ิม ๆ  แกก็จะยิ้มตอบอยางมีความสุข ในชีวิตของแกแตเกิดมา
ได  ๑๘ - ๑๙  ปนี้แลวไมมีความสุขครั้งไหนจะยิ่งใหญไปกวาความสุขครั้งนี้เลย     แกไดตําแหนง



เศรษฐีตามความประสงคของรัฐบาลแลวในพริบตาเดียว ทั้ง ๆ ที่อะไร ๆ ของแกก็ยังไมมีเสียดวย แต
อนิจจาเอยความเปนเศรษฐีของแกมาพลันเสื่อมสูญไปจากจิตใจของแกอยางนาเสียดาย เพราะแกมา
สํานึกรูสึกตนเอาตอนดึกอันเปนเวลาพักผอนหลับนอนเสียแลววา   เอะ   นี่อะไรกันล็อตเตอรี่ก็ยังไม
ทันจะออก   แลวยังไมทันจะซื้อเสียอีกดวย  ทําจึงมาเปนเศรษฐีกันเสียแลวนี่   เรานี่ชักจะบาเสียแลว
กระมัง   คืนวันนั้นแกเกิดความละอายแกใจตนเองอยางพูดไมถูกเสียเลย   นี่หากมีทานผูรูมารูเรื่องของ
เราเขาจะวาอยางไรกันนี่   แลวแกก็นอนหลับพักผอนไปจนสวาง  พอต่ืนเชามาแกยังมีความรูสึก
ละอายแกใจตนเองอยูเลย  โดยที่เรื่องนั้นแกก็มิไดเลาใหใครฟง 
           เศรษฐีอยางนี้ใครๆ   ก็สามารถจะเปนได  มิใชแตสามเณรเทสกคนเดียว  แตที่ขาพเจาเรียกแก
วาเปนเศรษฐีนั้น   เพียงแตแกมโนภาพสมบัติอันเหลือหลายอยางเดียว   แตรูจักพอ  ยังดีกวาผูที่มีทั้ง
มโนภาพสมบัติและวัตถุสมบัติ  แตไมมีความพอแลวเปนทุกขเดือดรอน  มันจะมีประโยชนอันใดแก
เขาผูนั้นเลา ความมีหรือจนอยูที่มีความสุขนั้นตางหาก หาใชเพราะมีของมากเหลือหลายไม 
พระพุทธเจาจึงตรัสวา  ความพอใจของตนที่มีอยูแลวนั้นแลเปนทรัพยอันมีคามาก  เราเล่ือมใสใน
ธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจาแลว  จึงไดมาบวชแลวปฏิบัติตามคําสอนของพระองค  เห็นจริง
ตามที่พระพุทธเจาทรงชี้ลงไปที่ถุงทรัพยใหพระอานนทดูวา  นั่นอานนท  ของมีพิษมิใชจะเปนพิษแต
แกสมณะผูเขาไปเก่ียวของเทานั้นก็หาไม  ถึงแมคฤหัสถก็ทําใหเกิดพิษไดเหมือนกันถานํามาใชไม
ถูกตองตามหนาที่ของมัน แตก็เปนการจําเปนที่จะตองมี  เพราะภาวะความเปนอยูผิดแผกแตกตางจาก
สมณะ ยิ่งกวานั้น หากผูมีทรัพยแลวแตใชทรัพยนั้นไมเปน ก็ไมผิดอะไรกับบุคคลผูถือดุนฟนที่มีไฟ
ติดขางหนึ่ง ไฟจะตองลามมาไหมมือจนได  
        เราบรรพชาได  ๕ พรรษา  จึงไดอุปสมบทเปนพระ  นับวาไดเปรียบเขามากในดานอยูวัด
นาน  แกวัด รูจักเรื่องของวัดไดดีพระท่ีบวชรุนเดียวกันแลว เราไดเปรียบดานสวดมนตและไดพระ
ปาฏิโมกขเปนตน 
 
๖. อุปสมบท ณ วัดสุทัศนาราม 
เมื่ออายขุองเรายางเขา  ๒๒  ป เราได อุปสมบทที่พัทธสีมา ณ วัดสุทัศน  นั่นเอง โดย พระมหารัฐ 
รัฏฐปาโล   เปนพระอุปชฌาย  พระมหาปน ปญญาพโล    เปนกรรมวาจาจารย   เม่ือวันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม ๒๔๖๖   ตรงกับ    คํ่า  เวลา ๑๑.๔๘ น.   ปนี้ทานอาจารยสิงห  ขันตยาคโม  พระ
อาจารยของเราไดพาคณะรวม ๖ องค  คือ  พระ ๔ องค สามเณร ๒ องค  มาจําพรรษาที่วัดสุทัศน 
นับวาเปนปฐมฤกษที่พระกัมมัฏฐานจําพรรษาในเมืองอุบลครั้งแรก     เหตุที่ทานจะกลับมาจําพรรษา
ที่อุบลก็เนื่องไดขาววา    พระมหาปน  (นองชายทาน)  กลับจากกรุงเทพฯมาอยู  ณ  ที่นั่นทานตั้งใจจะ



มาเอานองชายของทานออกเที่ยวรุกขมูลดวย   เมื่อกอนที่ทานมหาปนจะไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ

ทานปฏิญาณกับทานอาจารยมั่นไววา   ผมไปเรียนหนังสือเสียกอน แลวจะออกไปปฏิบัติ
ตามหลัง  ทานอาจารยสิงหพอไดทราบขาววานองชายมาแลวก็ดีใจจึงไดมาจําพรรษา ณ วัดสุทัศนา
ราม   ออกพรรษาหมดเขตกฐินแลว  ทานอาจารยสิงหไดพาพวกเราเปนคณะใหญออกเดินธุดงค  การ
ออกเดินธุดงคครั้งนี้ผูที่ออกใหมนอกจากพระมหาปนกับเราแลว   ยังมีพระคําพวย  พระทอน  และ
สามเณรอีก  ๒ รูป   รวมทั้งหมดแลว ๑๒ รูปดวยกัน  ( พระมหาปนปญญาพโล ป.ธ.๕  นับวาเปน
พระมหาองคแรกในเมืองไทยที่ออกธุดงคในยุคนั้น     ในหมูพระเปรียญโดยมากเขาถือกันวาการออก
ธุดงคเปนเรื่องขายขี้หนา    การออกธุดงคของเราครั้งนี้ถาไมไดทานอาจารยสิงหเปนผูนําแลว  เราคง
ไมไดออกธุดงค เมื่อเราหนีมาแลวทานพระอุปชฌายทานตองสวดปาฏิโมกขเอง) 
 
๗. เราพึ่งรูจักรสชาติของความอาลัยครั้งแรก 
เราไดไปอยูวัดสุทัศน อุบล เปนเวลา ๖ ปเต็ม โดยที่ปราศจากญาติมิตรและคนสนิทมากอน  เมื่ออยู
ตอมาไดมีคนเอาลูกหลานมาฝากใหเปนศิษยอยูดวย รวม ๔ คนดวยกัน คือ เปนสามเณร ๒ เปนเด็ก ๒ 
เขาเหลานั้นไดอยูดวยเรามาแตเมื่อครั้งเรายังเปนเณรอยู จนกระทั่งเราไดอุปสมบทเปนพระทั้งเราและ
เขาถือกันอยางพอกับลูก   พอตอนเราจะจากเขาไปเขาพากันรองไหอาลัยเรา   เราก็แทบกลั้นน้ําตาไม
อยูเหมือนกัน   แตเราเปนอาจารยเราจะรองไหก็ละอายเขา จึงกัดฟนอดกลั้นไมแสดงความอาลัย
ออกมา แตถึงกระนั้นมันก็ทําใหเสียงเครือไปเหมือนกัน   ตอนนี้ไมสูกระไรนัก   พอออกเดินทางไป
แลวนั่นซี มันทําใหเราซึมเซอไปเปนเวลานานทีเดียว จะเดิน ยืน นั่ง นอน แมแตพูดและฉันอยูกต็าม 
ใจมันละหอยอาลัยคิดถึงเขาวาเขาจะอยูอยางไร กินอะไร อดอิ่มอยางไร แลวใครจะมาสั่งสอนเขา หรือ
จะมีใครมากดขี่ขมเหงเบียดเบียนเขาอยางไร ความกลุมใจอยางนี้ยังไมเคยมีมาเลยในชีวิตของเราครั้งนี้
เปนครั้งแรก 
              เราจึงไดทบทวนคิดคนไปมาวา   เขาเหลานั้นก็มิใชลูกหลานวานเครือของเรา   เปนแตเขามา
อยูอาศัยเราเทานั้น   อนึ่งเราก็ไดอบรมเขาและคุมครองเขาเปนอยางดีที่สุดแลว   เทาที่เราสามารถจะ
ทําได ทําไมจึงอาลัยอาวรณถึงเขาหนักหนา มาตอนนี้มันใหระลึกถึงผูที่มีบุตรมีภรรยาวา โอโฮ หาก
เปนบุตรที่เกิดโดยสายเลือดของเราแลว ความอาลัยมันจะหนักขนาดไหน เราเห็นโทษในความอาลัยใน
ครั้งนี้ มันซาบซึ้งเขาไปตรึงหัวใจของเราไมมีวันหายเลย มนุษยเรานี้ไมมีผิดอะไรกับลูกลิง   ซึ่ง
ปราศจากแมแลวอยูตามลําพังตัวเดียวไมได   มันทําใหเรากลัวความอาลัยจนแทบพูดไมถูกเอาเสียเลย 
ความอาลัยเปนทุกขทั้งที่มีอยูและพลัดพรากจากกันไป ทําอยางไรคนเราจึงจะทําใหเปนอิสระในตัว
ของตนเองไดเลา 
 



๘. ออกจากอุบลเปนคณะเที่ยวรุกขมูล 
คณะของเราพระ ๘ สามเณร ๔ รวมเปน ๑๒ รูป  โดยพระอาจารยสิงหเปนหัวหนา   ไดเดินทางออก
จากเมืองอุบลในระหวางเดือน ๑๒ ไดพักแรมมาโดยลําดับ จนถึงบานหัวตะพาน หยุดพักที่นั่นนาน
พอควร แลวยายไปพักที่บานหัวงัว เตรียมเครื่องบริขารพรอมแลว จึงไดออกเดินรุกขมูลตอไป 
              การออกเดินรุกขมูลครั้งนี้   ถงึแมจะไมไดวิเวกเทาที่ควร   เพราะเดินดวยกันเปนคณะใหญ 
แตก็ไดรับรสชาติของการออกเที่ยวรุกขมูลพอนาดูเหมือนกัน กลาวคือ  คืนวันหนึ่งพอจัดที่พักแขวน
กลดกางกลดตกมุงไหวพระสวดมนตเรียบรอยแลว  ฝนตกเทลงมาพรอมดวยลมพายุอยางแรงนอน
ไมได  นั่งอยูน้ํายังทวมกนเลย  พากันหอบเครื่องบริขารหนี้เขาไปอาศัยวัดบานเขา  แถมยังหลงทางเขา
บานไมถูก เดินวกไปเวียนมาใกลๆ ริมบานนั้นตั้งหลายชั่วโมง  พอดีถึงวัด  
              ณ ที่นั้นมีโยมเขาไปนอนอยูกอน  คือโยมที่เขาเดินทางมาดวย ๖ คน  เขามีธุระการคาของเขา 
แตเขาเห็นกอนเมฆในตอนเย็น  เขาบอกวาพวกผมไมนอนละ  จะเขาไปพักในบานพอพวกเราไปถึง
เขา เขาจึงชวยจัดหาที่นอนตามมีตามไดหมอนเสื่ออะไรก็ไมมีทั้งนั้น แลวจึงรีบกลับไปรับอาจารยกับ
พวกเพื่อนอีก ๗ - ๘ รูป พอถึงเก็บบริขารเรียบรอยแลวก็นอนเฉยๆ ไปอยางนั้น  เพราะกุฏิก็เปยกไป
หมดทั่วทั้งหอง   เสื่อหมอนก็ไมมีเพราะเปนวัดราง  แตเมื่อความเหนื่อยเพลียมาถึงเขาแลวกน็อนหลับ
ไดชั่วครูหนึ่งทั้ง ๆ ที่นอนเปยก ๆ อยูนั่นเอง แถมรุงเชาบิณฑบาตก็ไมไดอาหาร   ไดกลวยน้ําวา
กับขาวสุก  ฉันขาวกับกลวยคนละใบ  แลวก็ออกเดินทางตอ  ทานอาจารยพาพวกเราบุกปาฝาดงมา
ทางรอยเอ็ด   กาฬสินธุ   ผานดงลิงมาออกอาํเภอสหัสขันธ   เขาเขตกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี แต
ไมไดเขาในเมือง  เวนไปพักอยูบานเชียงพิณตะวันตกของอุดร  เพ่ือรอการมาจากกรุงเทพฯ ของเจา
คณะมณฑล การที่ทานใหพวกเรามารออยูที่อุดรครั้งนี้ ทานมีจุดประสงคอยากใหพระมหาปนมา
ประจําอยูที่อุดร เพราะที่อุดรยังไมมีคณะธรรมยุต แตที่ไหนได เมื่อเจาคณะมณฑลมาจากกรุงเทพฯ 
ครั้งนี้ พระยาราชนุกูล ( ทีหลังเปนพระยามุขมนตรี) ไดนิมนตพระมหาจูมพันธุโล ( ภายหลังเปนพระ
ธรรมเจดีย ) มาพรอมเพื่อจะใหมาอยูที่วัดโพธิสมภรณที่อุดร ฉะนั้นเมื่อเจาคณะมณฑลมาถึงแลวพวก
เราจึงไปกราบนมัสการทาน ทานจึงไดเปลี่ยนโปรแกรมใหม จะเอาพระมหาปนไปไวสกลนคร แลว
จะใหเราอยูดวยพระมหาจูม   เพราะทางนี้ก็ไมมีใครและเธอก็คนทางเดียวกัน อนึ่งเธอก็ไดเรียนมาบาง
แลวจงอยูบริหารหมูคน ชวยดูแลกิจการคณะสงฆดวยกัน เราไดถือโอกาสกราบเรียนทานวา กระผม
ขอออกปฏิบัติเพื่อฉลองพระเดชพระคุณ เพราะผูปฏิบัติมีนอยหายาก   สวนพระปริยัติและผูบริหารมี
มากพอจะหาไดไมยากนัก   ทานก็อนุญาตแลวแนะใหเราอยูชวยพระมหาปน 
 
 
๙. พบทานอาจารยมั่นครั้งแรก 



เมื่อตกลงกันเรียบรอยแลว  ทานอาจารยสิงหไดพาพวกเราออกเดินทางไปนมัสการกราบ ทานอาจารย
มั่น  ที่บานคอ  อําเภอบานผือ  ขณะนั้นพระอาจารยเสารก็อยูพรอม  เปนอันวาเราไดพบทานอาจารย
ทั้งสองแลไดกราบนมัสการทานเปนครั้งแรกในชีวิต    ตกกลางคืนทานอาจารยมั่นไดเทศนาอบรมพวก
เราดวยความเต็มอกเต็มใจในการที่ไดเห็นพวกเราเปนครั้งแรก      โดยเฉพาะแลวไดเห็นพระมหาปนผู
ซึ่งไดเคยปฏิญาณตนไวกอนจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ         เม่ือทานไดฟงพระธรรมเทศนาของ
ทานอาจารยมั่นพรอมกันกับพระอาจารยสิงหที่เมืองอุบลวา   ผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ 
กอน   จึงจะออกปฏิบัติตามทานอาจารยมั่นภายหลัง   สวนตัวของเรานั้น  ทานคงไดทราบจากทาน
อาจารยสิงหเลาใหฟง นอกจากนี้แลวทานคงไมทราบ 
            คืนวันนั้นเสร็จจากการอบรมแลวทานก็สนทนาธรรมสากัจฉากันตามสมควร     จบดวยการ
พยากรณพระมหาปนแลตัวของเราในดานความสามารถตาง ๆ นานา ตอนนี้ทําใหเรากระดากใจ
ตนเองในทามกลางหมูเพ่ือนเปนอยางยิ่ง เพราะตัวของเราเองพึ่งบวชใหมแลมองดูตัวเราแลวก็ไมเห็น
มีอะไรพอที่ทานจะสนใจในตัวของเรา    ความจริงตั้งแตตอนเย็น   พอยางเขามาในเขตวัดของ
ทาน   มันทําใหเราขวยเขินอยูแลว   แตคนอ่ืนเราไมทราบ  เพราะเห็นสถานที่แลความเปนอยูของพระ
เณรตลอดถึงโยมในวัด เขาชางสุภาพเรียบรอยนี่กระไร       ตางก็มีกิจวัตรและขอวัตรประจําวันของ
ตนๆ     พอทานพยากรณพระมหาปนแลวมาพยากรณเราเขา   ยิ่งทําใหเรากระดากใจยิ่งข้ึนเปน
ทวีคูณ   แตพระมหาปนคงไมมีความรูสึกอะไรนอกจากทานจะตรวจดูความสามารถของทานเทียบกับ
คําพยากรณเทานั้น 
            รุงเชาฉันจังหันแลว ทานอาจารยสิงหไดพาคณะของเราเดนิทางตอไปบานนาสีดา ไดพาพักอยู 
ณ ที่นั่นสี่คืนแลวยอนกลับทางเดิม มาพักที่ทานอาจารยมั่นอีกหนึ่งคืน จึงเดินทางกลับอุดร  แลวได
เดินทางตอไปสกลนครตามที่ไดตกลงกันไวกับเจาคณะมณฑล  แตกิจการนั้นไมเปนไปตาม
จุดประสงคของเจาคณะมณฑล  เพราะพระมหาปนอาพาธไมสามารถจะไปรับหนาที่ที่มอบหมายให
ได   ฉะนั้นในพรรษานั้น   ทานอาจารยสิงหจึงไดพาคณะเราไปจําพรรษาที่วัดปาหนองลาด  เรื่องนี้ทํา
ใหเจาคณะมณฑลไมพอใจอยางยิ่ง  จึงไดเอาพระบุญ  นักธรรมเอกไปไวที่สกลนครตอไป 
 
๑๐. พรรษา ๒ จําพรรษาบานหนองลาด ( พ.ศ. ๒๔๖๗ ) 
กอนเขาพรรษาเราไดพระกลมชาวจังหวัดเลยเปนกัลยาณมิตรดีมาก   ขึ้นไปทําความเพียรที่ถ้ําพวง บน
ภูเหล็กสองครั้ง  ครั้งที่หนึ่งสี่คืน  ครั้งที่สองหกคืน   โดยมีผูใหญบานออนสี   ( ภายหลังเปนกํานันขุน
ประจักษ แลวบวชพระ มรณภาพในเพศสมณะนั้นเอง ) ไดสงคนใหขึ้นไปจัดอาหารถวายเปน
ประจํา   เราไดจารึกพระคุณของแกไวในใจไมรูหายเลยจนกระทั่งบัดนี้         ผูใหญบานคนนี้ทาน
อาจารยมั่นทักวาเปนคนฉลาดแคลวคลองทุกอยางไมวาจะเปนดานคําพูดปฏิภาณโตตอบและการงาน



ตลอดถึงการสังคม ทันกับเหตุการณแลสมัยทุกอยาง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฝายพระแลวยกใหแกเลย 
ไมวาจะตองการอะไร ไมถึงกับพูดตรง ๆ ดอก พอปรารภเทานั้นแกจัดการใหเรียบรอยเลย พวกเรา
ไดสัปปายะครบทั้งสี่แลวก็เริ่มประกอบความเพียรอยางสุดเหวี่ยง ยิ่งทําความเพียรก็ยิ่งระลึกถึงคุณ
ของผูใหญบานและชาวบานเปนกําลัง   อาหารพริกแหงผงกับขาวเหนียววันละหนึ่งกอนเทาผล
มะตูม  เราอยูไดพอทําความเพียรไมตาย  เม่ือเราลดอาหารแตมาเพิ่มความเพียร  กายเราเบา สติเราดี 
สมาธิเราก็ไมยาก เราปรารภความเพียรมาก สติของเราก็ดีข้ึนแลมั่นคงดี  เราหัดสติอยู  ณ  ทีน่ั้นเอาให
สม่ําเสมอตลอดทั้งกลางวันกลางคืน  มิใหเผลอสงออกไปตามอารมณภายนอกได  ใหตั้งมั่นอยูที่กายที่
ใจแหงเดียว แมกอนนอนหลับตั้งไวอยางไรตื่นข้ึนมาก็ใหอยูอยางนั้น จะมีเผลออยูบางก็ตอนฉัน
อาหาร เมื่อปรารภความเพียรมากเทาไร การระลึกถึงคุณของชาวบานก็ยิ่งมีมากขึ้นเปนเงาตามมา เรา
รูตัวดีวาเราเปนพระ ชีวิตของเราฝากไวกับชาวบาน ฉะนั้นเราจะปรารภความเพียรเพื่อใชหนี้บุญคุณ
ของชาวบาน  แลวเราก็แนใจตนเองวา  เรามาทําความเพียรครั้งนี้ เราไดทําหนาที่ของลูกหนี้อยาง
สมบูรณที่สุดแลว  จวนเขาพรรษาจึงไดไปจําพรรษารวมกับทานอาจารยสิงห  ที่บานปาหนองลาด  ใน
พรรษานี้เราเปนพระใหมไมตองรับภาระอะไรนอกจากจะประกอบอาจริยวัตร  แลวก็ปรารภความ
เพียรเทานั้น ทานอาจารยเองก็อนุญาตใหพวกเราเปนพิเศษ เราไดประกอบความเพียรตาม
แนวนโยบายที่เราไดกระทํามาแตบนภูเขาตลอดพรรษา  แลวยังไดประกอบแบบโยคะเพื่อทดลอง
เพ่ิมเติมอีกดวย  กลาวคือฉนัอาหารผอน  ต้ังแต ๗๐ คําขาวเหนียวลงมาจนถึง ๓ คํา แลวเขยิบขึ้นไปถึง 
๓๐ คําแลวก็ผอนลงมาถึง ๕ คํา ไปๆ  มาๆ อยางนี้เปนระยะๆ  ๓ - ๔ วัน  ทําอยางนี้อยูตลอดพรรษา 
แตระยะที่ยาวนานกวาเขาหนอยคือ ๑๕ คํา แลวก็ฉันแตอาหารมังสวิรัติดวย  รางกายของเราผอมอยู
แลวก็ยิ่งซูบซีดลงไปอีก  จนเปนที่แปลกตาของชาวบาน ใครๆ เห็นก็ถามวาเปนอะไรไปหรือ แตเราก็
มีกําลังใจประกอบขอวัตรและทําความเพียรไดเปนปกติ พอออกพรรษาเราจึงเริม่ฉันอาหารเนื้อ
ปลา  แตแหม! มันคาวนี่กระไร  มนุษยคนเรานี้กินเนื้อเขา  เอามาเปนเนื้อของเรา  เหมือนกับไปฉก
ขโมยของสกปรกเขามากินอยางนั้นแหละ   เทพยาดาทั้งหลายจึงเขาใกลมนุษยไมได   มันเหม็นสาบ 
แตมนุษยทั้งหลายก็ยังกอดชมซากศพกันอยูได 
                ออกพรรษาแลว เราสองรูปกับทานอาจารยสิงหไดขึ้นไปอีกคราวนี้อยู ๙ คืน ทานอาจารย
สิงหอาพาธไดใหไปตามพรรคพวกขึ้นมา  เมื่อเห็นวาที่นั้นมันไมสะดวกแกการพยาบาลกัน จึงได
อพยพกันลงมาพักรักษาตัวอยู ณ ปาหนองบัว ( บัดนี้เปนบานแลว ) พอดีทานอาจารยมั่นสั่งใหเรา
เดินทางไปพบทานที่อําเภอทาบอ  เราจึงไดลาทานอาจารยสิงหไปตามคําสั่งของทาน พอดีมาพบทาน
อาจารยมั่นกับพระอาจารยเสารซึ่งไดรับนิมนตจากวัดโพธิสมรณ อุดรฯ ขณะนั้นคุณยายนอย ( มารดา
พระยาราชนุกูล ) มาในงานผูกพัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ  คุณยายนอยไดพบและฟงเทศนทานอาจารย



มั่นครั้งนี้เปนครั้งแรก  เกิดความเลื่อมใสตั้งแตนั้นเปนตนมา  เราไดอยูรวมทานอาจารยมั่นเปนเวลา
หลายวันแลวเดินทางกลับทาบอพรอมทาน 
 

๑๑. พรรษา ๓ จําพรรษาบานนาชางน้ํา ( พ.ศ. ๒๔๖๘ )  

พรรษานี้เราไดจําพรรษาที่บานนาชางน้ํา ซึ่งไมไกลจากทาบอท่ีทานอาจารยมั่นอยู  เรากับพระอาจารย
อุนไดหมั่นมาฟงทานเทศนเสมอ    พรรษานี้เราก็ไมมีภาระอะไรนอกจากจะปรารภความเพียรเฉพาะ
สวนตัวเทานั้น ภาระอื่น ๆ มีการรับแขก เปนตน  เราไดมอบทานอาจารยอุนทั้งหมด  เพราะทานเคย
เปนอาจารยเขามาแลว ทานเคยบวชมหานิกายมาได ๙ พรรษา เพ่ิงมาญัตติฝายคณะธรรมยุตนี่เอง 
               ในพรรษานี้มีสิ่งที่นาสลดใจสังเวชอยูเรื่องหนึ่ง คือ พระอาจารยทา  ซึ่งเปนพระผูใหญแลวก็
ดูเหมือนจะเปนลูกศิษยคนแรกของทานอาจารยมั่นเสียดวย      ถาจําไมผิดพรรษาราว ๑๖ - ๑๗ พรรษา
นี่แหละ   เดมิทานไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ   แตไมสําเร็จ     พอทานไดทราบกิตติศัพทของทาน
อาจารยมั่น   ซึ่งเจาคุณพระอุบาลีฯ ( จันทร สิริจันโท )   สรรเสรญิจึงไดออกติดตามทานมา  ในพรรษา
นั้นทานไดไปจําพรรษาที่ถ้ําผาบิ้ง  จังหวัดเลย กับอาจารยขันธ  ทานเกิดสัญญาวิปลาสหนีมาหาทาน
อาจารยมั่นกลางพรรษา  บอกวา  ทานเองตองอาบัติถึงที่สุดแลวรอนไปหมดทั้งตัว  เห็นผาเหลืองเปน
ฟนเปนไฟไปหมด เมื่อซักไซไลเลียงไปในสิ่งที่วาผิดนั้นก็ไมมีมูลความจริงสักอยาง เปนแตตัวเอง
สงสัยสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ  แลวก็เดือดรอนเองเทานั้น  สิง่หนึ่งซึ่งทานเดือดรอนมากก็คือ เมื่อทานไปทํา
ความเพียรอยูที่บานโพนสวาง สมาธิมีกาํลัง ทําใหสวางไสวมาก  จะคิดคนพิจารณาธรรมหมวดใดก็ดู
เหมือนหมดจดไปหมดแลวลงสูที่ใจแหงเดียว   แลวตัดสินใจตนเองวา   เราถึงที่สุดแหงพรหมจรรย
แลว   จนปฏิญาณตนในทามกลางสงฆเอาเสียเลย  ตอมาอาการนัน้เสื่อมไปเลยสงสัยตนวา  เราอวด
อุตริมนุสสธรรม  เปนอาบัติถึงที่สุดแลว ถึงแมจะมีผูอธิบายใหฟงวา  เราพูดดวยความสําคญัผิด  พระ
วินัยมิไดปรับโทษดอก  ทานก็ไมเชื่อ  ความจริงความวิปฏิสารเดือดรอนอันนี้ทานมีหลายปแลว  แตก็
พออดทนอยูมาได พอมาถึงพรรษานี้จึงเหลือทน มีแตจะสึกอยางเดียว  ทานอาจารยมั่นก็แกไมไหวจึง
ทิ้งไป  ใหอยูดวยทานอาจารยเสาร ปตอมาทานอาจารยเสารก็เอาไมอยู  ผลที่สุดสึกจนได สึกแลวก็
หายเขากลีบเมฆกลีบฟาไปไหนก็ไมรูไมมีใครทราบจนบัดนี้  
               เราไดเห็นเขาแลวทําใหใจหดหูเกิดสลดสังเวชในใจวา แมทานเปนผูใหญปฏิบัติมานานถึง
ขนาดนี้ ยังเกิดวิปลาสไปได ตัวของเราเลาจะทําอยางไร จึงจะพนจากความวิปลาสนี้ไปได คิดแลวก็นึก
หวาดเกรงตนเอง   แลวไดนําเอาความวิตกนั้นไปกราบเรียนทานอาจารยมั่น  ทานบอกวา   นั่นซี ตอง
ระวังตนเองและอยาหางไกลทานผูรู เม่ือมีอะไรเกิดข้ึนรีบไปปรึกษาหารือกับทาน ออกพรรษาแลว
ทานอาจารยมั่นพรอมดวยคณะไดออกเดินทางลงไปทางสกลนคร 



 
๑๑.๑ กลับไปสงเคราะหโยมแม อาว พี่ชาย 
ตัวเราคิดถึงโยมแม  จึงไดกลับไปบานเพ่ือสงเคราะหก็สมประสงค  คือไดแนะนําใหทานนุง
ขาว  รักษาศีล ๘ ครั้งนี้โยมปา  อาวผูชายแลพี่ชายก็เกิดศรัทธา  ไดพากันนุงขาว   รักษาศีล ๘ 
ดวย โดยเฉพาะพี่ชายซึ่งไดมีครอบครัวแลว   มีบุตรคนหนึ่งอายุไมกี่เดือนก็ไดออกบวชดวย     เพ่ือให
ทานเหลานั้นไดสมาคมกับหมูเพ่ือนและอบรมกับครูบาอาจารยหลายองคดวย  จึงใหออกจากบาน
เดินทางตามครูบาอาจารยไป  สวนเรากับพี่ชายและอาวผูชายไดตามไปทีหลัง ไดตามไปทันกันที่บาน
ปลาโหล อําเภอพรรณานิคม  ซึ่งทานอาจารยสิงหจําพรรษาอยู ณ ที่นั้นแลวทานไดพาพวกเราไปตั้ง
สํานักที่บานอากาศอํานวย    อยูไมนานทานอาจารยมั่นไดตามไปถึง  แลวทานใหเราตามทานไปตั้ง
สํานักที่บานสามผง   การอยูใกลผูใหญดีมาก   มีสติระวังตัวอยูตลอดเวลา  วันหนึ่งสามเณรผูที่ปฏิบัติ
ทานไมอยู    เราจึงไดไปนอนที่ระเบียงกุฏิของทานอาจารยแทนสามเณร   ปกติทานอาจารยมักต่ืน
นอนทําความเพียรเวลาตี ๓ ทุกคืน  เวลาทานตื่นหยิบไมขีดไฟกอกแกก   เราตองลุกกอนทานทุกทีเพ่ือ
เขาไปถวายการปฏิบัติทาน เราไปนอนอยูหลายคืนจนทานแปลกใจถามเราวา ทานเทสกไมนอน
หรือ  เราตอบวา นอนอยูครับ ในที่นั้นโรคของเราไมถูกกบัอากาศ      ฉันไดแตไมมีกําลังปวดเมื่อย
ระบบไปหมดทั้งตัวตลอดเวลา   แตความเพียรของเราไมทอถอย   ฉันแลวเขาปาหาที่วิเวกทําความ
สงบอยูคนเดียวตลอด   กลางวันกลางคืนเดินจงกรม แลวข้ึนฟงเทศนตั้งแต ๒ ทุม จนถึง ๔ ทุม ถาวัน
ไหนมีพระมากทานก็เทศนจนถึง ๖ ทุม หรือ  ตี  ๒  จึงเลิก  ทานอุตสาหเทศนอบรมอยูอยางนี้เปนนิจ 
บรรดาลูกศิษยก็มีกําลังใจกลาหาญทําความเพียรอยูเชนเดียวกัน  หลังจากทานอาจารยมั่นไปแลว ทาน
อาจารยเสารไปอยูแทน ๓ พรรษา  ไดขาววาพระไปมรณภาพที่นั่นหลายองค พระอาจารยภูมีก็ไปตาย
คืน ณ ที่นั้นเหมือนกัน 
 

๑๒. พรรษา ๔ จําพรรษาที่ปาชาทิศเหนือของอําเภออากาศอํานวย ( พ.ศ. ๒๔๖๙ ) 

จวนเขาพรรษา  เราไดยอนกลับมาจําพรรษาที่ปาชาทิศเหนือของอําเภออากาศอาํนวย   ทานอาจารย
สิงหจําพรรษาทางทิศใตของอําเภออากาศอํานวย  ในพรรษานี้ผูที่จําพรรษาดวยกันมี พ่ีชาย อาผูชาย 
โยมแม โยมปา และแมชีบานโพนสวางอีกคนหนึ่ง  พระคงมีแตเราคนเดียวกับสามเณรชื่น บานทา
บอ  พอจวนเขาพรรษาโยมอามาเสียคนหนึ่ง คงยังเหลือเพียง ๖ คนดวยกัน ในพรรษานี้ชาวบานเกิด
ฝดาษผูคนแตกหนีไปอยูตามปาตามทุงนาเกือบหมด แมพระตามวัดในบานก็ตามโยมไปดวยแทบจะ
ไมมีคนตักบาตรใหฉัน เพราะคนในเมืองอากาศนี้เขาไมเคยเปนฝดาษกัน  บานมีพันกวาหลังคาเรือน 



คนเปนฝดาษ ๕ คนเทานั้น  ใครเกิดเปนฝดาษแลวจะตองปกปดไมใหใครรูกวาคนอื่นจะรูมันลุกลาม
ไปมากแลว และเมื่อเกิดฝดาษแลวจะตองเอาไปไวในปา ปลูกกระตอบใหอยูคนเดียว เพียงเอาอาหาร
ไปสงใหกิน ดีหนักหนาที่ทานอาจารยสิงหทานรูจักยาสมุนไพรอยูบาง ทานจึงบอกไมใหเอาไปทิ้งไว
ในปา ทานหายามารักษากนั จึงมีตายเพียงไมกี่คนเทานั้น พอทางการรูเขาจึงมาฉีดวัคซีนปองกันให 
          เดชะบุญเขายังนับถือพระกัมมัฏฐานอยู  ถึงแมไมมีคนนอนเฝาบานเลยสกัคนเดียว  ขนาดนั้น
แลวตอนตี ๔ - ๕  ยังอุตสาหดอม ๆ  มาหุงขาวไวสําหรับตักบาตร  พวกเราไปบิณฑบาตเขาจะออกมา
ตักบาตร  แลวรีบกลับเขาปาไป  
          ขอขอบบุญขอบคุณชาวเมืองอากาศไว ณ ที่นี้  เปนพิเศษ  บุญกุศลครั้งนี้เปนของสูงเหนือชีวิต
จิตใจ  เปนที่พึ่งของมนุษยผูไดรับทุกขทั้งที่มีชีวิตอยูและละโลกนี้ไปแลวไดอยางแทจริง  คนเราเมื่อ
ไดรับทุกขหากไมพึ่งบุญแลวจะไปพึ่งอะไรเลา  
          คนเมืองอากาศกลัวฝดาษยิ่งกวากลัวเสือ   คนบานใกลเรือนเคยีงกันทั้งเปนญาติกันดวยก็ไมพูด
กัน   เราถามเขาวา  เม่ือไรจะพูดดวยกัน  เขาบอกวา  โนนละ  ออกพรรษาแลวเดือนสามจึงจะพูดกัน  
          ในพรรษานี้เราไดไปฟงเทศนทานอาจารยสิงหบอย ๆ     การไปจะตองเดินผานเมืองอากาศนี้ไป
ไกลเปนระยะทางเกือบ  ๓  กิโล  ( ในบานไมมีคน  แมแตสุนัขตัวเดียวก็ไมเห็น )  ถูกทานอาจารยสิงห
เทศนกระเทือนใจเราอยางหนัก จะเปนเพราะทานแกลงเพื่อใหกระเทือนใจเรา หรือทานไมรูนิสัยของ
เราตามความเปนจริงก็เหลือท่ีจะเดาถูก  ทานวา  นิสัยของเราเปนคนกระดาง  หัวดื้อไมคอยจะลง
คน  ขณะที่ทานเทศนอยูนั้น เราไดกําหนดจิตตรวจดูภายในใจของเรา  เราเองก็เคารพนับถือทานอยาง
สุดซึ้งคอยรับโอวาทของทานอยูเสมอ ทําไมทานจึงวาอยางนั้น  แตที่ทานวาไมคอยจะลงคนนั้นเปน
ความจริง  เราเปนคนเชนนั้นแตไหนแตไรมา สิ่งใดถาไมสมเหตุสมผลแลวไมคอยเชื่องาย 
ๆ  เหมือนกัน แมความเห็นของตนเองหากไมเทียบดูโนนดูนี่แลว  ถาไมมีหลักฐานยืนยันแลว  หัวเด็ด
ตีนขาดก็ไมยอมเชื่อเอาเสียด้ือ ๆ  อยางนั้นแหละ ( เรื่องนี้จะไดนํามาเลาใหทานผูอานฟงขางหนา 
)  ในขณะที่นั่งฟงเทศนทานอยูนั้นพรอมทั้งตรวจใจของตนไป  มันยิ่งทําใหเกิดมานะกลาขึ้น
เหมือนกับเอาน้ํามันมารดดับไฟอยางนั้นแหละ  ขากลับมาเดินตัวปลิว  จิตมันกําหนดเอาเรื่องนั้นมา
เปนอารมณไมหาย คืนวันนั้นเรายิ่งปรารภความเพียรเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณดวยคิดวา  
          เราไดปรารภความเพียรมาถึงขนาดนี้แลว  กิเลสซึ่งมีอยูในใจของเราแท ๆ  ทําไมเราจึงรูไมได 
แตคนอ่ืนกลับมาลวงรูของเราไดนาขายขี้หนา  ทานก็เปนคนเกิดจากบิดามารดา  เติบโตมาดวยน้ํานม
ขาวปอนเหมือน ๆ  กับเรา  ทานยังสามารถรูเรื่องกิเลสของเราได  เราจะยอมตายกับการทําความเพียร
ของเรานี้แหละ  
          เมื่อปรารภความเพียรอยูนั้นก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น  เปนแตพิจารณาไปวา ทานเห็นอยางนั้น ทานก็
เทศนไปอยางนั้นตามสิทธิของทาน เม่ือของเราไมเปนอยางทานวาเราก็ปรารภชําระตนเอง ใครจะไปรู



ยิ่งไปกวาเราแลวไมมี  ใจก็สงบเย็นไปเฉย ๆ  เมื่อทําความเพียรมากเขาธาตุก็ไมคอยปกติ จึงไดเอนกาย
ลงพักผอน  แตนอนไมคอยจะหลับ   พอเคลิ้มก็ไดเรือ่ง  ที่ชาวบานเรียกวา  ผีอาํ  เรื่องผีอําไมตอง
อธิบาย ใคร ๆ ก็รูกันดีอยูแลววามันมีอาการอยางไร     แตขอสําคญัมันเปนผีอําจริงหรือไม     คืนวัน
นั้นเราไดทดสอบหาขอเทจ็จริงหลายอยาง   เบื้องตนมันเปนตัวคลาย ๆ   กับตัวอะไรใหญโตดําทะมึน
เขามานั่งทับอกเรา   แลวหายใจไมออก พยายามดิ้นกวาจะรูสึกตัวหายใจไดแทบใจขาดทีเดียว  เขาวาผี
สัตวที่เราฆามันอยูที่หัวโปมือ  เอามอืทับหนาอกมันจึงอําเอา ทีนี้เอามือออกจากหนาอกแลวมาวาง
เหยียดแนบลําตัว มันก็ตามมาอําอีก  เอ นี่อะไรกัน  เปนเพราะเรานอนหงายกระมัง ลองนอนตะแคงดู
มันก็ยังมาอําอีก เวลามันอาํทําเอาจนหายใจจะขาดใหได จึงไดมากําหนดดูวาอาการของคนจะตายมัน
เปนอยางไร ครั้งแรกเรามสีติตามรูตัวจิตอยูวาเวลาใจจะขาดนั้นเปนอยางไร สติตามรูจิตจนวาระ
สุดทาย  ยังเหลือสติตามรูจิตอยู  นิดเดียวในความรูสึกนั้นวา   ถาเราปลอยสติที่ยังตามรูจิตนิดเดียวนี่
แหละเมื่อไร  นั้นแหละคือความตาย  บัดนี้เราจะปลอยใหมันตายหรือไมปลอยดี   เวลานี้จิตของเราก็
บริสุทธิ์ดีอยูแลว  หากจะปลอยใหมันตายก็ไมเสียที มันยังมีความรูสึกนิด ๆ  หนึ่งวา  ถาเราไมปลอย
ใหมันตาย มีชีวิตอยู ก็ยังสามารถทําประโยชนใหแกคนอ่ืนไดอีกตอไป   ถาตายเสียเวลานี้ก็จะไดแต
ประโยชนสวนตัวเทานั้น   แลวคนที่อยูภายหลังก็จะไมรูตนสายปลายเหตุแหงความตายนี้อีกดวย   ถา
อยางนั้นก็อยาใหมันตายเลย  แลวพยายามกระดุกกระดิกมือเทาใหมันเคลื่อนไหวจนรูสึกตัว
ขึ้นมา  ตอนที่สองไมเห็นตัวดอก แตมันเปนกอนดําทะมึน ๆ เขามา ทีนี้เราทราบแนแลววาไมใชผี มัน
เปนเรื่องของลมตีขึ้นขางบนตางหาก เราพยายามเคลื่อนไหวมือเทาแลวก็หายไป  ตอนที่สามไมถึง
ขนาดนั้น  เปนแตซึม ๆ เคลิ้ม ๆ   แลวเราพยายามลุกขึ้นเสีย ผูอานทั้งหลายพึงสังเกตตัวเมื่อรูสึกตัว
ขึ้นมา  จะมีอาการมึนศรีษะและซึมเซอ  ถาไมพยายามรับประทานยาแกลมแลวนอนไปอีกก็จะเปน
เชนนั้นอีก   เฉพาะตัวขาพเจาแลวแกไดเฉพาะดมพิมเสนอยางเดียว 
 
๑๒.๑ ตํารานอนหลับหรือไมหลับ 
ในระยะเดียวกันนี้   ไดพยายามจับอาการของคนนอนหลับวาเปนอยางไร  โดยมากเราไมรูตัวขณะที่
มันจะหลับจริง ๆ  ต่ืนแลวจึงรูวาตนนอนหลับ  คนเรากอนหลับจะมีอาการเมือ่ยออนเพลียและงวงซึม
เซอท้ังกายและใจ ความนึกคิดสั้นเขา   ที่สุดปลอยวางสติอารมณทั้งหมดแลวหลับผล็อยไปเรียกวา
หลับ   เม่ือมาตั้งสติคอยจับอาการ ขณะที่มันปลอยวางขั้นสุดทายนั้น สติจะยังเหลือนอยมากแทบจะ
จับไมไดเลยทีเดียว อารมณตาง ๆ ไมมีเหลือเลย  จะยังเหลือสติตามเพงดูจิตซึ่งปรากฏในขณะนั้นนิด
เดียว คลาย ๆ กับวาจิตจะตกภวังค ตอนนี้ถาหากเราไมตองการจะใหมันหลับ พยายามคนหาอารมณ
อันใดอันหนึ่งใหมันเอามายึดแลวคิดคนและปรุงแตงตอไป  จิตใจก็จะแชมช่ืนเบิกบานหายจากความ
งวง  ไมหลับแลวจะมีคุณคาเทากับเรานอนหลับตั้ง ๔ - ๕ ชั่วโมง   ถาเราประสงคจะใหมันหลับเราก็



ปลอยสติที่วายังเหลืออยูนิดเดียวนั้นเสียแลวจะหลับไปอยางสบาย  แตดีไมเสียเวลา  จะหลับนอยหลับ
มากไมเกิน  ๕ - ๑๐  นาที  หรือถาเราตั้งสติกําหนดไดดังอธิบายมานี้จริง ๆ แลว  รับรองวาไมเกิน ๕ 
นาที 
          อนึ่ง  ถาเราไมตองการใหมันหลับละ   แตจะพักกายพักจิตใจเฉย ๆ   ก็ใหหาที่พักอันสงัด
พอสมควร  จะเปนที่ลับตาหรือทางกลางผูคนก็ตาม  แลวเอนกายนอนทอดเหยียดใหสบาย อยาใหเกร็ง
สวนใด ๆ  ทั้งหมดของรางกาย   แลวใหกําหนดจิตใหอยูในอารมณเดียวในความปลอยวาง   ใหมันวาง
อยูเฉยๆ เฉพาะมันสักพักหนึ่ง แลวเราลุกข้ึนมา อาการทั้งหมดก็จะเหมือนกับวาเราไดนอนหลับไป
แลวตั้ง ๔ - ๕ ชั่วโมงก็เหมือนกัน  
          ความจริงคําที่วา 'นอนหลับ' นั้นใจมิไดหลับ  แตกายพักผอนไมตองเคลื่อนไหวท้ังหมดตางหาก 
แมทานที่เขานิโรธสมาบัติก็มิใชอาการของคนนอนหลับ เปนอาการของทานคุมสติใหจิตแนวอยูใน
อารมณอันเดยีว แลวละอารมณนั้นๆ   ละเอียดลงไปโดยลําดับพรอมทั้งสติและจิตดวย   จนขาดจาก
ความรูสึกนึกคิดอะไรทั้งหมด   ดวยอํานาจการอบรมของทาน   ขณะนั้นสติไมมีงานทํา   สติจึงหมด
ไป   แมลมในรางกายจะเดินอยู แตก็เปนของละเอียดที่สุดจนจะเรียกวามีก็ไมใช ไมมีก็ไมใช คือม ีแต
ไมปรากฏเดินทางจมูก ถาจะอุปมาก็เหมือนกับลมภายนอก ลมมีอยูไมถึงกับพัดเอาใบไมหรือสิ่งใด ๆ 
ใหหว่ันไหวปรากฏ  ลักษณะเชนนั้นใครจะพูดวาลมไมมีไมได ถาลมไมมีคืออากาศไมมี
นั่นเอง   มนุษยสัตวทั้งหลายที่อยูอาศัยในโลกนี้ก็ตองตาย  ทานเรียกวา  เขานิโรธสมาบัติ ตอนนี้
ประสาทในอายตนะทั้ง ๖  ไมยอมรับสัมผสัอะไรทั้งนั้น  แตมิใชนอนหลับ การนอนหลับถามีอะไรมา
กระทบอาจรูสึกขึ้นมาไดทันที สวนทานผูที่เขานิโรธสมาบัตินั้น เขาดวยอาการอบรมฝกฝนจิตของ
ทานใหชํานาญแลวจึงเขา   เมื่อเขาแลวจึงมีปาฏิหาริยมาก   ถึงแมใครๆ  จะมาทํารายทานใน
ขณะนั้น   ขนาดเอาไฟมาเผาก็ไมไหม สวนนิพพานธาตุแตกขันธดับได   หากทานจะออกจากนิโรธ
สมาบัติดวยอํานาจแรงอธิษฐานของทาน   เมื่อถึงกําหนดแลวลมหายใจจะคอยๆ  หยาบขึ้นโดย
ลําดับ   ตอจากนั้นไปทุกสิ่งทุกอยาในตัวของทานก็จะปกติเชนเดิม นิโรธสมาบัติมิใชพระ
นิพพาน   เปนฌานเพราะขาดปญญาสมัมาทิฏฐิที่จะวินิจฉัยเหตุปจจัยของกิเลสนั้น ๆ  คือกามาพจร
และรูปาพจร  อันเปนภูมิของวิปสสนาญาณ ญาณทัสสนะ มัคควิถี  ฌานทั้งหมดเปนแตเครื่อง
สนับสนุนแลขัดเกลามรรคใหมีกําลังเทานั้น 
          ฉะนั้น   พระพุทธองคกอนจะปรินิพพานจึงเขาฌานผานไปโดยลําดับ   แลวกลับเขาจตุตถฌาน
อันเปนพ้ืนฐานของวิปสสนาแลวนิพพานในระหวางกามาพจร   กับรูปาพจรที่เปนฐานของโลกุตตร
ธรรม 
          หากจะมีคําถามวา เอ ตานี่ ทําไมแกจึงพูดถึงนิโรธ นิพพาน ฌานสมาบัติ แกได แกถึงแลวหรือ
เปลา แกก็จะตอบวา มิได จะหาวาขาพเจาพูดอวดอุตริมนุสสธรรมอยางนั้นหรือ ความจริงทานผูเขาถึง



สัญญาเวทยิตนิโรธก็ดี ถึงมรรคผลนิพพานก็ดี หรือเขาถึงฌานสมาบัติก็ดี  ทานมิไดสําคัญวาเราเขา
อยู  เราถึงแลวหรือถึงอยู เปนแตทานชํานาญในอุบายที่จะใหเขาถึงเทานั้น ขณะที่เขาถึงจริง ๆ  ถายังมี
ความสําคัญอยูอยางนั้นก็จะไมเขาถึงแลวคนทั่วไปเรียนรูแลฉลาดในธรรมวินัยท้ังหลายก็จะพากันถึง
มรรคผลนิพพาน   ฌานสมาบัติกันไปทั้งหมดทั้งบานทั้งเมืองละซี ขณะนั้นไมใชวิสัยของใครที่จะไป
แตงตั้งสมมุติบัญญัติขึ้นมา  เมื่อพนจากภาวะเชนนั้นแลว ทานจึงมาอนุสรณตรวจตราลําดับเหตุผล 
แลวบัญญัติเรื่องทั้งหลายเหลานั้นขึ้น ผูอธิบายทั้งหลายไมจําเปนตองถึงขั้นนั้น ๆ แลวจึงจะอธิบายได 
เมื่อมีบัญญัติไวแลว  เขาใจเนื้อความแลว ก็อธิบายตามความเขาใจของตน ๆ ผิดบางถูกบาง  ถา
มิฉะนั้นแลวคําสอนของพระพทุธเจาที่ไหนจะจีรังถาวรมาไดจนบัดนี้  ผูฟงก็เถอะนา ฟงเรื่องเดียว 
หัวขออันเดียวกันแตเขาใจไปคนละแงกันก็เยอะ   ถาแมผูที่เขาถึงขัน้นั้นอยางเดียวกันดวยอุบาย
เดียวกัน   แตก็ยังใชแยบคายคนละอยางกันธรรมที่เห็นดวยตนเองจึงจะเปนอัศจรรยและทําไดดวย
ยาก   ทําไมจึงมาปรักปรําใสโทษขาพเจาแตผูเดียว ไมยุติธรรมเลย  
          ขออภัยดวยท่ีขาพเจาไดนําทานผูอานแหวกแนวพาไปเที่ยวโลกเมืองผ ี    บัดนี้ขอนําเขาสู  เรื่อง
อัตตโน-ประวัติตอไป  
          ออกพรรษาแลวทานอาจารยสิงหไดพาคณะเราไปกราบนมัสการทานอาจารยมั่นที่บานสาม
ผง       ดังเคยปฏิบัติกันมาเปนอาจิณ ในระหวางทางเราไดเลาเรื่องทั้งหมดนั้นถวายทานอาจารยสิงห 
ทานก็ไมวากระไร ไดแตนิ่ง ๆ เมื่อพวกเราไปถึงทานอาจารยมั่นแลว ทานไดนําเรื่องนั้นกราบเรียน
ทานอาจารยมั่นอกีที ขณะนั้นเรายังนั่งอยูหางทานไปหนอย ไมทราบวาทานพูดอยางไรในเรื่องของ
เรา  เราก็ไมไดยิน  เขาใจวาเปนเรื่องไรสาระ   มิใชมคัควิถีทานจึงไมปรารภตอเหมือนกับเรื่องอื่น ๆ  
          การรวมกันกราบนมัสการพระอาจารยผูใหญในครั้งนี้  ถึงแมพระเณรทั้งหมดรวมกันจะหยอน
รอย  ก็นับวามากเอาการอยูในสมัยนั้น    แลวทานอาจารยมั่นไดใหเราพรอมดวยพระอีกองคหนึ่งกับ
สามเณรหนึ่งองคตามทานออกเดินทางไปบานขาโนนแดง  ซึ่งอาจารยอุน อาจารยกู  และอาจารยฝน 
จําพรรษาอยู ณ ที่นั้น ไดพักอยู ณ ที่นั้นสามวัน   ไดเลาเรื่องที่เราหดันอนหลับและไมหลับใหเพ่ือน
ฟง    ทุกองคพากันเงียบไมพูดวาอยางไร   โดยเฉพาะทานอาจารยอุน  ซึ่งเปนผูปรารภเรื่องนี้กอน
ต้ังแตเรายังทําไมได  ขณะที่ทานอาจารยมั่นอยูที่วัดปาสามผงทานเทศนทุกวัน  ถาใครออนแอทอแท
เจ็บปวยทานก็เทศนวา  นั่นมิใชกลัวตาย  แตอยากตายหลายหน (คือหมายความวา ถาทําความเพียร
กลาแข็งเขา ใจบริสุทธิ์แลวความกลัวตายก็จะลดนอยลง ) พอทานออกจากวัดไปไมมีใครเทศนใหฟง 
จิตใจของลูกศิษยก็ออนลงจึงอยูไมได ที่วัดนี้อากาศรายนัก ไขมาลาเรียก็ชุม ใครใจออนแอจะตองโดน
เปนไขทุกๆ คน  หมูคณะที่อยูบานสามผงไดตามมาทั้งหมดวัดเลย  บอกวา แย อยูไมไหว อากาศวัด
บานสามผงมันรายกาจมาก ทําใหซึมมึนเมางวงนอนตลอดทั้งวัน เมื่อหมูคณะไปรวมพรอมกันแลว 
ทานอาจารยมั่นไดปรารภถึงการเที่ยววิเวกของหมูคณะเพื่อเผยแพรศีลธรรมตอไปวา ในสามสี่จังหวัด



