
กตัญ ู
    วันหนึ่ง  ทานอาจารยมั่นระลึกถงึพระครูสีทา ชยเสโน  พระกรรมวาจาจารย
ของทาน จึงไปหาทานและเลาประสปการณการปฏิบตัิธรรมที่ถํ้าไผขวางน้ําตก
สาริกาใหฟงวา 
    "การปฏบิัตินี้เปนทางที่จะพาใหพนทกุขคือมรรค ๘   มรรค ๘ ขอตนนั้นไดแก 
สัมมาทิฏฐิ ความ-เห็นชอบ   เห็นชอบอะไร เห็นอริยสัจ ๔    อริยสัจ ๔ คืออะไร 
คือทุกข สมทุัย นิโรธ มรรค   มรรคคือมรรค ๘    ฉะนั้นเมื่อปฏบิัติสัมมาทิฏฐิขอ
เดียว   จึงเทากับปฏิบัตทิั้งหมด   ทุกขคืออะไร คือความเกดิ แก เจ็บ ตาย  ใครคือผู
เกิดผูตาย  รางกายของเรานี ้  ฉะนัน้รางกายของเรานี้จึงเปนตัวทุกขเพราะจิตเขาไป
ยึดมั่น 
    การบําเพ็ญจิตใหสงบจนเกดิกําลังแลว   กไ็มควรที่จะทําความสงบอยาง
เดียว   เพราะถาทําแตความสงบไมพิจารณาทุกขสัจจ   กจ็ะเปนเฉพาะฌาน   กจ็ะ
เปนมิจฉาสมาธิ  เปนสมาธิผิดไมพนทุกขตองพิจารณาทุกขจึงจะพนทกุข   คือตอง
ใชกระแสจิตที่เปนกําลงัอันเกดิจากความสงบนัน้มาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้
ไดรับการอบรมจากสมาธิ   แลวเปนกําลังมหาศาล   ซ่ึงไมควรนําไปใชทางอื่นเสยี 
ควรใชพิจารณาตัวทุกข   คือรางกายนี้ใหเห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพาทาญาณ
ความเบื่อหนายเจริญใหมากกระทาํใหมาก   ญาณเกิดขึ้นจนกวาจะแกรอบ" 
 
    ทานพระครูสีทา ชยเสโน  ฟงแลวก็ชอบและขอบใจทานอาจารยมัน่  ที่ไม
หลงลืม   อุตสาหเอาธรรมที่ตนไดรูไดเห็นมาบอก 
    ตอมาทานพระครูสีทา ไดทดลองปฏบิัติดตูามนั้น   กป็รากฏความอัศจรรย
ขึ้น   ทานสามารถรูเห็นสภาวะความจริง   ไดขอใหทานอาจารยมั่นชวยเปนพยาน
ในการเห็นธรรมของทานดวย   ทัง้ไดยกยองสรรเสริญอาจารยมั่นวาเปนผูมีกตัญู
กตเวทีมาก 
 
โปรดโยมแม 
    ตอมาในปนั้นเอง  ทานอาจารยมัน่ไดเดินทางไปสอนโยมมารดาของทาน   เมื่อ



โยมไดปฏบิตัิตามคําแนะนําก็เกิดความเย็นอกเยน็ใจขึ้น   จงึลาลูกหลานออกบวชชี 
    โยมมารดามีความเพียรแรงกลา   นอนตะแคงขวาตลอดชีวิต   รับประทาน
อาหารมื้อเดียว  ออกเดนิ ธุดงคเชนเดียวกบัพระสงฆ 
    เมื่ออินทรียแกกลาขึน้   ทานอาจารยมั่นจงึแนะนําใหพิจารณาขันธ ๕ คือ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  จนตัดความยดึมั่นถือมั่นได 
    โยมมารดาถือศีล ๘ ตลอดชีวิต   จนกระทั่งแตกดับสังขารไป   ขอสําคัญโยม
มารดาของทานรู วันตายของตัวเองดวย   เมื่อทาํนายชะตาชีวิตตนเองไววาจะตาย
เมื่อไร   ถึงวันนั้นก็ถือแกความตายจริง ๆ   และทานอาจารยมั่นไดจดัการทํา
ฌาปนกจิศพมารดาดวยตัวทานเอง 
        ทานอาจารยสิงห ขันตยาคโม  ซ่ึงไดหันมาปฏิบัติธรรมอยางเอาจริงเอาจังก็
ปรากฏผลการปฏิบัติรุดหนาไปเรื่อย ๆ 
    ตอมานองชายของทานคือ พระมหาปน ปญญาพโล  เปรียญ ๕ ประโยคจากวัด
บรมนิเวศ เล่ือมใสในพระอาจารยมั่น   ทั้งสองพี่นองจงึรวมเดินทางตดิตามพระ
อาจารยมั่น   นอกจากนีย้ังมีพระอาจารย-คําพวย , พระอาจารยเทสก เทสรังสี และ
พระอาจารยออน ไดออกธุดงคติดตามพระอาจารยมั่นอีกดวย 
 
สอนอาจารยเสารใหรูธรรม 
    ป พ.ศ.๒๔๕๙ หลังจากออกพรรษาแลว   พระอาจารยมั่นไดธุดงคไปหาพระ
อาจารยเสาร ซ่ึงจํา-พรรษาอยูที่ถํ้าภูผากุด จังหวัดนครพนม 
    ระหวางทาง  ทานไดพิจารณาถึงพระอาจารยเสาร   เห็นวายังไมบรรลุธรรม
เพราะความปรารถนาความเปนปจเจกโพธ ิ  เหมือนกบัเราเมื่อกอนทานรําพึงกับ
ตัวเองวา   "ถาเราไปพบอาจารยของเราเราก็จะตองแนะนําใหทานเลิกการปรารถนา
ขั้นนั้นเสีย" 
 
    เมื่อไปถึง   ก็ปรากฏวาทานอาจารยเสารไดเตรียมสถานที่ไวคอยตอนรับ
ลวงหนาแลว  แปลวา ไมใชแตศิษยเทานั้นที่รูอาจารย   อาจารยแมยังไมบรรลุก็รู
ศิษยเหมือนกัน 



    พรรษานั้น  ศิษยและอาจารยตางปรึกษาสนทนาธรรม   เพื่อสงเสริมการปฏบิัติ
ธรรมกันเปนประจํา 
    วันหนึ่งทานอาจารยมั่นไดถามทานอาจารยเสารวา 
    "ทานอาจารยไดพจิารณาอริยสัจธรรมหรือไม" 
    "เราก็ไดพิจารณาเหมือนกนั"  อาจารยเสารตอบ 
    "ไดผลเปนอยางไรบาง" 
    "ไดผลเหมือนกนัแตไมชัดเจน" 
    "เพราะเหตุไรบางครับ" 
    "เราไดพยายามอยู   คือพยายามคิดถึงความแก ความตาย แตวาบางคราวมันไม
แจมแจง" 
    "ถาเชนนั้นคงมีอะไรเปนเครื่องหวงหรือกระมัง" 
    "เราก็พยายามพิจารณาเหมือนกนั   แตก็หาสิ่งขัดของไมได   ความจริงความ
สวางของดวงจิตนัน้ก็เปนปกติดอียู   แมมันจะดีบางไมดบีาง   มันก็เปนเรื่อง
ธรรมดาของสมาธิ   แตวาเมื่อจิตพิจารณาทีไร   รูสึกวาไมกาวไป" 
    "กระผมคิดวา   คงมีอะไรสักอยางเปนเครือ่งหวง" 
    "ทานอาจารยหวงเรื่องการปรารถนาเปนปจเจกโพธิกระมังครับ" 
    "แนทีเดยีว   ในใจเราตั้งอยูวา   จะขอใหรูธรรมเองโดยมิตองใหใครมาแนะนํา
หรือมาบอกใหและมันก็ตั้งอยูในใจของเรามาตลอด" 
    "ขอใหทานอาจารยอยาเปนหวงเลย   ขอใหพิจารณาอริยสัจเพื่อความพนทุกข
เสียแตชาตินี้เถิดเพราะกระผมเองกป็รารถนาพระโพธิญาณและกระผมก็ไดละความ
ปรารถนานั้นแลว   เนื่องดวยวาการทองเที่ยวในสังสารวัฏฏนี้มันนานเหลือเกิน" 
    ทานอาจารยเสารประหลาดใจมาก   ที่ศิษยของทานลวงรูความในใจของทาน
ได   ทําใหทานรูสึกวาทานอาจารยมั่น  คงตองมีความชัดเจนในใจอยางแนนอน 
    ตอมาทานอาจารยเสารไดพิจารณาอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
พิจารณาสังขารรางกายจนเกดิความเบื่อหนายคลายจาง   เมื่อกระทําใหมาก
เขา   ทานกไ็ดดวงตาเหน็ธรรม  เลิกปรารถนาพระปจเจกโพธิ 
    อาจารยเสารเลาเรื่องใหอาจารยมัน่ฟง   อาจารยมั่นรับรองแลวตางก็เอิบอิ่มใน