แถบนี้คือ สกลนคร อุดร หนองคาย เลย  พวกเราก็ไดเที่ยวมามากแลว  ตอไปนี้พวกเราจะไปจังหวัด
ไหนดี  สวนมากเห็นวาลงไปทางอุบล แตตัวทานเองไมคอยพอใจเพราะหาปาเขาและถ้ํายาก        แต
วามติสวนมากเห็นเชนนั้นทานก็อนุโลมตามเมื่อตกลงกันแลวก็เตรียมออกเดินทางเปนกลุม ๆ หมู ๆ 
สวนเราจําเปนตองตามสงโยมแมกลับบานจึงไมไดติดตามทานดวย  การที่คณะทานอาจารยมั่นไปครั้ง
นี้  ถูกมรสุมอยางขนาดหนักมีทั้งผลดีและผลเสีย  ดี  ก็คือ  ไดขยายจํานวนวัดมากขึ้น   ซึ่งแตกอนพระ
กัมมัฏฐานวัดปาไมมีเลย    ที่จังหวัดอุบลพึ่งมามีและตั้งรกรากลงไดครั้งนี้เอง แลวก็ขยายออกไป
เรื่อยๆ ทุกวันนี้มีวัดพระธรรมยุตแทบทุกอําเภอแลว ที่ เสีย ก็คือ  เสื่อมคุณภาพในทางปฏิบัติก็ครั้งนี้…
เปนประวัติการณจนทานอาจารยมั่นผละหนีจากคณะขึ้นไปเชียงใหมเสียเลย 
 

๑๓. พรรษา ๕ จําพรรษาอยูที่บานนาชางน้ําอีก (พ.ศ. ๒๔๗๐) 

พรรษานี้ เราไดวกกลับมาจําพรรษาที่บานนาชางน้ําอีกเปนครั้งที่สอง  พ่ีชายของเราไดจําพรรษาที่บาน
นาสีดากับโยมพอ ออกพรรษาแลวเราไดพาพี่ชายของเราไปทําความเพียรที่ถ้ําพระนาหักผอก ตอน
หลังนี้พ่ีชายของเราไดกลับลงไปหาพระอาจารยเสาร ซึ่งจําพรรษาอยูที่นครพนม ออกพรรษาแลวได
อุปสมบทเปนพระ ณ วัดศรีเทพนั่นเอง 
 

๑๔. พรรษา ๖ จําพรรษาอยูที่ถ้ําพระนาผักหอก ( พ.ศ. ๒๔๗๑ ) 

 เราไดพาเอาโยมพอไปอยูถ้ําดวย ต้ังแตทานบวชเปนชีปะขาวมาได ๑๑ ปแลว เรายังไมเคยไดใหทาน
อยูจําพรรษาดวย และก็ไมเคยมาจําพรรษาใกลบานอยางปนี้เลย ปนี้นับวาเปนโอกาสอันดีที่เราจะได
อุปการะทานในดานทางธรรม   และทานก็ไดทําภาวนากรรมฐานอยางสุดความสามารถของทาน
ไดผลอยางยิ่งจนทานอุทานออกมาวา  ตั้งแตเกิดมาในชีวิตพึ่งไดซาบซึ้งในรสชาติของพระธรรมใน
ครั้งนี้เอง  ทานนั่งภาวนากัมมัฏฐานไดนานเปนเวลาถึง ๓ - ๔  ชั่วโมงทีเดียว เราดีใจมากที่ได
สังเคราะหทานสมเจตนารมณของเรา  แตเมื่อถึงกาลเวลาเขาแลว  คนเรามันมักมีอัน
เปนไป  กลาวคือ  ทานมาเกิดอาพาธ ลูกหลานเขามองเห็นความลําบากเมื่อเจ็บมากในเวลาค่ําคืน 
เพราะอยูสองคนพอลูกดวยกันเทานั้น ไมทราบวาจะวิ่งไปพึ่งใคร  เขาจึงไดพากันมารับเอาลงไปรักษา
ที่บาน  แตทานก็ไมยอมกลับไปอยูที่วัดเดิม ใหเขาเอาไปไวที่หางนาของทานกลางทุง  เราไดตามไป
ใหสติบอย ๆ  
           ในปนั้น มีสิ่งที่นามหัศจรรยอยูอยางหนึ่งสําหรับโยมพอของเรา   กลาวคือ    ขาวกลาในนาของ



ชาวบานทั้งหมดแถบนั้นไมดีเลยทั้ง ๆ  ที่ฟาฝนก็พอปานกลาง   ตนขาวแดงไปหมด  มีขาวที่เขียวงาม
ผิดหูผิดตาของคนทั้งหลายเฉพาะทุงนาที่ทานอยูเทานั้น  จนชาวบานพูดกันวา  คุณพอปะขาวคงจะไม
รอดปนี้  แลวก็เปนความจริงอยางที่เขาพูด  วันนั้นเราไดไปใหสติและอุบายตาง ๆ จนเปนที่พอใจของ
ทาน  ทานก็ยังแข็งแรงดี  จวนค่ําเราจึงกลับที่อยูถ้ําพระนาผักหอก    กลางคืนวันนั้นเองทานไดถึงแก
กรรมดวยอาการมีสติสงบอารมณอยูตลอดหมดลมหายใจ รุงเชาเขาไดไปตามเรามา แลวก็ทําการ
ฌาปนกิจศพของทานใหเสร็จเรียบรอยในวันนั้นเอง ถึงแกกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑  อายุ
ได ๗๗ ป  บวชชีปะขาวอยู ๑๑ ป  
           กอนโยมพอของเราจะไปอยูดวย เราอยูคนเดียว หลังจากโยมพอของเราถงึแกกรรมแลวเราก็อยู
คนเดียวอีกนับวาหาไดยากที่จะไดวิเวกอยางนี้  เราไดกําหนดในใจของเราไววา ชีวิตและเลือดเนื้อ
ตลอดถึงขอวัตรที่เราจะทําอยูทั้งหมด  เราขอมอบบูชาพระรัตนตรัยเหมือนกับบุคคลเด็ดดอกไมบูชา
พระ  ฉะนั้น แลวเราก็รีบเรงปรารภความเพียรอยางแรงกลา  ตั้งสติกําหนดจิตมิใหคิดนึกสงออกไป
ภายนอก ใหอยูในความสงบเฉพาะภายในอยางเดียว ตลอดวันยังคํ่าคืนยังรุง กอนจะนอนตั้งสติไว
อยางไรตื่นมาก็ใหไดอยางนั้น   แมบางครัง้นอนหลับอยูก็รูสึกวาตัวเองนอนหลับแตลุกขึ้น
ไมได  พยายามใหกายเคลื่อนไหวแลวจึงจะรูสึกตัวต่ืนขึ้นมาโดยความเขาใจในตนเองวา  จิตที่ไมคิด
นึกสงสายออกไปภายนอก  สงบนิ่งอยู ณ ที่เดียว นั่นแลคือความหมดจดพนจากทุกขทั้งปวงได ปญญา
ก็เอามาใชชําระใจที่สงสายแลวเขามาหาความสงบนั่นเอง ฉะนั้นจึงไมพยายามที่จะใชปญญาพิจารณา
ธาตุ ขันธ อายตนะ เปนตน  หาไดรูไมวา กายกับจิตมันยังเกี่ยวเน่ืองกันอยู เม่ือวัตถุหรืออารมณอันใด
มากระทบสวนใดสวนหนึ่งเขาแลว มันจะตองกระเทือนถึงกัน ทําใหใจที่สงบอยูแลวนั้นหวั่นไหวไป
ตามกิเลสได  
           เราทําความเพียรเดินจงกรมจนเทาทะลุเลือดออกแลวก็เปนไขตลอดพรรษา     แตเราก็หาได
ทอถอยในการปรารภความเพียรไม  เราเคยไดอานเรือ่งของพระเถระบางองคในสมัยกอนเดินจงกรม
จนเทาแตก   เราไมคอยจะเชื่อ คําวา แตก คงหมายเอาไปกระทบของแข็งอะไรเขาแลวก็แตก ก็เดิน
จงกรมสํารวมในทางเรียบ ๆ จะไปกระทบอะไร  ความจริงศัพทบาลีคําวา  แตกหรือทะลุ  ใชศัพท
เดียวกันนั่นเอง และที่วาพระอาพาธ (ไข)  เกิดจาก กรรม ฤดู น้ําดีกําเริบ  การกระทบสิ่งภายนอก แล
เกิดจากทําความเพียร ก็เพ่ิงมาเขาใจเอานีเ่องวา  ความเพียรที่มีจิตกําลังกลา ไมมีปญญา  แตนี่เราอยูคน
เดียวไมมีกัลยาณมิตร  กลาแตความเพียรจิตไมกลาปญญาไมคอยดี จึงทําใหเปนไข  
           ออกพรรษาแลว   เราจึงไดยอนกลับไปหาพี่ชายของเราและพระอาจารยเสารที่
นครพนม   เพราะเราหางจากหมูเพ่ือนและครูบาอาจารยมาสองปแลว  ต้ังแตทานอาจารยเสารและ
ทานอาจารยมั่น  พรอมทั้งหมูคณะจากทาบอไปในแถบนี้ยังเหลือพระคณะนี้เฉพาะเราองคเดยีว 
 



๑๔.๑ เรื่องของหลวงตามั่น 
ขณะนั้นหลวงตามั่นบานคอ ไดมาจําพรรษาบานนาสีดา อันเปนบานเกิดของเรา แกเที่ยวคุยและ
อาละวาดพระที่มีความรูนอยกวาวา   แกเปนผูเกงทางศาสนา   สามารถโตตอบกับใครตอใครให
ปราชัยไปได   แมพระกัมมัฏฐานทั้งหลายเห็นหนาแกแลวก็หลบหนา  ดูซิ พระกัมมัฏฐานทั้งหลายอยู
ไมไดหนีไปหมดเพราะกลัวเรา ยังเหลอืแตคุณเทสกองคเดียว นี่อยูไมกี่วันก็จะไปแลว    เขาไดยินแลว
เบื่อไมอยากพูด   ถึงพูดแกก็วาถูกแตแกคนเดียว โตกันไปเปนเรื่องเปนราว 
           พอดีพรรษานั้นเกิดอธิกรณกับพระบานกลางใหญ   เขาแอบไปนิมนตเราใหลงมาจากถ้ําพระ
เพ่ือมาชําระอธิกรณ  พอเราลงมาแกกลับใหลมเลิกอธิกรณนั้นเสีย  แกชวนทําอยางนี้อยูร่ําไปจนเปน
เหตุใหพระแถวนั้นเอือมระอาไปหมด  นี่จะเปนเพราะบายอดังคนปกษใตพูดก็ได  เพราะเขาขีเ้กียจ
พูด  พูดไปก็ไรสาระประโยชน  
           พอดีวันนั้นเปนวันปวารณา  เขาทําบุญตามประเพณี   เขาไปนิมนตแกมารวมเทศนดวย   และ
เขาไดไปนิมนตเราลงมารวมดวยเหมือนกัน   แตเขาไมไดบอกใหแกรู   พอดีเราเดินผานบานมาไมเห็น
มีคน   เขาไปรอคอยเราอยูที่วัดหมดแลว   ซึ่งผิดปกติจากทุกวัน   ก็แตไหนแตไรมาพอรูวาเราจะเดิน
ผานบานเขาจะมารอดูเราเตม็ไปหมดสองขางทาง  บางคนรองเรียกจาละหวั่น  จนเราไมอยากจะเดิน
ผานบานกลางใหญ  
           พอแกเทศนจบ เราเรียกประชุมสงฆทั้งหมดแลวปรารภเรื่องที่แกพดูวา ไหวพระเอาอะระหังขึ้น
กอนนั้นผิด เราไมไดเปนพระอรหันต ไหวอรหันตไมได ใหแกอางเหตุผลประกอบ  แกบอกวา ตองวา 
นะโมขึ้นกอนซิแลววา นะโม อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ   เราชี้ใหแกเห็นวา  มันก็ไหวอรหโต
เหมือนกัน หลวงตาเปนพระอรหันตหรือ  จึงไหวอรหโต 
           ถึงตอนนี้  แกชักจะโกรธอยางแรงทีเดียววา ถาไมไดเปนพระอรหันตแลวไมบวชอยูอยางนี้ดอก 
สึกออกไปนอนกับเมียดีกวา  และพูดหยาบคาย…หลายอยาง  ลวนแตคําไมนาฟงทั้งนั้น  จึงยอนถาม
ตอไปวา  ที่เราเปนพระอรหันตมีอะไรเปนเครื่องวัด แกตอบวา ดูดินเปนเครื่องวัด เราบอกวา ดินใคร 
ๆ ก็ดูได แมแตวัวควายมันก็กินหญากมดูดินอยูตลอดวันยังคํ่า มันเปนอรหันตหมดดวยกันละซิ หลวง
ตานี่อวดอุตริมนุสสธรรมแลว  พอเราพูดเทานี้แกตกใจหยุดชะงักพูดอะไรไมไดเลย  เราไดพูดหลาย
เรื่อง  เปนตนวา แกพูดทาทายหมูเพ่ือนและพระกัมมัฏฐานตาง ๆ นานา เปนจริงไหมขอใหพูดออกมา 
แกไมพูดเลยเด็ดขาด 
           เวลานั้นจวนค่ําแลว พระเขาจะปวารณา แกเขาไปในอุโบสถจะปวารณากะเขาบาง แตพระ
ไมใหปวารณาดวย แกเลยกลับบานนาสีดาคนเดียว   วันนั้นคนทั้งบานแทบจะไมมีคนอยูเฝาบาน
เลย  มารวมกันที่  ณ  ที่วัดนั้นหมด กํานันตัวเอกซึ่งไมเคยเขาวัดเลยแตไหนแตไรมา  ก็เขาวัดตั้งแตวัน
นั้นมาจนกระทั่งวันตาย พอดีเย็นวันนั้นเราไมไดกลับถ้ําพระ   แตนอนวัดบานนาสีดา   หลวงตามั่นได



กระหืดกระหอบมาหาเราแลวพูดแทบไมเปนศัพทเปนแสงดวยความนอยใจ  แลวจะหนีไปในคืน
นั้น  ไดบอกวาอับอายขายหนาเขา อยูไมได เราไดรองขอใหอยูตอไป รุงเชาจึงไป ผมพูดตามเหตุผล 
ผมไมมีความอิจฉาริษยาอะไรดอก คืนนั้นแกนอนไมหลับหมดคืน เชามืดแกก็ไปโนนไปหาเจาคณะ
อําเภอเขาโนน  แกไปขอลาสึก  คืนเดียวเสียงกระฉอนดังไปหมด  เจาคณะอําเภอเขาก็รูเรื่องนี้ดวย 
บอกวาไมตองลาก็ได สกึเลยแกมาบานคอ ลาพระเปนครูสอนนักธรรม  พระเขาก็รูอีกเหมือนกัน เขา
บอกวาไมตองลาก็ได  สึกเลย  
           ผลสุดทาย สึกแลวเขาหองนอนเงียบอยูบานภรรยาเกาเปนตั้งหลายวัน จึงคอยมาใหคนเห็นหนา  
           เรื่องไรสาระนํามาประกอบอัตตโนประวัติเพื่อใหสมบูรณฉบับไมนํามาหรือก็จะขาดเรื่องไม
สมบูรณไป 
 
๑๔.๒ เรื่องของหลวงเตี่ยทองอินทร 
นําเรื่องไรสาระมาเลาสูกันฟงแลว  ทนีี้จะนําเอาเรื่องที่มีสาระมาเลาสูกันฟง  หลวงเตี่ยทองอินทรเดิม
แกเปนคนโคราช  บานโคกจอหอ   แกมาคาขายอยูทาบอ  เปนพอคาใหญมีชื่อเสียงคนหนึ่งในแถบ
นี้   แกเปนคนมีศรัทธาทั้งผัวท้ังเมีย คนทาบอรูการรักษาศีลก็เพราะแก แกถวายสวนทําเปนวัดชื่อ วัด
อัมพวัน เอาชือ่ของสองผัวเมียใสดวย เพราะผัวชื่ออินทร เมียชื่ออ่ํา แลวแกก็บวชทั้งสองผัวเมียอยูมา
ได ๔ - ๕ พรรษา  แกเปนโรคฟกบวมไปไหนไมได นอนอยูกับที่ ถึงปมาลูก ๆ เขาจะตองทําบังสุกุล
เปนใหแก เราเลยถูกนิมนตไปทําบุญดวย ทั้งที่เราไมเคยเห็นหนามาแตกอนเลย   เราได ๕ พรรษา   แก
ได ๗ พรรษาแกกวาเรา ๒ พรรษา  แกบอกวา  เวลานี้ผมเหมือนคนตายแลวครับ  เราบอกวา คนตาย
แลวมันดีซิ  แกบอกวา ผมไมหวงอะไรทั้งหมด จิตจดจอแตมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เทานั้นแหละ 
เราบอกวา  ถายังปรารถนาอยูก็เรียกวายังไมตาย คนตายแลวไมปรารถนาอะไรเลย   ตอนนี้แกชักอึ้ง
แลว   แกซักวา  ไมใหปรารถนาจะใหผมทําอยางไร   เราบอกวา ใหภาวนาพุทโธ ๆ เปนอารมณเดียว  
           ตอนนี้เรามองดูขางลางมีพระมาอยูเต็มไปหมด   เราจึงรีบทําพิธีเสร็จแลวก็ลงไป  ใหพระวัดอื่น
มาทําพิธีตอ (ตามปกติแลว เมื่อแกดี ๆ  อยูขยันไหวพระสวดมนตมาก ๗ วันจึงจะรอบของเกา  เวลา
พระอาจารยผูใหญมา เชน อาจารยมั่น อาจารยเสาร เปนตน แกเขาไปหาแลวออกมาบอกลูกและเมียวา 
ทําบุญทําทานตักบาตรเทานั้นก็พอแลว ไมตองอะไรหนักหนา แตลูกสาวปฏิบัติไดดีมาก) 
           พอรุงเชาขึ้นมีคนมาบอกวา นิมนตไปหาหลวงเตี่ยดวย แกมีเรื่องที่จะเลาใหฟง เราบอกวา ฉัน
เชาแลวจะไปใหรอประเดี๋ยว  พอเราไปถึงแกรีบเลาเรือ่งมหัศจรรยใหฟงวา  อาจารยคืนนี้ผมแปลก  ไก
ซึ่งแตกอนมันขันเสียงวา เอกอ๊ีเอก - เอก แตเมื่อคืนนี้ไมยักเปนอยางนั้น มันบอกวา จิตเจาเปนเอก ๆ 
ดังนี้  
           (เมื่อจิตเปนเอกคตารมณแลว เสียงมันจะปรากฏเปนอยางนั้น)  



           อาจารย - ตุกแก  เม่ือกอนมันรองวา  ตุกแก ๆ คืนนี้มันบอกวา  ตัวเจาแกแลว ๆ   (เปนธรรม
เทศนาเสียงอะไรซึ่งมีอาการคลายกันเปนเครื่องสอนและจะสอนทันที)    เราไดบอกแกวา   ถกูแลวให
ตั้งใจภาวนาเขา ทําใจใหแนวแน ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน อยาใหเผลอได ไหน ๆ เราก็ตั้งตอความ
ตายแลว 
           วันหลังมีคนมาบอกวา ขอใหอาจารยรีบไปเร็ว หลวงเตี่ยจะสึกแลว  เราตกใจ  เรื่องอะไรทําไม
จึงจะสึกเสียแลว ภาวนาพึ่งเปน เราบอกวา  เด๋ียวกอนอยาพึ่งสึก ฉันขาวเสร็จแลวจะไป พอเราไปกุฏิ
แกมีลูกกรงกั้นสองชั้น  เราเปดชั้นนอกเขาไป  แลวใหเด็กเฝาแกอยูนั้น  เปดอีกชั้นหนึ่ง  แกไดยินเสียง
ของเราเทานั้นแหละ ความสงสัยหายหมดเหมือนปลิดทิ้ง  แลวเลาใหฟงวา  ผมไดเลาเรื่องตาง ๆ  ที่ผม
ภาวนาเปนใหลูกสาวฟงดังผมไดเลาถวายอาจารยนั้น  พอเลาไปเกิดวิตกข้ึนมาวาตายจริง กูนี่ เปน
ปาราชิก ขอที่วาอวดอุตริมนุสสธรรมใหคนฟงแลว  เกิดความรอนใจแลวจะสึกใหได  พอดีไดยินเสียง
อาจารยมา  ความเดือดรอนอันนั้นเลยหายวาบไป  ผมไมสึกแลวคราวนี้  เราไดบอกวา ไมเปนการอุตริ
มนุสสธรรมดอก เราไมไดหวังลาภหวังยศและความสรรเสริญ  เราพูดเพื่อศึกษาธรรมกันตางหาก ไม
เปนอาบัติ  
           หลังจากนั้น    เราเปนหวงคิดถึงครูบาอาจารยเพราะเราหนีจากอาจารยมาได  ๒  ป     จึงไดลา
ทานไปนครพนมเพื่อเยี่ยมพระอาจารยเสาร 
 
๑๔.๓ อยูดวยทานอาจารยเสาร 
ทานอาจารยเสารตามปกติทานไมคอยเทศนา    ถึงจะเทศนก็เปนธรรมสากัจฉา    ปนี้เราไปอยูดวยก็
เปนกําลงัของทานองคหนึ่ง  คือเดิมมีทานอาจารยทุมอยูแลว  เราไปอยูดวยอีกรูปหนึ่ง  จึงเปนสองรูป
ดวยกัน และเราก็ไดชวยทานอบรมญาติโยมอีกแรงหนึ่ง   ปนี้เราไดขออาราธนาใหทานถายรูปไวเปน
ที่ระลึก   ทีแรกทานก็ไมอยากถาย    พอเราออนวอนอางถึงเหตุผลความจําเปนเพื่อใหบรรดาศิษยานุ
ศิษยและลูกหลานยุคตอไปไดมีโอกาสกราบไหวเคารพบูชาทานถึงไดยอม นับเปน
ประวัติการณ   เพราะแตกอนมาทานไมถายรูปเลย    แตกระนั้นเรายังเกรงทานจะเปลี่ยนใจ ตองรีบให
ขามไปตามชางภาพมาจากฝงลาวมาถายให เราดีใจมาก ถายภาพทานไดแลวไดแจกทานเจาคุณธรรม
เจดีย   และทานพระครูสีลสัมปน  ( ภายหลังไดเลื่อนเปนเจาคุณธรรมสารมุนี )   รูปทานอาจารยเสารที่
เราจัดการถายครั้งนี้ดูเหมือนจะเปนรูปของทานครั้งเดียวท่ีมีโอกาสถายไวได       แมทานอาจารยมั่นก็
เชนเดียวกัน  การถายรูปไวเปนที่ระลึกเปนเรื่องที่ทานปฏิเสธเสมอ  เราอาราธนาออนวอนบอย ๆ ทาน
ก็วา  ซื้อขนมใหหมากินดีกวา  แตเมื่อเราออนวอนชี้แจงเหตุผลหนักเขา สุดทายทานก็ใจออน ทําให
เปนบุญของคนรุนหลัง ๆ ไดมีโอกาสมีรปูของทานไวกราบไหวสักการะ  ออกพรรษาแลวทานพระ
อาจารยเสารไดเที่ยวไปฟากโขงฝงโนน  ไปพักอยูถ้ําสมปอย ซึ่งถ้าํนี้เมื่อทานออกวิเวกครั้งแรก ทาน



ไดมาอยูกับทานอาจารยมั่น เปนถ้ําใหญ มีหลายซอกหลายถ้ําติดกัน มีตูพระไตรปฎกอยูในนั้นดวยแต
ไมมีหนังสือ  เราไดตามทานไป แตทานไมไดอยูเสียแลวทานเขาไปในถ้ําเสือ  ซึ่งเดินไปอีกไกลจึงจะ
ถึง  ทางเขาไปเปนเขาวงกต  มีภูเขาสลบัซับซอนกันเปนคู ๆ ถ้ําที่ทานอยูมีเสือมาออกลูกทางใตถ้ํา  เขา
จึงเรียกถ้ําเสือ  ทางบนขึ้นไปสูงราวเสนหนึ่งเปนถ้ํายาวไปทะลอุอกฟากโนน ชาวบานเขาบอกวาจุด
ไตไปหมด ๕ เลม  จึงทะลุออกฟากโนน  ทานอยูปากถ้ํานี้ มีพระเณร ๒ - ๓ รูป  ไปดวย  มีตาแกคน
หนึ่งตามไปปฏิบัติทาน ตาแกคนนี้แกสุมไฟนอนอยูปากถ้ํา    กลางคืนวันหนึ่งไดยินเสียงดังฮือ ๆ  แก
ลุกขึ้นมาก็ไมเห็นมีอะไร แกสงสัยรุงเชาเดินไปดูตรงที่ไดยินเสียงนั้น   ปรากฏวาเห็นรอยเสอืมายืนอยู
ตรงนั้น    เขาใจวามันจะเขาไปในถ้ํา พอเห็นคนนอนอยูมันเลยกลับ 
           ถ้ํานี้ราบเกลี้ยงสองขางเปนเหมือนหิ้งตูรถไฟ     มีน้ํายอยอยูขางใน    พระไปตักเอาน้ําที่นั้นมา
ฉัน  ไมตองกรอง   สะอาด  ไมมีตัวสัตว   พระพาเราไปจุดเทียนไขหมดราวครึ่งเลมสบายมากไมมีอึด
อัดใจ  หางไกลจากหมูบานราวหนึ่งกิโลเมตร   เราอยูดวยทานสองคืนแลวเดินทางกลับ   เมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองเราไดขาววาพวกคอมมิวนิสตขนครัวไปซุกอยูในนั้น  อเมริการูเขาเอาลูก
ระเบิดไปทิ้งใสถ้ํา   ลูกระเบิดถลมปากถ้ําเปนเหตุใหพวกคอมมิวนิสตตายอยู ณ ที่นั้นเปนอันมาก  ไม
มีใครไปรื้อออกนาสลดสังเวชชีวิตของคนเรานี้  หาคาไมไดเสียเลย 
 

๑๕. พรรษา ๗ จําพรรษาบานนาทราย ( พ.ศ. ๒๔๗๒ ) 

จวนเขาพรรษาทานอาจารยเสารไดใหเราไปจําพรรษาที่บานนาทราย   พระอาจารยภูมีไปจําที่บานนาขี้
ริ้นเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยม    พรรษานี้สขุภาพของเราไมดีเลย     แตเราก็ไมทอถอยในการทําความ
เพียรภาวนากัมมัฏฐาน  จนถึงขนาดพลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเอาเลย  มันใหคํานึงถึงอนาคตภัยท้ัง
สวนตัวและพุทธศาสนาวา   บรรพชาเพศของเราจะอยูตลอดไปไดหรือไมหนอ    บางทีบานเมืองเกิด
จลาจลประเทศชาติถูกขาศึกรุกราน เราอาจถูกเกณฑไปเปนทหาร    หรือมิฉะนั้นชาติบานเมืองตกไป
เปนขี้ขาของชาติอื่น    เราจะบวชอยูไดอยางไร ถึงแมจะอยูไปก็ไมสะดวกแกการปฏิบัติธรรม
วินัย    เมื่อเปนเชนนั้นเราจะทําอยางไร    อนึ่งเวลานี้ครูบาอาจารยของเราก็ยังมีหลายทานหลายรูป
อยู    เมื่อทานเหลานั้นแกเฒาชราลวงโรยไปหมดแลวใครหนอจะเปนผูนําหมูนําคณะในทางปฏิบัติ
ศีลธรรมเลา  แสงแหงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็มีแตจะหรี่ลงทุกที    เมื่อคิดไป ๆ ก็ทําใหใจ
เศราสลดสังเวชทั้งตัวเองแลพุทธศาสนาคลาย ๆ  กับวากาลนั้นจะมาถึงเขาในวันสองวันขางหนา   ทํา
ใหใจวาเหวยิ่งขึ้นทุกที  พอมาถึงจุดนี้เราหวนระลึกยอนกลับเขามาหาตัววา  ขณะนี้สถานการณ
บานเมืองยังปกติดีอยู    ครูบาอาจารยผูนําก็ยังมีอยูพรอม   และเราก็ไดอบรมมาพอสมควรแลว  เมื่อมี
โอกาสเชนนี้    เราจะตองรีบเรงทําความเพียรภาวนา   จนใหเขาใจในธรรมคําสอนของพระพุทธเจา



จนพึ่งตนเองได  หากจะมีอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนขางหนา  ไมวาจะเปนสวนตัวหรือ
พระพุทธศาสนา  เราก็จะไดไมเสียที 
          พอไดอุบายอันนี้ขึ้นมามันทําใหใจกลาปรารภความเพียรอยางเด็ดเดี่ยว     ทั้ง ๆ ที่ในพรรษาเรา
นั่งไมได ตองใชอิริยาบถเดนิเปนสวนใหญ  ออกพรรษาแลวไดทราบขาววาคณะทานอาจารยสิงหและ
พระมหาปนกลับจากอุบลไปถึงขอนแกนแลว  เราจึงไดไปลาทานอาจารยเสารแลวออกเดินทางไปเพื่อ
นมัสการทานทั้งสอง  พอดีในปนั้นทางราชการไดประกาศไมใหประชาชนนับถือภูตผีปศาจ ใหพากัน
ปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย  ทางจังหวัดจึงไดระดมคณะของทานอาจารยสิงหใหชวยปราบผี เมื่อเรา
ไปถึงก็เลยเขาขบวนกับทานบาง 
 

๑๖. พรรษา ๘ จําพรรษาที่บานพระครือกับพระมหาปน ( พ.ศ. ๒๔๗๓ ) 

เราไดพาชาวบานยายวัดจากริมหวยบานพระครือ  ไปตั้งตอนกลางทุงริมหนองบานแอวมอง   ภายหลัง
ทานอาจารยมหาปนจึงไดมารวมจําพรรษาดวย   ในพรรษานี้พระผูใหญมี   พระอาจารยภูมี อาจารยกง
มา แลเรา โดยพระอาจารยมหาปนเปนหัวหนาตลอดพรรษาเราไดรับภาระแบงเบาเทศนาและรับแขก 
ชวยทานเปนประจําทุก ๆ วันพระ พระเณรและญาติโยมก็พากันตั้งใจปรารภความเพียรโดยเต็ม
ความสามารถของตน ๆ นับวาไดผลเปนที่นาพอใจมาก บางคนภาวนาเห็นนั้นเห็นนี่ตาง ๆ นานา  จน
ลืมบานลืมลูกเมียดวยการเพลินใจในการภาวนา  ออกพรรษาแลวเราพรอมดวยอาจารยภูมีและคณะได
ลาทานอาจารยมหาปนออกไปเที่ยววิเวกทางบานโจด   หนองบัวบาน อําเภอกันทรวิชัย ( โคกพระ 
)  จังหวัดมหาสารคาม  เขาไดนิมนตใหไปพักที่หนองแวง  ขางโรงเรียนนั่นเอง ไดเทศนาอบรม
ประชาชนอยู ณ ที่นั้นพอสมควร  แลวญาติโยมทางบานโจด หนองบัวบานไปตามกลับมาภายหลัง ณ 
ที่นั้นไดกลายเปนวัดถาวรไปแลว การกลับมาบานโจด หนองบัวบานครั้งหลังนี้ ไดไปพักที่ปาดง ขาง
หนองตอกแปน  คราวนี้มีผูคนมาอบรมกัมมัฏฐานมากแลเปนแมชีและชีปะขาวก็มาก  ผูที่เขามาอบรม
ไดผลเปนที่อัศจรรยใจอยางยิ่ง  ลูกหลานผิดดาวารายกันอยูในบานโนน  ภาวนาอยูที่วัดก็รูได  คนที่
ภาวนาเปนก็เปนอยางนาอัศจรรย คนที่ภาวนาไมเปนเพียงแตบวชกับเพื่อนไปก็มี วันหนึ่งพระภาวนา
ไดนิมิตแมชีสาวมาขอจับเทาพระ เราไดเรียกแมชีมาเทศน   ใหเห็นโทษในกามทั้งหลายวา  เปนเหตุให
เกิดทุกข แลวชี้ลงที่รูปเปนเหตุใหติดหลายอยาง  จนเปนเหตุใหแมชีคนนั้นรูตัว  แกไดพูดวา  รูได
อยางไร 
         จวนเขาพรรษา  ทานอาจารยสิงหไดสั่งใหเราไปจําพรรษาที่อําเภอพล  ใหอาจารยภูมีอยูแทน
ตอไป 
 



๑๗. พรรษา ๙ จําพรรษาที่อําเภอพล ( พ.ศ. ๒๔๗๔ ) 

พรรษานี้ทานเกตพี่ชายของเราก็ไดไปอยูดวย  เรื่องการอบรมญาติโยมก็เปนไปตามปกติ ดานความ
เพียรสวนตัวและพระเณรที่อยูดวยก็เปนไปโดยสม่ําเสมอ    มีพิเศษอยูก็ที่โยมผูหญิงคนหนึ่งแกเปน
หมอผี    มีลูกนองสิบกวาคน   แกเที่ยวรักษาคนปวยเปนอาชีพ   เราไดแนะนําใหแกทิ้งผีเสีย  แลวมา
ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ถือผีเปนมิจฉาทิฏฐิไมเปนบุญ   ถือเอาคุณรัตนตรัยไวเปนสรณะ  จึงเปนบุญ
เปนกุศล   และไดชื่อวาเปนอุบาสกอุบาสิกา   เปนสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาดวย  แกบอกวา  ของแกก็
ดี เวลาผีเขาทรงแลวนําไปเอาทรัพยในดินแลกระโดดเขาไปในกอไผหนามไมเกี่ยวเลย  เราบอกแกวา 
อันนั้นก็ดีดอกสําหรับผูเชือ่  แตผีไมเคยสอนใหผูถือละบาปบําเพ็ญบุญ และรักษาศีลเลย มีแตจะบอก
ใหเซนดวยหัวหมูและเปดไกเทานั้น  มันสอนใหเซนแลวมันก็ไมกิน แตคนเปนผูฆาสัตวแลวเซน
ผี  เมื่อผีไมกิน  คนก็เอามากินเสียเองผีไมตองรับบาป   คนเปนผูรับบาปแลวผีจะมาชวยอะไรเราได 
พระพุทธเจานิพพานแลวมิไดไปเกิดเปนผี นิพพานแลวทิ้งคําสอนไวสอนคนใหละความชั่ว  บําเพ็ญ
แตความดี ทั้งเพื่อประโยชนตนและเพื่อประโยชนแกคนอ่ืน  แลวพระสงฆนําคําสอนนั้นมาสอนพวก
เรา   ตามแนวที่พระพุทธเจาสอนไว  เราจึงไดรูจักบาปบุญคุณโทษมาจนตราบเทาทุกวันนี้มิใชคําสอน
ของผี 
          แกตัดสินใจตกลงทิ้งผีมาปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัย   ในคืนวันนั้นแกนําเอาคําสอนของเราไป
ปฏิบัติตามไดผลเปนที่นาอัศจรรย   คือกอนนอนไหวพระสวดมนตแลวนั่งกัมมัฏฐานปรากฏวาแกเห็น
เด็กสองคน  ผูหญิงคนหนึ่ง ผูชายคนหนึ่ง มาโหนชิงชาอยูที่ราวมือจับกระเดื่องตําขาวที่ตีนบันไดบาน
แกนั้นเอง ไมพูดไมทําอะไรทั้งนั้น การเห็นครั้งนี้คลายกับวาเห็นดวยตาเปลา  แตขณะนั้นแกยัง
หลับตาอยู   แกเลยมั่นใจวาเออนี้ ผีมันเขามาหาเราไมไดแลวนี่  คุณพระรัตนตรัยนี้ดีจริง  สามขีองแกก็
เปนหมอวิชาเหมือนกัน ถือเครงขนาดไมไหวพระ กอนจะเขาวัดตองยกเทาขึ้นไหวกอน ( ขอโทษ 
)   เมื่อถอืไดเครงตามครูสอนจริง ๆ เหนียวทดลองไดเลย   ฟนแทงตีไมเขาไมแตกจริง  คืนวันนั้นแก
นอนไมหลับ  พอเคลิ้ม ๆ  ทําใหสะดุงตื่นตกใจเหมือนกับมีอะไรมาทําใหกลัว  ฉะนั้นรุงเชามาจึงถาม
ภรรยาวา   เธอไปหาอาจารยไดของดีอะไร   เมื่อคืนนีฉ้ันนอนไมหลับทั้งคืน  ภรรยาบอกวาอาจารยให
ของดีฉันมา   ฉันจะพาไปหาอาจารย ในที่สุดไดพากันทิ้งผี  มาปฏิญาณตนขอถึงพระรัตนตรัยท้ังสอง
ตายาย 
          นี่เปนเหตุการณในพรรษานั้น 
 

๑๘. พรรษา ๑๐ จําพรรษาที่โคราช ( พ.ศ. ๒๔๗๕ ) 



จังหวัดนครราชสีมา พระกัมมัฏฐานคณะลูกศิษยของทานอาจารยมั่นไมเคยไปกล้ํากรายเลยแตไหนแต
ไรมา  เพราะเคยไดยินมาวา  คนในจังหวัดนี้ใจอํามหิตเหี้ยมโหดมาก กลัวจะไมปลอดภัย สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ สมัยดํารงสมณศักดิ์เปน   พระธรรมปาโมกข  ไดนิมนตทานอาจารยสิงห  พระมหาปนลง
ไปแลว  พ.ต.ต. หลวงชาญนิคม    ผูกองเมืองสองเกิดศรัทธาเลื่อมใสไดถวายที่สรางวัดปาขางหัวรถไฟ
โคราช   ทานอาจารยสิงหจึงไดเรียกลูกศิษยที่อยูทางขอนแกนลงไป  เราพรอมดวยคณะไดออก
เดินทางไปพักที่สวนของหลวงชาญ ฯ   พาหมูจัดเสนาสนะชั่วคราวขึ้น   ซึ่งเวลานั้นทานอาจารยสิงห
ไปกรุงเทพฯ   ยังไมกลับ   พอทานกลับถึงแลว   เราไดไปชวยพระอาจารยมหาปน  สรางเสนาสนะใน
ปาชาท  ี่ ๒ แลวไดอยูจําพรรษา ณ ที่นั้น  ( วัดศรัทธาราม )  พรรษานั้นมีพระผูใหญดวยกันหลาย
องค  คือเรา  อาจารยฝน  อาจารยภูมี   อาจารยหลุย   อาจารยกงมา   โดยมีทานอาจารยมหาปนเปน
หัวหนา พรรษานี้เราและอาจารยฝนไดรับภาระชวยทานอาจารยมหาปนรับแขกและเทศนาอบรมญาติ
โยมตลอดพรรษา ปเดียวเกิดมีวัดปาพระกัมมัฏฐานขึ้นสองวัดเปนปฐมฤกษของเมืองโคราช     และ
เปนปประวัติศาสตรของประเทศไทย โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย มา
เปนประชาธิปไตย 
          ออกพรรษาแลว    เราพรอมดวยคณะออกเที่ยววิเวกไปทางอําเภอกระโทก   กิ่งแฉะ    แลว
ยอนกลับมาที่อําเภอกระโทกอีก   ไดพานายอําเภอขุนอํานาจ ฯ   สรางที่พักสงฆขึ้น  ณ  ดอนตีคลี   แต
ยังไมเรียบรอยดี มีเหตุจําเปนตองกลับมาจําพรรษาที่  อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  ในพรรษานั้นได
ทราบวาทานอาจารยสิงหใหอาจารยลีไปอยูพรรษาแทนที่อําเภอกระโทก 
 
๑๘.๑ ความปริวิตกที่ไมเปนธรรม 
ในขณะที่เราไดพาหมูเพ่ือนจัดเสนาสนะอยูที่วัดปาสาลวันนั้น     อากาศมันรอนเปนบาเลย     เราไม
ชอบอากาศรอน  แตกัดฟนอดทนตอสูทําความเพียรไมทอถอย สติที่เราอบรมดีแลวสงบอยูตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืนนั้น บางครั้งก็รวมเขาภวังคแลวก็หายไปเลยเปนเวลานานนับชั่วโมงก็มี       แลว
ไมทําใหเกิดปญญาอะไรเลย 
เราพยายามแกดวยตนเองแลใหผูอื่นแกเปนเวลานานก็ไมเปนผลสําเร็จ  มาคราวนี้เราแกไดแลวดวย
ตนเองนั่นคือ  คอยจับจิตที่มันจะรวมเขาเปนภวังค ซึ่งมีอาการเผลอๆ สติ  แลวนอมสงไปยินดีใน
ความสงบสุขจนเผลอสติ   แลวก็รวมเขาภวังค   เม่ือเราจับตรงที่มันกําลังเผลอๆ   นอมไปหาความ
สงบสุขอันละเอียดนั้นแลว รีบตั้งสติใหแข็งแกรงปรารภอารมณที่หยาบ ๆ เพงพิจารณานอก ๆ อยาให
เขาไปหาความสงบสุขไดก็จะหายทันที  พูดงาย ๆ วา  อยาใหจิตรวมได  ใหเพงพิจารณาอยูเฉพาะกาย
นี้แหงเดียว  อาการอยางนีเ้ราเปนมาตั้งแตออกปาครั้งแรก พ่ึงมาแกตนเองได ถาจะคิดรวมเวลา
ประมาณ ถึง ๑๐ กวาป  เราหัดไดถึงขนาดนั้นแลวเมื่อมีอารมณมากระทบเขาจิตของเราก็ยังหวั่นไหว



ได   ผูปฏิบัติบางคนแมแตความสงบสุขของจิตก็ยังไมทราบเสียเลย เมื่อมีอารมณกระทบเขาแลวจะ
เปนอยางไรกัน 
          เกิดความสงสัยในธรรมวินัยขึ้นมาวา  ความบริสุทธิ์มรรคผลนิพพาน อันสุดยอดในพุทธศาสนา
นี้เห็นจะไมมีเสียแลวกระมัง  คงยังเหลือแตฌานสมาบัติอันเปนโลกียเทานั้นเอง   แตเราก็ปรารภความ
เพียรไมทอถอยท้ังๆ ที่อากาศรอนแทบเปนบาตาย 
          วันหนึ่งจิตรวมอยางนาประหลาดใจ  คือรวมใหญเขาสวางอยูคนเดียว  แลวมีความรูชัดเจนจน
สวางจาอยู  ณ  ที่เดียว  จะพิจารณาอะไรๆ  หรือมองดูในแงไหนในธรรมทั้งปวง   ก็หมดความลังเล
สงสัยในธรรมวินัยนี้ทั้งหมด คลาย ๆ กับวาเรานี้ถึงที่สุดแหงธรรมทั้งปวงแลว  แตเราก็มิไดสนใจใน
เรื่องนั้น มีแตตั้งใจไววา  ไฉนหนอเราจะชําระใจของเราใหบริสุทธ์ิหมดจด  เราทําไดขนาดนี้แลวจะมี
อะไรแลดําเนินอยางไรตอไปอีก เมื่อมโีอกาสจึงเขาไปศึกษากับทานอาจารยสิงห  ทานแนะใหเรา
พิจารณาอสุภะเขาใหมาก  เพงใหจนเปนของเนาเปอย แลวสลายเปนธาตุสี่ในที่สุด เราไดสอดขึ้นโดย
ความสงสัยวา ก็เมื่อจิตมันวางรูปยังเหลือแตนาม   แลวจะกลับมายึดเอารูปอีก   มันจะไมเปนของ
หยาบไปหรือ  แหม   ตอนนี้ทานทําเสียงดังมาก  หาวาเราอวดมรรคอวดผลเอาเสียเลย   ความจริง
นับตั้งแตออกปฏิบัติมา  เราไมมีความชํานาญในการพิจารณาอสุภะจริง ๆ   อะไร ๆ  ก็กําหนดเอาที่จิต
เลยโดยเขาใจเอาเองวากิเลสเกิดที่จิต  เมือ่จิตไมสงสายวุนวายสงบดีแลว สิ่งอื่นใด ๆ มันก็บริสุทธิ์ไป
หมด เมื่อเราสอดแทรกขึ้นดวยความสงสัยเทานั้น  เปนเหตุใหทานขึ้นเสียงดังตามอุดมคตินิสัยของ
ทานอยางนั้นแลวจะทําอยางไร เราก็นิ่งนึกขยิ่มอยูในใจแตผูเดียว  โดยคิดวา  มติของทานทําไมไมตรง
ตามความคิดเห็นของเราเสยีนี่กระไร เรื่องนี้อยางไรเสีย นอกจากทานอาจารยมั่นแลวเราคงไมมีที่พ่ึง
แน 
      สักพักใหญเสียงของทานเบาลงแลวหันมาถามเราวา ยังไง 
      เราก็ยังยืนกรานวา ยังไมเห็นดวย ที่วากระผมมาอวดมรรคอวดผลนั้น ขออยาไดสงสัยเลยครับ 
กระผมเคารพนับถือครูบาอาจารยดวยความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ   ที่มาเปดเผยความเห็นและความจริงใจ
ในครั้งนี้ก็เพราะหมดหนทางจริง ๆ วา   อาการของจิตอยางนี้พ่ึงไดประสบเปนครั้งแรก  กไ็มทราบวา
ถูกหรือผิด  แลวจะแกไขหรือดําเนินการอยางไรตอไปอีก   กระผมไมถือโกรธครบูาอาจารย   หาก
ทานยังมีอุบายอะไรอีกที่จะแกไขความของใจของกระผมได  กรุณาโปรดไดเมตตาใหเต็มที่เลย
ครับ   แลวทานปลอบใจวา  คอยทําคอยไปนั่นแหละมันหากจะเปนไป     แหมวันนั้นใจเลยหมดที่พ่ึง
เอาเสียจริง ๆ   ไมมีความเยือ่ใยอาลัยในหมูคณะเสียเลย    ตามปกติทานอาจารยไมอยากใหหมูคณะ
แตกแยกกัน  อยากใหชวยกันเผยแพรพระศาสนาในจังหวัดนี้ แตเราอยากปลีกตัวหาวิเวกมานาน
แลว    ต้ังแตไดพบเพื่อนเมื่ออยูขอนแกนโนน    เพราะรูตัวดีวาความเพียรและอุบายของเรายงัออน



พยายามจะปลีกตัวอยูเรื่อยมา   โดยมิใหครูบาอาจารยและหมูเพ่ือนสงสัยวาเราไมชอบหมู    แตก็ไม
สําเร็จสักที คราวนี้ออกพรรษาแลวจึงไดมีโอกาส 
 
19. พรรษา 11 จําพรรษาที่วัดอรัญญวาสี ทาบอ หนองคาย ( พ.ศ. 2476 ) 
ในพรรษานี้ เราเตรียมพรอมที่จะไปตามทานอาจารยมั่นที่จังหวัดเชียงใหม  ตลอดพรรษาเราปรารภ
ความเพียรและอุบายแนวเดิมที่ใชอยูวัดปาสาลวัน โคราช   แลวก็ยึดเหนี่ยวเอาทานอาจารยมั่นมาเปน
เครื่องเรงเราทําความเพียร แตจิตก็ไมละเอียดเหมือนเดิม เมื่อออกพรรษาจึงปรารภกับทานออนสี ( 
พระครูสีลขันธสังวร ) วา ผมจะไปตามทานอาจารยมั่น ที่จังหวัดเชียงใหม ทานจะไปดวยผมไหม ถา
จะไปดวยผมขอกติกาไวกอนวา 
          (1)  การไปอยาไดบนถึงความทุกขลําบากตางๆ  เปนตนวา  การเดินทาง  อาหาร  ที่อยูอาศัย  แม
ที่สุดถาอาพาธ เราสงเคราะหกันจนสุดความสามารถแลวตายเปนตายกัน 
          (2)  เมื่อคิดถึงบาน หรือหมูคณะ มีบิดามารดา เปนตน จะไมยอมนําสง 
          (3)  ตองเปนผูยอมสละตายในที่ทุกสถาน ไมวาจะเพราะกรณีใด 
          ถาทานตัดสินตกลงปลงใจจะทําตามกติกาทั้ง  3  ขอนี้ไดจึงไป  ถายังไมสามารถทําตามไดก็
อยางไปเลยทานจะเสียใจภายหลัง  และก็จะเปนเรื่องทําใหผมเปนทุกขอีกดวย  
          ทานบอกวา    ผมชอบใจผมขอไปดวย   ยังมีโยมอีกคนหนึ่งบวชเปนชีปะขาวขอรวมเดินทางไป
กับเรา 
พวกเราไดลงเรือยนตจากนครเวียงจันทน ทวนกระแสน้ําขึ้นไปนครหลวงพระบาง พักแรมคืนตาม
บานบาง กลางหาดทรายบาง    สามคืนสี่วันจึงถึงนครหลวงพระบาง    ตามระยะทางสองขางริมแมน้ํา
โขง   เราชมววิธรรมชาติ อากาศเยือกเยน็ทําใหใจเราวิเวกวังเวงมีความสุขมาก  ประกอบกับคน
โดยสารนอย เขาพากันนอนหลับหมด ยังคงเหลือแตกัปตันกับลูกเรือไมกี่คน  ภาพทิวทัศนอัน
ปราศจากหมูบาน  มีแตปาดงพงไพรและชะโงกหินที่ยื่นออกมาคลมุแมน้ํา ทั้งบางทีมีสัตว  เชน ลิง 
คาง  กระโดดโลดโผนไลเยาหยอกกันสนุกตามประสาสัตว  พอเรือเขาไปใกลตางก็จับกลุมชุมนุมกัน
มองดูพวกเรา   ภาพอันนั้นทุกวันนี้เราเขาใจวาหาดูไดยาก  เราอนุสรณถึงภาพอันนั้นแลวทุกวันนี้ก็ยัง
วิเวกใจอยูเลย   พวกเราถึงนครหลวงพระบางแลว   ไดขอเขาพักที่วัดใหมใกลกับพระราชวังพระเจา
มหาชีวิต ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบาง   อันเปนมิ่งขวัญของชาวนครหลวงพระบาง   พอดีเปนวันที่
อัครมเหสีทานทรงฉลองแทนพระบางอีกดวย นับวาเปนโชคดีของพวกเราที่จะไดชมประเพณีการ
ทําบุญของชาวหลวงพระบาง   แตเราจะไมขอกลาวในที่นี้   หลังจากฉลองแทนพระบางเสร็จแลว   เรา
ขอลาทานสมภารไปพักวัดหนองสระแกว   ซึ่งอยูบนภูเขาคนละฟากฝงแมน้ําโขงตรงกันขามกับนคร
หลวงพระบาง  เพื่อรอเรอืท่ีจะขึ้นไป  อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  พวกเรารออยู 4 คืนจึงไดลง



เรือขึ้นไปอําเภอเชียงแสน ระยะทางก็สี่คืนเทากันกับลงมานครเวียงจันทน พวกเราพักอยูที่อําเภอเชียง
แสน 4 - 5 คืน จึงไดเดินทางไปเชียงราย ลําปาง แลวไดอยูที่สวนของแขกพระบาทตากผา ปากทางจะ
เขาเขา  เวลานั้นปะขาวที่ไปดวยปวยไมมีไขแตเมื่อยออยเพลีย  น้ําปสสาวะขนแดงคลายน้ําลาง
เนื้อ  พวกเราไกลหมอ ใชยาพระพุทธเจารักษากันเอง กลาวคือใหเธอฉันน้ํามูตรของตนเอง ทั้ง ๆ ที่มีสี
แดงรา ๆ นั้น พอถายออกมาอุน ๆ ก็ดื่มเขาไปเลย แหมวิเศษจริง ๆ ดื่มอยูไมถึง 10 วันหายเปนปกติเลย 
หลังจากนั้นพวกเราออกเดนิทางดวยเทาเปลาไดระยะทางราว  35  กิโลเมตร ตอจากนั้นขึ้นรถบางเดิน
บางถึงลําพูน เชียงใหม เมื่อเขาไปที่วัดเจดียหลวง สืบถามดูเรื่องราวของทานอาจารยมั่นก็ไมคอยได
ความ มิหนําซ้ําพระบางองคยังพูดเปนอาการดูถูกเหยียดหยามทานเสยีดวยซ้ําไป 
 
19.1 ชีวิตผจญภัยในสมณเพศ 
เราขออภัยทานผูอานสักเลก็นอย   ในการที่จะเลาเรื่องชีวิตผจญภัยในสมณเพศนี้  ดูจะหาสาระอันใด
มิได และเมื่อกลาวไปก็เปนที่อับอายขายขี้หนาตนเอง หากจะไมกลาวหรือ ชีวประวัติก็จะไมสมบูรณ 
          อตีเต กาเล ขณะเมื่อเราพักอยูที่วัดเจดียหลวงเชียงใหมนั้น  รูสึกวาสุขภาพของเราสมบูรณดี ซึ่ง
ไมเคยดีมาแตกาลกอนเลย เห็นจะเพราะเราชอบอากาศเย็นกไ็ด เราไดไปถายภาพเปนอนุสรณ 
หลังจากนั้นมาสองวันเราไดไปรับภาพที่รานดวยตนเอง ขณะที่เราเอาภาพมาดูอยูนั้นเอง  มีผูหญิงคน
หนึ่งไมทราบวาเปนคนชนิดไหนเดินมาขางหลังแลวพูดวา คุณพ่ีขา ดิฉันขอสักแผนบาง พรอมทั้ง
แสดงกิริยาสอไปในทางยั่วยุ  เราไดยินเสียงดังนั้นก็ตกใจ  เพราะเราเพิ่งมาไมรูจักกับใครทั้งนั้น พอ
มองไปดูอาการ ดังนั้นเราจึงทําปฏิกิริยาที่ตรงกันขาม แลวเขาก็หันกลับหลบหนาหนีไป 
          หลังจากไดฟงคําพูดและเห็นอากัปกิริยาของเขานั้นแลว   เหมือนกับไดรับฟงธรรมเทศนากัณฑ
ใหญ  เราจึงมาจินตนาการถึงเรื่องของมาตุคามอยางกวางขวาง ซึ่งกิริยาในทํานองนี้ของมาตุคามเราได
พบเห็นมามากตอมากแลว  แตหากเราไมสนใจ  เพราะเรามุงมั่นอยูแตในธรรมวินัยคําสอนของ
พระพุทธเจา เห็นมาตุคามเปนภัยของพรหมจรรยอยางเดียว   เมื่อมาประสบเหตุการณครั้งนี้เขา   จึง
เปนเหตุใหเราทบทวนยอนหลังกลับไปถึงเหตุการณในอดีตเปนตอน ๆ ไป  คือ   มีผูหญิงคนหนึ่งซึ่ง
เราก็นับถือเขาวาเปนผูมีจิตศรัทธาแลเขาก็มีอายุมากพอสมควร เราไดหัดใหเขาอบรมภาวนาตามวิธี
ของเราดังไดเคยอบรมคนอื่น ๆ มาแลว ทีหลังเขาบอกวา ถามาอยูใกลๆ เรา จิตคอยหายกลุมหนอย 
บางทีหมูมาอยูดวยเรามาก ๆ เขาก็มานั่งอยูดวยเปนเวลานาน ๆ ตอนนี้เรารูเลหของเขาแลว เราไดสอน
ใหเขาแกจิตดวยวิธีภาวนา แตก็ไมไดผล เราใชวิธีพูดขูและกลาวคําหนัก ๆ เพ่ือใหเขาโกรธกไ็มไดผล
อีก วันหนึ่งเปนเวลาจวนจะค่ําโพลเพล เขาไดผลุนผลันขึ้นไปบนกุฏิของเรา เราจะหามอยางไร ๆ ก็ไม
เชื่อ   ขึ้นไปแลวนั่งซึมไมพูดอะไร   เราไดเรียกใหญาติของเขามากระชากแขนลงไป   เขาโกรธใหญ 
ตอนเชาเรากําลังเดินจงกรมอยู  เขาไดเดินตรงขึ้นมาหาเราแลวยืนอยูในที่ไมไกลนัก  แลวตะโกนใส



เราบอกวา สอนกัมมัฏฐานทําไมแบบนี้ สอนใหคนเปนบา อาจารยไหน ๆ ก็ไมพนจากกามกิเลส วา
แลวก็หันหลังกลับไป เราเห็นแลวไมสบายใจเลย ญาติของเขาไดเอาไปที่โรงพยาบาล หมอตรวจดูแลว
ก็บอกวาไมมีอะไร  ตอจากนั้นก็ไดไปอยูในสํานักชีอีกแหงหนึ่ง  ซึ่งเขาเคยสนิทคุนเคยมาแตเมือ่กอน 
สามเดือนลวงไปแลวเขาจึงไดกลับมาหาเราอีก ตอนนี้เขารูสํานึกรูสึกความผิดของเขาเอง ไดมา
สารภาพรับผิดโดยคิดวา เรามีมหานิยม ไดทําใหเขาหลงรักเรา แลวเขาก็ไดขอขมาโทษเราไปแลว เปน
อันจบเรื่องที่หนึ่ง 
          เรื่องทีส่อง   หลังจากนั้นอีกนาน   เราไดอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนไปตามชนบทในที่ตาง 
ๆ  โดยความเมตตาปรารถนาดีดวยความจริงใจ ไมเห็นแกความลําบากตรากตรํา ตอนกลางคืนบางที
เราอบรมสั่งสอนเขาสองยามสามยามเราก็ทนได  โดยเฉพาะสงสารผูหญิงที่ยังสาว ๆ ไมมีพันธะอะไร 
อยากใหเขาเห็นทุกขในภาวะเพศของตน แลวรักษาศีลพรหมจรรยใหบริสุทธิ์     เมื่อตายแลวเกิดใหม
จะไดพนจากภาวะเดิม    หรือเกิดเปนผูชายแลวจะไดบวชเปนพระเณรตอไป   ความนึกคิดอันโง 
ๆ  ของเรานี้ไดมีตอสตรีเพศทั่วไป   มิใชเฉพาะคนนั้นคนนี้ ความเมตตานั้นไดกลายเปนมหานิยมไป
โดยเราหาไดรูตัวไม    กลาวคือมีผูคนนิยมนับถือเรามาก    จนมีผูหญิงผูชายทั้งหนุมแกแลเปนสาวมา
บวชอยูปากับเราดวยเปนอันมาก       ซึ่งบางคนภาวนาก็ไดผลเปนที่นาอัศจรรยประจักษแกตนเองและ
หมูคณะดวย แตผูที่ภาวนาไมเปนนั่นซิมาทําเหตุกลับมาสรางกิเลสใหหนักขึ้น วันหนึ่งเรามีธุระตอง
จากที่นั้นไป มีแมชีคนหนึ่งมาขอติดตามไปดวย  เราไดหามแลวก็ออกเดินทางไป หลังจากนั้นแมชีคน
นั้นงงเซอไปเลย ไมพูดอะไรทั้งหมด  ใครจะถามอยางไร ๆ ก็ไมพูด มีแตยิ้ม ๆ อยางเดียว   เราไปเสีย
หลายวัน พอกลับมาเห็นอาการอยางนั้น เราไดพยายามพูดคําหนัก ๆ ใหแกโกรธ เพ่ือใหลืมอารมณเดิม 
แกก็ยิ้มอยูอยางนั้น เราใชวิธีทางศาสนาชวยก็ไมไดผล เราจึงใชใหคนนําไปสงญาติ ๆ ของเขา ตอนนี้
เราไมสนใจอะไรมาก คิดไดแตวา  เหตุทั้งหลายนี้เกิดจากความใครในกามเทานั้น 
          หลังจากนั้นเราไดอบรมศีลธรรมแกพุทธศาสนิกชนดวยความเมตตาปรารถนาดีเปนทุนมาโดย
ลําดับ เรื่องภัยอันตรายแกพรหมจรรยของเราเล็ก ๆ นอย ๆ โดยทํานองนี้เราไดผานมามาก แตเราไม
สนใจและไมคิดวาจะเปนไปได ทั้งในใจก็ละอายตอเหตุการณเชนนี้มากเสียดวย จึงไมขอกลาว 
          จะไปกลาวถึงเหตุการณอันนาหวาดเสียวท่ีสุดในชีวิตพรหมจรรย   คือเมือ่ครั้งเราเขามาในเพศ
บรรพชิตใหม ๆ ปกติกลางคืนเวลาวาง บางทีเราก็พาเด็กไปเยี่ยมบรรดาโยมซึ่งเคยอุปฏฐากค้ําจุนเรา
มา มาวันหนึ่ง พอเราขึ้นไปบนบานของโยมผูหนึ่ง แกออกมาปดประตูเลย เราตกใจ เวลานั้นแกอยูกับ
ลูกเล็ก ๆ คนหนึ่ง แลวเราก็เริ่มคุยสนทนากันในเรื่องที่ตาง ๆ  ตามประสาของคนนับถือกัน แตไหน
แตไรมาไปทีไรแกมักถามเสมอวา  เราอยากสึกไหม  เราคนใจซื่อแลวก็ขี้อาย จะบอกทุกครั้งวา ไม 
แลวก็พูดเรื่องธัมมะธัมโมเรื่อยไป มาคราวนี้ก็เชนกันแกถามอยางเดิมแลวแกยังคุยถึงเรื่องอดตีของแก
วา   เมื่อกอนแตงงานมีพระมารักมาชอบแกแตไมไดแตงงานกัน สามีคนปจจุบันแตงงานกันเพราะ



ญาติทั้งสองฝายเห็นชอบดวยกัน แลวจัดการให แลวก็อยูกันไปอยางนั้นแหละ ไมทราบวาจะแตกราว
กันเมื่อไร เราก็นั่งฟงเฉย ๆ โดยถือวาคนคุนเคยกัน พูดกันโดยความสุจริตใจ 
          แตแปลกที่กิริยาของแกมีกระเถิบเขามาใกลทกุที แสงไตหรี่จวนจะดับไมดับแหล  บอกใหเขี่ย 
แกก็ยิ้มๆ เฉย ๆ ( สมัยจุดไต ) เราชักใจไมดีแลรอนดวยความใครขึน้มาบาง แลความกลัวบาปพรอม
ท้ังกลัวคนจะรูเขาก็มาก ในขณะนั้นถึงแมจะใหเราพูดเวลานี้ก็พูดอะไรไมถูกเลย มันตื้อไปหมด ถึงตัว
แกเองเทาที่สงัเกตดูก็เปนอันมาก ๆ ทีเดียว ดูสีหนาแลวเกือบจะไมมีสติเอาเสียเลย แกทนไมไหวตอง
ลุกออกไปขางนอกดื่มน้ํา เอาน้ําลูบหนา แลวจึงกลับเขามาใหมต้ังหลายหน แตกลับเขามาทีไรนั่ง
ใกลชิดเราเขาทุกที เราใจไมดี มันงงมึนไปหมด ทําใหเราหงุดหงิดรําคาญจึงลากลับวัด   ที่ไหนได
มองดูเด็กที่ไปดวยนั่งพิงฝาหลับแลว  แกขอรองใหเรานอนพักที่บานดวย เชาจึงกลับ  เรายิ่งงงใหญ
พรอมดวยความกระดากใจเอามาก ๆ ทีเดียว  เราบอกใหปลุกเด็ก  ครั้งที่สองจึงยอม  เด็กต่ืนแลว เรา
สองคนกับเด็กเดินลงบันไดบานดวยความมึนงงและละอายแกใจตนเองมาก กลัวหมูเพ่ือนแลครูบา
อาจารยจะรูเขาดวย  ถึงวัดราวเที่ยงคืนแลวปรารภถึงเรื่องนั้นวา  อะไรหนอ ๆ ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
นอนไมหลับจนสวาง เปนอันวาเราตลอดปลอดภัยพนอันตรายมาไดอยางปาฏิหาริย 
          เรื่องทัง้หลายแหลในอดีตที่เราเลามาทั้งหมดนั้นเกิดจากผูหญิงสาวที่เราไมเคยรูจักหนาตาเขามา
กอนเลย ซึ่งเดินเขามาขอรปูภาพของเราในวันนั้นเทากับเทศนาใหเราฟงแท ๆ ออเลหเหลี่ยมของหญิง
ทั้งหลายผูยังหลงมัวเมาอยูในกามโลกียในโลกนี้เปนอยางนี้แลหนอ เราจึงขอขอบพระคุณเขาไวเปน
อยางมาก ณ โอกาสนี้ดวย เรื่องแรกที่เรายกมาเลานั้นเกิดขึ้นเหมือนเราไดฟงเทศนเขา จึงไมมีแปลก
อะไร สองเรือ่งหลังตอไปนั้นจะเปนเพราะเราไมสนใจในเรื่องโลกียวิสัย หรืออีกทีเขาก็เรียกกันวาโงก็
ได แตเรายอมเปนคนโงในเรื่องพรรคนั้นแลว จึงยอมสละชีวิตออกบวช แลวก็บวชอยางชนิดที่ยอม
ถวายชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธศาสนาเอาจริง ๆ ดวย อนึ่ง หากเราไมโงเชนนั้นก็ดี หรือบุญกุศลของเรา
ไมชวยค้ําจุนไวก็ดี และเราไมยอมสละชีวิตเพื่อบูชาพระศาสนาก็ดี ปานนี้ตัวของเราคงจะเปนมูล
เหยี่ยวมูลกาไปแลวแตนานก็ได 
          เม่ือเราไดอนุสรณถึงเหตุการณที่ไดผานพนอันตรายมาอยางนาหวาดเสียวแลว   ทําใหเราเกิด
ความปล้ืมปติอ่ิมใจจนทําใหรางกายสั่นสะทานอยูหลายวัน แมหลังจากนั้นแลวเมื่อเราปรารภถึงเรื่อง
นั้นข้ึนมาทีไร ก็เกิดปติข้ึนมาเชนเคยตลอดเวลาเกือบยี่สิบปทีเดียว  เราละอายแกใจมาก ไมอยากจะพูด
เลยวามาตุคามเปนภัยอันตรายมากแกพรหมจรรย  เพราะมารดาของเราก็เปนผูหญิง  และพุทธศาสนา
ที่เราซุกหัวพ่ึงรมเงาอยูในขณะนี้   โดยมากก็อาศัยผูหญิงค้ําจุนไวแท ๆ ถึงสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็มี
นามกระเดื่องเลื่องลือวาเปนมหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาคนหนึ่ง แตถึงกระนั้นเมื่อพระพุทธองค
จะเตือนพระสาวกใหระวังสังวรในพรหมจรรยแลว  ก็เตือนใหระวังสังวรในเพศตรงขามโดย
สวนมาก  เชน  ในปจฉิมโอวาทคราตรัสตอบคําถามของพระอานนทที่เกี่ยวถึงการปฏิบัติตอสตรีเพศ



หลังจากพระองคปรินิพพานแลว  "การที่ไมไดเห็นไมไดยินนั้นแลดี   หากจะมีการไดเห็นไดยิน ก็อยา
ทําความสนิทแลพูดคุยดวย หากจําเปนจะตองพูดคุยดวยแลว ก็จงสํารวมใจไวใหดี"   ดังนี้เปนตน 
สวนสตรีเพศเลาผูอบรมใจของตนใหบริสุทธิ์หลุดพนจากทุกขทั้งปวงได       ก็มาปรารภบุรุษเพศที่
ตรงกันขามอันเปนอิฏฐารมณจนใหเห็นโทษแลวเบื่อหนายเหมือนกัน   ดังเรื่องนางอุบลวรรณาเถรี
ภิกษุณีกลาวตอนหนึ่งใจความวา "เราเหน็โทษในกามทั้งหลาย  เมื่อกามเขาไปกลุมรุมอยูในหัวใจของ
คนใดแลวยอมทําใหบอดใหมืด  แมบิดาก็สามารถสังวาสกับบุตรสาวของตนได" 
          เปนอันสรุปไดวา ภัยอันตรายที่รายกาจของพรหมจรรยตัวสําคัญตัวหนึ่งคือ กามโลกีย แตมิได
หมายเอาเพศตรงขามแตอยางเดียว     เพราะมนุษยสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในกามภูมินี้ยอมเกิดจากบิดา
มารดาสองคนจึงเกิด  ฉะน้ันใคร ๆ จะทําอยางไร ๆ ก็ตองหนีไมพนเพศตรงขามอยูดี ๆ นี่เอง แตผูจะ
ไปใหพนจากกามทั้งหลาย ตองยกเอากามมาเปนเหตุมาเปนเครื่องปรารภทั้งนั้น โดยเฉพาะก็คือเพศ
ตรงขาม อันเปนวัตถุที่ตั้งเครื่องหมายของกามราคะ เพราะความใครความกําหนัดเปนนามธรรมซึ่งมี
อยูแลวในจิตของทุก ๆ คน เม่ือมันเกิดข้ึนแลวก็จะตองเพงลงไปในรูปธรรม ใหเปนเครื่องหมายแลวก็
ยึดเอาเปนอารมณ อนึ่งรูปธรรมที่จิตไปเพงเล็งอยูนั้น ก็มีพรอมที่จะสนองความใครความกําหนัดทุก
ประการ เปนตนวา รูป เพศ สี สัณฐาน กิริยา มารยาท และวาจา  
          ฉะนั้น เพศที่ตรงกันขามก็ดี หรือวัตถุกามทั้งหลายก็ดี จึงไดชื่อวาเปนของมีอุปการะแกผูซึ่งเห็น
โทษในกามทั้งหลายแลวจะทําตนใหพนจากกามโลกนี้ไดเปนอยางดี   ถาหาไมแลวพระธรรมวินัย 
พุทธบัญญัติ หรือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานทั้งหลาย ตลอดถึงอุบายและปญญาทั้งปวง ก็จะไรคาหา
ประโยชนมิได 
          มนุษยสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในกามภพนี้ ทุกคนจําจะตองตอสูกับภัยอันตรายพรรคนี้ดวยกัน
ทั้งนั้น ไมวาผูอยูในสมณะเพศหรือฆารวาส  อยางนอยถึงจะไมมีอาวุธทันสมัย  ก็ตองใชอาวธุที่บิดา
มารดาปนให  (คือกําปน) ตอสู ผูใดไมลกุขึ้นทําการตอสูผูนั้นไดชื่อวาเปนผูไรสาระในชีวิตที่เกิดมา 
แตยุทธวิธีของสมณะกับของฆารวาสมผีิดแผกกันอยูที่ตรง สมณะตอสูเพ่ือชิงชยั ฆารวาสตอสูเพ่ือ
ปราชัย ผูไมตอสูเสียเลย คอืผูที่เนาทั้งเปน ๆ เรื่องทั้งหมดนี้ก็เพ่ือเปนประโยชนแกทานผูบวช   เพ่ือ
รักษาซึ่งพรหมจรรย   อันจะสืบศาสนาของพระพุทธเจาตอไป  อันมาตุคามเปนภัยแกพรหมจรรยอยาง
มหันต  แตก็มีคุณอนันตแกพระศาสนาเทากัน  เพราะมาตุคามเปนเรือนรางที่เกิดของพระพุทธเจาและ
พระสาวกทั้งหลาย  และยังเปนที่ปรารภใหเกิดธรรมของทานเหลานั้นดวย   ในทัศนะของเราแลว ภิกษุ
ผูลวงละเมิดในพระวินัยที่นาเกลียดที่สุด  คือสิกขาบทที่เก่ียวดวยรูปยะ เรื่องความรัก ๆ ใคร ๆ ที่
เรียกวากามโลกียนี้ นับประสาอะไรแตสมณะผูละกามทั้งหลายแลวออกบวช แมแตฆารวาสผูหมกมุน
ของใจอยูในกามคุณ 5 แท ๆ หากผูใดไปปรารภหรือแสดงปฏิกิริยาออกมาในที่ประชุมชนผูดีแลวเขา
ถือกันวาเปนคนเลว 



          เราไดนําทานผูอานเขาบุกปาฝาภัยอันตรายที่รายแรงมาจนออนเพลียแลว      บัดนี้ขอวกเขา
รายการติดตามทานอาจารยมั่นตอไป 
 
19.2 ตามทานอาจารยมั่นเขาเขตพมา ( พ.ศ. 2476 ) 
พวกเราพากันอยูวัดเจดียหลวง 2 - 3 คืน  แลวก็ลาสมภารทานออกเดินทางเพื่อตามหาทานอาจารยมั่น
ตอไป   เมื่อสบืถามดูตามสํานักตาง ๆ  ที่ทานเคยพักอาศัยไมไดเรื่องแลวเพื่อสิ้นความสงสัย   พวกเรา
จึงตัดสนิใจเดินทางออกนอกประเทศ    เขาเขตพมาไปทางเมืองหาง - เมืองตวนหมอกใหมราง
เครือ  ขึ้นไปถึงผาฮังฮุง (รังรุง) ติดเขตเมืองปนแมน้ําสาละวิน แตก็ผิดหวัง ไมปรากฏวี่แวววาทานจะ
ไปทางนั้น พวกเราทนหนาวไมไหว พักอยูดวยชาวเขาเผาปะหลอง 2 คืน แลวก็กลับลงมาหนาวอะไร
ถึงขนาดเดือนมีนา - เมษาแท ๆ   นอนกองไฟตลอดกลางวันกลางคืนเลย หากเปนฤดูหนาวหรือปที่
หนาวจัดแลวจะขนาดไหนกัน   เหตุที่ทานอาจารยมั่นจะหนีเขาปา เนื่องดวยเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมา
จารย (จันทร สิริจันโท) นับถือทานอาจารยมั่นมาก เม่ือทานเห็นวาจะมีชีวิตอยูไมรอดแลว   พรอมทั้ง
ขณะนั้นพระผูใหญผูซึ่งสมควรจะครองวัดเจดียหลวงไมมี   ทานจึงมอบภาระวัดเจดียหลวงใหทาน
อาจารยมั่นตอไป     ทานอาจารยมั่นทานชอบสงบไมตองการความยุง    ทานไดอยูจําพรรษาเพื่อ
สนองเจตนาของเจาคุณอุบาลี ฯ เพียงพรรษาเดียว   ออกพรรษาแลวก็ลาเขาปาหายไป  พอดีกับทาน
เจาคุณอุบาลี ฯ ทานก็มรณภาพในพรรษานั้น ตอจากนั้นสองพรรษาไมมีใครทราบขาวคราววาทานไป
อยูไหน เราทั้งสองกับทานออนสีจึงไดคนหาตามไปพบทาน 
            การเดินรุกขมูลคราวนี้   เปนการแสวงหาทานอาจารยมั่นไปในตัว  อยูในเขตเมืองไทยของเรา
ถึงแมจะกันดารดวยนานัปการก็เปนธรรมดาของผูเดนิรุกขมูล   พอออกนอกเขตเมืองไทยเราไปแลว
แสนจะรําคาญและกันดารหลายอยาง  เชน   คําพูดและขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งบางอยางทั้งๆ  ที่
ถือพุทธดวยกัน    แตการถือผิดแผกจากที่เราเคยถือมาจนบางอยางไมตรงกับธรรมวินัยพุทธบัญญัติเลย
ก็มี         มันลําบากใจแกเราผูเปนอาคันตุกะอยางยิ่ง  ยิ่งเที่ยวไปตามหมูบานชาวเขาตาง ๆ  แลวแสน
จะกันดาร  หนทางยิ่งแลวใหญ บางแหงตองเดินตามลําธารหุบเขา  มิฉะนั้นก็เดินเลียบหนาผาที่สูง
ชัน  ตอนขากลับลงมาลื่นกอนหินหกลมหัวเขาแตกเหวอะหวะ  ตองอุตสาหเดินกะเผลก ๆ จึงถึงบาน
โปงปาแขม  อันเปนเขตแดนไทยพมาติดตอกัน แลวมานอนรักษาตัวอยูที่ถ้ําปลอง 10 คืน 
            เมื่อเราเขาไปในพมามีสิ่งที่นาชมคือเขาเปนชอบสงบ  ใจบุญ ไมมีขี้ขโมย ขี้โกง  แมเปดไก
สุกรเขาก็ไมเลี้ยง เพราะเขาไมฆาสัตว รับประทานผักปรุงดวยพริกเกลือและถั่วงาเปนพ้ืน นานทีปครั้ง
จะมีปลากรอบจากเขมรขึ้นไปใหชิม ไดขาววาหลังสงครามญี่ปุน จอมพล ป. บังคับใหเลี้ยงสัตว
เดือดรอนกันมาก  เราชอบใจน้ําใจศรัทธาเขามาก และความสงบเรียบเขาก็ดี ขนาดวัดติดเขตรั้วบาน
เขา กลางคืนก็ไมมีเสียงอึกทึกเลยเหมือนกับไมมีบานอยางนั้นแหละ 



            แผลที่หัวเขาเราหายพอเดินไดแลว  เราสองคนเดินตัดขามเขามอนอางขาง  ( ขาง หมายความ
วา หวง เขาผหีวงหรือดุ ) วันนั้นพวกเราเดินไมถึงหมูบานชาวเขา  เพราะภูเขาลกูนี้สูงมากเที่ยงวันถึง
ยอดเขา ขาลงมาชันมากถึงตีนเขามืดพอดี   เดินมากลางทางไดยินเสียงเสือรองอยูไมไกลนักจากพวก
เรา  เรากลัวเสือแทบตายแตก็ไมบอกใหเพ่ือนของเรารูวาเปนเสียงเสือ   เพราะทานเปนคนบานทุง ไม
รูจักเสียงเสือ หากเราบอกใหทานทราบ เดี๋ยวทานจะกลัวไปดวยอีกคน พนจากเสือรองไปแลวสักครู
หลงทางเลยพากันแวะนอนในปานั้นเอง คืนนั้นเรากลัวเสือจนนอนไมหลับตลอดคืน น้ําคางก็แรง 
หนาวก็หนาว เพ่ือนเรานอนกรนโครก ๆ ตลอดคืน เรากลัวเสือไดยินจะตาย ทานนอนสบายไปเลย เชา
มืดพากันเก็บเครื่องบริขารแลวก็หอบทั้งเปยก ๆ นั่นเองออกเดินทางตอไป ขณะเดินทางเราไดบอก
ทานวา   ที่รองเมื่อคืนนี้ทําเสียงดังเหมือนกับสุนัขเจ็บจะตายนั่นแหละ   คือเสียงเสือโครง เมื่อมันได
กินอาหารอิ่มแลว มันก็สนุกรองอยางนั้นเอง พวกเราเดินทางราว 2 โมงเชาจึงถึงหมูบาน เตรียมตัว
ออกบิณฑบาต ฉันจังหันแลวก็ออกเดินทางตอไปอีก  มาพักอยูที่ถ้ําตับเตาชั่วระยะหนึ่ง เพ่ือพักเอา
กําลัง หายเหนื่อยแลวจึงออกเดินทางไปทางอําเภอพราว 
 
19.3 ลางรายของผูเดินทาง 
สิ่งที่ไมนาเชื่อแตมันไดเปนไปแลว  กลาวคือ  วันนั้นพวกเราฉันจังหันแลวออกเดินทางจากถ้ํา
ตับเตา  มีอีเกงวิ่งผานหนาพวกเราออกจากขางบานสองหลังคาเรือน     ซึ่งเขาปลูกอยูกลางทุงหญาแฝก
ริมประตูวัดนั้นเอง แลวเขาวิ่งชา ๆ อยางขี้เกียจอยางนั้นแหละ  พวกเราก็ไมสนใจถือเสียวาเรามาหา
บานเมืองของเขา พอเดินผานหมูบานแลวตัดขามทุงนา ซึ่งจะไปเขาปากทาง อีเกงสองผัวเมียปนฝูง
ควายอยู  เห็นพวกเราก็ว่ิงออกหนาอีกแลวพวกเราก็ไมสนใจเชนเคย พอพนจากนั้นไปไมกี่เสน ทั้ง ๆ 
ที่พวกเราก็เดินเขาทางเดินเทา แลวทําไมพากันแวะออกจากทางเดิมแลวเขาทางเกา ๆ เขาไปในหุบเขา
ได 
            พวกเราเดินตามลําธารไปไมมีทางขึ้นตลิ่งเลย อยูราว 10 ชั่วโมง  เพราะสองขางเปนภูเขาสูงชัน 
ตลอดเวลาเดินทางแดดไมสองเลย   พวกเราไมไดพักแมแตฉันน้ํา  พอเหนื่อยเพลียชวนเพื่อนกลับทาง
เกาเพื่อนก็ไมยอม  ในใจเรานึกวายอดหวยมันตองเกิดจากน้ําไหลจากโคกมารวมกัน  เหมือนหวยทาง
ภาคอีสาน ที่ไหนได พอเดินไปถึงยอดหวยมันเปนหนาผาเสียฉิบไปเจาะรอยกวางและหมูปานอน
ปลัก   เราหมดหนทางเดินตอ   พอยอนหลังกลับเทานั้นแหละ   เจากรรมเราเหยยีบกอนหินพลาดหก
ลมหินบาดพื้นเทาแผลลึก   พอดีจวนจะมืดอยูแลว หยิบเอาผาอังสะมาพันแผล   แลวตัดสินใจพากัน
ปนปายขึ้นตลิ่งชัน ๆ กอปรดวยหินลูกรัง   แมเอย เหยียบลงตรงไหนคอยแตจะกลิ้ง 
            พอถึงยอดเขาราวหนึ่งทุม ไดเห็นทางคนเดินวกไปวนมาตามยอดเขาพอราง ๆ  เราดีใจวามีทาง
คงใกลถึงหมูบานแลว  ทันใดนั้นกวางมันเห็นแสงเทียนโคมผาพวกเรา มันตื่นตกใจรองปบปบพรอม



ทั้งกระทืบเทา เราก็ตกใจแทบหัวใจหยุดเตน พอต้ังสติไดเอะนี่เสียงกวางแน แลวมองไปที่เสียงเห็น
หนาอกมันขาว ๆ จึงเชื่อแนชัดลงไปอีกวากวาง ทีหลังมันรองปบอีกแลวมันก็กระโดดลงเขาหายไป 
เมื่อพิจารณาดูทับนอนของเขาที่อยูตามทางที่ผาน ๆ ไปแลวเห็นวายังไกลบานคนนัก   อนึ่งก็เปนเวลา
ดึกพอพักนอนแลวจึงไดพากันจัดหาที่นอนตามชอบใจในปาหญาที่รก ๆ นั้นเอง  แตตลอดคืนนอนไม
หลับ กลดมุงกางไมได ลมแรง ทางพื้นดินนอกจากปลวกจะมารบ กวนแลว เจามดก็พากันแหมารุมกิน
เลือดที่แผลและเหงื่อตามตัว ที่ตาตองเอาผาพันไว มิฉะนั้นแลวมันจะมารุมกินน้ําตาเรา  พอสวางมาลุก
ขึ้นมองดูขางหลังทางเขามาเห็นทุงนาเทาบิ้งนานิดเดียว เรากําหนดทิศไดวาถาตรงไปทางนี้คงเจอะ
ทางที่เราหลงนั้นแน         จึงเดินลัดปาลัดโคกตามกําหนดหมายไว      แหมเทาเจ็บ เราเดินฝากอน
กรวดหินลูกรังกลางโคกแทบจะไปไมรอดอยูแลว  แตกัดฟน  จําเปนจําใจตองเดินเพราะไมมีหมูบาน
อยูใกล เดินไปพักใหญ ๆ ก็ไปตกทางที่คาดไวจริง ๆ เดินไปกวาจะถึงหมูบานก็ราว 3 โมงเชา  เราคอย
โลงใจหนอยแลวไดพากันปลงเครื่องบริขารไวริมทาน้ําขางๆ บานเขานั้นเอง  สกัครูมีคนเดินออกมา
หา   เราไดเลาพฤติการณทั้งปวงใหเขาทราบ  เราคิดจะขอขาวเขาฉนัโดยตรง ๆ  กก็ลัวจะเปนโทษ  จึง
พูดเปนอุบายวา  พวกเรายังไมไดฉันขาวเลย แลวก็เจ็บเทาจะไปบิณฑบาตก็ไมได เราอยู ณ ที่นี้จะได
ฉันขาวไหม เขาบอกวา ไดฉันเจา แลวเขากลับเขาไปในบาน   พวกเราเชื่อวาเขาคงจะนําขาวมาใหฉัน
แลวก็พากันลงอาบน้ํา   พอลงอาบน้ําแลวขึ้นมาเทานั้นแหละ  แมโอย  แผลที่เทาเจ็บเดินไมไดเลย เมื่อ
คืนนี้ตลอดคืนมันก็ไมเจ็บ เชานี้เดินมากพ็อทนไหว นี่ทําไมจึงเจ็บเอาจนลุกไมได   ทานออนสีเพ่ือนคู
ทุกขก็เปนลมหนามืดลุกไมขึ้น    คอยเขาจะเอาขาวมาใหฉันก็หายเงียบ ความหิวความเพลียก็ประดัง
เขามา ดีที่มียาแกลมติดถุงยามไปดวย ชวยกันพยาบาลทานออนสี กวาจะลุกขึ้นไดก็สายรวม 10 โมง
เชาแลว เราจึงใหทานไปถามเขาดู เห็นแตเด็กสองคนเฝาบานอยู ถามไดความวาผูใหญเขาปาไปหากิน
หมดแลว   หมูบานนี้มีสองหลังคาเรือน  อาชีพเขาไปหาตัดยอดตองออนมารีดขายมวนบุหรี่กิน  พอ
ทานออนสีมารายงานแลว  เราใหทานไปตามเอาเด็กสองคนนั้นมาแลวถามแลกขาวดวยไมขีด
ไฟ  เพราะสมบัติอะไรเราไมมี ยังเหลือแตไมขีดไฟคนละสองกลอง แลกขาวไดขาวเหนียวสอง
กระติบ น้ําพริกถั่วเนาสองจาน กับผักตมชะอมสองมดั  พวกเราพากันฉันอยางเอร็ดอรอยนี่กระไร  พอ
ฉันเสร็จแลวเทาเรายิ่งเจ็บใหญ เจ็บเอาจนเนื้อแข็งเตนเลย  เราพากันทนทรมารอยูที่นั้นจนตะวันบาย
สามโมงเศษ ๆ  จึงไดพากันเดินเขยก ๆ ไปอีกราว 3 กม. จึงถึงอีกหมูบานหนึ่ง   แลวพยาบาลแผลและ
พักเอาแรงอยู ณ ที่นั้น 11 คืน  จึงไดเดินขามเขาบานกะเหรี่ยงมาตกเขตอําเภอพราว ณ ที่บานมโนรา 
(ลูกสั้น) 
            เย็นวันนั้นพวกเราไดทราบขาวดี มีคนมาบอกวาทานอาจารยมั่นอยูที่ปาเมี่ยง แมปง ทาน
อาจารยสานอยูที่ปากทางเขาไปถ้ําคอกคํา พวกเราดีใจคิดวาสมความปรารถนาแลวครั้งนี้ ฉันเชาแลว
เตรียมตัวออกเดินทาง ค่ําถึงถ้ําคอกคําที่อาจารยสานอยูพอดี พักอยูดวยทานคืนหนึ่ง สนทนาธรรม



สากัจฉาและเรื่องราวตาง ๆ พอควรแลว เชาฉันแลวทานแนะทางใหพวกเราสองคนจึงไดลาทานไป 
            พวกเราไปถึงที่อยูของทานอาจารยมั่นราวบาย  4 โมง  ทานกําลังเดินจงกรมอยู  พอทานมอง
มาเห็นเราทานจําไดแมน  เรียกชื่อเราเลย  แลวทานก็พักเดินจงกรม  เดินเขาไปนั่งที่อาศรมของ
ทาน   พวกเราปลงเครื่องบริขารไวขางนอก ทานไมยอมทานใหเอาไปไวที่เฉลียงอาศรมของ
ทาน   แลวพวกเราเขาไปกราบนมัสการทาน ทานไดถามสารทุกขสุกดิบพอเปนเครื่องระลึก
เล็กนอย   แลวเราจึงไดกราบเรียนทานวา   "ที่ตองตามหาทานอาจารยในครั้งนี้     ดวยจุดประสงค
อยากจะมาขอความกรุณาใหทานอาจารยไดชวยแกอุบายภาวนาให   เพราะกระผมไดคิดและไดศึกษา
จากหมูคณะมามากแลว    เห็นวานอกจากทานอาจารยแลว คงไมมีใครแกอุบายนี้ของกระผมไดแน "  
             แลวก็ไดเลาความเปนมาของเราถวายใหทานทราบทุกประการ    เริ่มตนแตไดปฏิบัติมา
จนกระทั่งถึงเรื่องที่ไดนําเขาเรียนทานอาจารยสงิหที่โคราช ทานจึงเลาถึงการที่ทานไดอบรมสานุศิษย
มาแลวเปนทํานองวาใหเราทบทวนดูหมูเพ่ือนที่ทานอบรมวา 
            "ถาองคไหนดําเนินตามรอยของผมจนชํานิชํานาญมั่นคงองคนั้นยอมเจริญกาวหนา อยางนอย
ก็คงตัวอยูไดตลอดรอดฝง ถาองคไหนไมดําเนินตามรอยของผม องคนั้นยอมอยูไมทนทานตองเสื่อม
หรือสึกไป ผมเองหากมีภาระมาก ๆ ยุงกับหมูคณะ  การประกอบความเพียรไมสม่ําเสมอ  เพง
พิจารณาในกายคตาไมละเอียด จิตใจก็ไมคอยจะปลอดโปรง   การพิจารณาอยาใหจิตหนีออกนอก
กาย   อันนี้จะชัดเจนแจมแจงหรือไมก็อยาไดทอถอย เพงพิจารณาอยู ณ ที่นี่ละ จะพิจารณาใหเปนอสุภ
หรือใหเปนธาตุก็ได หรือจะพิจารณาใหเห็นเปนขันธหรือใหเห็นเปนไตรลักษณไดทั้งนั้น แตให
พิจารณาเพงลงเฉพาะในเรื่องนั้นจริง ๆ ตลอดอิริยาบถทั้งสี่ แลวก็มิใชวาเห็นแลวก็จะหยุดเสีย
เมื่อไร  จะเห็นชัดหรือไมชัดก็พิจารณาอยูอยางนั้นแหละ  เมื่อพิจารณาอันใดชดัเจนแจมแจงดวยใจ
ตนเองแลว สิ่งอื่นนอกนี้จะมาปรากฏชัดในที่เดียวกันดอก "  ทานบอกวาอยาใหจิตมันรวมเขาไปภวังค
ได 

๒๐. พรรษา ๑๒ จําพรรษาที่ปาเมี่ยง แมปงเราตั้งตนเรียนกัมมัฏฐานใหม ( พ.ศ. ๒๔๗๗ ) 

พอทานพูดจบ   เรานึกต้ังปณิธานไวในใจวา  เอาละคราวนี้เราจะเรียนกัมมัฏฐานใหม  ผิดถกูเราจะทํา
ตามทานสอน    ขอใหทานเปนผูดูแลและชี้ขาดแตผูเดียว   นับแตวันนั้นเปนตนมา   เราตั้งสติกําหนด
พิจารณาอยูแตเฉพาะกาย  โดยใหเปนอสุภเปนธาตุสี่  เปนกอนทุกขอยูตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืน   เราใชเวลาปรารภความเพียรอยูดวยความไมประมาท สิ้นเวลา ๖ เดือน  (พรรษานี้เราจํา
พรรษาอยูที่นี้) โดยไมมีความเบื่อหนาย ใจของเราจึงไดรับความสงบและเกิดอุบายเฉพาะตนขึ้นมาวา 
          ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนี้เปนเพียงสักแตวาเปนธาตุสี่เทานั้น    แตคนเราไปสมมติแลวหลง



สมมติตนเองตางหาก มันจึงตองยุงและเดือดรอนดวยประการทั้งปวง  
          เราไดอุบายครั้งนี้ทําใหจิตหนักแนนมั่นคง ผิดปกติกวาเมื่อกอน ๆ มาก  แลวก็เช่ือม่ันในตัวเองวา
เราเดินถูกทางแลว   แตยังไมไดกราบเรียนทานอาจารย  เพราะความเชื่อในอุบายของตนเองวาเราจะ
กราบเรียนทานเมื่อไรก็คงได 
          ปนั้นอากาศเย็นจัดมากจนไดสุมไฟนอน ไมบาดที่มือ เลือดไมมีเลย ออกพรรษาแลวทาน
อาจารยมั่นลงมาที่บานทุงหมากขาว เราสองคนกับพระออนสี (พระครูสีลขันธ) ยงัคงอยูที่เดิมแต
เปลี่ยนที่กัน คือเราลงมาอยูที่ทานอาจารยมั่นกับพระออนสีจําพรรษา  พระออนสีขึ้นไปอยูบนเขาที่เรา
อยูจําพรรษา  กลางคืนเสือมานั่งเฝาพระออนสีที่นอนขางกองไฟ  พอไฟดับมันหนาวลุกขึ้นจะใส
ไฟ  เสือรองโฮกแลวก็กระโดดเขาปาไป ทานเปนชาวทุงไมรูจักเสียงเสือ  เราก็ไมบอกใหทราบ
เลย  กลัวทานจะกลัว  ตอมาทานอาจารยมั่นมีหนังสือใหพวกเราลงไปหา เราไปชวยทําธุระทานอยู ๑๐ 
คืน  เอะ  อุบายที่เราเคยพิจารณาอยูชัดเจนแจมแจง  ชักจะไมคอยชัดเจนเสียแลว นี่เห็นคนเปนคนไป
ตามสมมติเสียอีกแลว พอเสร็จธุระเรากบัอาจารยแหวนขอลาทานออกเที่ยววิเวกอีก สวนทานออนสี
ใหอยูอุปฏฐากทานอาจารยมั่น เราพากันออกเดินทางราวสามรอยเสนก็แวะเขาปาพักรุกขมูลแหงหนึ่ง 
คืนวันนั้นไดยินเสียงเสือรองบนยอดเขาทําใหใจเราวิเวกมาก  ระลึกเอาพุทธคุณมาเปนอารมณ ตอนั้น
ก็ทําใหเกิดความรูมหัศจรรยแปลก ๆ อยูหลายอยาง ๆ ไมคิดและไมเคยเปนมาแตเม่ือกอนเลย พวกเรา
พัก ณ ที่นั้นสองคืนแลวออกเดินทางตอไปพบทานอาจารยสานที่อําเภอพราว  แตเราอยูกับทานไมได
นาน  เพราะคิดถึงวิเวก  จึงไดลาทานขึ้นไปบนภูเขามูเซอ ไปทําความเพียรอยู ๙ คืน  โดยคิดวาเราจะ
ไปอยูกับหมูคนที่พูดไมรูภาษากัน แลวจะไดประกอบความเพียรใหเต็มที่ สวนอาหารเราทราบดีแลว
วาเขาใจบุญพอจะไดฉันแน 
 
๒๐.๑ เกิดวิปลาส 
เราไดปรารภความเพียรอยางสุดความสามารถจนเกิดวิปลาสขึ้นวา พระพุทธเจาพระสงฆไมมี มีแต
พระธรรม  เพราะพระพุทธเจาก็คือ พระสิทธัตถะกุมาร มารูพระธรรมจึงไดเปนพระพุทธเจา แมตัว
พระพุทธเจาเองก็เปนรูปธรรมนามธรรม   พระสงฆก็เชนเดียวกัน  ที่ไดมาเปนพระสงฆทั้งที่เปนอริย
และปุถุชนก็มาดํารงอยูในพระธรรมนี้ทั้งนั้น  
            แตเราไดยอนมาตรวจดูความสมมติบัญญัติแลว  เอ  นี่มันไมตรงกันนี่  ความเห็นของเราสองแง
นี้ไดโตกันอยูหลายวันไมตกลง ดีที่เราไมยอมทิ้งสมมติบัญญัติ  ถาหาไมแลว ดูเหมือนจะสนุกใหญ
เหมือนกัน พอดีทานอาจารยสานใหคนมานิมนตใหลงไปรับไทยทาน  ใจหนึ่งมันก็ยังไมอยากไป   แต
มาคิดถึงบริขารผาสบงวาเราใชมารวมสามปแลว  เกรงจะใชไดไมคุมพรรษา ไหน ๆ เราไปแสวงหา



บริขารใหสมบูรณแลวจึงกลับขึ้นมาใหม  จึงรับนิมนตทาน  เมื่อลงมาก็ไดสมประสงคทุกอยาง  แล
ความเห็นวิปลาสนั้นก็หายไปเอง 
 

๒๑. พรรษา ๑๓ จําพรรษาที่บานมูเซอ ( บานปูพญา ) ( พ.ศ. ๒๔๗๘ ) 

เมื่อตัดเย็บสบงยอมเสร็จแลวเราจึงไดขึ้นไปใหม  แตไปคราวนี้มิไดไปที่เดิม ขึ้นไปทางบานปูพญา 
เมื่อเราไปถึงเขาพากันใจดีจัดเสนาสนะใหเราอยูอยางพรอมใจกัน โอโฮ เบื้องตนเราผิดหวังไปถนัด
ทีเดียว เรานึกวาพูดไมรูภาษากันคงไมมีใครมายุงเกี่ยว ที่ไหนไดขึ้นไปครั้งแรกพักบานราง เขาไมเคย
เห็นพระธุดงค ทั้งเด็กเล็กหนุมแกพากันมายืนมองดูเรา จากไกลจนใกลเขาชิดขนาดจะเหยียบเทาเรา
เลย มึงไปกูมา จากเที่ยงถึงราวบายสี่โมงเย็น  จากยืนลงนั่ง  จากนั่งลงนอน  ความสกปรก
เหม็นสาบ  ไมทราบวาอะไรตออะไร  ทําเอาเราเปนลมมืดหนาแทบตาย เขาทําทางใหเดินจงกรม  พอ
เราออกเดินเทานั้นแหละแมเอยพากันกรูตามเปนหางยาวเหยียดสุดทาง   เราทนไมไหวกลับมานั่ง
ลง  เขายังพากันเดินเปนกลุมสนุกอยูเลย   ทีหลังทําความเขาใจกันกับหัวหนาเขา (ปูพญาเทากับกํานัน) 
วา ไมควรเดินตามทานหากตองการบุญเมื่อเห็นทานเดินอยูเราตองพากันป  (ประนมมือ) ก็ไดบุญ
ดอก     คราวนี้เมื่อเห็นเราออกเดินจงกรมทีไร    พากันมาปเปนแถวๆ    ผูที่ยังไมมาก็ไปเรียกกันมา
เปนกลุม ๆ   คิดดูแลวกน็าสงสารคนบานปาไกลความเจริญแตซื่อสัตยสุจริต    ไมมีใครไปอบรมเขา
เปนสิบ ๆ ป หากไมมีคดีอุกฉกรรจแลว    เจานายก็ไมขึ้นไปใหเขาเห็นหนาเลย     เขาบริหาร
กันเอง  เชื่อถอืหัวหนากันเครงครัด   ใครไมดี เชน  เปนคนหัวแข็งหาเรื่องทะเลาะวิวาทเพื่อนบอย ๆ 
หัวหนาตักเตือนไมเชื่อฟง  หัวหนาตองขับหนีจากหมูบาน   เมื่อแกไมไปเขาก็ตองหนีจากแก
ไป    สวนการขโมยรับรองไมมีเด็ดขาด    เมื่อเราเดินทางไปตามภูเขา   เห็นบานหนึ่งหลังหรือสอง
หลัง   เราทายไดเลยวาแคนี้อยูกับเขาไมไดเลย   ชาวเขาแถบนี้เขาอดขาวทําไรไมไดผลมาแตป
กลาย   หมูบานที่เราไปอาศัยอยูนี้มี ๑๒ หลังคาเรือน   มีขาวกินเพียง ๓ เรือนเทานั้น   เขามีศรทัธาดี
มาก เวลาเราออกบิณฑบาตมีคนตักบาตรเพียงสามคนเทานั้น   แตเขาใสมากเราก็พอฉันอิ่ม   ทีหลัง
หัวหนาเขามาเลาใหเราฟงวา   ทุกคนมีศรัทธาอยากใสบาตรอยู   แตเขาละอายไมมีขาว   เขาพากัน
รับประทานมันปาตมแทนขาว   เราเกิดความสงสารเขา  พอดีเราก็ชอบมันนึ่งอยูแลว  จึงบอกเขาวา 
ฉันชอบมันนึ่งจึงไดขึ้นมาอยูดวยพวกเธอ   ถาหาไมแลวฉันไมไดมาดอก    พอเขารูเรื่องนั้นแลว    วัน
หลังเขาพากันขุดมันปามานึ่งตักบาตรเราเต็มบาตรทุกวัน ๆ แลวก็พากันชอบใจหัวเราะ   ยิ้มแยม
แจมใสอยางนาเอ็นดู   เขากลัวเราจะไมฉันใหเขาตามมาดูถึงที่เลย   เราไดแลวก็ต้ังใจฉันใหเขา
เห็น   แมปนั้นปลูกขาวแลวฝนไมดี   ทําใหขาวที่ปลูกไวเหี่ยวแหงเหลืองซีดไปหมด   ยังเหลือสิบวัน
จะเขาพรรษา  เขาพากันจัดเสนาสนะใหเราอยูเสร็จเรียบรอย  ฝนตกลงมาอยางนาอัศจรรย   เขาพากัน



ดีใจอยางลนพนวาเปนเพราะบุญของเขาที่ทําวัดใหเราอยู   ขาวไดเขียวขจีงามทันหูทันตา   ปนั้นเขาทํา
ไรไดขาวมากจนเหลือบริโภค   บางคนจนไดขายก็มี แทจริงแตไหนแตไรมาไมเคยมีพระไปอยูจํา
พรรษากับมูเซอ เราอาจเปนพระองคแรกในเมืองไทยก็ไดที่ไดไปจําพรรษาอยูดวยมูเซอ 
            เม่ือเขาจัดเสนาสนะใหเราเรียบรอยแลว เราไดระลึกถึงพุทธประวัติวา พระสิทธัตถะบําเพ็ญ
เพียรไดตรัสรูเม่ือพระชนมายุได  ๓๕ พรรษา    ปนี้อายุของเราก็เทากับพระชนมายุของพระองคใน
กระโนน (คือเราอุปสมบทเมื่ออายุยาง ๒๒ ป)  ฉะนั้นปนี้เราจะบําเพ็ญภาวนาเพื่อบูชาการตรัสรูของ
พระองค แมชีวิตของเราจะแตกดับเพราะการภาวนา เราก็จะยอมทุก ๆ วิถีทาง ชีวิตนี้ของเราขอใหเปน
เหมือนดอกบัวบูชาพระฉะนั้นเถิด        แลวเราก็ทําความเพียรตามที่เราไดตั้งปณิธานไวตลอดพรรษา 
แตแลวการภาวนาของเราก็ไมเจริญกาวหนา เปนแตทรงอยู  เพื่อใหสาสมแกเจตนาของเรา จึงได
ทรมานตนดวยการอดอาหารอยู ๕ วัน  ชาวมูเซอเขาไมเคยเห็น  กลัวเราจะตาย   พากันมาขอรองให
เราฉันตามปกติ เราไดปฏิเสธเขาไป แลวทําตามปณิธานของเราอยูจนครบ ๕ วัน เขาไดผลัดเปล่ียนกัน
แอบมามองดูเรา  ถาเราปดประตูทําความเพียรอยูในหอง เขาจะมาเรียกใหเราขานตอบเมื่อเห็นเราขาน
ตอบแลว  เขาก็กลับไป แทจริงการอดอาหารมิใชทางใหตรัสรู พระพุทธเจาของเราไดทรงบําเพ็ญ
มาแลว  บอกวาเปนอัตตกิลมถานุโยค  แมครูบาอาจารยของเราทุก ๆ ทานก็บอกเราเชนนั้น
เหมือนกัน  ตัวเราเองก็เคยไดกระทํามาแลว  มันเปนเพียงเครื่องทรมานกายเทานั้น  หาไดเกิดปญญา
ฉลาดคนควาในธรรมใหฉลาดเฉียบแหลมอะไรไม   แตนี่เราทําเพื่อทดสอบกําลังใจของตนเองดู
วา  ความอาลัยในชีวิตกับความเชื่อม่ันในคุณธรรมที่เราเห็นแลว   อะไรจะมีน้ําหนักกวากัน เม่ือเราได
ความจริงดวยใจตนเองแลว  เราก็กลับฉันอาหารตามเคย  แตเราไมฉันขาว ฉันแตหัวมัน หัวเผือกนึ่ง 
ฉันอยู ๔ - ๕ วัน  แลวจึงฉนัขาว  ชาวมูเซอเห็นเรากลับฉันอาหารแลวเขาพากันดีใจ ในพรรษานี้เราได
นิมิตในภาวนาอันแสดงถึงความมั่นคงในดานอุบายภาวนาเปนที่พอใจของเรามาก  
            มูเซอคุยโมอวดเราวา  ตุเจา  (ทาน)   มาอยูดวยดีมาก   ขาวไรอุดมไดมากเหลือกิน   บางคนจน
ไดขายวัว  ควาย (เขาเลี้ยงไวไมไดใชงาน) ที่ไมเคยไดขายก็ไดขาย (ปกติเขาเลี้ยงหมูขายเปนรายได
ประจําครอบครัว) พริกแหงเปนรายไดประเภทหนึ่ง นอกนี้แลวไมมีรายไดอะไรเลย เงินทองเราก็เก็บ
ไวไดเหลือใช ตุเจามาสอนไมใหเราเลน ไพ ถั่ว เบี้ย  เราก็ไมเลน เมือ่กอนมีพวกกะเราะ 
(ชาวเมือง)  เขามาหลอกใหเราเลน บัดนี้เราฟงคําตุเจาสอน เราไมเลนแลว  ออกพรรษาแลวหัวหนาเขา
คนเดียวไดนําผาขาวหนึ่งพับมาทอดผาปาเรา  แลวเราไดลาชาวมูเซอเพื่อกลับลงไปเยี่ยมนมัสการทาน
อาจารยมั่น ที่บานทุงมะขาว ตําบลแมปง เขาพากันอาลัยเรามาก พากันรองไหขอใหเรากลับมาอีก   เรา
ไมแนใจไดบอกกับเขาไปวาใหไปหาอาจารยดูกอน   บางทีอาจไดกลับมาอีก เมือ่เราไปถึงทานอาจารย
มั่นแลว ไดเลาพฤติการณตาง ๆ ถวายทานทุกประการ  ทานชอบใจชวนเรากลับไปอีก การกลับไปครั้ง