ธรรม   ทานอาจารยมัน่ไดปฏิบัตติอทานอาจารยเสาร   เหมือนดังตัวทานเปนพระ
ใหมเลยทีเดยีว   ตั้งแตลางบาตรซักจีวร ปทูี่นอนให ตักน้าํมาใหสรง และถูหลัง 
เปนตน   ทานปฏบิัติดวยความออนนอมเปนทีสุ่ด 
    ชวงที่ทานอาจารยมัน่ไดมาอยูทีถํ้่านี้   พระอาจารยสิงห ขันตยาคโม  ไดตามไป
ปฏิบตัิดวย   และไดติดตามทานอาจารยมั่นไปทุกหนทกุแหง 
 
อยาดูหมิ่นครูบาอาจารย 
    พ.ศ.๒๔๖๐  อาจารยมั่นไดจําพรรษาที่ปาแหงหนึ่ง   ที่บานดงปอ ตําบลหวย
หลาง อําเภอเพ็งในปนีท้านไดอบรมพระภิกษุสามเณร   ในการปฏบิัตธิรรมมากขึ้น 
    ทานแนะนําใหลูกศษิยของทานอยูวิเวก   ไมใหอยูเปนหมูคณะเพราะจะหาความ
สงบมิได   ใหอยูแหงละองคสององค   ใครสงสัยในการปฏิบัต ิ ทานจะคอยแกไข
ให 
    ทานติดตามดูความเคลื่อนไหวของศิษยอยูตลอดเวลา   องคไหนมีอปุนิสัยแก
กลาในธรรม   ทานจะเรงเราใหเขาถึงธรรมโดยเร็ว   องคไหนคิดออกนอกลูนอก
ทาง   ทานจะคอยตอนใหเขาสูหนทางอันถกูตอง 
        คร้ังหนึ่งทานพระมหาปน ปญญาพโล  ไดนกึถึงทานอาจารยมัน่แลวเกิด
ความรูสึกดูหมิ่นทานอาจารยวา 
    "ทานอาจารยมั่นมิไดรํ่าเรียนพระปริยัติธรรมมากเหมือนเรา   ทานจะมีความรู
กวางขวางไดอยางไร เราไดรํ่าเรียนมาถึง ๕ ประโยค   จะตองมีความรูกวางขวาง
มากกวาทาน   และที่ทานสอนเราอยูเดี๋ยวนีจ้ะถูกหรือผิดประการไรหนอ" 
    ทานอาจารยมั่นนั่งอยูในกฏุิของทาน   อยูกนัคนละมุมวัด   ไดทราบวาระจิต
ของทานมหาปนกําลังคดิดูถูกทาน   อันเปนภัยแกการบําเพ็ญสมณธรรมอยางยิ่ง 
    ทานจึงลงจากกุฏ ิ  ถือไมเทาไปเคาะขางฝาพระมหาปน  แลวพูดขึ้นมา 
    "ทานมหาปน  เธอจะมานั่งดูถูกเราดวยเหตุไร   การคิดเชนนี ้ เปนภัยตอการ
บําเพ็ญสมณธรรมจริงหนา มหา" 
    พระมหาปนตกใจสุดขีด   ไมคิดไมฝนวา   พระอาจารยมั่นจะลวงรูความรูสึก
นึกคิดของตวัเองไดรีบลุกจากกฏุิลงไปกราบเรียนทานวา 



    "กระผมกําลังนกึถึงทานอาจารยในดานอกุศลจิต   กระผมขอกราบเทาจง
อโหสิกรรมใหแกกระผมเถิด   ตั้งแตวันนี้ตอไป   กระผมจะบังคบัจิตมิใหนึกคดิถึง
ส่ิงที่เปนอกศุลจิตอยางนี้ตอไปอกี" 
    ศิษยที่มนีิสัยดูหมิ่นครูบาอาจารย  หากแกไขนิสัยนี้มิได   ก็ยากทีจ่ะบรรลุธรรม
ได 
 
อยามัวเที่ยวแสวงหา 
    เมื่ออยูทีใ่ดที่หนึง่นาน ๆ   หมูคณะก็เพิ่มจํานวนมากขึน้   ทําใหทานรูสึกไม
ชอบใจ   เพราะทานไมชอบการคลุกคลีดวยหมูคณะ   ในทีสุ่ดพระอาจารยมั่นจึง
ปลีกตัวไปอยูถํ้าผาปง จงัหวัดเลย เพียงองคเดยีว   ปนี้เปนป พ.ศ.๒๔๖๑ 
    ทานไดพิจารณาถึงความจริงอันเกิดจากการบําเพ็ญเพียรของทานและตองการ
วัดผลการปฏิบัตทิี่ทานไดแนะนําพรํ่าสอนพระภิกษุสามเณรและอุบาสก
อุบาสิกา   วาถูกตองหรือไม 
    เมื่อไดพิจารณาวาถูกตองเปนธรรม   ทานกพ็อใจ  และตั้งใจจะสั่งสอนตอไป
อีก   เพื่อชวยใหคนไดพนทกุขประสบสุขในชีวิตมากขึ้น 
   วันหนึ่ง ทานหวนพจิารณาถึง   "ความรูของทานและทีไ่ดแนะนําสั่งสอนผูอื่นได
ปรากฏวา   อันทีจ่ริงอริยธรรมเหลานี้   พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวอยาง
ชัดเจน   แตเพราะเหตุที่ผูศกึษาไมไดทําใหเปนจริงขึ้น   อริยธรรมจึงกลายเปนสิ่งที่
ลึกลับยากแกการจะรูจริงได   แมวาพระพุทธองคจะทรงแสดงแจงชัดสกัเทาใดก็
ตาม   เชนพระองคแสดงอนัตตลกัขณสูตรโปรดปญจวัคคยีใหไดสําเร็จเปน 
พระอรหันตนั้น   พระองคก็ทรงแสดงชี้ลงไปทีก่ายคือรูปของปญจวัคคยี
นั่นเอง   ไดทรงแสดงวา 
รูป ภิกฺขเว อนฺตตา  รูปไมใชตน   แมรูปของปญจวัคคียก็มอียูแลว 
   
    ทําไมปญจวัคคียจึงไมพิจารณาเอาเองเลา   มารูแจงเห็นจริงเอาตอนที่
พระพุทธเจาทรงชี้ใหดจูึงคอยสําเร็จ 
    ขอนี้ก็เปนเชนกับตัวเรานั่นเอง   ไดอุตสาหเที่ยวไปแสวงหาอาจารยและ