นี้เปนสามองคดวยกัน คือ ทานอาจารย เรา ทานออนสี เมื่อจะขึ้นไปจริง ทานออนสีไมสบายใหรออยู
ขางลางกอน 
 
๒๒. พรรษา ๑๔ จําพรรษาที่เดิมสามองคดวยกัน ( พ.ศ. ๒๔๗๙ ) 
การกลับไปครั้งนี้ทําใหเราลําบากใจ เพราะเขาทําความสนิทสนมกับเรามากกวาทานอาจารย อนึ่ง ทาน
อาจารยทานไมคอยถูกกับอากาศเย็น เมื่อไปถูกกับอากาศเย็นเขาอาพาธของทานก็กําเริบแทบจะอยูไม
ไหว แตดวยใจนักตอสูทานก็เอาชนะจนอยูไดตลอดพรรษา   คราวนี้เราทําความเพียรดีมากเพราะ
นอกจากใชอุบายของตนเองแลว ก็ไดอาจารยชวยใหอุบายเราศึกษากับทานอยูตลอดเวลา พอจวน
เขาพรรษาทานอาจารยใหเราลงมาเอาทานออนสีไปอยูดวย พอเราจากทานไป ๕ คืน ทานอยูองคเดียว
ไดวิเวกปรารภความเพียรอยางเด็ดเดี่ยวกลาหาญ  ทานกลับไดอุบายดีโดงเลย  อาพาธของทานก็
หายไปพรอม ๆ กัน   พรรษานี้เราทั้งสามตางก็ต้ังใจปรารภความเพียรจนเต็มความสามารถของตน ๆ 
แมเหตุการณบางอยาง  ไมวาจะเปนเรื่องของภายนอกหรือเนื่องดวยอุบายในทางธรรม   ใครมีอะไร
เกิดขึ้นเกือบจะเรียกไดวารูดวยกันทั้งนั้น   พรรษานี้ทานอาจารยไดพยากรณอายุของทานอยาง
ถูกตอง   บางครั้งทานก็พยากรณลูกศิษยของทานรูปนั้นบาง  รูปนี้บางตาง ๆ นานา  ตามนิมิตและ
ความรูอันเกดิเองเปนเองในภาวนาของทาน  แตแลวทานก็บอกวา อยาไดหลงเชื่อท้ังหมด อาจผิดได 
สําหรับเรานั้นตั้งตัวเปนกลางเฉยๆ   เพราะเรื่องเหลานั้นเปนเรื่องของแตละบุคคล ไมเหมือนกัน เรื่อง
นั้นมิใชจุดประสงคของผูกระทําความเพียรภาวนาอยางแทจริง จุดประสงคที่แทจริงคือ การกําจัด
กิเลสใหหมดสิ้นไปโดยไมมีเหลือตางหาก   ในพรรษานี้ทานอาจารยไดอบรมดวยเลหเหลี่ยมแลอุบาย
ตาง ๆ  อยางไมเคยเห็นทานทํามาแตกอนเลย   เราก็ไดทําตามแลทําทันถูกตองตามอุบายนั้น ๆ ของ
ทานทุกประการ   จนทานออกอุทานเปรย ๆ วาทานเทสกนี้ใจรอน แลวทานแสดงนิสัยตามความจริง
ของทานออกมาตรง ๆ เลย นับวาเปนโชคดีของเราที่ไดอาจารยผูอบรมเชนนั้นใหแกเรา   เราเขาใจวา
ทานอบรมลูกศิษยผูเชนอยางเราคงจะหาโอกาสไดนอย  เพราะบุคคล  สถานที่  และโอกาส  เวลาไม
อํานวยเชนนั้น   ถึงแมทานจะอํานวยพรใหเราอยูในฐานะธรรมทายาท  เราก็ไมเคยจะลืมตัวและ
ยอมรับเลย   เราถือเสียวาความจริงมันก็อยูแคความจริงนั่นแหละ  หาพนความจริงไปไดไม 
 
๒๒.๑ เรื่องแทรกของคนปาเขาบาน 

ในพรรษานี้มีคนปาซึ่งเรียกกันวา 'ผีตองเหลือง' แตพวกเขาเองไมชอบคําคํานั้น  เขาบอกวาอยาไดเรียก
เขาวา 'ผีตองเหลือง'  เพราะพวกเขากลัวผีเหมือนกัน ใหเรียกพวกเขาวาคนปา ชาวมูเซอเขาบอกวาเขา
มาอยูที่นี่ได ๕๐ กวาปมาแลว  เขาไมเคยเห็นพวกเหลานี้เขามาหาเลย   คนเผานี้เปนคนไทยเดิม เทาที่



เคยสนทนากับชาวเมืองยอง เมืองรวง ซึง่อยูเหนือเชียงตุงขึ้นไปสําเนียงคําพูดภาษาเหมือน ๆ กัน ที่
อพยพลงมาทํามาหากินอยูเชียงใหมดวยการจักสาน ทําขันโตกขันพาน เรียกวาขนัเขิน (คือฝมอืของ
คนเผาเขินนัน้เอง) เรื่องของคนปาเผานี้แตเดิมเขาบอกวามีราว ๖๐ คน  มาภายหลังเกิดไขทรพิษ
ตาย  เดี๋ยวนี้มีหญิงชายรวมกันราว ๓๐ คน พอจะสรุปเรื่องของเขาดังนี้ 

            ความเปนอยู   ไมมีหลักแหลง  ตัดไมเล็ก ๆ สักแตวาเปนเสาปก   แลวเอากิ่งไมใบไมอะไรปก
คลุมพอนอนบังน้ําฝนน้ําคางเล็ก ๆ นอยๆ   บางทีก็นอนตามถ้ําเพิงหินหรือใตตนไมโคนตนไม  สักแต
พอบัง ๆ ผานุมหมไมมี  ที่ไปขอมาไดไวปกปดกายในเวลาเขาไปในหมูบาน  อยูเปนกลุม ๆ กัน กลัวผี 
กลัวเสือเหมือนกัน ที่อยูเขาในขณะที่เขาอาศัยอยูไมคอยมีคนไปเห็น    หากบังเอิญมีคนไปเห็นเขา
ผูหญิงจะตองวิ่งหนี    ถาว่ิงไมทันก็ลมตัวนอนกลิ้งไป   ถามีผูชายจะตองวิ่งออกมาตอสูดวยอาวุธหอก 
(เขาใจวาเนื่องจากผูหญิงไมมีผาหุมตัวน่ันเอง)  เขาถอืกันวาผูหญิงเห็นผูอื่นนอกจากหมูของเขาแลว
เปนเคราะหราย  เสือกินตาย   อยูที่ไหนถาอาหารอุดมสมบูรณก็อยูไดนาน  อาหารหมดก็อพยพกันไป
อยูที่อื่น เขาจึงเรียกชื่อนิมิตวา ผีตองเหลือง คือพอใบไมเครื่องมุงเหี่ยวแหงเหลืองก็หนีไป 

            อาหารการกิน  อยูไดดวยเนื้อสัตวและหัวมันปา  รวงผึ้ง  น้ําผึ้ง  สัตวบางชนิดเขาไม
รับประทาน  เชน งู เปนตน  แลวก็กินสุก  จ่ีเผาแลวจึงกิน  กินแตกับ ไมมีขาวและขาวสาลเีปนหลัก
อยางพวกคนธรรมดา ถาเปนผึ้งก็จะเอามาคลุกกับไมผุหรือดินเพื่อใหมีเนื้อมาก ๆ แลวจึงจะกิน   ไฟ
ใชเหล็กตีกับหิน (ที่เรียกเหล็กไฟพราน) หรือมิฉะนั้นก็ใชไมสีกัน  เอาไมขีดกลองใหก็กลัวเพราะเวลา
ขีดมันฟู 

            วิธีลาสัตว   ลาดวยหอกปายน้ํายาพิษ (ยางนอง)   เมื่อเห็นรอยสัตวก็จะคอย ๆ ยองตามไป   พอ
เห็นสัตวนอนกลางวันเขาใกลแลวคอยพุงหอกใสเลย  ถาเห็นสัตวกําลังหากินอยูก็จะคอย ๆ หาที่
กําบัง  แอบเขาไปใหใกลเทาที่จะใกลได  แลวพุงหอกขึ้นบนอากาศใหตกใสเอง  เขาบอกวาระยะไกล
ราว ๒๐ - ๓๐ เมตรก็ไดกิน หากหอกเขาลึกถึง ๑ นิ้วฟุตแลว  เนื้อสตัวเปนพิษกินไมได เขาต้ืนกวานั้น
กินได  เขาเคยเอามาใหเรา เนื้อยางเหมน็เขียวควันไฟมาก     เขาเอามาวางไวคาคบตนไมไกลขนาด ๑๐ 
เมตร    เหม็นเขียวตลอดคืนแทบนอนไมหลับ    ทานอาจารยบอกใหมูเซอเอาไปตมดู  แหมเปนดิน
เกือบครึ่งหนึ่ง  ฉันไมไดเลย 

            ขนบธรรมเนียมประเพณี  อยูปาเปนพ้ืน โดยไมยอมออกมาใหคนเห็น โดยมากหากจะออกมา
ก็จะมาขอผาขอขาวแลเกลือแลเหล็กไปทําเหล็กไฟ    คนเผานี้บรรพบุรุษเดิมเขาเขาใจวาคงจะหนีเจา
หนีนายเขาปามานานแลว ดังจะเห็นไดจากประเพณีเขาที่วา หามเดินผานที่เตียนโลง และที่ซึ่งเขา



ปลูกฝง ไมวาอะไรทั้งหมด แมแตของปลูกในไร หรือไรที่ไดปลูกพืชลงแลว  พวกเขาเหลานั้นจะไม
เดินเขาไปกล้ํากรายเลย ไรจะกวางทางแสนจะกันดารเขาก็จะตองเวน ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครหามเขา  นี่
แสดงถึงคนเกาเฒาแกเขาจะหลอกลวงไมใหออกไปในที่โลง กลัวคนจะเห็นเอานั้นเอง และที่วาผูหญิง
เห็นคนเขาแลวจะตองถูกเสือกินก็เหมือนกัน  การเขามาขอกินขาวหรือขาวสาล ีหัวเผือกมันตาง ๆ เขา
กินจนหมดไมมีเหลือ เราไดบอกใหเขาเอาไปปนผูหญิงกินบาง เขากลับตอบวาไมได      เขาไดกินแลว
มันจะติดรสเคยตัว      เมื่อเขาเขามาอยูในสังคมคนมูเซอ      ดูทาทีของเขาเหลานั้นแสดงอาการกลัว
คนแปลกหนาโดยเฉพาะคือกลัวเจานายนั้นเอง เดินไปชาๆ  มีการสํารวมระมัดระวังตัวอยูตลอดเวลา
อยางนาสงสาร เวลาเขาปาจะคลองตัวเรามองตามแทบไมทัน เห็นแตใบไมปลิวกับเสียงควบคาบ ๆ 
เทานั้นเอง 

            การสมรส   หญิงชายตางมีอิสระในตัวของตนเองเชนคนธรรมดาสามัญของคนทั่วไป ตอเมื่อ
ชายมีโชคลาภร่ํารวยไดเนื้อไดอาหารมา  หญิงใดชอบรักก็จะไปนอนเปนคูเคียงดวย  สวนจะแบงกัน
อยางไรเราลมืถามเขา การเลี้ยงลูกจะเปนภาระของผูหญิงแตฝายเดียว   เขาเคยเขามาหาเรา   เราได
สัมภาษณเขาหลายเรื่องจึงรูเรื่องของเขาดี   เราเห็นเขาแลวคิดสงสาร  เพราะเขาเปนคนเผาไทย
เดียวกับเรา  พูดรูเรื่องกันทุก ๆ คํา รูปรางหนาตาก็เหมือนกันกับพวกเราทั้งสิ้นทุกอยาง ในใจเราคิด
อยากสงเคราะหเขาใหมีอาชีพเปนหลักแหลง   อยางนอยก็ใหเหมือนกับเผามูเซอหรือเผาอื่น ๆ  ที่อยู
บนเขา    หากเขาจะรับสงเคราะหแลวเราจะตั้งใจจะรายงานเปนทางการไปหาเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อ
จะไดสงเคราะหเขาตอไปดวยเครื่องมือและเครื่องใชตลอดจนพืชพันธุตาง ๆ ทีหลังเขามาหาเรา เราได
ทาบทามเขาดูวา การที่ไดบริโภคขาวก็ดี บริโภคขาวโพดและเผือกมัน ตลอดถึงพริกเกลือก็ดี รูสึก
อยางไร อรอยไหม เขาตอบวา อรอยดี เราบอกวา ถาอยางนั้นใหพากันมาอยูเปนกลุมอยางมูเซอ
เหลานั้น แลวทําไรปลูกขาวและเผือกมันกินเสียจะดีไหม พอเราพดูไดเทานั้น เขารีบพูดสวนคาน
ขึ้นมาทันทีวา  พวกขานอย(ผม) เปนคนปา ทําไมได  ถาทําเขา แผนดินจะปลิ้น  (เปนคําพูดของคนรุน
เกาที่พูดคัดคานอยางรุนแรง)   คือหมายความวาสิ่งนั้นมันเปนไปไมได   ถาทําไดก็ตองทําใหแผนดิน
พลิกกลับเอาขางลางขึ้นมาเปนขางบน) พอเราไดยินเขาพูดดังนั้น โครงการของเราก็เลยยุติลงเพียงแค
นั้น 
            เปนที่นาเสียดายผูที่ไดมนุษยสมบัติอันลํ้าคา         แตหาไดทําใหเกิดประโยชนเทาที่ควรไม 
เพราะเกิดในถิ่นอันไมสมควร     แตบุคคลที่นาสงสารมากกวานั้น      คือผูที่เกิดมาแลวไดรับความ
สมบูรณพูนสุขพรอมดวยประการทั้งปวง  ตลอดถึงการศึกษาแลวประมาทจมอยูในความสุขนั้น ๆ อัน
หาสาระมิได  นอนใหกาลเวลาเขมือบอายุชีวิตใหสิ้นไปโดยไรประโยชนก็ยังมีเปนอันมาก  
            ในพรรษานี้  นอกจากทานอาจารยจะพยากรณสิ่งตาง ๆ แลว  ยังปรารภวา  ทานยังมีภาระที่



จะตองรับหมูคณะตอไปอีก   แลวก็ปรารภที่จะตั้งสํานักทางเชียงใหมเสนอใหเราพิจารณาอีกดวย   เรา
ดีใจที่ทานคิดจะรับเปนภาระหมูอีก แลวเราจึงปรารภถึงคนทางภาคอีสานวา  เหมาะสมควรแกการ
ปฏิบัติธรรมมากกวาทุก ๆ ภาค  โดยเฉพาะภาคเหนือแลวไดผลนอย  เราไดชี้ใหทานเห็นวา  ดูแตทาน
อาจารยมาอยูทางนี้ได ๗ - ๘ ปแลว   มีใครบางที่ออกปฏิบัติตาม  หมูที่ตาง ๆ ทานอาจารยมานี้ลวนแต
ลูกศิษยเกาคนภาคอีสานทั้งนั้น  บัดนี้คนทางภาคอีสานไมวาพระและฆารวาส   มีเจาคุณธรรม
เจดีย  เปนตน  ตางก็พากันบนถึงทานอาจารย   กระผมมานี้ทุกคนรองขอใหกระผมอาราธนาใหทาน
อาจารยกลับทั้งนั้น   สวนการจะกลับทางไหนเขายอมยินดีรับภาระทั้งหมด  ขอใหกระผมบอกขาวเขา
ก็แลวกัน      แลวทานก็ปรารภถึงภูเขาทางอําเภอนาแกวานาอยูนาสบายมาก    ทานชอบภูเขาเชนนี้ 
พวกเราพากันไปอยูทางโนนเถอะ  แตวาทานตองเปนนายประตูใหผมนะ หากใครมาหาถาทานเห็นไม
สมควรขออยาไดปลอยใหเขามาหาผม   หลังจากออกพรรษาแลวทานไดกลับลงมาทางอําเภอพราวอีก 
(ตามที่เพื่อน ๆ เลาใหฟงวา   ทานไดมาปรารภกับหมูคณะในทํานองนั้นอีกเหมือนกัน)        สวนเรา
กับทานออนสีไดขออนุญาตทานอาจารยอยูประกอบความเพียรในบริเวณนั้นตอไปเพื่อใหสาสมแกใจ
อีก       ตอมาไมกี่วันทานไดพาอาจารยสาน อาจารยแหวน อาจารยขาว กลับคืนมาหาเราอีก แลวทานก็
ปรารภในการที่จะจัดตั้งสํานักรับหมูคณะอีก เราไดยืนกรานตามคําเดิม  หากตั้งทางภาคนี้ผมไมเห็น
ดวย  แตถึงอยางไร  ถาทานอาจารยต้ังอยูทางภาคนี้จริงแลว  หลังจากทานอาจารยต้ังสํานักแลวสามป
ผมจึงจะไปชวยเหลือ     คณะของทานอาจารยไดพักอยูดวยสองคืนแลวก็แยกยายกันไป  ทานอาจารย
สาน  อาจารยแหวน  และอาจารยขาว  กลับลงมาอําเภอพราว ทานอาจารยมั่นกับทานมนูเลยลงไปทาง
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย แลวจําพรรษาทางโนนเลย   สวนเรากับทานออนสียังพากันประกอบ
ความเพียรอยู ณ ที่นั้นตอไป  เมื่อทานแยกยายกันไปหมดแลว  เรากับทานออนสีไดแยกกันอยูคนละ
แหง คือทานออนสีอยูที่เดมิ  เราไดแยกไปอยูภูเขาอีกลูกหนึ่ง 

๒๒.๒ จิตมีกิเลสใตสํานึกหรืออนุสัยกิเลส 
 เรื่องที่จะนํามาเลาตอไปนี้   เมื่อพูดแลวก็ขายขี้หนาตัวเองแตกิเลสมันยังขายขี้หนาตัวมันเองเสียย่ิงกวา
เราเสียอีก  นั่นคืออะไร  กลาวคือ  เมื่อเราแยกจากทานออนสีไปอยูองคเดียวแลว คือวันหนึ่งเสือรอง
เรากลัวเสียงเสือจนตัวสั่นสะทานนอนไมไดภาวนาไมลงเลย      ผูคนก็ชวยไลขนาดยิงปนขูเอาดุนฟน
ติดไฟแดงโรอยูนั้นแหละขวางใสแลวมันก็หนีไปครูหนึ่งแลวกลับมาอีก บางทีต่ืนเชามาเขาออกไป
ทํางาน เห็นนั่งตงโมงดักหนาอยูแลวก็มี เขาเห็นแลวกพ็ากันวิ่งหนี แตมันก็ไมเห็นทําอะไรใคร เรานั่ง
ภาวนาอยางไร ๆ ก็ไมรวมลงได  แตเราก็หาไดรูตัวไมวามันกลัวเสือเหงื่อเปยกโชกหมดทั้งตัว  เอะ นี่
อะไรนะ หนาวทําไมจึงมีเหงื่อ ลองเอาผาหมออกดูก็ยังสั่นเทาอยู  เมื่อภาวนาไมลงแลวมันเหนื่อยมาก 
นึกวาเอนหลังลงนอนพักเอาแรงสักหนอยกอนแลวจึงจะลุกขึ้นมาภาวนาใหม   ขณะนั้นเองพอดีไดยิน



เสียงเสือรองขึ้น   เลยสั่นสะบั้นกันใหญเหมือนกับเปนไขจับสั่น    จึงไดรูวานี่มันกลัวเสียงเสืออยางไร
เลา   เราไดลกุขึ้นตั้งสติกําหนดจิตใหอยูนิ่งในอารมณเดียวยอมสละชีวิตวา     เรายอมสละความตาย
แลวมิใชหรือ  จึงไดมาอยู ณ ที่นี้  เสือกบัคนก็กอนธาตุ ๔ เหมือนกันมิใชหรือ ตายแลวก็มีสภาพ
เชนเดียวกัน แลวใครกินใคร  ใครเปนผูตายและใครเปนผูไมตาย     เมื่อยอมสละพิจารณาดวยความ
กลาหาญเด็ดเดี่ยวอยูนั้น เสยีงเสือก็ไมไดยิน  ภายหลังเมื่อไดยินเสียงมันใจก็เฉยๆ   เห็นเปนลมกระทบ
วัตถุอันหนึ่งแลวมันเกิดเสียงออกมาเทานั้น  นิสัยของเราขี้ตกใจเปนโรคประสาทมาตั้งแตเด็ก
แลว  เมื่อมเีสยีงเสือสัญญาเดิมมาปรากฏ จึงทําใหเรากลัวโดยไมรูตัว  กิเลสานุสัยที่นอนจมอยูในหวง
ลึกของดวงใจจึงยากที่จะละได  ถาหากไมยอมสละความยึดถืออุปาทานในสังขารอันไรสาระ   แลกเอา
อมตรสที่ปรากฏอยูเฉพาะกับใจแลวก็จะเอาชนะกิเลสไมไดเลย แมพระสารีบุตรอัครสาวก ผูถึงพระ
อรหันตแลวก็ละได แตวาสนานิสัยยังละไมไดเลย ไมเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา 
            ในชวงระยะที่เรากําลังทําความเพียรดวยความกลาหาญอยูนั้น      ไดเกิดมีภาพนิมิตอันนา
เกลียดขึ้นมาเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องที่นาเอามาประจานขายขี้หนากิเลสใหกับทานผูอานไดรูบาง บางทีอาจ
เปนประโยชนแกผูเห็นโทษของกิเลสจําพวกนี้แลวจะไดระวังสังวรตอไป ภาพนั้นปรากฏเปนหญิงวัย
กลางคนซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นเราก็จําไดชัดเจน    เพราะเมื่อราว  ๕ - ๖ ปลวงมาแลวเราไดเห็นเขาแลวเขาก็
ไดอุปฏฐากเราดวยเจตนาศรัทธาอันจริงใจ เรานึกวาเขาเปนคนดีมีศีลธรรม สุภาพเรียบรอยนาคบ สม
เปนอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท สวนรูปรางเราก็เห็นวาเปนธรรมดาอยางสามัญชนหญิงทั่วไป 
จากนั้นแลวเราก็ไมนึกคิดอะไรอีก นอกจากจะระลึกถึงอุปการคุณของเขาตามวิสัยของพระผูมีชีวิต
เนื่องดวยคนอื่น    ขณะที่ปรากฏภาพของเขามานั่งแอบสนิทเคียงขางขวาอยูนั้น ภายในใจของเราใน
ขณะนั้น  มันใหรูสึกวาเปนกันเองนี่กระไร  ทั้งตัวเราและตัวเขาดูเหมือนวาเคยไดอยูกินรวมกันมานาน
เปนสิบๆ ป  แตหาไดมีความใครกําหนัดอะไรไม   เราตกใจออกจากภาวนาแลวตรวจดูจิตของตนก็ไม
มีสัญญาอารมณในเรื่องนั้น    แลวก็ลืมไมเคยนึกถึงเลยตั้ง  ๕ - ๖  ปมาแลว  ทําไมถึงมาเปนเชนนี้
ได   เม่ือมาพิจารณาไปๆ  ก็มารูเรื่องของกามกิเลสนุสัยที่มันจมดิ่งอยูในกนทะเลลึกจนเหลือวิสัยของผู
ประมาทแลวจะตามจับตัวมันได  
            ผูมีปญญา  แตขาดศรัทธาความเพียรแลความอดทนกลาหาญ ก็ไมสามารถจะคนควาจับเอาตัว
ของมันออกมาประจันหนาได 
            ผูมีศรัทธา มีความเพียรกลาหาญแตขาดปญญา ก็ไมสามารถจะประหารมันไดเหมือนกัน  
            ผูมีศรัทธา มีความเพียรดวย และมีความอดทนกลาหาญประกอบดวยปญญา  ประกอบความ
เพียรรักษาความดีนั้น ๆ ไวติดตอกันอยาใหขาด นั่นแลจึงสามารถขจัดกิเลสานุสัยใหหมดสิ้นไปได  
            แลวเรายังพิจารณาตอไปอีกวานักภาวนาผูไดฌานทั้งหลาย กามกิเลสมันลวงใหตกหลุมลึกดวย
เหตุนี้เอง กลาวคือเมื่อปรากฏภาพนิมิตดังกลาว    ก็เลยถือเอาเปนจริงเปนจังวาเคยเปนบุพเพเสนหา



สันนิวาสแตชาติกอน แลวก็เกิดความเอ็นดูสงสารกําหนัดรักใครเปนไปตามสายของมัน จนกระทั่ง
เสาะแสวงหาภาพนั้นแลวก็เลาความจริงในสิ่งที่ไมนาเลาสูกันฟง ไฟฟาสายคูไฟมันเดินอยูแลว แม
โลหะของแข็งเมื่อเขาใกลกันแลวไหนจะทนอยูได จําจะตองดึงดูดสัมพันธใหเขาหากันจนได      เรื่อง
ในทํานองนี้นักภาวนาโดยเฉพาะพระ       บางทีถึงขนาดเปนคณาจารยก็เคยตกหลุมทะเลลึกมากตอ
มากแลว เมื่อเห็นภาพปรากฏเชนนั้นแทนที่จะกลัวเห็นเปนภัยอันนากลัว แลวจับเอาอาวุธลุกขึน้ตอสู
เพ่ือชิงชัย   กลับไปสวามิภักดิ์ขาศึกอยางนาเสียดาย พระพุทธเจาทรงตรัสวา   มนุษยและสัตวทั้งหลาย
ที่เกิดมาในโลกนี้ลวนแตไดเกิดเปนพอเปนแมเปนพี่เปนนองหรือเปนผัวเปนเมีย แลเปนญาติซึ่งกัน
และกันทั้งนั้นไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง      บางทีเน้ือไกและสุกรที่เราบริโภคนี้อาจเปนเนื้อบิดามารดาของ
เราก็ได    เพราะคนเรายังมีกิเลสอยูยอมตายแลวเกิดตายแลวเกิดอีกนับชาติไมถวน  นับประสาอะไร
เม่ือมาเห็นภาพปรากฏยั่วยุเพียงครั้งเดียวแลวตามมันไป 
            ไหนๆ  ก็ไดประจานขายขี้หนาขาศึกมารรายมาแลว   จึงขอนําเอามาเลาอีกสักเรื่อง  คอื  มีหญิง
สาวสวยคนหนึ่ง ซึ่งเขาและญาติพอแมก็เคารพนับถือเรามาก และเราก็ไดสงเคราะหดวยการอบรม
ศีลธรรม  โดยเฉพาะก็อยากใหเขาเห็นโทษในภาวะเปนหญิง แลวรักษาพรหมจรรยใหตลอดชีวิตสม
ตามเจตนาของเรา แตเหตุการณหาไดเปนอยางนั้นไม  เขากลับยอมทําความชั่วเสยีตัว  เมื่อมารูสึกแลว
เสียใจรองไห  เราบังเอิญไปรูเรื่องนั้นเขา แลวเกิดความเบื่อหนายอยางยิ่งในความใจเบาของ
หญิง  จากนั้นมาตัวเขาเองทั้งเคารพและละอายเรามาก  เราไดแตคิดวาอะไรหนอ ๆ ทําไมจึงไดเปนไป
ถึงเพียงนั้น   มองดูตัวเขาแลวดูเหมือนเปนรูปคนแตราง   สวนใจเปนสัตวดิรัจฉานไปเลย ยิ่งคิด
คํานึงถึงเรื่องนั้นขึ้นมาแลว มันทําใหเบื่อหนายผูหญิงคนนั้น ขนาดคลื่นไสแทบอาเจียนออกมา
เลย  อาการเชนนั้นเปนอยูนานป  คํานึงเรื่องนั้นขึ้นมาเมื่อไรก็ใหเกิดอยางนั้น   เบื่อหนายแบบนี้ซึ่งเรา
ไมเคยเปนมาแตกอน  แลวก็มิใชเปนทางมรรคปฏิบัติแน  แตมันไดเกิดเปนมาแลว   ภายหลังเรามา
คิดถึงโทษของตัวกามวามันรายกาจถึงเพียงนี้       เม่ือมันเกิดข้ึนในสันดานของใครเวนพระอรหนัต
และสัมมาสัมพุทธเจาแลว ไมวาผูนั้นจะมีศีลธรรมหรือเปนอันธพาล แมแตทานผูไดฌานสมาบัติแลว
ก็ตาม มันจะตองใชอํานาจขม้ําเอาเปนเหยื่อของมันถายเดียว  โดยปราศจากเมตตาปรานีเอาเสียเลย 
เหมือนเสือตะครุบลูกสุนัขอันไมมีทางตอสูกินอยางใจเย็น   แลวทําใหเอ็นดูผูหญิงคนนั้นวา  แทจริง
ตัวเขาเองก็ยังตั้งใจหวังดีตอความดีอยู   แตตัวกามกิเลสนั้นสิมันรายกาจมาก   ใชอํานาจขม้ําไมเลือก
หนาใคร   จึงนาตําหนิตัวกามอยางยิ่งแลไมนาใหอภัยในที่ใด ๆ ทั้งนั้น  แลวเกิดสงสารผูหญิงคนนั้น
เปนกําลัง  
            ผูที่ยังตกอยูในหวงของกามโอฆะแลวจะตองมาเกิดในกามภพอันนี้     กามภพหรือกามภูมินี้
เปนที่บําเพ็ญบารมีของผูตองการความเจริญกาวหนาดานจิตใจก็ได    เปนสนามตอสูของผูตองการชิง
ชัยก็ได หรืออาจเปนหลุมฝงศพของพวกอันธพาลก็ได         กามภพหรือกามภูมิอันนี้มี



ทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในครบเสร็จสรรพ        เปนแหลงของผูมีปญญาสามารถหา
มาใชเปนประโยชนไดตามตองการ    ตนไมในปาไมมีแลวจะไปหารากยามาจากไหน    หมอไมมีราก
ยาก็หาประโยชนไมได    รากยามีหมอก็มีแตคนไขไมยอมรักษาหรือรับประทานยาโรคก็ไมหาย  ผูเห็น
คุณในกามภพแลวเพลิดเพลินอยูในกามทั้งหลาย  เรียกวา  กามคุณ ผูไดรับพิษสงของกามทั้งหลายเห็น
เปนภัยอยางรายแรง  เรียกวา  กามโทษ  ผูสละกามไดทั้งหมดเรียกวา  เนกขัมมะ  
            ทีหลังเราไดกลับมาอยูที่เดิม    เปลี่ยนใหทานออนสีไปอยูที่เราอยู   คราวนี้เราไดผจญภัยกับ
เสืออยางจังเลย  คือคืนวันหนึ่งเสือไดมาตะครุบกินความริมกุฏิเรานั้นเอง เราไดเคาะไมชวยไลทั้ง
ตะโกนแรง ๆ ดวย แตเสือก็ไมยอมปลอย  ลากไปกินจนได  คราวนี้เราไมกลัว แตไมกลาออกมาชวย
ควายได  เพราะกลัวมันจะขม้ําเราเขาไปอีกคน  
            เราสองคนอยูบําเพ็ญเพียร  ณ  ที่นั้นพอสมควรแลว      ก็ยายไปตามหมูบานมูเซอซึ่งอยูตาม
แถวนั้นโดยลําดับ   เมื่อปลกูศรัทธาปสาทะเขาพอควรแกเวลาแลวจึงไดกลับลงมาทางอําเภอ
พราว   แลวเที่ยวไปทางอําเภอเชียงดาว วกกลับมาทางอําเภอแมแตง 
 
๒๓. พรรษา ๑๕ จําพรรษาที่บานโปง อําเภอแมแตง (พ.ศ. ๒๔๘๐) 
บานโปงเปนสํานักที่ทานอาจารยมั่นเคยไปจําพรรษาแลว   เจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย  (จันทร สิริจัน
โท) ก็เคยไปพักบานนี้   ญาติโยมนับวาฉลาด   เขาใจธัมมะธัมโมไดพอสมควร   ปนี้เราจําพรรษา
ดวยกัน  ๕  รูป  คือ อาจารยบุญธรรม ๑  พระเขื่อง ๑  พระเมืองเลย ๑ (จําชื่อไมได)   พระอาจารยชอบ 
๑  และเรา เราเปนหัวหนาไดเลือกสรรอุบายตาง ๆ  มาเทศนอบรมหมูเพ่ือนเพื่อใหไดหลักธรรมปฏิบัติ
แนนแฟนมั่นคง  เปนที่พ่ึงแกตนเองไดตอไป   ในหมูนั้นทานอาจารยชอบเปนผูเครงในธุดงคกวา
เพ่ือน   เปนการหาไดยากกัลยาณมิตรเชนในพรรษานี้ เราเทศนอบรมเกือบแทบทุกคืน       ขณะที่เรา
เทศนอบรมอยูนั้นหมูเพ่ือนก็ต้ังนมสิการทําความสงบรับฟงดวยดี หลังจากเราอบรมแลวไดเปดโอกาส
ใหเพ่ือนซักถามความของใจและออกความเห็นตาง ๆ  ในหมูนั้น   นอกจากทานอาจารยชอบแลว  ก็มี
พระเขื่องเปนผูเกงในดานปรจิตตวิชา  ใครจะมีอารมณอะไรของอยูภายในจิต  หรือไปทําความผิดอัน
ใดก็ตามพระธรรมวินัยแลว   ทั้งสองทานนี้จะตองตามไปรูเห็นทั้งนั้น    ในหมูนั้นผูที่นาสงสารกวา
เพ่ือนคือ  ทานอาจารยบุญธรรม  (เปนชาวสุรินทร)   มีพรรษามากแตยังภาวนาไมเปน   ทั้งสองทานนี้
จะตามไปรูเรื่องอะไรตออะไรของทานหมดทุกสิ่งทุกอยาง แลวก็มิใชเปนเรื่องที่นาจะเปนไปเสีย
ดวย  พอเพ่ือนทักเขาก็ยอมรับสารภาพโดยดี  จนยอมลงกราบพระผูออนพรรษากวาเสียดวย  ทานทั้ง
นอยใจและอับอายหมูเพ่ือนมาก   แลวก็ไมเคยพบทานอาจารยมั่นเลย  แตเคยเปนลูกศิษยของทาน
อาจารยสิงห  อยากฟงเทศนทานอาจารยมั่นมาก โดยทานสําคัญตัววาทานมีความรูพอ  หากไดฟง
เทศนทานอาจารยมั่นแลวจะรูเห็นธรรมโดยพลัน  เราเคยเตือนทานเสมอวา  ใหระวังเมื่อเห็นและฟง



เทศนของทานแลวจะเกิดความประมาททาน 
            ออกพรรษาแลวทานอาจารยมั่นไดยอนกลับมาหาพวกเราอีก     ทานอาจารยบุญธรรมไดฟง
ธรรมเทศนาของทานอาจารยมั่นเทานั้นแหละ    กลับตาลปตรตรงกันขามเลย    คือไมพอใจในอุบาย
ของทานอยางนาเสียดาย ภายหลังทานนอยใจอยางไรก็ไมทราบ     ไดหนีจากหมูไปเที่ยววิเวกรูป
เดียว        แตโชคไมอํานวยไปเปนไขปามาลาเรียขึ้นสมอง  ทานอาจารยเหรียญไปเจอเขาจึงไดหอบ
กันมา เลยมามรณภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม โดยญาติและลูกศิษยไมมีใครไดไปปฏิบัติรับใช   สวน
เราและพระเขื่องเมื่ออยูอบรมกับทานอาจารยมั่นพอสมควรแกเวลาแลว  ไดขอลาทานออกไปวิเวก
ตามลําแมน้ําแตงขึ้นไป  ไดไปพักวิเวกอยูใกลปาเมี่ยงเขาแหงหนึ่ง พอไปถึงเราไดใหพระเขื่องอยูเฝา
เครื่องบริขารที่วัดรางเชิงเขา  สวนเราไดขึ้นไปหาที่พักบนเขา   มีผูหญิงคนหนึ่งเดินมาเที่ยวเยาหยอก
กับผูชายหนุม ๆ ที่อยูในนั้น พระเขื่องเห็นเขาเกิดความกําหนัดอยางรายแรง เรากลับลงมาจากที่พัก
เห็นอาการอยางนั้นเราไดพยายามอบรมและใหอุบายตาง ๆ นานา   อันจะเปนทางระงับอารมณนั้นแต
ก็ไมไดผล  เรือ่งนี้เราเขาใจดีแลวต้ังแตเมื่อเธอจะมาอยูดวยเราทีแรก  เธอเลานิมิตกอนแตเธอจะมาหา
เรา  ขณะที่เธออยูอําเภอแมสรวยกับทานอาจารยมั่นวา   เธอไดทราบขาวเราแลวทําใหเกิดศรัทธามาก
อยากจะมาหาเราเธอไดนิมิตวา ปรากฏเปนถนนจากที่อยูของเธอตรงแนวพุงมาหาเรา  เธอไดเดินตาม
ถนนมาถึงที่อยูของเราโดยราบรื่น หัวถนนจดเชิงบนักุฏิเราพอดี แลวเธอเกาะบนัไดขึ้นไปหาเราสูง
มาก พอถึงไดกราบเราแลว เราไดมอบผาใหเธอหนึ่งไตร แตเธอไมยอมรับ  พอดีเหตุการณไดมาตรง
กับนิมิตของเธอพอดี เราเองก็หมดเยื่อใยในตัวเธอลงเพียงเทานั้น   ตอนเชาเมื่อฉนัเชาอยูเธอแสดง
ความโกรธใหเราดวยเหตุเล็กนอย   พอตอนเย็นจึงเขาไปหาเราแลวไดแสดงโทษตอเราและบอกวาเย็น
วานนี้มีผูหญิงมาพูดเยาหยอกกับผูชายหนุมใหเห็นแลวจึงเกิดความกําหนัดจากนั้นภาวนาไมลงตลอด
คืนเลย แลวขอลาแยกทางเราเที่ยวไปตามลําพัง หลังจากนั้นมาราวสามเดือนไดเจอเธออีก เราได
ชักชวนใหเธอเริ่มตนทําภาวนากันใหมอีก   หากตั้งใจทํากันจริงจังก็คงไมเหลือวิสัยนา  ขอเริม่ทํากัน
ใหมอีกทีเถอะ  แตเธอก็ไมยอม  ภายหลังทราบวาเธอไดลาสิกขาออกจากสมณเพศไปแลวอยางนา
เสียดาย  เธอเปนคนใจเด็ด  ทําอะไรทําจริง  มีทิฐิจัด แมแตทานอาจารยมั่นเทศนก็ไมยอมลงดวย  เคย
เปนนักเลงโตมาแลว  พอบวชก็หนีจากบานไปโดยไมมีจุดหมายปลายทาง  บานเดิมเธออยูบานน้ํา
ก่ํา  อําเภอธาตุพนม 
            อภิญญา ๖ เชน  ปรจิตตวิชา  รูจักวาระจิตของผูอ่ืนนี้ เปนตน  เปนของอสาธารณ  หาไดเกิดมี
แกผูปฏิบัติทั่วไปไม   บางทานปฏิบัติเอาจนจิตละเอียดบริสุทธ์ิสักเทาไร ๆ  อภิญญาไมเกิดเลยสักอยาง
ก็มี  บางทานปฏิบัติพอจิตรวมเปนขณิกะ  อุปจาระนิดหนอยก็เกิดแลว   สําหรับพระเขื่องคนที่วานี้ 
เธออบรมจิตใหสงบไดดีมาก จะทําใหจิตสงบตลอดวันยังค่ําคืนยังรุงก็ทําได เธอเดินไปตามธรราดา
มันปรากฏในใจของเธอเหมือนกับเดินอยูบนอากาศ  หรือมิฉะนั้นก็เหมือนกับอยูใตบาดาล



โนน  เพราะจิตของเธอไมถอนออกจากสมาธ ิแตไมมีปญญาพิจารณาพระไตรลักษณ เรียกวา โลกิยอ
ภิญญา เกิดจากโลกิยฌาน  นับประสาอะไรแตพระเขื่อง   พระเทวทัตขนาดเหาะเขาชองพระแกลไป
ปรึกษากิจการกับเจาชายอชาตศัตรูไดก็ยังเสื่อม 
 
๒๔. พรรษา ๑๖ จําพรรษาที่บานหนองดู อําเภอปากบอง (อําเภอปาซางในปจจุบัน)  
จังหวัดลําพูน (พ.ศ. ๒๔๘๑) 
บานหนองดูเปนบานชาวมอญ  พระที่วัดดูเหมือนจะเครงครัดในวินัยพอควร  แตสมภารตามที่
ชาวบานวาทานขลังพอดูเหมือนกัน ชาวบานจะไปในงานใด ทานเสกน้ํามันงาใหเขากิน ใหทาแลว
แทงไมเขา ตีไมแตก คนแถบนั้นเมื่อเห็นชาวหนองดูไปในงานไหนแลวตางก็จะพากันจองจับตาดูกัน
เปนแถว     สวนชาวบานไดอาจารยดีแลวก็กําเริบไมกลัวใครทั้งนั้น   เคยมีบานแถบนั้นเขารวมหัวกัน
มีอาวุธครบมอืยกขบวนมาลอมบาน   จะแกแคนเอาใหตายหมดทั้งบาน    ผูชายรูตัวพากันวิ่งเขาไปใน
ปาหัวซุกหัวซุนตางเอาตัวรอด    สมภารอาจารยดีองคนี้แหละอายุได  ๘๐  ปแลว   ถูกพระกัมมัฏฐาน
เที่ยวธุดงคมาขอพักอาศัยไดอบรมเอาเกิดความรูแจงเห็นจริงในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
อยางนาอัศจรรยเลยเกิดความเลื่อมใสยอมสละมานะทิฐิขอเปนลูกศิษยทาน   ภายหลังพรอมกันทั้งวัด
โดยการสนับสนุนของชาวบานดวย  ไดเปล่ียนแปลงเปนคณะธรรมยุต    สมเดจ็พระมหาวีร
วงศ  (พิมพ)     เมื่อครั้งเปนพระญาณดิลกไปรักษาการที่วัดเจดียหลวงเชียงใหมไดขอรองใหเราไปเปน
สมภารวัดหนองดูเปนองคแรก   มีพระปลัดทองสุกเปนรองสมภาร    ในพรรษานี้พระมหาขันธหัด
เทศนเปนปฐมฤกษ  เปนครูสอนปริยัติธรรมดวย  ในพรรษานี้เราไดอบรมประชาชนใหเกิดศรัทธาปสา
ทะเขามารักษาศีลอุโบสถมากเปนประวัติการณ  บางบานปดประตูบานแลวพากันมานอนรักษาศีล
อุโบสถที่วัดหมดครอบครัวเลยก็มี  ประเพณีคนมอญเด็กสาว ๆ จะไมมีการรักษาศีลอุโบสถเลย ซึ่ง
ตรงกันขามกับชายหนุม  ชายหนุมสึกจากพระแลวจะเขาวัดรักษาอโุบสถไมขาดเลย  นาชมเชยเขา  คน
บานนี้ถึงแมอาชีพเขาจะไมคอยคลองแตเขาก็ศรัทธาดีมาก              นอกจากนี้เรายังไดสอนใหเขามั่น
อยูในพระไตรสรณาคมน    ละมิจฉาทิฐิถือผีเสีย   ไดมีผูเห็นดีเห็นชอบดวยพากันยอมแลวเราจําเปน
จะตองเดินทางกลับภาคอีสานเสีย    จึงเปนอันยุติไวเพียงเทานั้นสละผีมอญมาขอรับเอาพระไตร
สรณาคมนเปนสรณะแทนเปนจํานวนมาก  แตออกพรรษา 
             ความเปนเศรษฐีมีจนคนอนาถา     ก็มิไดเปนอุปสรรคแกการจับจายอริยทรัพยของผูมีศรัทธา
ปญญา   ฉะนั้นอริยทรัพยจึงเปนของมีคุณคาเหนือกวาทรัพยทั้งปวง 
 

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



 
กอนจะกลับเราไดไปกราบนมัสการลาทานอาจารยมั่น    ซึ่งไดจําพรรษาอยู ณ ที่วัดเจดีย
หลวง   จังหวัดเชียงใหม     ตามคําขอรองของสมเด็จพระมหาวีรวงศเชนเดียวกัน     แลวเราได
อาราธนาใหทานกลับภาคอีสานอีกวาระหนึ่ง   คือกอนเขาพรรษาเราไดอาราธนาทานครั้งหนึ่ง
แลว   ทานก็ปรารภวา    เจาคุณพระธรรมเจดียก็มีหนังสือมานิมนตเหมือนกัน  แทจริงเราไดเคย
ทาบทามทานเห็นมีทีทาทานจะกลับ เราจึงไดมีหนังสือแนะใหเจาคุณพระธรรมเจดียมีหนังสือมา
นิมนตทาน   เมื่อเราย้ําวา  แลวทานอาจารยจะกลับไหม  ทานบอกวา   ดูกาลกอน  แลวกราบเรียนทาน
วา  ผมขอลากลับละ เพราะมาหาวิเวกทางนี้ก็เปนเวลานานพอสมควร จะดีชั่วขนาดไหนก็พอจะพิสูจน
ตัวเองไดแลว 
             แลวเราก็ไดมีจดหมายเรียนทานเจาคุณพระธรรมเจดียอีกฉบับหนึ่ง   การเดินทางกลับครั้งนี้
เขาใหเด็กคนหนึ่งมาเปนเพื่อน  สวนทานออนสียังอยูติดตามทานอาจารยมั่นตอไป   เมื่อกลบัมาถึงทา
บอ  จังหวัดหนองคายแลว  เราตั้งใจจะอบรมหมูเพ่ือนใหเครงในดานปฏิบัติ  แตก็ทํามาไดราว ๓ - ๔ 
ป ไดผลราว ๒๐ - ๓๐% ควบคูกันไป  พรอมกันนี้เราไดนําหมูไหวพระสวดมนตประจํา  หลังจากไหว
พระสวดมนตแลว ไดซอมสวดมนตทั้งมคธสังโยคและรอยแกวทั้งปาฏิโมกขก็สวดตอทายสวดมนต
ประจํา เราผลิตนักสวดไดมากทีเดียว เราเห็นคุณประโยชนประจักษแลวจึงไดทําเชนนั้นเรื่อยมา
จนกระทั่งบัดนี้  
             อนึ่งขณะเราไดกลับมาอยูวัดอรัญญวาสีได  ๒  พรรษา  คือระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๔ - 
๒๔๘๕    เราไดพาลูกหลานญาติโยมไปสรางสํานักขึน้ที่ตะวันตก  บานกลางใหญ ยังเปนสํานักถาวร
มีพระเณรอยูจําพรรษาตลอดมาทุกปมิไดขาดจนกระทั่งทุกวันนี้   ปจจุบันมีชื่อวา  วัดนิโรธรังสี  ใน
ระยะนี้ทานเจาคุณพระธรรมเจดียกําลังสนใจในกัมมัฏฐานและในตัวของทานอาจารยมั่นมาก  แทจริง
เจาคุณธรรมเจดียเมื่อเปนสามเณรกอนจะไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ  ก็เคยเปนลูกศิษยของทาน
อาจารยเสาร   ทานอาจารยมั่นมากอนแลว  แตไมไดสนใจในธรรมปฏิบัติ หลังจากนั้นมาก็เห็นจะเปน
ครั้งผูกพัทธสีมาวัดโพธิสมภรณนั้นกระมังที่ทานไดสัมพันธใกลชิดกับทานอาจารยทั้งสอง  มาตอนนี้
ทานสนใจมากถึงกับถามปฏิปทาและนิสัยใจคอของทานอาจารยทั้งสองกับเราเสมอ บางครั้งยังใหเรา
แสดงธรรมที่ไดยินไดฟงมาจากทานทั้งสองใหฟงอีกดวย    เมื่อเรานําเอาธรรมของทานอาจารยมา
แสดงรูสึกวาทานตั้งใจฟงโดยความเคารพสงบนิ่งอยางนานับถือมาก   ภายหลังทานเจาคุณพระธรรม
เจดียไดใหอาจารยอุน ธัมมธโร   ไปนิมนตทานอาจารยมั่นที่เชียงใหม  แตก็ไมเปนผล  ไปเลาเรื่องฉัน
เจ (มังสวิรัติ)  ใหทานฟงจนเปนเหตุใหหมูคณะทะเลาะแตกแยกกัน   ทานอาจารยมั่นบอกวา  พระ
อรหันตทั้งหลายทานไมทะเลาะกันเพราะเรื่องกินเรื่องขี้ดอก  อะไรพวกเราจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่อง
พรรคนี้   เมื่อเจาคุณพระธรรมเจดียฯ ลงไปกรุงเทพ ฯ ดวยกิจคณะสงฆ  พอเสร็จแลวทานจึงเลยไป



เชียงใหมแลวนิมนตดวยตนเอง  ทานอาจารยมั่นบอกวา  เออ! อยางนี้ซิ  นิมนตดวยหนังสือใหญ (คือ
นิมนตดวยตนเอง)  
             เรามโีอกาสไดจําพรรษาที่วัดอรัญญวาสีทาบอ  เปนเวลานานครั้งแรกถึง ๙ ป   เปน
ประวัติการณในชีวิตของการบวชมา  เมื่อกอนเราไมสนใจในการกอสรางเพราะถือวาเปนเรื่อง
ยุง   และไมใชกิจของสมณะ  ผูบวชจําตองประพฤติเฉพาะสมณกิจเทานั้น   เมื่อเราไดมาอยู ณ ที่วัดนี้
แลว    มองดูเสนาสนะที่อยูอาศัยลวนแลวแตเปนมรดกของครูบาอาจารยไดทําไวใหเราอยู
ทั้งนั้น         แลวมาคิดคนถึงพระวินัยบางขอ        ทานอนุญาตใหบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะไดแลว
เกิดความละอายแกใจวา เรามานอนกินของเกาเฝาสมบัติเดิมของครูบาอาจารยแทๆ ตอจากนั้นจึงได
เริ่มพาญาติโยมทําการกอสรางมาจนกระทั่งบัดนี้   แตถึงกระนั้นก็ตามไมวา ณ  ที่ใดๆ เราไมเคยทําการ
เรี่ยไรมากอสรางเลย ละอายแกใจมาก  มีก็ทํา  ไมมีก็ไมทํา  แลวก็ไมยอมติดในงาน ถึงงานไมเสร็จ เม่ือ
ทุนไมมีเราทิ้งไดโดยไมมีเยื่อใยเลย   เรามาอยู ณ ที่นี่ไดพาญาติโยมทําการกอสรางกุฏิใหมสอง
หลัง  และศาลาการเปรียญหนึ่งหลัง แลวก็หลังเล็กๆ อีกหลายหลัง  จําเดิมแตเราออกเที่ยวรุกขมูลมา
ไมเคยจําพรรษาที่เกาถึง  ๓  ปสักทีเพ่ิงมาอยูนานที่ทาบอนี่เอง    จะเปนเพราะเราอยูนานหรืออยางไรก็
ไมทราบ ภายหลังโรคเสนประสาทของเรากําเริบ        แตเราก็กัดฟนอดทนอยูมาเพื่อหวังประโยชนแก
หมูคณะซึ่งตองการอยากจะศึกษาในธรรมปฏิบัติ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ทานเกต (พ่ีชาย) ไดมาอยูจํา
พรรษาดวย แลวทานไดมามรณภาพเสียในกลางพรรษานั้นเองดวยโรคไสต่ิง  แตอุปสมบทมาทานมี
พรรษาได ๑๔ พรรษา อายุ ๔๘ ป ทานเกต (พ่ีชายคนติดกัน)  นับแตบวชมาไมเคยจําพรรษาดวยกัน
สักที  ปนี้ไดมาอยูดวยกัน ดูเหมือนจะเทพนิมิตสังหรณอะไรไมทราบ  พอมาอยูดวยเราก็ไมไดเทศนา
สั่งสอนญาติโยมอะไร  ใหอยูภาวนาทําความเพียรสบาย ๆ ในพรรษานี้ เราเปนโรคประสาทอยาง
รายแรง    ขนาดเทศนาอบรมญาติโยมอยูบนธรรมาสน   ไมรูตัวเลยวาเราพูดอะไรตออะไร แตก็พูด
ได  เมื่อพูดจบแลวถามญาติโยมผูฟงวา  เราพูดอะไร ไดความไหม  เขาก็ตอบวา ไดความดีอยางเดิมไม
ผิดแปลกอะไร 
             วันหนึ่งเราไดนิมิตฝนวา  เรากับทานเกต (พ่ีชาย)  ไดเดินรุกขมูลไปในปาดวยกัน  ไปถึงลํา
ธารแหงหนึ่งไดพากันเดินตามลําธารนัน้ไป  น้ําไมลึกเพียงสะเอว แตเดินไปก็ไมปรากฏผาเปยก เรา
เห็นน้ําใสจืดสนิทดีอยากวักมาบวนปากดู  จึงเอามือวักใสปากอมแลวก็พนทิ้ง  โอโฮ  ที่ไหนไดฟนใน
ปากของเราหลุดออกมากับน้ํา ต่ืนขึ้นมานึกวาเปนจริง พอคลําดูในปากจึงรูวาเปนความฝน เราไมคอย
เชื่อความฝนวามันเปนจริงเปนจัง ฝนเพราะเรารักษาจิตไมไดมันกวัดแกวงหลับไป   มันจึงฝนไปตาม
อารมณของมนั  ถาเรารักษาสติใหดีแลวจะไมมีฝนเลย  ถึงแมฝนก็รูตัววาเราฝนอยู แตลุกไมไดเพราะ
กายยังไมเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวแลวจึงลุกขึ้นได จิตไมมีหลับ ที่ฝนคือจิตมันไมหลับ  มันสง
สายนั่นเอง 



             เมื่อเราไมเชื่อในความฝน  คราวนี้นิมิตมาปรากฏใหเห็นดวยตาใน (คือใจ) กอนถึงเดือนสิบ
เพ็ญซึ่งเขานิยมทําบุญกันตามประเพณี  เรียกวาบุญขาวสลากภัต  เราไดปวยลวงหนามากอน ๔ - ๕ วัน
แลว  ดังกลาวมาขางตน   คราวนี้เปนหนักมากลุกไมได    ลุกขึ้นก็อาเจียน    นอนหลับตาอยูพอลืมตา
มองเห็นทองฟา    มีเมฆเคลื่อนผานพระอาทิตย ก็เจ็บนัยนตาทําใหอาเจียน วันนั้นพอดีเปนวันพระเรา
ลงเทศนไมได เขาจึงนิมนตใหทานเกตลงเทศน   ทานเทศนอยูชั่วโมงครึ่งจึงจบ  ญาติโยมไดยินแลว
พากันแปลกใจมาก ไมนึกวาทานจะเทศนไดถึงขนาดนั้น     พอดีรุงเชาขึ้นเรากห็ายจากโรค
ประสาท    แลววันนั้นเขานิมนตเราไปประชุมในราว  ๑๑  โมงเชามีคนไปบอกวาทานเกตปวดทองเรา
จึงกลับมา  เมือ่มาแลวก็มองดูอยูเฉยๆ ไมทราบวาจะทําอยางไร เพราะไมมียา อนึ่งโรคนี้ทานเคย
เปนมาสิบกวาปแลว  บางทีฉันยาตามมีตามไดก็หาย  บางทีไมมียาฉันมันก็หายเอง  มีครั้งหนึ่งไปปวย
อยูบานนาสีดา (บานเดิม) ๕ วัน ๕ คืน นอนไมไดฉันไมได  เวลาจะหายเอานิ้วมือลวงเขาที่ทวาร
หนัก  มีอะไรไมทราบออกมาเปนกอนเล็ก ๆ  สามสี่กอนจากนั้นก็หายเลย  
             ในสมัยนั้นการแพทยแผนปจจุบันยังเจริญไมทั่วถึง ปวดทองก็หายาแกปวดทองมากิน  ไม
ทราบวาไสต่ิงเปนอยางไร ถาปวดทองเพราอาหารเปนพิษหรือของแสลงหรือทองมีลมก็หายไป ถา
เปนไสต่ิงอยางนี้ก็ไมหาย คนตายเพราะไสต่ิงนี้นับไมถวน    ทานเกตปวดทองครั้งนี้เปนเรื่องไสต่ิง
โดยแทและไมมียา  เจ็บเอาเหลือจะทนดิ้นคลั่กๆ แตไมเคยไดยินเสียงรอง  ในที่สุดพูดหลุดปากออกมา
ประโยคหนึ่งวา  อดทนไมไหวแน  คิดวาเดินจงกรมมันจะสบายบาง   ใหพยุงขึ้นเดินจงกรม  เดินไป
ไดประมาณ ๔ - ๕ กาวเลยออนพับลง   พระเณรที่เอาไปเดินเห็นอาการดังนั้นจึงเอามานอนลงที่
เดิม   เวลานั้นเราออนเพลียมากเพราะดูกันเปนเวลานานแลว   จึงขออนุญาตจากเพื่อนไป
พักผอน   พอดีมีเณรไปเรียกวา   ทานเกตออนเพลียมากสลบลงเราจึงรีบมาดู  เห็นนอนนิ่งเฉยๆ ไมพูด
อะไร  เราเตือนสติอยูใกลๆ บอกวาไดยินไหม  พูดวาไดยิน  จนเวลาราว ๒ ทุมจึงมรณภาพไป  
             ทานเกตเปนคนอดทนอยางยิ่ง  ทั้งที่ยามปกติและยามโรคกําเริบ  โรคมิใชอยางเดียว โรคไส
ต่ิง โรคนิ่ว และโรคมาลาเรีย   โดยเฉพาะโรคไสต่ิงนี้   เวลามันอักเสบเปนตั้งหลาย ๆ วันจึงจะหายแต
ไมเคยทําความเดือดรอนใหใครเลย  เวลาเปนมาก็นอนนิ่งอยูคนเดียว  อาหารฉันไดก็ฉัน  ฉันไมได
นอนนิ่งอยูอยางนั้น  ปกติทานก็ฉันนอยอยูแลว  ฉันงายดวย  ฉันขาวกับเกลือก็อยูไดต้ังเปน ๑๐ วัน
กวา ๆ  ไดรับความยกยองจากครูบาอาจารยทุกองความีความอดทนดีมาก  เราทําฌาปณกิจศพทาน
แลวออกพรรษาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐  โยมมารดาก็มาเสยีไปอีกคนหนึ่ง   ในปนั้นเขาเปนโรคแผลเปอยกัน
ทั้งบานทั้งเมือง  โยมเราก็เปนที่แขงกับเขาบาง  เขาเปนพากันรักษาหายหมด โยมเราเปนรักษาไมหาย 
ยาอะไรดีๆ เขารักษาหายเราก็ไปเอามารักษา ก็ไมหาย เปอยจนกระทั่งเนื้อหนังหลุดออกยังเหลือแต
กระดูกแตไมรูสึกเจ็บ  
             เราอยูจําพรรษาที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย   โยมแมของเราปวยอยูที่บานนาสีดา ตําบล



กลางใหญ โรคที่ไมเชื่อความฝนวาจะเปนจริงก็พลอยหายไปโดยฉับพลัน   ในเมื่อฝนวาฟนหลุดออก
จากปาก   พอรุงเชามาเราพยากรณไดเลยวาวันนี้เราจะตองออกเดินทางแนนอน กลับจากบิณฑบาต
เห็นคนมารอทาอยูแลว บอกวาโยมมารดาปวยหนัก ใครจะหาวาความฝนเปนเรื่องเหลวไหลไมเชื่อก็
ตามใจ แตเราเชื่อรอยเปอรเซ็นตเลย ถาฝนวาฟนหลุดออกจากปาก ไมบิดาก็มารดาหรือพ่ีนองคนใด
คนหนึ่งจะตองเจ็บหนักหรือถึงแกความตายแน ถามิฉะนั้นก็คนใกลชิดสนิทคุนเคยกับเรา  
             เราไดพยาบาลโยมมารดาดวยธรรมโอสถและยาภายนอกจนสุดกําลัง  แตสังขารมันแกหงอม
เต็มที  ได ๘๒ ปแลว เอายาอะไรมาใสรักษามันก็ไมทุเลา  กินไมได มีแตทรุดลงๆ จนทนไมไหวรวง
โรยไปเหมือนใบไมแกฉะนั้น  แตดานจิตใจ เราไดพยาบาลรักษาใหอยูในความสงบอยางยิ่ง จนวาระ
สุดทายเกือบจะไมมีลมแลว เราจึงหยุดใหสติ  
             เราไดทําหนาที่อุตมบุตรอยางยิ่ง  ในขณะที่ปกติอยูทานถือเราเสมออาจารยคนหนึ่ง   ขัดของ
ตองการสิ่งใดปรึกษาหารือเรา    เมื่อเราออกความเห็นใหก็ยอมรับทั้งนั้น   ยามปวยไขเราไดให
สติ    บางทีถึงกับไมตองรับประทานยาเลย  ก็หายดวยความเชื่อมัน่ศรัทธาในคําสอนของเรา  ตอนจะ
ถึงแกกรรมก็เหมือนกัน อาจเปนเพราะความเชื่อมั่นในคําสอนของเราก็ไดทําใหไมเจ็บแผลที่ขา 
 

๒๖. พรรษา ๒๖ - ๒๗ จําพรรษาที่เขานอย ทาแฉลบ  

จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒) 

ภูเขาลูกนี้กอนที่เราจะไปอยู เราไดภาพนิมิตแลวต้ังแตอยูวัดอรัญญวาสี อําเภอทาบอ แตเราก็ไมยักเชื่อ
วามันจะมีเชนนั้น อนึ่งภูเขาลูกนี้มันไมนาจะวิเวกเลย เพราะเปนภูเขาเล็กๆ อยูกลางทุงมีหมูบานอยู
รอบเชิงเขา แตเปนที่แปลกใจมาก ๆ  ไมวาใครจะเปนพระเปนเณรหรือแมแตคฤหัสถชาวบาน  เมื่อมา
อบรมภาวนา ณ ที่นั้นแลวจะไดรับผลเปนที่นาอัศจรรยทุกๆ  คนไปไมมากก็นอยตามกําลังของ
ตนๆ  ที่นาแปลกที่สุดก็คือ   มีตาแกคนหนึ่งอายุ ๗๐ กวาปแลว อาศัยเขาอยู แกเปนนักดื่มเมาเปตลอด
วัน เขาจางใหแกไปอุปฏฐากพระประจํา ใหเดือนละ ๕๐ บาท แกไมยอม พอเราไปอยูแกเกิดศรัทธา
เลื่อมใสไมตองจาง  แกมาภาวนากัมมัฏฐานเกิดภาพนิมิตใหเปนที่นาอัศจรรยใจละสุราเขามารักษา
อุโบสถได   ชาวบานใครๆ ก็นิยมนับถือแก  เขาบานใคร รานไหน  เขาใหอาหารแกกินฟรี ๆ ไมตอง
ซื้อ แกยิ่งเห็นอานิสงสมากขึ้นและปฏิบัติพระตลอดมา ที่แปลกยิ่งกวานั้นคือ คนใบที่ทาแฉลบนั้นเอง
นี่ก็อาศัยอยูกับเขาเหมือนกัน เราไดสอนภาษาใบใหเขารักษาอุโบสถและภาวนาจนเปนที่นาอัศจรรยใจ
ของเขา แลวเขาไดสอนคนอื่นดวยภาษาใบใหเห็นโทษของการดื่มสุรา  เขาภาวนาอยูที่บานยังสวางเห็น
ตัวของเราที่อยูวัดเลย    เวลานี้คนคนนี้ไดขาววายังมีชีวิตอยู   แลวก็ไดสรางวัดเฉพาะสวนตัวอยู   ได



นิมนตพระไปอยูและปฏิบัติดวยตนเองดวย 
            สวนตัวของเราเองก็รูสึกแปลกมาก   คือคนธรรมที่ไมเคยคิดและรูธรรมที่ยังไมเคยรู  ลําดับ
อุบายและแนวปฏิบัติไดละเอียดถี่ถวน  จนวางแนวปฏิบัติไดอยางเชื่อตนเอง   จึงไดเขียนหนังสือสอง
ทางสมถะวิปสสนาเปนเลมแรก       เราอยูบําเพ็ญเพียร  ณ  ที่นั้นสองพรรษาตามที่เราไดกําหนดเอาไว
พอดี พรรษาสองออกพรรษาแลวไดขาวการอาพาธของทานอาจารยมั่น  เราจึงจากเขานอยไปดวยการ
ระลึกถึงคุณของเขาลูกนี้อยางยิ่ง    เราไดไปเยี่ยมอาการไขของทานอาจารยมั่นจนทานมรณภาพ   แลว
ทําฌาปนกิจศพของทานเสร็จเรียบรอยแลว เราไมไดกลับไปอีกทั้งๆ ที่มีผูปวารณาจะใหอุปการะแก
เราอยางดียิ่งถากลับไปอีก เปนแตไดสงพระไปรอทาดวยความไมแนนอนของเรา 
 
๒๖.๑ ความวิตกของผูคิดมาก 
หลังจากฌาปนกิจศพของทานอาจารยมั่นแลว   เรามารําพึงถึงหมูคณะวา    เมื่อกอนเรามีหมูคณะยังไม
มาก  และยังไมเปนที่รูจักของผูคนกวางขวาง  อนึ่งพระผูใหญที่เปนรมเงา  เชน  เจาคุณพระอุบาลี
คุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท)   ก็ยังมีเปนที่พ่ึงอาศัยอยู   หากมีเรื่องเกี่ยวของทางคณะสงฆทานก็รับ
เอาเปนภาระเสีย    เมื่อทานมรณภาพไปแลว  เจาพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสโส)  ก็
รับภาระแทน   เมื่อทานนั้นมรณภาพไปแลว   ทานพระอาจารยมั่น  ภูริทัตตเถระ   ก็เปนที่รูจักและ
เคารพนับถือของพระผูใหญเปนอันมาก    เวลานี้ทานอาจารยมั่นก็มามรณภาพไปเสียแลว       คงยัง
เหลือแตพวกเราในคณะของพวกเรานี้ก็ไมกี่องคที่พระผูใหญรูจัก และจะรับเอาภาระของหมูคณะ
อยางจริงจัง   ตอไปนี้พระคณะลูกศิษยของพระอาจารยมั่นก็นับวันแตจะเปนที่รูจักของคนเปนอัน
มาก  (แตเรามันโงไปหารูไมวาทานที่ยังมีชีวิตเหลืออยู ณ บัดนี้ตอไปทานก็จะเปนพระผูใหญ และมี
ความสามารถดวยกันทั้งนั้น   ความวิตกนี้มันอาจจะเลอะเลือนไปก็ได)      อยาเลยถากระนั้นเราจะเดิน
ทางเขากรุงเทพฯ หากมีโอกาสจะไดสังสรรคกับพระผูใหญ  เพ่ือฟงมติและอุบายของทานเหลานั้น
วา   ทานจะมีความคิดเห็นอยางไรบางในหมูคณะของพวกเรา     เราไดออกเดินมาพักที่วัดบาน
จิก  อุดรฯ   เมื่อเราไดมาพักรวมกันกับอาจารยออน ญาณสิริ  พักวัดทิพยรัตนที่อุดรฯ  ทานอาจารย
ออนเขาใจวา  เราหนีหมูคณะเอาตัวรอด เราชี้แจงขอเท็จจริงใหทานฟงทุกประการ  ทานจึงเขาใจ
ความหมายของเรา  อนึ่งในพรรษานี้ไดทราบวาทานออนเองก็ไดไปจําพรรษาที่ถ้ําเขายอย   จังหวัด
เพชรบุรีเหมือนกัน   ไมทราบวาทานจะเขาใจในคําพูดของเราอยางไรก็ไมทราบ เมื่อเราเขาไป
กรุงเทพฯ  แลวก็ไดมีโอกาสเขาไปกราบนมัสการพระเถระหลายรูป แลวก็ไดรูและเขาใจในทัศนะของ
ทานแตละรูปที่มีตอคณะของพวกเราพอสมควร อันเปนเหตุใหเรามั่นใจในตัวของตนเองและหมูคณะ
เปนอยางดี     แตเรายังตองการอยากจะชมปฏิปทาและแนวปฏิบัติของสํานักที่มีชื่อเสียงตาง 
ๆ    เชน   ที่ราชบุรีและเพชรบุรี เปนตน เราจึงไดออกเดินทางไปขอพักเพื่อศึกษาในสํานักนั้นๆ 



จนกระทั่งถึงจังหวัดสงขลา ขณะนั้นพระขุนศิริเตโชดม (อําพัน) ซึ่งเคยเปนอดีตนายอําเภอ แลวก็เคย
อยูดวยเรามาแลว  เธอไปเผยแพรพระธรรมปฏิบัติทางภูเก็ต พังงา   ภายหลังมีพระมหาปน ชลิโต 
(พระครูวิโรจนธรรมาจารย)  เปนชาวนครปฐมซึ่งไมใชคณะของเราไปชวยประโคมเขาอีกหนึ่งแรง 
ทําใหผูคนตื่นเตนแลเอิกเกริกจนเลยขอบเขต เปนเหตุใหเกิดความแตกราวเปนกลุม  เปนกก  พระมหา
ปนคุมสถานการณไวไมอยูและหมูก็ไมมี   เมื่อเธอไดทราบขาววาเรามาอยูที่สงขลา เธอจึงไดไป
ขอรองใหคณะของเราไปชวยแกไขสถานการณ 
 
๒๖.๒ เขาไปเกาะภูเก็ตครั้งแรกและผจญภัยอยางรายแรง 
เกาะภูเก็ตสมัยนั้น         ในมโนภาพของคนโดยมากเขาใจวาเปนดินแดนอยูโดดเดี่ยวและสมบูรณดวย
ทรัพยากรเปนอันมาก   มีเศรษฐีเต็มไปหมดทั้งเกาะ   อนึ่งคนในเกาะนี้นอกจากนักธุรกิจแลวอาจไม
คอยไดเห็นโลกภายนอกนัก  ความจริงแลวมีสวนถูกตองราว ๓๐ % เพราะการคมนาคมก็ยังไมสะดวก 
โดยมากขามไปเกาะภเูก็ตโดยทางเรือ  เรายังจําไดเราขามไปเกาะภูเก็ตครั้งแรกไปเครื่องบิน ขึ้นจาก
สงขลาไปลงภูเก็ต  เที่ยวบินที่เราไปมีพวกเราพระสองรูปกับฆารวาสหนึ่งคนเทานั้น เมื่อสงเราแลวขา
กลับจากภูเก็ตมาลงสงขลามีคนโดยสารคนเดียวแทๆ   อนึ่งกรรมกรคนอีสานก็ยังมีไมกี่คน     คนแถบ
นั้นพากันกลัวคนอีสานเหมือนกับกลัวยักษกลัวเสืออยางนั้นแหละ  เพราะเขาไดขาวเลาลือกันตอๆ มา
วาคนอีสานใจดําอํามหิตโหดราย  จับเด็กๆ ฆากินเปนอาหาร หลังจากเราเขาไปแลวไดหนึ่ง
ป     กรรมกรอีสานพากันแหเขาไปเปนหมู     แลวก็เดินตามหลังกันตามถนนยาวเหยียดเลย  คนใน
เมืองพากันมองดูตาตั้งเทียว สวนคนที่อยูริมเมืองตลอดบานนอกเห็นเขาแลวพากันวิ่งเขาบาน ถาอยูปา
ก็ว่ิงหัวซุกหัวซุนเขาปาเลย  นี่เราก็ไมไดเห็นดวยตาตนเองดอก แตคนเขามาเลาสูฟง ดานความมีความ
จนคนไทยเราทุกภาคก็เห็นจะไมเกินกันถึง  ๕% กระมัง   คนเรามีมากใชมากมนีอยใชนอยที่นาสงสาร
คนภูเก็ตมากที่สุดก็คือ   คนจนอยากจะทําตนใหเทียมคนมีคนรวยนี่ซี  มันแยหนอย 
            เราเขาไปอยูเกาะภูเก็ตครั้งแรก นอกจากจะไมมีความตื่นเตนอะไรแลว  ยังไปผจญกับภัยแมตอ
แมแตนอีกดวย  นั่นคือยังเหลืออีกราว ๑๐ กวาวันจะเขาพรรษา  ไดมีผูคนพรอมดวยพระคณะหนึ่งเขา
รวมหัวกันกีดกันไมยอมใหพวกเราอยู  หาวิธีกีดกันดวยประการตางๆ ถึงกับเอาไฟไปเผาเสนาสนะ
บาง  ใสยาเบือ่บาง เอากอนอิฐปาบาง  หามมิใหคนตักบาตรใหกินบาง บางทีพวกเราออกบิณฑบาต
เดินตรงใสจะชนเอาบาง  เราเปนอาคันตุกะมาอยูในถิ่นเขา   ตองขององอนเขาไดเขาไปหาหัวหนา
เขา  รองขออยูจําพรรษาในถิ่นนี้สักพรรษาบาง เพราะจวนจะเขาพรรษาแลว   ทานไมยอมแลหาวาเรา
เปนพระจรจัดไปโนนอีกดวย  เราไดชี้แจงและอางเหตุผลอยางไร ๆ ใหทานฟงก็ยืนกรานไมใหอยูทา
เดียว สุดทายทานบอกวาผูใหญทานไมใหอยู (หมายถึงผูใหญทางกรุงเทพฯ) เราก็เลยบอกทานตรงๆ 
เลยวา  เมื่อผูใหญทานมี  ผูใหญผมก็มีเหมือนกัน   ภายหลังไดทราบวาทาทายอยางหนักเลย บอก



วา   ถาพระคณะธรรมยุตอยูจําพรรษาที่ภูเก็ต - พังงาได  จะยอมนุงกางเกงเอาเสียเลย  ฟงดูแลวนากลัว
จัง 
 

๒๗. พรรษา ๒๘ จําพรรษาที่โคกกลอย จังหวัดพังงา (พ.ศ. ๒๔๙๓) 

ผลที่สุดพวกญาติโยมที่เคารพนับถือพวกเราก็จัดเสนาสนะใหพวกเราอยูจําพรรษาจนได  ในปนี้พระ
เณรไดติดตามเราไปดวยราว ๑๕ รูป  รวมท้ังอยูกอนแลวเปน ๑๘ รูป  แลวก็แยกกันอยูสามแหง
ดวยกนัคือ  ที่ตะกั่วทุง ๑ แหง ทายเหมือง ๑ แหง  และที่โคกกลอยที่เราอยูที่นี่อีก ๑ แหง ในพรรษานี้
นอกจากคลื่นบนผิวน้ําจะกระทบอยูตลอดเวลาแลว  ยังมีคลื่นใตน้ํามากระทบกระหน่ําอีกดวย   นั่นคือ
คณะธรรมยุตดวยกันนี่เองเอะอะเอาวาพวกเราไมมีธรรมวินัยเปนเครื่องดําเนินปฏิบัติ    ผิดนอกแบบ
แผนตําราไมทําอุโบสถสังฆกรรมในโบสถ   ใครอยากเปนพระอรหันตไปหาอาจารยเทสก
โนน   (อาจจะเปนการประชดลูกศษิยที่หนีมาหาเราก็ได    เพราะพระทางปกษใตออกพรรษาแลวหาผู
อยูเฝาวัดยาก)   หากจะเปนความเห็นเชนนั้นจริงถาเปนพระนวกะบวชใหมไรการศึกษาก็ไมเห็นแปลก
อะไรแตถาเปนพระที่มีพรรษาและมีการศึกษาพอควรแลวนาเห็นใจ   เพราะทานมีแตภาคศึกษาไมได
ปฏิบัติ  สวนเราไดปฏิบัติตามมาเปนอาจิณตั้งแตอุปสมบทพรรษาแรก 
            เรื่องที่เขาไมยอมใหพวกเราอยูจําพรรษายังไมยุติ   ทราบวาเรื่องไดขึ้นไปถึงกรรมการศาสนา
ในทํานองฟองวา  พวกเราเปนพระจรจัดมาทําใหบานเมืองวุนวายแตกราวสามัคคี แลวมีคําสั่งมาให
บันทึกหนังสือสุทธิพวกเราเพื่อจะสอบสวนขอเท็จจริง     แตศึกษาธิการจังหวัดไมกลามาดวย
ตนเอง     ไดใชใหศึกษาธกิารอําเภอมาขอบันทึก     เมื่อเราถามหาหนังสือคําสั่งไมมี     เราจึงไมให
บันทึกแลวไดชี้แจงระเบียบบริหารการคณะสงฆใหเขาทราบโดยถวนถี่   เมื่อเขากลับไปแลวไมทราบ
วาเขาทําอยางไรกันเราก็ไมทราบ   ทราบภายหลังวาเจาคณะภาคมีหนังสือมาเทศนาใหเจาคณะจังหวัด
และผูวาการจังหวัดฟงกัณฑเบอเรอ  เรือ่งที่เลามานี้เปนเพียงเอกเทศของประสบการณปแรกที่เขาไป
อยูในเขตจังหวัดพังงา ถาจะเลาทั้งหมดก็กลัวผูอานจะเบื่อเรื่องขี้หมูขี้ราแหง คนเราเกิดมาในโลกนี้  ไม
วาใครจะทําอะไร  ไมวาดีหรือช่ัว  จะเปนไปเพื่อความเสื่อมหรือเจริญก็ตาม จําตองมีอุปสรรคดวยกัน
ทั้งนั้น   ที่จะสําเร็จตามเปาหมายได   อยูที่ความรอบคอบอดทน หาเหตุผลมาแกไข  ถาหาไมแลวก็จะ
ไมบรรลุไดเลย  แลวก็เปนกําลังใจในอันที่จะทําสิ่งนั้นๆ ใหบรรลุผลรวดเร็วเขาอีกดวย โดยเฉพาะพระ
คณะธรรมยุตไมวาจะเปนอยู ณ ที่ไหน ทําอะไรลวนแตมีอุปสรรคทั้งนั้น แลวก็สําเร็จตามเปาหมาย
โดยมาก  เราเลยอยากจะนําเอานิทานเรือ่งสุนัขจิ้งจอก  กับลูกแกะมาสาธกไว ณ ที่นี้ดวยวา   เฮย มึง
ทําไมมาทองน้ําของกูใหขุนเลา  ลูกแกะ นาย ขาไมไดทําน้ําของนายใหขุนดอก ขาเดินอยูใตน้ํา
ตางหาก สุนัขจิ้งจอก เถอะนา ถึงเอ็งไมไดทําน้ําของขาใหขุน พอของเอ็งก็ทําผิดไวกับขามาแลวหนัก



หนา  วาแลวก็ตะครุบเอาแกะไปกินเปนอาหาร   เอวัง 
            ออกพรรษาแลวเราเริ่มสรางกุฏิสมภารหนึ่งหลัง เปนเรือนไมแตยังไมทันเรียบรอยดี 
 
๒๘. พรรษา ๒๙ - ๔๑ จําพรรษาที่ภูเก็ต (พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๖) 
พอดีวันตรุษจีนในแลงนั้น   คุณนายหลุยวุน  ภรรยาหลวงอนุภาษภูเก็ตการ  นายเหมืองเจาฟามานิมนต
ใหเขาไปภูเก็ต  เราพรอมดวยพระมหาปน  และพระเณรอีกรวม ๔ รูปดวยกัน พวกเราไดรอจังหวะ
และแสวงหาที่ต้ังสํานักอยูจนกวาจะสําเร็จ  เราไดยอนมาโคกกลอยที่เราจําพรรษาอีก ใหพระมหาปน
ดูแลการกอสรางจนเสร็จ เราจึงไปจําพรรษา  ปนี้พวกเราอยูจําพรรษารวมกันมีพระ ๔ รูป สามเณร ๑ 
รูป ไดที่เชิงเขาโตะแซะ  ขางศาลากลางจังหวัดเปนที่จําพรรษา  เบื้องตนการกอสรางทําเปนเรือนจาก
หองเล็กๆ พอหมดกลดหมดมุง   เวนแตกฏิุสมภารคอยใหญหนอย เราไดทําลงที่ปาหญาคาอันหนาทึบ 
อยูบนเชิงเขาโตะแซะขางหลังศาลยุติธรรมภูเก็ต ซึ่งคุณนายแขไปตกลงขอซื้อกับเจาของคือนาย
บวร   พอคาแร ๔ ไร   เปนราคา ๑,๐๐๐ บาท   เดิมที่นี้เปนสวนมะพราวของเศรษฐีเกาแตรางไปนาน
แลว นายบวรรับซื้อไวทําเหมืองแรตอ ผลที่สุดแรก็ไมมีจึงขายใหคุณนายแข แตคุณนายแขไดซื้อไว
นอยไป  เราจงึไดซื้อเพ่ิมเติมอีก ๔ ไรเปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ที่นี้เดิมเปนปาหญาคาหนาทึบ  มีสตัวราย
ตางๆ เชน เสอืโครง เสือดาํ กวาง เกง หมูปา และลิง เราทํากุฏิเล็ก ๆ และบริเวณก็แคบพอปดกวาด
รอบได แลวก็ทําทางพอเดินไปหากัน กลางคืนเราเปดกุฏิออกมาจะเดินไปหากัน เสือกระโดดเขาปา
โครม บางทีพากันนั่งฉันน้ํารอนตอนเย็น ๆ เสียงรองตะกุย ๆ ออกมาจากปาแทบจะเห็นตัวเลย 
กลางวันแสก ๆ ยังตะครุบเอาสุนัขเอาแมวไปกินก็มี ดีวาเสือเหลานี้ไมอาละวาด  เสือก็อยูตามเรื่องของ
เสือ คนก็อยูตามเรื่องของคน  เสียงเสอืโครงรองคนเมอืงภูเก็ตนี้ยังไมรูตัวดวยซ้ําไป เราเคยเที่ยวปามา
มากแลว เสือมันรองจะทําเสียงเชนไรเรารูเรื่องของมันหมด พวกเราไดอยูเกาะภูเก็ตตลอดเวลา ๑๕ 
ป    ไมเคยไดกลับจําพรรษาในเขตพังงาอีกเลย      แตพังงาตลอดถึงกระบี่ในสามจังหวัดนี้  อยูใน
คุมครองของเราทั้งหมด  เปรียบเหมือนกับวัดเดียวกัน  มีกติกาขอวัตรแนวปฏิบัติระเบียบอันเดียวกัน
ทั้งหมด  พระเณรรูปไหนไมวาอยู ณ สํานักใดก็ตาม  หากขัดของตองประสงคสิ่งใดในสิ่งที่
จําเปน   ใครมีอะไรก็เฉล่ียแบงปนสงเคราะหกันตามมีตามได  มีงานในสํานักไหนก็พรอมใจพรอมแรง
กันทําดวยความสามัคคี  หากจะมีปจจัยลาภเกิดข้ึนก็พรอมกันมอบถวายไวเพื่อบํารุงในสํานักนั้นๆ 
ตอไป   ปจจัยเขาถวายเฉพาะสวนตัวก็พากันเก็บไวเปนกองกลาง   เราเปนอุปชฌายเขาถวายสวนตัว
เรามอบถวายไวเปนกองกลางยังถูกเขาตอวาเลย       แตพวกเราก็มิไดมีความเดือดรอนเพราะไมมีเงิน
ในกระเปาเลย  ญาติโยมเขาเอาใจใสดูแลปฏิบัติพวกเราอยางดีเลิศ ขาดเกินอะไรแมแตคารถไฟไปมา
เขาก็พากันจัดการใหเรียบรอยทั้งนั้น   เรื่องเหลานี้ไมมีที่ไหนอีกแลว  นับแตเราบวชมาที่จะไดรับ
ความสะดวกเหมือนครั้งนี้  พวกเราจึงขอขอบพระคุณชาวภูเก็ต - พังงาที่ไดอุปฏฐากพวกเราไว ณ ที่นี้



ดวย 
           ในชวงระยะที่เราเขามาอยูเกาะภูเก็ตนี้   เราพยายามสรางแตความดีทั้งเพื่อตนแลสวนรวม  ได
ติดตอกับเจาคณะทองถิ่นทุกๆ รูป  และทานเหลานั้นก็ใหความเอื้อเฟอแกพวกเราเปนอยางดียิ่ง มี
ธุรกิจการงานอะไรเกิดขึ้นก็เคยไดรวมกันปรึกษาหารือกันบอยๆ และเขาใจกันดี  เขาพรรษาเราไดพา
กันปรึกษาหารือกันบอยๆ และเขาใจกันดี  เขาพรรษาเราไดพาคณะของเราไปถวายเครื่องสักการะแก
พระเถระทั่วทุกๆ รูป ทุกๆ ปไมเคยขาด  ไมเหมือนที่พังงา   แมที่พังงาก็มีบางคนสงขาวมาบอกเรา
วา    เขาไมพากันรังเกียจคณะของเราดอก   เขาเกลียดเฉพาะพระมหาปนรูปเดียวเทานั้น เห็นจะเปน
เพราะพระมหาปนเธอพูดโฮกฮากโปงปางโผงผางลืมตัว เมื่อมีคนยอเขาก็ไดใจ คนแบบนั้นถือไมได
ดอก  เขาตําราภาษาอีสานวา  ใครถอืคนชนิดนั้นจะไมมีชอนซดน้ําแกง 
           สวนดานญาติโยม พวกเราที่อุตสาหพยายามอบรมสั่งสอนใหรูจักขนบธรรมเนียมในทางพุทธ
ศาสนา แลวก็ทําเปนตัวอยางใหดูตลอดถึงสอนใหรักษาอุโบสถ ไมใชแตในพรรษา นอกพรรษาก็ให
รักษาดวย สนับสนุนพระที่ทานสอนเปนทุนไวกอนแลวใหมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น    ซ้ําพวกเรายังไดฝกอบรม
ภาวนาทําสมาธิทุกๆ คืน   จนทําใหเขาเหลานั้นไดผลเปนที่ประจักษแกตนเองตามกําลังศรัทธาของตน 
ๆ อีกดวย  
           อนึ่งหมูเพ่ือนทางอีสานที่เปนคณะเดียวกัน     ก็ไดพากันทยอยติดตามเราลงไปมากขึ้นเปน
ลําดับ     สวนกุลบุตรในทองถิ่นก็เกิดมีศรัทธาพากันมาอุปสมบทเรื่อยๆ     คณะธรรมยุตทางปกษใตผู
มีใจสมัครรักใครในทางปฏิบัติก็พากันมาอบรมดวยเปนอันมาก แลวก็ไดขยายสํานักออกไปถึงจังหวัด
กระบี่ รวมทั้งสามจังหวัดนี้มีสํานักที่พวกเราไปอยูจําพรรษา ๑๑ สํานักดวยกัน ปหนึ่งๆ ในพรรษามี
พระเณรรวมท้ังหมดเฉลี่ยแลวรอยกวารูป มากกวาพระเณรในเขตอําเภอเมอืงภูเก็ตเมื่อปเราไปอยูครั้ง
แรกอีกเทาตัว  เมื่อมีพรรคพวกมากขึ้น   เราไดจัดใหมีการศึกษานักธรรมเปดสอนประจําในสํานักของ
ใครของมัน ถึงเวลาสอบแลวจึงมารวมกันสอบ ปแรกเราไดใหไปสอบที่สํานักวัดมหาธาตุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ปตอมาเราไดขออนุญาตเปดสอบขึ้นที่วัดเจริญสมณกิจภูเก็ตเอง มีนักเรียนทั้งสาม
ชั้นเขาสอบรวมไมนอยกวา  ๖๐  รูปทุกๆ ป    แลวก็สอบไดคะแนนดีเสียดวย     จนมหามกุฏราช
วิทยาลัยยกฐานะใหเปนชั้นโท  เราเห็นคุณคาในกิจการพระพุทธศาสนาที่มีทั้งปริยัติและปฏิบัติควบคู
กันไป  จึงไดดําเนินตามแนวนั้นสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
           พวกเราไดตอสูกับอุปสรรคนานาประการเปนเวลานานถึง ๑๕ ป เพ่ือบําเพ็ญศาสนกิจอันเปน
ประโยชนแกตนและประโยชนสวนรวม   เพ่ือฉลองความตองการของญาติโยมชาวภูเก็ต - 
พังงา  อันมีพระคุณแกพวกเราเปนอันมาก    อยางนอยเขาเหลานั้นก็ไดดูโฉมหนาตาอันแทจริงของ
พระคณะธรรมยุตและคณะศิษยของพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ  นัยวาพระคณะธรรมยุตเคยมาเพื่อ
จะตั้งรกรากลงที่ภูเก็ตนี้ต้ังหลายครั้งแลวแตไมเปนผล  อนึ่งไมตองพูดถึงเรื่องชื่อนามของทานอาจารย



มั่นละ   แมแตลูกศิษยของทานก็ไมเคยกล้ํากรายเขามาในภูเก็ตนี้เลย คณะของพวกเราเขามาตั้งสํานัก
จนกอสรางใหเปนวัดถาวรลงไดนี้  นับวาเปนประวัติการณของคณะธรรมยุตและของเกาะภูเก็ต
ทีเดียว  แลวเราก็ภูมิใจวา  เราไดทําการใชหนี้สินชาวภูเก็ต - พังงา ผูไมเรียกรองเอาหนี้คืนแลว 
 
๒๘.๑ ความวิตกกังวลของเรากลายมาเปนความจริงข้ึน 
ความวิตกของเราเรื่องบริหารหมูคณะดังกลาวมาแลวในบท  ๒๖.๑   กลายมาเปนความจริง
ขึ้น   กลาวคือ กอนจะไปปกษใตเราไดติดตอพระผูใหญทางกรุงเทพฯ ใหทานไดรูจักไว  แลวเราก็ได
ลงไปทางปกษใตทําความรูจักกับเจาคณะทุกๆ องค จนไดเขาไปอยูเกาะภูเก็ต แทจริงเกาะภูเก็ตนี้เปน
ที่เลื่องลือโดงดังมาแตกอนนัก ใครไปอยูแลวจะตองร่ํารวยมาก เราไปอยูยังมีคนโจษจันกันวาเรานั้น
ร่ํารวยอยางมหาศาล ความจริงหาไดเปนเชนนั้นไม  เราอยูเกาะภูเก็ต ๑๕ ป ไมมีอะไรเลย ปจจัยลาภ
ไดมาทุกสตางคแลทุกๆ องคก็เก็บไวกองกลางและกอสรางหมด  เสนาสนะก็มีไมกี่หลัง  เรามาอยูทาง
อีสานไมถึง ๑๐ ป  เสนาสนะนับหลังไมถวน  อุโบสถก็เรียบรอย  ศาลาการเปรียญสองชั้นก็เสร็จ 
           ทั้งนี้เรามิไดเหยียดหยามดูถูกชาวภูเก็ต พังงา   เพื่อแกความกังขาที่วาเรารวยนั้นตางหาก  คน
ชาวภูเก็ต พังงา  ปฏิบัติพวกเราดีเลิศดังกลาวแลว  ไมมีที่ไหนจะปฏิบัติดีเทาเลย สวนวัดเขาไมนิยม
สราง มันก็ดีเหมือนกันเพราะสรางหรูหรามากไมดีเปนกังวล ไปไหนมาไหนเปนหวง  
           เราหนีจากเกาะภูเก็ตไมมีอะไรเปนหวง   นาสงสารแตชาวบานที่ไดเคยปฏิบัติพวกเรา
เทานั้น   เราหนีมาแลวไดมอบเงินแสนกวาบาทใหพระครูสถิตบุญญารักษ (บุญ) เธอไดทําการกอสราง
อุโบสถ อยู ๔ - ๕ ป จึงสําเร็จเปนประวัติการณอีกเหมือนกัน  พระที่ภูเก็ต พังงา  ที่จะมาสรางอุโบสถ
บนไหลเขาที่ตองพังลงมาใหราบ  แลวจึงทําเปนอุโบสถไดเชนนี้  และสรางเพียง ๔ - ๕ ปสําเร็จไมมี  
           อนึ่ง คณะของเราเขามาอยูเกาะภูเก็ตนี้  เปนเหตุใหพระผูใหญในกรุงเทพฯ  ตลอดจนสาธุชน
ทั่วไปสนใจในคณะของเรามากขึ้น  แตสวนตัวเราแลวไมมีอะไร เฉยๆ อุปสรรคตางๆ ดังกลาวมาแลว
ก็เปนธรรมดา เราเคยผานมาแลวนับไมถวน  
            ในขณะนั้น   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ในกรุงเทพมหานครกําลังตั้งกัมมัฏฐานแบบ
พมา    ยุบหนอพองหนอ  โฆษณาออกแบบแพรกันมาก  แตมิไดออกปา อยูตามบานตามวัด มีคนได
ขั้นไดชั้นกันก็มาก บางคนถึงกับตัวแข็งทื่อไมรูสึกเลยก็มี   ในขณะเดียวกันนั้น  วัดราชประดิษฐ  วัด
บวรนิเวศวิหารและวัดอื่นๆ  ก็ต้ังคณะของลูกศิษยพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ปฏิบัติมานานกวา ๕๐ ป
แลว แตไมเคยออกโฆษณาเลย เมือ่เสียงโฆษณาจากฝายหนึ่ง  อีกฝายหนึ่งไมโฆษณา  ก็จําเปนอยูเองที่
จะตองดังไปตามกัน แตดังไมมีเสียง  จะไดดังตอไปนี้คือ 
            เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๔      เจาคณะภาค (ธรรมยุต)    ไดอาราธนาใหพระอาจารยสิงห ขันตยาค
โม    ไปอบรมกมัมัฏฐานแกพุทธบริษัทชาวเมืองเพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๕  ขอสมณศักดิ์



พระครูญาณวิศิษฏใหพระอาจารยสิงห  พรอมกันนี้ก็ไดขอใหเราอกีองค แตเรานั้นไดตกไปเพราะเรา
ยังไมมีสํานักเปนที่อยูถูกตองพระราชบัญญัติคณะสงฆ  
            เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ แตงตั้งใหเราเปนพระอุปชฌาย พรอมกันนี้ก็ไดแตงตั้ง
ใหเปนเจาคณะอําเภอภูเก็ต - พังงา - กระบี่ (ธรรมยุต) 
          เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระครูนิโรธรังสี  
          เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ใหรักษาการแทนในตําแหนงเจาคณะจังหวัด (ธรรมยุต) ใน
จังหวัดภูเก็ต - พังงา - กระบี่  อีกตําแหนงหนึ่งดวย  พรอมกันนี้ก็ใหเปน ผูอํานวยการศึกษาธรรมใน
สามจังหวัดนั้นดวย  
          เม่ือวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะสามัญ ฝาย
วิปสสนา ที่พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย  พรอมกับพระอาจารยสิงห ขันตยาคโม  พระญาณ
วิศิษฏสมิทธิวีราจารย  และพระอาจารยลี ธัมมธโร พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย  
          เม่ือวันที่ ๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗  ตั้งใหเปนเจาคณะจังหวัดในสามจังหวัดนั้น  
          เม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๘   ไดขอลาออกจากเจาคณะทั้งสองตําแหนงเปน
กิตติมศักด์ิสมณศักด์ิ  
            อาจนับไดวาเปนประวัติการณ      พระฝายวิปสสนาไดรับสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ     รอง
จากเจาคุณวิปสสนาโกศลเถระ  วัดภาษีเจริญ  แตกอนมีแตชื่อ  ตัวจริงไมมี  ดังเราจะเห็นไดจากชื่อ
พระราชาคณะผูใหญ  มีสมัญญาหอยทายวา  ฝายอรัญญวาส ี เปนตน 
            ตอจากนั้นมาคณะคณาจารยฝายกัมมัฏฐานที่เปนลูกศิษยสายของพระอาจารยมั่น   ก็มีผูไดรับ
สมณศักดิ์เรื่อยๆ มาหลายรูป  เรื่องสมณศักดิ์ของพระคณะกัมมัฏฐานนี้เราไมอยากใหมี เพราะมันไม
สมดุลกันโดยเฉพาะคณะลูกศิษยของทานอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ  เราเคยไดมีหนังสือสวนตัวคัดคาน
พระผูใหญแลวและตอหนาทานเราก็เคยคัดคานโดยอางสิ่งที่ควรแลไมควร  อุปมาเหมือนเอาเครื่อง
เพชรไปแขวนไวที่คอของลงิ   มันจะมีความรูสึกอะไร  แตนี้ก็เปนความเห็นสวนตัวของเราอีก  แตมัน
ไมแนเหมือนกัน ลิงบางตัวเมื่อถูกแตงดวยเครื่องเพชรเขามันอาจเขาใจวาตัวเปนมนุษยไปก็ได  แตผล
ที่สุดทานก็ขอรองเพื่อประโยชนแกการบริหารคณะสงฆสวนรวมจนได  
            เราเกิดมาในโลกอันกวางใหญไพศาลนี้   ยอมมีสิทธิเสรีอยูไดโดยชอบ   แตทุกๆ คนจะมีอยูใน
เพศภูมิและฐานะมีจนใดๆ  ก็ตาม   โลกธรรมยอมครอบงําถึงดวยกันทั้งนั้น  เวนแตเราจะรับเอาโลก
ธรรมนั้นมาไวเปนเจาแหงหัวใจของเราหรือไมเทานั้นเอง  เราใชโลกธรรมใหเปนประโยชนก็ดี
เหมือนกัน   เมื่อกอนหมูเพื่อนและใครๆ เห็นเราแลวดูเหมือนเราเปนหลวงตาคนปาคนหนึ่งอยางนั้น
แหละ  แตเราก็ชอบเปนหลวงตาคนปานั้นดวย    แตพอเราไดมีตําแหนงและไดรับสมณศักดิ์แลว   มา



เดี๋ยวน้ีใครๆ เห็นเขาแลวเรยีกออกชื่อทักทายเชื้อเชิญในที่ทุกสถาน  แมเราตองการจะติดตองานอะไร
ก็คลองตัว  ฉะนั้น สมณศักด์ิจึงเพิ่มภาระและเปนเกียรติแกเรามากขึ้น     เราจึงไมเห็นสมควรแกพระผู
ตองการความสงบอยูปาเลย  
            เราเขามาอยูเกาะภูเก็ต ๒ - ๓ ปแรกก็ดีดอก  สุขภาพก็พอเปนไป  แตปตอๆ  มาโรคขอบเราไม
คอยถูกกับอากาศเสียเลย  มันเปนธรรมดาโรคนักเที่ยวของเรา  อยูไหน  สุขภาพจะดีปกติไมเกิน ๓ 
ป   ตอนั้นไปแลวจะเปลี่ยนแปลงเปนอื่นไปเลย แลวในใจของเราก็มิไดต้ังใจจะอยู ณ ที่ภูเก็ตนี้
ตลอดไป เราเคยไดบอกเรื่องนี้กับหมูเพ่ือนและญาติโยมไวแตปมาอยูทีแรกแลว แตเราก็อยูมาไดนาน
ถึง ๑๕ ป   เพราะการขอรองของพระผูใหญและญาติโยมแทๆ 
            มาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗  เราไดขออําลาชาวภูเก็ต - พังงา - กระบี่   ดวยความสงสารในน้ําตาอัน
นองหนาของเขาเหลานั้น  พรอมดวยสํานักตางๆ   ทีพ่วกเราไดทุมเทกําลังกายกําลังใจ   โดยไดใชพัสดุ
และทรัพยของชาวปกษใตกอสรางเปนถาวรวัตถุทั้งปวง      มอบใหเปนมรดกแกชาวปกษใตทั้งหมด 
พรอมดวยตําแหนงอันมีเกียรติของเราดวย พวกเราจึงขอใหชาวปกษใตที่ไดอุปถัมภคํ้าจุนพวกเราทุกๆ 
คน  จงประสบแตความสุขความเจริญภิญโญยิ่งดวยยศ  ลาภ  อายุ  วรรณะ  สุขะ   สมบูรณทุก ๆ คน
เถิด  
            อนึ่ง  วัดและสํานักตางๆ  ขอจงจิรังถาวรเจริญรุงเรืองเพื่อปรโยชนแกคนสวนรวมเถิด 
 

๒๙. พรรษาที ่๔๒ จําพรรษาที่ถ้ําขาม อําเภอพรรณานิคม  

จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. ๒๕๐๗) 

เมื่อเราออกจากเกาะภูเก็ตเปลื้องปลดภาระอันนั้นแลว   เราก็ต้ังใจแสวงหาที่วิเวก  ความสงบตามวิสัย
เดิมของตน  เมื่อเที่ยวไปเยี่ยมทานอาจารยฝน อาจาโร  ที่อําเภอพรรณานิคม ไปเห็นวัดถ้ําขามของทาน
เขา เรารูสึกชอบใจ  เราจึงขอจําพรรษา ณ ที่นั้นหนึ่งพรรษา  ที่นี่ถึงแมบริเวณวัดจะไมกวางขวางเทาไร
นักแลเขาก็ไมสูจะสูงแตอากาศดีมาก ทานเปนคนขยัน  ออกพรรษาแลวพาญาติโยมทําทางขึ้นเขาทุกป
จนเกือบถึงยอดเขา  พวกญาติโยมก็ชอบใจเสียดวย  ถาอาจารยฝนเรียกทํางานแลวการงานสวนตัวจะ
มากสักเทาไรก็ทอดทิ้ง  ผูที่ขึ้นไปถึง  แมจะไดรับความเหน็ดเหนื่อยหายใจไมทั่วทองก็ตาม พอขึ้นไป
ถึงวัดทานแลวพักอยู ๕ - ๖ นาที อากาศที่นี่เรียกเอากําลังมาเพิ่มใหคุมคาเหนื่อยที่เสียไป   ตามสํานวน
ของผูติดถิ่นที่วาไมตองหาสถานที่และอากาศที่ไหนๆ มันอยูที่ตัวของเรา เราทําตัวของเราใหวิเวกแลว 
มันก็วิเวกเทานั้นเอง นั้นไมจริง  สัปปายะทั้งสี่เปนกําลังของการปฏิบัติธรรมไดอยางแทจริง         ถา
เราไมทําตัวของเราใหเหมือนกับหมูบานแลวการเปลี่ยนสถานที่ยอมหมายถึงการเปลี่ยนบรรยากาศ



และอารมณดวย      หมูปากับหมูบานยอมมีสภาพผิดแผกกันมาก  แมแตอาหารและอากัปกิริยายอมสอ
ใหเห็นตรงกันขามเลย 
         ในพรรษานี้ เราไดบําเพ็ญความเพียรอยางเต็มที่ เพราะญาติโยมและหมูเพื่อนที่อยูจําพรรษาดวยก็
ลวนแตเปนลูกศิษยของทานอาจารยฝน  ที่ทานไดอบรมมาดีแลวท้ังนั้น  เราไมตองเปนภาระที่จะตอง
อบรมเขาอีก  เม่ือเราไดมีโอกาสประกอบความเพียรติดตอกันอยางสม่ําเสมอ        ความรูและอุบาย
ตางๆ  ที่เปนของเฉพาะตัวยอมเกิดมีข้ึนอยางนาอัศจรรย  เราไมตองนั่งหลับตาภาวนาละ   แมจะนั่งอยู 
ณ สถานที่ใด เวลาไหน  มันเปนภาวนาไปในตัวตลอดกาล  จะพิจารณาตนและคนอื่น   ตลอดถึง
ทิวทัศนมันใหเกิดอุบายเปนธรรมไปทั้งนั้น  อดีตารมณไมวาจะเปนสวนอิฏฐารมณ  และอนิฏฐารมณ
ก็ตาม สัญญาเกามันนําหยิบยกขึ้นมาใหดูลวนแลวแตเปนไปเพื่อธรรมสังเวชทั้งสิ้น 
         ออกพรรษาแลวพระอาจารยขาวพาคณะลูกศิษยของทานขึ้นไปเยี่ยมอยูพักหนึ่ง     ทานก็ชอบใจ
เหมือนกัน ทานยังไดขอรองใหเราไปอยูถ้ํากลองเพลแทนดวย แลวทานจะมาอยูที่นี้ แตเราปลดเปลื้อง
ภาระแลว ไมตองการความยุง หลังจากนั้นมาไมนานเขาไดนิมนตใหเรามาทําบุญงานศพที่อุดรฯ แลว
เราเลยไปเยี่ยมถ้ํากลองเพลครั้งแรก  แตเราไมคอยชอบอากาศ (คือที่เดิมอยูหลังถ้ํา) พอเสร็จงานพิธี
แลวเราจึงไดออกเดินทางจากอุดรฯ  มาพักที่วัดปาพระสถิตย อําเภอศรีเชียงใหม กับพระอาจารยบัวพา 
ปญญาภาโส  จากนั้นจึงไดลงเรือไปพักวิเวกอยูที่หินหมากเปงกับพระคําพัน 
 
๓๐. พรรษา ๔๓ - ๕๐ จําพรรษาที่หินหมากเปง (พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๕) 
หินหมากเปง    เปนที่รูจักกันทั่วไปในหมูชนแถบนี้ในความที่หนาวจัดดังคําพังเพยที่วา 'ไมมีผาฟา 
(ผาหม) อยาไปนอนหนิหมากเปง' ในแถบนี้หินหมากเปงหนาวกวาเขาทั้งหมดในฤดูหนาว และมีผีดุ 
ทั้งเปนที่อยูของสัตวรายตางๆ มีเสือ หมี ผี เปนตน  เมื่อกอนราว ๔๐ ปมาแลว คนมาทางเรือพอมาถึง
บริเวณนี้แลวจะพากันเงียบกริบไมมีเสียงเลย  แมแตจะเงยหนาขึ้นดูตลิ่งก็ไมอยากดู  ในนามเปนที่
วิเวกเพราะความกลัวของคนนั่นเอง  จึงไมคอยมีใครกลาเขามา พระกัมมัฏฐานมักจะมาอยูวิเวก เพ่ือ
ทดสอบความเปนผูยอมเสียสละ พระกัมมัฏฐานรูปไหนมาอยูไดก็เปนที่เชื่อใจตนเองไดแลววาเปนผู
กลาพึงตนเองไดและหมูเพ่ือนก็ยอมรับวาเปนผูกลาหาญยอมสละไดจริง และเปนที่รูจักกันดีของกอง
ปราบทั้งหลาย คือเมื่อผูคนหนาแนนเขาสัตวรายตางๆ ก็คอยหายไป  ภายหลังกลับมาเปนดานขนของ
หนีภาษีและขโมยวัวความขามฟาก  เมื่อวัวควายหายหรือไดขาววาจะมีคนขนของหนีภาษี
แลว  เจาหนาที่หรือเจาของทรัพยจะตองมาพักซุมคอยจับเอาตรงนี้   แลที่สุดบานโคกซวกพระ
บาท   หวยหัดซึ่งอยูติดกันนี้พลอยเหม็นโฉไปดวย  อนึ่งเมื่อผูเฒาคนเกานักประวัติศาสตรสังสรรคกัน
แลว  มักจะพูดกันถึงเรื่องหินหมากเปงขางหนาวา   กษัตริยทั้งสามพระนครจะพากันสรางหินหมาก
เปงใหเจริญ    เพราะหินสามกอนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยูฝงแมน้ําโขงนี้   (ความจริงมันติดเปนพืดอัน