ผูทรงคุณวุฒิกระทั่งทั่วประเทศไทยและตางประเทศ   แตคร้ันจะมารูจริงไดก็คือ
การมาศึกษาปฏิบัติเอาโดยตนเองตามแนวของพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเอง   แตวา
เทาที่เราเองไดเขาใจนั้นก็เพราะเราไปเห็นความจริงเทานั้นทั้ง ๆ ที่ความจริงก็อยู
ใกลนิดเดียว   แตวาการรูปฏิบัติเพื่อความรูจริงนี้มันเปนสิ่งที่แปลก   เพราะเหตุ 
วาการทําจิตเปนนามธรรม   เมื่อเกดิความอัศจรรยหรือความสบายก็ไปเขาใจเสียวา
ดีเสียแลว   จึงเปนใหไมสามารถจะรูยิ่งขึ้นได   จึงไมควรตําหนิผูที่เขาพากันทํา
สมาธิแลว   หลงใหลไปตามโลกียฌานหรือตามวิปสสนูปกิเลส   เพราะเขา
เหลานั้นก็ไดรับความสงบความเย็นใจ   ซ่ึงเปนสิ่งที่หาไดยาก 
    แตที่ควรตําหนิก็เพราะวาเขาไมพยายามหาโลกุตตรธรรมนั่น   แมแตเราใน
เบื้องแรกเราก็พบ โลกยีฌาน   ฌานมากมาย  ซ่ึงมันก็ทําใหเราตองหลงใหลมันไป
พักใหญ   แตเราพยายามที่จะแสวงหาใหยิ่งขึ้น   เราจึงไมติดอยูเพียงแคนั้น   อัน
การติดอยูหรือเขาใจผิดในธรรมปฏบิัติจิตอนัเปนภายในนี้มนัไมไปนรกดอก   แต
วาการไปติดมัน   มันทําใหตองลาชาตอการรูยิ่งเห็นจริงตาง ๆ   หากเราเอง 
เมื่อไดความรูแจงนี้แลวจึงไดพยายามเพื่อความที่จะทําจิตใหกาวหนาโดยไมหยดุยัง้ 
    ทุกหมูทกุจําพวกในบรรดาผูบําเพ็ญจิตในกมัมัฏฐานทัง้หลายนั้น   ตางก็มุงหวงั
เพื่อความดีความเจริญทุกหมูทุกคณะ   แตเพราะความรูเทาไมถึงการณนั่นเองทีท่าํ
ใหเขาตองเสียประโยชนทานไดปรารภไปถึงอาฬารดาบาสกาลามโคตร   และอุทก
ดาบสรามบุตร   ที่พระพุทธองคไดตรัสวา "ฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ"   เนื่อง
ดวยดาบสทัง้ ๒ นั้น  ไดมรณะไปเสียกอนที่พระพุทธองคไดทรงตรัสรู   ความจริง
ดาบสทั้งสองก็เปนผูสําเร็จฌานชั้นสูงกันทัง้นัน้   อันวาฌานชั้นสูงนี้เปนการให 
ความสุขอันยิ่งแกผูไดสําเร็จอยูมากแลว   แตเพราะเหตุใดเลาพระพุทธองคจึงทรง
แสดงวา "ฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ"   ก็เพราะวายังไมหมดจากกิเลส   เพราะ
เพียงแตขมกิเลสไว   เหมือนกบัศลิาทับหญาเทานั้น 
    อันที่จริงฌานชั้นสูงนั้น   ก็เปนเบื้องตนแหงการดําเนินไปสูความหมดจดจาก
กิเลสแตเพราะความที่ดาบสนั้นไมเขาใจวิธีแหงการอันจะพึงทําจิตเขาสูอริยสัจจ
เทานั้น   ขอนี้เปนประการสําคัญนัก   เพราะการตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็เพราะเหตุ
นี้คือ  อริยสัจจนี ้  แตทานไดพิจารณาตอไปอีกวา   การบําเพ็ญ จิตตองอาศัย



ปญญาจึงจะรูถูกผิด   และมิใชแตจะเอาแตทําจิตอยางเดียว   ตองมีส่ิงแวดลอม
ภายนอก อกีอาทิเชน  ธรรมวินัยทั้งอยางหนกัและอยางเบา   แมวาจะพยายามทําจติ
สักเทาใดกต็าม   ถาประพฤติผิดพระธรรมวินัยนอยใหญแลวจะทําจิตยอมไมบงัเกิด
ผล   พรอมกันนัน้ตองเปนผูสันโดษมักนอยรักษาธุดงควัตรตาง ๆ อันเปนเครื่องขดั
เกลากิเลสหยาบ   ดวยวาสิ่งแวดลอมทั้งหลาย   ที่จะตองพยายามปฏบิตัิใหเปนอนั
ดี   เทากับเปนเครื่องบาํรุงสงเสริม   เชนกับรถยนตเครื่องยนตกลไกตาง ๆ 
ถึงเปนเครื่องดีมากสักเทาใดก็ตาม   ถาขาดการบํารุงรักษาก็ไมสามารถที่จะใหผล
แกผูใชไดเตม็เม็ดเต็มหนวย   หรือเชนตนไมตาง ๆ   ถาเราจะปลูกบานใหไดผลก็
ตองบํารุงรักษาจงึจะใหผลแกเจาของได 
    การบําเพ็ญจิตก็เชนเดียวกัน   ควรจะไดกําหนดขอปฏบิัติอันเปนการสันโดษมัก
นอยเอาไว   โดยการฉนัหนเดียว การฉันในบาตร การบิณฑบาต การปดกวาด ทํา
ความสะอาดเสนาสนะ การอยูโคนตนไมการอยูปา   การมีจีวรเพียงแตไตร
จีวร  การรักษาวัตรทั้งหลายมีเสขิยวัตรและอาจาริยวัตร เปนตน 
    ในราตรีหนึ่งระหวางกาลเขาพรรษา   ขณะที่กําลังบําเพ็ญสมณธรรมอยูเกิด
ความสงบเยือกเย็นมาก   จนเกิดแสงสวางพุงไปสูพระอภิธรรมทั้ง ๗ พระ
คัมภีร   แลวไดพิจารณากําหนดพจิารณาแยบคายคนควาสามารถรูไดทั้งอรรถและ
ทั้งแปลอยางคลองแคลว   ไดพิจารณาอยางละเอียดตลอดคนืยันรุง   พอรุงเชาออก
จากสมาธิแลว   ความรูเหลานั้นปรากฏวาลบเลอืนไปเสียเปนสวนมาก   ยังจํา 
ไดเฉพาะทีสํ่าคัญ   พอรูความหมายเฉพาะเรื่องหนึ่ง ๆ เทานั้น   ทานไดพิจารณา
วาสนาบารมีของทานแลวคํานึงถึงวาเมื่อแจมแจงแลวทําไมถึงลบเลือนไป
เสีย   ทานไดทราบในญาณของทานวา "ปฏิสัมภิ-ทานุสาสน"   ความรูที่จะพึง
แตกฉานในพระธรรมวินัยนี้เพียงเล็กนอยเทานัน้   จะไดมคีวามแตกฉาน 
เปนปฏิสัมภิทาญาณก็หามิได   เชาวันนั้นเมื่อเขาไปบิณฑบาตในบาน   มีโยมผูชาย
คนหนึ่งมาใสบาตรแลวพูดขึ้นมา   "เมื่อคืนนี้ผมฝนเห็นทานเปดเอาหนังสือ
พระไตรปฎกออกมาอานเปนอนัมาก   ทานคงภาวนาดีในคืนนี้"   ทานไดยนิโยม
พูดก็เพียงแตยิ้มแยมนิดหนอยแลวกเ็ดินบิณฑบาตตอไป 
 



เมื่อตองการพนทุกข  ไมควรติดฌาน 
    ปตอมา พ.ศ.๒๔๖๒  ทานอาจารยมั่นจําพรรษาอยูทีป่า บานคอ อําเภอผือ 
จังหวัดอดุรธานี    ปนี้ทานไดแนะนําขอปฏบิตัิแกพระภิกษุเปนจํานวนมาก 
    ไดแนะนําพระอาจารยสุวรรณ สุจิณฺโณ , พระอาจารยสิงห ขันตยาคโม , พระ
อาจารยแหวน สุจิณโณและพระอาจารยตื้อ ซ่ึงปฏิบตัิไดฌานกันมาบางแลววาไมให
หลงใหลอยูในฌาน 
    "ผูตองการพนทุกขจริง ๆ แลว   ตองไมหลงในความเปนเหลานั้น   ญาณ คือ 
ความรูพิเศษที่เกดิขึ้นในระหวางแหงความสงบ   เปนตนวาญาณระลึกชาติ
ได  ญาณรูจักเหตุการณในอดีต  ญาณรูจักเหตุการณในอนาคต   รูจักวาระจิตความ
นึกคิดของบคุคลอื่น เปนตน    
    เหลานี้ลวนแตเปนวชิาที่นาอัศจรรยมากทีเดยีว   แตถาหากวาหลงและติดอยูใน
ญาณเหลานี้แลวจะทําใหเกิดความเนิ่นชาในการปฏิบัติเพื่อเขาสูอริยสัจธรรม   แต
ญาณเหลานี้เปนอุปกรณอยางดีพิเศษในอันที่ดําเนินจิตเขาสูอริยสัจจหรือการทรมาน
บุคคลบางคน   แตวาจะตองรูวามันเปนญาณ   อยายินดี หรือติดอยูเพียง
เทานี ้  เพราะเทากับวามันเปนผลพลอยได   เกดิจากการบําเพ็ญจิตเขาสูอริยสัจจ
นั่นเอง 
    ถาหากวาเราไปยินดหีรือไปติดอยูเพียงเทานีแ้ลว   ก็จะกาวเขาไปสูความพนไป
จากทุกขไมได  แมแตพระเทวทัตในสมัยคร้ังพุทธกาลก็สําเร็จญาณถึง ๕ 
ประการ   แสดงฤทธิ์ตาง ๆ ไดสมประสงค   แตหลงอยูในความรูญาณของ
ตน   เกิดทฏิฐิมานะวาตนเกงตนด ี  ถึงกบัตองการจะเปนพระพุทธเจาแทนเอา 
เลยทีเดียว   แตที่ไหนได   ในที่สุดโดยอาศัยญาณกลับตองเสื่อมหมดทกุอยางไม
พนทกุข   ไมเขาถึงอริยสัจจ  แตกลับตกนรกไปเลย 
    ญาณเหลานี้มันนาคดิจริง ๆ เพราะมันวิเศษแท   ทั้งเยือกเย็นทั้งสวางผองใส ทั้ง
รูอะไรที่เปนอดีต อนาคต ตามความประสงค   ผูที่ไมเขาใจความจริง ที่ไปตดิ ณ 
ที่นี ้  เราจะสังเกตเห็นไดตรงที่เกดิทิฏฐิขึน้มาอยางหนึ่ง   คือการถือตัววาดีกวาใคร 
ๆ ไมวาผูนั้นจะเปนครบูาอาจารยหรือเพื่อนสหธรรมิกหรือศิษย   หาวาศิษยสูเรา
ไมได  ใครก็สูเราไมได  ทิฏฐิชนิดนี้เมื่อเกิดขึน้แลวดวยตวัของตัวเองไมรูตัวเอง 



    ทานเปรียบวามีจระเขตัวหนึ่งใหญเหลือเกินอยูในทองทะเล   มันไมรูวาหางของ
มันอยูที่ไหน   เมื่อมันไมรูและมันเห็นหางของมัน   มันกก็ินหางของมัน   กินไป 
ๆ จนเหลือแตหัว   เลยหม่ําซะหมดเลย และทานก็อธิบายวา  การหลงตัวดวยญาณ
นี้มันละเอียดนัก   เราจะสังเกตไดอกีอยางหนึ่ง  คือการขาดจากความรอบคอบบาง
ส่ิงบางประการ   เพราะเหตุแหงการถือตัว   เชนการกลาวคําดูถูกดูหมิ่นตอเพื่อน 
สหธรรมิกดวยกัน   หรือตอครูบาอาจารยของตนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนไม
เห็นดวย   กับการดําเนนิญาณทุกญาณมันตองเสื่อม   มันจะคงตัวอยูไดตลอดไปหา
ไดไม   แมจะใชความพยายามสักเทาใดก็ตาม   คือวาครั้งแรก ๆ ก็ดูเหมือนจะเปน
ความจริงได   แตตอไปก็เลือนเขา ๆ กลับกลายเปนความนึกคิด   โดยอาศัยสัญญา
เกา  นี้คือความเสื่อมแหงญาณ    ลูกศิษยก็มหีลายองค   ที่ตองเสื่อมลงจากญาณ
เหลานี้อยางนาเสียดาย   ดังนัน้เพื่อปองกันความเสื่อม   จึงตองรีบดําเนนิจิตเขาสู
อริยสัจจเสียเลย   เพราะความที่จิตเขาสูอริยสัจจไดแลว   มันก็หางจากความเสื่อม
ไปทกุท ีๆ 
    ทานหนใูหญ  อายุคราวเดียวกับทานอาจารยฝน อาจาโร   ไมพยายามดําเนินจิต
เขาสูอริยสัจจ   แตวาวิญญาณแหลมคมด ี  เอาแตญาณภายนอกอยางเดยีว   จึง
เสื่อมไปได  คือทานหนใูหญนั้นเมื่อปฏิบตัิไปแลวเกิดญาณรูความจริง
บางอยาง   ไดอยางคลองแคลวเปนที่ปรึกษาหารือแกสหธรรมมิกดวยกัน 
ไดเปนอยางด ี  ทั้งมีความรูพิเศษเปนที่นาอศัจรรยมาก   เมื่อหมูคณะที่อยูรวม
สํานักกบัทานประพฤติผิดธรรมวินัยในขอวัตรปฏิบตัิแมเพียงเล็กนอยกต็าม   ทาน
สามารถรูไดดวยญาณของทาน  ทัง้ ๆ ที่ทานกไ็มไดรูไมไดเห็นแตประการใด 
    อาทิเชน  คร้ังหนึ่งเวลาบายสามเณรทั้งหลายไดจดัน้ําปานะ (อัฏฐบาล)  ถวาย
พระเวลาที่พระทั้งหลายกําลังดื่มอยูนั้น   ขณะนั้นทานหนใูหญกําลังทาํสมาธิอยูใน
ความสงบ   ไดเห็นพระเหลานั้นในญาณของทานวา   กําลังฉันน้ําปานะกันอยูทาน
จึงไปทีท่ามกลางหมูคณะนั้นและกลาววา   พวกเรากําลังฉันสิ่งของที่เจอืดวยอนา
มิสแน   เพราะมันไมบริสุทธิ์   ซ่ึงพระภิกษุสามเณรทั้งหลายกําลังฉนัน้ําปานะกัน
อยูพากันสงสัยและสามเณรผูทําก็ยืนยันวาบริสุทธิ์ไมมีอะไรเพราะทํามากับมือ   แต
ทานหนูใหญก็ยืนยนัวาไมบริสุทธิ์แน   จึงไดมกีารตรวจคนกันขึน้   ไดพบเมล็ด



ขาวสุกติดอยูทีก่นภาชนะนั้นจริง ๆ   เพราะเหตุนั้นหมูคณะทั้งหลายจึงเกรงขาม
ทานมาก   เพราะเมื่ออยูใกล ๆ กับทานแลวตองระวังความนึกคิดเปนเหตุใหเกิด
สติสัมปชัญญะขึ้นมาก 
    แตเมื่อทานหนูใหญไมไดหมั่นบําเพ็ญสมณธรรม   ทําตัวอยูหางจากทาน
อาจารยมั่นมากขึ้นเปนสําคัญในที่สุดก็เสื่อมจากคุณอันนัน้   จนสึกออกไปเปน
ฆราวาส  อยูใตอํานาจของกิเลสตอไป 
    ทานอาจารยมั่นบอกวา  "ผูที่ไดญาณนี้แลว   ถาเปนเชนนี้ยอมเปนที่นาเสียดาย
อยางยิ่งทีเดยีวเพราะเทากับคนไดสมบัติมหาศาลแลวรักษาสมบัติไมไดหรือใช
สมบัติไมเปน   ไมไดประโยชนจากสมบัตินัน้   ผูที่ไดญาณก็กวาจะทาํขึ้นมาได
แสนยากลําบากนกั   แตเมื่อไดมาแลวไมรูจักรักษาและไมรูจักทําใหมนัเปน
ประโยชน   ถึงเปนสิ่งทีน่ักปฏิบัตทิัง้หลายควรสังวรณเปนอยางยิ่ง 
    สําหรับเรื่องญาณหรือความสงบ   ถาหากไปหลงมันเขาปลอยใหมนัเกิดแต
ความสงบอยางเดียวยอมไมไดประโยชนเทาทีค่วร   เพราะญาณนั้นเปนที่สบาย
อยางยิ่งและนาอยู   มันทําใหเกิดความสุขอยางนาพิศวง   และที่นาติดอยูของหมู
โยคาวจรทั้งหลายจริง ๆ   มิหนําซ้ําบางททีานกห็ลงไปถึงกบัวาที่นี่เปนที่หมดไป
จากกิเลส   อันทีจ่ริงแลวที่นี่เองจําเปนตองแกไขตัวของตัวเองอยางหนกัเหมือน 
กันกับคนทีก่ําลังนั่งนอนสบาย   และจะใหทํางานหนักกจ็าํเปนตองทัง้บังคบัทั้ง
ปลอบ   ทานอาจารยมัน่ ช้ีตัวอยาง   ทานอาจารยเทสก เทสรังสี (พระนิโรธรงฺ
สี)   วาทานเทสกนี้ไดตดิอยูในญาณนี้นานยิ่งกวาใคร ๆ ในระยะที่ทานเทสกหลง
อยูในญาณนั้น   เราไดพยายามแกไขอยูตลอดเวลา   เพื่อใหคลายจาก 
ความเปนเชนนั้น   กวาจะไดผลตองใชเวลาถึง ๑๒ ป   คร้ันเมื่อทานอาจารยเทสก
แกไขตัวของทาน ไดแลว   ถึงกบัอทุานวาเราหลงไปถึง ๑๒ ป   ถาไมไดทาน
อาจารยผูทรงคุณวุฒิแกไขเราแลวก็จะตองติดไปจนตาย" 
    ทานอาจารยมั่น  ไดเนนหนกัวา   การแกไขสิ่งของที่ดทีีเ่กิดขึ้นนี้ลําบากกวาแก
ส่ิงของไมด ี  เพราะความไมดีรูกันในหมูผูหวังดี   หาทางแกไขไดงาย   สวนความ
ดีที่ตองติดดนีี่แกไขยาก   ผูติดดจีึงตองใชความพยายามหลายอยางเพราะชั้นนี้มัน
เปนขั้นปญญา 