เดียวกันไป   เมื่อดูมาแตไกลคลายกับเปนสามกอน)  กอนเหนือ (คือเหนือน้ํา) เปนของหลวงพระ
บาง  กอนกลางเปนของบางกอก  กอนใต เปนของเวียงจันทน  เราฟงแลวนาขบขันมาก   ใครจะมา
สรางเพื่อประโยชนอะไร  ปาทึบรกจะตาย  เปนที่อยูของสัตวรายทั้งนั้น   ถึงแมกาลเวลาจะผานพนไป
แลว ๔๐ กวาปก็ตาม   เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๐๗  เราเขามาสูสถานที่นี้เปนครั้งแรก   เรายังไดดูและฟง
เสียงอีเกงและนกกระทาขันอยูเลย  ลิงทโมนตัวเบิ้มยังอุตสาหดอมๆ ไตกิ่งไมมาใหเราชมเปนขวัญตา
ในวาระสุดทายของมันอีกดวย ทั้งอากาศและทิวทัศนเชนนี้ดูจะหาดูไดยากเหมือนกัน  เรามาเห็นเขา
แลวนึกชอบใจ แลวเราตั้งใจจะอยูจําพรรษากับพระคําพันตอไป  ในใจเราคิดวาจะหยุดการกอสราง
และรับภาระใด ๆ  ทั้งหมดละ แตคนอื่นอาจเห็นไปวาความคิดเชนนี้อาจเปนของเลอะเลือนไปก็
ได  แตในใจจริงของเราแลวเห็นวาการกอสรางและการบริหารหมูคณะตลอดถึงการรับแขก   เราไดทํา
มามากแลว  ควรจะหยุดเสียที   แลวรีบเรงประกอบความเพียรเตรียมตายเสียดีกวา  เพราะอายุเราก็มาก
ถึงขนาดนี้แลวไมทราบวามันจะตายวันไหน  จึงไดปรารภกับพระคําพันวา  ผมจะมาขอพักผอนอยูกับ
คุณ  เรื่องการกอสรางและอื่น ๆ ใด ขอใหเปนภาระของคุณทั้งหมด หากตองการจะศึกษาอบรมใน
ดานปฏิบัติแลว    ผมยินดีแนะนําให    เธอก็รับและยินดีดวยเธอยังบอกวา    ผมไมมีความสามารถใน
การหาทุนมากอสราง หากมีทุนผมจะรับภาระได แลวเราก็ไดบอกเธอวา บางทีอาจมีก็ไมแน แตผมก็
ไมหาแลว  มีผูใหก็เอา  ไมมีผูใหก็แลวไป 
           ออกพรรษาแลวไดมีนางติ๋ม (รานขายเครื่องอะไหลรถยนต) นครเวียงจันทน   พอลี แมเปา (พา) 
บานโคกซวก  กับ  นายประสพ คุณนิติสาร  และญาติ (อดุรธานี)  ไดมีศรัทธาพากันมาสรางกุฏิไม
ถวายคนละหลัง  คิดเปนมูลคาหลังละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  (กุฏิในวัดทั้งหมดทําเปนแบบเรือนทรง
ไทยทั้งนั้น)  นางนวยไดสรางกุฏิอุทิศใหนางบัวแถว มาลัยกรอง  หนึ่งหลังเปนมูลคา ๑๐,๐๐๐ บาท 
           เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๐๙  ญาติโยมทางกรุงเทพฯ  ไดลงเรือมาเยี่ยม  เมื่อมาเห็นสถานที่และสภาพ
ความเปนอยูของวัดแลว  พากันชอบใจเกิดศรัทธาหาเงินมาบูรณะและกอสรางศาลาการเปรียญเปน
เรือนไมทรงไทย   รูปสองชั้น   ขางลางมุมเปนระเบียงรอบสามดาน   พ้ืนลาดซีเมนตเสมอกัน  ขางบน
ยาว ๑๗ เมตร  กวาง ๑๑ เมตร  ขางลางยาว ๑๙.๕๐ เมตร  กวาง ๑๖ เมตร เสร็จเรยีบรอยเมื่อวันที่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๑๐ คิดเปนมูลคาประมาณแปดหมื่นบาทเศษ (๘๔,๗๖๓ บาท)   แรงงานโดยสวนมาก
พระเณรพากันทําเอง   พระคําพันปวยเจบ็ตาไดหนีไปรักษาแลวไมกลับมาอีก  
           อนึ่ง ในศกเดียวกันนี้ทุนของญาติโยมทางกรุงเทพฯ อีกนั่นแหละ สรางกุฏิถวายอีกสอง
หลัง  และนายศักดิ์ชัยพรอมดวยญาติที่ตลาดพังโคน  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร   หนึ่งหลังเปน
มูลคาหลังละประมาณ  ๗,๐๐๐ บาท  พรอมกันนี้ไดทําสวมอีก ๔ หอง  โดยทุนของวัด  
           เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑  ไดสรางถงัเก็บน้ําฝนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังศาลาการเปรียญยาว ๑๑ 
เมตร  กวาง ๓ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร สิน้เงินไป ๑๕,๐๐๐ บาท  



           เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒   ไดสรางกุฏิสองชั้นที่ริมฝงแมโขง    โดยทุนของ คุณนายทรัพย ศรีมุกติ 
(กรุงเทพฯ) ๑๕,๐๐๐ บาท นอนนั้นเปนทุนของวัด  เสร็จเรียบรอยแลว สิ้นเงินประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
แลวกออิฐกั้นหองใตดินอีก หมดราว ๒,๐๐๐ บาทโดยทุนของวัด  
           อนึ่ง  เถาแกกิมกาย (นายธเนตร เอียสกลุ) (หนองคาย)  ไดมีศรัทธาสรางกุฏิไมถวายอีกหนึ่ง
หลัง  สิ้นเงินไปประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท   ปนี้ไดมุงหลังคาวิหารพระใหญโดยทุนของแมเหลี่ยน ศรี
สุนทร (สกลนคร)   และนายกิมเซ็ง (นครเวียงจันทน) เปนเงินราว ๓,๐๐๐ บาท พรอมกันนี้ก็ไดปลูก
ศาลาบานชีอีกหนึ่งหลังโดยทุนของวัด สิ้นไปประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
           เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓     นายวิสิทธิ์  วงษสุวรรณ   โรงสีวงษทอง     ไดมีศรัทธาสรางกุฏิไมถวาย
หลังหนึ่งเปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  ปนี้ไดเกิดพายุลมพัดแรง    อันเปนเหตุใหตนไมหักทับระเบียงศาลา
การเปรียญดานตะวันตก ทําความเสียหายหมดไป ๒๐,๐๐๐ บาท  โดยทางการกรุณาชวยเหลือออกให  
           ในปเดียวกันนี้ไดสรางถังเก็บน้ําฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๒ 
เมตร ที่บานชี ๑ ถัง  ที่กุฏิเถาแกกิมกาย ๑ ถัง  โดยยาว ๕ เมตร  กวาง ๔ เมตร  สูง ๑.๒๐ เมตร   ทั้ง
สองถังสิ้นเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท  โดยทุนของวัดเอง  พรอมกันนี้ไดกออิฐกั้นลานหนาศาลาการเปรียญสิ้น
เงินไป ๕,๓๓๖ บาท  ปนี้ออกพรรษาแลวไดมีนักศึกษา  พระสังฆาธิการ ๓๐ รปูจากนครราชสีมา  พัก
อบรมกัมมัฏฐานอยูที่นี่ ๕ วัน  
           เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางวัดไดสรางกุฏิไมอีกหนึ่งหลัง โดยทุนของวัดสิ้นไปราว ๒๐,๐๐๐ บาท 
และไดทําหองสวมบานชีอีก ๔ หอง ไวรับแขกอีกสองหอง  บานพักแขกอีก ๑ หลัง  โดยทุนของวัด
ทั้งหมด  ทําถังเก็บน้ําฝนหนาอุโบสถ   เทคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๑๐.๔๐ เมตร กวาง ๕ เมตร สูง ๒ 
เมตร   สิ้นเงินไปประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทเศษ  โดยทุนของวัด 
           ราววันที่ ๕ กรกฎาคม  กอนเขาพรรษาเราไดเกดิอาพาธทีแรกเปนไขหวัดประสมกับหลอดลม
อักเสบ  ซึ่งเปนอยูกอนแลว  ไดใหแพทยประจําไรยาสูบบานหมอมารักษา  แตอาการกไ็มทุเลา
ลง  แพทยหญิงทวินศรี  สมรไกรสรกิจ  ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย  กับคุณถวัล เศรษฐ
การจังหวัดไดเอารถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย   หมอไดใหการรักษาอยู ๕ วัน   แตอาการ
ก็ไมดีขึ้น   เมื่อฉายเอกซเรยดูก็ไดทราบวาน้ําทวมปอด     และที่ปอดมีพยาธิสภาพเล็กนอย   คุณตุ  โฆ
วินทะ     จึงไดโทรเลขติดตอศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ  
           นายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ  เมื่อไดทราบดังนั้นจึงใหนิมนตไปกรุงเทพฯ และคุณหมอไดรอ
รับอยูที่โรงพยาบาลศิริราชแลว  อนึ่ง  เนื่องจากหมอที่หนองคายนี้ที่เชี่ยวชาญโรคดานนี้ไม
มี  เครื่องมือกไ็มพรอม ฉะนั้นจึงจําเปนตองไปกรุงเทพฯ  เถาแกกิมกายพรอมดวยนายแพทย
สมศักดิ์  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย  ไดนําเอาเราขึ้นเครือ่งบินสงที่โรงพยาบาลศิริราช เรา
เปนคนไขของคุณหมออุดม โปษะกฤษณะ โดยมีคุณหมอธีระ ลิ่มศิลา  เปนหมอดูแลประจาํ   หมอทุก



คนไดใหการรักษาเราเปนอยางดีเลิศ หมอไดดูดเอาน้ําออกจากชองปอดเปนจํานวนมาก ในอาทิตย
แรกอาการของโรคดีขึ้นเปนลําดับ แตในอาทิตยที่สองเริ่มแพยา กลับมีอาการอยางอื่นเกิดแทรกแซง
ขึ้นอีก   และจะเปนเพราะเดิมปกติเราก็ไมคอยถูกกับเรือนตึกอยูแลว  หรืออยางไรก็ไมทราบ   เมื่อไป
นอนอยูโรงพยาบาลนาน  ตอนหลังอาการจึงไดทรุดลงๆ จนลมออน พูดเสียงแผวเกือบจะไมได
ยิน  หมอไดมาดูดเอาน้ําออกจากชองปอดอีกเปนจํานวนมาก อาการของรางกายคอยเบาขึ้นมานิด
หนอย แตความออนเพลียยังไมดีขึ้น เราจึงไดขอลาหมอออกจากโรงพยาบาล แตหมอก็ไดขอรองให
เราอยูตอไปอีก  เราไมสามารถจะอยูตอไปได จึงลาออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๑๔  
           ตอนนี้   เราเห็นโทษเบื่อหนายในรางกายมากเพราะกายกอนนี้แท ๆ  จึงไดทําใหเราเกิดโรคเปน
ทุกขแกตนเองแลผูอ่ืนอีกดวย  อาหารที่เราฉันอยูนี้วันละนิดเดียวมันจะมีประโยชนอันใด  คิดแลว
ตัดสินใจวาวันนี้อยาฉันเลย ไดบอกกับคุณกัณฑรัตน ทรัพยยิ่ง ผูถวายอาหารประจําวา  วันนี้อยาเอา
อาหารมาเลยเราไมฉันละ คณุกัณฑรัตนรองไหไปตามแพทยหญิงชะวดี รัตพงศ แลวแพทยหญิงชะวดี
ไดไปเชิญคุณหมอโรจน สุวรรณสุทธิ มาเพราะคุณหมออุดมไปราชการตางจังหวัด  เราไดเลาอาการ
ของโรคที่เปนอยู  และความที่เราไมคอยถูกกับบานตึกใหหมอฟง   คุณหมอโรจนจึงไดอนุญาตแลจัด
รถสงเราไปที่บานพักคุณกัณฑรัตน ๓ คืน   กอนออกจากโรงพยาบาลคุณหมอบัญญัติ  ปริชญา
นนท    ไดมาตรวจอาการและใหคําแนะนําในการรักษา   คุณหมอโรจนและคุณหมอชะวดีไดตามไป
รักษาและถวายยาทุกวัน อาการคอยดีขึน้  เราพิจารณาตัวเอง แลวเห็นวายังไมตายกอน แตในสายตา
คนทั่วไปแลวอาจเห็นตรงกันขามก็ได หมอดูบางคนยังทายวาเราไมเกิน ๕ วัน ตองตายแน เมื่อ
ศาสตราจารยนายแพทยอวย เกตุสิงห ไปเยี่ยม  เราขอความเห็นจากคุณหมออวยวา  อาตมา จะกลับวัด 
หมอเห็นวาอยางไร คุณหมออวยตอบวา กลับไดเร็วเทาไรยิ่งเปนการดี เราแปลกใจและดีใจที่จะได
กลับวัด เพราะเราคิดวาถึงตายก็ขอไดไปตายที่วัดเราดีกวา  และสมแกสมณสารูปโดยแท  
           วันนั้นเถาแกกิมกายไดเหมาเครื่องบินพิเศษสงเรา   มีพระและญาติโยมตามมาสงเราเต็ม
เครื่องบิน  ถึงสนามบินหนองคายเกือบเที่ยง  พอดีแมน้ําโขงกําลังนองเจิ่งลนฝง  จึงตองขอยืมเรือ น.
ป.ข. จากบานกองนาง นําสงถึงวัดหินหมากเปง  ถึงวัดราว ๕ โมงเย็น  หมอชะวดีก็ไดตามมารักษา
โดยตลอดจนถึงวัด  และอยูเฝาดูอาการไขถวายยาประจําราว ๕ - ๖ วัน  เห็นวาเรามีอาการดีขึ้นและ
ปลอดภัยแลว  หมอจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
           เราปวยครั้งนี้เริ่มตั้งแตเขาโรงพยาบาลหนองคาย   จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลศิริราช    พระสงฆ
สามเณรตลอดถึงประชาชนทั้งที่เราเคยรูจักและไมเคยรูจักตางพากันสนใจใหความเมตตาแกเรา
มาก   ดังจะเห็นไดเมื่อเราไปอยูที่โรงพยาบาลหนองคาย  ไดมีทั้งพระเณร  ตลอดถึงฆารวาสไปเยี่ยม
เราแนนขนัดทุกวัน   โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลศิริราช   พากันไปมากเปนพิเศษจนหมอหามเยี่ยม    บาง



คนมาเยี่ยมไมเห็นเราเพียงแตขอกราบอยูขางนอกก็มี จึงเปนที่แปลกใจมากทีเดียววาไมคอยรูจักกับคน
กรุงเทพฯ เทาไรนัก เวลาเราปวยทําไมจึงมีคนมาเยี่ยมเรามากมายเลา  บางคนพอเห็นเราเขาแลว  ทั้งๆ 
ที่เขาผูนั้นยังไมเคยเห็นหนาเรามาแตกอน  ยังไมทันจะกราบก็รองไหน้ําตาพรูออกมาก็ม ี 
           ฉะนั้น เราจึงขอจารึกน้ําใจเมตตาปรานีของทานทั้งหลายเหลานั้น อันมีแกเราไวในความทรงจํา
ตลอดสิ้นกาลนาน    ผูที่นาสงสารและขอขอบคุณมากที่สุดก็คือผูที่มาเยี่ยมและผูที่มาชวยเหลือในการ
รักษาพยาบาลเราที่วัดหินหมากเปง เม่ือกลับไปแลวยังยอนกลับมาอีกก็มี ในขณะนั้นการกลับไป
กลับมาเปนการลําบากมาก  ตองใชเรือหางยาวเปนพาหนะ  เพราะเปนเวลากําลังน้ําทวมและถนนก็
ขาด  บางทีตองนั่งเรือต้ัง ๓ - ๔ ชั่วโมงก็มี จึงเปนที่นาเห็นใจมากที่สุด  เม่ือเรามาถึงวัดแลวอาการโรค
ทั่วไปคอยดีข้ึนเปนลําดับ   ผูที่เคารพนับถือตางก็พากันมาเยี่ยม     พรรษานี้เรายอมขาดพรรษาเพราะ
กลับวัดไมทัน  
         การที่เราอาพาธครั้งนี้       เปนผลดีแกการภาวนาของเรามาก       พอเราไปถึงโรงพยาบาล
หนองคาย อาการโรคของเราไมดีข้ึนเลยมีแตจะทรุดลง เราจึงไดเตรียมตายทันที ยอมสละทุกๆ วิถีทาง
แลวบอกกับตัวเราเองวา  รางกายและโรคภัยของเจา  เจาจงมอบใหเปนธุระของหมอเสีย  เจาจงเตรียม
ตายสํารวมจิต  ตั้งสติใหแข็งแกรงแลวพิจารณาชําระจิตของตนใหบริสุทธ์ิหมดจดก็แลวกัน หลังจาก
นั้นมาจิตสงบสบาย  ปราศจากความรําคาญใดๆ ทั้งหมด  หมอมาถามอาการโรค   เราก็ไดบอกแตวา
สบายๆ  เถาแกกิมกายมารับเอาเราขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพฯ  เรากย็อมแมไปถึงโรงพยาบาลศิริราช 
หมอมาถามอาการเราบอกวา อาการไขของเราสบายอยูเชนเคย  แตคนภายนอกดูแลวเห็นจะตรงกัน
ขาม  เมื่ออยูโรงพยาบาลนานวันเปนเหตุใหเกิดความรําคาญขึ้นมา  เวลาวันคืนดูเหมือนเปนของ
ยาวนานเอาเสียเหลือเกิน เราจึงไดยอนระลึกถึงความยอมสละตายของเราแตเบือ้งตนวา   เราไดยอม
สละตายแลวมิใชหรือทําไมจึงตองไปยุงเกี่ยวกับเรื่องพรรคนี้   เรื่องเหลานั้นเขาก็ยอมเปนไปตาม
กาลเวลาหนาที่ของเขาตางหาก  ความตายหาไดเก่ียวของกับเรื่องเหลานั้นไม   ตางก็หนาที่ของตนๆ 
จนถึงที่สุดดวยกันทั้งนั้น  ตอนนี้ความรูสึกของเราที่ยอมสละเร่ืองตางๆ    แลวเขามาสงบอยูใน
ปจจุบันธรรมจนไมมีความรูสึกวาเวลาไหนเปนเวลากลางวัน  เวลาไหนเปนกลางคืน  มีแตความสวาง
จาของจิต  แลวสงบอยูเฉพาะตนคนเดียว ภายหลังเมื่อมาตรวจดูกายและจิตของตนเองแลวเห็นวาเรา
ยังไมแตกดับกอน   หากเราอยู  ณ  ที่นี้ อายตนะผัสสะของเรายังมีอยูจําตองกระทบกับอารมณ
ภายนอกอยูเรื่อยไป   เม่ือกระทบเขาแลวก็จะตองใชกําลังสมาธิและอุบายปญญาตางๆ ตอสูกันร่ํา
ไป  อยาเลย   เรากลับไปตอสูกันที่สนามชัยของเรา (คือที่วัด) ดีกวา  แลวจึงไดกลับวัดดังไดกลาว
มาแลว 
         ในป  ๒๕๑๕  ไดเริ่มทําการกอสรางอุโบสถ   ซึง่รายละเอียดจะไดกลาวแยกเปนบทหนึ่ง



ตางหากตอไป พรอมกับขณะที่ทําการกอสรางอุโบสถอยูนี้  ก็ไดปลูกศาลาบานชีอีกหนึ่งหลังทําเปน
เรือนไมสองชั้น เสาคอนกรีตตอไมมุงกระเบื้องลอนเล็กกวาง ๔ เมตร  ยาว ๙ เมตร  ขางลางทําระเบียง
รอบ  ขางละ ๔ เมตร  พ้ืนราดซีเมนตเสมอกันกับพื้นขางใน สิ้นเงินไปประมาณ ๗ หมื่นบาทเศษ  โดย
ทุนของวัด 
 

๓๑. พรรษา ๕๑ - ๕๒ จัดเสนาสนะ วังน้ํามอก (พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗) 

ไดชวยยายโรงเรียนเกา  บานโคกซวก  และบานพระบาท มาปลูกตอหลังที่ปลูกใหมเปนอาคารไม ๔ 
หองเรียน  เสาคอนกรีตตอไม  สิ้นเงินไป ๘๐,๐๐๐ บาท แตยังไมเสร็จ เพราะหมดทุน มา พ.ศ. ๒๕๑๗ 
นี้ไดเริ่มทําตอ โดยเชื่อมหลังใหมกับหลังเกาใหติดกัน  แลวไดกั้นใหเปนหองทาํงานครูใหญ   ขางลาง
ไดทําเปนถังเก็บน้ําฝนเทคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยาว ๗ เมตร  กวาง ๖ เมตร  สูง ๒ เมตร 
           ขณะที่กําลังยายโรงเรียนอยูนี้   ไดไปจัดเสนาสนะขึ้นที่ปาวังน้ํามอก   ซึ่งไกลจากที่วัดหิน
หมากเปงไปทิศทางตะวันตกราว ๖ กม. อีกแหงหนึ่ง  เพื่อใหเปนที่วิเวกของผูตองการเจริญภาวนา
กัมมัฏฐาน เพราะสถานที่แหงนั้นยังมีสภาพเปน ปา  มีถ้ํา  เขาและแมน้ําลําธารสมบูรณเปนที่วิเวกดี
อยู  เพ่ือรักษาสภาพของปาธรรมชาติไว 
 

๓๒. พรรษา ๕๓ สรางวัดลุมพินี (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

 
มีโยมคนหนึ่งถวายที่ที่ตําบลลุมพินี    เนื้อที่ประมาณ  ๓ ไร   แลวมีคนอื่นซื้อเพ่ิมเติมอีก   ทั้งหมดเปน
ที่ประมาณ  ๑๑ - ๑๒ ไร   จึงไดต้ังเปนสถานที่พักวิเวกอีกแหงหนึ่ง     วัดลุมพินีนี้ไมแพวังน้ํามอกที่
ไดสรางมาแลว เพราะมีอาณาเขตจดแมน้ําทั้งสี่ทิศ  สรางไวเพ่ือผูตองการวิเวกไปอยู  เนื่องจากที่วัด
หินหมากเปงบางคราวไมมีความสงบ  ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๗ มารูสึกวาคนทางภาคกลางสนใจมาสมาคม
กับวัดตางๆ ทางภาคอีสานมากขึ้นเปนลําดับ  วัดเราก็พลอยไดตอนรับชาวกรุงมากขึ้นดวย 
           ในป  ๒๕๑๘  นี้   สมเด็จพระญาณสังวร     ไดสนับสนุนพระภกิษุชาวตางประเทศ ซึ่งได
อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศฯ ใหออกไปศึกษาธรรมะที่วัดภาคตางๆ ของเมืองไทยหลายแหง และไดสง
มาจําพรรษาอยูที่นี่หลายรูป ทานก็สนใจและตั้งใจปฏิบัติดวยกันทุกองค 
 

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



 
การไปตางประเทศของเราครั้งนี้    ไดรับการสนับสนุนและความอุปการะจากหลายฝาย   โดยมีความ
มุงหมายจุดเดียวกันคือ   เพื่อการอบรมศีลธรรมในตางประเทศ   นอกจากนั้นเราเองยังตองการที่จะไป
เยี่ยมและใหกําลังใจแกเพ่ือนๆ   ทั้งพระไทยและพระตางประเทศ   ที่ไดไปอบรมเผยแพรพุทธศาสนา
ในประเทศเหลานั้นอีกดวย 
             มันเปนสิ่งที่นาขบขันอยูอยางหนึ่งก็คือ    รูสึกตัววาแกจวนจะตายอยูแลว   ยังอุตสาหไปเมือง
นอกกับเขา มิหนําซ้ําภาษาของเขาก็ยังไมรูเสียอกีดวย          วาที่จริงแลวการเดินทางไปตางประเทศ
ครั้งนี้ยังไมถูกตองตามอุดมคติของเราในเรื่องของการเดินทางสามประการคือ 
             ๑. การไปในภูมิภาคหรือถิ่นฐานใด ๆ ก็ตาม ตองรูภาษาคําพูดของเขา  
             ๒. ตองรูจักเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา 
             ๓. ตองรูจักการอาชีพในภูมิภาค และถิ่นฐานนั้นๆ ของเขา  
             ทั้งนี้  เพื่อเราจะไดสมาคมกับเขาและพูดเรื่องราวของเขาไดถูกตอง แตนี่เมื่อเราไมรูภาษาของ
เขาเสียอยางเดยีวแลวสองขอขางทายก็เลยเกือบไมตองพูดถึง  อยางไรก็ดี  เราก็ไดรับความอนุเคราะห
จากทานผูรูมากหลายชวยเปนสื่อภาษา ใหความรูความเขาใจแกเราเปนอยางดี ทําใหอุปสรรคดาน
ภาษาแทบจะหมดความหมายไรคาไปทีเดียว  
             เรารูตัวดีวา  เราอายุมากแลว  ลวงเขาวัยชรามากแลวไมอยากไปไหนมาไหน ไปมาก็มากแลว 
หาที่ตายไดขนาดวัดหินหมากเปงนี้ก็ดีโขแลว     อยูๆ แมชีชวน  (คนสิงคโปรมีศรัทธาในพุทธศาสนา
และไดมาบวชเปนชี และมาจําพรรษาอยูวัดหินหมากเปง)   มานิมนตใหเราไปสิงคโปร - ออสเตรเลีย - 
อินโดนีเซีย   เพราะเธอเหน็วาเราแกแลวอยูวัดไมมีเวลาพักผอน  บางทีรับแขกตลอดวัน  โดยมากมา
เรื่องขอบัตรขอเบอรกันทั้งนั้นไปทางโนนคงมีเวลาพักผอนบาง   เราไดมาพิจารณาดูแลวเห็นวา   การ
ไปตางประเทศเมื่อไมรูภาษาของเขา  ยอมเปนการลําบาก  และเมื่อเขาเห็นเปนคนแปลกหนาเขาก็จะ
ยิ่งแหกันมาดู  มันจะไดพักผอนอยางไร  ยิ่งกวานั้นเรานั้นเปนพระสาธารณะ   แกแลวจะไปมา ณ ที่
ใด   ตองพิจารณาใหรอบคอบ    บางทีไปเกิดอันตราย   เจ็บปวยหรือตายลง อาจเปนเหตุทําความ
เดือดรอนใหแกคนอื่นโดยเฉพาะพระผูนิมนตไปนั้นเอง เขาจะหาวานิมนตไปแลวไมไดชวย
รักษา   ถึงกระนั้นแลวก็ตาม   เธอก็ไมสิน้ความพยายามจะนิมนตไปใหได  กอปรทั้งพ่ีชายของเธอซึ่ง
เปนหัวหนากองชุมชนชาวพุทธที่เมืองเพิรธในออสเตรเลียก็ไดจดหมายมานิมนตใหไปโปรดชาวพุทธ
ที่โนนดวย 
             เราไดพิจารณาแลว  มีเหตุผลที่ควรแกการรับนิมนต ๓ ประการวา  การไปครั้งนี้มีเหตุผล
คุมคาแน  
             ประการแรก   ประเทศอินโดนีเซียมีพลเมือง ๑๓๐ กวาลาน   ยังนับถือพุทธศาสนาอยู ๑๐ กวา



ลาน  ในทามกลางศาสนาอื่น คือ ฮินดู-อิสลาม-คริสต โดยมิไดมีพระภิกษุสงฆเปนผูนําเลยเราไดฟง
จากคนอื่นมาเลาเรือ่งนี้ใหฟงแลวทําใหเกิดความสงสารชาวอินโดนีเซียมาก          แลวยังไดทราบวา
เขาเหลานั้นชอบในการทําภาวนานั่งสมาธิอีกดวย     (ทุกๆ ศาสนาที่เขาถือพระเจาเขาจะตองนั่งสมาธิ
รวมใจใหสงบ    ยึดเอาพระเจาของเขาเปนอารมณ)   เรายิ่งชอบใจใหญ  
             ประการที่สอง   พระที่มาบวชท่ีวัดบวรนิเวศวิหารกับสมเด็จพระญาณสังวร  (ปจจุบัน สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)  ที่มาทางสายอนิโดนีเซีย - 
ออสเตรเลีย  ก็มีจํานวนมาก กอนเขาพรรษาปนี้พระดอน (Donald Riches) ซึ่งเปนชาวอังกฤษ ก็ได
นําเอาเทปอัดธรรมเทศนาและรูปของเราไปเผยแพรทางออสเตรียกอนแลว       เมื่อเขาไดทราบวาเรา
พรอมดวยคณะจะเดินทางไปออสเตรเลียก็พากันเตรียมรับรอง   บางคนดีใจถึงกับนอนไมหลับ  ที่
ออสเตรเลียนีม้ีพระไทยรูปหนึ่งชื่อบุญฤทธิ์  เธอบวชมานาน  ไดออกไปเผยแพรพุทธศาสนาอยูกอน
แลว  ทานรูปนี้ไดทําประโยชนแกการเผยแพรพุทธศาสนาในออสเตรเลียมาก มีหลายรูปที่ไดไปอบรม
กับทานแลวเขามาบวชในเมืองไทย  
             ประการที่สาม   เรานึกอยูเสมอวาตอไปพุทธศาสนาจะเผยแพรไปในนานาชาติมากขึ้น    และ
อาจเผยแพรแบบบาทหลวงของคริสตศาสนา   ถาเปนพระไทยออกเผยแพรแลวมักจะเอาเปลือกของ
พุทธศาสนาออกเผยแพร  หากเปนคนชาติของเขาเองเขามาบวชและอบรมใหเขาถึงแกนของพุทธ
ศาสนาที่แทจริงแลวเขาไดนําเอาแกนแทของพุทธศาสนาไปเผยแพรเองนั่นแหละจึงจะไดแกน  เมื่อ
พรรษาที่แลว (พ.ศ. ๒๕๑๙) ก็ไดมีพระสุธัมโมชาวอนิโดนีเซีย ซึ่งบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรที่วัด
บวรนิเวศวิหาร มาจําพรรษาที่วัดหินหมากเปง เวลานี้เธอยังรอรับคณะของเราอยูที่อินโดนีเซีย
นั้นเอง     ซึ่งเปนพระสําคัญรูปหนึ่งที่จะนําเอาแกนของพุทธศาสนาออกไปเผยแพร  
             เม่ือพิจารณาดูถึงเหตุผลทั้ง  ๓ ประการดังกลาวแลว  จึงไดตัดสินใจดวยตนเองวา  ชีวิตของ
เราเทาที่ยังเหลืออยูจะขอยอมสละทําประโยชนเพื่อพระศาสนาเทาที่สามารถจะทําได      เม่ือตกลง
อยางนั้นแลวก็มองเห็นคุณคาชีวิตของตนมากขึ้นอันเปนเหตุใหเรายอมสละความสุขสวนตัวเพื่อพระ
ศาสนาอยางเด็ดเดี่ยว 
             แทจริงมีคนกรุงเทพฯ      หลายคนหลายหมูไดเคยมานิมนตใหเราไปอินเดีย      เพ่ือนมัสการ
กราบไหวปูชนียสถานตางๆ โดยรับบริการใหความสะดวกทุกประการ  แตเราก็ยังไมยอมรับอยู
นั่นเอง ไดเคยวาดมโนภาพที่จะไปอินเดียดูมาหลายครั้งแลว เพ่ือใหเกิดฉันทะในการที่จะไปอินเดีย 
แตแลวใจมันก็เฉยๆ เมื่อมาพิจารณาดูเหตุผลวา อินเดียเปนที่อุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาเมื่อเราเกิด
ไมทันพระพุทธเจา หรือสมัยท่ีพระพุทธศาสนายังรุงโรจนอยู เมื่อปูชนียสถานยังคงเหลืออยูควรจะไป
นมัสการเพื่อจะไดเกิดธรรมสังเวชหรือความเลื่อมใส  แตแลวใจมันก็ต้ือเฉยๆ อยูเชนเคย      หรือวาเรา
อาจไดเกิดมาเปนพระสงฆในสมัยยุคฮินดูปราบพระและปูชนียวัตถุใหราบเรียบไป  เราอาจเปนคน



หนึ่งในจํานวนพระที่ถูกฮินดูปราบนั้นก็ได  เราเลยเข็ดฮินดูในอินเดียแตครั้งกระโนนแลว เลยไมอยาก
ไปอีกในชาตินี้กระมัง  ใครมีศรัทธามีโอกาสไดไปกราบไหวปูชนียสถานทั้งสี่ ก็นับเปนมหากุศลอัน
ยิ่งใหญ  ดังที่พระองคไดตรัสไวแกพระอานนทวา  "ปูชนียวัตถุทั้งสี่จะเปนบอบุญแกสาธุชนเปนอัน
มากเมื่อเรานิพพานไปแลว "  เราวาสนานอยมิไดไปก็ขออนุโมทนาดวยแลวก็ขอเปนหนี้บุญคุณ
ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนที่อุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาไวในโอกาสนี้ดวย  
             กอนจะเดินทางไปตางประเทศครั้งนี้ไดมาพัก ณ ที่พักสงฆสวนของ  พลอากาศโท โพยม เย็น
สุดใจ   ที่ดอนเมือง   กลางคืนจะมีผูมาฟงเทศนอบรมสมาธิมากขึน้ทุกๆ คืน  รูสึกวาคนกรุงเทพฯ สมัย
นี้คงจะมีความรูสึกตัวดีกวาสมัยกอนวา   เรามาเกิดในเมืองเทวดาตามสมัญญาสมมุติตางหาก    แตตัว
ของเราเองยังคงเปนมนุษยดิ้นรนกระเสือกกระสนทํามาหาเลี้ยงชีพแยงกันเหมือนๆ  มนุษยทั่วไป
นั่นเอง    จึงอยากจะสรางตนเองใหไดเปนเทวดาที่แทจริงก็ได   เพราะเคยไดทราบมาวาเทวดาที่ไป
เกิดในสวรรคนั้นไมมีโอกาสจะไดทําบุญเหมือนเมืองมนุษยเรา เมื่อเสวยผลบุญที่ตนไดกระทําไวแต
ในเมืองมนุษยนี้หมดแลว ก็กลับมาเกิดในเมืองมนุษยนี้อีก บางทีไมแนนอนอาจไปเกิดในอบายก็ได 
ไมเหมือนพระเสขะอริยบุคคลมีพระโสดาเปนตน ทานเหลานั้นตายแลวไมไปเกิดในอบายอีกแน  
             เราเปนพระแกเกิดในถิ่นดอยการศึกษา       บางทีเขานิมนตใหเราไปเทศนอบรมศีลธรรมแกผู
ที่มีการศึกษาดี  เบื้องตนเรามีความรูสึกเหนียมๆ ตัวเองเหมือนกัน   แตมันเขากับหลักพุทธศาสนาที่
ไมใหถือชั้นวรรณะ ใหถือเอาความรูดีประพฤติดีเปนประมาณ   เพราะคนรูดีทําความชั่ว   ยอมทํา
ความเดือดรอนใหแกประเทศชาติบานเมืองยิ่งกวาคนไมมีความรู คนไมมีความรูแตเขาไมทําความชั่ว 
ดีกวาคนที่มีความรูมาก แตนําความรูนั้นๆ ไปใชในทางที่ชั่ว  คนรูนอยแตเขาพยายามสรางแตความดี
ยอมนําความเจริญมาใหแกประเทศชาติบานเมืองยิ่งกวาคนไมมีความรู   คนไมมีความรูแตเขาไมทํา
ความชั่ว   ดีกวาคนที่มีความรูมาก  แตนําความรูนั้นๆ ไปใชในทางที่ชั่ว    คนรูนอยแตเขาพยายาม
สรางแตความดียอมนําความเจริญมาใหแกหมุคณะตลอดถึงประเทศชาติได เมือ่ไดมาพิจารณาถึง
เหตุผลดังกลาวแลว  เรากส็ามารถพูดอบรมไดอยางภาคภูมิใจ  เพราะเทศนอบรมศีลธรรมแกผูที่มี
การศึกษาดียอมเขาใจงาย   ศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจานั้น   สอนใหรูจักของธรรมชาติ   จึงเขา
กับหลักวิทยาศาสตรทันสมัยดีที่สุด         นักศึกษาที่ดีทั้งหลายยอมมุงแสวงหาแตความรูที่เปนสาระ
อันจะนําเอามาประยุกตใชใหเปนประโยชนแกชีวิตของคนเทานั้น   มิไดมุงบุคคลวาจะอยูในฐานะ
และภูมิเชนไรก็ตาม     อยางสมัยนี้ครสูอนศิษยมีความรูสูงๆ แลวศิษยกลับนําเอาความรูนั้นๆ มาสอน
ครูอีกก็มี  ไมเหมือนศิษยที่เลวๆ บางคนบางกลุม   เห็นครูอาจารยทําผิดอะไรนิดๆ  หนอยๆ     หรือมี
ความคิดความเห็นไมตรงกับของตนแลว    ถือวาครูอาจารยเปนเรือจางรวมหัวกันรุมจิกขับไลถือวาได
หนามีเกียรติ อยางนี้มันเปนสมัยพัฒนาวิชาอุบาทว  มีแตจะนํามาซึ่งความเสือ่มถายเดียว 
 



๓๓.๑ ถึงสิงคโปรประเทศแรก 
คณะเราอันมีพระสตีเฟน   พระชัยชาญ  หมอชะวดี   และแมชีชวน   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ   วันที่ 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙   ถึงสิงคโปรในวันเดียวกัน คณะศรัทธามารับและพาไปชมเมืองจนทั่ว 
             สิงคโปรเปนเกาะเล็กๆ   อยูกลางทะเล     มีเนื้อที่เพียง ๓๐ x ๒๕ กม.  เทานั้น   มีผูคนอยู
หนาแนน   มีพลเมืองรวมทั้งเกาะเล็กเกาะนอยรอบๆ ๓ ลานเศษ เพราะเนื้อท่ีนอย ฉะนั้นเขาจึงปลูก
แฟลตสูงๆ สิบชั้นยี่สิบชั้นขึ้นไป เพ่ือมิใหเปลืองเนื้อท่ี คนไปเห็นแฟลตสูงๆ แลวเขาใจวาคนสิงคโปร
มีแตคนรวยๆ กันทั้งนั้น แทจริงแลวก็เหมือนๆ กับประเทศอื่นๆ ทั่วไปในโลกนี้แหละ   บานธรรมดาๆ 
มุงกระเบื้องสังกะสีแมแตมุงจากอยางบานเราก็ยังมีเหมือนกัน เมื่อมนุษยเรายังมีกิเลสอยูตราบใดแลว
จะมีทุกสิ่งทุกอยางเสมอภาคกันเปนไปไมได  รัฐบาลของทุกประเทศก็พากันพยายามตองการอยากให
เปนเชนนั้น    แตแลวก็ไมเห็นเปนไปตามประสงคสักประเทศเดียว แมแตประเทศที่ปกครองดวย
ระบบคอมมิวนิสต   ก็โฆษณานักหนาวาประชาชนพลเมืองของเขาอุดมสมบูรณไมเดือดรอน  มีสิทธิ
เสมอภาคกันทั่วหมด   แลวทําไมพลเมืองเหลานั้นจึงพากันดิ้นรนเล็ดรอดหนีตายจากเมืองพระศรีอา
ริยมาเลา  อันนั้นเพราะอะไรก็เพราะกิเลสของคนเรามันแกตัวเกินไปนะซี  เรื่องนี้พระพุทธองคสอน
นักสอนหนาวาใหเห็นอกเขาอกเรา  จงมีเมตตาปรารถนาหวังดีตอกันและกัน ทุกๆ คนก็ปรารถนา
เชนนั้นเหมือนกัน  แตบทเมื่อมาถึงตัวเองเขา  กิเลสปดบังหอหุมเลยลืมหมด ลงของเกา  
             เราเคยสงสัยวา    เหตุใดสิงคโปรซึ่งเปนเกาะเล็กๆ    จึงแยกออกมาจากมาเลเซียเปนเอกราช
ตางหาก ทําไมจึงไมรวมกันกับมาเลเซียเพ่ือจะไดเปนประเทศใหญๆ ใหเปนปกแผนแนนหนา   เมื่อ
ไปเห็นความจริงแลว การแยกออกจากมาเลเซียไปเปนเอกราชตางหากนั้นมันเหมาะสมแลว     เพราะ
เรื่องวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและศาสนา    ตลอดจนนิสัยของคนสิงคโปรอาจแปลกตางไปจาก
มาเลเซียก็ได   อนึ่ง   สิงคโปรเปนเกาะเล็ก   มีพลเมืองหนาแนน   อาจมีรายไดดีกวามาเลเซีย   แลว
ผูคนก็อาจปกครองงายกวามาเลเซีย   แตถึงอยางไรก็ตาม สิงคโปรก็ยังตองอาศัยวัตถุดิบ เชน ไม เปน
ตน จากมาเลเซียอยูนั่นเอง น้ําเปนปจจัยสําคัญประจําชีวิตของมนุษยอยางยิ่ง  สิงคโปรมีพ้ืนที่นอยไม
พอจะทําการกสิกรรมและเกษตรกรรมแมแตน้ําบริโภคและน้ําใช  ก็ตองอาศัยตอทอไปจากมาเลเซีย
ทั้งนั้น  ฉะนั้น  มาเลเซียกับสิงคโปรถึงแมจะแยกกันไปคนละประเทศแลวก็ตาม  แตสัมพันธไมตรี
ดานอื่นๆ ยังแนนแฟน อยูตามเดิม หากจะตัดก็ตองตัดสายน้ํานี้แหละ จึงจะขาด  
             ดานการจราจรนั้น      ถนนหนทางเขากวางและมีมากพอแกรถราจะวิ่ง       ไมคับคั่งทั้งคนขับ
ก็ชวยกันรักษาการจราจร  ไมเห็นแกตัวตามสี่แยกตางๆ จะหาตํารวจจราจรมาทํายาสักนายเดียวก็ไมมี 
มีแตไฟแดง - ไฟเขียวทําหนาที่โดยอัตโนมัติอยางนาสงสารถนนหนทางเขารักษาความสะอาดได
ดี  ไมคอยจะมีคนเดินพลุกพลาน ตามหนารานมีบานกระจกปดกันฝุนเรียบรอย นอกจากแฟลตที่สูงๆ 
แลว  บานชองเขาปลูกมีระเบียบเรียบรอยนาดู   ริมถนนและระหวางบานตอบานเขาปลูกตนไมรมเย็น



นาชมนาเที่ยว   ที่ใดบานหางๆ   ไมวาตามในเมืองหรือชานเมืองก็ตามเขาทําเปนสวนสาธารณะเล็ก
บางใหญบาง    แลวทําที่พักนั่งเลนตามโคนตนไมไวใหคนไปนั่งพักผอนสบาย ตามชายทะเลที่ไมมี
ตนไม เขาก็ปลูกตนไมลงแลวทําลานจอดรถไวเปนระเบียบเรียบรอยแทบทุกแหง ไมวาบานริมถนน
หรือกําแพงบาน ตลอดจนสวนสาธารณะ เขาชอบปลกูดอกไมพรรณตางๆ สวยงามมาก ดินของเขาก็ดี
อากาศและฝนก็อํานวยตกบอยจึงทําใหดอกไมของเขาเขียวชอุมอยูตลอดกาล         สิงคโปรเปนเกาะ
เล็กพลเมืองหนาแนน  อยาพึงเขาใจวาจะไมมีปาเลย  แมแตในเมืองก็ยังมีปาดงดิบอยู ทั้งนี้เพราะเขามี
ปานอย เขาจึงรักปาและพันธุไมแลวสงวนไวดังกลาวแลว สิงคโปรเปนเกาะอยูบนกลางทะเลสูงกวา
ระดับน้ํา  ฉะนั้นถึงน้ําจะดี ฝนตกเสมอ แตน้ําก็ไมขังชื้นแฉะจึงทําความสะอาดไดงายกวากรุงเทพฯ 
ของเรา ประจวบกับพลเมืองก็เอาใจใสชวยกันรกัษากฎหมายบานเมืองเปนอยางดี    ถึงอยางไรก็
ดี  อยาไดลืมตัว   เพราะคนเราเกิดมาก็เกิดที่สกปรกแลวก็คลุกคลีอยูดวยของสกปรกทั้งภายนอกและ
ภายในตลอดกาล    ชําระสะสางอาบลางแลวเด๋ียวก็สกปรกอีก   ผลท่ีสุดเมื่อตายแลวก็เปอยเนาสกปรก
อีก เมื่อมันเปนอยูเชนนั้นแลว คนเราไปอยูที่ไหนมันจะสะอาดไดอยางไรเลา   นอกจากทุกๆ คนที่อยู
รวมกันเขาใจความจริงนั้นแลว   แตก็ชวยกันรักษาความสะอาดตามหนาที่ของตนๆ รกัษาความสะอาด
ภายในตัวของเราอยางไร ก็ใหรักษาความสะอาดภายนอกเชนนั้นก็แลวกัน 
              บานเมืองใดก็ตามที่จะเจริญสมบูรณตองพรอมดวยเหตุ ๔ ประการดังนี้ คือ  
             ๑. ภูมิประเทศที่เปนชัยภูมิเหมาะสมแกผูคนที่ไปอยูอาศัย 
             ๒.หัวหนาผูบริหารวางระเบียบกฎหมายเปนยุติธรรมไมทําความเดือดรอนใหแกประชาชนผู
อยูอาศัยและหยอนยานเกินไป 
             ๓. พลเมืองชวยกันรักษาระเบียบกฎหมาย เคารพตอกฎหมายบานเมือง 
             ๔. ผูบริหารตั้งอยูในยุติธรรม  
             ถาพรอมดวยเหตุ ๔ ประการนี้แลว   บานเมืองนั้นก็จะอุดมสมบูรณ   ถาขาดอันใดขอหนึ่ง 
ถึงแมจะอุดมสมบูรณแตก็จะไมสมบูรณ กรุงเทพฯ เราจะทําใหสะอาดสมบูรณเหมือนสิงคโปรไมได
เด็ดขาด เพราะสถานที่ไมอํานวย     อยูที่ตํ่ากวาระดับน้ําทะเลใครก็ตามเถิดอยามาคุยโอเลยวา    จะทํา
กรุงเทพฯใหสะอาดอยางนั้นอยางนี้พอเปนขี้ปากหนังสือพิมพเปลาๆ  ทางที่ดีควรมาชวยกันรักษา
ความสะอาดตามหนาที่ของตนๆ   ขออยาไดพากันมักงายเห็นแกตัวจะดีกวา เห็นอะไรผิดนิดก็ดา 
หนอยก็โจมตีกันอยางสาดเสียไรมารยาท ขาดวัฒนธรรมอันดีงามเหมือนคนไมมีการศึกษา  
             ชวงระยะที่คณะของเราไดอยูที่สิงคโปรนี้เปนเวลาสิบคืน        เราไดอบรมศีลธรรมฝก
กรรมฐานใหชาวสิงคโปรทุกๆ คืนๆ ละไมเกิน ๓ ชั่วโมง  มีคนมารับการอบรมคืนละ ๒๐ - ๓๐ 
คน  แทจริงการอบรมศีลธรรมก็คือการชี้ใหเห็นโทษของโลกตามเปนจริงนั้นเอง ผูใดเห็นโทษของ
โลกนั้นไดก็ไดชื่อวามองเหน็ธรรมแลวเพราะโลกกับธรรมอาศัยซึง่กันและกันอยู     ฉะนั้นเมื่อเรา



แสดงถึงธรรม    ปญหาของโลกจึงพากันหลั่งไหลเขามารอบดาน ปญหาทั้งหมดก็เหมือนๆ กับที่มีอยู
ในโลกทั่วๆ ไปนั้นเอง เมือ่สรุปแลวก็คงอยูในวงขอบเขต ๓ ประการ ดังนี้คือ  
             ๑. ปญหาในครอบครัวและการครองชีพ 
             ๒. ปญหาที่พ่ึงทางใจ 
             ๓. ปญหาเรื่องตองการเปลื้องทุกขใหหลุดพน 
             ขอแรก  ก็ไมเห็นแปลกแตกตางอะไร  เมื่อมโีลกก็ตองมีปญหาโลกแตกเปนธรรมดา  เมื่อเรา
ผูกเองก็ตองแกเปนละซีคนอื่นใครจะแกใหได นอกจากจะบอกวิธีแกใหเทานั้นเอง ปลาติดเบ็ด
นายพรานเพราะเหยื่อของนายพรานหุมพรางไว ปลาเห็นเขาโฉบเอาดวยความหิว  เมื่อเบ็ดเกี่ยวปาก
เหยื่อก็ไมไดกินยังเหลือแตความเจ็บปวดรวดราวอยางเดียว ความหิวทําใหเกิดทุกขอยางนี้ เราให
ความเห็นวาจงอดเอาเถิด เมื่อเราหลงเหยื่อจนเบ็ดเกี่ยวปากแลว ยิ่งดิ้นก็จะมีแตความเจ็บปวดทวีคูณ 
ปลงอนิจจังสังเวชตนเองวาเปนทุกขเชนนี้ ก็เพราะความหลงผิดแทๆ นิ่งๆ เอาไวใหนายพรานมาปลด
เอาไปตมยําเปนอาหารเย็นก็จะเปนโชคดีของแก  
             ขอสอง  คนเราเมือ่ยังมีหวังอยูก็จะตองดิ้นรนไปจนสุดเหว่ียงจนหาที่หยุดสุดสิ้นไมได ตามใจ
ที่ยังไมไดอบรมเหมือนกับสัตวปาที่จับมาใหมๆ  จะฮึกเทาไรดิ้นเทาไรเมื่อเชอืกยังเหนียวไมขาดสัตว
ปาก็จะเหนื่อยรูกําลังตนเองแลวนิ่งยอมจํานน คนเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อไมสมหวังในสิ่งนั้นๆ ที่
เขาใจวาจะนําความสุขมาให แลวใจก็จะสงบสุข นั่นแหละจึงจะเห็นที่พ่ึงของใจวาที่เราแสวงหา
ความสุขในที่นั่นๆ ดวยวัตถุภายนอกนั้นที่แทจริงไมใชแสวงหาความสุขอันแทจริง  เปนแตสุข
ปลอมๆ เปลือกๆ สุขที่แทจริงไดแกสุขที่จิตนิ่งไมดิ้นรนตางหาก   ผูมาจับจุดความสุขที่แทจริงไดอยาง
นี้แลว แมผูนั้นจะอยูในอิริยาบถใด ประกอบภารกิจงานใดๆ อยูก็ตาม เขาจะมีใจเปนสขุอยูตลอดกาล
ทุกเมื่อ แตเมื่อผูที่ยังไมถึงและไมเห็นเชนนั้นแลวก็เหมือนเปาปใหควายฟง  
             ขอสาม   เราไดสอนใหเขาทวนทบยอนไปพิจารณาถึงขอ  ๑  -  ๒     จนใหเห็นวานอกจาก
ความสุขอันเกิดจากความสงบแลว   นอกนี้เปนความสุขเพียงเพื่ออาศัยและสุขปลอมๆ เทานั้น  แลว
สอนใหเขาเหลานั้นหมั่นบําเพ็ญเจริญ   พิจารณาอยูอยางนั้นตลอดไปจนชํานาญ   เมื่อชํานาญแลวจะ
อยูดวยอาการอยางไรก็อยูไดตามใจปรารถนา  เมื่อทําไดอยางนี้แลวใครจะอยูดวยความสุขก็อยู
ไป  ใครจะอยูดวยความทุกขอยางไรก็อยูไปโดยอิสระเสรี  
             เทาที่ไดอบรมมาแลวและไดฟงความคิดความเห็นของชาวสิงคโปร  นับวาพวกเขามีโชคดีที่มี
ความคิดความเห็นเปนธรรมเห็นโทษทุกขในความมาเกิดในโลกนี้  เห็นวาชีวิตของคนเราไมมี
สาระ   เปนเพียงมายาเทานั้น   อนึ่งเราเองก็ไมไดนึกไดฝนเลยวาคนสิงคโปรจะมีความรูความเขาใจ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาถึงอยางนี้  เมื่อกอนคนชาวสิงคโปรโดยมากถือฮินดูบาง คริสตบาง 
และลัทธิมหายานบาง  แตเมื่อพากันมาไดอบรมศึกษาในหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่ถูกตอง



แลว     ความเชื่อถือในลัทธแิละศาสนาเหลานั้นไมทราบจมหายไปไหน   คงยังเหลือแตแกนแทของ
สัจธรรม   เปนที่นาชื่นชมท่ีเขาไดพากันแสดงออกมาซึ่งความเชือ่มั่นความกลาหาญความราเริงในการ
ที่เขาไดเขาใจในสัจธรรมที่เปนสาระอยางจริงจัง   เปนที่นาอัศจรรยที่บางคนมีศีลหาโดยอัตโนมัติ  หัด
ภาวนาทําสมาธิแนวแนจนทําใหเกิดญาณรูเรื่องราวตางๆ ทั้งเรื่องของตนและของคนอื่นอีกดวย 
 