    เนื่องจากการเกิดขึน้ภายในนัน้มีพรอมทั้งเหตุและผล   จนทําใหเช่ือเอาจน
ได   แมแตวิปสสนาซึ่งก็เปนทางไปสูอริยสัจจอยูแลว   แตผูดําเนินไมมีความรอบรู
พอ  ก็กลับกลายเปนวปิสสนูปกิเลสไปได   วิปสสนูปกิเลส คือ 
     ๑. โอภาส  เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิแลวจะเกิดความสวางในทางใจ 
ความสวางนี้จะมีลักษณะที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกบันิสัยของแตละคนไมเหมือน 
กัน    เมื่อความสวางนี้เกิดขึ้นกับตวัเองเมื่อไร   ใหรีบไปหาครูอาจารยชวยแนะ 
วิธีแกไข    ครูอาจารยนั้นตองมีความรอบรูในวธีิทําสมาธิเปนอยางด ี   จึงจะชวย 
แกไขใหได    ถาครูอาจารยไมมีความรูในทางนี้    ก็จะสงเสริมตอกย้ําใหทําในวิธี 
นี้ตอไป    ผูไดรับผลทีผ่ิด ๆ ก็ตกอยูกบัผูทําสมาธิเอง 
     ๒. ปต ิ  ผูทําสมาธิจะมีความเอิบอิ่มใจเปนอยางมากมคีวามเบิกบานใจอยู 
ตลอดเวลา    จะยืนเดินนั่งนอนอยูในอิริยาบถไหนใจจะมีความเอิบอิ่มอยูตลอด 
ทั้งวันทั้งคืน    ในชวงนั้นมีแตเฝาดูจิตที่มีความเอิบอิ่มอยูเปนนิจ    ความคิดทาง 
สติปญญาจะพิจารณาในเรื่อง อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ก็หมดสภาพไป    ใจมีแต 
ความเพลิดเพลินอยูกับปตินั้น ๆ 
     ๓. ปสสัทธ ิ ความสงบใจที่เปนผลจากการทําสมาธิจะมีความสงบเปนอยางมาก 
จะมีความแนวแนมั่นคงอยางแนบแนนทีเดียว    ใจไมคิดวอกแวกแสสายไปตาม
อารมณแตอยางใด    จะเปนอารมณแหงความรักหรืออารมณแหงความ
ชัง    เนื่องจากสาเหตุอนัใดกต็ามไมมีความอยากคิดในเรื่องอะไรทั้งนัน้    จะยืน
เดินนั่งนอนอยูในที่ไหนมีแตความสงบใจอยูตลอดเวลา    นี้ก็เปนโมหสมาธิหลง
อยูในความสุขจนลืมตัวไมอยากคิดพิจารณาใหเปนไปในการเจริญทางสติปญญาแต
อยางใด    เพราะกลัววาใจจะเกดิความฟุงซาน    มีแตใชสติระลึกรูอยูในอารมณ
แหงความสงบนั้น ๆ จึงเปนสมาธิที่โงเขลาหาความฉลาดไมไดเลย 
     ๔. สุขะ  เมื่อจิตมีความสงบดีแลวยอมเกิดความสุขภายในใจเปนอยางมาก  จะ
ยืนเดินนั่งนอนอยูในที่ไหน    ใจจะมีแตความสุขนี้อยูเปนคูของใจตลอดไปไม
อยากใหเสื่อมคลาย    นี้เองผูปฏบิัตใินยุคนีจ้ึงมคีวามตองการภาวนาหาความสุขใจ
เพียงเทานั้นที่สอนกนัวาทําสมาธิเพื่อใหเกิดความสุขภายในใจ   ถาปญญาไมมีก็จะ
หลงความสุขได 



     ๕. ญาณะ  เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิไดแลวยอมมีความรูเกิดขึ้น    ความรูที่
เกิดขึ้นนี้เองจะทําใหเกดิความหลงผิดไปไดงาย    จะตีความหมายไปวาปญญาณาณ
ไดเกิดขึน้กบัตัวเองแลว    อยากรูเร่ืองอะไรอยากรูในธรรมหมวดไหนก็กําหนด
ถามลงไปทีใ่จกจ็ะมีความรูตอบขึ้นมาในหมวดธรรมนั้น ๆ    จะเขาใจไปวา
คุณธรรมไดเกิดขึ้นกับตวัเองแลว    อยากรูวาเราอยูในคุณธรรมระดับไหน    ก็จะมี
ความรูบอกขึ้นมาวา    เปนคุณธรรมของพระอริยโสดาบันบาง   เปนคณุธรรมของ
พระสกิทาคามีบาง   เปนคุณธรรมของพระอนาคามีบาง   เปนคุณธรรมของพระ
อรหันตบาง    จึงไดเกดิความเชื่อมั่นในความรูที่เกิดขึ้นวาเปนของจริงที่ฝงใจอยาง
สนิททีเดยีว    ใครจะมาวามีความสําคัญผิดก็จะยืนยันวาเรามีญาณรูที่ถูกตองและมี
ความเชื่อมั่นวาตัวเองไดบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาจริง    ถาเปนในลกัษณะนีจ้ึง
ยากทีจ่ะแกไข 
      ๖. อธิโมกข   นอมใจเชื่อวาเปนของจริงอยางฝงใจทีเดียว    เขาใจวาเรามี
ดวงตาเห็นธรรม    ก็เพราะมีญาณรูที่เกิดขึน้จากสมาธิความสงบเปนตนเหตุ
นั่นเอง    มีความเชื่อมั่นในความรูของตัวเองสูงมาก    ใหความสําคัญตัวเองวา พุท
โธ รูตื่นเบิกบานไดเกิดขึ้นกับตัวเองแลว    ถามีอภิญญาอยางใดอยางหนึ่งเกดิขึ้นก็
จะเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มทิฏฐิมานะอตัตาจนลืมตวั    ถาพระเปนในลกัษณะนี้ก็จะ
ไดรับพยากรณจากลูกศษิยวาอาจารยของเราไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตทันท ี
     ๗. ปคคาหะ  มีความเพียรที่เขมแข็งเปนอยางมาก    ความเพียรนั้นจะมุงทํา
สมาธิมีความสงบเพียงอยางเดียว    จะไปที่ไหนอยูในที่ใดจะปรารภความเพียรทํา
สมาธิอยูเสมอจะอยูเฉพาะตัวหรือในสังคมใดจะอยูในความสํารวมผิดปกต ิ   จะอยู
แบบนิ่งเฉยไมอยากจะพูดคุยกบัใคร ๆ ผูที่ไมเขาใจก็คิดวาเปนผูปฏิบัตทิี่เครงครัด
มาก    หรือลืมตาก็จะอยูในทาเงยีบขรึมซึมเซอเหมอลอย    ไมชอบอยูในสังคม
อยากจะอยูเปนเอกเทศเฉพาะตัวไมมีความฉลาดรอบรูในทางปญญาแตอยาง
ใด    จึงเรียกวา  มิจฉาวายามะ  เปนความผิดไมถูกตองชอบธรรมแตอยางใด 
     ๘. อุปฏฐาน  มีสติระลึกรูในอารมณภายในใจไดดีมาก    แตเปนเพียงสติสมาธิ
เทานั้นสวนสติปญญาจะไมมีกับผูเปนในลกัษณะนี้แตอยางใด    ถาอารมณของใจ
เปลี่ยนไปตาม เหตุปจจยัอยางไร    ก็จะมีสติระลึกรูไปตามอารมณประเภทนั้น ๆ 



ไมชอบพิจารณาในทาง สติปญญาแตอยางใด   ไมสนใจพจิารณาในเรื่องที่เปน
อนิจจังทุกขงัอนัตตา    ถึงจะพูดธรรมะไดก็พูดไปตามตําราที่ไดศึกษามา
เทานั้น    จงึเรียกวา มิจฉาสติ ระลึกรูในสิ่งใดจะไมเปนไปในความถกูตองชอบ
ธรรมแตอยางใด 
     ๙. อุเบกขา  ความวางเฉยในทางใจไดดีมาก    ใจไมรับในอารมณที่ชอบใจ
และไมชอบใจอะไรที่มาสัมผัสทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อนัเปนสิ่งที่จะใหเกิดขึ้น
ความรักความชังใจจะวางเฉยอยูตลอดเวลา    เมื่อใจลงสูอุเบกขาความวางเฉยที่
มั่นคงแลว    จะไมทําใหเกิดความรูสึกในอารมณ    ไมมีความเอาใจใสในสงใด ๆ 
ทั้งสิ้น   เมื่อเปนอยางนี้จะทําสมาธิไดงาย   แตก็จะเปนมจิฉาสมาธ ิ  ความตั้งใจ
มั่นผิดตอไป    จึงยากที่จะแกไขหรือแกไขไมไดเลย 
     ๑๐. นิกนัติ  มีความยินดีพอใจในสิ่งที่เกดิขึน้ทั้งหมด   ยอมรับผลทีเ่กิดขึ้นวา
เปนของจริงมีความเชื่อวาเปนแนวทางที่จะทําใหถึงซึ่งมรรคผลนิพพานไดแนนอน
ใครจะมาวาภาวนาผิดอยางไรก็มีความมั่นใจในตัวเองวาภาวนาถูกตอไป    และยัง
ไปตําหนิผูอืน่วาภาวนาไมเกงเหมือนเรา    ถึงครูอาจารยองคที่มีความฉลาดรอบรู
เขามาชวยเหลือก็สายไปเสียแลว    ชีวิตไดทุมเทในการทําสมาธิอยางจริงจัง    ก็มา
พังเพราะวิปสสนูปกิเลสที่เกิดขึน้นี้เอง 
 
มรรคผลไมพนสมัย 
    พ.ศ.๒๔๖๓  ทานอาจารยมั่น  ไดไปจําพรรษาอยูที่อําเภอทาบอ  จงัหวัด
หนองคาย   จะเห็นวาทานจะอยูไมประจําที ่ จะทองธุดงคไปเรื่อย ๆ    ลูกศษิยลูก
หาผูหวังความเจริญในทางธรรม   จึงติดตามทานไปเรื่อย ๆ เพื่อจะไดเรียนรูธรรม
และปฏิบัตธิรรมใหสูงขึ้น 
    กอนนีก้ารศึกษาธรรมปฏิบตัิธรรม   เปนเรื่องคร่ําครึลาสมัย   แตทานอาจารย
มั่นไดปฏิบตัิใหดูอยูกับธรรมอยางเปนสุขใหเหน็   จนความรูสึกแงลบของผูคน
คอยจางไป   พุทธบริษทักลาววา  มรรค ผล นิพพาน มันลาสมัย   จึงไมสนใจตอ
การปฏบิัติธรรม  ไมวาพระภิกษุ สามเณร หรืออุบาสกอบุาสิกาพากันเหินหางจาก
ธรรม 



 
    แตเมื่อไดมีผูปฏบิัตอิยางเอาจริงเอาจังจนไดบรรลุมรรค ผล นิพพานได   รับผล
แหงความเย็นอกเยน็ใจ   ทั้งพระภิกษุและฆราวาสทุกทานไดประจักษแกใจ
ตน   ความเชื่อผิด ๆ ที่วามรรค ผล นิพพาน พนสมัยแลวนั้น   เปนอันถูกลบไป 
    ที่ทาบอนี ้ ตอมาไดกลายมาเปนวัดปา   อันเปนสถานทีบ่ําเพ็ญกัมมฏัฐานอยาง
สําคัญ ช่ือวา อรัญญวาสี มีพระอาจารยหลายทาน   ไดมาเห็นสถานที่นีแ้ละชมวา
เหมาะแกการบําเพ็ญสมณธรรม   ทั้งตัวทานเอง ก็ไดรับประโยชนมาแลวดวย 
 
ใหเลิกนับถือผี 
    พระธุดงคไมติดที่อยู   นิยมจาริกไปเรื่อย ๆ   ในป พ.ศ.๒๔๖๔  ทานอาจารย
มั่นก็ไดจําพรรษาอยู กับพระภิกษุสามเณร ๑๐ รูป   รวมทั้งอาจารยมั่นดวยเปน ๑๑ 
รูป ที่ปาแหงหนึ่ง  ในทีอ่ันไมไกลจาก บานหวยทราย  จังหวัดนครพนม 
    ที่บานหวยทรายนี ้  ทานไดแกความเห็นผิดของชาวบาน   เกี่ยวกบัเรื่องการนบั
ถือผีสาง  ใหหันมา นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ   เพราะพระรัตนตรัย ๓ 
ประการนี ้ เปนที่พึง่อันปลอดภัย  พึ่งไดอยางแทจริง 
    ไดสอนชาวบานใหปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะเสียใหม   ทั้งไดฝกอบรมใน
เร่ืองของการเจริญกัมมัฏฐานดวย   ตลอดเวลาที่พักอยูทีน่ี่ ๑๐ เดือน   ก็ปรากฏวา
ไดผลนาพึงพอใจ 
    ออกจากบานหวยทรายแลว   ทานอาจารยมัน่ไดไปนมสัการทานอาจารยเสารที่
ถํ้าภูผากุด   แลวไดรวมเดินธุดงคดวยกันไปหลายที่หลายแหง 
    ระหวางทางไดส่ังสอนประชาชน   ใหรูจักนับถือพระรัตนตรัย   เพราะผูคน
สวนใหญนับถือผีกนัเปนพื้นในปนัน้  ทานอาจารยมั่นไดมอบศษิยทั้งหมดใหอยูใน
ความปกครองของพระอาจารยสิงห ขันตยาคโม 
 
ปรับปรุงระเบียบคําสอน 
    พ.ศ.๒๔๖๕  พระอาจารยเสาร  พระอาจารยมั่น  พรอมทั้งศษิยของทานอาจารย
ทั้งสองรุนแรก  และผูเขามาฝกหัดใหมจํานวนมากไดจําพรรษาอยูที่บานหนอง



ลาด  อําเภอสวางดินแดน  จังหวัดสกลนคร 
    ทานอาจารยไดทําการสั่งสอนในเรื่องการปฏบิัติธรรม   มาถึงปนี้ก็เปนเวลา ๗ 
ปแลว   ยังไมไดมีการปรับปรุงการฝกธรรมเลย   สมควรจะไดมีการแกไขให
เหมาะสม  เพื่อประโยชนแกการเขาถึงธรรม 
 