๓๓.๒ ไปออสเตรเลีย 

จากสิงคโปร เราไดบินไปออสเตรเลยีในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน และลงพักที่เพิรธเปนเมืองดานแรก 
แลวก็ไปเมลเบอรน ซิดนีย แคนเบอรรา ตามเมืองใหญๆ ที่มีผูสนใจพุทธศาสนา หรือพุทธสมาคม
นิมนตใหไปอบรมศีลธรรมทุกแหง ไมวาไทย ลาว พมา ศรีลังกา ฝรั่งมังคา ตางใหการตอนรับ นับวาดี
เลิศ คณะเราขอขอบพระคุณทานเหลานั้นไว ณ โอกาสนี้ เปนอยางยิ่ง 

             คําสนทนากับหัวหนาฮินดู 
             ระหวางอยูเพิรธมีสวามีมาเยี่ยม สวามีหมายถึงนักบวชลัทธิฮินดูนุงหมและสีผาคลายๆ กับ
พระธิเบต ตัวทานเองก็บอกวาทานเปนฮินดูลามะ ฮินดูมีหลายลัทธิ ถือพระเจาหลายพระองคเหลือเกิน 
จะถือพระเจากี่องคๆ ก็ไมวา ขอใหถือวาพระเจาเหลานั้นลวนแยกออกมาจากพระเจาองคเดียวกันก็
ใชได (คือพระผูเปนเจาผูสรางโลกผูไมมีตัว)  ทานองคนี้บวชมาได ๔๕ ปแลว อายุก็ได ๗๖ ป
พอดี  ทานมานั่งรอเราอยูที่หองรับแขกกอนแลว  พอเห็นเราก็ยกมือไหวเรากอนดวยความยินดี  มี
ศีลธรรมอยางนารักมาก   เราไดยกมือไหวตอบ  สนทนาสัมโมทนียกถาพอเปนเครื่องทําใหเกิดความ
อิ่มใจในกันและกันพอสมควรแลว    เราเริ่มถามถึงลทัธิของทานที่ทานประพฤติอยูวาทานดําเนินไป
ในแนวไหนและหนักไปในทางใดดวยความเปนกันเอง      ทานไดบอกวาทานเปนสวามีลามะหัวหนา
สอนศาสนาลทัธิฮินดู   ตระกูลของทานถือฮินดูและตัวทานเองก็เครงในลัทธิฮินดู   ไดบวชแตยังหนุม
จนบัดนี้แลวก็เคยเขาไปหาพระในธิเบตลัทธิมหายาน  
             ยังสวามีอีกคนหนึ่ง   แตคนนี้เขาไมบวชเหมือนคนกอนเปนฆารวาสเหมือนคนธรรมดาๆ เรา
นี้เอง  อายุ ๘๑ ปแลว แตรูปรางหนาตานารักมาก  ผวิพรรณผุดผองยิ้มแยมอยูตลอดเวลา ดูทาทีแลว
เหมือนคนอายุราว ๖๑ ปเทานั้นเอง   เขาไดมานั่งรอเราอยูที่หองรับแขกกอนแลว  พอเราออกจากหอง
มาเขาเห็นเราเขาแลวก็ยกมือไหวเรากอนเหมือนสวามคีนกอน  เขาบอกวาพอเห็นเราแลวเมตตามาก 
(ตามภาษาบานเราคือเคารพรักมากนั่นเอง) เมื่อทักทายและแสดงความดีใจซึ่งกันและกันพอสมควร
แลว  เราไดเริม่ซักถามถึงลทัธิที่เขาถือกอนเชนเดียวกับสวามีคนกอน   กอนจะถามเราไดขอโทษ
เขา  แตเขาไดบอกวาไมตองขอโทษ  เรามีธรรมเสมอกัน  (คอยฟงมติของเขาตอไป)  เขาบอกวาเขาไม
ถือศาสนาอะไรๆ ทั้งหมด  "เพราะในโลกนี้มีพระเจาองคเดียวเทานั้น" ศาสดาของแตศาสนาลวน



แลวแตแยกออกมาจากพระผูเปนเจาองคเดียวกัน   (คือพระพรหม)    เมื่อทําดีที่ถูกตองแลวก็เขาถึง
พระเจาองคเดิมเหมือนกัน เขาบอกวา เขาไดไปศึกษาแบบโยคะกับอาจารยตางๆ ในประเทศอินเดียถึง 
๖ อาจารย  อาจารยของเขาสอนหลายแบบ  เปนตนวา  แบบฤาษีดัดกาย  แบบอดอาหารและกลั้นลม
หายใจเขาออก เปนตน  (แสดงวาลัทธิเหลานี้มีมาแตกอนพุทธกาล  คงยังเหลืออยูจนบัดนี้) เขาเปนผูมี
ความรูและความสามารถในลัทธิฮินดู  และเปนผูยอมสละทุกๆ อยาง (ไมมีครอบครัว) ฮินดูศาสนิก
ทั้งหลาย  จึงไดยกใหเขาเปนสวามี 
             เมื่อเราทั้งสองสนทนากันโดยมีพระสตีเฟนเปนลางคนกลางพอสมควร    และเราทั้งสองฝาย
ตางก็พอใจและยินดีในคําพูดของกันและกันแลว  กอนเขาจะลากลับเขาขอกราบเทาเราเพื่อเปนสิริ
มงคล (เราเลยกลายเปนพระผูเปนเจาไปเลย) เรารูสกึละอายใจมาก  เพราะเขาเปนคนดีมีอายุมากและมี
คุณธรรมนาเลื่อมใส  จึงบอกวาไมตองกราบดอก   เรามีธรรมเสมอกันก็เปนสิริมงคลดีอยูแลว    กอน
จะลาไปเขาไดหันหนามาไหวแลวไหวเลาๆ แสดงวาเขาเคารพดวยความจริงใจ  
             สวามีทั้งสองนั้นถึงคนหนึ่งบวชเปนพระอีกคนหนึ่งไมไดบวชก็ตาม    แตลัทธิวิธีเขาถึงพระ
เปนเจาอยางเดียวกัน   เพราะเปนลัทธิฮินดูเหมือนกัน   เราไดขอรองใหทั้งสองอธิบายวิธีที่จะเขาถึง
พระผูเปนเจา   ทั้งสองไดอธิบายเหมือนกัน  
             คือองคแรกบอกวาบริกรรม โอมะ ชาๆ สัก ๒ - ๓ ครั้ง โดยระลึกเอาพระเจามาไวที่ใจ เอาใจ
มาระลึกถึงพระเจา   แลวพระเจาก็จะมาปรากฏเปนภาพตาง ๆ ขึ้นที่ใจ   พระเจาจะสอนใหรูจัก
ผิด  รูจักถูก… ใหทําดีละชั่ว..บางทีก็ไมปรากฏภาพจะมีแตเสียง (ในหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาตอนนี้
เรียกวา รูปฌาน ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา…   ธรรมเปนศาสดาตามพร่ําสอนผูปฏิบัติดีแลวไมใหตก
ไปในทางผิด)    แลวพระเจานั้นจะหายไปยังเหลอืแตความวางเปลา    เราเขาถงึพระเจานิรันดร
แลว   (อรูปฌานซึ่งอาฬารดาบสและอุทกดาบสเจริญอยู  พระสิทธัตถะกุมารไปศึกษาไดแลวเห็นวายัง
ยึดอยูนั่นแหละไมเปนทางพนทุกขได  ละทั้งดีและชั่วแลวจึงจะพนทุกข   จึงไดหนีไปทําทุกรกิริยา)  
             สวนสวามีคนที่สองไมไดบวชก็อธิบายเหมือนกัน แตเขาไมไดพูดถึงคําบริกรรม  อาจเปน
เพราะเขาหวงเคล็ดลับในลัทธิของเขาก็ได  แตเขาใจวาคงบริกรรมเชนเดียวกันเพราะลัทธิเดียวกัน 
แลวก็พูดแตเพียงวา  เมื่อเขาถึงพระเจาแลว   พระเจาจะแสดงภาพตางๆ มาสอนหรือมีแตเสียงมา
สอน   ไมไดพูดวาเมื่อภาพและเสียงนั้นหายไปแลวยังเหลือแตความวาง  แลวเขาถึงพระเจานิรันดร  

             สิ่งทีค่วรจะเปนสาระ 
             นักสนใจใจศาสนาทั้งหลายฟงแลวสนุกไหม  ไดความวาอยางไร  เราขอแสดงความเห็น
ดังตอไปนี้  หากผิดถูกอยางไร   ขอนักสนใจในศาสนาทั้งหลายไดใหอภัยดวย    เพราะเราไมมีโอกาส
ไดคนควาตําราศาสนาอื่นๆ นอกจากพุทธศาสนา  



             เขาใหทําความเชื่อม่ันแนวแนวา  พระเจาเขามีแตไมเห็นตัว   พระเจาที่เขาเชื่อนั่นแหละ เม่ือ
ทําความเชื่อม่ันแลวนอมเอาพระเจาหรือเอาใจของเราเขาไปไวในพระเจาแลว พระเจาก็จะมาปรากฏ
ใหเห็น  ณ  ที่นั้น   แมพุทธศาสนาฝายมหายานก็ในทํานองเดียวกันนี้    สวนฝายเถรวาทหรือ
หินยาน   พระพุทธเจามีตัวตนคือพระราชโอรส  สิทธัตถะแหงศากยราช   เสด็จออกทรงผนวช  ทรง
บําเพ็ญเพียรชําระกิเลสในใจจนหมดจดบริสุทธ์ิ  ไดสําเร็จเปนพระพุทธเจาเพราะคุณธรรมทั้งหลาย 
แตไมใหถือเอาเพียงกายของพระสิทธัตถะเทานั้นมาเปนพระพุทธเจา       เม่ือผูมีความเชื่อและเลื่อมใส
ในพระคุณของพระพุทธเจา      แลวนอมเอาคุณความดีทั้งหลายเหลานั้นมาไวที่ใจหรือนอมเอาใจของ
ตนไปตั้งไวที่ความดีเหลานั้นก็ดี       เม่ือใจตั้งมั่นอยูในความดีเหลานั้นแนวแนเต็มที่แลว (เอกัคคตา
รมณ) อาจเกิดภาพนิมิตตางๆ หรือเสียงปรากฏ ณ ที่นั้น  ลัทธิพระเจาไมมีตัวตนนั้น  เขาถือวานั้นถึง
พระเจาแลวพระเจามาสอนแลว       สวนพุทธศาสนาถือวานิมิตของภาวนาหากมีเสียงสอนบอกกลาว
ก็ถือวาพระธรรมเปนเครื่องพร่ําสอน  ถามีภาพปรากฏก็ถือวาเปนภาพนิมิต พระธรรมเปนของไมมี
รูปราง  ผูเห็นผูฟงยังเปนของมีรูปรางอยู  พระธรรมจึงแสดงภาพใหเขากับผูเห็นผูฟง  
             เมื่อสรุปแลวทุกๆศาสนาและลัทธินิกายสอนใหศาสนิกชนของตนๆ ละชั่วทําดี  นอมจิตเอา
คุณความดีของพระเปนเจาที่ใจของตน   หรือเอาจิตของตนใหเขาไปอยูในพระเปนเจา    เพ่ือเราจะได
เขาถึงพระผูเปนเจาเหมือนๆ กันทุกๆ ศาสนา ศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ  เมื่อไมเขาใจในหลักของ
จริงของศาสนาดังกลาวมานี้แลว มักจะถือวาอีกฝายหนึ่งซึ่งนับถือปฏิบัติไมเหมือนตนก็เหมาวา
ผิด  ตนเทานั้นถูก   แลวก็หาเรื่องโฆษณาโจมตีกันและกันเพื่อใหฝายของตนเดน    คนจะไดเขามานับ
ถือฝายตนใหมากขึ้น    นอกจากมิใชคําสอนของศาสดาที่ดีมีธรรมเปนเครื่องอยูแลว   ยังจะเปนที่
เพงเล็งของปราชญที่ดีทั้งหลายอีกดวย    การถือภาพนิมิตของภาวนากับการเขาถึงพระเจานาจะเปน
เครื่องพิสูจนของนักปฏิบัติดวยดี  

             ใหคติแกทานมหาสมัย 
             ระหวางเดินทางอยูในออสเตรเลียครั้งนี้     นอกจากจะไดอบรมศีลธรรมแกผูที่สนใจในหลัก
พุทธศาสนาแลว  ยังไดและเปลี่ยนทัศนคติกับหมูเพ่ือนอีกดวย  โดยเฉพาะทานมหาสมัย  ซึ่งทาง
มหามกุฏราชวิทยาลัยสงมาอยูประจําวัดพุทธรังษี  เมืองซิดนีย  
             พระมหาสมัยรูปนี้เดิมเปนคนชาวจําปาศักดิ์   ประเทศลาว   ไดมาอยูวัดสระปทุมแตเล็ก จนได
บวชเปนสามเณรแลวบวชเปนพระสอบ ป.ธ. ๕ สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อป 
๒๕๐๒  ไปชวยสอนสามญัศึกษาที่วัดโพธิสมภรณ  อุดรธานี อยู ๑ ป  แลวไดอาสามาเผยแพรพุทธ
ศาสนาในออสเตรเลียนี้ได ๒ ปแลว เปนรุนที่ ๒  ตอจากเจาคุณปริยัติ   แลวก็เปนรูปแรกที่ไดเขามาอยู
วัดนี้   เวลานี้ได ๑๓ พรรษา  แลวทานเปนพระสุภาพเรียบรอยนาเคารพเลื่อมใสมาก  



             ทานไดชื่อวาเปนตัวแทนพระสงฆไทยไปเผยแพรพุทธศาสนาในทวีปออสเตรเลีย          เพราะ
เมื่อกอนออสเตรเลียไมเคยมีพระสงฆฝายเถรวาท  เขาถือศาสนาครสิตเปนพ้ืน   เพ่ิงมีวัดและพระสงฆ
ฝายเถรวาทครั้งนี้เอง    คนเราสมัยนี้ทั้งโลกมีการศึกษาดีโดยเฉพาะดานวิชาวิทยาศาสตร    ซึ่งมีหลัก
คนควาหาเหตุผลขอเท็จจริง สวนคําสอนของคริสตศาสนาสอนใหใชความเชือ่หามวิพากษวิจารณคํา
สอนที่ตนนับถือ      มันเลยขัดกับหลักวิชาวิทยาศาสตรสมัยใหม สนัตะปาปาเคยลงโทษใครคนหนึ่ง 
เมื่อเขาคิดคํานวณวาโลกกลมมาแลว แตในที่สุดคนทั้งโลกรวมสันตะปาปารุนหลังๆ   ก็ไดนําเอาหลัก
วิชาของตาคนนั้นมาใชอยูจนทุกวันนี้        สวนหลักคําสอนในพุทธศาสนาปลอยใหมีสิทธิเสรีเต็มที่
ในการคิดคนใดๆ ก็ตาม   แมแตในหลักคําสอนของพุทธศาสนา    เพราะหลักคําสอนในพุทธศาสนา
สูงกวาหลักวิชาวิทยาศาสตรมาก พิสูจนขอเท็จจริงไดมิใชแตดานวัตถุอยางเดียว  แตสามารถพิสูจน
ขอเท็จจริงไดทั้งดานนามธรรมอีกดวย   เมื่อพิสูจนไดขอเท็จจริงแลว    ก็มิไดนําเอามาใชในทางที่ให
เกิดโทษ   มีแตจะนํามาใชในทางสันติใหเกิดคุณประโยชนทั้งแกตนและคนอื่นอีกดวย  บางทานได
นํามาใชไดผลจนโลกตามเกาะไมติด  พนจากโลกไปเลยก็มี  เชน  พระพุทธเจาและพระอรหันต
ทั้งหลาย  เปนตน  
             จึงเปนที่นาเสียดายที่คนเราในสมัยนี้มีการศึกษาดีและสูงๆ   แตโดยมากเขาใจวาการศึกษา
ตําราไดสําเร็จปริญญาแลวก็เปนพอ    บางคนอาจไมคิดเลยก็ไดวา  ตําราที่จะเขียนออกมาเปน
หลักสูตรนั้นเบื้องตนออกมาจากมันสมองซึ่งนอกเหนือจากตํารา    ความรูที่ไดมาจากตํารามิใชความรู
ที่เกิดข้ึนจากสมองของตนเอง  ประสบการณที่กระตุนใหเกิดความรูจากสมองนั้น แลจึงจะเปนความรู
ของเราเองโดยแท ในทางพุทธศาสนาทานเรียกวา "ปจจัตตัง" เห็นหรือรูชัดตวยตนเอง อัน
เน่ืองมาจากพลังของใจที่ไดอบรมใหเขาถึงความสงบดีแลวเกิดความรูชนิดนี้และจะปฏิบัติตนเองให
เปล่ียนจากสภาพเดิมได โดยแทจริง แลวเขาถึงสภาพของจริงตามหลักสัจธรรมในพระพุทธศาสนา 
ฉะนั้นผูจะรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมคําสอนของพุทธศาสนา จะตองมีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติ
ควบคูกันไปจะมีแตอยางเดียวอยางใดอยางหนึ่งไมได   ผูจะเปนนักเผยแพรพุทธศาสนาในสมัยคนมี
การศึกษาดีความรูสูง จึงจาํเปนจะตองฝกฝนตนใหพรอมทั้งสองอยางดังกลาวแลว ถาหาไมแลวก็จะ
ไมเปนผลดีแกการเผยแพรเทาที่ควร  
             นอกจากนั้น   เราไดแนะทานวา  เราควรจะเผยแพรใหเต็มแบบฉบับ  กลาวคือ นอกจากเราจะ
รักษาศีลพระปาฏิโมกขใหสมบูรณแลว    เมื่อคณะของเรายังมีนอยไมสามารถจะจัดการศึกษาได   ก็
จงรักษากิจวัตรอื่นๆ เชน ธุดงควัตร มีการออกบิณฑบาต เปนตน ทั้งจะเปนการแบงเบาเงินบํารุงโรง
ครัวอีกดวย 
             การเผยแพรพุทธศาสนาตองมีการศึกษาพรอมกับการลงมือปฏิบัติไปดวยกัน  พุทธศาสนาจึง
จะมีรากตั้งมั่นอยูไดนาน หมูเพ่ือนพรอมดวยทานมหาสมัยตางก็เห็นดีดวย แลวก็รับวาจะนําเอาไป



ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินี้ตอไป  
             เราไดใหคติทานมหาสมัยไววา    อุปสรรคบนทองถนนของการเผยแพรพุทธศาสนาใน
ตางประเทศมีขอใหญๆ อยูสามประการคือ  
             ๑ พระเอาเปรียบชาวบานไมทํามาหากิน มีแตขอทานชาวบานเขาร่ําไป 
          ๒ พระลัทธิเถรวาทใจแคบ ไมชวยประชาชนที่ทุกขยากลําบาก ไมเหมือนศาสนาอื่นและลัทธิอ่ืน 
          ๓ พระเถรวาทหามเขาฆาสัตว แตตัวเองยังฉันเนื้อสัตวอยู 
             ผูจะออกไปเผยแพรพุทธศาสนาในตางประเทศจะตองประสบอุปสรรคเหลานี้แน ฉะนั้น
ผูเขียนจึงไดแนะทานมหาสมัยใหเตรียมเครื่องมือไวสําหรับแกไขอุปสรรคเหลานี้    หากทานไมลืม
เมื่อเกิดมีอุปสรรคดังวานั้นขึ้นมา คงจะจับมาใชไดทันที  
             อนึ่ง       อันตรายที่รายกาจยิ่งกวานั้นของพระผูจะออกไปเผยแพรพุทธศาสนาใน
ตางประเทศ        คือขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาซึ่งเรายังไมเคยชิน      อาจเปนเครื่องกีดขวางและ
บาดหูบาดตาในเวลาที่ไดไปประสบเขา แลวทําใหทอแทระอาเบื่อหนายแกใจก็ได หรือมิฉะนั้นก็อาจ
ทําใหลืมตัวลืมใจหลงระเริงไปตามเขาก็ได  

             ขอควรคิดที่ไดจากออสเตรเลีย 
             ตามประวัติ  เปนที่ทราบกันอยูแลวนั้นวา  ออสเตรเลียเดมิเปนเมืองปา  ผูคนยังไมทัน
เจริญ  เผาไหนที่เจริญแลวก็หาลาเผาที่ยังไมทันเจริญ    เลนอยางนายพรานลาสัตวกินอยางนั้น
แหละ   ชาวองักฤษเกลียดนักโทษอันธพาลจึงไดขนใสเรอืมาเทไวที่เกาะนี้ เพ่ือใหสมน้ําหนา ดีไมดีจะ
ไดถูกเขาลาเลนเปนสัตวไปในที่สุดก็ได  นักโทษเหลานั้นคงจะรูสํานึกตนได   เพราะเปนธรรมดาของ
คนผูไมมีที่พ่ึงแลวตองพึ่งตนเอง  จึงพากันตั้งหนาต้ังตาทํามาหากินในดานเกษตรกรรมดวยความ
อุตสาหะวิริยะ   จนตั้งตัวเปนหลักเปนแหลงได   พอดีเหมาะสมกับโลกเขาเจริญดวยเครื่องจักรยนต
กลไกซึ่งเขาตองการวัตถุดิบเอามาปอนโรงงานใหมากๆ     พรอมกับออสเตรเลยีสมบูรณดวยน้ําดวย
ดินอยูแลว  เมื่อประชากรมีที่จําหนายผลผลิตจากเกษตรกรรมก็ยิ่งทํากันเปนการใหญ รายไดจึงเพิ่มทวี
ขึ้นเปนลําดับเลยกลายมาเปนเมืองที่อุดมสมบูรณอยางที่ปรากฏเห็นอยูแลว ชาวอังกฤษซึ่งสมยัโนนพา
กันดูถูกเหยียดหยามออสเตรเลีย  มาเวลานี้ชักจะอายๆ ออสเตรเลยีไปเสียแลว  
             ออสเตรเลียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยูมาก  พ้ืนที่ยังกวางขวางมาก  แตพลเมืองเพียง ๑๓ ลาน
เทานั้น ทรัพยากรเปนปจจัยทําใหประเทศชาติเจริญอยูไดนานๆ     ออสเตรเลียเปนประเทศหนึ่งของ
โลกที่มีทรัพยากรมากที่สุด   โลหะตางๆ เกือบจะมีครบถวน  ในขณะที่บางประเทศหาทรัพยากรบน
พ้ืนแผนดิน ในน้ํามาใชบริโภคจนหมดสิ้น   แลวก็ขุดหรือดําลงไปเอาใตน้ําใตดินมาใชกําลังจวนจะ
หมดอยูแลวก็มี   บางประเทศก็หาคุยขุดออกมาโชวเพ่ืออวดความรวยความมีของตนก็มี แต



ออสเตรเลียไมไดอวดใครเพราะทรัพยากรบนผิวดินบนน้ํายังมีอยูเหลืออยูหลาย พลเมืองของประเทศ
จะเอามาใชบริโภคก็ยังไมหมด ตอไปในอนาคตหากไฟบรรลัยโลกยังไมอุบัติขึ้น ออสเตรเลยีอาจเปน
พ่ีเลี้ยงสําคัญของโลกประเทศหนึ่งก็ได  
             แมวาขณะนี้โลกจะใหสมัญญาสมมุติวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม       แตมิได
หมายความวาเมื่อพัฒนาแลวออสเตรเลียมิไดทําอะไรอีก   นั่งกินนอนกินอยูเปนสุขสบายเลย   แต
แทจริงเขาไดพยายามทะนุถนอมรักษาสิง่ที่เขาไดพัฒนานั้น และยังพยายามหาทางพัฒนาใหกาวหนา
ยิ่งขึ้นตอไปอีก  
             จงหนัมาดูเมืองเทวดาของไทยเราซิ เขาไปในเมืองแลว เทวดาสักองคเดียวก็ไมเห็น เห็นมี
แตจิ๊กโกจิ๊กก๋ีฮิปปเต็มไปหมดในทองถนน  คนไมเคยพัฒนาและไมรูจักความหมายในคําวาพัฒนาก็
เขาใจวาทําสิ่งใดลงไปเสร็จแลว สิ่งนั้นจะไมตองทําอีกตอไป เขาใจเชนนั้นผิด  เด็กเม่ือเจริญมาถึงข้ัน
เปนหนุมเปนสาวก็ชอบใจ  เม่ือมาถึงข้ันแกแลวจึงจะรูตัววา หนุมๆ สาวๆ นั้น  คือแกยังมาไมถึง
ตางหาก มิใชหนุมสาวดอก  บานเมืองถนนหนทางที่ทําใหมีระเบียบเรียบรอยสวยงามนั้น ทีแ่ทคือไป
เอาวัตถุอันนั้นมาจากที่อ่ืนซึ่งเขาสูญสิ้นไปมาประกอบขึ้น ณ ที่นั่นตางหาก  อันแสดงถึงการเก็บหอบ
เอาของจาก ณ ที่นี้ไปปรับปรุง ณ ที่โนนใหเปนระเบียบเรียบรอยเทานั้นเอง   คนเราเจริญเติบโตอยูได
เพราะอาหาร  แตตองสิ้นเปลืองเลือดเนื้อของสัตวอ่ืน และพืชพันธุอ่ืนเปนอันมาก  คนเราเดินทางมุง
แตจะใหถึงจดุหมายปลายทาง  แตลืมวาเราไดละตนทางไกลออกไปทุกทีๆ  คนเราจงอยาไดมองแต
ขางหนาถายเดียว   ตามสายตาซึ่งมันมีอยูขางหนา   จงใชปญญายอนมาดูขางหลังบางจึงจะเห็นของ
จริง แลวจึงจะทําใหเราหายเมาหลงลืมตัว เขาถึงหลักสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจา  

 
๓๓.๓ เยี่ยมอินโดนีเซีย 

จากออสเตรเลีย เรากลับมาพักที่สิงคโปรแลวจึงเดินทางตอไปอินโดนีเซียเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๑๙ มีบรรดาพวกเพื่อนของเราที่อยูในอินโดนีเซียเกือบทั้งหมดคือ     ทานเจาคุณสุวีรญาณ     พระ
ครูธรรมธรสมบัติ พระสุธัมโม พระอัคคปาโล และพระเขมิโย  ตางมาคอยรอรบัที่สนามบินจาการตา
ดวย รวมชาวพุทธสมาคมที่นั่นดวย  นอกจากนครจาการตาแลว เราไดมีโอกาสไปเยี่ยมเมืองอื่นๆ อีก 
เชน บันดุง ยอรคจาการตา เมนดุด สะมารัง สุราบายา และบาหลี เปนตน  ไดไปเยี่ยมพุทธสมาคมและ
วัดทางพุทธศาสนาที่คณะธรรมทูตไดเปนหัวหนาจัดสรางไวดังเชน  วัดมัชฌิมศาสนวงศที่อยูติดเจดีย
เมนดุด หรือวัดธรรมทีปารามที่บาตู มาลัง สุราบายา แตละแหงเราไดเห็นดวยความปลื้มใจ   ทุกเย็นจะ



มีพุทธบริษัททั้งหญิงชายและหนุมแก  มารวมไหวพระสวดมนตมิไดขาด หลังจากนั้นพระทานก็จะ
เทศนาอบรมและพาใหทําสมาธิกันเปนประจํา 

             ทัศนคติของเรา 
             เราเขามาในอินโดนีเซียไดเห็นปูชนียวัตถุอันมีลักษณะเปนศาสนาประสมกันแลว อดที่จะเกิด
ความสลดสังเวชไมได  พรอมทั้งหวนระลึกถึงเมืองไทยของเรา เราปฏิเสธอนุสาวรีย และปูชนียสถาน
ไมไดวาเปนของไมมีคามหาศาล ดูแตชาวอินโดนีเซียซิพระสงฆและคัมภีรพุทธศาสนากไ็มทราบวา
หายสาบสูญไปจากอินโดนีเซียแตเมื่อไร   ไมมีใครทราบเลย    ฮินดูยิ่งแลวใหญไมมีพระเลยมีแตปู
ชนียวัตถุและคัมภีรเทานั้น ดวยความยึดมั่นในศาสนวัตถุปูชนียสถานแทๆ   ที่ยังมีชาวอินโดนีเซีย
เหลือนับถือพุทธศาสนาอยู  ๑๐ กวาลานคนในจํานวนพลเมือง ๑๑๓ ลานคน แลวทําไมนะคนเราจะ
ตางคนตางอยูไมไดเทียวหรือ ทําไมจึงตองอิจฉาทําลายลางผลาญซึง่กันและกันอันมิใชหนาที่ของตน 
ทําไมมนุษยเราจึงหนามืดดวยกิเลสตัณหา ไมเห็นใจคนอื่นประเทศอื่นเขาบางเลย  การเสียเอกราชของ
ชาติยอมหมายถึงเสียสิทธิเสรีและอธิปไตยทั้งหมด   อินโดนีเซียไมทราบวาไดเสียเอกราชใหแกชาว
มุสลิมแตเมื่อไร  ไมเคยมีประวัติกลาวไวดวย  เพราะหนังสือประวัติตางๆ เขาเผาทิ้งหมด มาทราบเอา
บางก็ตอนฮอลันดามาปกครองอยู  ๓๐๐ กวาปนี่เอง   ถึงกระนั้นก็ตามหนังสือและคัมภีรตางๆ ที่เกี่ยว
ถึงประวัติศาสตรของอินโดนีเซียนั้น  ฮอลันดาก็เก็บเอาไปหมด  ชาวอินโดนีเซียจึงไมผิดอะไรกับเขา
จับไกมาถอนขนแลวปลอยมิหนําซ้ําปูชนียสถานตางๆ ซึ่งสรางมาดวยศรัทธา (ตามประวัติวาสรางอยู 
๙๐ ป)   ตามที่ดูกอนหินตางๆ แลวแสดงวายังไมเรียบรอยดีเลย   ซึ่งคนในอีกลานปขางหนาหากจะ
สรางดวยเงินก็ไมมีวันจะทําไดสําเร็จ   หินลวนๆ แทๆ ไมมีจิตใจจะไปโกรธแคนใคร    ยังไมพน
น้ํามือของอสรุกายไปทําลายจนไดแลวทําเชนนั้นมันจะไดอะไรแกผูทําเลา นอกจากชาวโลกรุนหลังๆ 
อีกกี่รอยกี่พันปมาเห็นเขาแลว  ทั้งๆ ที่มิใชประเทศของเขาและเขาก็ไมเห็นหนาและทราบชื่อผูกระทํา
นั้นตางก็พากันสาปแชงไมใหมาผุดมาเกดิเห็นโลกนี้อีกตอไป     โลกนี้จึงเปนของที่นาเบื่อหนายหนัก
หนา 
             เมื่อหวนระลึกถึงเมืองไทยประเทศไทยแลว  ปูชนียวัตถุในพุทธศาสนายิ่งมีคามากกวาที่
อินโดนีเซียเสียอีก     ถึงอินโดนีเซียจะมีปูชนียวัตถุเปนของใหญโตนามหัศจรรยสักเทาไหรก็
ตาม     แตก็ยังไมเปนทัศนียสถานเหมือนโบสถวิหารในเมืองไทยเรา      ในโลกนี้ไมมีที่ไหนอีกแลวท่ี
จะมีปูชนียสถานอันนาเลือ่มใสยิ่งไปกวาเมืองไทยเรา  เราเชือ่ ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลยวา   ถาหากคนไทย
ศกึษาใหเขาใจในความหมายของพุทธศาสนาที่แทจริงแลวยอมปฏิบัติตามใหถูกตอง    ลัทธิและ
การเมืองใดเลาในโลกนี้จะมาทําลายพุทธศาสนาใหสญูสิ้นไปจากเมืองไทยไดยอมไมมี      ขณะที่เรา
ไปตระเวนอยูในอินโดนีเซีย      เจาคุณสุรีวรญาณ      และพระครูธรรมธรสมบติั พระสุธัมโมเปนผู



รับรองทั้งเปนมัคคุเทศกดวยโดยตลอด  เจาคุณวิธูรธรรมาภรณไมอยู  ไปกรุงเทพฯ ยังไมกลับ เมื่อไป
เห็นรองรอยและความเลื่อมใสอันฝงลึกเขาถึงจิตใจของชาวอินโดนีเซียในตัวของเจาคุณวิธูรฯ แลว ทํา
ใหเราเกิดความเลื่อมใสและเห็นความสามารถของทานมากๆ   เด็กๆ   ตัวเล็กๆ    เมื่อเอยชื่อถึงทานเจา
คุณวิธูรฯ แลวจะรูจักกันทั้งนั้น  ทานเปนพระที่ยอมเสียสละและอดทนอยางยอมพลีชีพ เพ่ือบูชาพระ
ศาสนาจริงๆ นับวาเปนกําลังใหญสําคญัแกสมเด็จพระญาณสังวร      และพระสงฆไทยในการไป
เผยแพรพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมาก หลายศตวรรษมาแลวนับแตพระสงฆไทยไดออกไปเผยแพร
พุทธศาสนาในตางประเทศ        หลังจากเจาคุณพระอุบาลีสมัยกรุงศรีอยุธยาไดนําคณะสงฆไทย ๑๕ 
รูป  ออกไปเผยแพรพุทธศาสนาในศรีลังกาแลว  ก็เห็นจะมีครั้งนี้กระมังที่เอากันจริงจัง  แลวก็ปรากฏ
เห็นผลเปนที่นาพอใจมาก  แตเปนที่นาเสียดาย  รูสึกวาหาพระผูจะเปนเชนอยางเจาคุณวิธูรฯ นี้มี
นอย   ถาหาไดมากๆ รูปหนอยก็จะเปนประโยชนแกพุทธศาสนา   และแกนานาชาติซึ่งเขากําลัง
ตองการอยูมากในเวลานี้  ผูใหเม่ือมีของตองการอยูก็ควรใหเขา ในเมื่อเขาอยากไดมิใชหรือ  หรือ
พระสงฆไทยเรามีจํานวนเปนแสนๆ พากันเปนพระจนไมมีอะไรจะเอาไปแจกจายเขาแลวอยางนั้น
หรือ ?  
             เวลานี้ชาวอินโดนีเซียพากันตื่นตัวขะมักเขมนฟนฟูพุทธศาสนากันอยางเอาเปนเอาตายกัน
ทีเดียว    ดังจะเห็นไดจากเมื่อมีบุคคลบางกลุมกีดกันไมใหเจาคุณวิธูรฯ กลับไปอินโดนีเซียอีก ชาว
พุทธเขาพรอมกันตอตานเอาหัวชนเสาเลย ทุกระแหงแมตามชนบทบานนอก ถึงแมจะไมมีพระเปน
ผูนําเขา เขากน็ํากันเอง โดยมีหัวหนาซึ่งเขาตั้งกันขึ้นเองเรียกวา บัณฑิตตะ  แนะนําชักชวนใหเขามา
เปนพุทธมามกะเปนกลุมๆ แลวต้ังชื่อใหวาพุทธสมาคม   แลวชาวอินโดนีเซียยังเชื่อมั่นฝงอยูในใจ
ของทุกๆ คนวา พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้    พุทธศาสนาในอินโดนีเซียจะฟนฟูกลับคืนมาอีกวาระหนึ่ง 
             มีเรื่องเลาไววา  อนิโดนีเซียรุงโรจนดวยพุทธศาสนา  มีเอกราชอธิปไตยของตนเองมานาน
แสนนาน  จะดวยเหตุผลอันใดก็ไมทราบได  เจาผูเปนใหญในเมืองโมโจเคอรโต   ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของราชวงศมิชะปาหะโต ที่กลับใจไปนับถืออิสลามแลวก็ประกาศใหชาวเมืองนับถอืดวย มีแตพระ
ราชบุตรองคเดียวท่ีใจแข็ง ยอมสละชีวิตไมยอมนับถือศาสนาอิสลามหนีเขาปาเลย กอนจะหนีเขาปา
ยังไดประกาศออกมาอยางเด็ดเดี่ยววาอีก ๕๐๐ ปขางหนาจะกลับคืนมาฟนฟูพุทธศาสนาใน
อินโดนีเซียใหรุงเรืองอีกครั้งหนึ่ง      แลวก็นับมาจากนั้นมาถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ครบถวน ๕๐๐ ป
พอดี  ฉะนั้นชาวอินโดนีเซียจึงเชื่อมั่นตามคําพยากรณของพระราชบุตรองคนั้นวา    พุทธศาสนาจะ
เจริญรุงเรืองขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๐  นี้แนนอน  
             เราอยากขอออนวอนเจากูผูมีเมตตา  ไดแผความเมตตาไปในทิศอินโดนีเซียบางเถิด  เพื่อเปน
การบูชาพระพุทธศาสนาสนองพระมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  



 
๓๓.๔ ความรูสึกในการไปตางประเทศ 
หลังจากที่ตระเวนไปตามเมืองตางๆ สิงคโปร  ๓ ครั้ง  ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย  แลวเราก็กลับ
มาถึงกรุงเทพฯ  ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๐  เปนเวลารวมทั้งสิ้นสองเดือนเศษ 
             แมจะเปนระยะเวลาสั้น    แตก็ไดประโยชนเกินกวาที่คาดหมายไวมาก    ที่สิงคโปรและ
ออสเตรเลียมผีูสนใจศึกษาธรรมะอยางจริงจังจํานวนไมนอย สวนในอินโดนีเซียย่ิงมีผูสนใจศาสนา
พุทธมากขึ้นไปอีก เมื่อเราไปอบรมเพิ่มเติมก็ยิ่งมีความกระตือรือรนมากขึ้น เราไปเห็นแลวก็นาสงสาร 
แมจะมีคนสอนนอย แตกระนั้นการปฏิบัติของเขาก็เปนไปโดยสวนมาก  
             การอบรมธรรมะเราไดเขียนไวแลวในหนังสือ   'ปุจฉาวิสัชนา ธรรมะในตางประเทศ'    สวน
รายละเอียดของการเดินทางก็ไดเลาเอาไวแลวใน   'ประวัติชีวิตการไปตางประเทศ'   ทานผูสนใจอาจ
หาอานไดตามใจ  
             ทุเรียนมีเปลือกหนา  หนามคม   ก็เพื่อรักษาเนื้อในของมันไว  ทานที่ตองการรับประทานจง
คอยพลิกหาที่ตอระหวางพูของมันฉีกออก   ทานคงไดรับประทานและรูจักรสอันโอชะสมหวัง   ทุกสิ่ง
ทุกอยางในโลกนี้   มีอะไรบางที่ดีแลว  ถูกแลวหมดทุกประการ  นอกจากคนฉลาดผูมีปญญาจะรูจัก
ฝกฝนอบรมตนเองใหดีและถูกตองเทานั้น  
             มนุษยเราทุกเพศทุกวัยและทุกชาติภาษา แมตลอดถึงสัตวทุกจําพวกคงไมมีใครสักคนเดียวท่ี
จะปฏิเสธวา  เขาเหลานั้นไมตองการความสุขเพื่อตนเอง  แลวตางก็เกลียดความทุกขดวยกัน
ทั้งนั้น   ฉะนั้นดวยเหตุผลทั้งสองประการนี้แล  มนุษยชาวโลกตลอดถึงสัตวเดรัจฉานทั้งหลาย   จึงได
พากันดิ้นรนกระเสือกกระสน   เพ่ือหาหนทางใหพนจากทุกขที่ตนเกลียด  แลวใหไดมาซึ่งความสุขที่
ตนตองการนั้น  
             การดิ้นรนที่วานี่แหละบางทีมันก็ออกมาในรปูการพัฒนาดานตางๆ พรอมกันไปในตัว แตการ
พัฒนาที่วานี้ถึงแมจะเปนการพัฒนาดวยเหตุผลก็จริงแล   ถาพิจารณาใหดีๆ  จะเห็นวามันเจริญไปดาน
หนึ่งของมัน   แตอีกดานหนึ่งมันกลับใหเสื่อมลงๆ   ความทุกขเปนคุณมหาศาลแกการพัฒนา    (คือทํา
ใหเกิดความฉลาดเพื่อเอาตนรอด)  แตพรอมกันนั้นมันก็ไดนําเอาความทุกขเดือดรอนมาปลอยไว
ใหแกโลกนี้เปนอเนกประการ   เราเมื่อกอนไมเคยไปเมืองนอกเมืองนากับเขา นอกจากเชามาแจวเรือ
ขามแมน้ําโขงไปฉันที่นครเวียงจันทนของลาว แลวก็กลับมาจําวัด  ที่วัดเทานั้น   ครั้งนี้แกจวนจะ
เขาโลงอยูแลวบังเอิญไดไปเที่ยวเมืองนอกกับเขา   เมือ่ไปแลวก็ไมเห็นความสนุกต่ืนเตน
อะไร  นอกจากจะไดไปเห็นขอเท็จจริงความเปนอยูเปนไปของมนุษยเราตลอดถึงสัตวทั่วๆ ไปในแต
ละประเทศ ก็มีสภาพเชนเดียวกันกับประเทศของเรา และประเทศลาวที่ไดไปเห็นมาแลว จะผิดแผก
กันบางเล็กนอยก็ที่รสนิยมของแตละทองถิ่นนั้นๆ ขอใหญก็ลงจุดเดียวกัน คือ  เกลียดทุกขดิ้นรน



เพ่ือใหตนไดพนไปจากทุกข  
             ฉะนั้นในเมื่อคนเราไมตองการทุกข   สัตวจําพวกอื่นก็เชนเดียวกัน   แตเมื่อเกิดมาอยูในวง
ลอมของสิ่งสองประการนี้แลวจึงควรคํานึงถึงวิถีชีวิตของตนๆ   สามประการดังจะกลาวตอไปนี้  ซึ่ง
ทุกๆ คนจะตองดําเนินใหถูกตองเปนธรรม ถาหากเราไมเขาใจในวิถีชีวิตและดําเนินไมถูกตองเปน
ธรรมแลว ผลที่ไดรับนอกจากจะไมนําความสุขมาใหแกตนเองและคนอื่นแลว ยังจะตองเพ่ิมทวีความ
ทุกขเดือดรอนใหแกตน และคนอื่นอีกดวย  
             ทุกคนทั้งผูมีอํานาจมีความฉลาดรูดี  และคนมีคนจนพากันพูดเสียงเดียวกันหมด ในเมื่อพูด
ถึงความดีของศีลธรรมอันดีงามวา 'สังคมมันพาไป'   เมื่อรูวาสังคมมันเลวแลว  และเราคนหนึ่งมิใช
หรือที่มีสวนในสังคมนั้น  แลวทําไมแตละคนจึงไมชวยกันคิดแกไขหรือตานทานสังคมนั้นไวบาง แลว
พากันเอาสังคมที่ดีๆ มีประโยชนมาใชเสียสังคมมันจะไดดีข้ึน  
             ครอบครัวก็ดี  สังคมก็ดี  และอาชีพก็ดี   ทั้งสามอยางนี้จะดําเนินไปไดดวยความราบรื่นและ
เรียบรอยเปนสุขแลว  ตองดําเนินใหถูกตองตามหลักฆารวาสธรรม  (คิหิปฏิบัติ)  ที่พระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว   ถาหาไมแลวจะไรคานํามาแตความเดือดรอนเปนทุกขโดยสวนเดียว  ศีลธรรมเครื่องนํา
โลกใหเกิดความสุข   ประเทศชาติบานเมืองใดก็ตามจะเจริญกาวหนาในดานวัตถุก็ดี    หรือในดาน
บริหาร  จะเปนระบอบและลัทธิใดก็ตาม  หากขาดหลักศีลธรรมดังวานี้แลว  จะหาความสุขทางใจให
สมบูรณไดยาก   ธรรมคือการไมประพฤติชั่วของแตละคนก็ดี   และแตละคนตางก็กลัวตอความไมดี
ดวยกันแลวนั่นแล  คือความเจริญที่แทจริงของครอบครัวและของสังคม  ตลอดถึงอาชีพและ
ประเทศชาติเปนที่สุด  
             การเดินทางครั้งนี้  พล.อ.ท.ชู สทุธิโชติ กรรมการผูจัดการบริษัท การบินไทย จํากัด  ไดชวย
เปนธุระ จัดทําเรื่องการเดินทางใหเรียบรอยทุกอยาง  นับตั้งแตการทําหนังสือเดินทาง  วีซา  ต๋ัว
เครื่องบินเปนตนไป  แลวยังติดตามไปสงจนถึงสิงคโปร (และอินโดนีเซียในตอนหลัง)  เมื่อตนเองไม
สามารถจะไปดวยไดตลอด  ก็ยังอุตสาหติดตอสงขาวไปยังสาขาตางๆ ที่สิงคโปร ซิดนีย จาการตา 
และบาหลี ตลอดจนเจาหนาที่ประจําเรือบินใหการตอนรับและใหความสะดวกเปนอยางดียิ่ง  โดย
เฉพาะที่จาการตา  ซึ่งมีคุณสุทธิพร  กรรณสูต  เปนผูจัดการ   เธอและภรรยา (คุณติ๊ก) ยังไดเปนธุระ
ชวยเหลือเรื่องที่พักและการเดินทางภาคพื้นดินไปเมืองตางๆ อีกดวย   จึงขอจารึกน้ําใจและบุญคุณ
ของ พล.อ.ท.ชู และคุณสุภาพ สุทธิโชติ พรอมทั้งขอขอบคุณเจาหนาที่ของบริษัทการบินไทยทุกทาน
เปนอยางมาก ที่ไดเอื้อเฟอคณะของเราไว ณ โอกาสนี้ดวย  
             เม่ือกลับมาแลวประมาณ ๒ เดือน  ชาวสิงคโปรไดนิมนตกลับไปอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใหดูที่เขา
อยากสรางวัดเพื่ออบรมกัมมัฏฐานไดไปดูที่ประมาณ ๑๐ แหง   แตไมมีที่แหงใดเหมาะที่จะสรางวดั



ได  การที่ไมไดก็ดีเหมือนกัน  ถามีการสรางวัดข้ึนมาจะตองเปนกังวลอีก   เพราะสรางแลวก็จะตอง
เปนภาระมีธุระคอยดูแล 
 

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

 สังขารรางกายเปนวัฏจักรมีการหมุนไปไมมีที่สิ้นสุด แมจิตใจของผูที่ไมไดฝกฝนอบรมก็ตองเปนวัฏ
จักรดวย    ผูที่ฝกฝนแลวจึงจะเห็นเปนของเบื่อหนาย     อยางตัวของเราเมื่อออกจากหมูที่ภูเก็ต พ.ศ. 
๒๕๐๗     อยูเฉยๆ  เสียงก็แหบแหงจนจะพูดไมออกมาคราวนี้ก็อีกเหมือนกัน      หลังจากพวกพระ
นวกะ (นักศึกษาแพทยศิริราช) ที่มาอบรมศึกษาธรรมะเพิ่งกลับไป เราอาพาธเล็กๆ นอยๆ แตเสียงก็
แหบแหงไปเฉยๆ จนกระทั่งบัดนี้เสียงก็ยังไมกลับเหมือนเดิม   คุณหมอโรจน สุวรรณสุทธิ   ได
นิมนตใหไปตรวจสขุภาพทั่วไปที่ รพ.ศิริราช  เมื่อตรวจแลวก็ไมปรากฏวามีโรคอันใด  นอกจากโรค
ชราเทานั้น  วัฎจักรยอมเปนไปอยางนี้ ทุกรูปทุกนามก็จะเปนอยางนี้ทั้งหมด จะตางกันก็แตอาการ
เทานั้น 
 
๓๕. พรรษา ๕๗ - พรรษา ๗๐ ๒๘ ปทีว่ัดหินหมากเปง (พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๕) 

จําเดิมแตเรามาอยูวัดหินหมากเปงได ๒๘ ปเขานี่แลวนับวานานโข    ถาเปนฆารวาสก็พอสรางฐานะ
ได พอมีอันอยูอันกินไดพอสมควร  เปนพระแกก็อยูเฝาวัดเปนธรรมดาๆ อยางพระแกทั่วไป ไปไหนก็
ไมไดอยางเมื่อกอน  ถึงไปก็ไมมีปาเที่ยวรุกขมูลอยางพระธุดงคเหมือนแตกอน   เขาโคนปาทิ้ง
หมดแลวและลูกหลานก็มากเขาทุกวันๆ  ไปไหนก็มีลูกเกิดจากโอษฐมิไดเกิดจากอุทรแหตามกันเปน
พรวน   ดังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  พล.อ.อ.หะริน หงสกุล   นิมนตไปวิเวกที่ออบหลวง  อําเภอ
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  ก็มีผูตามเปนพรวนไปเลย  แทนที่จะอดอาหารทรมานกาย  ทําความเพียร
ภาวนา  มันตรงกันขาม อาหารการกินก็รุมรวยมาก  มีเบาะมีเตียงชั้นดีใหนอน เรื่องปจจัยธาตุสี่นี้ถา
มันฟุมเฟอยมากก็เปนอุปสรรคแกการภาวนาของผูที่ยังไมเปนอยางสําคัญ   วัดใดสํานักใดที่ปจจัยลาภ
มากมักทะเลาะกัน  และการศึกษาธรรมะก็ไมเจริญเทาที่ควร   ถึงทางโลกๆ ที่เปนพื้นฐานนี้ก็
เชนเดียวกัน ลาภสักการะเกิดมีข้ึน ณ ที่ใด ที่นั้นยอมเปนภัยอันตรายแกคนหมูมาก เปนเจานายฉอ
ราษฎรบังหลวง  โกงกินกันแหลกลาญไปหมด  ทะเลาะกันเพราะผลประโยชนไมเทากัน  พอคา
ประชาชน ผูมีอิทธิพลขัดผลประโยชนกัน ฆากันตายนับไมถวน  พระพุทธองคจึงตรัสไววา "กาโร กา
ปรุิสัง หนติ"  สักการะยอมฆาบุรุษผูที่มีปญญาทราม ดังนี้ 
             อยูที่เกานานเกินไปชอนฝงลากลึกลงไปทุกที ญาติโยมไปเห็นสิ่งที่ไมดีไมงามในบริเวณวัด  ก็



มีศรัทธากอสรางขึ้นจนเปนถาวรวัตถุสวยๆ งามๆ มีกอสรางสวยงามขึ้นมาแลวก็จําเปนอยูเองที่จะตอง
รักษา เมื่อไมรักษาก็เปนโทษตามวินัยของพระผูรักษาก็ใครละก็พระแกนั่นแหละ  อบรม สั่งสอน การ
นั่ง นอน อยูกิน บิณฑบาต  และกิจวัตรทั้งปวง    ตลอดถึงการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรทั้งหมด
ที่อยูในวัดมาเปนภาระของพระแกคนเดียว เขาใหชื่อวา  สมภาร  สมจริงดังเขาวา เรื่องนี้หลีกเลี่ยงก็
ไมได จําเปนตองสูไปจนกวาจะสิ้นชีพ 

             บุญคุณของพุทธศาสนา 
             เม่ือมาคิดถึงครูบาอาจารย และพระผูใหญแตปางกอน   มีพระพุทธเจาเปนตน  ทานนําพระ
ศาสนาก็ดวยอาการอยางนี้แลว   ก็มีใจกลาหาญขึ้นมาวา     เราคนหนึ่งก็ไดนําพระศาสนามาไดโดย
ลําดับ  ไมเสียทีที่เกิดมาเปนคนแลวยังบวชในพระพุทธศาสนายังไดทําหนาที่ของตนใหสมบูรณ เม่ือ
เขาทําอัญชลีกรรมกราบไหวหรือทําทานวัตถุตางๆ  ก็นึกถึงตนเสมอวา  เขากราบไหวอะไร  เขากับเรา
ก็เชนเดียวกัน  คือ   เปนกอน   ดิน   น้ํา   ไฟ   ลม  เหมือนกัน แทจรงิอยางนอยเขาก็เห็นแกผากาสาว
พัสตรอันเปนเครื่องหมายของพระอรหันตแลวจึงกราบไหว  พระศาสนาอยูไดดวยความเช่ือถืออยาง
นี้ ถึงแมจะไมเห็นจริงจังดวยใจของตน แตเชื่อดวยความเห็นที่สืบๆ กันมา 
           เราคิดถึงบุญคุณของพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง  แตบวชมาก็นานแลว    ศาสนาไดปรนปรือตัว
ของเราใหเปนคนดีตลอดเวลา  ศาสนามิไดแนะนําสอนใหเราทําความชั่วแมแตนอย แตถึงขนาดนั้น
พวกเราก็ยังฝาฝนคิดจะทําชั่วอยูร่ําไป  ที่อยู  ที่นอน  เสื่อ  หมอน มุงมานและอาหารการกินทุกอยาง ที่
เราบริโภคใชสอยอยูทุกวันนี้ลวนแตเปนของพุทธศาสนาทั้งนั้น    ยาแกโรคภัยไขเจ็บก็เปนของผูมี
ศรัทธาในพระศาสนาสละมาทําทานทั้งนั้น  เราบวชมาเปนพระครั้งแรกก็ตองอาศัยผากาสาวพัตรอัน
เปนเครื่องหมายของทานผูวิเศษที่อุปชฌายอาจารยใหแกเราแลวทั้งนั้น   (อุปชฌายอาจารย   ก็เปน
เพียงตัวแทนพุทธศาสนาเทานั้น     เพราะทานทั้งหลายเหลานั้นก็ลวนแลวแตยึดเอาพระรัตนตรัยมา
เปนหลักดวยกันทั้งนั้น) เม่ือไดเครื่องทรงอันวิเศษนี้แลว เขาก็กราบไหวทําบุญสนุทานจนเหลือหลาย
เราไมตายอยูมาไดจนตราบเทาทุกวันนี้ก็เพราะศาสนา        พุทธศาสนามีคุณอเนกอนันตเหลือที่จะ
พรรณนานับแกตัวของเราพรอมทั้งโลกทั้งหมดดวยกัน  
             เมื่อเราไดมาอยูที่นี่หรือท่ีไหนๆ   ก็ตาม        เมื่อกําลังทางกายมีอยูเรากไ็ดกอสรางถาวรวัตถุ
ทางพุทธศาสนาไวเปนหลักฐานตามสมควรแกอัตภาพของตน    เมื่อเราแกแลวเราไมมีกําลังกายพอจะ
กอสรางได   ญาติโยมเขามศีรัทธาบริจาคทรัพย   เราก็เอาทรัพยนั้นมากอสรางถาวรวัตถุในพุทธ
ศาสนาแทนตัวตอไป   ถาหากมีเหลือพอเฉลี่ยใหแกวัดอ่ืนๆ ไดเราก็เฉล่ียไป  แตไมยอมเปนทาสของอิฐ 
ปูน หรือไม   แตไหนแตไรมา  เพราะเราเห็นวาของเหลานั้นเปนภายนอก  ของเหลานั้นจะสรางใหสวย
สดงดงามสักปานใด จะหมดเงินกี่รอยลานก็ตาม   หากตัวของเราไมดีประพฤติเหลวไหลแลว  ของ