    ทานอาจารยเสารไดมอบใหอาจารยมั่นเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการ
วางแผน   เปนแผนที่เมื่อปฏบิัติแลวจะตองไดผลหากเอาจริง   และขอสําคัญ
จะตองทําใหเปนอันหนึ่งอันเดยีว   ไมใชปฏบิัติกนัไปคนละทิศละทาง 
    ทานอาจารยมั่นไดยนืยันถึงการปฏิบตัิตามอริยสัจธรรม   จึงไดผลอยาง
แนนอน   เพราะทานไดทํามาแลว   โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การพิจารณากายของเรา
นี ้  เปนหลกัสําคัญนัก   ขอใหหมัน่เพียรกระทํากัน   ใหศิษยทุกคนดําเนินตามนี้
เพราะพระพุทธองคและพระอริยสาวกในอดีตกาล   ก็ผานการพิจารณากายมา
เหมือนกัน 
    ทานเนนย้ําแลวย้ําอีกดวยกลัวศิษยไขวเขว ไมเขาใจ   เพราะวันหนึ่งทานเกดิ
นิมิตฝนวา    "ขณะนั้นเปนเวลาเชา   เราไดพาพระภิกษุสามเณรเปนจํานวน
มาก   เขาไปบิณฑบาตในละแวกบานขณะนั้นก็ไดเกดินิมติในสมาธิเปนทีน่า
ประหลาดใจขึ้น   คือ พระภิกษุสามเณรที่ตามเราดี ๆ ก็เกิดมีพวก 
หนึ่งแซงซายบาง ขวาบาง ขึ้นหนาเราไป   บางพวกก็เลยเดนิออกไปนอกทาง
เสีย   และก็มีอีกพวกหนึ่งที่เดนิตามเราไป" 
    ไดเลาความฝนนี้ใหศิษยฟง   พรอมทั้งอธิบายวา 
    "ที่มีพวกภิกษุสามเณรแซงทานขึ้นไปขางหนานั้น   คือบางพวกจะพากันอวดตวั
วาเกงวาดีแลว  ก็จะละจากขอปฏบิตัิที่เราไดพากันดําเนนิ   คร้ันแลวก็จะเกิดความ
เสื่อมเสียไมไดผลตามทีเ่คยไดผลแลวซ่ึงเขาเหลานั้นกจ็ะมาอางเอาวาเปนศิษยของ
เรา   แตที่ไหนไดพากนัหลีกเลี่ยงการปฏบิัติตาง ๆ ที่เรากําหนดใหไว   ที่สุดแมแต
ส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ เชนสีจีวรเปนตน   การจะปฏบิัติเพ่ือการพิจารณากายอันนบัเนื่อง
ดวยอริยสัจธรรมก็ยิ่งหางไกล 
 



    จําพวกหนึ่งเดินออกนอกทาง   คือจําพวกนีเ้พียงแตไดยนิกิตตศิัพทเราแลวก็อาง
เอาวาเปนศษิย บางทีจะยังไมเคยเหน็หนาเราเสียดวยซํ้า   และก็หาไดรูอุบายแยบ
คายในการปฏิบตัิแตอยางใดไมหรือพวกที่เคยอยูกบัเรามา   แตเมื่ออยูกับเราก็คง
เครงครัดเพราะกลัว   แตพอออกจากเราไปแลวก็ไมนําพาในขอธรรมและการ
ปฏิบตัิของเรา   เพียงแตมีช่ือวาเปนศิษยของอาจารยมั่นเทานั้น แตไมมีขอปฏบิัตอิัน
ใดทีจ่ะถือไดวาเปนแนวทางเปนตวัอยางอันนาํมาจากเราเลย 
        จําพวกหนึ่งที่เดนิตามหลังเราไปนั้น   จําพวกนี้เปนผูดําเนินตามคําแนะนํา
ของเราทั้งภายนอกและภายใน   เปนผูใครตอธรรม   ตองการพนทกุขในวัฏฏ
สงสาร   พยายามศกึษาหาความรูทุก ๆ ประการที่มีความสนใจตอหนาหรือลับหลัง
ก็เหมือนกัน   รับขอปฏบิัติแมเล็กนอย   รักษาไวดวยชีวิตจติใจเพราะจําพวกนี้
ไดรับผลแหงการปฏบิัตมิากับเราแลว   เกิดผลอนัละเอียดออน   จากขอวัตรปฏิบัต ิ
เหลานี้ก็เปนที่แนนอนวาจะแปรผันเปนอยางอื่นไปไมได   พวกที่ออกนอกลูนอก
ทางนั้นคือ   ไมไดรับ ผลอยางจริงจงัจากการปฏิบัติอยูกบัเรา   เพราะเหตุที่ไม
ไดผลจริงนัน่เอง   ทําใหเกิดความลังเล ไมแนใจแตพวกทีเ่ดินตามเรา   ยอมไดรับ
ความเจริญ" 
    ทานกลาววา   "ธรรมปฏิบตัิทีท่านไดอุตสาหลงทุนลงแรงพากเพียรพยายามทํา
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา   จนบังเกิดผลมหาศาลจะพึงอยูนานไดเพียงนัน้ก็
แลวแตศิษยทั้งหลายจะพากันมีสตหิรือพากเพียรเพื่อใหเกดิผลจริงจัง   จะรักษาการ
ปฏิบตัิเหลานี้ได   ถาใครจักพึงกลาววาเปนศิษยทานอาจารยมั่น   เขาก็จะไดรักษา
ไวซ่ึงขอวัตรปฏิบัติของทานอาจารยมั่น   ผลลัพธที่จะไดก็จะไดสมจริง" 
    วาทะขางตนทานไดกลาวสอนศษิยที่เปนพระภิกษุสามเณร   สวนศษิยที่เปน
ฆราวาส   ทานสอนเนน หนักในดานศรัทธา ความเชื่อ ใหรูจักเชื่อสิ่งที่ควร
เช่ือ  ไมใชเช่ืองายงมงายไปหมด 
    ทานสอนใหศษิยฆราวาสเลิกนับถือในสิ่งผดิ ๆ เร่ืองภูติผีปศาจ  ศาลเจาที่เจา
ทาง  เขาทรง  การนับ-ถือเลื่อมใสในสิ่งเหลานี ้  เปนความเสียหาย   มันผิดคําสอน
ของพระพุทธเจาเปนความงมงาย  ผูเปนพุทธบรษิัทไมควรนบัถือส่ิงเหลานี ้
 



    "อันทีจ่ริงการนับถืองมงายนี้เกดิจากการไมเขาใจถองแทใน
พระพุทธศาสนา   หรือขาดการศึกษาอยางแทจริงในพระพุทธศาสนานั่นเอง   ยิ่ง
ชาวชนบทหางไกลความเจริญแลว   ก็ยิ่งมีแตเช่ืองมงายกบัสิ่งเหลานี้อยางเปนล่ํา
เปนสัน   จงึเปนสิ่งที่แกยากมากทีเดียว   ไมตองพูดถึงวาชาวชนบทจะพากัน 
หลงงมงายหรอก   แมแตชาวเมืองหลวงอยางในกรุงเทพฯ ก็ตาม   ยังพากันหลงงม
งายในสิ่งเหลานั้นมาก   เชนเจาพอนั้นเจาแมนี ้  บางแหงพากันสรางเปนเทวสถาน
แลวก็ไปบูชาถือเอาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก็มีมากมาย"     
    ทานอาจารยมั่นถือวา  เร่ืองเหลานี้สําคัญมาก   เพราะเปนตัวขวางกั้นไมใหเขาสู
ความเปนอริยะ   ผูยึดติดสิ่งเหลานี้จะจมดิ่มอยูกบัความงมงาย   ไมสามารถพน
ทุกขได 
    ในปนีท้านไดแนะนาํแกพระภิกษุแทบจะถือไดวาลวนแตหัวหนาทั้งนั้น   จึง
เทากับทานไดแนะแนวสําคัญใหแกบรรดาศิษยโดยแท   หลังจากทานอาจารยมั่น
ไดธุดงคไปจังหวัดเชียงใหมแลว   มอบศษิยทั้งหลายใหแกทานอาจารยสิงห ขัน
ตยาคโม  ซ่ึงศิษยเหลานี้เปนศิษยช้ันหัวกะททิัง้นั้น   จึงเปนกําลังใหทาน 
อาจารยสิงหในการทีจ่ะปราบพวกนบัถือผิดมีภูติผีไดเปนอยางด ี
 
บานหนองบัวลําภู 
    พ.ศ.๒๔๖๖  ทานอาจารยมั่นไดจําพรรษาอยูที่บานหนองบัวลําภู อําเภอ
หนองบัวลําภ ู จังหวัดอดุรธานี ปนี้เปนปที่แปดแหงการแนะนําการปฏบิัติซ่ึงก็
ปรากฏวาไดผลดีมาก   อาจารยมั่นทานเลือกสอนคน เมื่อตรวจดูอุปนสัิยวา   จะ
สามารถปฏิบัติธรรมไดทานกจ็ะสอนเลย   แตถาอุปนิสัยยงัหยาบกรานสันดาน 
เลวทานก็ไมเสียเวลาสอน 
    โดยปกตทิานใชเวลาในการสั่งสอนพระภิกษุสามเณรมากกวา   เพราะถาสอน
พระภิกษุสามเณรจนไดผลดีแลว   พระภิกษุสามเณรแมรูปเดียว   ก็จะสามารถสอน
ฆราวาสไดเปนรอยคนพันคน 
    กอนจะเขาพรรษาในปนี ้  ไดมีพระอาจารยหลายทาน   เชน อาจารยกู , อาจารย
เทสก เทสรังสี ไดอยูรวมที่บานหนองบัวลําภูนีด้วย   เพื่อการปฏิบัติใหลึกซึ้งถึง



แกนมากขึ้น 
    ทานอาจารยมั่นไดมกีารสอบสวนถึงภูมิจิตดวย   เมื่อมีพระภิกษุสามเณรใหมเขา
มาสูคณะ   ก็จะไตถามแบบเปนกันเองและแนะนํากันโดยพระอาจารยมั่นจะไมเขา
มายุงในจุดนี้ปลอยใหทํากันเอง   เพราะทานแกแลว   ยิ่งเมื่อทานอายไุด ๗๐ กวาป
แลว   ทานถึงกับไมสอนเลยในเบือ้งตน   ผูใดมาใหมทานก็มอบใหพระมหาเขียน 
(เจาคุณอริยเวที)   และทานมหาบัว ญาณสัมปนโน   ส่ังสอนอบรมแทน 
    ศิษยช้ันแนวหนาจะตองรับภาระแทนอาจารยมั่น   ชวยสอนชวยแนะนําการ
ปฏิบตัิแกผูยังใหมอยู 
    เพราะชื่อเสียงของทานอาจารยโดงดังไปไกล   จึงมีผูมาศึกษากับทาน
อยู   ปฏบิัตกิับทานเปนจํานวนมาก   และทานเองนําหมูคณะปฏิบัติอยางดียิ่ง 
    ทานอาจารยวิริยังค  ศิษยของทานอาจารยมัน่  ไดเลาวา 
    "ขณะที่พักปฏิบัติธรรมรวมอยูกับทานนั้น   ทานไดบําเพ็ญเองจะมีการประมาท
ไมได   ตองพยายามอยางเต็มความสามารถของแตละบุคคล   ถาผูใดประมาท
หรือไมพยายามเพื่อการปฏิบตัิอยางจริงจังแลวทานจะตองทราบในญาณของทาน
ทันท ี  ทานก็จะเตือนในขั้นแรก   เมื่อผูนั้นเชื่อก็ดีไป   แตถาไมเช่ือทานจะ
ตักเตือนเปนครั้งที่ ๒   เมื่อผูนั้นเชือ่ก็ดีไป   ถาไมเช่ือทานจะตักเตือนเปนครั้งที่ ๓ 
คร้ังนี้ถาไมเช่ือทานก็ไลออกไมใหอยูตอไป 
    ฉะนั้นถาหากองคใดสามารถอยูกบัทานไดเปนเวลานานพอสมควร   ก็จะตอง
ไดผลสมความตั้งใจแนนอน   เพราะนโยบายและอุบายฝกหัดของทานนั้นมี
เพียบพรอม   พรอมที่จะแนะนําใหแกศิษยทกุ ๆองคที่มนีสัิยเปนประการใด   ทาน
ก็แสดงธรรม หรืออบรมตามที่มีนสัิยวาสนามาอยางไร   จึงทําใหไดผลอยาง
มหัศจรรยเปนอยางยิ่ง   ในขอนีผู้ที่เคยไปอยูศึกษามากับทานแลวจะทราบไดดดีวย
ตนเอง" 
    "การปฏบิัติอันเปนวตัรที่ทานอาจารยมั่น   พาศิษยของทานปฏิบัตนิั้นออกจะ
แปลกกวาบรรดาพระปฏิบัติหรือพระอื่น ๆ ในสมัยนั้นมาก   เชนการฉันหนเดียว 
การฉันในบาตร เปนตน   เฉพาะการฉันในบาตรนี้   เวลาไปในบานหรือเขานิมนต
ใหไปฉนัในบานตองเอาบาตรไปดวย   เขาจัดสํารับคาวหวานอยางเปนระเบียบ



เรียบรอยด ี  ทานก็เอาเขาใสบาตรหมดดวย   เหตุที่ทานไดนํามาปฏิบัตเิชนนี ้
ศิษยผูหวังดแีละใครในธรรมกับไดผลการปฏบิตัิมาแลว   ก็ตองรักษาขอปฏบิัติ
เหลานี้"     
    ทานพระครูปลัดออนตา   ทานมีความเลื่อมใสทานอาจารยมั่นเปนอยางยิง่และ
สนใจตอขอปฏิบตัิของทานอาจารยมั่นยิ่งนกั   แตเนื่องดวยทานพระครูรูปนี้ทานมี
นิสัยสนใจมานานแลว   เมื่อมาไดรับการศกึษาเพิ่มเติมเขายิ่งทําใหทานไดมีความ
เล่ือมใสตอขอปฏบิัติภิญโญยิ่ง ๆ ขึ้นไปอกี 
    แตการปฏิบัติดงัที่ไดปฏิบตัิตามแนวพระอาจารยมั่นซึ่งเปนไปตามคําสอนของ
พระพุทธเจานั้นยอมเปนการขัดของตอบุคคลบางคนเปนธรรมดา   เพราะบางคน
หาวารุมราม  หาวาอวดเครงในทามกลางชุมนุมชน  หาวาไมรูกาละเทศะ  หาวา
ครํ่าครึ  หาวาเปนคนลาสมัย  พากนัวากันไปตาง ๆ นานาทานพระครูจึงไดนําขอ
ครหาเหลานี้เขากราบเรียนตอทานอาจารยมั่นวา  "พวกเราปฏิบัติตรงตอพระธรรม 
วินัยทกุประการ   ยอมเปนการขัดของเขาหาวาเราปฏิบัติเครงครัดเกินไป   ไมรูจัก
กาละเทศะคร่ําครึไมทันการทันสมัย" 
   ทานอาจารยมั่นตอบวา   "พวกเราผูปฏิบัติพระธรรมวินัยนั้น   จะถือเอาชาวบาน
นักบวชผูนอกรีตเปนศาสดา   หรือจะถือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาของ
พวกเรา   ถาจะถือเอาพระสัมมาสัม-พุทธเจาเปนศาสดาของตนก็ตองปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยที่พระองคเจาทรงบญัญัติไวแลวทุกประการหรือถาตองการเอาผูอืน่
นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดา   ก็จงปฏบิัติตามผูนั้นไป" 
    พระครูปลัดออนฟงคําอธิบายจากทานอาจารยมั่น   ทําใหอาจหาญยิ่งขึ้นในการ
ปฏิบตัิธรรม ทานพระครูไดธุดงคไปตามปาเขาลําเนาไพร   เพื่อหาที่สงบเขาสมาธิ
วิปสสนา 
    พระครูปลัดออนตา   ทานเปนพระมหานิกาย  ตอมาจึงเปลี่ยนนิกายมาเปน
ธรรมยุติเพื่อจะไดใกลชิดกับพระอาจารยมั่นมากยิ่งขึน้   และทานไดเปนเจาอาวาส
วัดโยธานิมิตซ่ึงพวกทหารและชาวบานสรางถวาย 
 