เหลานั้นไมมีความหมายเลย  แกนพุทธศาสนาแทมิใชอยูที่วัตถุ  แตหากอยูที่ตัวผูประพฤติ
ตางหาก   อันนี้เปนหลักใจของเรา การบวชที่ไดนามวา      เนกขัมมะเพื่อละกามทั้งหลาย      ตั้งใจ
ปฏิบัติตามสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเพื่อพนจากทุกขทั้งปวงนั้น จึงไมควรที่จะนําเอาตัวของ
ตนไปฝงไวในกองอิฐกองปูนโดยแท  

 
๓๕.๑ อุโบสถวัดหินหมากเปง 
ในราว   พ.ศ. ๒๕๐๙   นายกอง  ผิวศิริ    อยูบานโคกซวก   ตําบลพระพุทธบาทนี้   มีจิตศรัทธาสราง
พระประดิษฐานบนกอนหินใหญ  หันหนาไปทางแมน้ําโขง  ทําดวยหินปูน  และทราย  ไมไดผูก
เหล็ก   โดยใชหินกอนใหญที่หาเอาในบริเวณวัดนี้ผสมกับปูนและทรายกอขึ้นเปนองคพระ  แกหาทุน
ทรัพยและดําเนินการหาชางมากอสรางดวยลําพังตนเอง เราไมเกี่ยวของดวยแตอยางไร ทราบวาสิ้น
เงินไปราว ๑,๐๐๐.๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ไดพระพุทธรูปองคใหญปางสะดุงมาร   ขนาดหนาตัก
กวางราว  ๔  เมตรเศษ   สูงต้ังแตฐานจรดยอดพระเกศราว  ๕ เมตรเศษ  แตรูปรางลักษณะก็มิได
งดงามอยางนี้  เพราะชางที่วาจางมานั้นเปนชางพื้นบานธรรมดาๆ ไมมีความสามารถและชํานาญใน
การปนพระมากนักตอมาเราไดหาชางที่มีความสามารถมาตกแตงแกไข  โดยเฉพาะพระพักตรตกแตง
แกไขอีกสองสามครั้งจึงสําเร็จเรียบรอยสวยงามดังที่ปรากฏอยูทุกวันนี้   เสร็จแลวเราไดสรางศาลา
ครอบองคพระไว  โดยทุนของวัดและพระเณรชวยกันทําเอง 
             ตอมาทางวัดไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  เราจึง
พิจารณาเห็นวาวัดหินหมากเปงแหงนี้     นับวาเปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมายโดยสมบูรณ     สมควรที่
จะมีอุโบสถไวเพ่ือประกอบสังฆกรรมตามธรรมวินัย     เพ่ือความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา
สืบไป    และเห็นวาบริเวณที่ประดิษฐานพระองคใหญนั้น หากจะสรางอุโบสถครอบไวแลวคงจะ
เหมาะสมดีนัก  เมื่อเสร็จแลวจะไดทั้งพระอุโบสถและพระประธานพรอมกันทีเดียว  
             จึงไดทําพิธีวางศิลาฤกษ     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕    โดยเจาพระคุณสมเด็จพระ
มหาวีรวงศ (พิมพ ธัมมธโร)  วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน  กรุงเทพฯ  เปนประธานฝายสงฆ  พล
อากาศโท ชู สุทธิโชติ  เปนประธานฝายฆารวาส  
             อุโบสถหลังนี้ทําเปนหลังคาสองชั้น     กวาง  ๗  เมตร   ยาว  ๒๑  เมตร   สูงจากพื้นถึง
เพดาน  ๙  เมตร มุงกระเบื้องดินเผากาบกลวย โดยคุณไขศรี ตันศิริ กรมอนามัย เปนผูออกแบบ 
อาจารยเลื่อน พุกะพงษ แหงกรมศิลปากร  เปนผูออกแบบลวดลายตางๆ  ตลอดจนแนะนําการกอสราง 
นายไพบูลย จันทด   เปนผูรับเหมากอสราง เฉพาะคาแรงงานราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาท
ถวน)  น.ท.พูนศักดิ์ รัตติธรรม  เปนผูหาเครื่องอุปกรณที่มีอยูทางกรุงเทพฯ   นายแสงเพ็ชร จัน



ทด  เปนเหรัญญิก  และหาอุปกรณตลอดจนควบคุมการกอสรางโดยใกลชิด ทุนทรัพยที่ใชในการ
กอสรางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาท)  ไดจากทานผูมีจิตศรัทธาทั้งสิ้น ไดจัดให
มีการฉลองอโุบสถ  ยอชอฟา  ผูกพัทธสีมาตัดลูกนิมิต  เมื่อวันที่  ๕ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖  โดยมี
เจาพระคุณ  สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ)   เปนประธานฝายสงฆและพลอากาศโท  ชู  สุทธิ
โชติ   เปนประธานฝายฆารวาสอีกเชนกัน  
             เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๙   ไดทําการซอมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเปนกระเบื้องซีแพคโมเนีย 
ทําชอฟาใบระกาคันทวยหางหงส   ทําลวดลายปูนปนซุมประตู หนาตาง บัวหัวเสา  กําแพงแกวรอบ
อุโบสถ  ทาสีทั้งภายในและภายนอก  สิ้นทุนทรัพย ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)  
             ในป พ.ศ. ๒๕๓๕   ไดทําการปดทองพระประธานองคใหญสิ้นทุนทรัพย
อีก  ๒๙๙,๕๐๐๐.๐๐  บาท   (สองแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) 
 
๓๕.๒ มณฑปแหงวัดหินหมากเปง 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  เราไดพิจารณาเห็นวา   สถานที่ตรงริมแมน้ําโขงนี้เปนทําเลเหมาะ  คิดอยากจะสราง
มณฑปขึ้นสักหลังหนึ่ง  ใหมีลักษณะเปนศิลปะแหงลุมแมน้ําโขง 
             เพ่ือเปนสถานที่ประดิษฐานสิ่งสักการบูชา มีพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุเปนอาทิ 
นอกจากนั้นเราไดแอบนึกปรารภไวในใจวาเพื่อความไมประมาท  หากเรามีอันเปนไปก็จะไดไมตอง
เปนภาระใหคนอยูหลังจัดหาที่เก็บกระดูกของเราใหยุงยากไปดวย 
             เราไดปรารภความประสงคการจัดสรางมณฑปนี้แกบุคคลเปนจํานวนมาก      แตในที่สุดเรื่อง
นั้นจําตองเงียบหายไป   เพราะไมมีทุนทรัพย  
             ตอมาป พ.ศ. ๒๕๒๐  คุณประพัฒน เกษสอาด ไดมาเยี่ยมที่วัด เราไดปรารภเรื่องนี้อกี คุณ
ประพัฒนเกิดความสนในเห็นดีดวย  ไดรับอาสาวาจะเขียนแบบแปลนตัวมณฑปมาใหดู   เมื่อคุณ
ประพัฒนเขียนแบบโครงรางมณฑปเสร็จแลวก็นําไปปรึกษาคุณประเวศ ลิมปรังสี ผูอํานวยการกอง
หัตถศิสปแหงกรมศิลปากรใหชวยพิจารณาตกแตงแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ของตัวมณฑป   คุณ
ประเวศ   เปนผูที่สันทัดกับศิลปกรรมแหงลุมแมน้ําโขงผูหนึ่งในปจจุบันนี้   ไดใหความสนใจ
ชวยเหลือดวยความยินดียิ่งและในโอกาสตอมาก็เปนผูรับออกแบบตรวจตราแกไขเพิ่มเติมงาน
กอสรางมณฑป ต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งสําเร็จสมบูรณ  รวมทั้งการตกแตงภายในดวย  
             เมื่อแบบแปลนมณฑปเสร็จเรียบรอยแลว   คุณประพัฒนไดนํามาใหดู    นับวาเปนแบบ
มณฑปที่งดงามสงานาดูหลังหนึ่งทีเดียว     แตยังมิไดคํานวณเกี่ยวกับเรื่องโครงสรางซึ่งเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก    จึงไดนําแบบแปลนกลับไปดําเนินงานตอแลวก็หายเงยีบไปอีกครั้งหนึ่ง  เปนระยะเวลา
นานพอสมควร  จนคิดวาคงจะไมสําเร็จเสียแลว  เราจึงไดตัดสินเลิกลมความคดิที่จะทําเสีย  



             ตอมาเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๒๒   คุณประพัฒน  ไดมาพบเราในระยะที่เงียบหายไปนั้น  เธอได
นําแบบไปใหวิศวกรชวยคํานวณโครงสรางคอนกรีตของตัวอาคารอยู  และในเวลาเดียวกันก็ได
พยายามหาผูมาชวยคํานวณพื้นฐานรากดวย  เมื่องานยังไมเสร็จจึงยังไมไดมาแจงเรื่องราวให
ทราบ  เธอขอดําเนินการตอไป  
             เมื่อนายแพทยวันชัย พงศพิพัฒน   แหงโรงพยาบาลพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรี   ผูเคยมา
บวชและจําพรรษาที่วัดหินหมากเปงนี้     เมื่อทราบเรือ่งเขาก็ถวายเงินใหไวสองแสนบาทเพื่อเริ่มตน
งานกอสราง   และภายหลังยังไดถวายเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาท  
             ตัวมณฑปเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ ๓ ชั้น ความกวาง x ยาววัดได ๑๓ x ๑๓ 
เมตร สวนสูงประมาณ ๓๖ เมตร  ไดอาศัยผูเชี่ยวชาญหลายฝายรวมกันพิจารณาและดําเนินการ 
กลาวคือ งานดานสถาปนิกและศิลปกรรม   คุณประพัฒนและคุณประเวศเปนผูควบคุมดูแล  งานดาน
โครงสรางอาคารซึ่งเปนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดนั้น  ร.อ.ชัยชาญ ภิญญาวัธน ร.น.   เปนผูคํานวณ
ให สวนความมั่นคงของฐานรากของมณฑปหลังนี้ ซึ่งมีความยากลําบากเปนพิเศษ   เพราะพื้นฐานราก
ทั้งหมดของตัวอาคารตองสรางลงบนดินตลิ่งที่ลาดชันของฝงแมน้ําโขง  จะตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ   การนี้ ศาสตราจารย  ดร.ชัย มุกตพันธุ  ไดรับภาระมาตรวจสอบพื้นที่และชั้นหินตางๆ 
แลวออกแบบกําหนดฐานรากอาคารใหทั้งหมด ทั้งๆ ที่ทานมีงานรัดตัวอยูมากมาย ก็ยังหาโอกาสปลีก
ตนและเวลามาเปนธุระใหดวยความยินดี  นาอนุโมทนาในกุศลจิตของทาน  
             ผูทําการกอสรางคอื  คุณประมุข บรรเจิดสกุล  แหงบริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการสราง  ไดชวยเหลือ
ถือเสมอืนเปนการกอสรางของตัวเอง         มีสิ่งใดไมดีไมเหมาะก็พยายามแกไขดัดแปลงใหดีขึ้นอยู
เสมอ       แมวาจะอยูนอกรายการขอผกูพันสัญญาก็ตาม     การกอสรางไดเริ่มขึน้ได     การทําสัญญา
การกอสรางฉบับแรกเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒  และฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ป
เดียวกันในราคาการกอสรางทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๙๑๓ (สองลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเการอยสิบ
สาม)    นี้เปนราคาเริ่มแรกภายหลังตอมาไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายการตางๆ       เพ่ือความ
เรียบรอยสวยงามและเหมาะสมขึ้นไปอีกเมื่อรวมเบ็ดเสร็จแลวคากอสรางทั้งสิ้นประมาณหกลานบาท  
             เมื่อการกอสรางเริม่ขึ้น     ก็มีผูมีจิตศรัทธาถวายปจจัยรวมการกอสรางมาโดยลําดับ     คุณ
กษมา  (ตุ) ศุภสมุทร  ถวายหนึ่งแสนบาท  คณะการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และบริษัทการ
บินไทย   ไดรวมกันทอดกฐินสามัคคี ป ๒๕๒๒  เพื่อหาปจจัยสรางมณฑปไดเงินหกแสนสี่หมื่นบาท 
กรมการศาสนาอนุมัติเงินอุดหนุนสองแสนหาหมื่นบาท  และเมื่อการกอสรางดําเนินมาจนปรากฏเปน
รูปเปนรางบางแลว ก็มีผูศรัทธามาจากทั่วทุกสารทิศ เปนรายบุคคลบาง เปนคณะบาง มาไดเห็นการ
กอสรางก็เกิดจิตศรัทธารวมบริจาคสมทบทุนการกอสรางเปนอันมาก   จนเหลือท่ีจะกลาวนามทาน
เหลานั้นไดในที่นี้ไดหมดสิ้น    ผูที่รวมบริจาคมากที่สุดและเปนกําลังสําคัญเห็นจะเปน คุณธเนตร เอีย



สกุล ไดบริจาควัสดุอุปกรณและเงินสด ซึ่งเมื่อคิดรวมทั้งหมดแลวก็เปนมูลคามากกวาหกแสน
บาท  นับวาเปนกําลังอันสําคัญผูหนึ่งทีเดียว  
             มณฑปหลังนี้   นับวาเปนสิ่งกอสรางที่คอนขางพิเศษ   กลาวคือ    ไดรับการเอาใจใสและ
เลือกสรรอยางพิเศษทุกขั้นตอน เริ่มแตการเลือกตําแหนงสถานที่กอสราง ซึ่งจะเห็นวาเปนจุดที่เดน
และเหมาะสม เมื่อมองจากภายในอาคารสามารถเห็นทิวทัศนโดยรอบ ไมมีจุดอับ การออกแบบ
รูปทรงของอาคารเปนมณฑป  ซึ่งมีความงดงาม มีลักษณะพิเศษ  เปนศิลปะแหงลุมแมน้ําโขง
โดยเฉพาะ โครงสรางตลอดจนฐานรากสรางอยางแข็งแรงเปนพิเศษ  ทั้งนี้ดวยความมุงหมายจะให
เปนถาวรวัตถุเปนปูชนียสถานอันมั่นคงไวชั่วกาลนาน  
             พระพุทธรูปประธานราคา ๙๕,๐๐๐ บาท  บริษัท ป.ว.ช. ลิขิตการสราง  และคุณจวบจิต รอด
บุญ  คุณโรส บริบาลบุรีภัณฑ  และคณะ  ออกคนละครึ่ง  เปนพระพุทธรูปที่ไดรับการออกแบบและ
สรางขึ้นอยางงดงามสมสวนในลักษณะศิลปะรวมสมัย  โดยปฏิมากรผูชํานาญแหงกรมศิลปากร มี
ความสงางามและมีความนุมนวลเปนพิเศษ ผิดไปจากพระพุทธรูปตามวัดหรือปูชนียสถานอื่นๆ  
             ชุกชีที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป พรอมทั้งเครื่องประดับประดาตกแตงทั้งหมด  น.พ.แสวง 
วัจนะสวัสดิ์ และญาติมิตรเปนผูถวายคากอสราง  เปนเงินสี่แสนสองหมื่นหาพันบาท  
             ความพิเศษสุดทาย   ซึ่งอาจจะเรียกวาเปนความพิเศษยอดสุดก็คือวา มณฑปหลังนี้สําเร็จเปน
รูปรางขึ้นมาไดก็ดวยแรงศรัทธาลวนๆ ทุนทรัพยที่ใชในการกอสรางทั้งหมด  มาจากการบริจาคดวย
ศรัทธาอันบริสุทธิ์ของสาธชุนทั้งหลาย  โดยที่ทางวัดไมไดมีการเรี่ยไรหรือออกฎีกาบอกบุญแตอยาง
ใดเลย  นับวาเปนความพิเศษอยางยิ่งออกที่จะมีไดในยุคปจจุบันนี้  
             นับตั้งแตริเริ่มมา จนกระทั่งสําเรจ็เสร็จสิ้นสมบูรณลงไดในที่สุด ก็ดวยความรวมมือรวมใจ
จากคนหลายฝาย ซึ่งตางก็มารวมมือรวมใจกันดวยความยินดี เต็มอกเต็มใจ ทั้งนี้เพราะทุกคนที่เราได
กลาวนามถึงก็ดี ไมไดกลาวนามก็ดี  ตางก็มีศรัทธาตรงกัน  จึงไดมารวมกันทั้งกําลังทรัพย ทั้งกําลัง
กาย กําลังปญญา  ความคิดอันเปนเหตุผลักดันใหเกิดมณฑปที่ทรงความสงาเปนเอก      ยากที่จะมี
อาคารหรือปูชนียสถานอืน่ในสมัยนี้ทัดเทียมได สมควรที่สาธุชนทั้งหลายจะไดมีความภาคภูมิใจ  เรา
ปลื้มปติในกุศลเจตนา และขออนุโมทนาในสวนกุศลอันเกิดจากศรัทธาของทานทุกผูทุกคน  
             อนึ่งในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดทําการซอมแซมทาสีภายนอกใหมทั้งหมด พรอมทั้งปดทองแตสัน
หลังคาขึ้นไปจรดยอดมณฑปสิ้นทุนทรัพยอีก  ๓๓๗,๗๕๐.๐๐  บาท   (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
รอยหาสิบบาทถวน)    ซึ่งก็ไดจากศรัทธาของทานสาธุชนทั้งหลายที่พรอมใจกันทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและเปนอนุสรณแกเราผูสรางซึ่งมีอายุครบ ๙๐ ปบริบูรณ  เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
นั้นดวย 
 



๓๕.๓ ศาลาเทสรังส ี
ปฐมศาลาของวัดหินหมากเปงเปนศาลาโรงฉันยอมยกพื้นสูง  เสาไม  พ้ืนปูไมกระดาน   ฝาใชไมไผ
ขัดแตะ หลังคามุงดวยสังกะสี มีสภาพไมคงทนถาวร  เมื่อเราไดมาพักอยูที่นี้ไดในราวสองป ญาติโยม
ทางกรุงเทพฯ ก็เดินทางมาที่แหงนี้มากขึ้น  เมื่อไดมาพบเห็นสถานที่แลวชอบใจเกิดศรัทธาเลื่อมใส 
จึงรวมใจกันหาเงินมากอสรางศาลาการเปรียญขึ้นใหมแทนศาลาหลังเดิมซึ่งชํารุดทรุดโทรมมากแลว 
             ศาลาการเปรียญที่กอสรางขึ้นนั้น   มีลักษณะเปนเรือนไมทรงไทย   สองชั้น  ขนาดกวาง ๑๑ 
เมตร  ยาว ๑๗ เมตร      โดยใชแรงงานของพระภิกษุสามเณรชวยกันกอสรางเปนสวนใหญ      สราง
เสร็จเรียบรอยเมื่อวันที่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐  คากอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๗๖๓.๐๐ บาท 
(แปดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหกสิบสามบาทถวน) และไดใหนามศาลาหลังนั้นวา  "ศาลาเทสกประดิษฐ"  
             กาลเวลาลวงเลยมาโดยลําดับ  ญาติโยมจากทางกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ไดพากันมาที่วัด
หินหมากเปงนี้มากขึ้น   กอปรดวยการคมนาคมสะดวกขึ้น   เพราะทางราชการไดตัดถนนผานหนา
วัด   พระภิกษุสามเณร อบุาสกอุบาสิกา  ที่มาอยูพักจําพรรษารักษาศีลปฏิบัติภาวนา ทั้งที่มาอยูประจํา
และมาพักเปนครั้งคราวก็เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาศาลาการ
เปรียญที่มีอยูจึงไมสามารถจะตอนรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไดเพียงพอ  ประกอบกับศาลาเทสก
ประดิษฐก็ชํารุดทรุดโทรม  เนื่องจากปลวกกัดกินจนเสียหายเปนบางสวน   อาจจะไมปลอดภัยและ
อาจเกิดอันตรายขึ้นไดในภายหนา  คณะกรรมการวัดหินหมากเปงจึงไดมาปรึกษาหารือกันกับ
เรา   และมีความเห็นพองตรงกันวาควรจะสรางศาลาการเปรียญหลังใหมใหกวางขวางและคงทนถาวร
ขึ้นกวาเดิม  เพ่ือเปนที่ประกอบศาสนกิจสืบตอไป  
             ศาลาการเปรียญหลังใหมนี้ไดสรางขึ้นที่เดิม       โดยรื้อศาลาหลังเกาออกเสีย       มีลักษณะ
เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น  ขนาดกวาง ๒๓.๐ เมตร ยาว ๔๔.๐ เมตร  ชั้นบนภายในตัว
อาคารเปนหองโถงตลอด ปูพ้ืนดวยไมปารเก  กั้นฝาโดยรอบดวยกระจกกรอบอะลูมิเนียม พรอมทั้ง
ติดประตูหนาตางโดยรอบ  ระเบียงและชานศาลารอบตัวอาคารปูพ้ืนดวยหินออน  ชั้นลางเปนหอง
โถงตลอด  ปูพ้ืนดวยหินออนทั้งหมด  ชานพักบันไดและขั้นบันไดทําดวยหินกรวดลาง  
             การออกแบบโดย  อาจารยสาคร พรหมทะสาร   แหงวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ทําสัญญาจาง
เหมาแรงงานกับ  นายกองศรี แกวหิน  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๒๘  โดยทางวัดเปนผูจัดหาวัสดุ
กอสรางทั้งหมด   การกอสรางแลวเสร็จตามสัญญาเมือ่วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๒๙    คากอสราง
ทั้งศาลาการเปรียญและหอระฆัง   เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  ๗,๖๙๓,๙๒๖.๕๒ บาท  (เจ็ดลานหกแสน
เกาหมื่นสามพันเการอยย่ีสิบหกบาทหาสิบสองสตางค) เสร็จแลวไดขนานนามศาลาหลังนี้วา  "ศาลา
เทสรังส ีพ.ศ. ๒๕๒๙" 
 



๓๕.๔ จิตกรรมฝาผนัง 
ภายหลังบรรดาศิษยานุศิษยไดมีจิตศรัทธา จะใหมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังบนผนังศาลาการ
เปรียญชั้นบน  จึงไดวาจางชางเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังดวยสีน้ํามันอยางดี  ชวงกลางเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติตอนประสูติ  เสด็จออกบรรพชา ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา 
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข  และเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ชองดานขวามือเปนภาพเรื่องราวเกี่ยวกับ
วัดหินหมากเปง ดานซายมือเปนภาพพระธาตุพนม และเรื่องราวประเพณีทองถิ่นภาคอีสาน  โดยทํา
สัญญาจางกับ นายสามารถ ทองสม เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐  ในราคา ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หกแสนหาหมื่นบาทถวน)  กําหนดแลวเสร็จภายใน ๑๒ เดือน  ทั้งนี้อยูในความควบคุมของคุณ
ไขมุกด ชูโต 
 
๓๕.๕ หอระฆัง 
ตอมาไดสรางหอระฆังไวตรงมุมศาลาดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    โดยการกอสรางหอระฆัง
ดังกลาวนั้น  คุณธเนตร เอยีสกุล   มีจิตศรัทธาบริจาคคาแรงงานในการกอสรางทั้งหมดตามสัญญา
จํานวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) และไดหลอระฆังมาถวายอีกดวยในราคา 
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) 
 
๓๕.๖ หอสมุดวัดหินหมากเปง 
หอสมุดเดิมเปนอาคารไมชั้นเดียว  ต้ังอยูตรงอาคารหอสมุดหลังปจจุบันนี้   เมื่อทางวัดไดดําเนินการ
กอสรางศาลาการเปรียญใกลจะแลวเสร็จตามสัญญา  เราไดพิจารณาเห็นวาควรจะสรางอาคารหอสมุด
ขึ้นใหม ใหมีสภาพสอดคลองกับศาลาการเปรียญ   ก็ไดรับความชวยเหลือดวยดีจาก  คุณชัชวาลย พริ้ง
พวงแกว  แหงบริษัท ดีไซน ๑๐๓ จํากัด กรุงเทพฯ ชวยออกแบบแปลนให  มีลักษณะเปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สองชัน้  ขนาดกวาง ๑๒.๓๐ เมตร  ยาว ๑๓.๐๐ เมตร  หลังคาทรงไทยแบบสาม
มุข มีหนาบันทําลวดลายปูนปนทั้งสามดาน ทําสัญญาจางเหมาแรงงานกับ นายกองศรี แกวหิน   เมื่อ
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘  โดยทางวัดเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง
ทั้งหมด     แลวเสร็จตามสัญญา    เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙      สิ้นคากอสรางจํานวน 
๗๒๕,๐๕๔.๖๓ บาท  (เจด็แสนสองหมื่นหาพันหาสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค) 
 
 ๓๕.๗ หอกลอง 
เมื่องานกอสรางหอสมุดเสร็จเรียบรอยตามสัญญาแลว  คุณธเนตร เอียสกุล  ผูมีศรัทธากลาแข็งคน
หนึ่ง ไดปวารณาขออนุญาตตอเรา   ขอเปนเจาภาพสรางหอกลอง   พรอมกับจัดหากลองขนาดใหญมา



ถวาย    เพ่ือใหเปนคูกันกับหอระฆังสมบูรณแบบตามประเพณีนิยม    ประกอบกับศรัทธาญาติโยม
ทางจังหวัดสกลนคร   จังหวัดกาฬสินธุ   จังหวัดมุกดาหาร   และบานขัวสูง  มีจิตศรัทธาสรางโปง
ขนาดใหญมาถวาย  เราจึงไดออกแบบและวาจางใหชางมาทําหอกลองขึ้น   ชั้นบนเปนที่ต้ังกลอง  ชั้น
ลางเปนที่แขวนโปง  สิ้นคากอสรางเปนเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหาพันบาทถวน)  คุณ
ธเนตร   รับเปนเจาภาพออกเงินทั้งหมด 
 
๓๕.๘ กุฏิเสนาสนะ 
กุฏิเสนาสนะที่อยูอาศัยของพระภิกษุสามเณร       ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งที่ตองจัดใหมีขึ้นตาม
ความเหมาะสม  กุฏิที่สรางขึ้นแตแรกมาอยูใหมๆ เพียงไมกี่หลัง  บางหลังก็ชํารุดทรุดโทรม
จําเปนตองซอมแซม หรือรื้อทําเสียใหมใหถาวรก็มีขณะเดียวกันก็สรางเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
ดวย     เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของพระภิกษุสามเณรที่เพ่ิมขึ้น 
             กุฏิในวัดหินหมากเปงสวนใหญเปนกุฏิทรงไทยขนาดเล็กใหญตามความเหมาะสม   ซึ่งลวน
แลวแตเกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายมาปลูกสรางถวายคนละหลังสองหลัง       บางทานถึงสาม
หลังก็มี        เพ่ือหวังประโยชนแกพระภิกษุสามเณรจะไดอยูพักจําพรรษา          และผูที่สนใจในการ
ปฏิบัติก็มาขอปลูกบานพักเพื่ออยูภาวนาบําเพ็ญเพียร  จนปจจุบันนี้มีกุฏิถาวรสําหรับพระภิกษุ
สามเณรจํานวน ๕๖ หลัง   บานพักชีและบานพักญาติโยมจํานวน ๓๗ หลัง   ศาลาแมชี   โรง
ครัว   หองน้ําหองสวม     ถังน้ําประปาขนาดใหญสําหรับจายน้ําใชทั่วท้ังวัด เครื่องกําเนิดไฟฟาเมื่อ
ประมาณราคาแลวมีมูลคาไมตํ่ากวา ๑๐ ลานบาท  
             เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖   นายบุญ สกุลคู   พรอมดวยญาติมิตรไดมีจิตศรัทธาสรางอาคารมอบถวาย
เปนอาคารเรยีนนักธรรมแกพระภิกษุสามเณรที่อยูจําพรรษา        เปนอาคารชั้นเดียวหนึ่งหลัง        สิ้น
เงินคากอสรางในราว ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) 
 
 ๓๕.๙ กําแพงวัด 
นับแตเราไดมาอยูที่วัดหินหมากเปงตั้งแต  พ.ศ.๒๕๐๘    การพัฒนาวัดและการกอสรางถาวรวัตถุก็
คอยเจริญเปนมาโดยลําดับ    ดวยแรงศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษยและญาติโยม
ทั้งหลาย    ขณะเดียวกันก็ซื้อที่ดินขยายอาณาเขตของวัดเพิ่มขึ้นอีกดวย  ในป พ.ศ.๒๕๒๘ นายสร
ศักดิ์ สรอยสนธ (นายอําเภอศรีเชียงใหมขณะนั้น) ไดชวยเปนธุระติดตอกับเจาหนาที่ของกรม
ที่ดิน       เพ่ือขอเอกสารสทิธิตอทางราชการถูกตองตามกฏหมายจนสําเร็จเรียบรอยตามประสงค 
ปรากฏตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) เลขที่ ๐๐๐๑ เลมที่ ๑ ก.หนาที่ ๐๑ 
ออกใหเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ ๒๖๑ ไร ๒ งาน ๙๒ ตารางวา  นับวาเปนสถานที่



แหงแรกและแหงเดียวในเขตพื้นที่นี้ที่ไดรับเอกสารสิทธิถูกตองตามกฏหมาย 
             เราจึงพิจารณาเห็นวาวัดหินหมากเปงก็มีการพัฒนาเจริญขึ้นมากแลว บานเมืองโดยเฉพาะ
หมูบานใกลเคียงก็เจริญขยายกวางขวางขึ้นโดยลําดับ    สมควรที่จะกําหนดเขตแดนของวัดใหเปน
เอกเทศสวนหนึ่งตางหากใหชัดเจน  จึงไดขอความรวมมือไปยังสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 
จังหวัดหนองคาย   ก็ไดรับความรวมมือดวยดีจาก  คุณวรพจน ธีระอําพน   หัวหนาสํานักงานในดาน
การออกแบบการปรับปรุงพ้ืนที่เตรียมการกอสรางและทําถนนดินรอบแนวกําแพงหลังจากกอสราง
เสร็จแลว โดยไดสงชางผูชํานาญงานมาคอยดูแลชวยเหลือตลอดจนงานแลวเสร็จ  
             ทําสัญญาจางเหมาทั้งแรงงานและวัสดุอุปกรณกับนายกองศรี แกวหิน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๒๙ ดานหนาจากประตูใหญไปจนสุดเขตแดนทางทิศตะวันตก  ความยาว ๖๕๔ เมตร   ทาง
ทิศตะวันตกทําไปจนจรดริมแมน้ําโขง ความยาว ๕๓๓ เมตร รวมคากอสรางทั้งสองดานเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๓,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน)  
             อนึ่ง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔   ไดสรางกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ดานหนาวัดจากซุมประตู ไป
จนจรดแมน้ําโขงทางดานทิศใต ความยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร สิ้นทุนทรัพยอีก ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) 
 
ถวายพระราชกุศล 

หลังจากการกอสรางศาลาการเปรียญ  หอสมุด  หอระฆัง  หอกลอง    และกําแพงวัดเสร็จเรียบรอย
ตามประสงค     เราเห็นวาถาวรวัตถุเหลานี้เกิดขึ้นไดดวยแรงศรัทธาของญาติโยมทั้งหมดเมื่อการ
กอสรางเสร็จเรียบรอย  ก็จําเปนที่ควรจะมีการฉลองเพื่อประกาศใหทานผูมีสวนชวยเหลือในการนั้นๆ 
ไดทราบถึงความสําเร็จ และไดรวมอนุโมทนากุศลบุญโดยพรอมเพียงกันประกอบกับในป พ.ศ. 
๒๕๓๐    ซึ่งชาวไทยทั้งหลายถือวาเปนโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   ของปวง
ชนชาวไทยทั้งหลายทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  ๕ รอบ จึงไดกําหนดการฉลองถาวรวัตถุเหลานั้น
ในวันที่  ๒๕- ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๐      ซึ่งเปนวาระที่เรามีอายุครบ ๘๕  ปบริบูรณและไดทํา
พิธีถวายพระราชกุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  พรอมกันทีเดียว   ในการนี้มีพระเทพวรา
ลังการ (ศรีจันทร วัณณาโภ)  รองเจาคณะภาค ๑๑ (ธ) วัดศรีสธุาวาส  จังหวัดเลย    เปนประธานฝาย
สงฆ พรอมดวยพระธรรมไตรโลกาจารย (รักษ มีวรรณดิษฐ)   เจาคณะภาค ๙ (ธ) วัดศรีเมือง   จังหวัด
หนองคาย พระเทพเมธาจารย รองเจาคณะภาค ๘ (ธ) โพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี พระภาวนาพิศาล
เถระ (พุธ ฐานิโย) วัดปาสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา และพระเถรานุเถระทั้งหลายฝายฆารวาสมี 
พล.อ.อ.หะริน หงสกุล เปนประธานในพิธีนําถวายถาวรวตัถุเหลานั้น     และนําถวายพระราช



กุศล    ไดรับความกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวร
นิเวศ   กรุงเทพฯ   ซึ่งขณะนั้นดํารงสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระญาณสังวร ทรงแตงคําถวาย 
             นอกจากการกอสรางเปนการตอบแทนบุญคุณของพระพุทธศาสนา    สําหรับในวัดหินหมาก
เปงที่เราไดอาศัยรมเงาอยูมาเปนเวลากวายี่สิบปดังกลาวแลว  ทรัพยที่ญาติโยมมีศรัทธา
บริจาค  ปวารณาถวายเปนการสวนตัวแกเราก็ยังมีเหลือพออยูอีกเฉลี่ยใหแกวัดอื่นๆ ไดเราก็เฉลี่ยไป 
เพ่ือกอสรางถาวรวัตถุใหเปนการทนุบํารุงพระพุทธศาสนาพรอมกันนั้นมีญาติโยมมารายงานถึงความ
จําเปนที่ควรตองชวยดานสาธารณประโยชนตางๆ    อันมีกิจการโรงเรียนหรือโรงพยาบาล  เปน
อาทิ  เราก็ชวยเหลือเจือจานไปตามกําลังความสามารถ  เพ่ือประโยชนแกสถานที่นั้น และเพื่อ
ประโยชนของผูบริจาคเงินปวารณาถวายทานแกเราแตเบื้องตนดวย  
             การกอสรางทั้งหมดโดยสรุปใจความมานี้   ยอมเปนการยุงยากแกผูกระทําอยางยิ่ง  โดย
สวนมากผูที่จะทําไมคอยสําเร็จก็เพราะขาดทุนทรัพยและศรัทธา โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดคุณธรรม
ประจําตัว เมื่อทําเสร็จก็ดีอกดีใจ     เมื่อทําไมสําเร็จก็ตีอกชกหัววุนวายไปหมด   แตสําหรับเราที่
กระทํามาทั้งหมดนั้นไมรูสึกอะไรเลย สําเร็จก็ชาง ไมสําเร็จก็ชาง ใจมันเฉยๆ อยู 
             การกระทําสิ่งใดๆ  เราถือวาเปนสักแตวาทําเพื่อกิจพระศาสนา  ปจจัยทีท่ําก็ไมใชทุนทรัพย
ของตน   เปนของศรัทธาญาติโยมชาวบานทั้งหมด   เม่ือทําสําเร็จไปไดก็เปนประโยชนแก
พระพุทธศาสนา   และเปนบุญกุศลแกญาติโยมทั้งหลาย   การจะทําอะไรก็ไมตองบอกบุญเรี่ยไร   การ
บอกบุญเรี่ยไรเปนการจูจ้ีทําใหเขาราํคาญเบื่อหนาย 
             การที่เราไดกระทําไปจนสําเร็จทุกรายการนั้น     ก็ดวยทุนทรัพยที่ญาติโยมจากจตุรทิศทั้ง
สี่     จากตางประเทศก็มีไดมาปวารณาถวายไว    ในสวนที่ปวารณาถวายเปนกฐิน  ผาปา สงัฆทาน คา
ภัตตาหาร คาไฟฟา น้ําประปานั้น ไดรวบรวมไวเปนทุนทรัพยของทางวัดโดยเฉพาะ  ใชเฉพาะใน
กิจการของวัดหินหมากเปงเทานั้น ในสวนที่ปวารณาถวายเปนการสวนตัวแลวแตเราจะใชในกิจการ
ใดตามอัธยาศัย   ต้ังแตหนึ่งบาท สิบบาท รอยบาท พันบาท   หมื่นบาท   แสนบาท   ตามกําลังทรัพย
และศรัทธานั้น       เมื่อเห็นวามีจํานวนมากพอสมควรที่จะสรางถาวรวัตถุเพ่ือสาธารณประโยชน  จึง
ไดนําไปใชในกิจการที่ไดกลาวมาแลวขางตน สวนทุนทรัพยก็ไมเห็นขาดตกบกพรอง  ศรัทธาความ
เชื่อมั่นในกิจการงานของตนก็ต้ังมั่นดิบดี สวนคุณธรรมของตัวเองก็ไมเสื่อมถอย  กระทํามาโดย
เรียบรอย  สาธุ สาธุ สาธ ุ  เรื่องเหลานี้เปนเพราะบุญกุศลที่เราไดเคยกระทํามา   จึงสําเร็จเรียบรอย
ดวยดีโดยประการทั้งปวง  ดังกลาวแลว  
             เราเองหาเงินไมเปนเลยแมแตสตางคเดียว       ญาติโยมจากจตุรทิศทั้งสี่มามอบถวายทําบุญ
ไว     เราเลยกลายเปน  "พระคลังสมบัติ"  ของพุทธบริษัท ที่มาบริจาคทําบุญในพระพุทธศาสนาไป
เลยทีเดียว  



             "พระคลังสมบัติ"  ของพุทธศาสนิกชนที่บริจาคปจจัยทําบุญถวายไวในพระพุทธศาสนานี้ 
เปนการยากมากแกผูบริหาร  เพราะลูกคา (ผูถวาย)  ไมมีสมุดบัญชีบันทึกไว  เปนแตพระคลังสมบัติมี
ไวฝายเดียว เหตุนั้นจึงเปนการยากที่จะบริหาร แตการบริหารก็ไดเปนไปแลวดวยความเรียบรอย 
กลาวคือเมื่อมีเงินทุนมากพอสมควรที่จะสรางสิ่งใดได  จะเปนอุโบสถ ศาลาการเปรียญ  อาคารเรียน 
หรือสิ่งใดก็ดี  ก็จะถอนทั้งเงินทุนและดอกเบี้ยมาใชจายใหจนหมดเกลี้ยง  ไมเหลือหลอแมแตสตางค
เดียว   ผูจะเปนนายพระคลังสมบัติบริหารทุนทรัพยของพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญนี้  ถาหากไมเชื่อ
ฝมืออันขาวบริสุทธิ์ของตนเองถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตแลวอยาพึงทําเลย  ขืนทําไปก็เสื่อมเสียพุทธศาสนา
อันเปนที่เคารพของตน และตนเองก็เสื่อมเสียดวย ดังมีตัวอยางใหเห็นไดในที่ทั่วไป ตัว  "ง"   ตัวนี้ราย
กาจมากทําใหคนเสียมานับไมถวนแลว   แตผูบริหารพระคลังสมบัตินี้ขอยืนยันวา   เรื่องเหลานี้
บริสุทธิ์สะอาดเต็มที่ ผูมีคณุธรรมหิริโอตตัปปะอยูในตัว  อยากลัวเลยวาจะเปนเชนนั้น  
             การทําสิ่งใดเพื่อผลประโยชนสวนตน  ยอมกอใหเกิดผลเสียหาย การสรางสิ่งตางๆ เพ่ือ
พระพุทธศาสนาและศาสนิกชนทั่วไป  ถาหวังจะไดอยางเดียวยอมเปนการเสียหายมาก  ถาหากมุง
ประโยชนเพ่ือพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศล ไมใชของใครทั้งหมด จะเปนผลดีมาก  โดยเฉพาะ 
"พระ" เม่ือกอสรางสิ่งตางๆ แลวสิ่งเหลานั้นยอมพาไป    สวนตนเองทอดทิ้งกิจในพระพุทธศาสนา
และพระธรรมวินัยหมด     ไปสรางสิ่งตางๆ ภายนอก  แตตนไมสรางตนเอง  ยอมเปนการเสื่อมเสีย
อยางยิ่ง  

             จากสภาพของปาดงทึบที่เราไดเคยเห็นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา ๖๐ ปกอนหนานี้   เราไดมา
อยูต้ังแตป ๒๕๐๗ และพัฒนาสถานที่นี้  จนถึงบัดนี้กาลเวลาไดลวงเลยมายี่สิบกวาปแลว  การพัฒนา
วัดที่คอยเจริญมาโดยลําดับ ต้ังแตตนจนสําเร็จบริบูรณเปนวัดที่ถาวรดังที่ปรากฏแกสายตาของทาน
ทั้งหลายอยู ณ บัดนี้แลวนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือ เกิดจากศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย บรรดาศิษยานุศิษย
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ตางก็รวมแรงรวมใจกันทั้งกําลังกาย   กําลังทรัพย   ตามความสามารถของแต
ละทานแตละคนเกินกวาที่จะกลาวนามทานทั้งหลายไดทั้งหมด  ผลงานจึงปรากฏอยูจนบัดนี้  เมื่อ
คราวที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก (วาสน วาสโน) เสดจ็มาเปนประธานในพิธีฉลอง
มณฑป   ทรงพอพระทัยมาก    โปรดใหยกขึ้นเปนวัดพัฒนาตัวอยาง   พรอมทั้งประทาน
ประกาศนียบัตรและพัดพัฒนาใหเปนที่ระลึก   เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕    นับวาเปนเกียรติ
ประวัติที่สําคัญของวัดหินหมากเปง  อีกอยางหนึ่ง 
              เราหวังเปนอยางยิ่งวา    วัดหินหมากเปงแหงนี้จะเปนศาสนาสถานสําหรับบําเพ็ญสมณ
กิจ    เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนาสืบตอไปนานเทานาน  จึงขออนุโมทนาใหทาน
ทั้งหลายทั้งมวล  ที่มีสวนชวยในการทํานุบํารุงวัดหินหมากเปงแหงนี้    จงประสบแตความสุขความ



เจริญ    งอกงามไพบูลยและมั่นคงในบวรพุทธศาสนาตลอดไปชั่วกาลนาน  
              การทําประโยชนใหแกคนอ่ืน   อันจะเปนประโยชนไดที่แทจริงนั้น  จะตองทําประโยชนของ
ตนใหไดเสียกอน  แลวนําประโยชนนั้นๆ ออกแจกใหแกคนอ่ืน  หากคนอ่ืนเขาไมรับของเราเราก็ไมเสีย
หายไปไหน อันนี้เปนกรณียกิจที่แทจริงของเรา นับแตเราไดบวชมาในพุทธศาสนา ไดกระทํามามิได
ขาดตลอดเวลา  
              ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา    วันที่ ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓    ไดทรง
พระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ใหเราเปนพระราชาคณะชั้น
ราช ที่  พระราชนิโรธรังสีคัมภีร ปญญาวิศิษฏ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี 
              สําหรับการไดรับสมณศักดิ์ของพระกัมมัฏฐาน            โดยเฉพาะคณะลูกศิษยของทานพระ
อาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ นี้  เรายังคงยืนยันความรูสึกสวนตัวดังที่เคยกลาวไวแลวในชวงประวัติของ
เรา  ตอนที่ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญเมื่อป ๒๕๐๐ นั้น  
              แตนั่นแหละ ทานผูใหญไดอธิบายวา การสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์นี้  เปนพระราชา
ประเพณีอันมีมาแตโบราณกาลเปนสวนพระราชทานสังคหธรรมของพระมหากษัตริยไทย     องคเอก
อัครศาสนูปถัมภก    ทรงยกยองพระมหาเถรานุเถระผูรับธุระพระพุทธศาสนา    เปนภาระสั่งสอนชวย
ระงับอธิกรณและอนุเคราะหพระภิกษุสามเณร   ใหดํารงอยูในสมณฐานันดรโดยสมควร   และเมื่อได
บําเพ็ญคุณความดีเพ่ิมขึ้นก็จะพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ถวายตางเครื่องราชสักการะเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ  
              เราพระปา ก็ไดแตระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุขอถวายอนุโมทนา  และถวายพระพร  

 

๓๖. พรรษา ๗๑ - ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗) 

เราไดพาทานผูอานทั้งหลายเที่ยวชมโลกของวัดหินหมากเปงเสียยืดยาวมาเปนเวลานาน
พอสมควร  เปนธรรมดาของโลกเมื่ออยูที่ใดที่หนึ่งนานๆ   หรือแมแตการมีอายุชีวิตที่ยืนยาวนานก็
ยอมปรากฏรองรอยและหลักฐานของสิง่นั้นๆ   เปนสักขีพยานตามวิสัย   ตางแตดีกับชั่วเทานั้น   ซึ่ง
ทานผูมีปญญาและคุณธรรมเพียงพอยอมสามารถพิจารณาหาเหตุผลไดดวยตนเองตามความเปนจริง 
           คนเราทุกคนที่เกิดมาแลวยอมมีชรา      และพยาธิเบียดเบียนไมมากก็นอยตามแตบุญกรรมจะ
ประดิษฐ เราเองก็หาไดพนจากธรรมขอนี้ไม  ยิ่งชราภาพมากขึ้นพยาธิก็ยิ่งทวีขึ้นเปนเงาตามตัวเวทนา
ก็ปรากฏอยูเนืองๆ แตดวยอาศัยการอบรมสมาธิปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเราไดบําเพ็ญมาโดยตลอดชีวิต
นี้   ก็พออาศัยอุบายปญญารักษาตนเรื่อยมาโดยลําดับ   จนเมื่อเดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘   เราก็ถูก



พยาธิเขาครอบงําอีกวาระหนึ่ง  ตามวิชาการแพทยสมัยปจจุบันเรียกวาโรคเสนโลหิตในสมอง
ตีบ   เปนผลใหรางกายซีกซายทํางานไมเปนปกติ    เมื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทั้งสอง
พระองคทรงทราบถึงการอาพาธของเราก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ     ใหนายแพทยรุงธรรม  ลัด
พลี   แพทยหลวงประจําพระองค   พรอมดวยศาสตราจารย นายแพทยนิพนธ  พวงวรินทร ประจํา
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   มาดูแลรักษาเราทีวั่ดหินหมากเปงอยางดีที่สุด   พรอมดวย
คณะแพทยจากจังหวัดหนองคาย มีนายแพทยบุญเรือง ชูชัยแสงรัตน (ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังคม
ขณะนั้น) นายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ (ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอคน
ปจจุบัน) นายแพทยปยวัฒน นิลดํา   เปนตน  พรอมดวยเจาหนาที่ของโรงพยาบาลอีกหลายทานเกิน
กวาที่เราจะกลาวนามทานทั้งหมดได  เรารูสึกซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคุณของลนเกลา ฯ ทั้งสอง
พระองค ตลอดจนคณะแพทยทั้งหลายเหลานั้นเปนอยางยิ่ง  
           การอาพาธของเราในครั้งนั้นไดรับการดูแลรักษาอยางดีจากคณะแพทยดังกลาวแลวนั้น เพียง
ไมกี่สัปดาหอาการอาพาธของเราก็หายคนืจนเปนที่พอใจของคณะแพทย  แตก็นั่นแหละคนแกก็ไม
ตางอะไรกับไมผุๆ แมจะเยียวยารักษาทํานุบํารุงสักปานใดก็พอไดอาศัยมีชีวิตอยูไปวัน
หนึ่งๆ  เทานั้น   หลังจากการอาพาธของเราในครั้งนั้นสุขภาพของเราก็คอยรวงโรยลงตามวัยอายุ
สังขารโดยลําดับ   จนถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๕    เราก็ไดอาพาธหนักอีกครั้งหนึ่งดวยโรค
ปอดอักเสบ (ตามที่แพทยลงความเห็น) และหลังจากนั้นโรคแทรกอื่นๆ  ก็คอยหาชองทางและอุบาย
เขารบกวนอยูเสมอๆ   แมคณะแพทยจะพยายามดูแลรักษาเราอยางดีจนหายจากอาพาธ   แตสุขภาพ
รางกายของเราก็ไมเอื้ออํานวยที่จะใหแข็งแรงดังเดิม         เปนเหตุใหเรารําลึกถึงสถานที่เกาซึง่มีสภาพ
ภูมิประเทศ  โดยเฉพาะอากาศที่สัปปายะแกธาตุขันธของเรามาก  ทั้งเราเคยไดรับความวิเวกมาแต
กอนที่จะไปอยูวัดหินหมากเปง สถานที่นั้นคือ วัดถ้ําขาม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเรา
เคยมาอยูจําพรรษาแตป พ.ศ. ๒๕๐๗  ที่นี้เปนวัดเกาของทานอาจารยฝน  อาจาโร  ทานเคยอยูมา
กอน   เราจึงไดตัดสินใจลาหมูเพื่อนและญาติโยมออกจากวัดหินหมากเปงเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๓๖ มาขออาศัยอยู ณ วัดถ้ําขาม ซึ่งมีพระอาจารยเขี่ยม โสรโย  เปนเจาอาวาส ทานก็ยินดีและเต็ม
ใจอยางยิ่ง อํานวยความสะดวกแกเราทุกอยางทุกประการเทาที่ทานจะกระทําได มิใหเราตองอนาทร
เดือดรอนเลยแมสักเล็กนอย เราไดมาพักอยูที่กุฏิเกาที่ทานอาจารยฝนเคยอยู เมื่อเราไดมารับอากาศ
และสัมผัสสถานที่ทีวัดถ้ําขาม ไมนานสุขภาพรางกายของเราก็ฟนฟูขึ้นอยางนาแปลก การฉันอาหาร
กลับมีรสชาติดี   การสรงน้ําก็สดชื่น   อาการออนเพลยีท่ีเคยเปน  และโรคภัยบางอยางก็หายไปเอง
โดยปริยาย   เราจึงตัดสินใจอยูจําพรรษา ณ  วัดถ้ําขามกับพระอาจารยเขี่ยมเรื่อยมาจนปจจุบัน  ถึง
กระนั้นก็ตาม ศาสตราจารยนายแพทยนิพนธ พวงวรินทร   และนายแพทยวันชัย สัตยาวุฒิพงศ   ก็ยัง
ติดตามมาเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพรางกายของเราอยูเสมอๆ   มิไดขาดทั้งคณะแพทยในบริเวณใกลเคียง



มีโรงพยาบาลพรรณานิคม    (โรงพยาบาลพระอาจารยฝน) โรงพยาบาลพังโคน โรงพยาบาลสวาง
แดนดิน โรงพยาบาลสกลนคร  ตลอดจนญาติโยมชาวจังหวัดสกลนครก็ไดใหการอุปการะแกเราอยาง
ดียิ่ง จึงขอจารึกน้ําใจของทานทั้งหลายเหลานั้นไว ณ ที่นี้ดวย 
 
๓๗. บทสรุป 
นับแตอุปสมบทมาจนบัดนี้   มีพรรษา  ๗๑ แลว   เราไดบําเพ็ญแตกรณียกิจสิ่งที่เปนประโยชนแกตน
และเพื่อคนอื่นตลอดมา โดยไดเริ่มตั้งตนแตประโยชนตน  แลวก็ตอไปเพื่อประโยชนคนอื่น 
           กลาวคือ   ไดออกเที่ยวธุดงคต้ังแตไดอุปสมบทพรรษาแรกไดติดตามครูบาอาจารยประกอบ
กิจวัตร   และตั้งใจฝกหัดตามคําสอนของทานโดยลําดับ ไมมีกิจธุระอยางอื่นที่ตองทําจึงไดมีโอกาส
บําเพ็ญเพียรภาวนาดีมาก พอพรรษาตอๆ มา  ไดแยกตัวออกไป ตองรับภาระมาก มีหมูเพ่ือนคอย
ติดตามอยูเสมอ   และจะตองเปนภาระในการอบรมสั่งสอนญาติโยมเปนประจํา  เพราะสมัยนั้นพระ
กัมมัฏฐานมีจํานวนนอย พอเห็นรูปใดมีลูกศิษยติดตามมากหนอยเขาก็ถือวาเปนอาจารย แลวก็แหกัน
ไปหารูปนั้น ถึงอยางนั้นก็ดี เรามิไดทอแทใจในการทําความเพียร ดูเหมือนเปนเครื่องเตือนสติของเรา
ใหทําความเพียรกลาแข็งขึน้ไปเสียอีก ตกลงประโยชนของเราก็ได  คนอื่นก็ไมเสีย 
 


